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Kantoren, recyclageparken, districtshuizen, kinderdagverblijven, bibliotheken, sportcentra, het 
stadhuis, … . De stad heeft enorm veel gebouwen met de meest uiteenlopende bestemmingen. De 
bestaande gebouwen hebben één voor één hebben hun eigen karakter en geschiedenis.  
 
De stad wil met haar patrimonium meer dan enkel dienstverlening bieden. De stad wil ook eenheid en 
kwaliteit bewaren in dit uitgebreide patrimonium. De herkenbaarheid van een publiek 
dienstverleningsgebouw is belangrijk, maar de stad wil ook dat de burger het “thuis-zijn-gevoel” 
ervaart, de gedachte “dit is ook mijn gebouw”. Dat een gebouw vertelt dat iedereen er welkom is. 
 
Maar ook duurzaamheid en stedelijke invulling zijn opgenomen in een integrale visie: hoe gebouwen 
de stedelijke ontwikkeling ondersteunen staat hoog op de agenda. Nu, maar ook in de toekomst. Niet 
enkel op architecturaal en stedenbouwkundig vlak, maar ook op sociaal-cultureel vlak. Bovendien 
moeten gebouwen niet enkel functioneel en aangenaam zijn, maar zijn ook de onderhoudbaarheid en 
toegankelijkheid ervan belangrijk.  
 
Dit zijn slechts enkele hoofddoelen die we met onze gebouwen willen bereiken.  
 
Om dit alles waar te maken, is er deze leidraad voor ontwerpers, projectleiders, onderhouds-
medewerkers, facility managers en andere betrokkenen. Deze ‘blauwdruk’ is een richtlijn voor 
kwaliteit en eenheid bij het (ver-) bouwen en onderhouden van stedelijke gebouwen, geen 
lastenboek. 
 
Deze gids ondersteunt het beleid dat wil voorzien in gebouwen die meerdere generaties meegaan en 
is een instrument dat de verwachtingen en ambities omschrijft. De kwaliteit, flexibiliteit en 
duurzaamheid moeten de levensduur en toekomstwaarde van ons patrimonium garanderen.  
 
Om ervoor te zorgen dat bij elk project deze richtlijnen worden gehanteerd, zal het toepasselijk deel 
worden verwerkt in overeenkomst tussen de Stad en de klant. Op die wijze worden deze richtlijnen en 
het projectdossier samengevoegd tot één bruikbaar geheel. 
 
Deze blauwdruk ‘Richtlijnen bouwen met de stad’ werd als instrument bekrachtigd door het college in 
zitting van 16 december 2011. 
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Deze richtlijnen werden enerzijds opgemaakt vanuit de ambities die het bestuur voor zijn 
patrimonium nastreeft en anderzijds vanuit de jarenlange ervaring van technici. 
 
De ambities van het bestuur voor zijn patrimonium, zijn terug te vinden in het bestuursakkoord, 
waarin de stad Antwerpen de wil uitdrukt om bewust en goed om te gaan met de stedelijke 
omgeving. Het stedelijke patrimonium heeft hierin een voorbeeldfunctie. Het stadsbestuur wil 
betreffende het beheer en de ontwikkeling van het patrimonium een voorbeeldige bouwheer zijn. 
 
Volgende artikels uit het bestuursakkoord 2007-2012 tonen dit aan: 

21. In de uitvoering van de hefboomprojecten van het ruimtelijke structuurplan en bij de 
eigen projecten en die van de dochters (scholen, sportzalen, districtshuizen, 
politiekantoren, sociale huisvesting, …) blijft Antwerpen streven naar kwalitatieve 
stedenbouw en architectuur. 

112. Antwerpen wil een voorbeeldige milieustad zijn en bij de verschillende facetten van 
het bestuur (van stadsontwikkeling over aanbestedingen tot huisvesting en 
organisatie van het eigen vervoer en dat van het personeel, … .) rekening houden 
met ecologische criteria. De stad wil de milieuhinder in kaart brengen en bestrijden op 
basis van een milieubeheersplan en een minderhinderfonds. 

125. Het bestuur wil dat de stad en haar dochters het goede voorbeeld geven met 
kwalitatieve architecturale en stedenbouwkundige ontwerpen bij nieuwbouw of 
verbouwing. 

282. De stad wil dat haar eigen projecten in beschermd en niet-beschermd waardevol 
patrimonium een voorbeeld zijn betreffende ruimtelijke kwaliteit. In een structureel 
overlegorgaan bundelen patrimoniumonderhoud, stadsontwikkeling en 
monumentenzorg daartoe hun krachten én hun kennis. 

566. Het bestuur wil in een totaalplan vastgoedbeheer vastleggen hoeveel en welke 
gebouwen de stad nodig heeft. De stad wil overtollige gebouwen afstoten en de 
opbrengst van deze operatie investeren in hedendaags, energiezuinig en kwaliteitsvol 
stadspatrimonium. Het bestuur wil met duurzame constructies en rationeel 
energiegebruik de exploitatiekosten drukken. Daarvoor zet Antwerpen het nog te 
stichten autonoom agentschap energiebesparing in. 

 
De stad heeft haar ambities vertaald naar concrete stedelijke doelstellingen. Het opmaken van 
een referentiekader (blauwdruk ‘Richtlijnen bouwen met de stad) voor eigen en externe 
ontwerpers, in overleg met de klantbedrijven, is er één van.  
 
Duurzaamheid is als waarde een belangrijk thema met een ruim toepassinggebied waaraan grote 
aandacht besteed wordt binnen het bestuursakkoord: 
Antwerpen wil zuinig en duurzaam omspringen met energie en grondstoffen. Het stadsbestuur wil 
het goede voorbeeld geven door ecologische normen in de planfase van stadsontwikkeling mee te 
nemen en zelf maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De stad gebruikt schone vormen van 
energie (en richt de dienst Energie en Milieu Antwerpen op), dat ook gratis advies verstrekt aan 
bewoners. 
Duurzaamheid behoort tot architecturale kwaliteit zoals architectuur duurzaam moet zijn. Beiden 
kunnen niet afzonderlijk beschouwd worden. Duurzaamheid wordt verder in de blauwdruk ruim 
omschreven. 
 
Diversiteit is een rode draad doorheen de werking van de stad. Binnen het patrimoniumbeleid zal 
rekening gehouden worden met de diverse stedelijke samenleving en het belang van elke burger. 
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De blauwdruk ‘Richtlijnen bouwen met de stad’ maakt deel uit van het instrumentarium waarmee 
de stedelijke diensten, verzelfstandigde eenheden, stadsgebonden organisaties het beheer 
van hun patrimonium willen sturen.  
 
Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle werkzaamheden aan en in gebouwen waarvoor de 
stad verantwoordelijk is, hetzij als eigenaar, hetzij als gebruiker. Zowel de uitvoering van 
nieuwbouw en vernieuwbouw, als van aanpassingswerken en onderhoudswerken worden eraan 
onderworpen. 
 
De blauwdruk ‘Richtlijnen bouwen met de stad’ is een leidraad die is opgemaakt ten behoeve van de 
Groep Antwerpen waarvoor de stad Antwerpen verantwoordelijkheid draagt betreffende huisvesting. 
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De stad wil met deze richtlijnen een kwaliteitshandboek aanreiken dat een kader schetst voor de 
aanpak van stedelijke gebouwen, de normen bepaalt waaraan een stedelijk gebouw moet voldoen 
en de manier toont waarop de stad met haar patrimonium wenst om te gaan. Zo geeft de 
blauwdruk de ambitie en de visie van de stad weer op de ontwikkeling van het stedelijke 
patrimonium. 
 
Dit document is geen lastenboek of standaardisatieboek. Het wil de creativiteit en de technische 
competenties van ontwerpers en uitvoerders sturen met deze aan banden te leggen zonder een 
creatieve en innovatieve aanpak te hinderen. De blauwdruk geeft richtlijnen waarmee ontwerpers, 
verantwoordelijken in het patrimoniumbeleid en uitvoerders rekening moeten houden. Deze 
richtlijnen gelden zowel in de ontwerp-, bouw-, als de gebruiksfase (onderhoud en beheer).  
 
Vermits dit een leidraad is en geen lastenboek, kan er in sommige gevallen afgeweken worden 
van de omschreven voorwaarden, op voorwaarde van een grondige motivatie en de goedkeuring 
van de bouwheer. 
 
Het is vooralsnog niet de bedoeling om hieraan een scoresysteem te koppelen. 
  
De hierna vermelde bepalingen verwijzen naar kwaliteit, gebruik en verwachtingen. Binnen 
deze context blijven ontwerp- en uitvoeringsvoorstellen de bevoegdheid van de ontwerper of 
uitvoerder.  
 
De toepassing van dit handboek moet leiden tot een stedelijk patrimonium dat beantwoordt aan de 
waarden zoals verder omschreven. Een patrimonium dat tegemoet komt aan de noden van de 
gebruikers, onderhoudbaar is binnen de stedelijke context en door zijn herkenbaarheid en 
uitstraling een ankerpunt wordt voor de burger. 
 
Verder vormen zij de basis voor een gelijkwaardige aanpak. In hoofdzaak ligt de focus op:  
- ondersteuning bij de opmaak van het programma van eisen, 
- leidraad bij de ontwerpopdrachten en de opmaak van uitvoeringsdossiers,  
- leidraad voor de opmaak van onderhoudsdossiers. 
 
De blauwdruk ‘Richtlijnen bouwen met de stad’ richt zich ten slotte op een langetermijngebruik. 
Daarom is het opgevat als een flexibel document, een bundeling van fiches, die gemakkelijk 
aangepast kunnen worden volgens de evolutie van de visie op het beheer van het patrimonium, de 
technische mogelijkheden die de markt biedt, de architecturale opvattingen en tendensen.  
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Deel 1 omschrijft de waarden die belangrijk zijn in het stedelijk beleid. Verschillende ruimtelijke, 
bouwkundige en technische elementen worden getoetst aan deze waarden in deel 2. Ook 
specifieke verwachtingen voor bepaalde uitvoeringen worden hier uitgeschreven. Dit leidt tot 
basisverwachtingen waaraan zal worden voldaan. 

 
Deel 1: Uitgangspunten 
 
Deze richtlijnen vertrekken vanuit een omschrijving van waarden die belangrijk zijn binnen het 
stedelijke beleid, meer bepaald de waarden die het patrimoniumbeleid ondersteunen. De 
belangrijkste zijn: architecturale kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, functionaliteit, 
onderhoudbaarheid en economisch bouwen.  
 
 
Deel 2: Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen 
 
Vervolgens worden verschillende elementen die ruimtelijk of technisch verwezenlijkt worden, 
getoetst aan de waarden die erop toepasbaar zijn. De selectie wordt bepaald volgens relevante 
opmerkingen in functie van de waardebepalingen en van het gebruik. 
 

A Functies 
Onder het onderwerp ruimtes wordt een omschrijving gegeven van de meest voorkomende 
ruimtelijke elementen met algemeen geldende aandachtspunten vermeld kunnen worden:  
ruimtelijkheid, gebruik, uitstraling, enzovoort. 
 

B Technische en bouwfysische voorwaarden 
Op dezelfde manier worden een aantal bouwdelen en installaties behandeld. Hun belang heeft 
weerslag op gebruik, milieu, onderhoudskost en levensduur. 
 

C Specifieke eisen 
Er wordt ook aandacht besteed aan meer specifieke eisen. Zo kunnen voorwaarden geformuleerd 
worden voor huisvesting van specifieke functies zoals kinderdagverblijven, schoolgebouwen, 
huisvesting van de politie, ... .  
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De vooropgestelde uitgangspunten ondersteunen de beleidsvisie en sturen een goed 
patrimoniumbeleid. De toepassing ervan ondersteunt niet alleen de werking van de bedrijfseenheid 
patrimoniumonderhoud, maar is ook van belang voor ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en 
uiteraard de gebruiker zelf. 
 
We onderscheiden uitgangspunten van ondersteuning. De uitgangspunten hebben rechtstreeks te 
maken met goed beheer en verwezenlijking en zijn onder te brengen onder volgende hoofdthema’s: 
 

 architecturaal belang 
ruimtelijke impact en architectuur 

 
 duurzaamheid 

energiebeheer, milieu, …  
 
 technische en gebruikswaarden 

belangrijk voor het gebruik, behoud en onderhoud van het patrimonium. 
 
Ervaring leert ons dat de voorgaande punten zelden afzonderlijk beschouwd kunnen worden en aan 
elkaar gekoppeld zijn. Een logische rangschikking in belangrijkheid is onmogelijk, daarom in 
alfabetische volgorde: 
 
uitgangspunten: 

 architecturale kwaliteit 
 duurzaamheid 
 efficiënt ruimtegebruik en aanpasbaarheid 
 erfgoedwaarden 
 functionaliteit 
 herkenbaarheid 
 kostprijs en exploitatiekost 
 leefbaarheid 
 onderhoudbaarheid 
 toegankelijkheid 
 veiligheid 

 
Ondersteuning 

 communicatie 
 procedures 
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Antwerpen wil een aantrekkelijke stad zijn en streeft daarom 
naar hoge ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke omgeving. Bij 
de ontwikkeling van haar eigen stedelijk patrimonium, wil de 
stad uiteraard het goede voorbeeld geven. Ruimtelijke kwaliteit 
is een uitgesproken doelstelling voor alle projecten waarvan de 
stad opdrachtgever is. 
 
 
< Sint-Augustinuskerk, Kammenstraat (AMUZ) 
Fotograaf Liesbet Goetschalckx 

 
Wat is ruimtelijke kwaliteit? 
 
Ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van de context en kan niet in een definitie uitgedrukt worden die 
overal op toepasbaar is. Het is dus telkens verschillend in wisselende contexten. Regelgeving kan 
zorgen voor een minimum niveau van ruimtelijke kwaliteit, maar volstaat niet om kwaliteitsvolle 
architectuur te verzekeren. Een gesprek over kwaliteit blijft steeds vereist. Wie over ruimtelijke kwaliteit 
spreekt, spreekt tegelijkertijd over een waardenkader, over een maatschappelijk veld waarin de term 
gelegen is, over een ruimtelijke context die elke keer anders is. Het spreken over de kwaliteit van 
architectuur maakt het referentiekader duidelijk waarin de ruimtelijke kwaliteit beschouwd wordt. Een 
debat levert argumenten op die de architectuur onderbouwen en motiveren. 
  
In de bespreking van ruimtelijke kwaliteit bestaan twee verschillende niveaus: 
 
Stedenbouwkundig niveau 
Ruimtelijke kwaliteit gaat niet alleen over de intrinsieke kenmerken van een gebouw, maar ook over de 
verhouding van een gebouw tot de omgeving. De ruimtelijke draagkracht is de mate waarin een nieuw 
project door een bepaald gebied verdragen wordt, zonder dat het samengaan van nieuwe en 
bestaande functies (functionele draagkracht), de natuurlijke ecologische werking van het gebied 
(ecologische draagkracht) en de eigenheid van de ruimtelijke structuur (morfologische draagkracht) in 
het gedrang komen. Ruimtelijke draagkracht heeft te maken met de tolerantie van de ruimte. De 
beschikbare ruimte en haar omgeving hebben immers maar een beperkt vermogen om een nieuw 
project op te vangen. 
 
