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Bijlage 1. VIPA criteria duurzaamheid
ALGEMEEN

"Duurzame ontwikkeling betekent dat we voldoen aan onze huidige behoeften zonder de
mogelijkheden van de toekomstige generaties m gevaar te brengen. Het is een
versmeltmg van economisch ontwikkeling, soCJale voorwtgang en ecologisch evenwicht
met oog voor de levenskwaliteit van elke mens, waar ook ter wereld."
Brundlandtcomm1ss1e
Het VIPA heeft de principes van duurzame ontwikkeling concreet vertaald naar
instrumenten met betrekking tot duurzaam bouwen die relevant z1Jn voor de toepassing
ervan op de infrastructuur van welz1Jns- en verzorgingsvoorzieningen in Vlaanderen.
Het pakket van de VIPA criteria duurzaamheid bepaalt de vereisten waaraan VIPA
proJecten moeten voldoen.
De VIPA criteria duurzaamheid worden geent op de criteria uit de duurzaamheidsmeter
GRO, ontwikkeld door het Fac11ita1r BedriJf van de Vlaamse overheid. Criteria uit GRO
worden aangevuld met een aantal spec1f1eke criteria voor de zorg- en welzijnssector.
In deze b1Jlage worden de criteria beschreven. BIJ de criteria wordt steeds vermeld wat
de eisen en de verschillende prestatieniveaus z1Jn. De mogellJke prestatieniveaus ZIJn
'goed', 'beter' en 'uitstekend'. Sommige criteria hebben geen prestatieniveau, maar kan
men realiseren door er aan te voldoen. In het kader van de duurzaamheidscriteria wordt
niet gewerkt met bonuspunten zoals in GRO: die z1Jn mee verwerkt in de criteria.
Het bewijsmateriaal horende b1J het criterium wordt ook steeds beschreven. Voor het
bew1Jsmateriaal wordt voor meerdere criteria een beroep gedaan op het programma van
eisen. Verdere informatie over het programma van eisen en de toepassing ervan in het
kader van de VIPA criteria duurzaamheid 1s terug te vinden onder criterium PRO 1.
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DEELI: BASISPRINCIPES
De bas1sprinc1pes betreffen conceptprincipes voor een duurzaam project en principes
voor de aanpak van het ontwerpproces.

CON 1: Duurzaam concept
Het toepassen van onderstaande bas1sprinc1pes 1s de startbasis voor het realiseren van
duurzame gebouwen voor welzlJns- en verzorgmgsvoorz1enmgen. Het betreft principes
die vanaf de start van het ontwerpproces tot m de gebru1ksfase begeleiden m het anders,
slimmer en eff1c1enter om te springen met ruimte, grondstoffen en gebouwen. Hoe
vroeger deze keuzes op tafel liggen, hoe groter de meerwaarde zal zijn. Het achteraf
'verduurzamen' van projecten gaat meestal gepaard met bijkomende technische
oplossingen en b1jgevolg een hogere meerkost.

1. Criteria
CON 1.1
CON 1.2
A

B
C
CON 1.3
A

B

Duurzaam ru1mtegebru1k: pas de principes van de trias toponoma toe
Pas de pnnc1pes van cllmate respons1ve design en Penta Energetica toe
Keep 1t warm
Keep 1t cool
Turn off the llqht
Pas de principes van Healthy Design en Reduce, reuse, recyle toe
Healthy design
Reduce, reuse, recycle

2. Eisen / prestatieniveaus
CON 1.1: Duurzaam ruimtegebruik: pas de principes van de trias toponoma toe
Het duurzaam bouwen kan alleen een volledige invulling krijgen, als ook de bouwgrond
een zo laag mogelijke m1l1eubelastmg kent.
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Strategische visie uit 2018 biedt het kader voor
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, met ondermeer volgende principes: de ruimte
transformeren, het bestaand ruimtebeslag beter benutten en de open ruimte maximaal
vrijwaren.
Het verhogen van het ruimtelijk rendement 1s h1erb1j één van de leidende principes. Dit
houdt m nieuwe ruimte-behoevende ontwikkelingen zoveel mogelijk een plaats te geven
binnen het hu1d1ge ruimtebeslag:

"De ontwikke!mg van woongelegenheden, werkplekken, voorzienmgen en infrastructuren
gebeurt door bestaande bebouwde ruimtes te transformeren en zo weimg mogelijk door
open en onbebouwde rwmte m te nemen." (Bron: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,
Strategische V1s1e, 2018)
Dit maakt mogelijk dat de open en groene ruimte zoveel mogelijk gevnjwaard blijft.
Groene ruimte draagt bij tot het algemeen welbevinden en de gezondheid, maar draagt
ook bij tot klimaatdoelstellingen: "... een betere luchtkwa/1te1t en het bergen van fijn stof
en C02, tempert het stede/1;k hitte-eiland-effect en vergroot de mflltratiemogelfJkheden
voor water. Kortom groen m de bebouwde rwmte draagt bij tot een gezonde
woonomgevmg en het milderen van negatieve effecten." (Bron: Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen, Strategische V1s1e, 2018)

Daarnaast zorgt groene ruimte ook voor mogeliJkheden tot ontmoeting en
natuurbeleving, in de gezondheidszorg essentieel. Los van de natuurwaarde zorgen
afgelegen of slecht ontsloten sites voor een grote kost naar infrastructuur en mob1llte1t.
Ook zorg- en welz1JnsproJecten kunnen hieraan biJdragen en dit duurzaam ru1mtegebru1k
mee realiseren.
Met behulp van de 'Trias toponoma' wordt hier invulling aan gegeven (Bron: EPI studie):
1. Vang zoveel mogeliJk de bouwbehoefte op in de gemeenteliJke kern of de reeds
bestaande site, door inbreiding voor uitbreiding te laten plaatsvinden. Hanteer
daarblJ de concepten intensief en meervoudig ru1mtegebru1k.
2. Als inbreiding niet mogeliJk 1s, breid dan Uit in een gebied met een lage
natuurwaarde.
3. Spreek in het laatste geval pas een natuurliJker gebied aan, waarb1J de
ecologische structuur zo min mogel!Jk schade ondervindt.
Ook voor bestaande sites geldt deze aanpak in 3 stappen, maar dan binnen de contouren
van de site en de bestaande bebouwing. Hier worden pistes van renovatie, inbreiding met
compacte volumes grondig onderzocht om zoveel als mogeliJk de open ruimte te
vruwaren en wordt vermeden om waardevol groen aan te sniJden.
De open ruimte wordt ingezet om de b1od1vers1te1t te verhogen zodat het potentieel van
de open ruimte zowel zorg- en natuurdoelstellingen dient.
Nieuwe ontw1kkel1ngen sluiten aan b1J andere ru1mtel1Jke ontw1kkelingspnnc1pes uit het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Strategische V1s1e (2018):
• Mult1funct1oneel ru1mtegebru1k en verweving: functies bundelen en verweven
• Ontwikkeling vanuit samenhang (synerg1en zoeken op verschillende niveaus)
• Leefkwaliteit bevorderen - welzun, woonkwaliteit en gezondheid
Aan deze ontw1kkelingspnnc1pes wordt ondermeer concreet invulling gegeven via de
volgende cntena:
MOB 1.1, 1.2, 1.3: Bere1kbaarhe1d van de site
MA 1: Maatschappel1Jke kwaliteit - Ru1mteliJke kwaliteit
MA 2: Bodem- en ruimtegebruik
OMG 1: B1od1vers1te1t
TOE 2: Gebruik door derden en mult1funct1onaliteit
CON 1.2: Cl1mate respons1ve design en penta energetica
CLIMATE RESPONSIVE DESIGN 1s een energetisch functionele ontwerpmethode die het
maximale haalt uit de beschikbare lokale energiebronnen zon, wind, water en grond en
streeft naar de optimale afstemming met aanvullende technieken met het oog op een
aangenaam comfort.
De ontwerpmethode sluit aan b1J de principes van het PENTA ENERGETICA:
• Optimaliseer het ontwerp qua onentat1e, compactheid, flex1b1l1te1t en
functievervulling van de schaarse ruimte
• Maak gebruik van de vnJ beschikbare 'gratis' energie zoals daglicht, zonnewarmte
en wind Zoek h1erb1J naar een optimum tussen dagl1chttoetreding, warmtewinsten
en zomercomfort

•
•
•

Zet in op passieve technieken die energ1ed1ensten leveren met geen of zeer
beperkte aangekochte energie.
Vervul de energiebehoefte maximaal met hernieuwbare energiebronnen.
Dek de overbliJvende energiebehoeften met energ1e-eff1c1ente technieken en
prakt1Jken

Voor het behalen van dit criterium worden de ontwerpprincipes van Cl1mate Respons1ve
Design en de Penta Energetica toegepast op het proJect, samen met de principes uit de
GRO fiches Keep 1t warm, Keep 1t cool en Turn off the light.

A: Keep it warm
De GRO fiche Keep 1t warm 1s terug te vinden in Deel IV van deze b1Jlage.
B: Keep it cool
De GRO fiche Keep 1t cool 1s terug te vinden in Deel IV van deze b1Jlage.
C: Turn off the light
De GRO fiche Turn off the light 1s terug te vinden in Deel IV van deze b1Jlage.
CON 1.3: Keep 1t Healthy en Reduce, reuse and recycle
Voor het behalen van dit criterium worden de volgende principes toegepast op het
proJect:
A: Keep it healthy
Een gezonde omgeving om 1n te wonen, werken, verbl1Jven, herstellen, revalideren 1s
essentieel en zit verweven in een hele reeks keuzes b1J elk proJect. De locatie, de
inplanting, het bewaren of versterken van de b1od1vers1teit, de impact van het gebouw op
het akoestisch, visueel, thermisch comfort, de kwaliteit van de lucht zowel binnen als
buiten, het gebruiksgemak en toegankeliJkhe1d van een gebouw Al deze parameters
spelen mee. Sommige daarvan z1Jn gegeven in bepaalde proJecten, maar vele hebben te
maken met keuzes, zowel van de bouwheer als van het ontwerpteam, die in meer of
mindere mate kunnen b1Jdragen tot de gezondheid en het comfort van de eindgebruiker.
Extra aandacht dient h1erbiJ te gaan naar de inrichting van en de relatie met de
buitenruimte, wat integraal deel uitmaakt van het concept van een duurzaam proJect en
b1J gebruikers een grote impact kan hebben op hun algemeen welbevinden.
Voor het behalen van dit criterium wordt in elke stap van het proces en op verschillende
schaalniveaus de pos1t1eve impact op de gezondheid en welz1Jn van de gebruikers
centraal gezet. Aspecten die hier onder vallen z1Jn o.a.:
•
•

•
•

zuivere lucht (keuze locatie en doordachte inplanting op de site, gebruik van
gezonde materialen, gebru1ksvriendeliJk beheer van de mechanische vent1lat1e ... )
mentaal welz1Jn (aanwez1ghe1d van voldoende groen en blauw rond
zorginstellingen, een vlotte relatie tussen het gebouw en de buitenomgeving,
goede sociale integratie, het toepassen van Universa! Design )
verbetering of voorkoming va.n h1ttestress (het voorzien van luwteoases, het
ontwerpen om h1ttestress te voorkomen ... )
lawaai (investeringen in goede akoestiek, het voorzien van stilteplekken. )

-,

B: Reduce, reuse, recycle
Vele bronnen z1Jn schaars en kostbaar. De bouwsector 1s verantwoordel!Jk voor een groot
aandeel in het totale energ1everbru1k, uitstoot van broeikasgassen, afvalproductie,
waterverbruik en grondstoffenverbruik. Het beperken van de nood aan materialen en
grondstoffen kan door bepaalde keuzes te maken m de ontwerp- en bouwfase, en daarb1J
rekening houden met de gebru1ks- en beheerfase. Naast het beperken van de
materiaalbehoefte, willen we inzetten op hergebruik en recyclage: van materiaal tot
gebouw en site, hergebruik van water, inzetten op hernieuwbare energie tot het slim
gedeeld gebruik van gebouwen en bu1tenru1mten.

3. Bew11smateriaal
•

CON 1.1: In het programma van eisen zit een onderbouwing betreffende het
duurzaam ru1mtegebru1k en hoe de principes toegepast worden. Indien niet
voldaan kan worden aan de eerste 2 punten van de trias toponoma, wordt een
omstandige mot1vat1e voorzien, en een plan van aanpak met m1t1gerende
maatregelen om de impact te m1rnmal1seren.

•

CON 1.2 en 1.3:
o In het programma van eisen zit een conceptbeschriJvmg en grondige
onderbouwing betreffende de conceptprincipes.
o Bij schets- en voorontwerp, het concreet maken van de conceptprincipes
(CON 1.2 en 1.3) voor het spec1f1eke proJect. Dit kan via een ingevulde
GRO-poster, waarvan een model ter beschikking wordt gesteld door het
VIPA.

0

PRO 1: Geïntegreerd proces

Duurzaam bouwen kan niet zonder een integrale benadering van het ontwerpconcept.
Dat betekent dat vanaf het begin van het ontwerpproces duurzaamheid op tafel moet
liggen, en een mult1d1sc1plina1r team b1J het ontwikkelen van de vIsIe op duurzaamheid
van het proJect wordt betrokken. Het programma van eisen vat de
duurzaamhe1dsamb1t1es samen. Ook de gezondhe1ds- en welz1Jnsdoelstellingen die
worden geformuleerd in een globaal zorgprogramma, kunnen daarin een vertaling
kriJgen.

1. Criteria
PRO 1.1
PRO 1.2
PRO 1.3

Mult1d1sc1plinair ontwerpteam
Proqramma van eisen als leidraad
Duurzaamheid als ontwerpprincipe doorheen alle fasen van het ontwerpen bouwtra1ect

2. Eisen / prestatieniveaus
PRO 1.1: Mult1d1sc1plina1r ontwerpteam
De bouwheer stelt een mult1d1sc1plina1r ontwerpteam aan dat als taak heeft de
ontwerpdoelstelling rond duurzaamheid te bewaken. Op die manier kunnen in
conceptfase al bepaalde aannames getest worden naar materiaalverbruik,
energieverbruik, zomercomfort, dagl1chttoetred1ng enzovoort om zo tot duurzame keuzes
te leiden. Deze doelstelling kan worden meegenomen in de aanstelling van het
ontwerpteam.
PRO 1.2: Programma van eisen als leidraad
Het programma van eisen (PvE) wordt als leidraad gebruikt om de
duurzaamhe1dprinc1pes samen te vatten en wordt doorheen het ontwerp- en bouwproces
aangepast en up to date gehouden. Het programma van eisen kan zo een dynamische
communicatie doen ontstaan tussen de verschillende partners binnen het proJect:
bouwheer, ontwerpteam, studiebureaus
Het VIPA stelt een model ter beschikking dat gebruikt dient te worden 1.k.v. een VIPA
dossier. Per criterium wordt b1J de rubriek 'bewijsmateriaal' aangegeven welke
elementen in het programma van eisen moeten opgenomen worden.
PRO 1.3: Duurzaamheid als ontwerpprincipe doorheen alle fasen van het ontwerp- en
bouwtraJect
De duurzaamhe1dsprinc1pes worden van in het begin opgenomen in het proJect. De VIPA
criteria duurzaamheid worden h1erb1J als basis gebruikt. Doorheen de VIPA procedure zal
ook een terugkoppeling hieromtrent verwacht worden in de volgende fasen: voortraJect,
aanvraag dossier, evaluatie t1Jdens de werken en de eindevaluatie.
3. Bew1Jsmateriaal
•
•

PRO 1.1: Samenstelling ontwerpteam in het programma van eisen
PRO 1.2 en 1.3: Aangepast programma van eisen doorheen de ontwerp- en
bouwfasen

DEEL II: SITE
MOB 1: Bereikbaarheid van de site
Een goede bere1kbaarhe1d resulteert enerz1Jds in een verbetering van de mob1lite1t van de
zorggebru1kers en personeel en anderz1Jds verhoogt dat de toegankeliJkhe1d voor
bezoekers en occasionele gebruikers. Het STOP-principe wordt als bas1sprinc1pe
gehanteerd. Eerst de stappers, dan de trappers, openbaar vervoer en dan het privé
vervoer.
1. Criteria
MOB 1.1
MOB 1.2
MOB 1.3

Met het openbaar vervoer
Met de fiets
Te Voet

2. Eisen / prestatieniveaus
MOB 1.1: Met het openbaar vervoer
Bevorderen van een duurzaam mobJ/1te1tsplan.
De beoordeling gebeurt aan de hand van de behaalde score in het rekenblad MOB1. Via
het rekenblad MOB1 wordt de bereikbaarheid van de site met het openbaar vervoer in
kaart gebracht. Uit de beschikbare vervoersmiddelen (tram, trein, bus, metro, fietsdelen,
autodelen ... ), de frequentie ervan en de wandelafstand daar naartoe kan de kwal1te1t en
besch1kbaarhe1d van het openbaar vervoer beoordeeld worden.
Het rekenblad MOB1 wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed
Matig

EIS
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

A
B
C
D
E

> 250 punten
200 tot 249 punten
115 tot 199 punten
50 tot 114 punten
< 50 punten

MOB 1.2: Met de fiets
Zorgen voor ve1/1ge en aangename omgev,ng voor fietsers.
De beoordeling gebeurt aan de hand van de behaalde score in het rekenblad MOB2. Uit
de aspecten zoals aansluitingen aan fietspaden, f1etsvoorz1ernngen op de site zelf (weg
naar fietsenstalling, breedte fietspad, herkenbaarheid fietspad, ligging fietsenstalling . )
wordt de aanpassing van de site aan het fietsverkeer gekwal1f1ceerd.
Het rekenblad MOB2 wordt ter besch1kk1ng gesteld door het VIPA.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
~ 90%
~ 75%
~ 50%

MOB 1.3: Te voet
Een ve1l1ge en aangename omgevmg voor voetgangers creeren.

De beoordeling gebeurt aan de hand van de behaalde score in het rekenblad MOB3. Uit
de aspecten zoals kwaliteit van de bere1kbaarhe1d van de site naar een station,
toegangspaden op de site voor voetgangers (markering, sche1d1ng van andere stromen,
breedte, toegankel1Jkheid, verlichting, ... ) wordt de aanpassing van de site aan het
gebruik door voetgangers gekwalificeerd.
Het rekenblad MOB3 wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.

PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
2::: 90%
2::: 75%
2::: 50%

3. Bew11smateriaal
•
•
•

•

MOB 1.1, 1.2, 1.3: Ingevulde rekenbladen MOB1, 2, 3
MOB 1.1: Llggmgsplan met de lokal1sat1e van gebouw, ingang, alle haltes van
openbaar vervoer, autodelen en fietsdelen inclusief de wandelafstanden.
MOB 1.2: Overz1chtsplan waarop de site, het bestaande fietsnetwerk in de
omgeving en op de site, de ligging van de f1etsenstallmg(en) en inkom du1deliJk
afleesbaar z1Jn, inclusief maatvoering.
MOB 1.3: Overz1chtsplan waarop de site, de directe omgeving met de wegenis, de
ontsluiting op de site en de ligging van de inkom du1del1Jk afleesbaar z1Jn, inclusief
maatvoering.

. ..,

MA 1: Maatschappelijke kwaliteit - Ruimtelijke kwaliteit
Synergten met de buurt en een hoge ru1mtel1;ke kwa/1te1t hebben positieve
impact op de omgevtng.

1. Criteria
MA 1.1
MA 1.2

MA 1.3

Aftoetsing aan beleidskader ru1mtel1Jke structuur
Inventaris van de bestaande netwerken
Potent1ele synerg1en met de omgeving en versterking van de ru1mteliJke kwaliteit

De duurzaamheidsmeter kan de U1teindeliJke ru1mteliJke kwaliteit niet meten, omdat dit
niet normatief meetbaar 1s. RuimteliJke kwal1te1t kan enkel integraal worden benaderd.
Dit instrument beperkt zich tot aspecten die meetbaar en opvolgbaar z1Jn zoals het
aftoetsen van methodologische stappen en een aantal deelaspecten.
2. Eisen / prestatieniveaus
MA 1.1: Aftoetsing beleidskader ru1mtel11ke structuur
Om met de schaarse ruimte beter om te gaan en ruimte gestructureerd te ontwikkelen
z1Jn een aantal beleidsinstrumenten ontwikkeld. Dit kunnen zowel Juridische instrumenten
zoals een RUP z1Jn als ook beleidsdoeleinden vertaald naar v1s1eplannen,
groenstructuurplannen of andere nota's.
Het proJect wordt aan alle relevante ru1mteliJke instrumenten afgetoetst. Hieronder vallen
biJvoorbeeld ru1mteliJke structuurplannen (RSG), GemeenteliJke Ontwikkelingsplannen
(GEMOP), b1Jzonder plan van aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP),
GemeenteliJke B1Jzondere Bestemmingsplannen (BBP), stedenbouwkundige en
verkavelingsverordeningen en andere locat1e-spec1f1eke instrumenten.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Aftoetsing ru1mteliJk beleidskader
ProJect voldoet aan alle Juridische aspecten en ru1mtel1Jke
beleidsdoeleinden

MA 1.2: Inventaris van de bestaande netwerken
Door netwerken en structuren in kaart te brengen kunnen mogeliJke synergien tussen de
site en de omgeving ontdekt en ru1mteliJke kwal1te1ten versterkt worden. Die inventaris
dient als basis voor de analyse van de omgeving en haar potentieel. Volgende netwerken
in de omgeving dienen in kaart gebracht te worden:
• Groen netwerk
• Blauw netwerk
• Openbaar vervoersnetwerk
• Wegennetwerk (snel, traag, verkeersluw, ... )
• Diensten en voorzieningen
• Energienetwerken
• Recreatief netwerk
PRESTATIENIVEAU

Voldaan

EIS
De opmaak van een inventaris van de bestaande netwerken en
structuren zoals groen, water (blauw), diensten en

voorzieningen, recreatief netwerk, openbaar vervoersnetwerk en
we ennetwerk in één overz1chts lan schaal 1/5000
MA 1.3: Potent1ele synerg1en
Uit de inventaris en analyse van de bestaande ru1mteliJke structuur, netwerken en v1s1een ontwikkelingsdocumenten moet blijken welke synerg1en, ru1mteluke kwaliteiten en
pos1t1eve impact op de omgeving, de site en Zijn ontwikkeling heeft.
Buzondere aandacht gaat uit naar:
• De ruimtelijke draagkracht (de mate waarin iets aan de ruimte kan worden
toegevoegd of ontnomen)
• De ru1mtel1jke structuur (de samenhang tussen ruimtelijke elementen en act1v1te1ten)
• De kwaliteit van de ruimte: hoge gebruikswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde
De beoordeling gebeurt aan de hand van de potent1ele synerg1en en ruimtelijke
kwaliteiten. Minstens op onderstaande aspecten dient ingegaan te worden:
POSITIEF
Aanwez1ghe1d van andere of gelukaard1ge
functies die elkaar verder gaan aanvullen.
Mult1funct1onele invulling in plaats van
monofunct1onele invulling.

NEGATIEF
De geplande functie heeft weinig
potent1ele interactie met de buurt.
Monofunct1onele invulling zonder
funct1emeng1ng.

Dit proJect kan een hefboom Zijn voor een
pos1t1eve ontwikkeling van de buurt
(b1jvoorbeeld publieke groene zone,
levendige invulling plint, opwaardering
w1Jk, tewerkstelling, ).

Kan dit proJect een negatieve invloed
(imago, verkeersbelasting, versterken
monofunct1onalite1t, ... ) hebben op de
omgeving?

Het project maakt deel Uit van een
masterplan, ontw1kkelmgsproJect of
WIJ kcontract.

De site maakt geen deel uit van een
masterplan, ontwikkelingsproject of
WIJ kcontract.

Er worden bijkomende blauwgroene
verbindingen gecreeerd (verbinding van
bestaande zones of corridors, ontwikkeling
nieuwe zones).
Op welke w1Jze versterkt dit proJect de
bestaande netwerken of waarom betekent
dit een stap in de real1sat1e van de v1s1e
op natuurontwikkeling?

Bestaande groenblauwe netwerken
worden niet versterkt of zelfs verminderd
of onderbroken.

De site 1s doorwaadbaar en open voor het
publiek.
Er worden recreat1evoorz1enmgen
gerealiseerd die door de omgeving
gebruikt kunnen worden.

De site 1s niet opengesteld voor het
publiek. De site 1s niet doorwaadbaar en
onderbreekt een verbmdmqsnetwerk.
Er worden geen recreat1evoorz1enmgen
gerealiseerd die een meerwaarde voor de
omgeving kunnen vormen.

De ruimtelijke ontwikkeling zet in op het
bij elkaar brengen van functies om
energie- en warmte-u1tw1sselmg mogelijk
te maken.

De ru1mtel1jke ontw1kkel1ng zet niet in op
het b1J elkaar brengen van functies om
energie- en warmte-u1tw1sseling mogelijk
te maken.

Zijn er andere aanknopingspunten of
kansen om verschillende functies in het
gebied beter .in samenhang te laten
functioneren (stedenbouwkundig,
verkeerskundig, economisch, sociaal,
natuur, landbouw, water, recreatie, .
energieopwekking ... )?
·

PRESTATIENIVEAU

EIS

Uitstekend

De positieve synergieën en versterking van de ruimtelijke
kwaliteiten van het project of de site overwegen duidelijk.
Minstens 5 aantoonbare kwaliteiten en synergieën worden
aanqevoerd.
De positieve synergieën en versterking van de ruimtelijke
kwaliteiten van het project of de site overwegen. Minstens 3
aantoonbare kwaliteiten worden aangevoerd"

Beter

De positieve synergieën en versterking van de ruimtelijke
kwaliteiten van het project of de site zijn beperkt. Minstens 1
aantoonbare kwaliteit wordt aangevoerd.

Goed

3. Bewijsmateriaal
•

•

MA 1.1: Beknopte aftoetsing ruimtelijk beleidskader wordt voorzien in het
programma van eisen. Het voldoen aan het geldende beleidskader wordt
aangetoond door het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het
betreffende project, te bezorgen aan het VIPA.
MA 1.2: Inventaris van de bestaande netwerken en structuren zoals groen, water
(blauw), diensten en voorzieningen, recreatief netwerk, openbaar
vervoersnetwerk en wegennetwerk in één overzichtsplan (schaal 1/5000).
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•

MA 1.3: BeschnJving in het programma van eisen die minstens ingaat op de
opgel1Jste aspecten en op welke w1Jze het proJect pos1t1eve impact op de
omgeving heeft in de vorm van synerg1en en ru1mteliJke kwaliteit.

MA 2: Maatschappelijke kwaliteit - Bodem- en ruimtegebruik
Het aansmJden van ecologisch waardevolle terreinen verm11den en het gebruik
van verontretn1gde gronden en waardevol patnmon,um bevorderen.

In het kader van duurzaam ru1mtegebru1k (zie ook CON 1.1) kriJgen ecologisch minder
waardevolle terreinen, brownf1elds en gesaneerde gronden een betere beoordeling dan
het aansniJden van onontgonnen terreinen (greenf1elds). Ook het hergebruik van
bestaande gebouwen kriJgt een betere beoordeling.

