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rontmij renoveerde een voormalig RTT-
gebouw uit de jaren ‘60 om er zijn
nieuwe Belgische hoofdkwartier te vesti-
gen. Duurzaamheid stond daarbij

voorop. Zo bedraagt de isolatiewaarde K17
en het energiepeil E0, waar wettelijk K45
en E100 worden opgelegd.
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Het nieuwe Belgische hoofd-
kantoor van advies- en in-
genieursbureau Grontmij

is vlak tegenover het station van
Mechelen gevestigd. Projectont-
wikkelaar ViRiX uit Kontich werkt
op deze site aan 20.000 m2 kan-
toren, 6.000 m2 winkelruimte en
horecagelegenheden en 120
lofts, appartementen en penthou-
ses, deels met zicht op het ka-
naal. Industrie Technisch & Ma-
nagement trok naar de Stations-
straat in Mechelen en sprak met
Katrien Rycken en Michaël Die-
rickx, ingenieur-projectleiders bij
Grontmij, over hun nieuwe werk-
plek.

VOORBEELDFUNCTIE
Het ingenieursbureau ging in dit
project voor een duurzame reno-
vatie. “Dat was ons expliciet uit-
gangspunt. Als studiebureau wil-
den we het goede voorbeeld ge-
ven, zo’n renovatie zelf begeleiden
en het gebouw ook zelf in gebruik
nemen. We willen daarmee ook
aantonen dat duurzame renovatie
een grote potentiële markt is in
dit volgebouwde land. Voorheen
huurden we kantoren in elke pro-
vincie en die vestigingen worden
meer en meer gegroepeerd. Voor
het kantoor in Mechelen en Za-
ventem was deze site een logi-
sche keuze; alleen al uit commer-
cieel-geografisch en mobiliteits-
oogpunt”, zegt Katrien Rycken.
Het studiebureau liet ook een re-
kenprogramma los op het woon-
werkverkeer van de medewerkers
en ook uit deze oefening kwam
Mechelen naar voor als geschikte
locatie. De centrumstad is vlot be-
reikbaar en centraal gelegen op
de as Brussel-Antwerpen. Een
van de doorslaggevende argu-
menten was de nabijheid van het
bus- en treinstation. “Ons
nieuwe kantoor moest
goed bereikbaar zijn, met
de wagen – veel van onze
mensen gaan de baan op
naar klanten en werven –
en met het openbaar
vervoer. Zo konden we
de zoektocht verfijnen en

dan was het uitkijken naar een lo-
catie waar we een duurzaam pro-
ject konden realiseren. We had-
den een goed contact met de ont-
wikkelaar die ook de grenzen van
een duurzame renovatie wou af-
tasten”, stelt Katrien Rycken.

GEVELISOLATIE EN
BETONKERNACTVERING
Projectontwikkelaar ViRiX reno-
veerde voor Grontmij op de site
3.500 vierkante meter be-
staande ruimte tot een zoge-
naamd ecokantoor voor 200 me-
dewerkers. De werken (o.l.v.
hoofdaannemer Cordeel) zijn ge-
start in januari 2010 en iets
meer dan een jaar later werd het
nieuwe hoofdkantoor ingehuldigd.
Grontmij gebruikt een deel van de
kelderverdieping, verder zijn er
vier bouwlagen en er is een pent-
house vergaderzaal op het dak.
Het gebouw heeft een isolatie-
waarde K17 en een energiepeil

E0, waar wettelijk K45 en E100
worden opgelegd. Dit E-peil wordt
onder meer bereikt door een ge-
velisolatie tot 30cm resol (wat
overeenkomt met 55cm rotswol)
en door de toepassing van beton-
kernactivering. Via een energie-
veld, bestaande uit een gesloten
circuit doorheen 21 boringen van
120m diep, wordt grondwarmte
of –koelte benut en opgewerkt
door warmtepompen. Deze ver-
warmde of gekoelde vloeistof ac-
tiveert het beton van de plafonds
tot warmte- of koudestralers. Ka-
trien Rycken: “Dit renovatiepro-
ject is financieel gezien - bottom
line - vergelijkbaar met een nieuw-
bouw; een essentiële vaststelling.
De bestaande structuur van het
gebouw hebben we helemaal be-
houden. Uit een studie van het
WTCB (het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf, nvdr.) blijkt dat we
op die manier ruim 2.500 ku-