Architecturaal niveau 
Ruimtelijke kwaliteit slaat ook op de kwaliteit van het architecturaal object zelf. Kwaliteit omvat talrijke 
aspecten zoals ruimtelijke beleving, samenhang, beeldkwaliteit, gebruikskwaliteit, respect voor 
erfgoed, duurzaamheid, functionaliteit, aanpasbaarheid, herkenbaarheid, toegankelijkheid, 
onderhoudbaarheid, … . Goede architectuur slaagt erin om tussen al deze aspecten en 
randvoorwaarden de juiste afwegingen te maken en te integreren in één enkel ontwerp. Precies die 
integrerende werking is het hoofdkenmerk van kwaliteitsvolle architectuur. 
 
Hoe werken aan ruimtelijke kwaliteit? 
 

1. Voortraject 

Ruimtelijke kwaliteit ligt niet alleen in handen van de architect. Ook de opdrachtgever kan kwaliteit 
bevorderen door de juiste keuzes voor een project te maken en vervolgens alle randvoorwaarden op 
een goede manier toe te lichten in de zogenaamde projectdefinitie. 
 

2. Ontwerp 
Tijdens de uitwerking van een ontwerp moet de architect waarmaken wat de projectdefinitie als 
opdracht omschrijft. Het is van belang om het ambitieniveau dat in de projectdefinitie besloten lag, 
hoog te houden. Als het vanuit de ontwerpuitwerking nodig blijkt de projectdefinitie bij te stellen, dan 
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moet dit weloverwogen en met voldoende terugkoppeling naar alle betrokkenen gebeuren. 
 

3. Welstandsbeoordeling 
In Antwerpen komen alle beeldbepalende projecten in aanmerking voor een beoordeling op het vlak 
van welstand (d.i. ruimtelijke kwaliteit) door de stadsbouwmeester of de welstandscommissie. Vermits 
de stad een voorbeeldige bouwheer wil zijn, is welstandsbeoordeling vereist voor alle projecten 
waarvan de stad opdrachtgever is. Dit gebeurt best vroeg genoeg in het ontwerpproces en in ieder 
geval vóór het indienen van de vergunningsaanvraag. 
 
Bevoegdheden en ondersteuning 
De dienst vergunningen staat in voor alle aspecten betreffende de stedenbouwkundige vergunning 
voor een bouwproject. Betrek deze dienst van bij het begin om de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden te kennen voor een project.  
 
De dienst interne milieucoördinatie samen met de decentrale milieucontactpunten bij elke 
bedrijfseenheid en de milieucoördinatoren van de verzelfstandigde eenheden en stadsgebonden 
organisaties staan in voor alle aspecten betreffende de milieuvergunning voor een bouwproject. Ook 
deze diensten moeten van bij het begin aangesproken worden i.v.m. algemene en sectorale 
voorwaarden van een vergunning. Een milieuvergunning is gekoppeld aan een bouwvergunning d.w.z. 
het gebruik van een gebouw kan niet beginnen zonder dat deze beide vergunningen in orde zijn 
 
De stadsbouwmeester en zijn team waken over de ruimtelijke kwaliteit van alle projecten in 
Antwerpen. Het team stadsbouwmeester biedt ondersteuning bij het maken van de juiste ruimtelijke 
keuzes voor een project, bij het aanstellen van een architect, bij het opstellen van een projectdefinitie 
en bij het opvolgen van de ruimtelijke kwaliteit. Licht het team stadsbouwmeester zo snel mogelijk in 
over elk project en in ieder geval alvorens een architect aan te stellen. Het team stadsbouwmeester is 
door zijn stadsbrede werking goed geplaatst om voor elk project de vereiste contacten aan te reiken 
met diverse betrokkenen. 
 
De welstandscommissie bestaat uit externe deskundigen uit de architectuurwereld. Onder 
voorzitterschap van de stadsbouwmeester geven ze onafhankelijk advies over de ruimtelijke kwaliteit 
van beeldbepalende projecten, met het oog op de vergunningsaanvraag. 

Team stadsbouwmeester 
03 338 22 68 
 
stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be 

 

mailto:stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be
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"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.", 
(Brundtland-rapport). 
“Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect 
voor mens en milieu en is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving.” 
(SenterNovem). 
 
Duurzaam bouwen betekent een evenwicht tussen drie dimensies:  

 de ecologische dimensie (aandacht voor het milieu in al zijn aspecten  
 de sociale dimensie (aandacht voor gezond binnenklimaat, toegankelijkheid, leefbaarheid en 

veiligheid), 
 de economische dimensie (aandacht voor rendabiliteit en levenscycluskosten.  

 
De onderdelen van de sociale en economische dimensie vormen afzonderlijke waarden en worden 
niet verder behandeld onder de waarde ‘duurzaamheid’.  
 
De ecologische dimensie bestaat uit vier thema’s. De ontwerper besteedt aandacht aan deze vier 
thema’s tijdens de volledige levensduur van het gebouw: vanaf de conceptfase, doorlopend over de 
ontwerpfase tot aan de uitvoering en uiteindelijk het gebruik. 
 
De verschillende thema’s van duurzaam bouwen:  

 1)context en ruimtegebruik 

 2) energie 

 3) materialen(afval zit inherent bij materialen, moet niet extra vermeld worden) zie 
 materialendecreet 

4) water 

5) lucht/geluid: de inplanting van een bepaald gebouw bvb een school, ziekenhuis, rusthuis is 
te vermijden naast een drukke snelweg (slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast): 
energieverbruik resulteert doorgaans ook in SOx-, NOx-, VOC - en stofemissies die op 
gezondheidsvlak niet genegeerd mogen worden (vooral energieproductie door 
verbrandingsprocessen). 

6) biodiversiteit: aanplantingen aan en naast het gebouw kunnen de biodiversiteit verbeteren 

7) mobiliteit: het transportbeheer rond het gebouw bepaalt het verbruik van energie, mate van 
vervuiling, inplanting gebouw nabij openbaar vervoer, fietsstallingen, etc. 

8) bodem: vervuilde bodem of niet? Sanering nodig? 

 

 
Om voor deze thema’s een duurzame keuze te maken, hanteert ontwerper de driestappenstrategie 
(deze driestappenmethode is enkel hanteerbaar voor een paar van de ecologische thema’s): 

Stap 1: Voorkom onnodig gebruik. 

Stap 2: Gebruik duurzame/eindeloze bronnen (cradle to cradle). 

Stap 3: Gebruik eindige bronnen verstandig/efficiënt. 

 
De driestappenstrategie wil de verschillende in- en uitgaande stromen in het gebouw zoveel mogelijk 
beperken of vertragen. De voorkeur gaat steeds naar stap 1, vervolgens naar stap 2 en als laatste 
naar stap 3. Stap 1 is de meest duurzame stap en stap 3 is relatief de minst duurzame. 
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Thema1: Context/ruimtegebruik 
 
De plaats en wijze van inplanting bepaalt het sociale en ecologische leven.  
Voor een duurzame inplanting streeft men naar:  

 de inplanting in functie van een minimaal energie- en tijdsverbruik voor onze verplaatsingen, 
(hoort bij thema mobiliteit) 

 de keuze om aan te sluiten bij een bestaand sociaal ecologisch weefsel en dit te versterken, 

 de oppervlakte en het volume dat we innemen, 

 de keuze om bestaande sites, structuren, gebouwen, materialen te hergebruiken, 

 de zorg voor een gezonde constructie, 

 het plaatsen van een bepaalde activiteit in de juiste omgeving  

Dit onderwerp wordt verder ook behandeld onder ‘Architecturale en ruimtelijke kwaliteit’. 
 
Thema 2: Energie 
 
Om het energieverbruik in een gebouw zo laag mogelijk te houden, hanteert de ontwerper de 
voorvernoemde driestappenstrategie: 

Stap 1:  Beperk de energievraag door aandacht voor compactheid, goede oriëntatie, flexibiliteit, 
deskundig gebruik van open en gesloten wanden, goede organisatie van de verschillende 
functies, isolatie, luchtdichte afwerking, ventilatie, oververhitting en verlichting. Een 
passiefhuis is hiervan een optimaal voorbeeld. Bij elk project zullen de economische en 
praktische mogelijkheden van een passiefconcept getoetst worden. 

Stap 2: Gebruik duurzame energie opgewekt met behulp van bronnen die hernieuwbaar of niet 
uitputbaar zijn. Heb aandacht voor warmterecuperatie van ventilatielucht, geothermische 
energie, zonne- en windenergie. 

Stap 3: Gebruik eindige energiebronnen efficiënt. Indien de benodigde energie wordt opgewekt via 
methodes die nog fossiele brandstoffen verbruiken, moet dit gebeuren tegen het hoogst 
mogelijke rendement (efficiënte opwekking, verdeling, afgifte en regeling). 

 

CO2–uitstoot is van alle broeikasgassen de meest gebruikte en gekende parameter om de impact te 
bepalen van de klimaatproblematiek & energieschaarste.  
 
 
Thema 3: Water  
 
Het duurzaam beheren van water op stadsniveau in 4 stappen. 

1. voorkom onnodig gebruik van water 

2. Vasthouden en vertraagd (en gecontroleerd) afvoeren van water (bvb een groendak 

waterdoorlatende verharding). 

3. Hemelwater (regen) en grijswater (huishoudelijk afvalwater) gebruiken om drinkwater en 
grondwater te besparen (bvb een regenwaterput) 

4. Voorkomen van vervuiling van het oppervlakte- en grondwater. 

 

Ook op gebouwniveau geldt de volgende strategie: 

1. drinkwatergebruik beperken door gedrag (bvb douche i.p.v. bad, herstellen lekkende kraan), 

2. drinkwatergebruik beperken door gebruik duurzame bronnen (regenwater, grijswater, 
oppervlaktewater), liefst geen grondwater gebruiken, 

3. drinkwaterverbruik beperken door zuinige toestellen (waterbesparende kranen, 
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douchekoppen, toiletspoeling, aangepaste machines), 

4. gescheiden systemen gebruiken (regenwater, afvalwater). 

 
 
Thema 4: Grondstoffen/materialen 
 
Duurzaam materiaalgebruik betekent aandacht voor de instroom van materialen en de uitstroom van 
afval (vaste stoffen, afvalwater, gassen en emissies)  overheen de levenscyclus van het gebouw 
volgens de driestappenstrategie.   
 
De weerslag van een materiaalkeuze op energieverbruik en dergelijke wordt niet alleen beoordeeld 
over de gebruiksfase. Van bij het ontwerp is er oog voor materialen met een zo laag mogelijke impact 
bij de ontginning, productie, transport en uiteindelijke sloop.  
 
Met betrekking tot een gezond binnenklimaat houdt de materiaalkeuze rekening met materialen die zo 
weinig mogelijk aanleiding geven tot het emitteren of vasthouden van polluenten (CO, stofdeeltjes, 
TVOC’s of Total Volitile Organic Compounds, formaldehydes, …) Bijvoorbeeld 

- Vasthouden: een stoffen wand- of vloerbekleding houdt stof en andere polluenten vast.  

- Emitteren: Formaldehyde is een chemisch product dat aanwezig is in meer dan 3.000 
producten in een gemiddelde werkomgeving. Het product wordt aangetroffen in: lijmen, 
vezelplaat, panelen, gordijnstoffen, zonneweringsstoffen, … . 

 
Op materiaalniveau geldt deze strategie: 

Stap 1. Voorkom onnodig gebruik van materialen. 

Stap 2. Gebruik gezonde, milieuverantwoordelijke materialen, uit onuitputtelijke grondstoffen die 
beantwoorden aan het principe van ‘cradle to cradle’ (gesloten kringlopen). 

Stap 3. Gebruik materialen uit eindige grondstoffen die goed scoren op vlak van milieu en 
gezondheid. 

 

Afval:  

Stap 1. Voorkom afval. 

Stap 2. Hergebruik afval. 

Stap 3. Verwerk (overig) afval verstandig. (hernieuwbare energieproducten bijvoorbeeld) 

 
 
 

 
Stadsontwikkeling - Energie en Milieu Antwerpen (SW/EMA) 
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, 
wouter.cyx@stad.antwerpen.be; iris.gommers@stad.antwerpen.be 
 

 
 SenterNovem: www.senternovem.nl  
 Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen & wonen (Vibe): www.vibe.be 
 Nederlands instituut voor bouwbiologie en ecologie (Nibe): www.nibe.org 
 Bouwcode: vooral voor richtlijnen betreffende afvoer van regenwater en vervuild water 
 WWF-België, Water voor Morgen; praktische gids voor een rationeel gebruik van water, mei 

mailto:wouter.cyx@stad.antwerpen.be
iris.gommers@stad.antwerpen.be
http://www.senternovem.nl/
http://www.vibe.be/
http://www.nibe.org/
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2002. 
 Brussels instituut voor milieubeheer: www.ibgebim.be 
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In het bestuursakkoord wordt de opdracht geformuleerd om voor het 
scala aan gebouwen die de stad nodig heeft om haar werking te 
verwezenlijken, een geschikt, hedendaags en economisch 
verantwoord patrimonium ter beschikking te stellen. Dit houdt een 
onderzoek in naar de functionele inzet van het patrimonium. 
Overtollige en ongeschikte gebouwen worden afgestoten om te 
investeren in een efficiënt, hedendaags, duurzaam en kwaliteitsvol 
patrimonium. 
 
Efficiënt ruimtegebruik 
 
Zowel door ontwerpers als door gebruikers wordt erop toegezien dat 
de beschikbare ruimte in stedelijke gebouwen efficiënt gebruikt 
wordt.  

 

^ Vestiaire Amuz 
Fotograaf David Maesen 

Het ruimte-efficiëntie-onderzoek: 

 Zoeken naar mogelijke synergie door onder andere gemeenschappelijk en meervoudig gebruik 
van lokalen en accommodaties. 

 Zoeken naar een betere werkorganisatie die resulteert in een efficiënter ruimtegebruik. 

 
Er wordt niet meer ruimte ingenomen dan nodig. Ruimtes die verlaten worden door verhuis of wijziging 
van de processen, worden ter beschikking gesteld voor herbestemming. 
 
Aanpasbaarheid 
 
Gebouwen kunnen vele generaties, levensstijlen en behoeften overleven. Ze moeten nuttig, geschikt 
en bruikbaar blijven en hun economische waarde behouden. In de eerste plaats dient een correcte 
inschatting van de reële levensduur van een gebouw gemaakt te worden. 
 
Bij het opstarten en uitvoeren van projecten wordt het optimaal gebruik van de ruimte een voornaam 
aandachtspunt. Projecten moeten afgestemd worden op de specifieke behoeften in overeenstemming 
met het vooropgestelde programma van eisen, met de blijvende zorg voor aanpassingsmogelijkheid in 
functie van een geactualiseerd en efficiënt gebruik. 
Zowel wijzigingen van functies en eventueel multifunctioneel gebruik (gebruiker), als van de wijze 
waarop deze functies worden uitgevoerd (evolutie), moeten opgevangen worden. 
 
Bij de uitwerking van elk project moeten alle mogelijkheden onderzocht worden om tot flexibele 
invulling te komen: een geëigende basisconstructie, het toepassen van een gepaste matrix, een open 
plan, gemakkelijk aanpasbare technische installaties, enzovoort. 