1. Criteria
De beoordeling van het criterium 'Bodem- en ru1mtegebru1k' gebeurt aan de hand van 5
1nd1catoren:
MA
MA
MA
MA
MA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

B1olog1sche waarde terrein
Bodemgebruik
Brownf1eld
Gebruik van gesaneerde vervuilde gronden
Hergebruik van de bestaande bebouwinq

2. Eisen / prestatieniveaus
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
min. 1 indicator wordt behaald

MA 2.1: B1oloq1sche waarde terrein
De B1olog1sche Waarderingskaart BWK 1s een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie
van het b1olog1sch m11leu in het Vlaams Gewest. De inventaris omvat de bodembedekking
(bebouwing, grasland, bos ... ) en de aanwezige vegetatie (droge heide,
dotterbloemhoo1land, zuur beukenbos ... ). Ook wordt aandacht besteed aan kleine
landschapselementen (poelen, bomenrl]en, houtkanten ... ). Een inkleuring met
groentinten geeft de b1olog1sche waarde weer en geeft zo de gebruiker een snelle indruk
van de natuurwaarde van een gebied.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
De site valt onder 'B1olog1sch minder waardevol' terrein conform
de B1olog1sche Waarderingskaart BWK.

Meer uitleg over de BWK kan gevonden worden via mbo.be, en de meest recente versie
is online raadpleegbaar op geopunt.be.
MA 2.2: Bodemgebruik
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
De site valt onder type 1-4 (kernstadbebouwing, andere
bebouwing, industrie- en handelsinfrastructuur) conform de
kaart 'Bodemgebru1ksbestand'.

De meest recente versie 1s online raadpleegbaar op geopunt.be.

MA 2.3: Brownf1eld
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Minstens 50% van de site Is een brownf1eld.

Brownf1elds zIJn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling
komen omwille van diverse factoren zoals complex1teIt, hoge ontwikkelingskosten,
onzekerheden, ... Een brownf1eld heeft dus niet noodzakel1Jk een verontreinigde bodem,
maar het kan de herontw1kkelIng een pak moe11!Jker maken. Ze komen vooral voor in
gebieden met oude mdustriele activ1te1ten. In stedel1Jke omgeving kunnen ZIJ ruimte
creeren voor stadsvernieuwing. In bedriJvenzones zIJn dit locaties waar nieuwe bedrijven
zich kunnen vestigen.
MA 2.4: Gebruik van gesaneerde vervuilde gronden

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
De site Is saneringspllcht1g en de sanering kan/zal worden/werd
uitgevoerd voor de start van de werken.

MA 2.5: Hergebruik van de bestaande bebouwing

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Bestaande gebouwen op de site worden passend bestemd, de
waardevolle delen gerestaureerd en gemtegreerd in het proJect
(enkel van toepassing indien bestaande bebouwing aanwezig op
site).

3. Bew11smateriaal
•
•
•

•
•

MA 2.1: Afdruk van de meest recente 'B1olog1sche Waarderingskaart' van
geopunt.be met aanduiding van de site.
MA 2.2: Afdruk van de meest recente 'Bodemgebru1ksbestand' van geopunt.be
met aanduiding van de site.
MA 2.3: BewIJs dat aantoont dat de site in de laatste 50 Jaar bebouwd was. Uit
een overz1chtsplan met de vroegere toestand en de toekomstige bebouwing moet
afleesbaar zIJn hoe groot het percentage 'eerder bebouwd' Is.
MA 2.4: BewIJs dat de site vervuild is/was en sanering gepland Is.
MA 2.5: Programma van eisen bevat een beschriJvmg betreffende de
herbestemming, integratie en renovatie/restauratie van de bestaande delen.

➔ O

MIL 1: Milieutechnische kwaliteit - Overstromingsrisico
VermtJden om ,n een overstromtngsgevoeltg gebied te bouwen.

1. Cntena
De beoordeling gebeurt aan de hand van het overstromingsgevaar voor sites gelegen in
Vlaanderen of respect1evel!Jk het Brussels Hoofdstedel1Jk Gewest.
1

MIL 1

1

Overstromingsgevoeligheid / overstromingsrisico

2. Eisen / prestatieniveaus
In Vlaanderen
De beoordeling gebeurt aan de hand van de overstromingsgevoeligheid voor sites
gelegen in het Vlaamse Gewest, op basis van de meest recente informatie ter
beschikking gesteld op watennfo.be.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Site Il
eb1ed'
eb1ed'

In Brussel
De beoordeling gebeurt aan de hand van het overstromingsgevaar voor sites gelegen in
het Brussels Hoofdstedel!Jk Gewest, op basis van de informatie ter beschikking gesteld op
geodata.env1ronnement.brussels.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Site ligt in gebied met overstromingsrisico 'kleine kans'
Site ligt in gebied met overstromingsrisico 'middelgrote kans'
Site 11qt in qeb1ed met overstromingsrisico 'grote kans'

3. Bew11smatenaal
In Vlaanderen: afdruk van de meest recente versie van de kaart 'Watertoets overstromingsgevoelige gebieden' van Watennfo.be, met aanduiding van de site.
In het Brussels Hoofdstedel!Jk Gewest: afdruk van de overstromingsgevaarkaart
via geodata.env1ronnement.brussels met aanduiding van de site.

MIL 2: Milieutechnische kwaliteit - Buitenluchtkwaliteit
Luchtvervu1ltng heeft een negatieve impact op de gezondheid van de mens,
vooral van kwetsbare groepen zoals Jongeren.

1. Criteria
De beoordeling gebeurt aan de hand van de NO2-concentrat1e van de site.
1

MIL 2

1

St1kstofconcentrat1e NOz

2. Eisen / prestatIenIveaus
NOz Is een vaak gehanteerde indicator voor de luchtkwal1te1t. NOz draagt bIJ tot de
vorming van smog, verzuring, vermesting en f1Jn stof en heeft dus een nadelig effect op
de gezondheid van mens en dier. De Europese richtl1Jn 2008/50/EG definieert een
grenswaarde van maximaal 40 µg/m3 voor het Jaargemiddelde NOz en een
uurgrenswaarde van 200 µg/m3 die niet vaker dan 18 keer per kalenderJaar mag
overschreden worden. De richtwaarde van de Wereldgezondhe1dsorganisat1e laat geen
enkele overschriJd1ng toe van het uurgemiddelde van 200 µg/m3.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
~ 20 µg/m 3
< 30 ua/m 3
~ 40 µg/m 3

3. Bewnsmateriaal
Uittreksel uit een NOz-kaart zoals ter besch1kk1ng gesteld via atmosys.eu en
vmm.be waaruit het Jaargemiddelde NOz voor de betreffende site kan worden
afgeleid. De metingen mogen niet ouder zIJn dan 3 Jaar.
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MIL 3: Milieutechnische kwaliteit - Buitengeluid

Gelutdsoverlast ts één van de belangn;kste vormen van htnder.
1. Criteria

De beoordeling gebeurt aan de hand van het geluidsniveau LAeq op de site.
1 MIL

3

1 Geluidsniveau

LAeq

2. Eisen / prestatieniveaus
Het bu1tengelu1d op de site wordt gemeten op een representatieve plek aan de straatkant
van de site. De meting gebeurt op max. 5 m afstand van de (toekomstige) straatgevel.
Het bu1tengelu1d wordt bepaald over een periode van een half uur die men als
representatief beschouwt voor de hinder door dat bu1tengelu1d. Het Is u1tdrukkelrJk de
bedoeling om rekening te houden met alle types bu1tengelu1d die men mogel1Jk als
hinderluk ervaart voor de actIvIteIt binnen.
De waarnemingsperiode voor het bu1tengelu1d moet voldoende lang zIJn, typisch één
week, om daaruit met kennis van zaken het representatieve halve uur te selecteren. Het
Is niet de bedoeling om het half uur met het hoogste geluidsniveau te selecteren, want
vaak wordt dit bepaald door toeval, b1Jvoorbeeld door de sirene van een ziekenwagen.
Maar als er systematisch dagel1Jks een luid half uur Is, b1Jvoorbeeld door de laad- en
losact1v1te1ten van een winkel in de buurt, dan zou dit wel moeten ingerekend worden.
Voorbeelden van hinderliJk buitengeluid en waarnemingsperiode:
• Wegverkeersgelu1d; rekening houden met ochtendspits, avondspits, toekomen of
weggaan van een bedriJf
• Geluid van wagens, w1nkelkarretJes, personen, ... op de parking langs een
grootwarenhuis; rekeninghouden met de drukste periode in het weekend
• Geluid van mensen en actIvIteIten zoals laden en lossen in een winkelwandelstraat
• Systematisch weerkerende wekel1Jkse evenementen, zoals een markt, wekelrJkse
toeleveringen aan een bedriJf, ...
• Speelplaats van een school, speelterrein in open lucht, sportterreinen: maak een
realistische inschatting van het bu1tengelu1d.
Er wordt enkel rekening gehouden met het buitengeluid t1Jdens de periode dat het
gebouw in gebruik of bewoond Is: voor een rusthuis Is dat het volledige etmaal, voor een
kantoorgebouw spreekt men op voorhand de kantooruren af (b1Jvoorbeeld tussen 7 u en
19 u), ....
Voor de meting dient de LAeq,1s gemeten en gelogd te worden.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed
3. Bew11smateriaal

EIS
~ 55 dB
~ 65 dB
~ 75 dB

Meetrapport met aanduiding van locatie, meetperiode, meettoestellen, resultaten
en conclusie voor het representatieve bu1tengelu1d
Geluidskaarten z1Jn gebaseerd op rekenmodellen en representeren een
langeterm1Jngem1ddelde waardoor ze minder nauwkeurig z1Jn op lokaal niveau. Gegevens
uit geluidskaarten worden om die reden niet aanvaard als bew1Js .

., .,

DEEL III [Al: GEBOUW - people
BIN 1: Akoestisch comfort
De aandacht' vestigen op een goede akoestiek om het comfort van de
gebruiker te verhogen.

Geluidsoverlast kan een belangruke bron van stress z1Jn in ·gebouwen. Geluid van
bewoners, personeel, materiaal en bezoekers heeft een impact op de privacy en het
algemeen welz1Jn van de gebruikers.

1. Criteria
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Luchtgelu1ds1solat1e
Contactgelu1ds1solatie
Gevelgelu1ds1solat1e
Insta l lat1elawaa 1
Ru1mteakoest1ek (nagalm)
Gelu1du1tstralmg naar de omgeving
Buitengeluid in de onmiddell!Jke omgeving van het gebouw

2. Eisen / prestatieniveaus
De class1f1cat1e van de ruimten, de kruistabellen en alle akoestische eisen ziJn in het
document BINl_E1sentabel opgenomen. Alle eisen ziJn ingedeeld in verschillende
comfortniveaus: normaal of verhoogd akoestisch comfort.
Het 1s onmogeliJk om alle denkbare combinaties en eisen in de tabellen weer te geven,
vooral voor lucht- en contactgeluid1solat1e. De belangriJkste en meest voorkomende
combinaties z1Jn in BINl_E1sentabel opgenomen.
Voor ruimten die niet in de tabellen z1Jn opgenomen wordt een analoge ruimte gekozen.
In voorkomend geval, wordt dit in het programma van eisen opgenomen en geduid. De
akoestische eisen worden bi] voorkeur op plan aangeduid. Zo kan er geen tw1Jfel of
ondu1del1Jkhe1d ontstaan. Dit laat ook toe om uitzonderingen te maken voor bepaalde
zeer spec1f1eke lokalen.
De BINl_E1sentabellen z1Jn te vinden in Deel V van deze b1Jlage.

PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Alle criteria (BIN 1.1 t.e.m. BIN 1.7) met het opgelegde minimale
comfortniveau worden behaald
Minimum 5 van de criteria (BIN 1.1 t.e.m. BIN 1.7) met het
opqelegde minimale comfortniveau worden behaald
Minimum 3 van de criteria (BIN 1.1 t.e.m. BIN 1. 7) met het
opqelegde minimale comfortniveau worden behaald

Voor speciale lokalen kan het VIPA een b1Jkomende onderbouwing van het akoestisch
comfort eisen. Dit gaat om ruimten waar verhoogde aandacht voor het akoestisch
comfort nodig 1s omwille van de doelgroep (prikkelgevoellghe1d ... ), het voorziene gebruik

(b1Jvoorbeeld een sporthal, therap1eru1mten, ruimten voor privacygevoelige
gesprekken, ), ruimten zoals beschreven onder BIN 1.5, ..
In overleg met het VIPA kunnen deze lokalen per proJect bepaald worden. Voor deze
lokalen kan het VIPA een onderbouwing van het akoestische comfort eisen.
In de eisen wordt verwezen naar een aantal normen:
• De normenreeks NBN EN ISO 16283-x 'Geluidsleer - Meting van gelu1dwenng in
gebouwen en van bouwdelen'
• NBN EN ISO 10052 'Geluidsleer - Prakt1Jkmet1ngen van lucht- en
contactgelu1d1solat1e en van installat1egelu1d - Globale methode'
• NBN EN ISO 3382-2 'Nagalmt1Jd 1n gewone ruimten'
• De normenreeks NBN EN ISO 717-x 'Geluidsleer - Bepaling van de gelu1d1solat1e
in gebouwen en van gebouwdelen'
• De normenreeks NBN EN ISO 12354-x 'Bouwakoest1ek - Schatting van de
gelu1dgedrag1ng van gebouwen van uit de bouwdeelgedraging
• NBN S 01-400-2 'Akoestische cntena voor schoolgebouwen'
BIN 1.1: Luchtgelu1d1solat1e
Voor BIN 1.1 Luchtgelu1d1solat1e worden class1f1cat1etabellen gebruikt om de
gelu1dsproduct1e 1n de zendru1mte en de gelu1dgevoel1ghe1d in de ontvangstruimte te
definieren. Via kruistabellen worden de eisen voor normaal en verhoogd comfort bepaald.
Grootheid
Meetmethode
Voorspellinqsmethode

DA: het gewogen gestandaardiseerde niveauverschil voor een
roze ruis zendgelu1d
NBN EN ISO 16283-1; NBN EN ISO 717-1
NBN EN ISO 12354-1

AANVULLING MEETMETHODE
• METING LUCHTGELUIDISOLATIE TUSSEN GROTERE RUIMTEN
Wanneer er sprake 1s van een grote diepte ten opzichte van de scheidingswand, wordt de
meting van het zend- en ontvanggeluid beperkt tot een zone niet verder dan 5 m van de
sche1d1ngswand,
•

METING LUCHTGELUIDISOLATIE TUSSEN RUIMTEN MET EEN DEUR IN DE
SCHEIDINGSWAND
Wanneer b1Jvoorbeeld de luchtgeluid1solat1e gemeten wordt tussen een kantoor en een
gang, wordt de meting van het ontvanggeluid uitgevoerd in een zone niet verder dan 3 m
van de deur.
BIN 1.2: Contactgelu1d1solat1e (tussen lokalen)
Voor BIN 1.2 Contactgeluid1solat1e worden class1f1cat1etabellen gebruikt om de
gelu1dsproduct1e in de zendru1mte en de gelu1dgevoel1ghe1d in de ontvangstrwmte te
definieren. Via kruistabellen worden de eisen voor normaal en verhoogd comfort bepaald.
Grootheid

Meetmethode
Voorspell1nqsmethode

L ·1: het gewogen gestandaardiseerde geluidsniveau van het
contactgelu 1d
L nT,w: het gewogen drukniveau van gestandaardiseerd
contactqelu1d
NBN EN ISO 16283-2; NBN EN ISO 717-2
NBN EN ISO 12354-2

Voor res1dent1ele functies 1s de grootheid L

nT,w

van toepassing. Voor andere functies L 'I

AANVULLING MEETMETHODE
• METING CONTACTGELUIDISOLATIE TUSSEN GROTERE RUIMTEN
Wanneer er sprake 1s van een grote diepte ten opzichte van de scheidingswand, wordt de
meting van ontvanggeluid beperkt tot een zone niet verder dan 5 m van de
scheidingswand'°
BIN 1. 3: Gevelgelu 1ds1solat1e
Grootheid
Meetmethode
Voorspellinqsmethode

lAeq,nT,3o·: het equivalente A-gewogen geluidsniveau in de ruimte
NBN EN ISO 16283-3; NBN EN ISO 717-1
NBN EN ISO 12354-3

AANVULLING MEETMETHODE
• METING GEVELGELUIDISOLATIE VAN GROTERE RUIMTEN
Wanneer er sprake 1s van een grote diepte ten opzichte van de gevel - bijvoorbeeld b1j
open kantooromgevingen - wordt de meting van het ontvanggeluid beperkt tot een zone
niet meer dan 3 m van de gevel.
• PERIODE VAN 30 MINUTEN 'REPRESENTATIEF BUITENGELUID'
Doel: rekening houden met alle types bu1tengelu1d die men mogelijk als hinderlijk ervaart
voor de act1v1te1t binnen. De waarnemingsperiode dient voldoende lang te Zijn, typisch
een week, om daaruit het representatieve halve uur te selecteren.
Het 1s niet de bedoeling om het half uur met het hoogste geluidsniveau te selecteren,
want vaak wordt dit bepaald door toeval, b1jvoorbeeld door de sirene van een
ziekenwagen. Maar als er systematisch dagelljks een luid half uur 1s, bijvoorbeeld door de
laad- en losact1v1te1ten van een winkel in de buurt, dan zou dit wel moeten ingerekend
worden.
Voorbeelden van hinderlijk buitengeluid en waarnemingsperiode:
• wegverkeersgelu1d, rekening houden met ochtendspits, avondspits, toekomen of
weggaan van een bedrijf
• geluid van wagens, winkelkarretjes, personen, ... op de parking langs een
grootwarenhuis, rekening houden met de drukste periode in het weekend
• geluid van mensen en act1v1te1ten zoals laden en lossen in een winkelwandelstraat
• systematisch weerkerende wekel1jkse evenementen zoals een markt, wekelljkse
leveringen aan een bednjf, ...
• geluid van de speelplaats van een school, een speelterrein in open lucht,
sportterreinen
Er wordt enkel rekening gehouden met het bu1tengelu1d tijdens de periode dat het
gebouw in gebruik of bewoond 1s: voor een rusthuis 1s dat het volledige etmaal, voor een
kantoorgebouw spreekt men op voorhand de kantooruren af (bijvoorbeeld tussen 7 en 19
uur).
De aannames hieromtrent dienen gedocumenteerd te worden en door de opdrachtgever
goedgekeurd.
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BIN 1.4: Installat1elawaa1
Grootheid

Meetmethode
Voorspell1ngsmethode

L Aeq,nT: equivalent A-gewogen geluidsniveau t1Jdens de werking
van de bron op z1Jn meest lu1drucht1ge pos1t1e
L Aslow,max - L Aeq: de overschriJding van het continue
installat1elawaa1, gemeten met de trage stand van de
geluidsmeter
NBN EN ISO 10052
NBN EN ISO 12354-5

BIN 1.5: Ru1mteakoest1ek (nagalm)
Grootheid
Meetmethode
Voorspell1ngsmethode

T nom: de nagalmt1Jd (sec) gemiddeld over de 3 octaafbanden
500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz
NBN EN ISO 3382-2
NBN EN ISO 12354-6

Naast de eis van nagalmt1jd, geldt voor bepaalde ruimten ook volgende eis:
Voor alle ruimten waarin veel personen b1J elkaar komen en in groep praten, zoals een
restaurant, cafetaria, ontmoetingsruimte, refter, atrium, onthaalruimte,
dagverbl1Jfru1mte ... 1s de hoeveelheid gelu1dsabsorpt1e (m2) per aanwezige persoon een
betere maat voor het akoestisch comfort dan de nagalmt1Jd.
Voor dit type van lokalen vraagt het VIPA naast de berekening van de ook een studie die
de hoeveelheid gelu1dsabsorpt1e nauwkeurig bepaalt en die zo tot een goede
lawaaibeheersing leidt. Deze studie kan apart uitgevoerd worden, of er kan gewerkt
worden met volgende vuistregels:
•
•

1m 2 absorberend materiaal (met aw = 1) per aanwezige persoon
Voor ruimten > 7m breed of diep: het absorberend materiaal wordt verdeeld over
wanden en plafond, waarb1J minstens 20% op de wanden voorzien wordt.

BIN 1.6: Gelu1du1tstraling naar de omgeving
Er moet steeds voldaan worden aan de toepassel1Jke gewesteliJke m11ieureglementering
inzake geluidshinder.

BIN 1. 7: Bu1tengelu1d in de onm1ddell11ke omgeving van het gebouw
De m11ieureglementering geldt enkel ten aanzien van de buren. In een aantal gevallen
dient op de perceelgrens aan de m1l1eureglementering voldaan te worden. Soms
veroorzaken de gebouwinstallaties geluid dat hinderl1Jk kan worden voor het eigen
gebouw:
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•
•

omdat het bu1tengelu1d door de gevels terug naar binnen straalt
omdat voor sommige bu1tenru1mten, zoals terrassen, een te hoog 1nstallat1elawaa1
afbreuk doet aan het comfort van de bu1tenru1mte

AANVULLING MEETMETHODE
Er wordt enkel rekening gehouden met de continue geluidbronnen. Voor continue
geluidbronnen 1s de eis een maximaal A-gewogen geluidsniveau dat gedurende 90% van
de t1Jd overschreden wordt t1Jdens de werking van de bron op z1Jn meest lu1drucht1ge
stand: LA90. De bedoeling van deze grootheid 1s de invloed van verkeersgeluiden of
andere niet-continue geluidsbronnen dan de onderzochte Uit te sluiten.
Voorbeelden van mogeliJke meetpos1t1es:
• op 2 m van een bu1tenluchtrooster, om te vermiJden dat men schrikt b1J het
voorb1Jwandelen
• op 2 m voor gel1Jk welke gevel van het eigen gebouw
• in bu1tenzones die bedoeld z1Jn als t1JdellJke verbi1Jfsru1mten, b1Jvoorbeeld
terrassen, tuinen, sportvelden, ...

3. Bew1Jsmateriaal
•

•

BIN 1.1 - 1.7:
o
Het programma van eisen de garantie dat aan de minimale comforte1sen 1s
voldaan, een overzicht van de ruimten waar een hoger comfortniveau
wordt gerealiseerd en de garantie dat de eisen zijn opgenomen in de
bestekken.
o BIN 1.5: Het programma van eisen bevat de bepaling van het nodige
geluidsabsorberend materiaal voor de lokalen waarvoor dit criterium van
toepassing 1s.
o BIN 1.6: Het voldoen aan de toepasseliJke regelgeving wordt aangetoond
door het verkriJgen van de omgevingsvergunning voor het betreffende
proJect, te bezorgen aan het VIPA.
Indien er een akoestische studie werd uitgevoerd, wordt deze aan het VIPA
dossier toegevoegd.

Documentatie:
• Onderbouwing van de conform1te1t met de gekozen BIN criteria, al dan niet met
een akoestische studie
• Onderbouwing van eventuele b1Jkomende eisen naar akoestisch comfort voor
speciale lokalen
• BIN 1.1 en BIN 1.2: Overz1chtsplan met aanduiding van de akoestische eisen
tussen lokalen conform de BIN E1sentabel.
• BIN 1.5: Voor alle ruimten zoals bepaald onder BIN 1.5, een studie die de
hoeveelheid gelu1dsabsorpt1e nauwkeurig bepaalt of een bepaling van de
hoeveelheid gelu1dsabsorptie via de vermelde vuistregels
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BIN 2: Thermisch comfort
Het bevorderen van een aangenaam comfort en behaagl11khe1d In alle
seizoenen.

1. Criteria
BIN 2.1
BIN 2.2
A
B
C
D
BIN 2.3

Zomercomfort
Lokale thermische behaaql11khe1d
Verticale temperatuurqrad1ent
Vloertemperatuur
Stral1ngsasvmmetrie
Tocht
Relatieve luchtvocht1qhe1d

2. Eisen / prestatieniveaus
De comforte1sen gelden voor alle verbl1Jfsru1mten.
BIN 2.1: Zomercomfort
In alle voorzieningen moet het zomercomfort van de gebruikers/bewoners gegarandeerd
ziJn. Het comfort van de bewoners kriJgt in deze voorzieningen voorrang op de
energ1ezu1nighe1d: het streven naar een laag energ1everbru1k gaat niet ten koste van het
gebru1kerscomfort. In verzorgmgsvoorz1eningen kan een goed zomercomfort zelfs van
levensbelang z1Jn voor de bewoners.
Hiervoor moet in eerste instantie maximaal ingezet worden op het beperken van de
koellast en het gebruik maken van passieve maatregelen zoals beschreven in CON 1.2
Keep 1t cool, en pas daarna kan er aanvullend gekeken worden naar actieve systemen.
Het zorgvuldig ontwerpen van de gevel en gebouwsch1I in het algemeen 1s h1erb1J een
belangriJk aandachtpunt. Een aangepaste zonwering 1s alt1Jd een basisgegeven.
Bovendien 1s het maximaal beperken van de warmtelast zowel vanuit ecologisch als
vanuit economisch standpunt een absolute noodzaak.
Om te voldoen aan dit criterium, z1Jn 2 opties mogeliJk.
Optie 1
A
B
Optie 2
A
B

Zomercomfort
Zonwerinq
Zomercomfort via dynamische s1mulat1e
Zomercomfortontwerprichtl1Jnen
Zomercomfort algemeen
Zomercomfort zorq (md1v1duele kamers)

a. Optie 1 Zomercomfort

Aan beide van onderstaande eisen moet voldaan worden:

A: Zonwering
Op de orientat1es NO en NW over zuid wordt voorzien in een aangepaste
buitenzonwering. Dit kan eventueel ook bereikt worden met zonwering tussen het glas,
hoogreflect1eve bmnenzonwering of elektrochroom glas. Op alle orientat1es heeft de

"0

beglazing een zontoetredingsfactor g < 0,45 en een minimale llchttransm1ss1e (LTA) van
65%.

B: Zomercomfort via dynamische simulatie
Het thermische zomercomfort wordt gedurende de gebru1ksuren geevalueerd. De
bezettingsgraad en de interne warmtewinsten van de lokalen zIJn op basis van de
proJectdefin1t1e en in samenspraak met de opdrachtgever realistisch in te
schatten. Vademecum niet-res1dent1ele gebouwen (PMP), partIe 2: Prescnption pour
!'évaluatton du cntère de confort thermique via simulation thermtque dynamtque, Is als
basis te gebruiken.
De dynamische simulatiesoftware Is gecert1f1eerd volgens ISO 13791, ASHRAE 140 of EN
15255 en EN 15265.
Oversch riJd Ingsu ren
Er zIJn verschillende methodes om de overschriJdingsuren te berekenen:
• het aantal uren van de gebru1ksuren dat buiten de beoogde comfortcategorie valt
• het aantal uren van de gebru1ksuren dat buiten de beoogde comfortcategorie valt
wordt gewogen: de mate waarin de grenzen worden overschreden wordt mede in
beschouwing genomen
• voor andere methodes zie NBN EN 7730 Annex H
Het maximaal aantal toegelaten overschnJdingsuren Is 5%.
DYNAMISCHE GEBOUWSIMULATIE
Het gebouws1mulat1emodel moet minstens de onderdelen gebouwgeometrie, HVACinstallat1es, gebruikersgedrag en controlesystemen modelleren.
Het resultaat van de dynamische simulatie laat toe om:
• het comfort te evalueren aan de hand van PMV- en PPD-waardes, operatieve
temperatuur en overschnJdingsuren
• het effect van de thermische capacIteIt van muren, vloeren, plafonds of daken te
evalueren
• de impact van controlestrateg1een op comfort, verlichting, HVAC-efflc1ent1e te
evalueren
• het samenspel van dagl1chttoetreding, kunstlicht, controlesystemen en zonwering
te optimaliseren
• HVAC-componenten beter te d1mens1oneren
De output moet de lezer in staat stellen de berekeningen te kaderen. De gebruikte
parameters, software, aannames, berekende comfortparameters, energiestromen en
conclusies dienen in een begnJpel!Jke taal verdu1del1Jkt en onderbouwd te worden.