bieke meter beton, 16,5 ton staal
en duizend ton CO2 uitspaarden.
Zo kwam er budget vrij dat kon
aangewend worden voor allerlei
duurzame technieken. De groot-
ste impact zullen we moeten zien
op onze energiefactuur. Uit simu-
laties blijkt dat we in dit nieuwe
gebouw vlot de helft minder ener-
gie zullen verbruiken voor de ver-
warming en koeling van het ge-
bouw in vergelijking met onze
vroegere kantoren in Zaventem
en in Mechelen. Via ons gebou-
wenbeheersysteem monitoren we
die gegevens en kunnen we de in-
stallatie verder bijsturen en fine-
tunen. In de krokusvakantie was
het vier graden buiten en we wa-
ren een gedeelte van de kantoren
in de loop van de dag aan het koe-
len.”

ECOLOGISCH
VERANTWOORDE
ARCHITECTUUR
Het gebouw is duidelijk goed ge-
ïsoleerd en in een kantooromge-
ving heb je sowieso de warmte-
winsten van de computers, prin-
ters, verlichting en de mensen.
Deze interne warmtewinsten wor-
den op een zo duurzaam moge-
lijke manier weggekoeld. De eer-
ste cijfers (Grontmij is in februari
jl. verhuisd) bevestigen ook wat de
ontwerpers hadden ingeschat.
Michaël Dierickx: “De basisstruc-
tuur van dit gebouw daterend uit
de jaren ‘60 was zeer goed ont-
worpen en structureel voldoet het
ook vandaag aan de huidige sta-
biliteitsnormen. De buitenschil
was vanuit duurzaam en ther-
misch oogpunt dan weer zo
slecht dat we die volledig moesten
aanpakken. We hebben alle ge-
vels gestript en een spouwmuur
opgetrokken waarbij we de be-

tonnen kolomstructuur -
oorspronkelijk één grote,
manifeste koudebrug -
langs de buitenzijde inpak-
ten met thermische geveli-
solatie. Zo konden we met-
een een uiterst goede
luchtdichtheid realiseren.
Een dergelijke aanpak is in

“UIT EEN STUDIE VAN HET WTCB
BLIJKT DAT WE RUIM 2.500 KUBIEKE
METER BETON, 16,5 TON STAAL EN
DUIZEND TON CO2 UITSPAARDEN.”

“
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Katrien Rycken: “Met dit project willen we aantonen dat duurzame
renovatie een grote potentiële markt is in dit volgebouwde land.”



dit geval dus veel performanter
dan binnenisolatie.”
In de uitwerking van het Grontmij-
gebouw werd gekozen voor eco-
logisch verantwoorde en enigs-
zins tijdloze architectuur, geënt
op de bestaande ritmering van de
kolomstructuur, wat ook tot uiting
komt in de sobere gevel. “Het
was met dit gebouw ook niet de
bedoeling om straffe, opvallende
architectuur neer te zetten.
Grontmij zocht een eigentijds,
comfortabel en duurzaam kan-
toorgebouw binnen een afgeme-
ten budget. De randvoorwaarden
waren streng en we zijn op zoek
gegaan naar een optimum tussen
die drie factoren: duurzaamheid,
architectuur en budget”, vertelt
Katrien Rycken. “Dat is ook goed
gelukt”, vult Michaël Dierickx aan.
“Dit is een realisatie waar we te-
recht trots op kunnen zijn. Van
een oud gebouw, binnen een be-
paald budget toch iets knap ma-
ken dat aanvaardbaar is voor de
komende 25 jaar.”
Andere bouwtechnieken die zijn
ingezet, zijn onder andere dub-
bele beglazing, houten schrijn-
werk, perfecte luchtdichtheid van
de buitenschil van het gebouw. Er
is gewerkt met een houtskeletge-
vel ter hoogte van de uitkraging,
warmterecuperatie met hoog
rendement, automatische buiten-