De stedelijke diensten bereiden een document voor met opgave van ruimtegebruik en normen die 
binnen de stedelijke context als standaard worden vooropgesteld. Zodra deze goedgekeurd zijn, 
worden ze door alle gebruikers van het stedelijk patrimonium toegepast. 
 
In functie van het databeheer van de stad wordt voor het benoemen en catalogeren van de ruimtes 
afspraken gemaakt betreffende de manier waarop data wordt aangeleverd in functie van 
ruimtebeheer.  
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Het stadsbestuur wil betreffende erfgoed en monumentenzorg het goede voorbeeld geven. Het wil dat 
zijn eigen projecten in beschermd en niet-beschermd waardevol patrimonium een voorbeeld zijn op 
vlak van ruimtelijke kwaliteit. 

 

Het stedelijk patrimonium bevat talloze cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen. De architecturale stijlkenmerken, de sociaal-culturele 
betekenis, de authenticiteit of de belevingswaarde in het stedelijk 
landschap zijn bepalend voor een waardeoordeel over het bouwkundig 
patrimonium. Verantwoord omgaan met dit waardevol patrimonium houdt 
in dat beslissingen over gebruik, onderhoud, aanpassing en uitbreiding 
van gebouwen, genomen worden met kennis van en respect voor het 
waardevol karakter. Betekenis en waardering daarvan moet een 
structurele rol spelen bij beslissingen over instandhouding of aanpassing 
van het patrimonium.  
 
Vanaf het begin van elk ontwerpproces zal rekening gehouden worden 
met de erfgoedwaarde van het patrimonium in kwestie. 
 
< Detail van Sint-Augustinuskerk, Kammenstraat (AMUZ) 
Fotograaf Liesbet Goetschalckx 

Bepaling van de erfgoedwaarden 
 
De erfgoedwaarden worden bepaald aan de hand van volgende elementen: 

1. Bescherming als monument of landschap 

Een bescherming beoogt in het kader van het algemeen belang een goed te bewaren voor de 
toekomst. Tenzij anders omschreven heeft een bescherming doorgaans betrekking op het 
exterieur en op de interieurelementen, die er integrerend deel van uitmaken. 
Bescherming van een monument betekent niet dat er niets meer mag gewijzigd worden aan 
het gebouw of dat het geen nieuwe bestemming kan krijgen. Ook wijzigingen in functie van 
modern comfort blijven mogelijk. Dit gebeurt met respect voor de erfgoedwaarden. Voor 
verbouwings- en aanpassingswerken moet een toestemming, (machtiging), verkregen worden 
van Onroerend Erfgoed. 

2. Bescherming als stads- of dorpsgezicht 

De afbakening van de stads- en dorpsgezichten bevat zowel waardevolle gehelen als 
vrijwaringszones rondom monumenten. Het eerste, een waardevol geheel, beoogt het behoud 
van het algemeen uitzicht, het tweede, een vrijwaringszone streeft kwaliteitsverhoging na. 
Binnen een stads- en dorpsgezicht kunnen randvoorwaarden worden opgelegd, zowel voor de 
bestaande bebouwing (instandhouding, herstel, …) als voor nieuw op te richten gebouwen 
(materiaal, gebruik, inplanting … .). Voor verbouwings- en aanpassingswerken moet een 
toestemming, (machtiging), verkregen worden van Onroerend Erfgoed. 

3. Gebouwen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 

De inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed van de stad Antwerpen bestaat uit vier 
boekdelen, gepubliceerd tussen 1976 en 1992: 
- deel 3na omvat het gebied binnen het stedelijk areaal van ca. 1250, de zogenaamde 
ruienstad, 
- deel 3nb omvat het gebied tot aan de ‘Spaanse vesten’ of binnen de Leien, 
- deel 3nc omvat de rest van het district Antwerpen, 
- deel 3nd omvat de districten Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Berchem, Borgerhout, Deurne, 
Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk. 
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De criteria en normen voor de opname in de inventaris houden rekening met de definities 
monument en stads- en dorpsgezicht opgenomen in het decreet van 3 maart 1976, namelijk 
de historische, artistieke, industrieelarcheologische, volkskundige, wetenschappelijke of 
anders sociaal-culturele waarde. Ook het interieur of de omgeving kunnen van belang zijn. 
Binnen de stad Antwerpen is gestart met een actualisatie van de inventaris, aangepast aan de 
meest recente inzichten. Gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
moeten bewaard blijven en bij verbouwing hun erfgoedwaarde maximaal behouden. 
Eigentijdse en vernieuwende wijzigingen zijn mogelijk. De dienst monumenten- en 
welstandszorg van de stad Antwerpen zal de nodige informatie en adviezen verstrekken voor 
dit waardevolle erfgoed. 

4. Gebouwen in CHE-gebied 

Grote delen van Antwerpen zijn op het gewestplan ingekleurd als woongebied met Culturele, 
Historisch en/of Esthetische waarde (CHE-gebied). In deze gebieden is de wijziging van de 
bestaande toestand van een gebouw onderworpen aan specifieke voorwaarden die gericht 
zijn op het behoud. Om over een aanvraag binnen deze zone een gefundeerd oordeel uit te 
spreken, kan het nodig zijn om een CHE-rapport op te stellen. Dit is een pandgericht 
onderzoek bestaande uit een bouwhistorische en een beschrijvende studie. Het rapport vormt 
de basis die het mogelijk moet maken om in het kader van een bouwaanvraag te beoordelen 
of daarbij voldoende rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden. Een 
plaatsbezoek door of een voorbespreking met de dienst monumentenzorg zal de inhoud en de 
omvang van de studie bepalen. De waardevolle gebouwen gelegen in een CHE-gebied 
moeten bij verbouwing hun erfgoedwaarden behouden. Eigentijdse en vernieuwende ingrepen 
zijn mogelijk. Vervangende nieuwbouw is enkel mogelijk wanneer daarbij een aantoonbare 
hogere kwaliteit wordt geboden. 

5. Bijzondere gevallen 

Binnen het grondgebied Antwerpen zijn er nog verschillende gebouwen aanwezig waarvan de 
erfgoedwaarde nog niet werd erkend en/of onderzocht. Na onderzoek door de dienst 
monumentenzorg kunnen zij alsnog als waardevol worden beschouwd. Het is dus belangrijk 
tijdig monumentenzorg te consulteren. 
 

Hoe omgaan met waardevol patrimonium 
 
Bij de aanvang van welk project ook is het noodzakelijk te weten of het pand over een bepaalde 
erfgoedwaarde beschikt. Indien zo is, zal in overeenstemming dienen gehandeld te worden. 
 

1. Signalering 
Bij de aanvang van het project moet er in samenspraak met de dienst monumentenzorg 
bepaald worden of een pandgericht onderzoek nodig is of niet. 

2. Voortraject 
Op basis van het bouwhistorisch onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd die zowel de 
inpassing als het respecteren van de waardevolle elementen inhouden. 

3. Planvorming 
Het programma van eisen en het ontwerpplan worden afgestemd op de waardestelling die het 
resultaat is van het bouwhistorisch onderzoek. Een meerwaarde ontstaat als de dienst 
monumentenzorg in deze fase als adviseur bij het proces wordt betrokken, aangezien de 
dienst het best op de hoogte is van de gevolgen van bepaalde ingrepen voor de waardevolle 
elementen. 

4. Uitvoering 
Het definitieve plan wordt getoetst aan de bouwhistorische waardestelling en de correcte 
restauratiewijze. In de geest van het ‘Charter van Venetië’ is de restauratiepraktijk 
geëvolueerd van ‘harde’ naar ‘zachte’ restauratie. Een zachte restauratie kiest voor de 
consolidatie van de elementen die van betekenis zijn voor de gegroeide toestand van het 
waardevol bouwkundig patrimonium en zijn nabije omgeving. Een ander belangrijk 
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aandachtspunt is het behoud van de historische gelaagdheid in het waardevol patrimonium 
boven kunstmatige stijleenheid. Ook de afleesbaarheid van hedendaagse toevoegingen is 
een belangrijk uitgangspunt. 

5. Onderhoud 
Na de oplevering van het pand moeten er voldoende aanbevelingen worden geformuleerd 
voor een goed beheer van de waardevolle elementen in het gebouw of de structuur, ter 
ondersteuning van een goed onderhoudsplan. 

 
 
Bevoegdheden en ondersteuning 
 
Afhankelijk van de aard van de bescherming van het pand en zijn omgeving en van de aard van de 
geplande werken, worden bepaalde procedures gevolgd of toestemmingen verkregen. 
De dienst monumentenzorg waakt over het waardevol patrimonium van de stad, doet onderzoek, geeft 
advies, volgt de procedures op en denkt mee over het ruimtelijke beleid. Betrek deze dienst steeds 
van bij het begin.  
 

Dienst monumentenzorg: monumentenzorg@stad.antwerpen.be 
Beschermde panden of gebieden: www.onroerenderfgoed.be 
Gebouwen in de inventaris: inventaris.vioe.be/ 
CHE-gebieden: geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be 
Premies: www.onroerenderfgoed.be 
 

 
 

mailto:monumentenzorg@stad.antwerpen.be
http://www.onroerenderfgoed.be/nl/index.cgi?s_id=461&id=495&basis=|461|495
http://inventaris.vioe.be/
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/gwp/
http://www.onroerenderfgoed.be/
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Functionele bruikbaarheid is een belangrijke waarde aangezien de gebruiker verwacht dat de ruimtes 
praktisch beantwoorden aan welomschreven functionele eisen, correct geproportioneerd zijn en in 
goede relatie tot elkaar staan. Het is dus de mate waarin een gebouw beantwoordt aan het totaal van 
eisen en wensen die het zal herbergen. Het functionele programma van eisen is daarbij het 
minimumprogramma waaraan architectuur vorm moet geven, een vorm die aan meer beantwoordt dan 
aan het eng functioneel begrip. 
 
Een brede functionele benadering streeft onder andere naar: 
 
 een gebouw of lokalen geschikt voor het beoogde doel  

 een ruimtelijk concept in verhouding tot de functies, de verwachte handelingen of de aan te 
brengen installaties 

 een omgeving ontworpen om de functionaliteit op een leefbare en ergonomische wijze in te 
vullen en met orde en systematiek de taken te kunnen vervullen. (licht, lucht, kleur) 

 een gemakkelijk handelbare en onderhoudbare installatie of inrichting 

 een bestudeerde en verantwoorde functionele relatie tussen aanpalende ruimtes en/of 
buitenruimte 

 aan de functie aangepast materiaalgebruik en technische voorzieningen 

 aangepast aan de geldende milieuwetgeving 

 
Ondanks de eisen die de functionaliteit kunnen opleggen, moet steeds gestreefd worden naar een 
flexibel concept dat efficiënt gebruik bij wijzigende behoeften niet in de weg staat. 
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Efficiënt onderhoud vormt de basis van de instandhouding en van een goed gebruik van het stedelijk 
patrimonium. Een onderhouden gebouw en goed functionerende installaties stimuleren immers de 
werking van een organisatie en het gedrag van haar leden. Een beschadigde omgeving leidt tot 
vandalisme. De omvang van het stedelijke patrimonium vereist een goed gestructureerd onderhoud. 
 
Vanaf het begin van een project wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van materialen en 
installaties, aan hun bereikbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid, aan de herstellings- en 
vervangingsmogelijkheid binnen een economisch aanvaardbare kostenmarge.  
De onderhoudsproblematiek omvat zowel het onderhoud en herstellen van constructies en installaties, 
als het schoonmaken van de gebouwen. 

Onderhoud en herstellingen 

 

 Materialen: 
- De materialen kiezen in functie van degelijkheid, slijtvastheid en duurzaamheid. 

- Verzorgde verwerking van de materialen beïnvloedt de gebruikers. 

- Een reserve van verwerkte materialen aanleggen (beschadigingen). 

 
 Installaties: bouwkundig (automatische deuren,…) en technisch (HVAC, liften, elektrische 

installaties, … .): 
- Alle installaties beantwoorden aan een hoog prestatieniveau dat een goed rendement en 

een lange levensduur waarborgt. 

- De installaties worden zo ingeplant dat het onderhoud op een veilige wijze uitgevoerd kan 
worden. 

- Vanaf het ontwerp worden de mogelijkheden besproken om aansluitend op de uitvoering 
een onderhoudscontract af te sluiten of het onderhoud te voorzien onder een bestaand 
contract. 

- In bepaalde gevallen kan de stad eisen dat gewerkt wordt volgens door haar gestelde 
standaarden, in functie van onderhoudsmogelijkheid binnen één gebouwencomplex of in 
functie van gecoördineerde werking met andere installaties. 

- Alle installaties zullen voldoen aan de geldende milieuwetgeving. 

 
Voor elk nieuw of vervangingsproject moet een gebruiksomschrijving en een as-built-dossier 
aangeleverd worden met opgave van gebruikte materialen, leveranciers, installateur, 
enzovoort. 
 

 Vervangbaarheid: 
Materiaalkeuze van bouwkundige en technische installaties moeten steeds in functie staan van 
de vlotte beschikbaarheid van wisselstukken op de Belgische markt in functie van de meest 
duurzame oplossing. 

Schoonmaak 

Fabrikanten en leveranciers proberen de schoonmaakhandelingen en methodes te vergemakkelijken 
door invoering van speciale machines, apparaten en producten. Bij inrichting van gebouwen moet dan 
ook rekening gehouden worden met de evolutie van de schoonmaaktechnieken en de technische 
vereisten die erdoor gesteld worden, (berging, stroomvoorziening, veiligheidsvoorziening, … .). 
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De veiligheid bij het schoonmaken van ramen is een belangrijk aandachtspunt. 
Waar het mogelijk en verantwoord is, zullen steeds opengaande ramen en veiligheidshaken voorzien 
worden. Bij hogere gebouwen worden voorzieningen getroffen voor onderhoud met hoogtewerker of 
met de evolutie van de schoonmaaktechnieken en de technische vereisten die erdoor gesteld worden, 
(berging, stroomvoorziening, veiligheidsvoorziening, … .). 
De keuze van onderhoudsmethodes en -producten zal steeds gebeuren met aandacht voor het milieu 
en de veiligheid van de gebruikers. 
 

 

ARAB  
Codex over het welzijn op het werk  
Vlaams Binnenmilieubesluit (voor publiek toegankelijke gebouwen) 
Vlaamse Milieuwetgeving 
AREI 
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De stedelijke diensten en organisaties zijn op vele locaties gehuisvest. Hun aanwezigheid moet 
herkenbaar zijn en positief uitstralen op de omgeving. 
 
Deze herkenbaarheid wordt vanuit twee aandachtspunten benaderd: 

 herkenbaarheid als stedelijk gebouw met publiektoegankelijke functie, 

 herkenbaarheid door openheid. 

Architectuur als herkenningelement 
 
Elke site of gebouw zal herkenbaar zijn als behorend tot het stedelijke patrimonium. Niet noodzakelijk door 
aangebrachte signalisatie, maar in eerste instantie door zijn aanwezigheid, door zijn identiteit, door zijn 
uitstraling en bewust passende aanwezigheid in de stedelijke context. 
Een sobere en sterke architectuur wordt het signaal dat de aanwezigheid en de functie van het gebouw 
weergeeft. 
 