Afhankel1Jk of er al dan niet actieve koeling voorzien Is, zIJn de eisen van adaptief of niet
adaptief zomercomfort van toepassing. Soms zIJn beide gevallen van toepassing.
•

ADAPTIEF ZOMERCOMFORT

Het thermische zomercomfort wordt zonder actieve koeling bereikt. Passieve
koeltechnIeken zIJn onder andere nachtvent1lat1e, ad1abat1sche en evaporatIeve koeling
zonder compressoren en koelmiddelen, free cooling of gebruik van voorgekoelde lucht via
een grondbu1s. Tot een koellast 15W/m2 kan topkoeling aanvaard worden.

--,n

Radiant coolmg en surface coolmg zoals betonkernact1vering vallen onder actieve
koeling.
De grenswaarden van het thermische zomercomfort zIJn gebaseerd op NBN EN 16798-1
indien niet mechanisch gekoeld wordt en het concept van adaptief comfort gehanteerd
wordt.
Hiervoor zIJn volgende voorwaarden van toepassing:
• De gebruiker kan zelf de buitenramen openen en sluiten
• Er Is geen operationele mechanische koeling aanwezig, behoudens een beperkte
koellast via topkoelmg (tot maximaal 15W/m 2 )
• De gebruikers hebben een buna zittende actIvIteIt tot staand-wandelend (1,0 1,5 Met)
• Er Is geen strikte dresscode zodat de kledingweerstand aangepast kan worden
De adaptieve methode enkel toegepast worden indien er voldoende toegang tot
opengaande ramen Is. De toegang wordt als voldoende beschouwd als er per 2 personen
of per kamer minimaal 1 opengaand raam of geveldeel beschikbaar Is, minimaal 0,5 m2
per travee en regelbaar op kierstand (definitie volgens ISSO 74).
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

•

NBN EN 16798-1 (NIET MECHANISCH GEKOELD)
Categorie I
Categorie II
Cateqorie 111

NIET ADAPTIEF ZOMERCOMFORT

Indien de gebruiker onvoldoende mvloedmogeliJkheden heeft op het thermische comfort
of als er mechanische koeling toegepast wordt, dan ziJn de grenswaarden van de
operatieve binnentemperatuur gebaseerd op de categorieen volgens NBN EN 16798
B.2.1.

PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

NBN EN 16798-1 (MECHANISCH GEKOELD)
Categorie I (PPD < 6%; PMV ± 0,2)
Categorie II (PPD < 10%; PMV ± 0,5)
Cateqorie 111 (PPD < 15%; PMV ± 0,7)

b. Optie 2: Zomercomfort - ontwerpncht/Jinen

Aan beide van onderstaande eisen moet voldaan worden:
A: Zomercomfort algemeen
Op de noordorientatie (tussen NO en NW over noord) volstaat zonwerende beglazing.
Een zontoetredmgsfactor g < 0,45 Is vereist en een llchttransm1ss1e (LTA-waarde) van
minimaal 65%. Op de andere orièntat1es (NO en NW over zwd) wordt voorzien in een
aangepaste buitenzonwering. Dit kan eventueel ook bereikt worden met zonwering
tussen het glas, hoogreflect1eve bmnenzonwering of elektrochroom glas. Een
zontoetredmgsfactor gToT < 0,15 Is vereist voor het geheel van de beglazing en de
zonwering samen.

Voor buitenzonwering wáarvoor geen gToT waarde bepaald kan worden conform de norm
EN 13363 of omdat de gevel van deze ruimte slechts heel beperkt rechtstreekse zon
ontvangt, wordt een staving voorzien met een dynamische s1mulat1e op ruimteniveau of
een bepaling van de zonne-energie op de gevel (W/m 2 ). Deze mag tussen 21/3 en 21/10

slechts gemiddeld 20% bedragen van de totale zonne-energie die op het raamgeheel zou
vallen indien het raamgeheel volledig vriJ zou staan. De waarde wordt bepaald midden
op het raamgeheel. De berekening gebeurt aan de hand van een correct geometrisch
model en aan de hand van een type kllmaatJaar.

B: Zomercomfort zorg (individuele kamers)
In de ind1v1duele kamers van voorzieningen wordt, uitgaande van een gemiddelde
oppervlakte van 20m 2 , bovendien het volgende criterium gehanteerd (A = glasoppervlak,
g = zontoetred ingsfactor):
• op de noordorientat1e (tussen NO en NW over noord): g.A < 1,8 m2
• op de andere orientatIes (NO en NW over zwd): g.A < 0,6 m2
• op alle orientatIes: een l1chttransm1ss1e (LTA) van minimaal 65%

BIN 2.2: Lokale thermische behaagl1Jkheid
Lokale thermische behaagl1Jkhe1d wordt bepaald door de volgende 4 factoren:
A
B
C
D

Verticale temoeratuurqradient
Vloertemperatuur
Stralingsasymmetrie
Tocht

Voor de beoordeling van de lokale thermische behaagl1Jkhe1d worden de categorieen
volgens NBN EN ISO 7730 en NBN EN 16798-1 gehanteerd, voor de meetmethode de
norm NBN EN ISO 7726.

A: Verticale temperatuurgradiënt
Een te groot luchttemperatuurversch1l tussen hoofd en enkels kan een thermische
onbehaagliJkhe1d veroorzaken. Voor zittende personen bevinden zich de meetpunten 0,1
men 1,1 m boven de vloer, voor staande personen op 0,1 m en 1,7 m boven de vloer.
Grenswaarden verticale temperatuurgrad1ent ( 0 C) gebaseerd op NBN EN ISO 7730:
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Categorie A, < 2°c
Categorie B, < 3°C
Cateqorie C, < S°C

B: Vloertemperatuur
Mensen kunnen lokale thermische onbehaagl1Jkhe1d ervaren als de vloer te koud of te
warm Is. Grenswaarden vloertemperatuur ()C) gebaseerd op NBN EN ISO 7730:
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Cateqorie A, 19 - 26°C
Categorie B, 19 - 29°C
Categorie C, 17 - 31 °C

C: Stralingsasymmetrie

Men spreekt van asymmetrische straling als de warmte-u1tw1sseling door straling van een
persoon in een ruimte in verschillende richtingen sterk verschilt. Deze straling wordt
veroorzaakt door de verschillen die er bestaan tussen de oppervlaktetemperaturen
binnen één ruimte.
Stralingsasymmetrie wordt vaak veroorzaakt door grote ramen, verwarmings- of
koelplafonds. Ook voor klimaatsystemen die functioneren door middel van warme/koude
plafonds, warme/koude wanden (ook glasvlakken) gelden de grenswaarden in
onderstaande tabel. Deze waarde wordt gemeten t.o.v. een klein verticaal (voor wanden)
of horizontaal (voor plafonds/vloeren) vlak, 0,6 m boven de vloer.
Grenswaarden stralingstemperatuurasymmetrie ( 0 C) gebaseerd op NBN EN ISO 7730:
PRESTATIENIVEAU
EIS
Cateqorie
Uitstekend
Beter
Goed

lt.\
B
C

Warm plafond Koude wand
< 10
< 5
< 10
< 5
< 13
<7

Koud plafond Warme wand
< 14
< 23
< 14
< 23
< 18
< 35

D: Tocht
De draughtrate (DR) 1s afhankeliJk van de plaatsel1Jke luchtturbulent1egraad en de
luchttemperatuur. De OR-waarde geeft het percentage ontevredenen weer volgens NBN
EN ISO 7730. De maximaal toegestane DR-waard 1s:
PRESTATIENIVEAU
EIS
Cateqorie A, ::; 10%
Uitstekend
Categorie B, ::; 20%
Beter
Categorie C, ::; 30%
Goed
Vereenvoudigd kan men volgende waarden hanteren:
• Koude Jaarhelft: luchtsnelheid < 0,15 m/s
• Warme Jaarhelft: luchtsnelheid < 0,25 m/s
BIN 2.3: Relatieve vochtigheid
• RUIMTES DIE ONDER DE CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK VALLEN:
In de codex over het welz1Jn op het werk 1s bepaald dat de relatieve luchtvocht1ghe1d
(RV) b1J gebruik van een luchtverversingsinstallatie gemiddeld op een werkdag minstens
40% en maximaal 60% bedraagt. Een relatieve luchtvocht1ghe1d van minimaal 35% en
maximaal 70% 1s enkel toegelaten indien de werkgever aantoont dat de lucht geen
chemische of b1olog1sche agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de ve11lghe1d
en de gezondheid van de aanwezige personen.
PRESTATIENIVEAU

RV VOOR RUIMTES DIE ONDER DE CODEX
OVER HET WELZIJN OP HET WERK VALLEN

RV VOOR ANDERE RUIMTES

Uitstekend

40% < RV < 60%
OF
35% < RV < 70% indien geen risico
op chemische of b1olog1sche agent1a 1

Koude Jaarhelft: 40% < RV < 60%
Warme Jaarhelft: 30% < RV < 70% 2
Koude Jaarhelft: 30% < RV < 55%
Warme Jaarhelft: 30% < RV < 80%
RV < 70% in verbliJfsruimten

Beter
Goed

RV > 30% in verbl!Jfsru1mten met
beeldschermwerk
1

Conform de codex over het welzl]n op het werk, gemiddeld over een werkdag

2

Conform Vlaams Binnenm11ieubeslu1t

3. Bew11smateriaal
•

•

•

BIN 2.1 - 2.3: Het programma van eisen beschriJft de strategie om het vereiste
comfort te bereiken, bekrachtigt het voldoen aan de eisen en beschriJft de keuze
van technieken om te voldoen aan de prestat1en1veaus.
BIN2.1:
o In het programma van eisen wordt onderbouwd hoe maximaal 1s ingezet
op het beperken van de koellast door passieve maatregelen en het
ontwerp. Optie 1:
■
In het programma van eisen: de garantie dat de buitenzonwering
en de eigenschappen van het glas (g-waarde en LTA waarden)
voldoen aan de eisen
■
De dynamische s1mulat1es minimaal voor de meest nadelige lokalen
en zones die langer dan 30 minuten bezet z1Jn ter onderbouwing
van het zomercomfort en het te bereiken prestatieniveau.
Gebru1ksuren, bezettingsgraad en interne warmtewinsten worden
du1del!Jk toegelicht.
o Optie 2:
■
In het programma van eisen: de garantie dat de buitenzonwering
en de eigenschappen van het glas (g-waarde en LTA waarden)
voldoen aan de eisen Indien van toepassing: dynamische s1mulat1e
of een bepaling van de zonne-energie op de gevel waaruit bl!Jkt dat
voldaan wordt aan het criterium.
In voorkomend geval, dynamische s1mulat1es worden toegevoegd aan het VIPA
dossier.

BIN 3: Binnenluchtkwaliteit
Het garanderen van gezonde binnenlucht met voldoende luchtverversing die
vrij is van verontreinigingen van binnen en buiten .
1. Criteria
BIN 3.1
BIN 3.2
BIN 3.3

Optie 1
Optie 2
Optie 3
BIN 3.4

Klassen van de binnenluchtkwaliteit
Voorkomen van vervuilings- en verontreinigingsbronnen
Beperken van de emissies van bouwproducten in het binnenmilieu
Ontwerpen naar een zeer laag emissief gebouw
Meting TVOS en formaldehyde
Labels
Openen van ramen

2. Eisen / prestatieniveaus
BIN 3.1: Klassen van de binnenluchtkwaliteit
De ·grenswaarden voor de binnenluchtkwaliteit zijn gebaseerd op NBN EN 16798 en NBN
EN ISO 7730. Voor verblijfsruimten geldt:
PRESTATIENIVEAU

VOOR RUIMTES DIE
ONDER DE CODEX
OVER HET WELZIJN OP
HET WERK
VALLEN

VOOR ANDERE RUIMTES
CFR NBN EN 16798- 1

Uitstekend

conform de codex over
het welzijn op het werk

Categorie I

Beter

Categorie II

RESIDENTIËLE
GEBOUWEN CFR NBN
EN 16798-1

Minimale
ontwerpdebieten
EPB
/ NBN D 50-001 én
maximale
CO2concentratie
1200 ppm

Goed

\

Categorie III

Minimale
ontwerpdebieten
EPB
/ NBN D 50-001

Het prestatieniveau ' beter' houdt ook dat in specifieke omstandigheden zoals bij risico op
luchtgedragen transmissie van bijvoorbeeld COVID-19, maatregelen worden genomen
· om de CO2-concentraties te kunnen beperken tot 900 ppm. Meer info over "hoe
ventileren en verluchten tegen COVID-19" is terug te vinden op www.zorg-engezondheid.be . In het binnenmilieubesluit wordt als richtwaarde een CO2-concentratie <
500 ppm boven de buitenluchtconcentratie opgenomen.
Monitoring van de CO2-concentraties is een goede manier om een beeld te krijgen van de
aanwezige binnenluchtkwaliteit. De maatregelen om de CO2-concentraties onder

controle te houden kunnen gekoppeld Zijn aan het systeem (mogel1jkhe1d tot opschalen
van de capac1te1t) of kunnen vertaald worden in praktische richtl1jnen voor extra
verluchting via opengaande ramen (BIN 3.4) en voor bezetting van de lokalen.
Voor andere ruimtes dan de verblijfsruimtes gelden de minimale eisen volgens de
toepasselijke normen en regelgeving.
BIN 3.2: Voorkomen van vervu1lings- en verontreinigingsbronnen
De volgende maatregelen helpen om de binnenlucht zoveel mogelijk vrij te houden van
vervu1lings- en verontreinigingsbronnen.
1. Voorzie voldoende afstand (> 10 m) van de invoeropeningen voor verse lucht ten
opzichte van vervuilende bronnen zoals afvalopslagplaatsen, parkings,
rookafvoeropeningen, autowegen, vent1lat1egroepen en ad1abat1sche koelingsgroepen of torens.

2. Ontwerp en voer het vent1lat1esysteem zo Uit dat de vent1lat1elucht onderweg niet
onnodig verontreinigd wordt (door stof, vezels, m1crob1olog1sche argent1a e.d.).
3. Beperk de vervu1l1ng van de lucht die de ruimtes binnenkomt door de ju1ste filterklasse
te gebruiken op het invoerpunt van de vent1lat1egroep - conform NBN EN ISO 16890
(vroeger EN779).
4. Ontwerp de ramen zodanig dat van t1jd tot tijd intensieve vent1lat1e mogelijk 1s, om
sterke vervuiling binnenshuis snel te kunnen afvoeren.
PRESTATIENIVEAU

EIS

Uitstekend

Er 1s aan minstens 4 maatregelen voldaan.

Beter

Er 1s aan minstens 3 maatregelen voldaan, waarbij maatregel 4
steeds verplicht 1s.

Goed

Er 1s aan minstens 2 maatregelen voldaan, waarbij maatregel 4
steeds verplicht 1s.

BIN 3.3: Beperken van de em1ss1es van bouwproducten in het binnenmilieu
Em1ss1es (VOS) Uit bouwmaterialen kunnen voor een aanzienlijke vervuiling van de
binnenlucht zorgen. Het gebruik van em1ss1earme materialen en richt- en
intervent1ewaardes 1s opgenomen in volgende wetgeving:
•

•

koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de drempelniveaus voor de
em1ss1es naar het binnenm1l1eu van bouwproducten voor bepaalde beoogde
gebruiken
Het Binnenm1l1eubeslu1t. D1t besluit introduceerde richtwaarden voor de fysische,
chemische en b1olog1sche factoren Uit het binnenmilieu (voor projecten in
Vlaanderen).

Er Zijn drie opties om dit criterium te realiseren:
Optie 1: Ontwerpen naar een zeer laag em1ss1ef gebouw
Optie 2: Meting TVOS en formaldehyde
Optie 3: Labels

a. Optie 1: Ontwerpen naar een zeer laag em1ssief gebouw
Het merendeel (> 80%, gebaseerd op de contactoppervlakte) van de materialen in direct
contact met de binnenlucht moeten aan onderstaande eisen voldoen:
PRESTATIENIVEAU

Voldaan

EIS
TVOS

FORMALDEHYDE

< 100 µg/m2 u

< 20 µg/m2 u

De waarden zIJn gebaseerd op de ondertussen ingetrokken NBN EN 15251.
b. Optie 2: Metmg TVOS en formaldehyde
U1teri1Jk 28 dagen na voltoo11ng van de werken (binnenafwerking volledig afgerond) wordt
een meting van de emIssIes naar de binnenruimte uitgevoerd. De meetmethode Is
conform de aanbevolen meetmethodes van het b1nnenm11ieubeslu1t. De meetlocat1es zIJn
representatief voor het volledige proJect en worden in samenspraak met de
opdrachtgever bepaald.
PRESTATIENIVEAU

Voldaan

EIS
TVOS

FORMALDEHYDE

< 300 µg/m3

< 100 µg/m3 over
30 minuten*

* De waarde Is gebaseerd op de aanbeveling van de Wereldgezondhe1dsorgarnsatIe WHO.

c. Optie 3: Labels
Om garantie te hebben over de beperking van emIssIes van bouwmaterialen en het
meubilair, kan ook gewerkt worden met het hanteren van labels. Volgende labels zIJn
aanvaardbaar:

Voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de categorie: meubilair en afwerkingen:
A en A+ volgens Franse regelgeving Décret 2011-321,
TUV Rheinland green Product Mark 2PfG E1992,
GreenGuard Gold,
Formaldehyde El class (EN 13966),
Blauer Engel,
Cert1PUR/EUROPUR (voor PU schuimen),
TÜV Rheinland LGA Testing Standard 2011 (voor meub1la1r),
MAS Cert1f1ed Green,
VOC ETL class 2 en 3,
VOC+ ETL Env1ronmental and Formaldehyde-Free,
eco-INSTITUT-Label (2015),
GEV-EMICODE EC1 and EC1Plus,
Em1ss1on class for Building Matenals Ml
Eurofins Indoor Air Comfort en Indoor Air Comfort Gold

Voor de categorie: vloerbekleding en thermische en akoestische isolatie:
• A en A+ volgens Franse regelgeving Décret 2011-321,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OEKO-TEX Standard 100,
GreenGuard Gold,
Formaldehyde E1 class (EN 13966),
Blauer Engel,
Natureplus,
MAS Certrfred Green,
GUT Carpet,
Emrssron class for Building Materials M1
Eurofins Indoor Arr Comfort en Indoor Arr Comfort Gold

de categorie: lijmen, kitten, verven en coatings:
A en A+ volgens Franse regelgeving Décret 2011-321,
Natureplus,
eco-INSTITUT-Label (2015),
GEV-EMICODE EC1 en EC1Plus,
Em1ss1on class for Building Materials M1,
Blauer Engel,
Global GreenTag (nret voor verven en coatings),
MAS Certrfred Green,
Conformrtert met EU Drrectrve 2004/42/CE,
EU Ecolabel for Paints and Varnishes (2014)
Eurofins Indoor Arr Comfort en Indoor Arr Comfort Gold

Materialen zonder één van bovenstaande labels kunnen aanvaard worden op voorwaarde
dat kan aangetoond worden dat ze voldoen aan volgende em1ss1ewaarden (conform EN
16516-1):
•
•

TVOS < 1000 mrcrogram/m3 (na 28 dagen)
Formaldehyde < 100 mrcrogram/m3 (na 28 dagen)

PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

Min. 80%* van de bouwmaterialen rn direct contact met de
binnenlucht en van het meubrlarr voldoen aan één van de
vermelde labels.

*Voor het aandeel van het meub1la1r 1s dit het percentage van de kostpnJs, voor vloerbekleding het
% van de oppervlakte, voor liJmen, kitten, verven en coatings 1s dat een percentage van het
volume.

Deze ers doet geen afbreuk aan het van toepassing zrJnde KB van 8 me, 2014 tot
vaststelling van de drempelnrveaus voor de em1ss1es naar het brnnenmrlreu van
bouwproducten.
BIN 3.4: Openen van ramen
De bas1svent1lat1e garandeert dat brJ ·een normaal gebruik van de ruimte de luchtkwalrtert
aanvaardbaar rs. In urtzonderlrJke srtuatres zoals brJ zeer warm weer, sterke bezonning of
sterk verontrernrgende act1v1te1ten zoals schilderen, trJdelrJke hoge productie van geuren
of dampen dampen en in specrfreke omstandigheden zoals brJ risico op luchtgedragen
transm1ss1e van COVID-19, rs boven op de bas1svoorz1ening een extra mogel1Jkhe1d tot
p1ekvent1lat1e noodzakelrJk.

-,..,

De mogel!Jkhe1d om ramen in verbl!Jfsru1mten zoals 1nd1v1duele kamers,
patIentenkamers, leefruImtes te openen, biedt gebruikers de mogehJkhe1d om het
thermisch comfort en de vent1lat1e in die u1tzonderl!Jke sItuatIes zelf te manipuleren. Dat
resulteert in hoger aanvaardbare binnentemperaturen om eenzelfde zomercomfort te
realiseren en heeft ook een belangriJke invloed op de comfortervaring van de ruimte.
Aanvullend kan het openen van ramen ingezet worden om via extra verluchting een
manipulatie van de CO2-concentratIe te voorzien indien dit nodig bl1Jkt.
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

De nuttige opening van de opengaande ramen in verbhJfruImtes die maar
in één gevel openingen hebben (enkelz1Jd1ge vent1lat1e), moet ten minste
5% van de vloeroppervlakte bedragen, waarb1J die openingen gel1Jkmat1g
verdeeld moeten zIJn over de gevel.
OF
De nuttige opening van de opengaande ramen in verblJJfsruimtes in
verschillende gevels (dwarsvent1lat1e, zoals gedefinieerd binnen EPB)
moet ten minste 3% van de vloeroppervlakte bedragen, waarb1J die
openingen gel!Jkmat1g verdeeld moeten zIJn over de beide gevels.

3. Bew11smateriaal
•

•

BIN 3.1:
o Het programma van eisen bevat de beschriJving van de vent1lat1estrateg1e
om te komen tot de nodige prestatieniveau. Er wordt minimaal beschreven
welke vent1lat1esystemen voorzien worden per type ruimte, de zonering en
de voorziene metings)- en sturingssystemen.
o Een overzicht van de ontwerpdebieten per typelokaal.
BIN 3.2 - 3.4: Het programma van eisen bevat de garantie dat voldaan zal
worden aan de eisen en de nodige maatregelen om hieraan te voldoen.

Documentatie:
•
•

BIN 3.1: Inregelrapport vent1lat1esysteem b1J de eindevaluatie.
BIN 3.3:
o Optie 1: Overzicht van alle materialen in contact met de binnenlucht incl.
aanduiding label of grenswaarden TVOS en formaldehyde en berekening
van het gevraagde percentage.
o Optie 2: Meetrapport met meetprogramma, resultaten en conclusie
o Optie 3: Overzicht van alle materialen in contact met de binnenlucht incl.
aanduiding label of grenswaarden TVOS en formaldehyde en berekening
van het gevraagde percentage.

BIN 4: Visueel comfort
Verbeteren van de dag/1chttoetred1ng voor een hoger comfort en we/zijn.
Kunstlicht 1s de kunstmatige aanvu//1ng op daglicht.

1. Criteria
BIN 4.1
Optie 1
Optie 2
BIN 4.2

BIN 4.3
A
B
C
D
BIN 4.4
BIN 4.5
BIN 4.6

BIN 4.7
A

B
C

BIN 4.8
A
B
C

Dagl1chttoetreding
Dag!ichttoetreding
Dag/1chttoetredmg - ontwerprichtlun
Verblinding
Bas1se1sen werkplekverllchting
Verlichtingsniveau
Un1form1te1t
UGR
Kleurweergave
(U1t)Z1cht
Zon llchttoetred ing
Zicht naar buiten b1J gesloten zonwering
Aanvullende maatregelen voor goed visueel comfort
Betere kleurweergave kunstlicht
Kleurtemperatuur kunstlicht
Glaskwallte1t in functie van kleurweergave
Visueel contact met de buitenomgeving en dagllchttoetreding
Ongehinderd visueel contact - verbl1Jfsru1mten
Visueel contact - personeelsruimten
Daglicht (secundaire ruimten)

2. E1sen/prestat1ernveaus
BIN 4.1: Daqllchttoetredinq
Zoveel mogellJk ruimten hebben baat met natuurllJk daglicht als basis, ook ruimten zoals
gangen en andere secundaire ruimten. Daglicht varieert in 1ntens1te1t en kleur gedurende
de dag en 1s een belangriJke 'externe' marker voor onze b1olog1sche klok.
Dagllchttoetreding reduceert eveneens het energ1everbru1k voor verlichting.
Via de toepassing van deze criteria zal het bas1sprinc1pe 'Turn of the light' uit CON 1.2
uitwerking kriJgen.

a. Optie 1: Dag/Jchttoetredmg
De beoordeling van de daglichttoetreding Is gebaseerd op de norm NBN EN 17037.
Rekenmethode 1 en 2 zoals in Annex B omschreven, zIJn toegestaan. Deze eis Is van
toepassing op alle werkplekken, verbliJfsru1mten en andere relevante ruimten.