zonnewering, optimale toetreding
van natuurlijk daglicht in de kan-
toren. “We hebben in dit gebouw
ook niet méér beglazing voorzien
dan absoluut noodzakelijk was om
voldoende natuurlijk daglicht bin-
nen te krijgen. In tweede instan-
tie zie je dat de verhouding van
het schrijnwerk ten opzichte van
de beglazing, beperkt is. Er zit
nog een stukje schrijnwerk in de
muur verstopt. Daar zit ook nog
eens isolatie achter om de ther-
mische performantie van de
raamgehelen te maximaliseren.
De meeste ramen kunnen ook
niet geopend worden, behalve
hier en daar een verhuisraam,
minder profielen, minder verlie-
zen; en een meer beheersbare
afstelling van het HVAC-concept.
Dat zijn belangrijke keuzes die bij
het begin van een project moeten

genomen worden”, legt Michaël
Dierickx uit. De werkruimtes zijn
uitgerust met een efficiënte tl-ver-
lichting gecombineerd met aan-
wezigheidsdetectie en intelligente
daglichtregeling. Hoe meer dag-
licht er binnenkomt, hoe meer tl’s
gedimd worden. In de inkomhal
en buiten het gebouw wordt er
gewerkt met energiezuinige led-
verlichting.

GEÏNTEGREERD
ONTWERPEN
Voor dit project was er sprake van
een doorgedreven vorm van geïn-
tegreerd ontwerpen. Dat bleek ook
een verrijkende ervaring te zijn. In-
genieurs en architecten moesten
en hebben nauwgezet samenge-
werkt om tot dit resultaat te ko-
men. Michaël Dierickx: “Zoals ge-
zegd werken we met betonkernac-
tivering. Dat zijn buisjes geplaatst
op de bestaande betonnen vloer-
platen. De vloeistof hierin geeft
haar temperatuur af aan het beton
en het beton straalt die warmte af,
hoofdzakelijk naar de onderlig-
gende verdieping. U begrijpt dat de
architecten dan niet op de prop-
pen moeten komen met een ont-
werp met een verlaagd plafond.
We hebben daar mekaar gevon-
den, die betonnen plafonds hebben
iets industrieels en dat past per-
fect in onze business.” Het gaat
volgens Michaël Dierickx om een
volledig andere manier van werken
in vergelijking met hoe er klassiek
gewerkt wordt. Doorgaans neemt
iedereen in zijn discipline bepaalde
beslissingen en de gevolgen van
die beslissingen worden aan elkaar
doorgegeven. In deze nieuwe aan-
pak ga je samen naar een geïnte-
greerde oplossing zoeken. Je zit
met alle partijen rond de tafel,
vanaf het begin. Dat zal ook de
nieuwe manier van werken zijn vol-
gens Michaël Dierickx. “Want te-
gen 2020 worden de Europese
energie-eisen zo streng dat je wel
een andere manier van werken zal
moeten hanteren om tot die resul-
taten te komen.”
Voor de inrichting van het gebouw
is er voornamelijk voor land-
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Grontmij heeft in ons land
vestigingen in Brugge, Gent,
Groot-Bijgaarden, Hasselt,
Leuven, Louvain-la-Neuve en
Mechelen. Het ingenieurs-
bureau is op de Belgische
markt goed voor een omzet
van 74 miljoen euro en stelt
750 mensen tewerk. Op Eu-
ropese schaal heeft de
groep meer dan 10.000
medewerkers. Het hoofd-
kantoor is in De Bilt, Neder-
land. Grontmij is gespeciali-
seerd in domeinen zoals mi-
lieu, water, energie, bouw,
industrie en infrastructuur.

WE ZULLEN VLOT DE HELFT
MINDER ENERGIE VERBRUIKEN
VOOR DE VERWARMING EN

KOELING VAN HET GEBOUW IN
VERGELIJKING MET ONZE
VROEGERE KANTOREN.”

“
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“Het renovatieproject is financieel gezien - bottom line - vergelijkbaar
met een nieuwbouwproject, een essentiële vaststelling.”



schapskantoren geopteerd. Voor
de directie en de stafdiensten zijn
er individuele werkplekken ge-
creëerd door middel van binnen-
wanden. Elk platform heeft ook
een gesloten vergaderzaal en
twee meer open vergaderlocaties,
die visueel afgeschermd zijn met
wanden. Per verdieping is er ook
een zone flexplekken geïnstalleerd
voor de medewerkers die heel
vaak buiten zijn en om de beschik-
bare ruimte optimaal te benutten.
Zij beschikken over een locker met
hun persoonlijke spullen en ze kun-
nen op een vrije plek hun laptop in-
pluggen en hun ding doen.