Uitnodigende openheid (toegankelijkheid) 
 
Zowel de gerichte vormgeving van het gebouw als de inrichting wijst de burger de weg en nodigen hem 
uit. Dit maakt deel uit van de noodzakelijke toegankelijkheid van alle stedelijke gebouwen en wordt 
ondersteund door toepassing van de stedelijke huisstijl. 
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Leefbaarheid omvat de relatie van een subject 
(een organisme, een persoon, een gemeenschap) 
met zijn omgeving. Dit kan van toepassing zijn op 
verschillende schalen: de leefbaarheid van een 
specifieke ruimte, van een gebouw waarin deze 
ruimte zich bevindt en van een wijk waarin het 
gebouw zich bevindt. 
 
De belevingswaarde van een ruimte heeft 
betrekking op de mate waarin de gebruiker de 
ruimte als kwalitatief ervaart. 

 
< Park Spoor Noord, Foto stad Antwerpen 

Welke activiteit ook verricht wordt, er moet steeds aandacht besteed worden aan een leefbare 
omgeving, aan de kwaliteit van de ruimte. De ruimte moet zo opgevat zijn dat er een zo aangenaam 
mogelijk klimaat heerst waarin een mens optimaal presteert. Dit past volledig in het kader van de 
architecturale benadering en het duurzame gebruik. 
 
De volgende elementen vragen hierbij aandacht: 
 
 Omgeving: 

Voldoende ruimte en aangepaste omgeving. De juiste functie-inplanting in de juiste omgeving.  

 Visueel comfort: 
Steeds natuurlijke verlichting en aangepaste bijverlichting voorzien tenzij specifieke vereisten in 
het programma van eisen. 

 Thermisch comfort: 
Binnentemperatuur en luchtvochtigheid moeten binnen de comfortgrenzen blijven. Intelligente, 
gebruiksvriendelijke en nauwkeurige comfortregeling maakt integraal deel uit van een 
doordacht energieconcept. 

 Ventilatie: 
De verluchting zorgt in belangrijke mate voor het behoud van een gezond binnenklimaat. Per 
lokaal wordt er aandacht besteed aan de natuurlijke of mechanische ventilatie in verhouding tot 
het gebruik en de bezetting. 
Verluchting is een strategie om binnenluchtvervuiling aan te pakken. In eerste plaats moet 
binnenluchtvervuiling worden vermeden. Dit kan door in te spelen op het gebruikersgedrag en 
een doordachte keuze van bouwmaterialen en inrichting (zie thema duurzaamheid). 
Binnen de stedelijke organisatie mag er niet gerookt worden in de gebouwen. In principe wordt 
ook geen rookruimte voorzien. 

 Kleur: 
Aandacht voor kleurengebruik dat overeenkomt met de gewenste sfeer voor de uitgeoefende 
activiteiten. 

 Akoestisch comfort: 
Aandacht voor het beheersen van het geluid. Hierbij wordt zowel de controle bedoeld op de 
geluidsoverdracht (verstaanbaarheid, nagalmtijd), als op de geluidshinder door omgeving- en 
installatiegeluiden. 

 Binnenklimaat: aandacht voor chemische, fysische en biologische factoren die het 
binnenklimaat negatief kunnen beïnvloeden. 
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Toegankelijkheid is een begrip dat breed moet worden geïnterpreteerd. 
Het heeft zowel te maken met het bereiken van een locatie, als met het betreden ervan en het 
bereiken van de plaats waar je uiteindelijk moet zijn. 
 
Integrale toegankelijkheid is een basiskwaliteit. Een omgeving die er aan voldoet, maakt het voor 
iedereen mogelijk om de aanwezige voorzieningen op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier te 
gebruiken. Bovendien is het een belangrijke voorwaarde voor personen met een handicap om 
volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijke leven. Het aantal mensen dat effectief 
baat heeft bij een integraal toegankelijke omgeving moet echter veel ruimer bekeken worden. 
 
Met integrale toegankelijkheid wordt de onafhankelijke en gelijkwaardige toegang bedoeld voor een 
ongelimiteerde groep mensen. Meer specifiek:  

 personen met motorische beperkingen: rolstoelgebruikers en anderen 

 personen met visuele en/of auditieve beperkingen 

 personen met een verstandelijke handicap 

 kinderen en personen met een kleine gestalte 

 senioren 

 personen met een subjectief mobiliteitsprobleem, zoals moeders met kinderwagens, 

 leveranciers 

 hulpdiensten 

 personen die hun weg zoeken 

 …  

 
Deze benadering van toegankelijkheid moet ook in een breder kader gezien worden. 
In het kader van veiligheid moeten gebouwen en lokalen bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. 
 
In het kader van het onderhoud van het patrimonium wordt gezorgd voor toegankelijkheid voor: 

 het binnenbrengen en verplaatsen van onderhoudstoestellen (ruimte en draagkracht) 

 het voorzien van voldoende toegang en ruimte voor verhuisfaciliteiten. 

 
Aandacht wordt gevestigd op de toegankelijkheid voor onder andere hoogtewerkers, graaftoestellen 
en voor het binnenbrengen van vervangingselementen voor installaties. 
 
Uitvoering 
Van ontwerpers en uitvoerders wordt verwacht dat zij op een duurzame en creatieve manier omgaan 
met het regulerend kader om te komen tot spontane, esthetisch verantwoorde en duurzame 
oplossingen. De focus ligt dus eerder op het gestelde probleem dan op specifieke oplossingen. 
 
Er wordt aandacht besteed aan volgende aspecten:  
 
 bereikbaarheid met openbaar vervoer en indien niet mogelijk, voorzien van voldoende 

fietsenstallingen en parkeerplaatsen 

 toegangsweg 

 omgevingsaanleg 

 deuren 

 inkomhal 

 interne circulatie 
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 overbruggen van niveauverschillen (trappen, hellingen, liften) 

 sanitaire accommodaties 

 specifieke ruimtes (kantoren, refters, vergaderzalen, … .) 

 algemene ruimtecondities (kleurcontrasten, verlichting, signalisatie, oriëntering) 

 zowel extern als intern duidelijke markering van toegangen met aandacht voor loopzones 

 veiligheid door voldoende verlichting aan in- en uitgangen, insprongen e.d. 

 
Toepasbare normen en wetgeving 
 
 Stedenbouwkundige verordening ‘toegankelijkheid’ die vanaf januari 2010 geldt. De nieuwe 

verordening geldt enkel bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die 
publiek toegankelijk zijn en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Als 
aandachtpunt wordt meegegeven dat voor gebouwen groter dan 7500 m² advies ingewonnen 
moet worden bij een erkend adviesbureau toegankelijkheid. 

 Specifieke normen inzake de toegankelijkheid van publieke gebouwen worden opgelegd via de 
federale wet van 17 juli 1975 en het KB van 9 mei 1977 betreffende de toegang van 
gehandicapten tot openbare gebouwen, vervangen door de ‘stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid’ van 5 juni 2009 (BS.02/09/2009) die vanaf 1 januari 2010 van kracht 
is.  

 Praktische tips worden voorgesteld in het handboek toegankelijkheid van de Provincie 
Antwerpen. Dit handboek is een praktische vertaling van het KB van 1977, aangevuld met een 
reeks normen. 

 Als leidraad gelden zeker ook de principes van ‘Universal Design’. 

 Stedelijk plan van aanpak rond toegankelijkheid. Hieruit zullen een aantal instrumenten volgen 
die het voor de ontwerpers makkelijker maken om van in de ontwerpfase rekening te houden 
met toegankelijkheid. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Gelijke Kansen in Vlaanderen 
Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid 
Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel 
Tel. 02 553 58 46, Fax 02 553 51 38 
gelijkekansen@vlaanderen.be 
www.gelijkekansen.be 
 
Provincie Antwerpen   
Boomgaardstraat 22 bus 101    
Tel. 03 240 56 47, Fax 03 240 61 62  
2600 Antwerpen (Berchem)  
www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/ 
 
Stad Antwerpen 
Hedwig Van Roost 
Consulent toegankelijkheid 
Tel. 03 338 36 21 
hedwig.vanroost@stad.antwerpen.be 

mailto:gelijkekansen@vlaanderen.be
http://www.gelijkekansen.be/
http://www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/
mailto:hedwig.vanroost@stad.antwerpen.be
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Een goede omgeving is een veilige omgeving. 

Door gebruik te maken van een doordacht veiligheidsconcept dat vertrekt vanuit een risicoanalyse en 
een bijbehorende kosten-batenanalyse zal het beveiligingsniveau van het stedelijk patrimonium 
worden geoptimaliseerd. Zodoende moet de kans op slachtoffers verkleinen en zal de 
gebruiksvriendelijkheid van het patrimonium toenemen, zowel voor medewerkers als voor bezoekers 
en omgeving. De mensen moeten zich niet alleen in een veilige situatie bevinden, zij moeten zich ook 
veilig voelen. 
 
Van ontwerpers en beheerders van onze gebouwen wordt verwacht dat zij op een creatieve manier 
bijdragen aan de veiligheidsdoelstellingen. 
 
Elk project moet worden geëvalueerd om de noodzaak of opportuniteit van veiligheidsmaatregelen te 
bepalen. Zowel de ligging, de opvatting en het gebruik van de gebouwen als de kostprijs van de 
ingrepen zijn hierbij van belang. 
 
Veiligheid heeft te maken met een geheel van voorwaarden en maatregelen die hier verder benaderd 
worden vanuit drie afzonderlijke standpunten: 

 brandpreventie 

 inbraak-, criminaliteit- en terrorismepreventie 

 beveiliging van personeel en gebruikers 

Brandpreventie 

“Brandweer Antwerpen wil menselijke én materiële schade beperken of voorkomen door middel 
van het beschikbaar stellen van specifieke vakkennis, technische vaardigheden én fysieke 
paraatheid.”  
 
De brandveiligheidproblematiek en het onderzoek van de risico’s gebeurt in samenwerking. De taak 
hiervoor wordt in eerste instantie ingevuld door de interne dienst voor preventie en bescherming.  
 
Het risico-onderzoek wordt benaderd vanuit volgende aandachtpunten, met de geldende wetgeving en 
normen als basis voor beoordeling: 

 bereikbaarheid door de hulpdiensten, 

 aantal en inplanting van evacuatiemogelijkheden met aandacht voor signalisatie en 
veiligheidsverlichting, 

 kenmerken van structurele elementen en gebruik van materialen met de noodzakelijke reactie 
bij brand, 

 compartimentering, 

 voor opslagruimtes van licht ontvlambare stoffen wordt steeds getracht deze los van het 
hoofdgebouw in te planten, 

 blusmiddelen: kleine blusapparaten, hydranten, automatische blusinstallatie, 

 periodiek onderhoud en controle, 

 gebruiksvoorschriften: beschikbaar stellen en instrueren van voorschriften zowel betreffende de 
installaties zelf als betreffende het gedrag van de gebruikers bij brand. 
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Inbraak-, criminaliteit- en terrorismepreventie 

De omvang van het risico wordt beïnvloed door vele factoren zoals aanwezige waardevolle zaken, de 
ligging in risicogebieden, mogelijkheid tot controle, enz. 
 
In die geest wordt bij de ontwikkeling van elk project aandacht besteed aan: 

- het in kaart brengen van de verschillende potentiële risico’s  

- gerichte veiligheidsmaatregelen op deze risico’s in kaart te brengen 

- een ontradingspolitiek hanteren 

 
 

 
^ Veiligheidscamera 
Foto stad Antwerpen 

Beveiliging van personeel en gebruikers 

De preventie en bescherming van personeel en gebruikers valt onder 
de bevoegdheid van de Interne dienst voor preventie en bescherming. 
Voor het stedelijk patrimonium bewaken zij naast de 
preventieaspecten van brand en inbraak ook de veiligheid en het 
welzijn van al wie het patrimonium gebruikt. 
 
Veiligheid en welzijn omvatten alle aspecten die het voor personeel, 
occasioneel aanwezige personen (onderhoud) en gebruikers mogelijk 
maken op een veilige en gezonde manier in de gebouwen te verblijven 
en te functioneren.  

Naast de hoger omschreven aandachtpunten voor brand- en inbraakpreventie wordt de aandacht 
specifiek gevestigd op het tegengaan van vandalisme. Overal dient voldoende licht, sociale controle of 
toezicht mogelijk te zijn en waar nodig, camerasystemen voorzien.  

 
Verder dienen: 

 alle plaatsen die uitgeven op grote hoogte vermeden of beveiligd worden, 

 diepe kokers in trapzalen dienen vermeden of extra beveiligd worden, 

 ramen hoger dan de derde verdieping worden voorzien als vast of enkel kipraam. 

- Interne dienst voor preventie en bescherming (IDPB):  03 360 46 41 
- Brandweer preventiedienst: 03 338 89 50 
- Lokale politie/steundiensten/preventie en proactie:  03 338 57 33 
- Interne milieucoördinatie  03-338 36 70 
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De stad wil haar patrimonium zo economisch en rationeel mogelijk beheren. 

Kostprijs 

De stad verwacht van haar medewerkers en ontwerpers een economisch verantwoorde aanpak. 
Afhankelijk van het programma van eisen en van de ambities van het project, wordt gestreefd naar 
een evenwicht tussen de ruimtelijke beleving en de weerslag ervan op het bouwbudget met aandacht 
voor organisatie en detaillering. 

Investeringskosten, onderhoudskosten, exploitatiekost 

Bij een haalbaarheidsonderzoek of bouwproject (nieuwbouw en renovatie) worden, behalve de 
investeringskost en bijhorende studiekosten, ook de exploitatie- en onderhoudskosten (eigenaars- en 
huurderonderhoud) in beeld gebracht. De keuze van materialen en installaties hebben rechtstreeks 
invloed op de exploitatiekost. 
 
De kostprijs van het gebouwbeheer wordt bepaald door: 

 investeringskosten + bijhorende studiekosten  

 planmatig onderhoud, curatief technisch onderhoud 

 exploitatiekosten:  

 - nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas/stookolie, water) 
 - schoonmaak 
 - beveiliging 
 
Het WTCB raamt de een jaarlijkse kost voor eigenaaronderhoud op 2,5 à 3% en voor 
huurderonderhoud op ongeveer 1% van de nieuwbouwwaarde. Het is de ambitie van de stad door 
ontwerp- en materiaalkeuze de globale kost over de volledige levensduur zo laag mogelijk te houden. 
 
Het bestuur kan voor elk project een studie eisen voor de bepaling van de Life Cycle Costing om 
economisch verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. 

Subsidiemogelijkheid 

Alle subsidiëringmogelijkheden zullen benut worden. Bij het opstellen van ontwerp- en 
uitvoeringsdossiers zal rekening gehouden worden met de hieraan verbonden eisen. 
 
Samengevat moet elk project aan de volgende criteria getoetst worden: 

 het concept in functie van een voor de opdracht verantwoorde kostprijs, 

 het gebruik van subsidiëringmogelijkheden met als consequentie de toepassing van de 
gestelde eisen voor het bekomen ervan, 

 de moeilijkheidsgraad en de te verwachten kostprijs voor het onderhoud van de gebouwen, 

 de verwachte levensduur van technische installaties en hun kostprijs voor het onderhoud. 
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Voor elk project of samenwerkingsverband is communicatie van groot belang. Om de vooropgestelde 
doelstellingen optimaal waar te maken moet een goede en transparante samenwerking tot stand 
komen, gebaseerd op een duidelijke, integere en discrete communicatie. 
 