PRESTATIENIVEAU

Uitstekend
('Medium' in de norm)
Beter
('Minimum' In de norm)
Goed
(niet gedefinieerd
in de norm)

EIS
Daglichtfactor*
Methode 1
DT~ 3%
DTM ~ 0,70/o
DT~ 2%
DTM ~ 0,70/o
DT ~ 1,5%
DTM ~ 0,60/o

Verl 1cht1 ngssterkte*
Methode 2
ET~ 500Ix
ETM ~ 300Ix
ET~ 300Ix
ETM ~ 100lx
ET~ 225Ix
ETM ~ 90Ix

Toepassingsgebied**
voor
voor
voor
voor
voor
voor

50%
95%
50%
95%
50%
95%

van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de

oppervlakte
oppervlakte
oppervlakte
oppervlakte
oppervlakte
oppervlakte

* Geldig voor verticale en schuine daglichtopeningen
Voor horizontale daglichtopeningen 1s enkel ET resp. DTvoor 80% van de oppervlakte en 50% van de
daghchturen te halen.
** De dagllchttoetreding wordt op ruimteniveau berekend
Voor de berekening wordt van volgende parameters uitgegaan:
• Hoogte referentieoppervlak 85 cm
• Default reflectiefactoren (zolang de materialen en kleuren nog niet in detail
bepaald z1Jn): vloer 15%, plafonds 70%, wanden 50%
• De posItIe van het raam in de muur, de lichttransm1ss1e Tv en het aandeel
raamprof1elen dienen volgens het ontwerp gemodelleerd te zIJn
• Obstructies die de dagl1chttoetreding kunnen beinvloeden, zIJn mee te modelleren

b. Optie 2: Dag!ichttoetredmg - Ontwerprichtftin
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

Voor alle werkplekken, verbl1Jfsru1mten en andere relevante
ruimten geldt:
tv. A raam= 0,1 A vloer

tv = de visuele transm1ss1ecoefflc1ent van het raam
A raam = de oppervlakte van het raam
A vloer = de oppervlakte van de betreffende ruimte
BIN 4.2 Verblinding
Verblinding ontstaat door te veel daglicht en/of zonlicht en kan een te hoge luminantie,
onaangename reflectie op oppervlakten of te grote contrasten van aangrenzende
oppervlakten veroorzaken. Dit kan hinderliJk zIJn, niet enkel voor beeldschermwerk. Het
oog raakt sneller vermoeid. Deze eis wordt beoordeeld aan de hand van de class1f1cat1es
Beperking van de verblinding conform NBN EN 14501 en NBN EN 17037.
Ook in zorggebouwen kan verblinding d1scomfort veroorzaken. B13voorbeeld een
eenz13d1ge frontale dagllchttoetreding in gangen dient daarom vermeden te worden.
Deze eis Is van toepassing op alle werkplekken en andere ruimten waar de gebruiker zIJn
posItIe niet vru kan aanpassen en verblinding de beoogde taak of actIvIteIt negatief kan
beinvloeden. Indien geen voorzieningen tegen verblinding gepland zIJn, moet aangetoond
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worden dat het risico op verblinding verwaarloosbaar Is. In dit geval moet Dayl1ght Glare
Probab1l1ty (DGP) ~ 0,4 zIJn, berekend zonder zonwering voor 95% van de gebru1kst1Jd
van elke ruimte.
Indien zonweringen voorzien zIJn, moeten deze voldoen aan onderstaande eisen 1.f.v. het
beoogde prestatieniveau.
PRESTATIENIVEAU

Uitstekend

Beter

Goed

Indien
geen direct
zonlicht op
werkplekken en
andere ruimten
waar de gebruiker
zIJn positie niet
vrIJ kan
aanpassen

EIS
Methode vwstregel*

Gedetailleerde methodes cfr. NBN EN
14501 ANNEX D
Klasse 3
Aanbevolen klasse Beperkmg van de
Beperking van de
verblmdmg
verblindmg
cfr EN 14501 tabel D.5 om aan DGP
cfr NBN EN 14501
~ 0,35 te voldoen
OF
DGP ~ 0,35 voor 95% van de
gebru1kst1Jd (b1J dynamisch
s1mulat1es)
De voorzieningen tegen verblinding zIJn gescheiden van de
zonwering, manueel en ind1v1dueel bedienbaar, traploos regelbaar.
Klasse 2
Aanbevolen klasse Beperkmg van de
verblmdmg
Beperking van de
verblmdmg
cfr EN 14501 tabel D.4 om aan DGP
cfr NBN EN 14501
~ 0,40 te voldoen
OF
DGP ~ 0,40 voor 95% van de
gebruikst1Jd (b1J dynamisch
s1mulat1es)
De voorzieningen tegen verblinding zIJn gescheiden van de
zonwering, manueel en ind1v1dueel bedienbaar, traploos regelbaar.
Klasse 1
Aanbevolen klasse Beperkmg van de
Beperkmg van de
verblmdmg
verblmding
cfr EN 14501 tabel D.3 om aan DGP
cfr NBN EN 14501
~ 0,45
te voldoen
OF
DGP ~ 0,45 voor 95% van de
gebru1kst1Jd (b1J dynamisch
s1mulat1es)
De voorzieningen tegen verblinding zIJn manueel en ind1v1dueel
bedienbaar traploos reqelbaar.
Klasse 0
Beperkmg van de verblmding
cfr NBN EN 14501

* Ter vereenvoudiging kan deze vuistregel gehanteerd worden. De methodes cfr NBN EN
14501 zun meer verf1Jnd en houden rekening met o.a. de orientatIe, de grootte van de
daglichtopening en de l1chttransm1ss1efactor.

A-,

BIN 4.3: Bas1se1sen werkplekverlichting
Werkplekken zoals gevat door de codex over het welz(Jn op het werk voldoen aan eisen
m.b.t. volgende aspecten:
A
B
C

D

Verl 1chti nqsn 1vea u
Urnform1te1t
UGR
Kleurweerqave

A: Verlichtingsniveau
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

De ruimten voldoen aan de vereiste verlichtingssterkte zoals
vastgelegd in de norm NBN EN 12464-1 (2011)
Werkplekverl1cht1ng - Deel 1: Werkplekken binnen.

B: Uniformiteit
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

De urnform1te1t, die gedefinieerd wordt als de verhouding van de
minimale tot de gemiddelde verlichtingssterkte, wordt toegepast
volgens NBN EN 12464-1.

C: UGR
De eengemaakte verblindingsgraad UGR (Urnf1ed Glare Rating) karakteriseert de
verblinding die een verlichtingsarmatuur teweeg brengt. Hoe groter de UGR-waarde, des
te sterker de verblinding.
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

De ruimten voldoen aan de aanbevolen UGR zoals vastgelegd in
de norm NBN EN 12464-1.

D: Kleurweergave
De kleurweergave-index (Ra), die uitgedrukt wordt door een c1Jfer tussen 0 en 100, stelt
het vermogen voor van een lichtbron om de kleuren van obJecten natuurgetrouw weer te
geven.

/1'"'1

PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

De kleurweergave voor alle armaturen bedraagt minimaal Ra
80.

=

BIN 4.4: (U1t)Z1cht
Voor de kwaliteit van het (u1t)z1cht worden in de norm NBN EN 17037 drie aspecten
beschouwd: de horizontale z1chthoek, de diepte (afstand) van het zicht buiten en de
gelaagdheid van het U1tz1cht. Voor het criterium wordt het m1ddenste niveau uit de norm
gehanteerd.
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

GELAAGDHEID
UITZICHT
De laag landschap
en één b1Jkomende
laag ziJn zichtbaar

HORIZONTALE
ZICHTHOEK*
2:'.: 28°

AFSTAND BUITEN
2:'.:

20m

• Gelaagdheid van het u1tz1cht
In de norm NBN EN 17037 wordt dit in lagen uitgedrukt. Hoe meer lagen zichtbaar zIJn,
hoe beter. Voor het criterium moet de laag landschap en één b1Jkomende laag zichtbaar
ZIJn.
LAAG
Landschap

Hemel
Grond

OMSCHRIJVING
De kwaliteit van het U1tz1cht kan erg verschillen. De voorkeur gaat uit
naar:
• natuurliJke omgeving (bos, water, park, wei ... ) boven kunstmatige
omgeving (steden, industrie ... )
• brede en verre zichten boven beperkte U1tz1cht op korte afstand
• afwisselende, dynamische U1tz1chten boven monotone u1tz1chten
met weIniq informatie
Waarneming van het weer Is mogeliJk, de hemelkoepel Is zichtbaar.
Dat kan met de no-skv line aanqetoond worden.
Waarneming van het straatniveau Is mogel1Jk. Dat kan met de noground line aangetoond worden.

De eis geldt voor alle verbliJfsru,mten. Voor de beoordeling moet minstens 75% van de
relevante oppervlakte aan de e,s voldoen.
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Vereenvoudigde verificatiemeth ode voor no-skyline en no-ground line (bron : NBN EN 17037)

• Horizontale zichthoek
De horizontale zichthoek kan grafisch of via simulatieprogramma's bepaald worden. Deze
eis moet voor 100% ·van de continu bezette werkplekken en andere ruimten waar de
gebruiker zijn positie niet vrij kan aanpassen gehaald worden. De horizontale zichthoek
moet 2: 28° zijn.

• Afstand tot obstakel buiten
Hiermee wordt het verzicht bepaald . Hoe verder de afstand naar het volgende 'obstakel '
hoe beter. Voor deze eis wordt vanaf. het raamoppervlak gemeten. Voor het criterium
moet de afstand 2: 20m zijn; Deze eis moet voor 100% van de continu bezette
werkplèkken en andere ruimten waar de gebruiker zijn positie niet vrij kan aanpassen
gehaald worden .

.,, .,,

Bron: GRO versie 2020

BIN 4.5: Zonlichttoetreding
Zonlicht heeft een positieve invloed op de gezondheid van de mens. Voor woningen,
kinderdagverblijven, scholen, gezondheidszorg, ... is zonlicht een belangrijk
kwaliteitskenmerk.
Parameters voor de zonlichttoetreding cfr NBN EN 13037:
• De zonlichttoetreding wordt gemeten op een hoogte van i,2om boven de vloer en
30cm boven de borstwering in het midden van een gevelopening
• Voor de zonnestand wordt een datum tussen 1 februari en 21 maart gekozen
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Voor het behalen van het criterium worden één of meerdere ruimten voorzien waar alle
gebruikers de voordelen hiervan kunnen ervaren. Dit wordt in het programma van eisen
gemotiveerd opgenomen.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

*

EIS
> 3uur zonlichttoetredin

*

De zonlichttoetreding wordt beschouwd op ruimteniveau . De oriëntatie en omringende bebouwing is bepalend
voor de zonlichttoetreding.

BIN 4.6: Zicht naar buiten bij gesloten zonwering
Het zicht naar buiten is ook bij gesloten zonwering en/of voorziening tegen verblinding
voldoende. Indien zowel zonwering alsook voorziening tegen verblinding voorzien zijn, is
de eis van toepassing op beide systemen.

Al:'

Zicht naar buiten 1s tegenstrijd1g met de wens om verblinding en oververhitting te
voorkomen. Het criterium wordt toegekend indien de hoogst mogelijke klasse voor
Visueel contact met de buitenomgeving bereikt wordt die mogelijk 1s voor de gekozen
klasse Beperking van de verblinding (BIN 4.2).
PRESTATIENIVEAU

Voldaan

EIS
ZICHT NAAR BUITEN BIJ GESLOTEN ZONWERING /
VERBLINDING:
De zonwering voldoet aan de hoogst mogelijke klasse cfr NBN EN
14501 Visueel contact met de buitenomgevmg
EN
De voorziening tegen verblinding voldoet aan de hoogst mogelijke
klasse cfr NBN EN 14501 Visueel contact met de buitenomaevina

BIN 4. 7: Aanvullende maatregelen voor goed visueel comfort
Door volgende maatregelen kan het een visueel comfort nog verbeterd worden:

A: Betere kleurweergave
De kleurweergave voor alle armaturen bedraagt Ra 2". 90.
B: Kleurtemperatuur kunstlicht
De kleurtemperatuur voor alle armaturen (m niet gedimde stand) ligt m zone B van het
Kru1thofd1agram.
C: Glaskeuze in functie van kleurweergave
De energ1eabsorpt1e Te < 5%.
De kleurweergave beschrijft de kleurindruk die het menselijke oog krijgt bij het bekijken
van een voorwerp dat door het daglicht achter een beglazing wordt verlicht. Voor het
algeheel welbehagen en in het bijzonder het aansturen van het menselijke bioritme 1s het
belangrijk dat het volledig kleurenspectrum wordt doorgelaten.
Een goede indicator hiervoor 1s de energ1eabsorpt1e van de beglazing. Hoe lager de
energ1eabsorpt1e Te, hoe helderder het glas.
PRESTATIENIVEAU

EIS
Aan alle aanvullende maatregelen voor goed visueel comfort (A, B
en C) 1s voldaan

BIN 4.8: Visueel contact met de bu1tenomgevmg en dagl1chttoetredmg
Contact met de bu1tenomgevmg voor personeel, bewoners en bezoekers wordt
ondermeer door voldoende zicht naar buiten gegarandeerd. Fysieke en visuele connecties
met de natuurlijke omgeving (toegang tot buiten, natuurzichten, daglicht) hebben een
gunstig effect op het sociale, psychologische en fysieke welbevinden. Die connecties
komen tevens het genezingsproces van de pat1enten ten goede en werken
stressreducerend.

A: Ongehinderd visueel contact (verblijfsruimten)
• Vanuit elke verblijfsruimte 1s een ongeh,mderd visueel contact met de bu1tenru1mte
mogelijk.
B: Visueel contact (personeelsruimten)

AC

•

In de ruimtes waar personeel tewerkgesteld 1s, 1s een rechtstreeks visueel
contact met de bu1tenru1mte mogel1Jk.

C: Daglicht (secundaire ruimten)
• 80% van de gangen en wachtruimten hebben daglicht als basisverlichting.

3. Bew1Jsmateriaal
•
•
•
•

BIN 4.1 - 4.8: Het programma van eisen bevat de garantie dat voldaan zal
worden aan de eisen en de nodige maatregelen om hieraan te voldoen.
BIN 4.1: ingeval van Optie 2, bevat het programma van eisen de nodige
berekeningen van de dagl1chttoetred1ng.
BIN 4.4: het programma van eisen bevat de nodige principeschema's van de
meest kritieke ruimten om aan te tonen dat aan de eis 1s voldaan.
BIN 4.5: De selectie van één of meerdere ruimten waarop deze eis zal worden
toegepast. Keuze en mot1vat1e worden opgenomen in het programma van eisen.

Documentatie:
• BIN 4.1: Bereken1ngen/s1mulat1es van de dagllchttoetreding
• BIN 4.2: Berekening/bepaling van de klasse Beperkmg van de verblmding analoog
de gekozen methode
• BIN 4.3: L1chtstud1e
• BIN 4.4: Verif1cat1e d.m.v. geometrische constructies (no-sky line, no-ground line,
z1chthoek, ... ), berekeningen, proJect1emethode, ... onderbouwd met foto's
• BIN 4.5: Verif1cat1e d.m.v. geometrische constructie, s1mulat1es of sun path
diagram
• BIN 4.6: Bepaling van de klasse Visueel contact met de bwtenomgeving
afgestemd op BIN 4.2
• BIN 4.7: Technische (product)1nformat1e over de kleurweergave, de
kleurtemperatuur van de armaturen en de glaskeuze in functie van de
kleurweergave
• BIN 4.8: Plannen of schetsen die' het voldoen aan de eisen aantonen vanuit
aannemeliJke pos1t1es in de betreffende ruimten

,....,

SOC 3: Integrale toegankelijkheid
Goede ontwerpen creeren mogel1ykheden en ondersteunen de gebruikers,
slechte ontwerpen belemmeren en sluiten mensen uit.

1. Criteria

SOC
SOC
SOC
SOC

3.1
3.2
3.3
3.4

2. E1sen/prestat1eniveaus
SOC 3.1: Advies toegankeliJkhe1d: publiek en ind1v1dueel
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS

-

De publieke toegankel1jkhe1d wordt gegarandeerd door b1j
het ontwerp en de Uitvoering rekening te houden met het
advies van een onafhankelijk toegankelukhe1dsadviseur.

-

De specIf1eke toegankelijkheid voor de md1v1duele
gebruikers van het gebouw wordt gegarandeerd door bIj
het ontwerp en de uitvoering rekening te houden met het
advies van een onafhankel1jk toegankelijkhe1dsadv1seur.

EN

SOC 3.2: Graad van integrale toegankel1Jkhe1d: checklist
Alle onderdelen van een gebouw, zowel structurele elementen als afwerkingselementen,
vormen een schakel m een groter geheel. Als één van deze schakels m een gebouw of
omgeving niet toegankelijk Is, wordt de keten van toegankel1jkhe1d doorbroken. In de
praktijk kan dat betekenen dat het gebruik van het gebouw voor bepaalde personen
onmogelijk wordt.
Voor de prestatieniveaus 'uitstekend' en 'beter' Is de validatie door een onafhankelijk
toegankelijkhe1dsadviseur, b1jvoorbeeld Inter, vereist. De vereiste validatie Is afhankelijk
van het prestatieniveau:
PRESTATIENIVEAU

Uitstekend

EIS
Validatie door een onafhankelijk toegankelijkhe1dsadv1seur
minimaal vereist in fase def1nit1ef ontwerp en eindcontrole bij
voorlopige oplevering.
EN

Beter

Goed

Uitstekend in de checklist
Validatie door een onafhankelijk toegankelijkhe1dsadv1seur
minimaal vereist bij voorlopige oplevering (eindcontrole).
EN
Beter m de checklist
Geen validatie vereist, zelfevaluatie. Er Is geen onafhankelijke
controle over de correcte toepassing van de principes van
integrale toegankelijkheid of van de checklist SOC3.
EN

Beter in de checklist

AO

De checklist SOC3 omvat de doelstellingen en cntena voor alle doelgroepen en
gebouwdelen die belangnjk Zijn om integraal toegankelijke gebouwen te realiseren. Dit
op het vlak van algemene conceptuele elementen, bere1kbaarhe1d, de toegankelijkheid
van inkom en horizontale circulatie, niveauverschillen, aangepaste kleedruimte en
doucheruimte, de toegankelijkheid van lokalen, automaten en toegangscontrole,
ve1l1ghe1d en evacuatie, contrastmarkenng, s1gnallsat1e en geluidversterkende systemen.
De checklist Is ontwikkeld op basis van volgende pnncIpes:
• Geen afvinklljst: het Is onmogelijk om een llm1tat1eve ll]st te geven die men als
ontwerper eenvoudig kan afvinken. Reeds vanaf het concept moet men vertrekken vanuit
de vraag 'Hoe kan dit gebouw en de bijhorende publieke ruimte zowel esthetisch als
functioneel Zijn voor een zo groot mogelijke groep van gebru1kers7", Gedurende het
gehele proces, van ontwerp tot en met realisatie, zal deze vraag de rode draad Zijn.
• Keten van toegankelijkheid: de graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de
'keten van toegankelijkheid'. Het Is van belang dat de route die gebruikers moeten
afleggen, alsook de actIvIteIt die men wenst uit te voeren in en rond het gebouw voor
iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar Zijn.
De checklist SOC3 wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.
SOC 3.3: Begele1d1ngstra1ect met een onafhankelijk toegankel11khe1dsadv1seur
Het aangaan van een begeleidingstraject met een onafhankelijk
toegankelljkhe1dsadv1seur vormt een grote meerwaarde doorheen een project.
Een begeleidingstraject omvat minstens:
Een ople1d1ngsmoment omtrent de pnncIpes van integrale toegankel1jkhe1d en
Universa! Design
Meerdere toetsmomenten doorheen de projectfases
Val1dat1e van de checklist SOC3 in elke projectfase, of gelijkwaardige validatie
ingeval de checklist niet toepasbaar Is.
Een eindcontrole van het gerealiseerde project
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Begeleidingstraject met een onafhankelijk
toeqankel11khe1dsadv1seur

SOC 3.4: Label toegankellJk kantoorgebouw A+ of beter
Met dit kwaliteitslabel worden de geleverde inspanningen rond toegankelijkheid
gevalideerd. Een kantoorgebouw met een A+ of A++ label staat garant voor een zeer
goede, respectievelijk excellente, integrale toegankelijkheid voor alle doelgroepen.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Toekennin

Label toe ankel1 k kantoor ebouw A+ of A++

3. Bew11smatenaal
SOC 3.1: advies van toegankel1jkhe1dsbureau. Het VIPA aanvraagdossier Is
minimaal éénmaal gevalideerd en aangepast aan het advies.

At"\

SOC 3.2: ingevulde checklist SOC3 gevalideerd door een onafhankeliJk
toegankeliJkhe1dsadv1seur op de in het criterium bepaalde t1Jdst1ppen. Het VIPA
aanvraagdossier Is minimaal eenmaal gevalideerd en aangepast aan het advies.
SOC 3.3: verslaggeving betreffende het begele1d1ngstraJect. Het VIPA
aanvraagdossier Is minimaal éénmaal gevalideerd en aangepast aan het advies.
SOC 3.4: Toekenning Label toegankel1Jk kantoorgebouw A+ of A++ In fase VIPA
e1ndevaluat1e.

GEB 1: Invloed van de gebruiker
De moge/1Jkhe1d om het comfort tnd1v1duee/ te be1nvloeden 1 verhoogt de
tevredenheid van de gebruiker.
1. Criteria
De beoordeling gebeurt aan de hand van de invloedmogeliJkheden van de gebruiker op
de aspecten zonwering, verblinding, temperatuur, verlichting en vent1lat1e. De
technologische ontwikkelingen bieden meer en meer mogellJkheden om op 1nd1v1duele
behoeftes van de gebruiker in te gaan. Het ontwerpteam wordt uitgedaagd om naast de
courante methodes nieuwe antwoorden te bieden op het doel van dit criterium.
GEB 1.1
A
B
C
D
E
F

G
GEB 1.2

InvloedmogeliJkheden
Zonwering
Verblinding
Temperatuur winter
Temperatuur zomer
Algemene verlichting - regeling per ruimte of zone
Ind1v1duele verlichting - 1nd1v1duele regeling werkplek
Vent1lat1e
Innovatieve oplossingen

2. E1sen/prestat1eniveaus
GEB 1.1: Invloedmogeli1kheden
De invloedmogeliJkheden van de gebruiker worden beschouwd voor volgende aspecten:
zonwering, verblinding, temperatuur in winter en zomer, algemene en 1nd1v1duele
verlichting, vent1lat1e.
Voor elk van deze comfortaspecten worden in het proJect de invloedmogeliJkheden voor
de gebruiker bepaald in functie van de doelstelling van dit criterium: "de moge/1jkhe1d om
het 1nd1v1duee/ comfort te betnvfoeden heeft een positieve impact op de tevredenheid van
de gebruiker".
De 1nvloedmogeliJkheden maken desgevallend onderscheid tussen gebruikersgroepen
(personeel, bewoners, kinderen, Jongeren, ) en zIJn verenigbaar met de ve1l1ghe1d en
het algemeen comfort in het gebouw. Voor sommige functies kan het net niet wenseliJk
zIJn (buvoorbeeld sporthal) dat de bezoeker of gebruiker invloedmogeliJkheden heeft op
het b1nnenm1l1eu.

t:"/"\

Een basIs1nvloedmogel!Jkhe1d wordt steeds voorzien, en wordt afgestemd op de
doelgroep. B1Jvoorbeeld het voorzien van een opengaand raam met slot of het voorzien
van een thermostatische kraan met mogel1Jkhe1d om die af te sluiten etc.

De prestatieniveaus worden als volgt bepaald:
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Voor alle van de hier opgesomde aspecten worden
invloedmogellJkheden voor de gebruiker gerealiseerd
Voor min. 5 van de hier opgesomde aspecten worden
mvloedmoqeliJkheden voor de gebruiker gerealiseerd
Voor mm. 3 van de hier opgesomde aspecten worden
mvloedmoqellJkheden voor de gebruiker gerealiseerd

De hieronder vermelde mvloedmogel1Jkheden zIJn voorbeelden van hoe de gebruikers
invloed kunnen nemen op de omgevende comfortparameters. Gebruikers zIJn personen,
die langdurig m het gebouw aanwezig zIJn, zoals werknemers of bewoners.
Zonwering: de gebruiker kan de zonwering be invloeden per ruimte.
Verblinding: de gebruiker kan verblinding per raam of per ruimte beperken door
middel van bv. screens, Jaloez1een ...
Temperatuur winter: de gebruiker heeft de mogel1Jkhe1d om de
ruimtetemperatuur per ruimte m de koude periode aan te passen, b1Jvoorbeeld
met een kamerthermostaat of een thermostatische kraan b1J radiatoren.
Temperatuur zomer: de gebruiker kan in het tussen- en zomerseizoen het raam)
open zetten om de temperatuur te regelen.
Algemene verlichting: de gebruiker kan de verlichting per ruimte (b1J open
kantoorruimte per gebruikersgroep van 8 personen) bemvloeden.
Ind1v1duele verlichting: de gebruiker kan de verlichting md1v1dueel regelen,
b1Jvoorbeeld door een bureaulamp die 1nd1v1dueel regelbaar Is.
Vent1lat1e: de gebruiker kan incidentele verhoogde luchtvervuiling (b1Jvoorbeeld m
vergaderzalen, klaslokalen, slaapkamer ) tegengaan, door het openen van ramen
of via een md1v1duele regeling van het vent1lat1esysteem voor een verhoogd
vent1lat1edeb1et.

GEB 1.2: Innovatieve oplossingen
Innovatieve oplossingen, die het gebru1kerscomfort algemeen of de invloed van de
gebruiker op de omgevende comfortparameters verhogen, b1Jvoorbeeld d.m.v. een
andere toepassing dan m GEB1.1, slimme technologie, sensoren of smart dev1ces.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Een oplossing die door het VIPA als innovatief wordt beoordeeld
als mvloedmogel1Jkhe1d voor de gebruiker op zIJn comfort, wordt
gerealiseerd m het proJect.

3. Bew1Jsmatenaal
GEB 1.1: In het programma van eisen worden de comfortparameters en de
invloedsmogeliJkheden van gebruikers en/of gebruikersgroepen bepaald.
Eventuele beperkingen in functie van de ve1l1ghe1d of het algemeen comfort
worden opgenomen en gemotiveerd.
GEB 1.2: Het voorstel van een innovatieve oplossing waardoor er een invloed voor
de gebruiker wordt gecreeerd met een pos1t1ef effect op het gebru1kerscomfort.

DEEL III [B]: GEBOUW - planet
ENE 1: Energieprestatie
Streven naar zeer energiezuinige gebouwen met als pnonte1t een performante
gebouwschi!.

1. Cntena
ENE
ENE
ENE
ENE

1.1
1.2
1.3
1.4

EnergIeprestatIe
D1stnbut1e warm water
Koeling
Luchtd ichthe1dsproef

2. E1sen/prestat1eniveaus
ENE 1.1 EnergIeprestatIe
De beoordeling gebeurt aan de hand van de energIeprestat1e zoals bepaald in de EPBregelgeving in respect1evel1Jk Vlaanderen en Brussel.
De energieprestatie van het gebouw wordt conform de vigerende wetgeving berekend.
IJkpunt voor de beoordeling Is de geplande datum van indiening van de
omgevingsvergunningsaanvraag en U1teindeliJk de effectieve datum van indiening van de
omgevingsvergunningsaanvraag.
Binnen de eisen van 'uitstekend' wordt gestreefd naar een opt1malisat1e van het gebouw
op vlak van pnmaIr energ1everbru1k en C02-uItstoot. Dit kan nauweliJks in kengetallen
gegoten worden gezien de grote versche1denhe1d aan proJecten en functies. Vandaar dat
naar proJect-spec1f1eke optimalIsatIe gezocht wordt. De uitgewerkte voorstellen moeten
niet per-se gerealiseerd worden maar dienen als beslIssmgsbas1s. Hiervoor zIJn de
1mplicatIes op de kostpnJs van belang.
De analyse kan gebeuren via dynamische energ1es1mulatIe of via de EPB-software. De in
de EPB-regelgevmg gehanteerde energ1everbru1ken (verwarming, koeling, SWW,
verlichting .. ) worden als referentiekader gehanteerd tenzIJ anders bepaald.
De gemiddelde U-waarde kan in het rekenblad ENE1 of een gel!Jkwaard1ge manier
berekend worden. Het rekenblad ENE1 Is een tool om het percentage verbetering van de
gemiddelde U-waarde van het project t.o.v. gemiddelde maximaal toelaatbare U-waarde
volgens de geldende EPB-regelgevmg te bepalen.
Het rekenblad ENE1 wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.

a. In Vlaanderen
Voor nieuwbouw ( of hiermee gelJJkgesteld):
PRESTATIENIVEAU
Goed

EIS
E-pe1I

Beter

E-pe1I

Uitstekend

E-pe1I
Opt1mallsat1e

ALLE BESTEMMINGEN
Minstens 10% beter doen dan de EPB-regelgeving
in voege op het moment van indiening van de
omqev1nqsverqunn1nqsaanvraaq*
Minstens 20% beter doen dan de EPB-regelgeving
in voege op het moment van indiening van de
omgevingsverg u n n Ingsaa nvraag
Prestatieniveau 'beter'
Uitwerken van v1Jf voorstellen die (gecombineerd
of alleen) leiden tot minimaal 10% reductie van:
• het E-pe1I of
• de primaire energiebehoefte
t.o.v. het prestatieniveau 'beter'
De economische rendab11lte1t van elk voorstel
wordt uitgewerkt, alsook de impact op het
zomercomfort en de koel- en warmtebalans.