GEEN AARDGAS-
AANSLUITING
Laten we de energievraag van dit
gebouw even nader bekijken. “We
hebben onze energievraag voor
verwarming bijzonder laag gekre-
gen door goed te isoleren, door
luchtdicht te bouwen, en door de
warmterugwinning op onze lucht-
groep bijzonder hoog te brengen.
We ventileren constant de lucht
om het comfort voor de mede-
werkers zo goed mogelijk te krij-
gen. De ventilatie is van niveau
IDA 1, wat de hoogste comfort-
klasse is. In de afzuiging van de
lucht wordt de CO2 gemeten en op
basis van die waarde wordt het
debiet geregeld. Verse lucht van
buiten betekent - als het koud is -
koude lucht naar binnen, dat is
dus energie die je verliest. We
proberen maximaal de warmte uit
de afgezogen lucht te recupere-
ren om de verse lucht op te war-
men”, zegt Michaël Dierickx. Ook
de keuze om te werken met be-
tonkernactivering is cruciaal. Dat
is immers een manier van warmte
afgeven op lage temperatuur. Als
je water naar een radiator stuurt
heb je water nodig van gemiddeld
60°C, terwijl er hier water nodig
is van gemiddeld 28°C. Hoe min-
der warm je het water moet op-
warmen, hoe minder energie je
verbruikt. De warmte wordt voor
het Grontmij-gebouw opgewekt
met een warmtepomp die gekop-
peld is aan de grondboringen. Die

warmtepomp verbruikt nog altijd
een bepaalde fractie elektriciteit.
Michaël Dierickx: “Bij de concept-
keuze hebben we ervoor geop-

teerd om geen aardgasaansluiting
te nemen, elektriciteit daar kan je
niet buiten. Zowel onze warmte-
pomp als onze luchtgroep, de ver-
lichting, de computers, zor-
gen er nog altijd voor dat
wij sowieso elektrici-
teit verbruiken.
Op dit mo-

ment kopen we die aan, maar de
bedoeling is dat we op termijn het
volledig dak (800 m2) volleggen
met PV-panelen en zo jaarlijks in
staat zijn om de gebouwgebonden
installaties van elektriciteit te voor-
zien. We halen hier een E-peil nul.”
Alle utilities worden aangestuurd
door een gebouwenbeheersys-
teem. Zo kan data gemonitord
worden en bijgestuurd. “Dat is in
veel gebouwen vandaag ook wel
een probleem. Iedereen heeft wel
een gebouwenbeheersysteem,
dat kost extra middelen, maar die
kunnen gemakkelijk terugverdiend
worden als er met die informatie
ook iets gedaan wordt. Daar knelt
vandaag nog vaak het schoentje.
Op dat vlak staan we enkele jaren
achter op Nederland. Bij onze
noorderburen heeft Grontmij een
afdeling die niets anders doet dan
het opvolgen van het energiever-
bruik van bestaande gebouwen en
elk jaar probeert om het energie-
verbruik met een paar percenten
te verminderen door ingrepen te
doen. Met data alleen ben je
niets”, stelt Michaël Dierickx.
Grontmij is ook actief als BREEAM-
assessor. BREEAM (zie ook artikel
in ITM december 2010, p. 42) is
de standaard op het vlak van duur-
zaamheidscertificering voor ge-
bouwen in Europa. Volgens de pro-
jectleiders van Grontmij maakt hun
ingediende dossier een reële kans
op de hoogste quotering: het
‘outstanding’ label. Als dit lukt,
wordt de Mechelse vestiging het
eerste kantoorgebouw in ons land
met een ‘outstanding’ BREEAM-la-
bel. �
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WE PROBEREN MAXIMAAL
DE WARMTE UIT DE AFGEZOGEN
LUCHT TE RECUPEREREN OM DE
VERSE LUCHT OP TE WARMEN.”

“
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Michaël Dierickx: “Tegen 2020 worden de Europese energie-eisen
zo streng dat je wel een andere manier van werken zal moeten han-
teren om tot die resultaten te komen.”

RV/Grontmij

Het ingenieursbureau wil met
dit nieuwe hoofdkantoor ook bij-
dragen tot de ontwikkeling van
de Mechelse stationsbuurt.