De verwachte communicatie geldt zowel intern als extern.  

 Interne communicatie betreft de hele stedelijke organisatie. Meer bepaald alle partijen die bij 
het project betrokken zijn of belang hebben bij het beheer van het patrimonium waarvan zij 
gebruik maken.  

 Externe communicatie gaat naar partijen die niet gebonden zijn aan de stedelijke organisatie. 
Zowel de omgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, als de burgers in het 
algemeen. Deze externe communicatie wordt enkel gevoerd door of op verzoek van het 
bestuur. 

 
In hoofdzaak wordt communicatie verwacht rond: 
 
 werkvoorbereiding en projectuitwerking:  

- informatiegesprekken over de doelstellingen van de instellingen en/of van de 
opdrachtgever, 

- opdrachtomschrijving als cruciaal basisgegeven voor een goed eindresultaat, 
- informatie en afspraken over veiligheidsaspecten (preventie), 
- afspraken met technische diensten in functie van onderhoud, 
- afspraken en planning in verband met administratieve en financiële opvolging, 
- projectplanning en projectevolutie. 

 werfcommunicatie:  

- overleg met de projectleiding en zo nodig met de omgeving, al dan niet in samenwerking 
met het stedelijk wijkoverleg. 

 ondersteuning van de stedelijke communicatie en publicaties zoals: 

- beleidsondersteunende communicatie, 
- persmededelingen, 
- toelevering gegevens bij evenementen zoals eerstesteenleggingen of georganiseerde 

werfbezoeken. 
 
Afspraken externe communicatie 

De aannemer  of architect verbindt zich ertoe om gedurende de duurtijd van de opdracht (tot 
bij de definitieve oplevering) bij elke externe inhoudelijke projectcommunicatie de stedelijke 
projectleider of communicatiedienst vijf dagen vóór de verschijning te verwittigen en het 
finale ontwerp van de gedrukte of digitale mededeling conform onderstaande instructies over 
te maken per e-mail.  
 
Concreet betekent dit:  
 

 dat bij gedrukte of digitale media de inhoud en ontwerp zoals klaar voor publicatie 
via mail doorgegeven dient te worden;  

 
 dat bij opnames voor radio of televisie het formulier externe communicatie partner 

radio/tv ingevuld en verstuurd te worden.  
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Contactadres: mailto:po_communicatie@stad.antwerpen.be 
 
 

 

<  Voorbeeld 
van een 
werfbord  

Huisstijlgids stad Antwerpen  

mailto:po_communicatie@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/eCache/BED/4/589.cmVjPTE2MjY2.html
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Zowel de stad als de stedelijke organisaties zijn voor het uitvoeren van hun projecten onderworpen 
aan wetgeving en procedures. Bovendien zijn interne procedures uitgewerkt die zij moeten volgen om 
tijdig de noodzakelijke beslissingen te bekomen (college, gemeenteraad, raad van bestuur, … .). 
 
Het volgen van de juiste procedure en het correct doorlopen van het administratieve proces zijn 
noodzakelijk voor een goed verloop van elk project. 
 
De te volgen wetgeving, reglementeringen en voorschriften zijn als volgt samen te vatten: 

 wetgeving op overheidsopdrachten 

 wetgeving op stedenbouw 

 reglementeringen en voorwaarden gesteld door subsidiërende overheden 

 specifieke projectgebonden reglementeringen (kinderopvang, sport, …) 

 voorschriften en procedures voor de verschillende vergunningsaanvragen (bouw- en 
milieuvergunning) 

 milieuwetgeving (bodem, afval, materialen, lucht, geluid, water, energie, transport) 

 inwinnen van wenselijke of verplichte adviezen (monumenten, brandweer, dienst voor 
preventie en bescherming, ….) 

 Bij de opmaak van bestekken mogen geen merknamen vermeld worden 

 
Een goed dossierverloop is gebonden aan de juiste vorm en de procedures. Dit heeft te maken met 
regelgeving, afspraken, dossieropbouw, opmaakformaat van documenten, dossieropvolging.  
Het is dan ook van het grootste belang bij aanvang van elk project met de bouwheer of leidende 
ambtenaar procedures en procesflow af te spreken en de afspraken strikt op te volgen. 
 
Algemene aannemingsvoorwaarden worden door het bestuur opgesteld. Als voorbereiding op de 
procesflow kunnen zij bij het bestuur opgevraagd worden. 
 
Alle briefwisseling met de stad gebeurt via het centrale adres:  
 
Duidelijk de betreffende persoon of dienst vermelden 
Grote Markt 1 
2000 Antwerpen  
 
 
Voor verzelfstandigde eenheden en stadsgebonden organisaties van de stad via de 
respectievelijk opgegeven communicatieadressen.  
 
Voor het opmaken van lastenboeken gebruikt het bestuur bij voorkeur het bestek van de VMSW 
(Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). Deze kan hier gratis online opgevraagd worden.  
(http://www.vmsw.be/Algemeen/Downloads/ABC/tabid/5223/language/nl-NL/Default.aspx#B2005-). 
Dit bestek is niet bindend maar wenselijk. 

 
 

http://www.vmsw.be/Algemeen/Downloads/ABC/tabid/5223/language/nl-NL/Default.aspx#B2005
http://www.vmsw.be/Algemeen/Downloads/ABC/tabid/5223/language/nl-NL/Default.aspx#B2005-
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Vanuit de waarden die de stedelijke visie weergeven, zijn verwachtingen, voorwaarden en eisen 
geformuleerd. Die werden gegroepeerd in: 

 functies en ruimtes 

 technische en bouwfysische voorwaarden 

 specifieke eisen 

 
Hoewel het door de aard van een gebouw niet altijd mogelijk is om aan alle gestelde voorwaarden en 
eisen te voldoen, het is toch essentieel de bedoelingen zo veel mogelijk na te streven én het grotere 
geheel aan te houden. Een gebouw of een project zal steeds als één geheel benaderd worden. 
Waarden en verwachtingen overlappen elkaar, vullen elkaar aan. 
 
Kwalitatieve architectuur en duurzame gebouwen kunnen slechts verwezenlijkt worden als aan alle 
elementen van bij het concept aandacht wordt besteed om te komen tot een logisch en doordacht 
geheel. Voorwaarden voor inplanting, oriëntatie, vorm, plan, gebruiksfaciliteiten, daglichttoetreding, 
onderhoudbaarheid, energieverbruik, hernieuwbare energiebronnen, recycleerbaarheid, eco-label, … 
zijn nooit afzonderlijk of per element te beoordelen. Hun belang moet beoordeeld worden vanuit het 
totaalconcept. 
 
Bondig kunnen we volgende aandachtspunten opsommen: 
 

 Optimaliseer en compartimenteer het ontwerp qua plaatsbesteding en functievervulling van 
de schaarse ruimte en energiebeheersing. 

 Pas vrije energie zoals daglicht en lichaamsbeweging toe in het concept. 

 Investeer maximaal in passieve componenten die energiediensten leveren zonder 
aangekochte energie. 

 Vul dan de energiebehoefte maximaal aan met hernieuwbare energiebronnen. 

 Dek overblijvende energiebehoeften met de meest efficiënte technieken en praktijken. 

 Kies materialen op een deskundige wijze. Houd rekening met hun functie, recycleerbaarheid, 
eco-label, gezondheidsschadelijke samenstelling, … . 

 Blijf aandacht besteden aan een onderhoudsvriendelijke uitvoering. 

 … 
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In volgende fiches wordt aandacht besteed aan functies die algemeen voorkomen in het stedelijk 
patrimonium. Hiervoor werden specifieke aandachtpunten omschreven.  
 
In functie van duurzaamheid kan algemeen gesteld worden dat ruimtes niet moeten worden 
overgedimensioneerd. Een doordachte planschikking met bundeling van ruimtes met gelijkaardige 
klimaateisen geniet de voorkeur. 
 

 

Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

De inkom vormt het eerste contact met een stadsgebouw. Het is de 
plek waar binnen- en buitenwereld in elkaar overgaan. De inkom 
staat dan ook voor de stad Antwerpen en haar basiswaarden en zal 
overeenkomstig een representatieve functie uitstralen. 
 
Afhankelijk van het programma van eisen zal de inkom in meer of 
mindere mate van strategisch belang zijn, zowel voor de externe 
als de interne relaties van het project, wat vertaald moet worden in 
de ruimtelijke opvatting. 

 
^ Tijdelijk Huis Van de Student 
Fotograaf Frederik Vercruysse 

Duurzaamheid 

Zowel in functie van energiebewuste planning als van veiligheid wordt steeds de inplanting van een 
sas overwogen, onder voorwaarde dat het gewenste niveau van toegankelijkheid gewaarborgd blijft. 
Bij inkom & onthaalgedeeltes wordt best rekening gehouden met plaatsing van inkomdeur (sas) en 
toetreding van natuurlijk licht om energieverbruik te beperken.  
Materiaalkeuze gebeurt in functie van het gebruik en levensduur.  

Herkenbaarheid 

Het inkomtraject zal duidelijk in de architectuur vertaald worden. De richtlijnen van de stedelijke 
huisstijl voor signalisatie zullen hierbij gehandhaafd worden. 

Onderhoudbaarheid 

De stad geeft de voorkeur aan de toepassing van een droogloopzone. Indien toch gebruik gemaakt 
wordt van ingebouwde matten worden ook afvoerputten voorzien. 

Toegankelijkheid 

De toegankelijkheid van de ruimte wordt altijd verzekerd. Zo zal onder andere aandacht besteed 
worden aan: 

 een hoogteverschil tussen buitenaanleg en binnenniveau van maximum 2 cm, 

 de toegankelijkheid voor grotere elementen, noodzakelijk bij verhuizing of onderhoud, 

 het uitwerken van een eenvoudig en verantwoord sleutelplan. Om praktische 
veiligheidsredenen worden de buitendeuren niet opgenomen in het sleutelplan. 

 Toegankelijkheid voor personen met een handicap 

Veiligheid 

 Aandacht voor de functie van vluchtweg in geval van brand. 

 De toepassing van automatische deuren zal in voorkomend geval met de bevoegde diensten 



versie 12/04/2013  

besproken worden. Er zal steeds een manueel bedienbare uitgang aanwezig zijn. 

 Beveiligde deuren zullen als uitgang steeds kunnen worden geopend, ook na stroomuitval. 

 De opvatting van de inkom zal door zijn inplanting en verlichting een afradend effect 
teweegbrengen voor inbraak. 
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

Circulatieruimtes vormen een essentieel ruimtelijk en functioneel element in het gebouw. Zij 
verbinden de diverse functies binnen en buiten en vormen een overgangsgebied waar mensen elkaar 
ontmoeten. 

Duurzaamheid 

In regel worden circulatieruimtes op lagere temperatuur verwarmd. De verwarmingsinstallatie zal 
hierop worden afgestemd, rekening houdend met de gescheiden of open relatie met andere ruimtes. 

Onderhoudbaarheid 

Bij materiaalkeuze wordt voorkeur gegeven aan onderhoud-, milieu- en gezondheidsvriendelijke 
materialen en aan een stevige afwerking. 

Toegankelijkheid 

De regels van toegankelijkheid zullen toegepast worden op de circulatieruimtes. 
Bijzondere aandacht gaat naar doordachte signalisatie, vooral in gebouwen die publiek toegankelijk 
zijn. De vrije doorgang wordt bepaald in functie van het te verwachten verkeer, de mogelijke 
bijkomende functie die aan de ruimte worden toebedeeld en het mogelijk transport van 
onderhoudsmateriaal. In de regel wordt een minimum vrije doorgang van 90 cm aangehouden. 

Veiligheid 

De normen en adviezen opgelegd door de brandweer zullen in acht genomen worden. 
De dimensionering van de circulatiewegen zal in overeenkomst zijn met de geldende wetgeving en 
voorschriften over evacuatiemogelijkheden. 
 
Trappen 

 Treden worden steeds voorzien van antislipneuzen, liefst ingewerkt. 

 Hoogte en afwerking van leuning dienen conform de algemeen geldende normen te zijn.  

 Bij trapzalen worden diepe kokers vermeden. 

 Verticale circulatie mag nooit doorlopen tot in de kelder. 

 Verdreven of spiltrappen worden niet aanvaard.  

 De vrije doorgangshoogte tussen trapneus en plafond bedraagt minimum 220 cm. 
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Onder sanitair en nevenfuncties vallen:  
 

 toiletfuncties 

 was- en stortbadruimtes 

 kleedruimtes inclusief lockervoorzieningen 

 keuken en refterfuncties 

 
Zowel voor verlichting, mechanische ventilatie als spoeling van urinoirs wordt steeds de toepassing 
van bewegingsdetectoren onderzocht. 
 

 

Duurzaamheid  
 
 De voorkeur gaat steeds uit naar toiletten met 

spoelstelsel op basis van regenwater. 

 De spoelstelsels worden steeds voorzien van een 
spaarknop.  

 Stortbaden worden voorzien van 
vandalismebestendige spaarkoppen met debiet 
beperkt tot 6 l/min. 

 Kranen van spoeltafels worden bij voorkeur uitgerust 
met een duwknop of bewegingssensor om het 
waterverbruik te beperken.  

 De ventilatie van doucheruimtes wordt bij voorkeur 
gestuurd op hygrostaat (voeler relatieve vochtigheid). 

 De stad geeft de voorkeur aan niet-thermische 
desinfecteermethoden om te beantwoorden aan de 
legionellawetgeving. 

 
< Aangepaste toiletruimte in Den Bell, Foto stad Antwerpen 

 

Onderhoudbaarheid 

 

 Er wordt gestreefd naar het gebruik van eenzelfde type toestel waarvan de wisselstukken op 
de Belgische markt gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Afhankelijk van de omgevingssituatie wordt 
ook aandacht besteed aan vandalismebestendigheid van de installatie. 

 De installatie wordt zo ontworpen dat de leidingen gemakkelijk voor aanpassing of herstelling 
bereikbaar zijn (schachten, luiken, technische ruimtes). Toevoerleidingen moeten per toestel 
of groep van toestellen voorzien worden van afsluit- en aflaatkranen. 

 Vloeren en wanden worden afgewerkt in harde, goed reinigbare materialen op volle hoogte. 
Aandacht wordt besteed aan het gebruik van een schimmelbestendige kwaliteit. 

 Om hygiënische en praktische redenen gaat de voorkeur naar hangtoestellen. De kleur van de 
toestellen is bij voorkeur wit. 
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Toegankelijkheid 

 
 Er wordt rekening gehouden met personen met een handicap. Een aangepaste installatie voor 

heren en voor dames worden altijd voorzien binnen de sanitaire kernen. Als slechts één 
sanitaire cel wordt voorzien, zal deze voor personen met een handicap ingericht zijn. Ook in 
de stortbadruimte worden overeenkomstig accommodaties voorzien: steun, opklapbare bank, 
verlaagde douchekop, … . 