* EPW bestemmingen (wonen) voldoen door het behalen van het toepassel1Jke E-pe1I.
Voor een ingri)Pende energetische renovatie IER:
PRESTATIENIVEAU
Goed

EIS
E-peil

Beter

E-pe1I

Uitstekend

E-pe1I
Opt1mallsat1e

ALLE BESTEMMINGEN
Minstens 15% beter doen dan de EPB-regelgeving in voege op
het moment van indiening van de
omgev1ngsvergunn1ngsaanvraag
Minstens 30% beter doen dan de EPB-regelgevmg in voege op
het moment van indiening van de
omqevmqsverq u n n Inqsaa nvraaq
Prestatieniveau 'beter'
Uitwerken van v1Jf voorstellen die (gecombineerd of alleen)
leiden tot minimaal 10% reductie van
• het E-pe1I of
• de primaire energiebehoefte
t.o.v. het prestatieniveau 'beter'
De economische rendab1l1te1t van elk voorstel wordt
uitgewerkt, alsook de impact op het zomercomfort en de koelen warmtebalans.
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Voor renovatie:
PRESTATIENIVEAU
Goed

Beter

Uitstekend

EIS
Gemiddelde U-waarde
gebouwsch1I van alle
nieuwe en na-ge1soleerde
delen van de gebouwsch1I
Gemiddelde U-waarde
gebouwsch1I van alle
nieuwe en na-ge1soleerde
delen van de qebouwsch1I
Gemiddelde U-waarde
gebouwsch1I van alle
nieuwe en na-ge1soleerde
delen van de qebouwsch1I
Opt1mallsat1e

ALLE BESTEMMINGEN
Minstens 10% beter doen dan de EPBregelgeving in voege op het moment van de
1nd1en1ng van de omgevrngsvergunningsaanvraag
Minstens 20% beter doen dan de EPBregelgeving in voege op het moment van de
indiening van de omgevrngsvergunnrngsaanvraag
Prestatieniveau 'beter'

Uitwerken van viJf voorstellen die (gecombineerd
of alleen) leiden tot minimaal 10% reductie van:
• de pnma1re energiebehoefte
t.o.v. het prestatieniveau 'beter'
De economische rendab1llte1t van elk voorstel
wordt uitgewerkt, alsook de impact op het
zomercomfort en de koel- en warmtebalans.

Noot: BIJ rngnJpende energetische renovaties en renovaties dient b1Jkomend een nota
opgemaakt te worden die de impact van de vochthuishouding van alle te behouden
hoofdbouwelementen (wand, vloer, dak, raam) en bouwknopen in kaart brengt.

b. In Brussel
Voor nieuwe eenheden (NE) of met nieuw gel!Jkgestelde eenheden (NGE), voor
eenvoudige (EGE) en zware renovaties (ZGE):
PRESTATIENIVEAU
Goed

EIS
PEV of
NEVof
Umax/Rmrn

'

Beter

PEV of
NEVof
Umax/Rmrn

Uitstekend

PEV of
NEVof
Umax/Rmrn
Opt1mal1sat1e

ALLE BESTEMMINGEN
Minstens 10% beter doen dan de EPB-regelgevrng
in voege op het moment van indiening van de
omgevrngsvergunnrngaanvraag op minstens één
van de eisen:
• Pnma1r energieverbruik (PEV)
• Netto energiebehoefte voor verwarming (NEV)
• Umax/Rmrn (qewoqen gemiddelde)
Minstens 20% beter doen dan de EPB-regelgevmg
in voege op het moment van indiening van de
omgevrngsvergunningaanvraag op minstens één
van de eisen:
• Pnma1r energ1everbru1k (PEV)
• Netto energiebehoefte voor verwarming (NEV)
• Umax/Rmrn (gewogen gemiddelde)
Prestatieniveau 'beter'

Uitwerken van v1Jf voorstellen die (gecombineerd
of alleen) leiden tot minimaal 10% reductie van:
• het pnma1r energ1everbru1k (PEV) zoals bepaald
met de energ1eprestat1esoftware
of
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• de primaire energiebehoefte, zoals bepaald met
een dynamische energ1es1mulat1e
t.o.v. het prestatieniveau 'beter'
De economische rendab11ite1t van elk voorstel
wordt uitgewerkt, alsook de impact op het
zomercomfort en de koel- en warmtebalans.
Noot: BIJ eenvoudige en zware renovaties dient b1Jkomend een nota opgemaakt te
worden die de impact van de vochthuishouding van alle te behouden
hoofdbouwelementen (wand, vloer, dak, raam) en bouwknopen in kaart brengt.
ENE 1.2: Koeling
Het m1nimal1seren van de koellast om de behoefte aan koelinstallaties maximaal te
beperken moet steeds het uitgangspunt z1Jn. Dat kan door de toepassing van passieve
koel maatregelen: aangepaste bouwsch1I met zonwering, beperking van interne
warmtewinsten en natuurliJke nachtvent1lat1e. Pas nadat de m1nimalisat1e van de koellast
1s gerealiseerd, kan de koelinstallatie effectief worden ontworpen.

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
De beperking van de koellast wordt aangetoond in een rapport dat
ter beschikking wordt gehouden.

EN
Het installatierendement voor koeling 1s minstens conform de
installat1e-e1sen binnen de EPB-regelgeving die gelden voor
renovatie.

ENE 1.3: Luchtd1chthe1dsproef
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Een verhoogde luchtd1chthe1d vso = 4,5 m 3 /hm 2 wordt opgelegd
in de bestekbepalingen en wordt na Uitvoering aangetoond met
een luchtd1chthe1dsproef.
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3. Bew11smatenaal
ENE 1.1:
o
Het programma van eisen geeft de garantie dat aan de eisen zal worden
voldaan, samen met de kengetallen die aantonen dat de prestatieniveaus
wordt gehaald.
o EPB-berekeningen in de verschillende stappen van het VIPA dossier
ENE 1.2 en 1.3: het programma van eisen geeft de garantie dat voldaan wordt
aan de eis.
Docu mentatIe:
ENE 1.1:
o Indien van toepassing, ingevuld rekenblad ENE1 of geliJkwaard1g om de
verbetering van Umax/Rmm aan te tonen
o Voor prestatieniveau 'uitstekend': een analyse van de 5
optImallsatIevoorstellen via een geactualiseerde dynamische
energ1esImulatIe of EPB-berekening
o Indien van toepassing, een nota vochthuishouding, te actualiseren in de
verschillende stappen van het VIPA dossier
ENE 1.2: Rapport m.b.t. de beperking van de koellast
ENE 1.3: Resultaten van luchtd1chthe1dsproef, voor te leggen b1J de VIPA
eindevaluatie
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ENE 2: Hernieuwbare Energie
Het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen verhogen.

1. Cntena

ENE
ENE
ENE
ENE
ENE

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Haalbaarheid hernieuwbare energIeen
Aandeel pnmaIr energ1everbru1k hernieuwbaar
Aandeel pnmaIr energ1everbru1k hernieuwbaar> 35%
Aandeel pnmaIr energ1everbru1k hernieuwbaar > 50%
Aandeel pnmaIr energIeverbru1k hernieuwbaar> 75%

2. EIsen/prestat1en1veaus
ENE 2.1: Haalbaarheid hernieuwbare enerqIeen
Voor bepaalde gebouwen Is het volgens de EPB-regelgeving verplicht te onderzoeken of
de toepassing van alternatieve energiesystemen rendabel Is.
Voor proJecten, die niet onder deze regelgeving vallen maar waar hernieuwbare
energIeen binnen de voorziene werken een meerwaarde kunnen bieden, wordt eveneens
eenzelfde haalbaarhe1dsstud1e opgemaakt.
De haalbaarhe1dsstud1e toont aan welke maatregelen voor hernieuwbare energIeen op
een economisch verantwoorde manier toegepast kunnen worden. Het potentieel voor
hernieuwbare energIeen en de economische rendabiliteit worden onderzocht. De opmaak
Is conform de EPB-methodiek. Het Is aan te raden deze studie vroeg In het
ontwerpproces uit te voeren zodat alle opties nog mogelIJk zIJn.
De haalbaarheidsanalyse hernieuwbare energIeen wordt samen met de opdrachtgever en
klant besproken om tot een gemotiveerde beslissing te komen.

ENE 2.2: Aandeel pnmaIr energieverbruik
De Vlaamse Regering heeft zich geengageerd om tegen 2030 minstens 40% minder CO2
uit te stoten en 27% minder energie te verbruiken t.o.v. 2005. Binnen de 20-20-20doelstellingen van Europa heeft Belg1e zich geengageerd om tegen 2020 13% van de
totale energiebehoefte uit hernieuwbare energIeen te winnen. Dit percentage wordt
gebruikt als benchmark voor het aandeel hernieuwbare energIeen (in-s1tuproduct1e).
Het percentage hernieuwbare energie wordt berekend als aandeel van het totale pnmaIr
energ1everbru1k voor verwarming, koeling, vent1lat1e, verlichting, enzovoort.
Dit pnmaIr energ1everbruIk wordt berekend op basis van de EPB-berekening en Is dus
een theoretisch getal. Hiervoor dient het rekenblad ENE2. Het rekenblad ENE2 Is een tool
om het aandeel hernieuwbare energie in het pnmaIr energ1everbru1k in kaart te brengen
via zonne-thermische energiesysteem, fotovolta1sche zonnesysteem, biomassakachel,
biomassa ketel of warmtekrachtkoppeling op biomassa, warmtepomp, of andere
technieken (vb. wind).

co

Het rekenblad ENE2 wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Het aandeel primair enerqIeverbru1k hernieuwbaar Is ~ 25%
Het aandeel primair energ1everbru1k hernieuwbaar Is ~ 13%
Het aandeel primair energ1everbru1k hernieuwbaar Is > 0 % en <
13%

ENE 2.3: Aandeel primair energ1everbru1k > 35%
Het realiseren van een verhoogd aandeel van > 35%. De berekening Is 1dent1ek als voor
ENE 2.2.
ENE 2.4: Aandeel primair energ1everbru1k > 50%
Het realiseren van een verhoogd aandeel van > 50%. De berekening Is identiek als voor
ENE 2.2.
ENE 2.5: Aandeel primair energ1everbru1k > 75%
Het realiseren van een verhoogd aandeel van > 75%. De berekening Is 1dent1ek als voor
ENE 2.2.
3. Bew11smateriaal
Het programma van eisen duidt het onderzoek naar verschillende mogel!Jkheden
hoe het beoogde prestatieniveau gehaald zal worden, de integratie en de impact
ervan op het ontwerp. De conclusie van de haalbaarhe1dsstud1e wordt bondig
opgenomen, samen met de nodige kengetallen en gebruikte technieken.
ENE 2.2 tem 2.5: Aandeel primair energIeverbru1k hernieuwbaar via rekenblad
ENE2
Documentatie:
ENE 2.1 Haalbaarhe1dsstud1e hernieuwbare energIeen
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ENE 3: Energiezuinige installaties en toestellen
Het energ1egebrwk verlagen door energ,ezwn,ge toestellen en 1nstallat1es te
voorz,en.

1. Criteria

ENE 3.1
ENE 3.2
ENE 3.3
ENE 3.4
ENE 3.5
ENE 3.6
ENE 3.7
ENE 3.8

Buitenverlichting
B1 n nenverl 1cht1 ng
Elektrische hu1shoudel!Jke toestellen
Liften
Verwarmingstoestellen en warmwaterbere1ders
Automatische regeling - niet-verbl!Jfsru1mten
Automatische regeling - andere ruimten
Energ1e-eff1c1ent1e niet-hu1shoudehJke toestellen

2. E1sen/prestat1eniveaus
ENE 3.1: Buitenverlichting
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Alle buitenverlichting heeft een Europees energielabel klasse A of
beter, of een equivalent niveau conform de w1Jz1ging van de
Europese energielabels van 2021.

ENE 3.2: Binnenverlichting
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Alle binnenverlichting heeft een Europees energielabel A of beter,
of een equivalent niveau conform de w1Jz1ging van de Europese
energielabels van 2021.

ENE 3.3: Elektrische hu1shoudel!Jke toestellen
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Alle hu1shoudel!Jke toestellen zoals koelkasten, diepvriezers,
wasmachines, ovens
z1Jn zeer energ1ezuin1g en hebben een
Europees energielabel klasse A++ of beter, of een equivalent
niveau conform de w1Jz1ging van de Europese energielabels van
2021.

ENE 3.4: Liften
VDI 1s een meetstandaard opgesteld door de Duitse 1ngen1eursassoc1at1e. De VDIstandaard 1s van toepassing voor de waardering van de energ1e-efflc1ent1e van liften.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Alle liften voldoen aan de energieklasse A volgens de norm VDI
4707.

ENE 3.5: Verwarmingstoestellen en warmwaterbere1ders
Sinds 26/09/2015 1s de ErP-richtlJJn over Energy-related Products van kracht
(Ecodes1gnrichtliJn). Alle verwarmingstoestellen en warmwaterbere1ders vanuit de fabriek
moeten dan voorzien zijn van een energ1e-eff1c1ent1elabel: het ELD-label.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Alle toestellen die onder vernoemde d1rect1eve vallen, voldoen aan
energielabel A of beter.

ENE 3.6: Automatische regeling - rnet-verbl1]fsru1mten
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
In n1et-verbllJfsru1mten wordt in een automatische regeling voor
bas1sverl1cht1ng voorzien door middel van aanwez1ghe1dsdetect1e
of via automatische daqllchtcompensat1e.

ENE 3.7: Automatische regeling - andere ruimten

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
In spec1f1eke lokalen wordt 1n een automatische regeling voor
basisverlichting voorzien door middel van automatische
daql1chtcompensat1e.

ENE 3.8: Energ1e-eff1c1ent1e niet hu1shoudeliJke toestellen
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
De energ1e-eff1c1ent1e van niet-hu1shoudel13ke toestellen zoals
medische apparatuur, industnele was- en droogkasten en
grootkeukenapparatuur wordt als gunningscntenum opgenomen
in de bestekbepalingen.

3. Bew1Jsmatenaal
ENE 3.1 t.e.m. ENE 3.8: programma van eisen licht toe hoe deze cntena worden
gerealiseerd.
Documentatie:
Overz1chtsli3st van de voorgestelde lichtbronnen, toestellen en 1nstallat1es en de
b13horende labelklasse
Bestekken en berekeningen die de conform1te1t met de cntena staven

MAT 2: Materiaalkeuze

Gebrwk m1/1euvrtende/1;ke matertalen, dte geen schadelt;ke effecten op de
menselt;ke gezondheid hebben.

1. Criteria

MAT 2.1 TOTEM-analyse
MAT 2.2 Hout uit duurzaam bosbeheer

1

1

2. E1sen/prestat1eniveaus
MAT 2.1: TOTEM-analyse
De drie gewesten hebben de tool TOTEM ontwikkeld, een methode om de
milieugerelateerde materiaalprestaties van gebouwen in kaart te brengen. TOTEM zal
gebruikt worden door het ontwerpteam om de impact van materiaalkeuzes op het milieu
te beoordelen. Dit zal het ontwerpteam en de opdrachtgever in staat stellen om op
term1Jn de m1lieu-1mpact van volledige gebouwen te vergel!Jken en te beoordelen, en zo
dus bewuste keuzes te maken tijdens het ontwerpproces.
Elk proJect wordt door het ontwerpteam in z1Jn totaliteit ingevoerd in TOTEM, d.w.z. alle
elementcategorieen die op het moment van ingeven reeds beschikbaar z1Jn in TOTEM, of
beperkt ingevoerd aan de hand van een selectie van de 4 meest voorkomende elementen
binnen de elementcategorieen gevel, dak en vloer. De nadruk ligt op het vergel1Jken van
varianten of alternatieve elementen voor bepaalde elementcategorieen van het gebouw.
De termen 'elementcategorie' en 'element' worden gehanteerd zoals in TOTEM: een
voorbeeld van een elementcategorie is 'vloer op volle grond', waarbinnen 'vloer op volle
grond 1' een element met een spec1f1eke materiaalsamenstelling vormt.

METHODIEK

T1Jdens het ontwerpproces zullen het ontwerpteam en de opdrachtgever afwegingen en
keuzes maken omtrent een bepaald bouwsysteem (b1Jvoorbeeld massief versus
houtskelet), de opbouw van bepaalde elementen in het gebouw (zoals een plat dak) en
de spec1f1eke materialen die h1erb1J gebruikt zullen worden. Het 1s de bedoeling om dit
onderzoek, dat het ontwerpteam nu ook reeds doet, meer te gaan systematiseren zodat
er op een meer obJect1eve manier keuzes en afwegingen gemaakt worden. TOTEM zal
hiervoor het hulpmiddel z1Jn.
BIJ renovatie, u1tbre1ding en kleine ingrepen dient de bestaande toestand niet ingevoerd
te worden.
STAP 1 - volledige screening

Het proJect wordt zo volledig mogel1Jk ingegeven voor de beschikbare
elementcategorieen in TOTEM.
De vier elementen die de grootste b1Jdrage hebben aan de totale m11leu-1mpact van het
proJect worden aangeduid en verder geanalyseerd in stap 2. De vier elementen moeten
toebehoren tot minstens twee verschillende elementcategorieen.
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Vb_O2 EengezinWoning_Nieuw [NL]
Klant:.

privé

Adres:

Zonhoven Manderen)
3723

Aantal oebruikerS:

2

gelUkvloersk
Levensduur geboUW:

~11

l~v-oE_C_E-EN-E-LE_M_E_NT
_ TO_E

60

Jaar

ELEMENTEN urr IFC. EXCEL OF CSVTOEVOECEN

4285
2995

1501

992.6
823.3

2 9 03
2404

i;zJ

□

2 100
775.3

0
366.8

11 42

tzl

nn

254.4

9 01.7

• l<D

□
tzl

932.5
378.8

0
191.3

932.5
570.1

j(I)

1Z1

396,2

7723

473.4

tzl
□

374 3
433.8

86.0 8
0

433.8

• ,<D
oer

Kelderplaat

1Spouwmuur In matse

Kelderplaat

. ·(I)

Spouwmuur -

• 1(1)

Buitenwand .
metselwerk 14cm -

creoi
wandde binnenwand ·
wand-Buitenwand
g .
Wand -Buitenwand

:!,) ·

Blnnenwan - Snelbouwsteen wand-Niet-dragende
hlnn-.nun:uvilrnA<t <ti,._.• ctn 1r h 111;

30.48
36.93

(1)

n e er

metselwerk 19cm

19cm

1Lrm

0

3686
2995

Vloer boven
benedenverdle ~
Vloer op volle grond
Vloer boven kelder

14cm
Wand In beton

e

j

Verwarmd volume:

s

Commentaan

Kelderwand - beton
1Spouwmuur In metselwerk

c;, aJ

Residentieel - Vrijstaand
2011
Aantal verdiepingen (!nel

mi

Ventilatieverl iezen meerekenen? Nee

[D 5]

o

Functie - typologie:

(Gepland) Bouwjaar:

Bruto vloeroppervlakte:

il CJ{JÜ

/@

·i

Kelderwand - baton •

Jm'

13.91

j m'

15.84

m'

101.32

m'

1
1

36-93

Spouwmuur-

13.91

metselwerk 14cm
Bultenw.ind·beton - •

,~

l creRI

F l l5.84
1013

uwmuur - beton ~

<D

1

<D

!!~~~1~ ,~"'~l<D

i;zJ
i;zJ

1910

2100

460.4

Door in de 'geometrietabel' op de laatste kolom 'Milieukost (€)' te sorteren van groot
naar klein bekomt men de elementen met de grootste bijdrage aan de totale milieuimpact zoals in dit voorbeeld:
Element
32 % Externa1Windowlarqe2
14 1 % Plat dak woninq
9,8 % Vloer boven
benedenverdiepinq
9 5 % Vloer op volle qrond

Elementcateqorie
Openinq-Buitenraam
Dak-Plat dak
Vloer- Verdiepingsvloer

Hoofdcategorie
Openinq
Dak
'
Vloer

Vloer-Vloer op volle qrond

Vloer

be procentuele bijdrage van ieder element aan de totale milieu-impact van het gebouw
kan men bekomen door een Excel export te doen van de tabel 'Impact per Element
Categorie' vanuit de TOTEM resultaten.

STAP 1 - vereenvoudigde screening
Er kan ook geopteerd worden voor een vereenvoudigde STAP 1. De 4 elementen die in
.het project meest voorkomen (= grootste oppervlakte aandeel) binnen de categorieën
gevel, dak en vloer worden berekend en ingegeven in TOTEM.

STAP 2
Voor de vier àangeduide elementen met de grootste bijdrage aan de totale milieu-impact
uit stap 1, of ingeval van de vereenvoudigde stap 1 de 4 elementen zoals bepaald, wordt
een systematische analyse gedaan met volgende aspecten:
•

Vergelijking met de beschikbare andere elementen (binnen dezelfde
elementcategorie) in TOTEM

C A

•

Bepaling van mogelijke varianten voor de opbouw van het oorspronkelijk element
(die weliswaar voldoen aan dezelfde prestatie-eisen, bijvoorbeeld op vlak van
akoestiek). Per element moeten ten minste 3 varianten bestudeerd en
doorgerekend worden. Indien geen geschikte varianten binnen de
voorgedefinieerde elementen in TOTEM te vinden zijn, dan worden de varianten
zelf gemodelleerd

De impact van de verschillende lagen van een element kan men in de tabel 'Impact per
materiaal' analyseren:

" Impact per materiaal
Plat dak woning

3~: Dakbedekking • horizontale oppérvfaktes - baanvormig • EPOM • déels gehjmd
10,t: Thermische lsolaUe, plat dak - plaat, deels verl(md op betonnen dakvloer, dakplaten of bit umineus
dakmembraan • pol;t,Jrethaan (PU~ 30 kg/m3: 12 cm)

• 5%: Dakbedekking • hortzontale oppervlaktes - baanvom1lg - polymeerbitumen - deels gelast

• 8~: Plat dak - afsc hot - ter plaatu gestort mager of lkht beton
72%: 'v1oerplaat - plat dak - ln situ - gewapend baton
• 1,,: Plafondafnerldng - bepleistering• gips -machlnale beplelsterlno op Ccellen)beton of keramische elementen
72%

•

• O¾: Plafondaf,;;erklng - verf - k.alkverf op pleister (2 lagen. droge laagdikte 1 mm)

Mogelijke werkwijze voor het bepalen van de varianten voor de opbouw van het
oorspronkelijk element:
o Is er een alternatief element dat op vlak van milieu-impact duidelijk beter
scoort (d.w.z. minimum een verschil van 20%)?
o Indien ja, waarom? Welk onderdeel van het element maakt het verschil?
Kan deze opbouw ook voor andere elementen gebruikt worden?
o Indien neen, waarom niet? Welk onderdeel van het element heeft de
grootste milieu-impact? Welke andere alternatieven bestaan er voor dit
onderdeel?
Doel van deze werkwijze is om het element Vë:in grof naar fijn te onderzoeken en
efficiënt te zoeken naar betere alternatieven op vlak van de milieu-impact.

TOTEM mag echter niet los van andere randvoorwaarden van hèt project bekeken
worden. Volgende aspecten dienen telkens mee geanalyseerd te worden:
· • Zijn er voor- en nadelen (bv. op vlak van technische prestaties, uitvoerbaarheid,
levenscycluskost of kwaliteiten zoals demonteerbaarheid) verbonden aan de
verschillende varianten? Passen de varianten in het globale gebouwconcept?
• Waar liggen kansen om d.m.v. circulair ontwerpen en de criteria van GRO de
milieu-impact te reduceren? Ook al is dit momenteel nog niet meetbaar via
TOTEM.
Aandachtpunt: Het is belangrijk om binnen een element steeds varianten te vergelijken
die gelijkaardige prestaties hebben. Concreet denken we hierbij o.a. aan U-waarde,
akoestische prestatie, brandwerendheid ... maar ook aan 'circulariteit' van elementen.
Aspecten zoals demonteerbaarheid en herbruikbaarheid van onderdelen van elementen
(voorbij de huidige levenscyclus en dus in een nieuwe bouwtoepassing) worden in de
huidige versie van TOTEM nog niet gevaloriseerd. Hergebruik van (onderdelen) van
bouwelementen kan echter leiden tot een significante milieu-impactreductie op langere
termijn. Het is .dus belangrijk in de huidige versie van de tool steeds elementvarianten te
vergelijken die een zelfde potentieel hebben op vlak van circulariteit.
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STAP 3

De gekozen varianten (d.w.z. de elementen met de meest gunstige m1lleu-1mpact (lagere
totale monetaire score) die ook voldoen aan alle andere randvoorwaarden van het
proJect) worden m de TOTEM-berekening op gebouwniveau ingevoerd en naast de eerste
TOTEM-berekeningen van het gebouw (stap 1) gezet.
Aan het einde van het proJect levert het ontwerpteam een as-built TOTEM-berekening af
van het gebouw met de software-versie die dan actueel 1s. Eveneens wordt een rapport
in PDF afgeleverd.

VERWACHTE RESULTATEN

STAP 1 - volledige screening:
• Rapport uit TOTEM met berekening op gebouwniveau van alle CEN en CEN+ indicatoren, inclusief gemonetariseerde scores
• Analyse en interpretatie van het resultaat
• Aanduiding van de vier elementen die de grootste b1Jdrage aan de totale m1l1eu1mpact hebben (op gebouwniveau)
STAP 1 - vereenvoudigde screening:
Berekening van de 4 elementen die het meest voorkomen (m 2 ) van de elementen
vloer, dak en gevel
STAP 2:
• Overzicht analyse en variantenbepaling voor de vier elementen wt stap 1
• Sens1t1v1te1tsanalyse met volgende tussenresultaten:
o Analyse en interpretatie van de verschillende opties
o De conclusies ervan, eventuele vervolgberekeningen
o Reflectie naar het totaalconcept
o Verbetermogel1Jkheden
• Algemene conclusie en hoe dit m het voorgestelde gebouwconcept vertaald wordt
• Deze resultaten dienen als basis voor de besl1ss1ngsvorming
STAP 3:
• Fase aanbesteding: TOTEM-berekening van de u1teindel1Jk gekozen en te
realiseren opties (TOTEM rapport in PDF, toegang 'alleen lezen' tot berekening)
• Fase voorlopige oplevering: As-built TOTEM-berekening (TOTEM rapport in PDF,
toegang 'alleen lezen' tot berekening)

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Analyse en rapport conform methodiek

MAT 2.2: Hout Uit duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer 1s een middel om te zorgen voor de instandhouding van bossen op
lange term1Jn. De Vlaamse overheid heeft een 'productf1che hout' ontwikkeld die de eisen
voor duurzaam hout omschriJft. De 'productf1che hout' beschriJft de criteria die gelden om
te spreken van duurzaam hout voor de aankoop van hout of van (hout)producten die
bestaan uit hout of waarin hout verwerkt zit. (bv. OSB-, MDF- en Mult1plexplaten, kisten,
paletten, parket, deuren, speeltoestellen, houten speelgoed, schr1Jfgere1, .. ).
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
100% hout afkomstig van duurzaam beheerde bronnen* of
afqele1d van post- of pre-consumer qerecvcleerd materiaal
70% hout afkomstig van duurzaam beheerde bronnen* of
afqele1d van post- of pre-consumer qerecvcleerd materiaal
40% hout afkomstig van duurzaam beheerde bronnen* of
afgeleid van post- of pre-consumer gerecycleerd materiaal

*Duurzaam beheerde bronnen z1Jn conform de principes gedefinieerd door FOREST EUROPE
(MCPFE):
a) Behoud en gepaste verbetering van de bosbestanden en hun b1Jdrage tot de mondiale
koolstofcyclus;
b) Behoud van de gezondheid en v1tallte1t van het ecosysteem van het bos;
c) Behoud, bescherming en geschikte verbetering van de b1olog1sche d1vers1te1t in bosecosystemen;
d) Behoud en geschikte verbetering van beschermingsfuncties in bosbeheer (in het b13zonder voor
bodem en water);
e) Behoud en geschikte verbetering van de product1efunct1es van het bos (hout en niet-hout).

De 'productf1che hout' geeft ook de nodige marktinformatie voor milieucriteria
(onderscheid afgewerkte, half afgewerkte en niet afgewerkte producten), technische
spec1f1cat1es en adm1nistrat1eve bepalingen en controlemechanismen ( clausules voor
factuurvereisten), mogel1Jke uitvoeringsvoorwaarden (milieuaspecten en sociale
aspecten), een criteriadocument dat kan dienen als equivalent bew1Js en ten slotte
geannoteerde voorbeeldfacturen.
3. Bew11smateriaal
MAT 2.1: BewiJslast conform de methodiek beschreven in MAT 2.1.
MAT 2.2: Het programma van eisen bekrachtigt het gebruik van duurzaam hout
volgens de eis
Documentatie:
MAT 2.2: de (extracten uit) bestekken waaruit bliJkt dat voldaan 1s aan dit
criterium, of de bew1Jsvoering aan de hand van facturen met een geldig FSC of
PEFC CoC nummer gelinkt aan de producten in kwestie.

C.-,

WAT 1: Waterverbruik beperken
Het drtnkwaterverbrwk beperken door waterbesparende voorZJen,ngen, een
goed ontwerp en controle.
1. Criteria
WAT 1.1
WAT 1.2
WAT 1.3

Waterbesparende toestellen en kraanwerk
Watermeter
Ontwerp waterd1stribut1e

2. E1sen/prestatIeniveaus
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Aan alle eisen die van toepassing zun, Is voldaan
Aan 2 van de 3 van de eisen die van toepassinq z11n, Is voldaan
Aan 1 van de 3 van de eisen die van toepassinq z11n, Is voldaan

WAT 1.1: Waterbesparende toestellen en kraanwerk
TOILETTEN EN URINOIRS
• Alle toiletten Zijn uitgerust met een dubbele spoelknop (3/6 1 of minder) en
spoelonderbreker. Het maximale nominale spoelvolume, onafhankelijk van de
waterdruk, bedraagt niet meer dan 6 1.
• Urinoirs hebben een spoelvolume van maximum 1,5 1. Ze Zijn uitgerust met
1nd1v1duele gebru1ksdetect1e die de spoeling activeert na elk gebruik.
• Waterloze urinoirs Zijn alleen mogelijk als dat binnen het concept van het totale
gebouw en onderhoud past.
KRANEN
• Alle waterkranen Zijn uitgerust met een doorloopbegrenzer, ingesteld op
maximaal 61/min bij een waterdruk van 3 bar.
• Waterkranen Zijn uitgerust met een waterperlator. Wastafelkranen Zijn uitgerust
met automatische zelfslu1ting of elektronische sensor ingesteld op maximaal 10
seconden.
DOUCHES
• Douchekoppen moeten een max1mumdeb1et van 7 1/min bij een waterdruk van 3
bar hebben bij een veronderstelde watertemperatuur van 37°C.

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Alle nieuw te plaatsen toiletten, urinoirs, douches en kranen Zijn
volqens bovenvermelde eisen waterbesparend
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WAT 1.2: Watermeter
De hoofdaansluiting Is voorzien van een telemetnsche meter die op een
monitonngssysteem of gebouwbeheersysteem aangesloten kan worden.

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Er Is een telemetnsche meter voorzien die aangesloten kan
worden op een monitonnqssvsteem of qebouwbeheersvsteem

WAT 1.3: Ontwerp waterd1stnbut1e
De bereiding van warm water Is in voorzieningen met een uitgesproken zorgprof1el goed
voor 25% van het brandstofverbruik. Het isoleren van de d1stnbut1ele1dingen heeft
daarom een direct effect op het totale verbruik. Bovendien kunnen ongewenste interne
warmtewinsten vanuit het d1stnbut1enet op die manier beperkt worden. Ook het
beperken van de weglengte heeft een gunstige invloed op de totale energiebehoefte voor
warmwaterproduct1e.
De watertoevoennstallatie Is beschermd tegen een te hoge druk van het waterleidingnet.
Door een eff1cIent ontworpen leidingnet kunnen materiaal, energieverliezen,
waterverbruik en wachtt1Jden beperkt worden. In een goed ontwerp zIJn de le1dinglengtes
tussen warmwaterbere1ding en aftappunt beperkt tot maximaal 12 m.
Indien le1dingslengtes > 12 m toegepast worden, b1Jvoorbeeld b1J grote gebouwen, Is de
beperking van de lengte van de knngle1ding Is een aandachtspunt b1J het ontwerp van de
installatie.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Er Is een drukregehngsinstallat1e voorzien (indien nodig*).
EN
De le1dinglengtes tussen warmwaterbere1d1ng of knngle1ding en
aftappunt zIJn maximum 12m.
OF
BIJ leiding lengtes > 12m, zoals een knngle1d1ng, worden de
leidingverliezen beperkt tot 15W/m.

Er wordt steeds rekening gehouden met eventuele eisen voor de
bestn din van Ie 1onella.

* De waterdruk van het toevoernet kan zeer verschillend ziJn. Voor het overgrote deel van
gebouwen zal een maximale druk van 3-4 bar voor het hoofdverdelingsnetwerk voldoende z1Jn.
Voor hoge gebouwen kan dit echter onvoldoende z13n. Voor de secundaire netwerken wordt
aanbevolen drukregelinstallat1es te voorzien voor beduidend verschillende functies (bv kantoor,
restaurant ). Voor sanitaire toepassingen volstaat meestal een druk van 1-1,5 bar, kranen
werken optimaal b1J 1 bar.
De EPB-ped1a op energiesparen.be geeft b1Jkomende info over het ontwerp van een
circu lat1ele1d ing.
3. Bew11smatenaal
WAT 1.1 t.e.m. WAT 1.3: het programma van eisen bekrachtigt het voldoen aan
de eisen.
Documentatie:
Overz1chtsl!Jst met alle waterbesparende toestellen en kraanwerk
Schets waterd1stribut1e met aanduiding maximale leidinglengte
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WAT 2: Hergebruik van water

Door hergebruik van regen- en grtJswater kan het drtnkwaterverbrwk beperkt
worden.
1. Cntena

WAT 2.1
WAT 2.2
WAT 2.3

Dekkingsgraad door waterhergebru1k
Effectief benut potentieel
Optimale afstemming van de beschikbare waterkwal1te1t aan de
benodigde waterkwaliteit

2. Eisen/prestatieniveaus
Na het beperken en optimaliseren van de waterbehoefte - cntenum WAT1 - wordt de
waterbehoefte en het aanbod aan regen- en grl]swater optimaal op elkaar afgestemd.
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H1erb1J wordt rekening gehouden met volgende voorwaarden:
BEREKENING VAN DE TOTALE WATERBEHOEFTE: De berekening van de
waterbehoefte 1s gebaseerd op betrouwbare kengetallen over het waterverbruik
per gebruiker, bezoeker enz. voor de verschillende functies.
BEREKENING VAN DE HOEVEELHEID BESCHIKBAAR REGENWATER EN/OF
GRIJSWATER:
Hiervoor worden alle watertoevoerende oppervlaktes in kaart gebracht en de
correcte afvloe1coeff1c1enten, filterrendementen enz. toegepast.
DIMENSIONERING REGENWATEROPSLAG EN GRIJSWATERRECUPERATIE:

Op basis van bovenstaande analyse wordt de regenwateropslag, leegstand,
frequentie van overloop en - indien van toepassing - de gr1Jswaterrecuperat1e
ged1mens1oneerd en in kaart gebracht.

WAT 2.1: Dekkingsgraad door waterhergebru1k
De dekkingsgraad van de totale waterbehoefte (persoonliJke hyg1ene, sanitair, 1rngat1e,
schoonmaak, wasplaatsen, keuken ) door hergebruik van water geeft een globale
1nd1cat1e voor de beperking van het drinkwaterverbruik. Dit kan zowel regenwater als
gnJswater z1Jn.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
50% van de totale waterbehoefte wordt door hergebruik van
water gedekt
35% van de totale waterbehoefte wordt door hergebruik van
water gedekt
20% van de totale waterbehoefte wordt door hergebruik van
water gedekt

WAT 2.2: Effectief benut potentieel
Soms 1s de dekkingsgraad van de totale waterbehoefte klem, maar wordt het beschikbaar
regenwater wel maximaal benut. Hiervoor wordt beoordeeld aan de hand van het
effectief (berekend) hergebruik aan regenwater t.o.v. de maximaal besch1kbar1=
hoeveelheid regenwater.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
~ 90% van het maximaal beschikbare regenwater wordt
hergebruikt
~ 75% van het maximaal beschikbare regenwater wordt
herqebru1kt
~ 50% van het maximaal beschikbare regenwater wordt
herqebru1kt

De berekening van het percentage gebeurt na toepassing van afvloe11ngscoeff1c1enten en
filterrendement.
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WAT 2.3: Optimale afstemming van de beschikbare waterkwal1te1t aan de benodigde
waterkwaliteit
Voor de waterverbruikers waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist Is, wordt geen
drinkwater gebruikt. De behoefte wordt volledig door griJs- en /of regenwater (afkomstig
van de site) gedekt.
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

* Berekening

EIS
Minstens 90% van de waterbehoefte, die door griJs- en
regenwater gedekt kan worden, wordt door griJs- en regenwater
gedekt.*

na afvloe1coeff1c1enten, filtering enz.

De resultaten Uit de berekeningen doen geen afbreuk aan de toepassing van de
GewesteliJke Stedenbouwkundige Verordeningen (GSV) en eventuele GemeenteliJke
Stedenbouwkundige Reglementen (GSR) (met inbegrip van de mogeliJkheden om
afw1Jkingen aan te vragen, mits onderbouwde motivering).

3. Bew11smateriaal
WAT 2.1 t.e.m. WAT 2.3: het programma van eisen bevat een strategie van het
hergebruik van water (behoefte en aanbod) van regenwater en griJs water voor
het proJect en geeft de maatregelen weer om hieraan tegemoet te komen.
Documentatie:
DImens1onering tanks, buffer- of 1nf1ltratIevoorzIening
Berekening van de waterbehoefte per type gebruik, de benodigde waterkwaliteit
en de voorziene manier van dekking, en de nodige berekeningen om te staven
hoe aan de criteria voldaan wordt.

WAT 3: Afvoer van water
Het volume en afvoerdeb1et van te lozen water beperken en vervwltng van
water tegengaan.
1. Criteria
WAT 3.1
WAT 3.2
WAT 3.3

Lekdeb1et naar riolering
Led Ig I ngst1Jd inf1 ltratIevoorz1en I ng
Verm1Jden van vervuiling van water

2. EIsen/prestat1eniveaus
"Vasthouden, bufferen en afvoeren" Is de 3-stapsstrategie van de gewesteliJke
verordening. Het volume van het afvalwater dat afgevoerd wordt via het collectieve
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rioolstelsel dient zo laag mogel!Jk te z1Jn. Het ter plaatse houden en rechtstreeks in de
grond laten infiltreren van hemelwater vormt een belangnJke bronmaatregel.
WAT 3.1: Lekdeb1et naar nolennq
Het lekdeb1et 1s de hoeveelheid regenwater die vanuit het perceel naar de collectieve
afvoer stroomt (nool, nv1er, lager gelegen collectieve ruimte ... ). Deze hoeveelheid wordt
uitgedrukt in liter per seconde en per hectare. Het maximale lekdeb1et dient zo laag
mogel!Jk te z1Jn.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Maximale lekdeb1et ::; 1 Ijs en ha
Maximale lekdeb1et ::; 2 Ijs en ha
Maximale lekdeb1et ::; 5 1/s en ha

WAT 3.2: Led191ngst11d van de 1nf1ltrat1evoorz1eninq
De maximale t1Jd vooraleer de 1nf1ltrat1evoorz1en1ng leegloopt en een volgende bui kan
bufferen, bedraagt niet meer dan 24 h. De led1gingst1Jd 1s de verhouding van het
buffervolume (m) t.o.v. het lekdeb1et (m/u). BelangnJke parameters h1erb1J z1Jn de
terugkeerpenode en de duur van onweersbuien.
PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Led1g1ngst1Jd ::; 6 h
Led1g1ngst1Jd ::; 12 h
Led1g1ngst11d ::; 24 h

UITGANGSPUNTEN:
-

TERUGKEERTIJD VAN ONWEERSBUIEN
De terugkeert1Jd van onweersbuien heeft grote invloed op de berekening. Als
kllmaatrobuust uitgangspunt wordt een minimale terugkeert1Jd van 20 Jaar in n1etstedel!Jke context en 30 Jaar in stedel1Jke context gehanteerd. Optimaal 1s een
terugkeert1Jd van 50 Jaar in niet-stedel1Jke context en 100 Jaar in stedel1Jke
context.
NOODOVERLOOP
Buffer- en 1nf1ltrat1evoorz1en1ngen worden zo ged1mens1oneerd dat ze gemiddeld
gezien één keer per Jaar overlopen.

REGELGEVING:
De resultaten uit de berekeningen z1Jn te toetsen met de Gewestel1Jke
Stedenbouwkundige Verordeningen (GSV) en eventuele Gemeentelijke
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Stedenbouwkundige Reglementen (GSR). In Vlaanderen en in Brussel kan een afwijking
aangevraagd worden mits onderbouwde motivering.
WAT 3.3: Watervervuiling verml)den
Voorzieningen kunnen de vervuiling van water t1Jdens regulier gebruik voorkomen en
tenminste beperken. Aandachtspunten tudens het ontwerp en beheer zIJn:
• het water laten infiltreren zo dicht mogellJk b1J de plaats waar het neerkomt, om
te voorkomen dat het t1Jdens de afvloe11ng verontreinigende stoffen opneemt
• het schoonmaken van de afvloe11ngsoppervlakken
• eventuele lekkages van technische installaties of gevaarllJke stoffen moeten
worden opgevangen en los van het afvoernet voor afvalwater worden verw1Jderd
• het afvloe11ngsdeb1et beperken
• b1J nieuwbouw of renovatie: voor de oppervlakken ecologische materialen kiezen
die geen verontreiniging door uitwassing veroorzaken
• groendaken kiezen die geen gebruik van kunstmest en pest1c1den vereisen
• de erosie van wanden van geulen, sloten en bekkens beperken
ZuIvenngsvoorzIenmgen b1J regulier gebruik:
• parkings (> 20 voertuigen) voorzien van een koolwaterstofafsche1der of een
absorberende ondergrond
• vetafsche1ders bij keukens en grootkeukens
• wasplaatsen voorzien van een ol1eafsche1der en een slibvangput
• lokalen waar gevaarllJke stoffen worden opgeslagen zIJn zo ontworpen dat afvloei
van lekken naar de waterafvoer onmogel1Jk Is

Voldaan

Aan bovenstaande aandachtspunten Is voldaan en de aangeraden
zUJvenn svoorzIenin en zI n toe e ast

3. Bew11smatenaal
•

WAT 3.1 t.e.m. WAT 3.3: het programma van eisen bevat een toelichting hoe
voldaan wordt aan de 3 stapstrategIe "Vasthouden, bufferen en afvoeren" m het
proJect, en de garantie dat aan de eisen zal worden voldaan.

Documentatie:
• Hydraulische (pnnc1pe)schema met de afvloe11ng van het water van de
opvangvlakken, waterbeheervoorz1enmgen, afvoerpunten ...
• Berekening van lekdeb1et en led1g1ngst1Jd
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OMG 1: Biodiversiteit
Het bevorderen van de plaatse/1;ke b10d1vers1te1t.

1. Criteria
OMG 1.1
OMG 1.2
OMG 1.3

Opmaak mrichtmgs- en beheersplan
Verbetering BAF+ indicator
Gebruik buitenomgeving

2. E1sen/prestat1en1veaus
OMG 1.1: Opmaak mrichtmgs- en beheersplan
Essentieel voor het behoud en de uitbouw van de plaatsel1Jke b1od1vers1te1t 1s de
inventarisatie en analyse van de bestaande s1tuat1e, de integratie van de
analyseresultaten en aandacht voor
b1od1vers1te1t in het ontwerp als ook een plan voor de werffase en de beheersfase. Dit
alles wordt in het inrichtmgs- en beheersplan gebundeld.
Een mrichtmgs- en beheerplan wordt opgemaakt aan de hand van volgende 5 stappen:
• Inventarisatie van het terrein (vegetatieopnamen en kartering)
• Analyse van de resultaten
• Integratie t1Jdens de ontwerpfase
• Aandachtspunten t1Jdens de werffase
• Plan voor de beheersfase
De rapportage van deze stappen is het mrichtmgs- en beheersplan. Hieronder vindt u de
prioritaire aandachtspunten voor de opmaak van een mrichtmgs- en beheersplan.
Verplichte onderdelen z1Jn met (*) gekenmerkt.

Stap 1: Inventarisatie van het terrein
Raadpleging van volgende kaarten en concepten:
• (*) b1olog1sche waarderingskaarten
• (*) lokale groenstructuur en mogel1Jkheid om natuurverbindingen te maken
• landschapsatlas
• kwetsbaarhe1dskaarten
• kaarten van Natura 2000, VEN en IVON
• ferrariskaarten (cultuurhistorische landschapselementen)
Plaatsel!Jke inventaris:
• (*) rellef, bodemtype en type begroe11ng
• (*) bestaande verharding
• (*) bomen, bos, waardevolle landschapselementen en grote vegetatie-eenheden
• (*) berekening van de indicator BAF (Biotoop-oppervlaktefactor: ecologisch
nuttige oppervlakte t.o.v. oppervlakte van het perceel) t.o.v. de oorspronkel!Jke'
s1tuat1e
• (*) de rol van de site binnen het groene ( en blauwe) netwerk in de omgeving
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•
•

aanwez1ghe1d van planten LIit de "blackl1st", "watchllst" of "alertllst" van invasieve
soorten
berekening verhouding tussen bebouwde en niet-bebouwde oppervlakte op het
perceel.

Stap 2 en 3: Analyse van de resultaten en integreren in het ontwerp
• (*) inwinnen advies van ecoloog/spec1al1st inzake omgang met bestaande en LIit te
bouwen b1od1vers1te1t
• (*) de Juiste planten op de Juiste plaats, rekening houdend met de opgestelde
inventaris en geraadpleegde kaarten (b1Jvoorbeeld via www.plantvanh1er.be)
• (*) zo groot mogelIJk behoud van bomen, boomgroepen, waardevolle elementen
• (*) voorrang op het gebruik van inheems en autochtoon plantmateriaal t.o.v.
exotische soorten (b1Jvoorbeeld via www.plantvanh1er.be)
• (*) exotische soorten die potentieel 1nvas1ef ziJn en op de "blackllst", "watch list"
of "alertl1st" staan z1Jn verboden b1J de aanleg van de bu1tenru1mte
• (*) onderhoudsarme omgevingsaanleg (voor extensief beheer)
• (*) ontwerp op zo'n manier dat t1Jdens en na de werken bodemverd1cht1ng zo veel
mogel1Jk vermeden wordt op plaatsen waar vegetatie gewenst 1s
• (*) gebruik van soorten die goed z1Jn voor bestuivers en vogels (buvoorbeeld via
www.plantvanh1er.be)
• (*) gazon 1s een Uitzondering en wordt enkel gebruikt voor plekken die vaak
betreden worden (als alternatief worden bv. graslanden voorzien die slechts
enkele keren per Jaar gemaaid worden)
• (*) paden of parkeerplaatsen met doorlatende verharde zones
• (*) aangepaste verllchting met laag aantrekkingseffect voor insecten en
vleermuizen
• (*) onderzoek naar de integratie van groene gevels
• (*) onderzoek naar de integratie van groendaken
• groene omhe1nings- en steenmuren
• er wordt een d1vers1te1t aan soorten nagestreefd
• ontwerp zo dat de natuurlIJke waterhuishouding (het blauwe netwerk) t1Jdens en
na de werken zoveel mogel1Jk in stand gehouden en versterkt wordt
• streef zo veel mogelIJk waterretentie en -infiltratie na
• ontwerp zo dat waardevolle zaadbanken opnieuw gebruikt kunnen worden door de
bovenste zode (15 cm) b1J de start van de werken te stockeren en na de werken
terug te plaatsen
• niet alles beplanten of inzaaien: waar mogelijk ruimte geven aan spontane
processen
• zo veel mogelljk variatie nastreven, door het creeren van grad1enten (voorbeeld:
nat versus droog, gelaagdheid in de vegetatiestructuur, zon versus schaduw,
rel1efversch1llen ... )
• consulteer de vademecums van het Agentschap Natuur & Bos
• versterken van bestaande groene en blauwe corridors
• creeren van nieuwe groene en blauwe corridors
• aandachtvoorschaduw
• tuinen in volle grond
• doordringbare omheiningen voor de fauna (schuttingen, hagen . )
• takkenwal van dood hout
• verhoogde culturen (bv. dakmoestuinen in potten)
• hab1tats voor fauna en flora (vleermuizen, mussen .), b1Jenkorven,
insectenhotels,
( o.a. via natuurinclus1eve bouwelementen)
Stap 4: Aandachtspunten tijdens de werffase

...,...,

Werkplan/procedure hoe de aannemer het proJect kan realiseren met minimale schade
voor flora en
fauna o.a. door:
• (*) bodemverd1chtmg zo veel mogel1Jk verm1Jden op plaatsen waar vegetatie
gewenst Is
• bescherming van de te behouden planten en bomen (ook de wortels)
• bescherming van natuurliJke waterlopen
• voorkomen van verontreiniging van bodem, water en lucht
• stockage en hergebruik van waardevolle zaadbanken

•
Stap 5: Plan voor de beheersfase
.
• (*) er wordt samengewerkt met een lokale partner (bv. Regionaal Landschap of
Natuurpunt, lokale groendienst, )
• (*) geen gebruik van pestIcIden op het hele terrein
• (*) informatiepaneel voorzien indien er extensieve of wild groeiende groenaanleg
gepland Is
• geen gebruik van herb1c1den op het hele terrein
• geen gebruik van turfproducten op het hele terrein
• aanduiding van zones onder extensief maa1beheer
• detectie en verw1Jdenng van planten Uit de "blackl1st", "watchllst" of "alertllst" van
invasieve soorten
• een lijst van streekeigen planten die gebruikt wordt wanneer er extra
aanplantingen komen
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Opmaak van een mnchtmgs- en beheersplan
(grondige en volledige analyse, conclusies en vertaling naar het
ontwerp)

OMG 1.2: Verbetering BAF+ indicator
De B1otoop-oppervlaktefactor, kort BAF-indicator, Is een eenvoudige en nuttige waardemd1cator om
het ecologische potentieel op het perceel te beoordelen.
De BAF-indicator drukt de ratio Uit tussen de ecologisch nuttige oppervlakte en de totale
perceeloppervlakte. Elk perceel biedt verschillende mogel1Jkheden om de ontwikkeling
van de b1od1versIte1t te verhogen. Groenvoorzieningen aan de grond zoals tuinen m volle
grond en vochtige zones verdienen de voorkeur. Op de tweede plaats kunnen andere
voorzieningen worden overwogen, zoals doorlatende verharde zones, groendaken en
groene gevels.
Leefmilieu Brussel heeft de BAF-indicator verder ontwikkeld tot de BAF+ indicator. Het
rekenblad OMG1 dient voor de berekening van de BAF+ indicator en zo de vergroening
van een site te kwant1f1ceren. De BAF+ indicator wordt berekend door de som van de
gewogen oppervlaktetypes met verschillend b1od1vers1teitspotent1eel te toetsen aan de
totale oppervlakte van het perceel. Het rekenblad voorziet een berekening voor de
oorspronkellJke sItuatIe en de toekomstige sItuatIe en berekent het
verbetenngspercentage.

-,c,

Voor een meer gedetailleerde berekening kan de tool EcopotentIeel van Leefm1l1eu
Brussel gebruikt worden.
Het rekenblad OMGl wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
De BAF+ indicator wordt minstens 30% verbeterd t.o.v. de
oorspronkel11ke sItuatIe

BI] u1tbre1dmg· t.o.v. de s1tuat1e voor u1tbre1dmg (volledig perceel)
B1J renovatie: t.o. v de s1tuat1e voor renovatie
BIJ nieuwbouw: t.o.v. de s1tuat1e voor nieuwbouw

OMG 1.3: BuItenruImte
Bewoners, bezoekers en personeel kunnen gebruikmaken van aangename bu1tenru1mtes.
BIJ het ontwerp van de bu1tenru1mtes moet voldoende aandacht besteed worden aan
ve1hghe1d, toegankehJkheid, beschutting en schaduw, zo niet zIJn die aangelegde zones
niet optimaal bruikbaar. Een versche1denhe1d In het aanbod van de bu1tenru1mtes Is een
pluspunt.

PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS
Een oppervlakte van minstens 5% van de totale brutovloeroppervlakte van het gebouw Is beschikbaar als kwalitatieve
buitenruimte voor bewoners, bezoekers en personeel.

3. BewIJsmateriaal
OMG 1.1: Inrichtings-en beheersplan met mogel1Jke varianten en opties
OMG 1.2: Berekening BAF+ indicator in rekenblad OMGl of via de tool
Ecopotent1eel.
OMG 1.3: Een ontwerp van de bu1tenru1mte met aanduiding van het
oppervlaktepercentage ten opzichte van de totale bruto-vloeroppervlakte van het
gebouw.

OMG 2: Impact op de omgeving
Het beperken van /1chtpo/lut1e, beschaduw1ng van de directe omgeving,
wtndh1nder en h1tte-e1/andeffect.