 Voor gebruikers met visuele beperkingen wordt voorkeur gegeven aan gebruik van 
contrasterende kleuren, zowel voor de wand- en vloerafwerking als voor de deuren. 

Bij verbouwings- of aanpassingswerken worden dezelfde voorwaarden nagestreefd. 

 

Veiligheid 

 
 In natte cellen worden antislipvloeren voorzien. Hierbij wordt gezocht naar een evenwicht 

tussen veiligheid en onderhoudsgemak van de vloeren. 

 Toiletdeuren zijn steeds naar buiten opendraaiend. Ze worden vergrendeld met aangepast 
beslag dat in geval van nood steeds langs buiten geopend kan worden. In sanitaire ruimtes 
voor publiek gebruik zullen steeds maatregelen overwogen worden ter voorkoming of 
bemoeilijking van druggebruik.  

 
Handboek “Toegankelijkheid” van de Provincie Antwerpen 
Codex welzijn op het werk 
Arab: bepaling minimum aantal toestellen 
Legionellawetgeving 
Vlaams binnenmilieubesluit (publiek toegankelijke gebouwen) 
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

De ruimte en afwerking weerspiegelen het belang en 
sfeer in overeenstemming met de bezetting en invulling 
van de bureauruimte. 
 
Het ontwerp gebruikt maximaal een dynamisch 
kantoorconcept.  
 
Als voorbeeld wordt een open landschapskantoor 
vooropgesteld met centraal een middenkern van 
vergaderzalen, cockpits, printlokalen, projectruimtes en 
technische lokalen.  

^ Administratief centrum Hoboken 
Fotograaf Interstudio 

Duurzaamheid 

Bij de studie van de verlichting wordt rekening gehouden met maximaal gebruik van daglicht. Dit mag 
echter nooit ten koste zijn van het thermisch comfort. Er wordt daarom de voorkeur gegeven aan 
vaste buitenzonwering. Lichtschakeling wordt geregeld per werkunit. De algemene verlichting wordt 
uitgerust met daglichtsturing en/of aanwezigheidsschakelaars. 
 
Bij de keuze van de verlichtingstoestellen wordt gekozen voor de meest zuinige 
verlichtingselementen in functie van het gebruik en comfort.  
 
De printlokalen moeten genoeg geventileerd worden om geproduceerde ozon en andere 
gezondheidsschadelijke stoffen door de printers/kopieermachines af te voeren. 

Efficiënt ruimtegebruik en aanpasbaarheid 

Inplanting en toegepaste technieken geven de flexibiliteit om de bureauruimtes gemakkelijk aan te 
passen: flexibel concept, gebruik van systeemwanden, verhoogde vloeren. 

Functionaliteit  

Kastruimte wordt beperkt tot het noodzakelijke. Als referentie wordt 2 lopende meter groepsarchief 
per persoon als norm gehanteerd (gemiddelde waarde exclusief vakbibliotheken). 

Herkenbaarheid 

Er dient aandacht gegeven te worden aan de herkenbaarheid van werkeenheden binnen het grotere 
geheel.  

Leefbaarheid 

 De werkplekgrootte is afhankelijk van werkplekconcept (NEN 1824: ergonomische eisen voor 
de oppervlakte van kantoorwerkplekken) en de beschikbare ruimtestructuur. Gemiddeld wordt 
rekening gehouden met 8 m² per persoon voor een werkplek met bureau, computer, stoel en 
kast en circulatieruimte rondom. Deze oppervlakte wordt globaal genomen los van het feit of 
het gaat om een landschapsbureau of om gesloten kantoren. Voor vergaderruimtes wordt 
gerekend op 2 m² per persoon (gebaseerd op NEN 2580). 

 Aandacht voor ergonomie van bureaus en schermopstelling.  

 Beheersing binnenluchtkwaliteit: afhankelijk van oriëntatie, aard van de ruimte en bezetting 
(landschapsbureau, kleinere ruimte), wordt natuurlijke of mechanische ventilatie voorzien. 
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 Aandacht voor akoestisch comfort: voorzieningen worden getroffen voor beheersing van: 

- Ruimteakoestiek waar het geluid zo snel mogelijk moet afnemen in functie van de 
afstand, door onder andere gebruik van geluidsabsorberende materialen. 

- Geluidisolatie voor lucht en contactgeluiden met volgende streefwaarden: 
voor luchtgeluidisolatie: DnT,w > 30 dB minimaal, 30 dB aanbevolen, 
voor contactgeluid: L’nT,w < 60 dB minimaal, 55 dB aanbevolen. 

Onderhoudbaarheid 

Vloer-, wand- en plafondmaterialen moeten met minimale kost kunnen onderhouden worden. 

Toegankelijkheid 

Aandacht voor een vlotte en gestructureerde circulatieruimte tussen de bureaus volgens een studie 
van het verwachte verplaatsingsgedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met bereikbaarheid voor 
rolstoelgebruikers en logistieke stromen: leveringen voor economaat, drank en dergelijke. 
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Functionaliteit  

 
Opberg/stockage/onderhoudsfuncties moeten voldoen aan gestelde eisen in verband met “het welzijn 
op het werk”. Daarnaast worden vooropgesteld: 

 
 De ruimte moet aangepast zijn aan de functie (onderhoud, berging, …) en de opgeslagen 

goederen en stoffen.  

 Voldoende ruimte en op maat - indien van toepassing - van materiaalwagens, boenmachines, 
stofzuigers, onderhoudsproducten en dergelijke - indien mogelijk per bouwlaag - afmetingen 
materiaalwagens: circa 60 x 130 cm. 

 Slotvaste ruimtes of kasten voor de bewaring van producten en klein materiaal. 

 Kleedplaats voor schoonmaakpersoneel.  
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Leefbaarheid 

In elke technische ruimte wordt voldoende ventilatie en verlichting voorzien, zowel in functie van de 
technische vereisten van de installaties als in functie van het uit te voeren onderhoud. 

 

Onderhoudbaarheid 

Er moet voldoende werkruimte voorzien worden om aan elke 
installatie te kunnen werken: minimum 1 meter rond de 
toestellen. 
 
Elke leiding of deel van de installatie moet bereikbaar en 
verwisselbaar zijn. 
 
Indien van toepassing zal bijkomende ruimte overwogen 
worden voor de mogelijke uitbreiding van de installatie. 
 
Wanden van technische lokalen zullen opgetrokken worden uit 
degelijk materiaal, stofvrij en een hard oppervlak, volgens de 
geldende wetgeving. De vloeren moeten vlak zijn. Voldoende 
praktisch aangebrachte stroompunten worden voorzien. 
 
< collector verwarmingsinstallatie, districtshuis Berchem 

Technische ruimtes voor centrale verwarming worden steeds voorzien van een afvoerput en een 
waternemingspunt. Dit impliceert de plaatsing van een pompput bij ligging onder het rioleringsniveau. 

 Indien de kelderpas onder het rioleringsniveau ligt wordt minstens een pompput voorzien.  

 Alle kelderruimtes worden van verlichting voorzien.  

 Voor de kruipruimtes wordt de noodzaak onderzocht eveneens verlichting te voorzien.  

Bij de conceptfase en tijdens de uitvoering wordt aandacht besteed aan de technische schachten, met 
in het bijzonder aandacht voor:  

 de toegankelijkheid en toegangsbeveiliging voor niet bevoegde personen,  

 de bereikbaarheid en werkruimte aan de technische uitrustingen in de schacht, 

 voldoende ruimte voor kabeldragende elementen en leidingen. De dimensionering van de 
schachten moet afgestemd worden op de in de schachten ondergebrachte leidingen en 
installaties, inclusief eventuele werkruimte, 

 Energiezuinige verlichting in functie van gebruik en comfort, 

 ventilatie. 

Alle stalen delen van de technische schachten zullen roestvrij behandeld zijn.  
Eventuele ladders moeten vast zijn en uitgevoerd worden in geanodiseerd aluminium.  
Bij grote kokers wordt het inwerken van looprooster als werkplatform overwogen.  

Toegankelijkheid 

 
Technische ruimtes moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.  
De mate van toegankelijkheid (bereikbaarheid, doorgangbreedte, …) wordt bepaald in functie van de 
betreffende installaties (frequentie onderhoud en controle, vervanging van installaties of gedeelten 
ervan). 
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Voor ondergrondse- en kelderlocaties gelden volgende aanbevelingen: 

 De kelders zullen toegankelijk zijn via rechte trappen. Indien er liften aanwezig zijn, zal 
minstens één lift tot in de kelder doorgetrokken worden.  

 De toegang tot de kruipruimte gebeurt bij voorkeur via de kelder.  

 Toegangsputten worden steeds in het gebouw voorzien en hebben een minimum grootte van 
1.00m. x 1.00m 

 Bij kruipafstanden groter dan 30 m worden meerdere toegangen ingepland.  

 Alle schachten met leidingen en installaties waaraan moet kunnen gewerkt worden zullen 
steeds toegankelijk zijn via een deur of een gemakkelijk te openen luik of wanddeel.  

 

Veiligheid 

Alle noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden in functie van brandveiligheid en de veilige 
behandeling van de installatie (mechanisch, elektrisch, …).  
Blusvoorzieningen zullen worden aangebracht in overleg met de veiligheidsdiensten. 
Voor ondergrondse- en kelderlocaties gelden volgende aanbevelingen: 

 De kelder wordt bediend door minimum 2 uitgangen.  

 Voorzieningen zoals compartimentering en evacuatie van rookgassen van de kelderruimtes 
en technische schachten in geval van brand.  

Bouwfysische kwaliteit  

Alle nodige maatregelen worden genomen om de kelder volledig droog te houden.  
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

Buitenruimtes behoren tot het architecturale concept. Zowel voor de inpandige ruimtes als de 
omgevingsruimte zal aandacht besteed worden aan hun ruimtelijke invulling, aan hun vorm en hun 
afwerking. 
 
Onder buitenruimtes wordt de ruimte bedoeld die in buitenklimaat staat, inclusief de ruimtes onder 
luifels. Dit heeft consequenties naar materiaalkeuze in functie van het brandgedrag. 

Duurzaamheid 

Verharding wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij de aanleg ervan wordt de voorkeur gegeven aan 
waterdoorlatende verharding. Om praktische redenen wordt het gebruik van losse kiezelafwerking 
gemeden. 
Bij de keuze van de verhardingsmaterialen zal eveneens rekening gehouden worden met kleur en 
reflectiecapaciteit in verband met hun effect op de stedelijke opwarming: solar reflectance index ≥ 29. 
Het oppervlaktewater wordt opgevangen in een goed bestudeerd afvoersysteem dat rekening houdt 
met buffering en gecontroleerde afvoer of infiltratie in de ondergrond. 
Groen aanleg houdt rekening met biodiversiteit (geen exoten, etc.). 

Onderhoudbaarheid 

Groene aanleg moet voor onderhoud gemakkelijk bereikbaar zijn met aangepast 
onderhoudsmateriaal. Ook vlaggenmasten zullen goed bereikbaar en bedienbaar zijn. 

Toegankelijkheid 

De uitvoering van toegangswegen zal steeds zuiver en effen zijn. Het risico op verzakkingen en 
loskomende vloerelementen moet vermeden worden. Een vrije breedte van minimum 90 cm is 
noodzakelijk. 
 
Accommodatie wordt voorzien voor toegankelijkheid voor personen met een handicap (aangepaste 
hellingen) en personen met visuele beperking (geleidestrips). 
 
Ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten en leveranciers moet bij de aanleg van de buitenruimte een 
permanent aandachtpunt blijven. 

Veiligheid 

Afhankelijk van de omgeving en de functie van het gebouw wordt de plaatsing van een afscheiding 
overwogen. Deze afscheiding moet ontworpen worden in harmonie met het architecturaal concept en 
de omgeving. 

 

Milieuwetgeving: http://www.lne.be/themas/vergunningen/bestand/regelgeving/titel-ii-van-het-vlarem-
pdf 
 

http://www.lne.be/themas/vergunningen/bestand/regelgeving/titel-ii-van-het-vlarem-pdf
http://www.lne.be/themas/vergunningen/bestand/regelgeving/titel-ii-van-het-vlarem-pdf
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Hierna volgt een overzicht van de verwachte kwaliteiten van bouwelementen, materialen en 
installaties. Deze werden onderverdeeld in primaire en secundaire elementen, technische uitrusting en 
inrichting. 
 
 

 

Duurzaamheid 

Luchtdicht bouwen betekent het beperken van luchtinfiltratie en -exfiltratie. 
In functie van energiebeheer en comfort is luchtdichtheid een belangrijke prestatie-eis voor de 
gebouwschil. Daarom streeft de stad naar: 
 
 een verzorgde luchtdichtheid: n50 = 1, het streefdoel voor elk gebouw.  

Dit is haalbaar met redelijke inspanningen en een geringe meerkost. Het vereist voldoende 
aandacht bij het ontwerp en de uitvoering en een goede coördinatie van de werken. 

 hoogwaardige luchtdichtheid: n50 = 0.6, haalbaar mits een grondige voorbereiding en een 
verzorgde uitvoering. Hoogwaardige luchtdichtheid is noodzakelijk bij: 

- hoog risico op vochtproblemen 
- toepassing van mechanische ventilatie met warmterecuperatie 
- drastische vermindering van het energieverbruik, principe passiefhuis 
 

De luchtdichtheid wordt verzekerd door het aanbrengen van een continu luchtscherm per schildeel en 
het luchtdicht uitvoeren van alle overlappings- en aansluitingsvoegen. Er mogen geen perforaties zijn 
in het luchtscherm. 
 

Aandachtpunten zijn: 

 voegen tussen de ramen en de gevelmuren 

 luchtdicht aansluiten van binnenpleister op de dekvloer 

 goed ontworpen aanslagen tussen opengaande en vaste raamdelen 

 luchtdicht afgewerkte leidingdoorgangen naar de kruipkelder 

 overgang muur-hellend dak 

 dampscherm in versterkt papier in plaats van aluminium of polyethyleen 

 voor zware constructies met pleister: vermijden van stopcontacten en schakelaars in de 
buitenmuur (pleister die dient als luchtdichting wordt hier onderbroken) 

 voor lichte constructies met luchtdichtingscherm: voorzie een afzonderlijke technische ruimte 
tussen binnenafwerking en dampscherm 

 
Voor de isolatie van de opake buitenwand wordt een waarde van maximum 0.2 W/m²K nagestreefd. 
 
Materiaalkeuze 

Isolatie 

Verkies steenwol, glaswol en hennepwol. Gebruik in de tweede plaats cellulosevlokken volgens goed 
vakmanschap. Gebruik in de derde plaats geëxpandeerd polystyreen of geëxtrudeerd polystyreen. In 
alle gevallen moet de meest duurzame oplossing gekozen worden in functie van het ontwerp, het 
vooropgestelde ambitieniveau en het beschikbare budget.  
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Draagstructuur 

De stad legt geen draagstructuur op. Indien er voor een massieve constructie geopteerd wordt, zijn 
bakstenen of betonblokken aangewezen. Er kan worden overwogen om een structuur in 
houtskeletbouw te plaatsen. 
 