1. Criteria

OMG 2.1
A
B
C

D
OMG 2.2
OMG 2.3
OMG 2.4

L1chtpollut1e
Bepaling geb1edstype
Beperken van hemelgloed
Beperken van licht op naburige eigendommen
L1chtbeheersysteem
Beschaduwing van de directe omgeving
Wind hinder
HItte-e1 landeffect

-,n

2. E1sen/prestat1eniveaus
OMG 2.1: Llchtpollut1e
Op 20 april 2007 erkende de UNESCO zelfs de nachteliJke sterrenhemel als
werelderfgoed. Llchtpollut1e Is schadel!Jk voor mens, flora en dier en zal de komende
Jaren wereldw1Jd meer en meer aandacht moeten kriJgen en bestreden moeten worden.
Hemelgloed of l1chtslu1er Is het gevolg van weerkaatsing van zichtbare en niet-zichtbare
straling op gasmoleculen, waterdamp en stofdeeltJes in de lucht. Daardoor wordt de
helderheid van de hemel verhoogd boven het natuurllJk achtergrondniveau. De
waarneming van sterren vermindert.
Er bestaan twee soorten hemelgloed. Enerz1Jds Is er de natuurl!Jke hemelgloed die
veroorzaakt wordt door natuurliJke lichtbronnen en de luminantie van de atmosfeer.
Anderz1Jds Is er de kunstmatige hemelgloed, veroorzaakt door de directe en weerkaatste
straling van verlichtingstoestellen, lampen en verlichte oppervlakten. Kunstmatige
hemelgloed Is het gevolg van kunstlicht dat naar de hemel Is gericht - hetz1J
rechtstreeks, hetz1J na reflectie op verlichte oppervlakken.
VERLICHTINGSPLAN
Een verlichtingsplan omvat een aantal maatregelen die ervoor zorgt dat doelgericht zo
weinig mogeliJk verlicht wordt en maar net zo veel als nodig. In het verlichtingsplan
dienen volgende aspecten onderzocht te worden:
• de verschillende zones en hun functies
• de lichtarmaturen met de kenmerken verlichtingssterkte, doelgebied, uniform1te1t
of geliJkmat1gheid, afgestemd op de verschillende zones, rekening houdend met
de plaatsel1Jke flora en fauna
• de gedimde zones en zones met beperkte verlichtingsperiodes
Enkel principes om lichtpollut1e te beperken zIJn:
• Beperk het doelgebied en de l1cht1ntens1teIt
• Beperk de luminantie en aanstraling van reclameborden:
o OverschriJd de aanbevolen grenswaarde voor gemiddelde luminantie
(typisch 600 cd/m2) niet. Indien spots gebruikt worden voor het
aanstralen van borden, mogen die geen aanleiding geven tot verblinding
van personen en dienen ze neerwaarts gericht te zIJn om geen hemelgloed
te veroorzaken.
• Maak de Juiste keuze voor de inplanting van het verlichtingstoestel voor het te
verlichten obJect (parking, gevel, terrein, oprit ... ) ;
o Kies voldoende verl1cht1ngspos1t1es zodat een doelgerichte verlichting
mogel1Jk wordt.
o Kies de verl1cht1ngspos1t1e zo hoog mogeliJk zodat bi] voorkeur van boven
naar beneden verlicht kan worden, dit beperkt de hemel gloed.
o Kies geen verl1cht1ngspos1t1es die rechtstreeks op personen zouden
instralen, om verblinding te vermIJden. Hou h1erb1J rekening met het
verkeer en de ligging van de in- en uitgangen van gebouwen. Indien men
rekening houdt met het gezichtsveld van het oog, dient men er rekening
mee te houden dat dit ongeveer 20° bedraagt (zie 20°-regel). In dit
gezichtsveld dient men immers de lichtsterkte te beperken (typisch 10000
cd, voor relevante waardes zie richtliJn CIE 150:2003).
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•
•

•
•

Gebruik t1Jdschakelaars, aanwez1ghe1dsdetectoren en fotocellen om de
verl1chtingspenode te beperken
Gebruik de Juiste kleur: wit of blauw licht trekt meer insecten aan. Wit licht draagt
ook meer b1J tot hemelgloed die met het oog waarneembaar 1s. BIJ de lage
luminant1es (bv. 1,5 cd/m2) die b1J buitenverlichting gebruikt worden, 1s het
kleurwaarnemingsvermogen beperkt. De hoge- of lagedruknatnumlampen met
gekleurd geel of oranJe licht veroorzaken dit niet
Zorg voor hoog verlichtingsrendement
Beperk de verllchtingspenode

Het lichtplan wordt naargelang het geb1edstype beoordeeld op basis van dne eisen :
A: Bepaling geb1edstype (geen eis)
B: Beperken van hemelgloed
C: Beperken van licht op naburige eigendommen
D: L1chtbeheersysteem om de verllchtingspenode te beperken

PRESTATIENIVEAU
Uitstekend
Beter
Goed

EIS
Aan alle eisen (B C, D) 1s voldaan
Aan 2 van de 3 eisen (B, C, D) 1s voldaan
Aan 1 van de 3 eisen (B, C, D) 1s voldaan

Ve11lghe1dsverllchting en noodverlichting worden buiten beschouwing gehouden.

A: Bepaling gebiedstype
In eerste instantie wordt de gebiedsklasse waaronder het proJect valt bepaald. Naarmate
de l1chtmtens1te1ts- niveaus worden vier types van gebieden onderscheiden. Hoe lager
het l1chtmtens1te1tsniveau hoe meer de b1Jkomende verlichting beperkt dient te worden.

GEBIEDSKLASSE

TYPE GEBIED

TYPE VAN VERLICHTING IN

VOORBEELD

El

Natuurgebied

GEBIED
Donker - (quasi) geen
kunstlicht

Natuurgebieden

E2

LandeliJk gebied

Lage kunstmatige
omgevmgshelderhe1d

Industriele, res1dent1ele
en landeliJke gebieden

E3

Verstedel1Jkt
gebied

M1ddelmat1ge kunstmatige
omgevmgshelderhe1d

StedeliJke woongebieden
met mogeliJk industrie

E4

Stadscentrum

Hoge kunstmatige
omgevmgshelderhe1d

Stadscentrum met een
gemengde res1dent1ele en
commerc1ele functie

B: Beperken van hemelgloed
De waarde om de 'opwaartse l1chtstroomverhoudmg' te meten Is de ULR of UFF-waarde.
ULR (Upward Light Ratio) Is 1dent1ek aan UFF (Upward light Flux Fract1on) volgens
CIE126-1997 Gu1delines for mmImIzmg sky glow. Deze waarde staat vermeld op de
technische fiches van verlichtingsarmaturen. Per gebiedsklasse Is een maximaal
toegelaten waarde vastgelegd in onderstaande tabel. Deze waarde mag niet
overschreden worden om aan deze eis te voldoen.
GEBIEDSKLASSE

UFF %

El

0

E2

0-5

E3

0-15

E4

0-25

C: Beperken van licht op naburige eigendommen
De verlichtingssterkte (lux) wordt, b1Jvoorbeeld met een luxmeter, op de perceelgrens
gemeten, ter hoogte van het midden van de naburige gevel. Per geb1edstype zIJn in
onderstaande tabel maximale verlichtingssterktes weergegeven (volgens de nota CIE
150: 2003 'Gu1de on the limItatIon of the effects of obstrus1ve light from outdoor lightmg
mstallat1ons'). Deze waardes mogen niet overschreden worden om aan deze eis te
voldoen.
GEBIEDSKLASSE

VERLICHTINGSSTERKTE IN HET VERTICALE VLAK
DAG

NACHT

El

2 lux

0 lux

E2
E3
E4

5 lux
10 lux
25 lux

1 lux
2 lux
5 lux

D: Lichtbeheersysteem om de verlichtingsperiode te beperken
De bu1tenverl1chting van het gebouw Is aangesloten op een l1chtbeheersysteem dat
toelaat om de verlichtingsperiode te beperken. Dit kan via t1Jdschakelaars,
aanwez1ghe1dsdetectoren, fotocellen of andere systemen.
OMG 2.2: Beschaduw1ng van de directe omgeving
Beschaduwing van de directe omgeving kan de zoninval voor naburige eigendommen
reduceren. Aan de hand van drie zonneposItIes wordt de beschaduwing van de naburige
gebouwen en publieke groene ruimte in kaart gebracht.
De analyse
• Zon
• Zon
• Zon

wordt
in het
in het
in het

uitgevoerd voor drie zonneposItIes:
zuiden: 21 maart 12 uur
zU1doosten: 21 maart 9.30 uur
zuidwesten: 21 maart 14.30 uur

Met een 3D-model of tekening wordt aangetoond dat het proJect de directe bezonning
van naburige gevels maar beperkt afschermt ( < 20% voor en na op basis van de drie
zonnepos1t1es). Daarvoor wordt voor elke bezande gevel (ook daken) de impact van het
proJect op de drie zonneposit1es in kaart gebracht. Dezelfde eis geldt voor naburige
openbare groene ruimte. BIJ afbraak en nieuwbouw wordt het percentage berekend op
basis van de sItuatIe na afbraak, b1J Uitbreiding op basis van de bestaande sItuatIe.
Indien bllJkt dat de bezonning van naburige gevels en daken of publieke groene
domeinen aanz1enl1Jk beperkt wordt, dan Is dit verder met de opdrachtgever en eventueel
de stedenbouwkundige dienst te bespreken.
PRESTATIENIVEAU

EIS

Uitstekend

Beschaduwing naburige gebouwen en publieke groene ruimte
=0%
Beschaduwing naburige gebouwen en publieke groene ruimte
< 20%
ÉN
Geen beschaduwing van dakoppervlaktes van naburige
eigendommen
Beschaduwing naburige gebouwen en publieke groene ruimte
< 20%

Beter

Goed

OMG 2.3: Windhinder
Een regelmatig voorkomend probleem b1J hoogbouw Is w1ndhinder op voetgangersniveau.
Niet enkel b1J ingangen maar ook in de ruimere omgeving en pleinen.
Dit criterium kan toegepast worden op:
• Gebouwen hoger dan 30 m (vanaf het gellJkvloers gemeten)
• Gebouwen die beduidend hoger zIJn (factor 2) dan het gemiddelde van de
aanpalende gebouwen

•

Gebouwen in wiens buurt ( = straal van 2x de grootste afmeting van het gebouw)
een gebouw van > 30 m hoogte staat

Het onderzoek naar het optreden van w1ndh1nder kan in een windtunnel of door
ComputatIonal Flu1d DynamIcs (CFD) gebeuren. Voor meer complexe s1tuatIes geniet de
windtunnel de voorkeur.
De beoordeling van het windklimaat gebeurt aan de hand van de cntena zoals
voorgeschreven in de Nederlandse norm NEN 8100. Er mag nergens rond het gebouw
windgevaar optreden.

PRESTATIENIVEAU

EIS

Uitstekend

Kwaliteitsklasse A volgens NEN 8100

Beter

Kwaliteitsklasse B volgens NEN 8100

Goed

Kwal1te1tsklasse C volgens NEN 8100

OMG 2.4: H1tte-e1landeffect
Ontwikkelde, stedel1Jke gebieden warmen sneller op dan natuurllJke omgevingen. De
belangnJkste oorzaken hiervan zIJn de absorptie van zonlicht door donkere materialen en
de relatief lage windsnelheden. Vegetatie, waterpartIJen en zonreflecterend
materiaalgebruik kunnen de opwarming van oppervlakten beperken.
De beoordeling gebeurt op basis van de zonreflecterende kwaliteit van de geexponeerde
oppervlaktes, de albedo-waarde. BIJ een lage albedo-waarde wordt een groot deel van de
zonnestralen geabsorbeerd, b1J een hoge albedo-waarde van een groot deel van de
zonnestralen weerkaatst.
In het rekenblad OMG2 wordt het prestatieniveau bepaald aan de hand van de
oppervlaktes van het
proJect en de b1Jhorende albedo-waarde.
Het rekenblad OMG2 wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.
PRESTATIENIVEAU

EIS

Uitstekend

Gemiddelde albedo-waarde ;;:: 0,66

Beter

Gemiddelde albedo-waarde ;;:: 0,33

Goed

Gemiddelde albedo-waarde < 0,33

3. Bew11smatenaal
•

OMG 2.1 - 2.4: Het programma van eisen duidt hoe het beoogde prestat1elevel
gehaald zal worden, de IntegratIe en de impact ervan op het ontwerp.

Documentatie:
• OMG 2.1:

0,1

Verllcht1ngsplan zoals beschreven in het cntenum .
Een meting na real1sat1e van de lux waarden op de perceelgrens gemeten,
ter hoogte van het midden van de naburige gevel.
OMG 2.2: Studie beschaduwmg met mogel!Jkheden tot opt1mallsat1e
OMG 2.3: Onderzoek wmdh1nder met voorstel wmdafschermende maatregelen
indien nodig
OMG 2.4: Ingevuld rekenblad OMG2
o
o

•
•

DEEL III [Cl: GEBOUW - profit
LCC 3: Energieverbruik

Het reduceren van de verbruikskosten voor energie.
1. Cntena
1

LCC 3.1

1

Rekenblad LCC3

2. E1sen/prestat1eniveaus
Het energ1everbru1k, de energiekosten en de CO2-u1tstoot worden berekend met het
rekenblad LCC3 op basis van gegevens uit de EPB-berekenmg. Met het rekenblad worden
het energ1everbru1k, de kosten en de CO2-u1tstoot voor verwarming, koeling, sanitair
warm water, hulpenerg1e en verlichting ( enkel b1J niet- res1dent1eel) in kaart gebracht.
Op dit ogenblik worden er nog geen prestatieniveaus toegekend omdat vergel1Jksgetallen
ontbreken. Door het verzamelen van deze gegevens zal het op term1Jn wel mogel1Jk zijn
om te benchmarken.
De eis 1s enkel van toepassing op proJecten waarvoor een EPB-berekening moet worden
opgemaakt.
Het rekenblad LCC3 wordt ter besch1kk1ng gesteld door het VIPA.

PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

Ingevuld rekenblad LCC3

Het ontwerpteam vult het rekenblad LCC3 1n conform de EPB-berekenmg. Het
ontwerpteam analyseert in een beschnJvende nota waar het proJect goed en minder goed
scoort en waarom.
Noot: Het lichtontwerp 1s energetisch goed als volgende kengetallen bereikt kunnen
worden (genormaliseerde vermogensd1chthe1d DPN):
maximaal 1,5 W/m2 per 100 lux voor kantoren, leslokalen
maximaal 2,5 W/m2 per 100 lux voor restaurants

3. Bew1Jsmatenaal
Ingevuld rekenblad LCC3, met actualisatie doorheen de verschillende VIPA
proJectfasen.

oc

TOE 1: Circulair en toekomstgericht ontwerpen
Toekomstige aanpasbaarhetd moge!tJk maken door f/ex1b1!1te1t,
funct1eneutra/1te1t en ontwerp voor demontage.

1. Criteria
TOE 1.1
TOE 1.2
TOE 1.3

Checklist toekomstgericht ontwerpen
Plan van aanpak c1rcula1r en toekomstgericht ontwerpen
Demontageplan

2. E1sen/prestat1eniveaus
TOE 1.1: Checklist toekomstgericht ontwerpen
De beoordeling gebeurt aan de hand van de checklist TOEl Toekomstgericht ontwerpen
(inclusief principeplannen). De checklist TOEl omvat aandachtspunten die belangriJk z1Jn
om gebouwen voor de toekomst te ontwerpen:
• de aanpasbaarhe1d op korte, middellange en lange termijn
• het gebouw ontwerpen als toekomstige grondstoffenbank, met oog voor
demontage
De aanbevelingen z1Jn onder andere gebaseerd op de ontwerprichtliJnen
Veranderingsgericht bouwen (OVAM, 2015) en de 10 princ1ples of design for d1sassembly
(Brad & Ciarimbol1, 2005).
De checklist TOEl wordt ter beschikking gesteld door het VIPA.
PRESTATIENIVEAU

EIS

Uitstekend

2". 90% score op de checklist Toekomstgericht ontwerpen

Beter

2". 75% score op de checklist Toekomstgericht ontwerpen

Goed

2". 50% score op de checklist Toekomstgericht ontwerpen

TOE 1.2: Plan van aanpak c1rcula1r en toekomstgericht ontwerpen
Het ontwerpteam levert naast het ontwerp een plan van aanpak waaruit bl1Jkt hoe t1Jdens
het ontwerpproces en daarna omgegaan wordt met circulair en toekomstgericht
ontwerpen.
Het plan van aanpak gaat U1tgebre1d in op de mogeliJkheden en kansen van circulair en
toekomstgericht bouwen in het proJect. Het proJect wordt grondig geanalyseerd en
mogel1Jke beperkingen aangehaald. Het 1s een proJectspec1f1eke vertaling van de
principes van c1rcula1r bouwen naar het proJect, geen algemene uitleg over c1rcula1r
bouwen.
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PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

Het plan van aanpak gaat u1tgebre1d in hoe in het voorliggend
ontwerp de principes van c1rcula1r en toekomstgericht
ontwerpen omgezet z1Jn/ zullen worden.

TOE 1.3: Demontageplan
Dit demontageplan vormt de basis voor latere demontage- en sloopwerken. Het 1s een
momentopname en kan daarom geen rekening houden met b1Jvoorbeeld toekomstige
ontwikkelingen omtrent recyclage.
Het demontageplan omvat drie belangriJke onderdelen (zie ook checklist TOEl tabblad
demontageplan):
•

Het principe en concept over hoe het gebouw ontworpen is (met oog op demontage)

•

Inventaris van alle materialen, hun hoeveelheden, hun potentieel qua hergebruik of
recyclage (1deal1ter op basis van het materialenpaspoort)

•

Volgorde van de afbraakwerken, noodzaak aan speciale technieken, risico's

PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

Opmaak demontageplan met de drie onderdelen:
Concept en principe van het gebouw
Inventaris van alle materialen
Volgorde afbraakwerken, technieken, methoden,
risico's

.
.

.

3. Bewnsmateriaal
•
•

•

TOE 1.1: Ingevulde checklist TOEl
TOE 1.2: Plan van aanpak met een u1tgebre1d onderzoek naar de mogel1Jkheden
hoe c1rcula1r en toekomstgericht bouwen in dit proJect gerealiseerd kan worden,
de integratie en de impact ervan op het ontwerp.
TOE 1.3: Demontageplan (tenminste op globaal niveau)

Documentatie:
• TOE 1.1: Principeplannen van het flexibele bouwconcept. De principeplannen
bevatten volgende informatie:
• Vrije hoogte: aan te duiden in de snedes. Le1d1ngentracés dienen ook
aangeduid te worden.
• Schachten, horizontale 1nstallat1eru1mtes en technische ruimtes: minstens
15% marge in de schachten, 1nstallat1eru1mtes en technische lokalen
voorzien.
• Op eenvoudige plannen dient het volgende aangeduid te worden om de
draagstructuur, overspanning en aanpasbaarhe1d van de primaire structuur
te beoordelen:
• Draagstructuur en dragende delen
• Niet dragende gevel, wanden,
• Circulatiestructuur van een gebouw: trappen, liften
• Toegankel1Jkhe1d van een site/ gebouw: toegangen, wegen
• Basisconcept vent1lat1e

00

• Brandcompart1mentering
• Schachten
• Technische ruimtes
• Secundaire structuur: Deta1lsnede schaal 1: 20 om de scheiding van de
primaire en secundaire structuur aan te tonen. Principetekeningen
technische systemen (zonering, productie en verdeling van vent1lat1e,
verwarming, koeling) en verlichting (zonering).

on

TOE 2: Gebruik door derden en multifunctionaliteit
De mogel11khe1d voorzien om gebouwen en hun omgevtng zoveel mogelijk
open te stellen voor derden. Slim samen gebruiken, tn t11d en ruimte.

1. Cntena
TOE 2.1

In welke mate 1s het project mult1funct1oneel en/of toegankelijk voor
derden?

2. E1sen/prestat1eniveaus
De beoordeling gebeurt op basis van zeven indicatoren, die de graad van openstellen
voor derden, het gebruik door derden, of het mult1funct1oneel opzetten van een project
in kaart brengen.
Aan alle eisen dient voldaan te worden:
PRESTATIENIVEAU

EIS

-

Voldaan

-

Mm. 2 van de indicatoren worden in het project
gerealiseerd.
De plannen Zijn aangepast aan het gebruik door
derden en/of mult1funct1oneel gebruik.
Het mult1funct1oneel gebruik/gebruik door derden
maakt deel uit van de v1s1e en 1s gegarandeerd voor
langere term1jn.

In welke mate 1s het gebouw toegankelijk voor derden?
A
B

C

D

E

Is de omqevmqsaanleq toeqankel11k voor derden?
Zijn er ruimtes of functies in het gebouw die vnj publiek toegankelijk
ZIJn voor derden, zoals een b1bl1otheek, cafetaria, sporthal?(N1et
bedoeld hier: in te huren aud1tona, leslokalen )
Is het voor derden mogelijk om ruimten zoals leslokalen, aud1tona ...
in het gebouw t1jdelijk in te huren voor events, seminaries
enzoverder?
Zijn er eenheden die op lange termijn ingehuurd of gebruikt kunnen
worden door derden, zoals en winkel, repa1rcafé, een muz1ekacadem1e
die leslokalen buiten de schooluren inhuurt (brede school)
Zijn deze eenheden verschillend van aard zodat er een brede mix aan
qemteresseerden aangesproken wordt?

JA/ NEE
JA/ NEE

JA/ NEE

JA/ NEE

JA/ NEE

In welke mate 1s het project een gedeeld project tussen verschillende actoren en
wordt een mult1-1nzetbaar gebruik van de ruimten voorzien?
F
G

Wordt het mult1funct1onele gebouw gerealiseerd door verschillende
actoren samen?
Zijn er functionele ruimten die gedeeld worden door verschillende
actoren? Het kan ook gaan om het gedeeld gebruik van een
functionele bu1tenru1mte.

* met functionele

ruimten of bu1tenru1mten worden uitgesloten: louter technische of
log1st1eke ruimten zoals technische ruimten, bergingen, parkings etc.

JA/ NEE
JA/ NEE

Essentieel voor gebruik door derden en het mult1funct1oneel gebruik van ruimten 1s het
beheer ervan: fysieke afbakening van bepaalde zones, beheer van de toegangen mei.
sleutels/badge, afrekening van de kosten voor gebruik, gebruiksreglement, waarborging
van de ve1llghe1d en du1deliJke beheersprocedures. In samenspraak met de
opdrachtgever/toekomstige gebruiker wordt dit t1Jdens het ontwerpproces uitgewerkt en
maakt deel uit van de bew1Jsvoenng.

3. Bew1Jsmatenaal
Het programma van eisen schetst het concept betreffende gebruik door derden of
mult1funct1onallte1t onderbouwd met schematische aanduiding op plannen. H1erb1J
worden aspecten als oppervlakteverdeling, toegangen, afslu1tbaarhe1d,
opdeelbaarhe1d . toegelicht.
Documentatie:
Nota met afspraken rond het praktische beheer ervan (veiligheid, fysieke
afbakening, sleutel/badgebeheer, enz.) of een samenwerkingsovereenkomst die
deze beheersaspecten behandeld.

BEH 1: Enerqiemonitorinq
Het uitrusten met de nodige voorzieningen om het energ1everbrwk te
registreren, analyseren en 1nd1en nodig b11 te sturen en te optimaliseren.

1. Cntena

BEH
BEH
BEH
BEH
BEH
BEH

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Basis energ1emonitonng
Update energ1emonitonng
Submetenng van de grootste verbruikers, gebruikers en zones
Basis kwaliteitsopvolging
Opleiding in functie van beheer
V1sualisat1etool

2. E1sen/prestat1en1veaus
BEH 1.1: Basis energ1emonitonng
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

Er z1Jn telemetnsche meters op de hoofdnutsaanslu1t1ngen met de
mogeliJkhe1d tot aansluiting op een centraal
en erg 1emon 1tonngssysteem.

De verplichte submetenng conform de EPB-wetgeving in Vlaanderen respect1evel1Jk
Brussel 1s van toepassing.
BEH 1.2: Update energ1emonitonng
PRESTATIENIVEAU

EIS

Voldaan

Er z1Jn telemetnsche meters inclusief dataloggers en bekabeling op
de hoofdnutsaanslu1tingen. De energiemeters moeten continu
u1tleesbaar z1Jn en aangesloten op een energ1emonitonngs- of
gebouwbeheersysteem waarb1J elke meter gelabeld 1s.

BEH 1.3: Submetenng van de grootste verbruikers. gebruikers en zones
De ontwerper analyseert in samenspraak met de opdrachtgever welke submetenng voor
deze opdracht aan te raden 1s. Dit kan gaan over verschillende gebruikers of zones van
een gebouw, of over de grootste energ1everbru1kers zoals ru1mteverwarming, koeling,
vent1lat1e, verlichting, enzovoort. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat
er in de toekomst verschuivingen kunnen plaatsvinden: meer, minder of andere
gebruikers, w1Jz1gende verdeling van het gebouw,
Het ontwerpteam kan een gemotiveerde aanbeveling geven op basis van een technische
en financ1ele analyse. H1enn worden ook de relevante subcategoneen vermeld
(verlichting, HVAC, liften, datalokalen, enz.), op welke manier de meetdata (minstens per
kwartier) gemonitord zal worden en de 1ntegrat1e in het overkoepelende systeem.

Voor gebouwen met een oppervlakte 2:'. 1.000 m 2 :
PRESTATIENIVEAU

EIS

-

Voldaan

Er wordt minstens voorzien in monitoring van het
energ1everbru1k per energiedrager voor de volgende
energiestromen: productie van sanitair warm water,
verwarming, koeling, hulpenerg1everbru1k van ventilatoren,
keuken en liften.

EN

-

Er wordt voorzien in monitoring van het aandeel
hernieuwbare energie.

Voor gebouwen met een oppervlakte < 1.000 m 2 :
PRESTATIENIVEAU

EIS

-

Voldaan

Een analyse 1s uitgevoerd over de aangewezen submetering.
In samenspraak met de opdrachtgever wordt beslist welke
submetering relevant 1s voor toekomstig gebruik.

BEH 1.4: Basis kwal1te1tsopvolq1nq
PRESTATIENIVEAU

EIS

-

Voldaan

In de bestekken wordt in een monitoring van gebouw en
technieken voorzien gedurende 24 maanden na de voorlopige
oplevering.

EN

-

Eén persoon wordt aangewezen als verantwoordel1Jke voor de
opvolging van de monitoring van gebouw en technieken.

BEH 1.5: Opleiding in functie van beheer
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS

-

Een opleidingspakket voor de gebouwbeheerders over de
werking van het gebouw en het onderhoud van de installaties
1s opgenomen in het aanbestedingspakket van de werken.

EN

-

De interne kennisoverdracht inzake gebouwbeheer 1s
gegarandeerd doordat de noodzakel1Jke informatiepakketten
beschikbaar z1Jn gesteld.

r,..,

BEH 1.6: VIsual1sat1etool
Voor een proJect vanaf 1000m 2 geldt:
PRESTATIENIVEAU
Voldaan

EIS

-

Een overzicht van het maandelJJkse water- en energ1everbru1k
(of energ1eproduct1e) per energiedrager Is beschikbaar voor
het publiek. Daarnaast wordt du1delJJk aangegeven welk
aandeel van het verbruik door hernieuwbare energie wordt
opgewekt. Een v1sual1sat1etool geeft de actuele toestand,
alsook een samenvatting op maand- en Jaarbasis weer. Het
verbruik van regenwater wordt mee opgenomen en er wordt
aangegeven hoeveel drinkwater hiermee bespaard werd.

3. Bewqsmateriaal
BEH 1.1 t.e.m. BEH 1.5: het programma van eisen bekrachtigt het voldoen aan de
criteria.
BEH 1.4: de persoon aangewezen voor de opvolging van de monitoring van
gebouw en technieken wordt opgenomen in het VIPA aanvraagdossier.
BEH 1.6: BewIJs dat een v1suallsat1etool beschikbaar Is b1J VIPA-eindevaluatie.
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DEEL IV: Fiches Keep it warm, Keep it cool en Turn off the Light
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/ KEEP IT WARM
"Orientation is
80 percent of
passive solar
design."
Doug Balcomb
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HET FACILITAIR
BEDRIJF

Vlaamse
overheid
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/ DOEL
Een performant geïsoleerd gebouw verbruikt minder energie en creëert een hoger comfort binnen.
Anderzijds kunnen passieve zonnewinsten voor een groot deel bijdragen aan de verwarming van een gebouw.

/ STRATEGIE
Een performante gebouwschil en het gebruik van directe en/of indirecte zonnewinsten vormen dé
methodes bij uitstek om warmteverliezen te reduceren en te genieten van passieve zonnewinsten op
basis van gratis zonne-energie.
Om deze methodes te realiseren. is het belangrijk om de site en haar potentieel nauwkeurig te
analyseren. Ook dient bepaald te worden welke ruimtes wanneer welke temperaturen (en lichtinval)
nodig hebben.