Groene gevels 

Naar analogie van groendaken mag de opportuniteit onderzocht worden voor toepassing van 
groengevels. Een groengevel is een volledige tuin geprojecteerd op een verticale wand die dezelfde 
milieuvoordelen biedt als het groendak.  

 

Onderhoudbaarheid 

Gevels worden uitgevoerd in onderhoudsvriendelijke materialen met 
lange levensduur, bestendig tegen bevuiling en beschadiging. De 
kwetsbaarheid van gevels op de gelijkvloerse verdieping vormt hierbij 
een aandachtspunt. 
 
Afhankelijk van de vandalismegevoeligheid van het perceel moet het 
voorzien van een antigraffitilaag overwogen worden. 
 
Te schilderen gevels worden vermeden. 
 
De gevels zullen altijd bereikbaar zijn voor onderhoud (via ramen, 
bordessen, hoogtewerker, ...). 
 
< Bibliotheek Berchem 
Fotograaf Liesbet Goetschalckx 



versie 12/04/2013  

 
 

 
 

 
 
^ Bibliotheek Berchem, Fotograaf Liesbet 
Goetschalckx 

Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

De vormgeving van de ramen is eenvoudig en degelijk.  
Bij het vervangen van ramen zullen uitzicht en onderverdeling 
bepaald worden, rekening houdend met het belang ervan in de 
architecturale uitstraling van het gebouw.  
Speciale aandacht wordt besteed aan inwerken van 
ventilatieroosters in functie van het algemeen uitzicht.  

Duurzaamheid 

De ontwerper streeft naar: 

 Umax glas= 1,1W/m2K; 

 Umax venster (glas + raam)= 1,7W/m2K; 

 Umax deuren en poorten = 1,9W/m2K; 

 Umax dakkoepels = 1,2W/m2K (driedubbelwandig); 

 TL ramen (lichttransmissiefactor ramen) >=0,70. 

 buitenzonwering wordt voorzien in overeenstemming met 
de te verwachten warmtelast. De ontwerpen houden 
rekening met een mogelijke kans van oververhitting. 

 buitendeuren worden bij voorkeur voorzien als zelfsluitend 
in functie van energieverlies.  

 hout voor houten ramen moet een FSC-label hebben (of 
gelijkwaardig)  
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Functionaliteit 

Alle ramen en deuren worden voorzien van voldoende en stevig beslag.  
Voor de toepassing van automatische schuifdeuren wordt de voorkeur gegeven aan elektronische schuifdeuren. 
Alle ramen en deuren worden voorzien van glas volgens de geldende glasnorm en ventilatieroosters in volgens de 
geldende ventilatienorm. 
 
Bij het ontwerpen van de ramen wordt er steeds voor gezorgd dat minstens één raam per verdieping voldoende 
ruimte biedt voor het uitvoeren van een verhuis. Speciale verhuisramen worden in het veiligheidsdossier als 
aangeduid. 
 

Leefbaarheid 

Voor ramen en deuren wordt er rekening gehouden met de akoestische kwaliteiten van raamprofielen en glas 
volgens de geldende akoestische normen.  
 

Onderhoudbaarheid 

 De keuze van materiaal en onderdelen zal bepaald worden in functie van de stabiliteit van het raam, zijn 
goede bewegingsfunctie en zijn luchtdichte afsluitbaarheid. 

 Om onderhoudstechnische redenen verkiest de stad geen houten ramen te plaatsen. Indien om reden van 
architecturale of erfgoedwaarde toch overgegaan wordt tot het plaatsen van houten ramen zullen zij 
uitgevoerd worden in FSC-gelabeld hout. 

 Rekening houdend met negatieve ervaringen wordt de toepassing van ronde ramen vermeden. Bij 
eventuele uitvoering ervan zal de uitvoering grondig voorbereid en gedetailleerd worden. 

 
Bij het ontwerpen van de ramen wordt rekening gehouden met de problematiek van de reiniging ervan. Hetzij door 
het voorzien van accommodatie voor een globale externe aanpak, hetzij door het voorzien van veilige 
onderhoudsmogelijkheid per raam. 

Veiligheid 

Afhankelijk van de inbraakgevoeligheid worden beveiligingsmaatregelen toegepast: 3 of 5-puntsluiting, 
inbraakwerend glas, … Ramen hoger dan de derde verdieping zullen als vast voorzien worden of kipdraairamen 
met sleutelvergrendeling.  
 
Brandwerende ramen zullen per definitie niet opengaand uitgevoerd worden. Brandwerende deuren worden 
zelfsluitend uitgevoerd. 
 

infofiche eco-bouwen “zorgen voor een goede zonwering” op www.ibgebim.be 
www.woodforum.be 
www.ikzoekfsc.be 
EPB-regelgeving 
 
Glasnorm NBN S23-002 
http://www.belgie.sggs.com/Belgie/images/FCK/File/NBN%20S%2023.002%20en%20amendementen%202010.pdf 
 
Ventilatienorm NBN D50-001 
http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/nl/publicatie/wtcb.html 
 
Akoestische norm NBN S 01-401 

http://www.ibgebim.be/
http://www.woodforum.be/
http://www.ikzoekfsc.be/
http://www.belgie.sggs.com/Belgie/images/FCK/File/NBN%20S%2023.002%20en%20amendementen%202010.pdf
http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/nl/publicatie/wtcb.html
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^ Dakbedekking groendak 
(sedum) 

Duurzaamheid 

Het plaatsen van een groendak wordt steeds onderzocht. Dit omwille 
van: 

 opvang en buffering van het regenwater 

 luchtzuivering met onder andere de opvang van fijn stof 

 minder stedelijke opwarming 

 vermindering van de warmtelast 

 bescherming en langere levensduur van de dakbedekking 

 de biodiversiteit 

 
Bij de keuze van dakmaterialen wordt de voorkeur gegeven aan ‘koele’ 
dakbedekking als aanzet tot vermindering van de stedelijke opwarming 
(materialen met hogere reflectiefactor). 
 
Bij het ontwerpen van een dak moet onderzocht worden wat de meest 
duurzame oplossing is, een groendak of waterrecuperatie.  
Tevens moet het plaatsen van PV-panelen onderzocht worden.  

De isolatiewaarde van het dak bedraagt maximaal 0.2 W/m²K.  
 
Zowel bij een dakrenovatie als bij een nieuw dak wordt een zo hoog mogelijke luchtdichtheid 
nagestreefd zoals ook omschreven onder ‘Gebouwschil - buitenwanden’. 
 
Isolatie:  

 Plat dak: de voorkeur gaat uit naar steenwol, glaswol of houtwol.  
Kies in de tweede plaats cellulair glas.  
Als laatste keuze geëxpandeerd polystyreen of geëxtrudeerd polystyreen, PUR of PIR.. 

 Hellend dak: de voorkeur wordt gegeven aan cellulosevlokken, steenwol, hennepwol of 
houtwol.  
Ten tweede: glaswol. 
Ten derde: geëxpandeerd polystyreen of geëxtrudeerd polystyreen. 

 Voor het dakgebinte opteert de stad voor niet-verduurzaamd hout (indien aantasting kan 
vermeden worden) of met boorzout verduurzaamd hout. Ten tweede: verduurzaamd hout.  

 Dakbedekking: 
      Plat dak: Verkies “koele dakbedekking” als aanzet tot vermindering van de stedelijke 
 opwarming (materialen met hoge reflectiefactor). De voorkeur gaat uit naar EPDM-folie, 
 beschermd met groendak of grindbedekking. Probeer het gebruik van bitumen of folies in 
 DPBC/PE/PVC te beperken.  

 Hellend dak: verkies kleidakpannen of natuurleien.  
Ten tweede: dakpannen in beton of kunstleien.  

 Probeer het gebruik van metalen bedekkingen en bitumineuze shingles te beperken of te 
vermijden. 

 
Volgens de richtlijnen in de bouwcode wordt voor nieuwbouw een groendak verplicht. Hiervan kan 
afgeweken worden indien er geopteerd wordt voor regenwaterrecuperatie en het plaatsen van PV-
panelen. Voor deze laatste moet een voorafgaande studie opgemaakt worden om de juiste 
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oppervlakte te kunnen bepalen in functie van de nodige energiebehoeften. De aangepaste 
dakconstructie zal ontworpen worden in functie hiervan.  

Onderhoudbaarheid 

Voor de afwerking van het dak worden eenvoudige en onderhoudsvriendelijke details toegepast. 
Alle uitrustingen zijn aanwezig om eventuele werken op het dak veilig te kunnen uitvoeren. 
Voldoende juist gedimensioneerde en tegen dichtslibben beveiligde tapgaten beletten wateroverlast op 
de daken. Waar nodig worden onder het niveau van de dekbanden spuwers voorzien. 

Toegankelijkheid 

Alle daken moeten op een veilige manier toegankelijk zijn voor inspectie en onderhoud. 
Hiervoor worden ladders en toegangsluiken van voldoende afmeting voorzien en veiligheidslijnen 
aangebracht. 
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Functionaliteit 

Binnendeuren hebben in de regel een minimumhoogte van 211 cm en een breedte van 83 cm. Deze 
afmetingen worden aangepast in functie van de toegankelijkheid. Aandacht wordt gevestigd op de 
mogelijke toegankelijkheid met mobiele onderhoudsinstallaties (hoogtewerkers, …). 
Voor alle deuren wordt de noodzaak onderzocht voor het plaatsen van vloerstoppen. 

Veiligheid 

Glazen deuren zijn in overeenstemming met de norm van veiligheidsglas. 
Brandwerende ramen zullen per definitie niet opengaand uitgevoerd worden. Brandwerende deuren 
worden zelfsluitend uitgevoerd. 
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Duurzaamheid 

Isolatie 

 vloer in contact met de buitenomgeving: max. 0,4 W/m²K 

 andere vloeren bijvoorbeeld op volle grond, boven kruipruimte of boven kelder buiten het 
beschermde volume, ingegraven keldervloeren: max. 0,2 W/m²K 

 Voorkeur wordt gegeven aan isolatie in steenwol of glaswol.  
Kies in de tweede plaatst geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyreen. 

 

Materiaalkeuze 

 vloeren op volle grond: verkies beton op basis van gebroken betonpuin 

 vloeren tussen de verdiepingen: aanbevolen is het gebruik van hout verduurzaamd met 
boorzouten  

 bekleding: aangewezen is om het juiste materiaal op de juiste plaats te gebruiken om een 
lange levensduur te garanderen, rekening houdend met belasting, blootstelling aan water en 
chemische stoffen. Voorkeur gaat uit naar materialen van minerale oorsprong of vloeren van 
hout of houtderivaten met geringe milieu- en gezondheidsimpact (niet verlijmd, slijtvast, 
herstelbaar): massief parket met  natuurlijke oppervlaktebehandeling, Belgische natuursteen, 
aardewerk, linoleum,  kurk zonder polyurethaanvernis, zichtbaar beton.  
Aangewezen is om synthetische vloerbekledingen: tapijt met synthetische rug of pool, vinyl, 
synthetisch rubber te vermijden 

 

Leefbaarheid 

Vloeren vormen een bepalend element in de ruimte door hun uitstraling en hun eigenschappen. 
 
De keuze van de vloerafwerking gebeurt onder andere in functie van: 

 de activiteiten die in de ruimte worden uitgevoerd 

 de gewenste uitstraling 

 het akoestisch comfort: in hoofdzaak het vermijden van contactgeluiden en de 
geluidsabsorptiemogelijkheid. Zo wordt bijvoorbeeld voorkeur gegeven aan halfzachte vloeren 
voor een bureau- en lesomgeving 

Onderhoudbaarheid 

Omwille van de gevoeligheid aan barsten, de beperkte krasvastheid van epoxyvloeren wordt de 
voorkeur gegeven aan andere vloerbekleding.  
 
Van de vloeren zal steeds een reservevoorraad aangelegd worden voor uitvoering van 
herstellingswerken. 
 
Bij keuze van de vloer zal ook rekening gehouden worden met de mogelijkheden waarover de 
onderhoudsdiensten beschikken om op de voorgeschreven wijze de vloer te onderhouden. 
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< Detail vloer Felix Archief 

Foto stad Antwerpen 
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Duurzaamheid 

 Voor aansluiting van spoelstelsels gaat de voorkeur naar gebruik van regenwater. De 
mogelijkheid dient steeds onderzocht te worden. 

 Spoelstelsels worden steeds voorzien van een spaarknop. 

 Voor de spoeling van urinoirs wordt voorkeur gegeven aan een automatisch systeem dat 
garanties biedt naar gecontroleerde en voldoende spoeling, met aandacht voor hygiëne en 
goede doorspoeling van de afvoerleidingen. 
Eventueel kan geopteerd worden voor een waterloos urinoir. 

 Bij lavabo’s en handenwassers wordt steeds de mogelijkheid onderzocht voor plaatsing van 
kranen met automatische sluiting met een debiet van 5l/min. 

 Stortbaden worden voorzien van vandalismebestendige spaarkoppen met een debiet beperkt 
tot 8 l/min. 

Functionaliteit 

 Elk toilet wordt uitgerust met wc-rolhouder en een kledinghaak. 

 Toiletzitting en -deksel zijn vervaardigd uit stevig materiaal en bij voorkeur met dispensers. 

 Afhankelijk van de te verwachten gebruikers wordt steeds overwogen minstens één urinoir voor 
kinderen op lagere hoogte te hangen. 

Onderhoudbaarheid 

 De keuze van toestellen of installaties zal in functie staan van de vlotte beschikbaarheid van 
wisselstukken op de Belgische markt.  

 Bij inbouwtoestellen moeten alle onderhoudselementen altijd gemakkelijk bereikbaar zijn. 

 In functie van onderhoud en aanpasbaarheid van installaties wordt voorkeur gegeven aan het 
gebruik van voorzetwanden. Ingebouwde installaties worden vermeden. 

 Afvoerleidingen van toiletten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en worden voorzien van 
toezichtstoppen zodat ontstoppingen gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden. 

 Met het oog op vandalisme zal aandacht besteed worden aan de stevigheid en bestendigheid 
van toestellen en attributen. 

 Per bouwlaag worden voldoende uitgietbakken en wateraansluitingen voorzien in functie van 
de schoonmaak. 

 
Om hygiënische redenen wordt de voorkeur gegeven aan hangende toestellen en attributen en 
inbouwreservoirs. 
 
Om bevuiling door kalkaanslag te vermijden zullen bij alle geglazuurde toestellen ook de niet zichtbare 
onderdelen geglazuurd zijn. 

Toegankelijkheid 

 Alle toestellen bedoeld voor gebruik door personen met een handicap zullen ingepland en 
geplaatst worden overeenkomstig de gangbare richtlijnen: plaats, afmetingen, … . 

 Om de privacy te verzekeren zullen tussen urinoirs steeds schaamschotten worden voorzien. 

Bouwfysische kwaliteit 

Aandacht wordt besteed aan de vandalismebestendigheid en stevige bevestiging van alle toestellen. 
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Handboek “Toegankelijkheid” van de Provincie Antwerpen 
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

Voor zover mogelijk zal de nood aan koeling vermeden worden door een goed uitgewerkt 
architecturaal concept. Van in de ontwerpfase wordt aandacht besteed aan het vermijden van het 
risico op te grote opwarming. 