1. Warmteverliezen reduceren
•

Voorkom transmissieverliezen door een performante gebouwschil.

•

Bekom een goede compactheid door een goede verhouding gevelschil t.o:v. volume.

•

Beperk infiltratieverliezen met een goede luchtdichtheid.

•

Beperk koudebruggen .
Hou rekening met de bescherming tegen koude winden .

•

Voorzie de inkom van een sas.

•

Pas thermische zonering toe om warmteverliezen te bufferen en bijvoorbeeld van de koelere
noordkant te profiteren.

•

Voorzie toegangen aan de windluwe zijde.

•

Beperk ventilatieverliezen.

•

Optimaliseer de oriëntatie in functie van solaire warmtewinsten in de winter.

Climate responsive design

2 Passieve zonnewinsten
De drie meest voorkomende principes van passieve zonnesystemen ZIJn
DIRECTE ZONNEWINSTEN

Zonnewinsten door transparante delen
Essentieel bij alle beglazingen 1s de afweging
van de onentat1e, de vorm en grootte,
de hellingsgraad van de beglazing, de
beschaduwing, de glassoort en de aanwez1ghe1d
van eventuele reflectoren
INDIRECTE ZONNEWINSTEN

Zonnewinsten zonder lichtinval Bijvoorbeeld te
bekomen met trombe-muren muren met een
hoge thermische massa, gelegen op het zuiden
achter een glazen gevel In deze muren zitten
C1rculat1egaten waaruit ·s nachts verwarmde lucht
komt die overdag in de muren werd opgeslagen
Ook phase changmg matena! (PCM) vormt een
interessante optie
COMBINATIE VAN DIRECTE
EN_ IND! RECTE_ ZON NEWI NSTEN

Isolatiesystemen zoals serres en atriums
combineren de eerste twee principes van directe
en indirecte zonnew1nsten Bovendien bieden
ze een bijkomende attractieve ruimte De hier
opgeslagen warmte kan gebruikt worden om de
aanpalende ruimtes te verwarmen

Let op! Vele maatregelen voor de koude
periode kunnen nadelig blijken voor de
dagl1chttoetred1ng en het comfort in de zomer

bron European Parnve Solar Handbook

C11mate respons1ve design

KEEP IT COOL
"Zomer: de periode waarin het
te warm is om te doen waarvoor
het in de winter te koud was."
Marc Twain

1t,~

Vlaamse
overheid

HET FACILITAIR
BEDRIJF

/ DOEL
Een goed doordacht gebouw dat in de warme periode de zon buiten houdt en s_
limme passieve
koelingsstrategieën toepast. verbruikt minder energie en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat.

/ STRATEG IE
De belangrijkste warmtebron is de zon. Deze
troef in de winter kan in de zomer en in de
tussenseizoenen tot oververhitting leiden.
Interne warmtebronnen zijn elektrische en
elektronische apparatuur, verlichting en de
gebruikers.
Koeling is een gelaagd proc_
es dat onlosmakelijk
verbonden is met het ontwerp van het gebouw.
de inplanting ervan en het voorspeldegebruik.
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Passieve koeltechnieken worden sterk
bepaald door het klimaat en de dagelijkse
energieveranderingen op de aarde. Aan de andere
kant zijn de comfortverwachtingen en het
aanpassingsvermogen van de gebruiker essentieel ·
om de juiste soort koeling te kiezen.
Het microklimaat rond een gebouw of site kan
de comfortsituatie verbeteren en de koellasten
verlagen . Bescherming tegen de zon. gebruik
van windstromen. evaporatie van water of
evapotranspiratie van planten. zijn hier enkele
voorbeelden van.
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Beperken van directe zonne-instraling en contact met opgewarmde lucht
•

Grondige analyse van zontoetred1ng. site en omgeving

•

Opt1mal1sat1e van inplanting en m1crokl1maat
•

beschaduwmg van opake en transparante gebouwsch1I door vegetatie
of omliggende gebouwen

•

afvoer van warmte door lokale winden

•

gebruik van het natuurlijke koeleffect van water

•

schouweffecten gebruiken

•

verlaging van de grondtemperatuur met behulp van vegetatie zoals gras dit houdt de grondtemperatuur lager dan asfalt

•

verlaging van temperaturen door de aanwez1ghe1d van veel vegetatie die zorgt
voor evapotransp1rat1e

•

betere dwarsvent1lat1e door windbrekers die de drukd1fferent1e be1nvloeden

•

Opt1mal1sat1e grootte en orientat1e van de openingen. met een balans tussen solaire
warmtewmsten, dagl1chttoetredmg en voorkomen van oververhitting

•

Aanpassing gebouwvorm (belangrijk I fv wmdchannelmg. luchtstromen en dagl1chtl

•

Verhoging compactheid voor de beperking van de geexponeerde oppervlaktes

•

Inschakeling van tussenruimtes zoals logg1a·s. patio's, atriums, terrassen en serres die vaak een
eigen microklimaat creeren (wind. bezonnmg. temperatuur )

•

Bu1tenafwerkmg (materiaal en kleur hoe hoger het weerkaatsmgsvermogen hoe beter)

•

Installatie vaste en/of mobiele zonnewering (mag passieve warmtewmsten in de winter en
dagl1chttoetred1ng niet tegenhouden)

•

Keuze gepaste beglazing

2. ongewenste warmte 1n de gebouwsch1I controleren en reduceren
•

Thermische 1nert1e zware constructies bufferen de warmte/koelte en kunnen
temperatuurstijgingen afzwakken

•

Opbouw gebouwsch1I beperk het transport van warmte die door de gevel geabsorbeerd
wordt naar binnen. door materialen met hoge thermische capac1te1t op de geexponeerde
oppervlakten

•

Goede luchtd1chthe1d beperkt in de zomer de mf1ltrat1e van warmere buitenlucht

Cllmate respons1ve design

3. Interne warmtewinsten reduceren
•

Min1mal1sat1e warmtewinsten uit kunstverlichting

•

Verlaging warmtewinsten uit elektrische apparatuur. installeren hoog efftc1ente apparatuur

•

Beperking hoeveelheid apparatuur
Clustering apparatuur met hoge warmteafgifte. gescheiden van warmtegevoelige zones

4 Passieve koel mogeliJ kheden
Gebruik koelpotent1eel van de omgeving water. grond. wind. vegetatie
Natuurlijke ventilatie ventilatielucht moet koeler dan binnenlucht zun
Maar zelfs een luchtstroom langs de huid produceert een koeleffect
Voorgekoelde lucht. bijvoorbeeld door een aardwarmtew,sselaar 1s aanz,enl!Jk koeler
•

Afvoer overbodige warmte v,a passieve vent1lat1estrateg1een zoals nachtkoeling offree-cooling

•

Gebouwdelen dte de grond raken zun doorgaans koeler omwille van de btJna geltJkbltJvende
temperatuur van de grond

•

Evaporat,eve koeling
Kan zowel passief (bv groendak) alsook mechanisch v,a de vent1lat1e-unit (ad1abat1sche koeling)

•

Rad1at1eve koeling

•

Interne zonering ,n functie van dwarsvent1lat1e

•

Thermische zonering binnen het gebouw naargelang functies en orientat,e

5 Regelsystemen
Het ligt in de natuur van passieve systemen dat op ongewenste momenten pieken of dalen kunnen
voorkomen Een goede werking van passieve systemen vereist een goede afstemming met de
aanvullende actieve techrneken
De regelsystemen moeten de passieve zonnewinsten. verwarming en koeling. vent1lat1e en
dagl1chttoetreding zo sturen dat het energ1everbru1k minimaal 1s bij een doorgaans aangenaam
thermisch en visueel comfort

Let op! Veel van de maatregelen om koeling te beperken of vermtJden kunnen negatief zun voor de
dagl1chttoetreding of zonnewinsten in de koude periode

Cllmate respons1ve design

RN OFF THE LIGHT
"Daylight reveals color.
Artificial Iight drains it."
Helena Rubinstein

~~·,_ Vlaamse
(~ overheid

HET FACILITAIR.
BEDRIJF

/ DOEL
Daglicht heeft in tegenstelling tot kunstlicht een breed en uitgebalanceerd kleurenspectrum
Het varieert in intens1te1t volgens het seizoen en het tijdstip van de dag Daglicht 1s niet per se beter
dan kunstlicht als het gaat om het uitvoeren van act1v1te1ten Wel heeft daglicht duidelijke voordelen
wat betreft allerlei fys1olog1sche processen en de algehele gezondheid Daglicht biedt mensen bovendien
een gevoel van tijd en plaats en voorkomt het gevoel van desorientat1e
Licht beinvloedt het functioneren en de gezondheid Denk maar aan onze b1olog1sche klok (slaapwaakritme). de hormoonproductie (bijvoorbeeld melatonine en cort1soll. of fys1olog1sche procei;sen zoals
de opname van vitamine D Bovendien heeft licht invloed op de stemming en perceptie van de mens

/ STRATEGIE
Behoefte analyseren
•

Wat 1s de behoefte aan daglicht voor dit project en de spec1f1eke gebruiker - op vlak van tijd.
soort licht (noord vs zuid) en funct1onalite1t7

•

Welke ruimtes hebben veel daglicht nodig en liggen blJ voorkeur aan de best natuurlijk verlichte zones (eerste daghchtzone) Ruimtes die met minder daglicht toekomen mogen in de 2• dagl1chtzone

•

Sta even stil blJ de psychologische aspecten van daglicht de invloed van het u1tz1cht.
de waarneming van het weer en het t1jdst1p van de dag. het kunnen waarnemen met een
comfortabele helderheid Mensen geven de voorkeur aan natuurlijk daglicht en tolereren een
grotere breedte van l1chtcond1t1es zolang het gaat om natuurlijke lichtbronnen

2 Daglichttoetreding max1mal1seren en optimaliseren
•

Opt1mal1sat1e van de grootte en vorm van de openingen het z1chtveld bevindt zich tussen 0.70 m
en 2.1 m blJ een raam De zone boven 2.10 m 1s vooral voor de daglichttoetreding van belang De
zone lager dan 0.70 m heeft nauwelijks invloed op de dagl1chttoetreding

•

Hoge ramen tot aan het plafond

•

Orientatle van de openingen

•

Atriums die de lichtinval kunnen bevorderen
Hou rekening met mogelijke zonwering die de dagl1chttoetreding belemmert
Keuze glassoort hou rekening met de g-factor en het kleurenspectrum

C11mate respons1ve design

•

Gebruik van lichte kleuren voor interieur en reflecterende bu1tenoppervlaktes om meer
gellJkmat1g licht te bekomen

•

Hou rekening met beschaduwing door vegetatie of bebouwing blJ de inplanting

E!I_gi

3 Controle van de lichtinval
•

Daglichtsystemen om daglicht te sturen
en diffuus te spreiden

•

Gebruik van l1ghtshelves. witte vensterbanken
en lichte dagkanten om het licht dieper
in de ruimte te knJgen

•

Bovenlichten of sheddaken

•

Externe reflectoren

-t3

-~----~------~ - - ~ ~

J....ll.....11

L~M~

~ ,< ,t~~ □\'
, l

,~--r
1

'

1

-~~~

•

Atriums en patio's

•

Light p1pes

•

Reflecterende Jaloez1een

•

Prismatische componenten

•

T1lted/reflect1eve components

•

Binnen of buitenzonwering

•

Automatische sturing en regelsystemen
om dagl1chttoetreding. zonnew1nsten
en verblinding tê beheersen
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4 Afstemming natuurlijk daglicht ku nstverl 1cht1 ng
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•

Afstemming aanvullende kunstverlichting op
de dagllchttoetreding door zonering. sturing
en controle

10,

1

•

Analyse van de dagl1chtautonom1e

5 verblinding voorkomen
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•

Vermuden onaangename contrasten veroorzaakt door donkere raam kaders of
donkere aanpalende
vlakken rond openingen

,

Verm1Jden (zicht op) metalen oppervlaktes die tot verblinding kunnen leiden

•

Bescherming werkplekken voor verblinding

Let op! Alle maatregelen voor meer daglicht leiden tot hogere solaire
zonwinsten en veroorzaken mogelijk verblinding Oververhitting kan worden
voorkomen door een goede inplanting en de Juiste afmetingen van de ramen.
evenals een doordachte zonwering

Deel V : BIN 1 eisentabellen
Bron: GRO versie 2020.

BIN 1.1:
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48

''

44

44

40
44

4S
52

48

52

52

52
52
56 _

44
4S

52

56

56

60

52

56
40

60

64
48
52
52

56
40
44
44

52

56
52

48

Rusthuiskamer, hotelkamer, kamer Internaat

Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost

Kleuterklas
Muziekklas

We t enschapsklassen, kunstklassen, tedlrlo loglekJassen
Dansstudio's

Voordrachtstudio's
Bibliotheek

Gang.drculatle,atrivm
Onthaal,atrium met overlegfunctie

Restaurant,cafetaria,refter
Koffiehoek, pauzeruimte

Sanitair,kleedrulmte

Keuken

40

S6

44

44

60
44
4S
48

43

48

52

44

44

40
44

44

44
48
48

48
52

48

4S

40

44

44

52

44

44

4S

48 .

40
44

40

44

44

4S

44
46

44

44

48

48

43

48

5~

52

44
4S
40

44
48

48

48

5l
44
4S

52
44

40

48

44

44
44

48

48

48

43

52

44

48
52
56
<-0
56

52
48
52
56

44

44

43

Technische ruimten

52

Ateliers

52
55

52

Arwfjklnce n / lecende
Algemene afwijkingen

48
52
48

48

48

Zwembaden

44
4S
44

40

52
56 .

Binnerupeelplaats

53
57
53
57
53
57
53
' 57

48

44
48
48

43

44

44
4S
44
48

44

40

40

44

"

"

48

48

40
44
44

52
44
48
44
48

52
44

40

44

48

48

"

52

48

48

52
56
48

56

52

52

52

48 ·

44

44

48

40
44

56
60

44
48

44
4S

44
4S
44
4S

48

40

52

44

48
52

40
44

52

"

48

44
4S
40

52

44

48
52
52
56
52

56

44
•IS
44
4S

53 • ••

Residentieel: woonkamer, slaapkamer

Ziekenhuiskamer

44

44
4S
44

48

48

4-l
48

44
44

40

44

44
4S

44
4S

40

56
56

52

52

56

56

44

44
48

43

60
56
60
48
52

56
48
52
48
52
52
56
52
56
48
52
52
56
52

44

48
48

52
56
€0
44
4S
48
52

48
52

40

44

44

48
44

40
44
44
4S
44
48
40
4J
44
48
44
48

48

48
52
48

52
44
48

48
5l
48

56

60

52

60

64
52

56
44

5l
56
60
56
60
56
60
48

56

43

52

56
60

52

60

64

56

56

60
..,

32
35

60

48
52

57• • ·
53
57
53
57
53
57
53
57

. 52

48

43

48

44

52

4S
44
48
48
52
56

44
4S
44

48
52
52
56

,o
53
57
53
57
53
57
53
57
53
57
53

,,
53
57
53

48

44

52

43

52

48

56

·s,

44
48

44

43

48

48

44

52

48

56
EO
44
48
48

52
56
44

56

64

48

' 52

48

44

52
48
52
44
48
44

44
48

44
4S
40
4J
40

40
44
40

. 52
48
52

44

52
56

44

-lS

44
44
48

44

44

52

48

48

56
48
52

44
48
40

52

52

52
48

48
44

44
46

52

48

43

48

52

48

48

48

5~
52
56
48

52
48

52

52

48

48

52
44

44
43
48
52
48
52

57
53

52

44
4S

52
44
48

52

48

48

48

48

57

56

Sl

Sl

5l

52

53
57

52
56

48

48

48

52

52
56
60

56

48
52
56

48

52

60
52

60

60

56

56
60
56

64

64

eo

60

36

53
57

52
56

48
52

48

48
52

52

56
32

60

56
60
56
60
48
52

44
44

-40
44
44
48
44
48
52
56
52
56
52
56
44
43

44

40

44
44
4S
44
48
52

56
52
55
52
56
44
48

44

52
56
52
'56
48

Legende

Waarde Is volgens de no rmering maar afwijkend va n de dasstf!catle. De norm primeert In dit geval.
Bovenste getal: normaa l comfort
Onderste gela l: ve rh oogd comfo rt

44
40

48

44

52

44
43

44
43

60
64

52

60

52

64

56

60

52
56
44

64

52
56

••• Tussen slaapkamer, woonkamer, keuken of badkamer als zendruimte en slaapkamer van dezelfde wooneenheid als ontvangruimte geldt 34 en42 dB voor normaal
respectievelijk verhoogd comfort.
Uitzondering Is a ls een badkamer duidelijk toebehoort aan de slaapkamer.
• • In samenspraak .met de opdrachtgever te bespreken l.f.v. geluidsproductie van.de specifike lokalen.

44
48
44
48
40

56
52
56

-4 dB indien een deur In scheidingswand
-8 dB indien deuiln scheidircswand vanuit c/rculatie

Bijzondere afwijkingen

52
56
40

40

48

60
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56
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44

56

44
48

52
56 '
40
44

56

"eo

44
48

40
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40
44
44
48

48
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48
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48
52
48
52
48
52
52
56
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48

52
48

52

40
44
40
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BIN 1.2:
Contactgeluidisolatie L,1

(voor residentieel : L01 w) (dB)

Zendlohal .J,
Individueel kantoor
Open kantooromgeving

Vergaderzaal,gesprekslokaal
Leslokaal

Auditorium

Sportzaal
Polyvalente ruimte
Residentfeel: woonkamer, slaapkamer
Rusthuiskaml!r, hotelkamer, kamer Internaat

Ziekenhuiskamer
Therapieruimte, dol1erspost, verplegerspost

Kleut erklas

Muziekklas
Weteruchapsklassen, kul\Stklassen, technologieklassen

Dansstudio's
Voordrachtstudio's
Bibliotheek
Gang.clrculatie,atrium •

O~thul, atrium met overlegfunctie
Restaurant,cafetaria,refter

Koffiehoek, paUieruimte

Sanitafr,kleedruimte
Keuken
Technische ruimten

Atelfers
Binnenspeelp)aats

60
55
60
55

60
55

60
55
65

60

55
60
55

55
50

55
50
55
50
55
50

60

55

60

50

55
60
55
45
40
50
45
· 55

55
60

55
50
55

,o

50
45

55
65
60
50
45

55

55

50

EO

50
60
55
60
55
60
55

60
55

55

so
55
50
60
55

50
45
55
50

60
55

60
55
60

. 55
55
50
60
55
60
55

55
50

50
50

'5
65

60

60
55
45
40

50
60

45
55

55

50

60

55
50
55

55
60

ss

50

60
55
55
50
55

55
50
50
45
50
45
55
50
45
40
50
45
55
50
55
50.

so
60
55
50
45
55
50
60
55
60
55
60
55
55

55

so
50

50

45

60
55
60
55
55
50
50
45
50
45
65
60

55
50
55
50
50
45
45

"'
45
40
60
55

50
55
50
55
50
55
50
55
50
55
50
55
50
45
40
50

45
55
50

60
55
55
50
50
45
55
50
60
55
50
45
45
40
45
40
60
55

50

60

45

S5

50
45
50

60

"

50
45
55
50
40
35

45
40
50
45
50
45
50
45

50
45
45
40
45
40
50
45
40
35

45
40
50
45
50
45
50
45

45

,o
50
45
50

55
60
55
65

EO
65

EO
60
55
55
50
60
55

60
55
60
55
60
55
65

,o
65
60
60
55
50
45
55
50

60
55
65
EO

60
55
55
50

60
55
65

45

,o

45
40
40

60

35

55

40
35
55
50

60

55
50

55
65

eo

55
50
55
50
55
50
55
50
60
55
45
40
50
,15
55
50

55
50
55
50
55
50
50
45
50
45
55
50
45
40
50
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55
50
55
50
55
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50

50
45
50
45
50
45
50
45
55
50

45
40
54
50
54

45
40
50
45
50

55
45
40
50
45
55
50
55

so

45

so
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50
45
50
45
45
40

55

50

S4

50
S4 .

so
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50
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so
54

,o
45 _
40

54
50
40
l5
45
40
54
50
54
50

54

50

50
45
55
50
55
50
50

45
40
54
50
54
50
45
40

45

55

55

55

50

60
55

55
50
55
50
55
50

50
55

50

55
50
55
50
55
50

55

60

50

50

60

60

55
60
55
60
55
65
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45
40
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.15
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50
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50
45

50

45
40
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40
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40
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45
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40
50
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50
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50
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45
40
50
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50
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50
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50
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50
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50
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45
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40
60
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40
60
55

45
40
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55

Afwijkingen / Legend e
Bijzonderê afwijkingen

• • In samenspraak met de opdra chtgever te bespreken i.f.v. geluidsproduct!e van de spedfike lokalen.

legende

Waarde is volgens d_e normering maar afwijkend van de cl;nsificatie. De norm primeert in dit geval.
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Zwembaden

Bovenste getal: normaa l comfort
Onde,çti! ge lal: ve rhoogd co mfort
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BIN 1.3:

Gevelgeluidisolatie

LAeq,nr, 30'

(dB}

1Ontvangruimte

Normaal comfort

Verhoogd comfort

1ndividuele kantoren

40

Open kantooromgeving

42

Vergaderzaal

37
35
35

35
37
32
30
30 .

Refter, cafetaria, restaurant

45
42
42

40
37
37

Koffiehoek, pa uzeruimte

40 ·

⇒5

Sanitair, kleedruimte

42

Sportzaal
Polyvalente ruimte

40
37

Leslokaal
Auditorium
Gang, circulatie, atrium
Onthaal, atrium met overlegfunctie

Keuken

45

37
35
32
40

Residentieel: woonkamer

30

27

Residentieel: slaapkamer

27
27

25
25

30
35
35
35

. 27

Rusthuiskamer, hotelkamer, kamer internaat
Ziekenhuiskamer
Therapieruimte, dokters post, verplegerspost
Kleuterklas
Muziekklas
Ateliers

40

Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklasse

40
40
30
35

Dansstudio's
Voordrachtstudio's
Bibliotheek
Binnenspeelplaats
Zwembaden .

45
45

30
30
30
35
35
35
25
30
40
40

BIN 1.4:
Installatielawaai
Continue installatiegeluid LA,

,nr

(dB)

Ruimte

Normaal comfort Verhoogd comfort

Individuele kantoren
Open kantooromgeving
Vergaderzaal
Leslokaal
Auditorium
Gang, circulatie, atrium
Onthaal, atrium met overlegfunctie
Refter, cafetaria, restaurant
Koffiehoek, pauzeruimte
Sanitair, kleedruimte
Sportzaal
Polyvalente ruimte
Keuken
Residentieel: woonkamer
Residentieel: slaapkamer
Rusthuiskamer, hotelkamer, kamer internaat
Ziekenhuiskamer
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspo st
Kleuterklas
Muziekklas
Ateliers
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen
Dansstudio's
Voordrachtstudio's
Bibliotheek
Binnenspeelplaats
Zwembaden

Eisen incidenteel installatiegeluid LAslow mox - L,.

40
42
37
35
35
45
42
42
40
42
40
37
45
30
27
27
30
35
35
35
40
40
40
30
35
45
45

35
37
32
30
30
40
37
37
35
37
35
32
40
27
25
25
27
30
30
30
35
35
35
25
30
40
40

Normaa l comfort

Verhoogd comfort

8
8
6
6
6
8
8
8
8
8
8
6
8
6

4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4

(dB)

Ruimte
Individuele kantoren
Open kantooromgeving
Vergaderzalen, gevoelige gesprekslokalen
Leslokaal
Auditorium
Gang, circulatie, atrium
Onthaal, atrium met overlegfunctie
Restaurant, cafetaria, refter
Koffiehoek, pauzeruimte
Sanitair, kleedruimtes
Sportza.al
Polyvante ruimte
Keuken
Residentieel: woonkamer
Re sidentieel: slaapkamer

3

Ru sthuiskamer, hotelkamer, kamer internaat

3
6
6
6
6
8
8
8
6
6
8
8

Ziekenhuiskamer
Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost
Kleuterklas
Muziekklas
Ateliers
Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen
Dansstudio 's
Voordrachtstudio's
Bibliotheek
Binnenspeelplaats
Zwembaden

BIN 1.5:
Ruimteakoestiek: nagalm Î nom (seconden)
!Ruimte

Normaa l comfort

Verhoogd comfort

Individuele kantoren
Open kantooromgeving (niet gemeubeld)

0,6

0,5

0,8

0,6

Vergaderzalen, privacygevoel ige gespreksloka len< 300 m'

0,6

0,5

Vergaderzalen, privacygevoelige gespreks lokalen< 500 m'

0,65

0,55

Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen< 800 m'

0,7

0,6

Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen< 1000 m'

0,75

o;6s

Vergaderzalen, privacygevoelige gesprekslokalen< 1500 m'

0,8

0,7

Leslokaal

<0,3Slog10(1,2SV)

<0,281og10(1,2SV)

Auditorium
Gang, circu latie, atrium

<0,35log10(1,25V)

<0,28/og10(1,2SV)

Onthaa 1, atrium met overlegfunctie
Refter, cafetaria, restaurant
Koffiehoek, pauzeruimte
Sanitair, kleedruimte
Sportzaal
Polyva lente ruimte
Keuken

1,4

1

<log10(V/20)

<loglO(V/20)-,4

1

0,8

0,8

0,6

· geen eis

1

<loglO(V/50) & <2,4

<loglO(V/50)-,4 & <2,4

1

0,8

1,4

Residentieel: woonkamer

gee n eis

1
1

Residentiee l: slaapkamer

gee n eis

geen eis

Rusthuiskamer, hotelkamer, kamer internaat

geen eis

geen eis

Ziekenhuiskamer

geen eis

geen eis

Therapieruimte, dokterspost, verplegerspost

0,6

0,5

Kleuterklas

0,6

0,5

Ateliers

0,8

0,7

Wetenschapsklassen, kunstklassen, technologieklassen

0,7

Muziekklas

0,8
1

geen eis

Dansstudio 's

1,2

geen eis

Voordrachtstudio's

1

geen eis

Bibliotheek

1

0,8

<logl0(V/50) & <2,4
2

<loglO(V/50)-,4 & <2,4

Binnenspeelplaats
Zwembaden

Opties voo r metingen
Normaal gezien worden de metingen onbemeubeld uitgevoerd.
Indien de metingen in bemeubelde lokalen doorgevoerd worden, wordt de eis 10% verstrengd.
Deze optie wordt niet toegestaan voor schaars bemeube lde ruimten zoals vergaderzalen.

1,6

BIN 1.7:
Buitengeluid in de onmiddellijke omgeving van het gebouw: LA 9 o (dB)
1Locatie

Voor gelijk w elke gevel van het eigen gebouw ·
(met uitzondering van woon- en slaapkamers)
Op 2 m van een buitenluchi:rooster
In een buitenveldzonde bedoeld voor ontspanning
(terras, rustige tuin, ... )
In een buitenzone bedoeld voor sportactiviteiten

Normaal comfort

i Verhoogd comfort i

45

40

55

50

40

35

50

45
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Gezien om gevoegd te worden 'bij het ministerieel besluit van
tot
wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA
criteria duurzaamheid .
Brussel,
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De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid Gezin en Armoedebestrijding,