Duurzaamheid 

In eerste instantie wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van ruimtes met passieve koeling. 
volgens de volgende suggesties: 

 het gebruik van bouwmassa om het ruimteklimaat te stabiliseren 

 aanbrengen van voldoende isolatie in de verschillende bouwonderdelen 

 plaatsen van externe en verstelbare buitenzonwering om oververhitting in de zomer te 
voorkomen, maar met de mogelijkheid de zonnewarmte in de winter te gebruiken 

 toepassen van een ‘slimme’ ventilatie (nachtventilatie) 

 toepassen van geothermische energie (grondbuizen) 

 
Blijkt actieve koeling toch de enige uitkomst, dan gaat de voorkeur naar systemen met beperkt 
energieverbruik en ecologische impact: 

 toepassen van hybride ventilatie 

 toepassen van diverse koelmethodes zoals verdampingskoeling, thermische opslag, 
hogetemperatuurkoeling (regimes 8/14 of zelfs 12/18), koeling met water, thermische actieve 
bouwdeelsystemen … . 

 omwille van het energieverbruik en de hygiënische voorwaarden wordt actieve koeling slechts 
toegepast als laatste mogelijkheid en als specifieke koelvoorwaarden worden vereist 
(bijvoorbeeld in serverlokalen). Het ontwerp van de installatie houdt rekening met het meest 
gunstige energieverbruik (COP van minimum 5) en gebruik van milieuvriendelijke 
koelvloeistoffen. De koelmachine wordt correct gedimensioneerd op de koelbehoefte. 
Leidingen, pompen en appendages moeten geïsoleerd worden. De regeling moet gestuurd 
worden naar seizoen, dag/nacht en het gebruik van de lokalen: klok, aanwezigheidsdetectie, 
zonering … . 

In functie van het energieverbruik wordt voor alle installaties ook aandacht besteed aan de correcte 
dimensionering van ventilatoren en van condensors/verdampers. 

Leefbaarheid 

Bij koeling wordt steeds het comfort van de gebruikers van het gebouw bekeken. 
Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de toevoer van voldoende verse lucht en het vermijden van 
tocht.  
 
Ook de thermische behaaglijkheid is van belang: behaaglijkheid van het hele lichaam, vermijden van 
discomfort door verticale temperatuurgradiënt, vloertemperatuur of stralingsasymmetrie. 

Onderhoudbaarheid 

De keuze en plaatsing van de installatie houdt rekening met een goede bereikbaarheid van al de te 
onderhouden elementen, inclusief voor reinigen van kanalen. 
Voor de geplaatste systemen moet een goed onderhoudsplan opgesteld worden om te voorkomen dat 
gezondheidsschadelijke stoffen of organismen zich zouden kunnen verspreiden via het 
koelingssysteem (bvb legionella). 
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Bij voorkeur wordt tijdens de waarborgperiode een onderhoudscontract afgesloten met de installateur 
voor het onderhoud van de installatie.  

Veiligheid 

Het doorvoeren van leiding door vloeren en wanden met een brandweerstand moeten steeds volgens 
de brandvoorschriften afgewerkt worden. 
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

De keuze van de verwarmingslichamen gebeurt in functie van de vormvereisten en uitstraling van de 
ruimte, echter steeds rekening houdend met de verwarmingstechnische voorwaarden.  
 
De inplanting van de toestellen houdt rekening met mogelijke functies, andere installaties en 
meubelinplantingen in de ruimte.  
 
Waar om functionele of esthetische redenen verwarmingstoestellen niet gewenst zijn, wordt 
overwogen over te gaan tot vloerverwarming, voor zover dit technisch in overeenstemming is met het 
totale verwarmingsconcept. 

Duurzaamheid 

Om het energiegebruik te beperken, wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke isolatie van het 
gebouw en naar een zo hoog mogelijk rendement van de verwarmingsinstallatie in functie van het 
gestelde ambitieniveau en het beschikbare budget.  

Productie  

 Bij de keuze van de verwarmingsinstallatie (klassieke of alternatieve verwarmingssystemen) 
wordt steeds gezocht naar de meest energiezuinige uitvoering.  
In eerste plaats wordt er gekeken naar de mogelijke toepassing van hernieuwbare energie. 
Een (geothermische) warmtepomp kan de klassieke installatie vervangen.  

 Bij klassieke installaties wordt bij voorkeur een condenserende ketel geplaatst. De voorkeur 
wordt gegeven aan aardgas.  
Bij het vervangen van een bestaande ketel wordt onderzocht of de bestaande schouw gevoerd 
moet worden om infiltratie van condenswater te vermijden. 

 Elektrische verwarming is enkel aanvaardbaar in passieve gebouwen of gebouwen met een 
zeer korte gebruikstijd. 

 Ketel en verwarmingselementen worden juist gedimensioneerd op basis van een 
warmteverliesberekening.  

Distributie  

 Er wordt gewerkt met lagetemperatuurverwarming met een maximumregime 70/50. Leidingen 
buiten het beschermde volume, pompen, kraanhuizen en andere appendages worden 
geïsoleerd.  

Regeling  

 In principe zal verwarming en warmwaterbereiding met afzonderlijke installaties verzorgd 
worden. 

 Regelingen moeten voorzien zijn van de opties weerafhankelijke regeling, start-stop 
optimalisatie, pompsturing, weekprogrammatie met vakantiedagen. De ketel volgt de kring die 
het meeste vermogen vraagt. 

 Voor de circulatiepompen in kringen met variabel debiet worden frequentiegestuurde pompen 
toegepast. 

 Voorkeur gaat uit naar een gebouwenbeheersysteem 
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Afgifte 

 Radiatoren worden uitgerust met thermosstatische kranen van het vandalismebestendige type. 
Aangewezen is om vloerverwarming te gebruiken of overgedimensioneerde radiatoren opdat 
de verwarming op lage temperatuur kan werken indien het gebouw dit toelaat.  

 Het gebouw wordt het best zo ontworpen dat een gezoneerde sturing van de verwarming kan 
geplaatst worden. Lokalen die occasioneel ’s avonds gebruikt worden, worden gestuurd via 
een derogatieschakelaar. 

Voor de opname en opvolging van het verbruik wordt aan elke meter de mogelijkheid voorzien om een 
telemetrie-installatie te koppelen. Hiervoor moeten alle meters voorzien worden van een pulsuitgang 
(energieboekhouding). 

Leefbaarheid 

Bij het ontwerp van de installatie wordt rekening gehouden met temperatuur- en comforteisen die een 
behaaglijke omgeving waarborgen voor de activiteiten die in de ruimte voorzien worden. Bepalend 
hierbij zijn: 
 
 de temperatuur van de lucht 

 de temperatuur van de oppervlakten (wanden, vloeren, plafonds) 

 de luchtbeweging 

 de luchtvochtigheid 

 voldoende ventilatie 

Onderhoudbaarheid 

 De keuze en plaatsing van de installatie houdt rekening met een goede bereikbaarheid van al 
de te onderhouden elementen en het uitvoeren van herstellingen of aflezen van 
meetgegevens. 

 Het gebruikte materiaal zal courant op de Belgische markt beschikbaar zijn. 

 Alle meters zullen in één specifieke ruimte geplaatst worden. 

 Om de vloer vrij te houden worden verwarmingselementen stevig aan de muur opgehangen. 
Toevoer- en afvoerleidingen worden eveneens vanuit de muur voorzien. 

 Verwarmingsketels of boilers die op de vloer steunen moeten altijd op een sokkel geplaatst 
worden. 

 Bij voorkeur wordt tijdens de waarborgperiode een onderhoudscontract afgesloten met de 
installateur voor het onderhoud van de installatie.  

Veiligheid 

 Afhankelijk van het gebruik van de ruimte moet de oppervlaktetemperatuur van de 
verwarmingselementen zo laag mogelijk gehouden worden (bijvoorbeeld scholen en 
kinderdagverblijven). 

 Het doorvoeren van leidingen door vloeren en wanden met een brandweerstand moet steeds 
volgens de brandvoorschriften afgewerkt worden. 

 

 
Vlaams binnenmilieubesluit (publiek toegankelijke ruimtes) 
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Detail klimatisatie Den Bell > 

Foto stad Antwerpen 
 
In het kader van de EPB-regelgeving is het 
plaatsen van een ventilatiesysteem verplicht in 
alle nieuwe én te verbouwen ruimtes waar 
mensen verblijven. Hierbij zal ook aandacht 
besteed worden aan archiefruimtes. 
 
Het ventilatiesysteem zal uitgevoerd worden 
volgens een correct berekend ventilatieplan.  
Aandacht wordt gevestigd op de luchtdichtheid 
van de gebouwschil zoals omschreven in 
Gebouwschil - Buitenwanden. 

 

 

Omdat luchtlekken een goede ventilatie gedeeltelijk of geheel teniet kunnen doen, moet aandacht 
besteed worden aan de luchtdichtheid van de gebouwschil.  
 
Globaal gesteld zijn er 4 soorten ventilatiesystemen: 
 
 systeem A: natuurlijk aanvoer en natuurlijke afvoer 

 systeem B: mechanische aanvoer en natuurlijke afvoer (gebouw in overdruk) 

 systeem C: natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer 

 systeem D: mechanische aanvoer en mechanische afvoer 

 Systeem D+: met warmterecuperatie 

 
In nieuwbouw en doorgedreven verbouwingen wordt de voorkeur gegeven aan systeem D+. 

Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

Ventilatiemonden en eventuele zichtbare kanalen zullen discreet aangebracht worden, tenzij deze 
elementen expliciet deel uitmaken van de architecturale expressie. 

Duurzaamheid 

Bij het ontwerpen van de ventilatie zal de mogelijkheid van warmterecuperatie steeds onderzocht 
worden, waarbij gekozen wordt voor een installatie met hoog rendement, (minimaal rendement van 
het recuperatiesysteem van 75%). 

Functionaliteit 

De ventilatie moet regelbaar zijn in functie van het gebruik van het gebouw, in functie van de 
seizoenen en in functie van de vraag (frequentieregelaars) ( mogelijks CO2-gestuurd). De combinatie 
van ventilatie met eventueel toe te passen passieve koeling (waaronder systemen met grondbuizen) 
moet als mogelijkheid onderzocht worden, (zie: ‘T 4/01 Klimatisatie – Koeling’). 

Leefbaarheid 

Juist gedimensioneerde kanalen en desnoods het aanbrengen van geluiddempers zorgen ervoor dat 
ventilatielawaai vermeden wordt. 
Luchttoevoer en luchtsnelheid worden bepaald volgens de geldende normen. 

Onderhoudbaarheid 
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De recuperatiesystemen, filters en luchtkleppen moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud en 
vervanging van filters. 
Het gebruikte materiaal zal courant op de Belgische markt beschikbaar zijn. 
Bij voorkeur wordt tijdens de waarborgperiode een onderhoudscontract afgesloten met de installateur 
voor het onderhoud van de installatie.  

Veiligheid 

Het doorvoeren van leiding door vloeren en wanden met een brandweerstand moeten steeds volgens 
de brandvoorschriften afgewerkt worden. 

 
EPB-regelgeving 
NBN D50-001 
Vlaams binnenmilieuklimaat (publiek toegankelijke ruimtes) 
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Duurzaamheid 

 Het regenwater wordt zoveel mogelijk vertraagd en gecontroleerd afgevoerd. 

 Bij elke nieuwe installatie wordt regenwaterrecuperatie toegepast, tenzij technisch onmogelijk. 

 Voor de afvoerinstallatie wordt in ieder geval bij nieuwe installaties steeds een gescheiden 
systeem toegepast: afzonderlijke afvoer van regenwater en afvalwater tot op de rooilijn. Hoe 
dan ook wordt ervoor gezorgd dat vervuild water zich niet kan vermengen met grondwater. 

 Er moet geopteerd worden voor het voorzien van waterdoordringbare oppervlakken. Door 
aanleg van infiltratievoorzieningen (infiltratiebekkens, infiltratieputten, draineerbedden, …) kan 
het hemelwater vertraagd in de bodem dringen.  

 Grijswater wordt zo veel mogelijk hergebruikt voor spoelstelsels e.d. . 

 Er wordt aandacht besteed aan het gecontroleerd afvoeren van afvalwater door eventueel een 
voorbehandeling. Dit afhankelijk van het type van vervuiling een bezinkingsbak, zandvanger, 
slibafscheider, koolwaterstofafscheiders, vetafscheiders of een natuurlijke zuivering op het 
terrein.  

Onderhoudbaarheid 

 Afvoerinstallaties worden steeds voldoende ruim berekend. Zij zullen bereikbaar geplaatst 
worden en voorzien worden van toezichtpunten om een vlot onderhoud mogelijk te maken. 

 Bij het plaatsen van afvoerputten op openbare plaatsen wordt rekening gehouden met een 
afdekking die alle vuil (papier, pmd, …) tegenhoudt.  

 Aansluitingen en richtingswijzigingen gebeuren onder een maximale hoek van 45°. 

 De afvoer van regenwater en van afvalwater worden tot op de rooilijn gescheiden gehouden. 

 Het gebruik van koper en lood in de hemelwaterafvoerinstallatie wordt zoveel mogelijk 
vermeden. 

Veiligheid 

Leidingdoorvoeren door vloeren en wanden met een brandweerstand moeten steeds volgens de 
brandvoorschriften afgewerkt worden. 
 
 

Decreet integraal waterbeleid 

 



versie 12/04/2013  

 
 

 

Duurzaamheid 

 
 Voorkom onnodig waterverbruik door plaatsing van waterzuinige toestellen en 

waterbesparende kranen en een waterbesparende installatie (zie ook T 3/01 inrichting – 
sanitaire toestellen/installatie). 

 Maak maximaal gebruik van hemelwater zoals omschreven onder T5/01 afvoerinstallaties.  
De regenwaterput wordt steeds gedimensioneerd volgens een berekend energieverbruik en in 
functie van het beschikbaar dakoppervlak. 

 De regenwaterleiding zal voorzien zijn van zelfreinigende voorfilter en vlotterfilter in de tank. 
Toestellen die op regenwater kunnen functioneren worden zoveel mogelijk op de installatie 
aangesloten (wc-spoeling, buitenkraan, wasmachine, binnenkraan voor schoonmaak). 

 Het is belangrijk het waterverbruik op te volgen. 

 Elke meter dient de mogelijkheid te bieden om een telemetrie-installatie te koppelen 
(waterboekhouding). Alle meters worden voorzien van een pulsuitgang. 

Decreet integraal waterbeleid 
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Duurzaamheid 

 Om energieverlies op de leidingen zo laag mogelijk te houden, heeft decentrale productie van 
sanitair warm water de voorkeur, afhankelijk van de situering binnen het project. Als vuistregel 
mag het aftappunt maximaal op 5m van het productiepunt liggen; indien verder levert een 
tweede verwarmingstoestel op termijn een besparing op. 

 De installatie zal zo ontworpen worden dat met de laagst mogelijke watertemperatuur gewerkt 
kan worden, rekening houdend met de legionellawetgeving.  

 In de regel worden geen elektrische geisers, boilers en verwarmingslint toegepast. 

 Om te beantwoorden aan de legionellawetgeving wordt de voorkeur gegeven aan niet-
thermische desinfecteermethoden. 

 Bij elke nieuwe installaties of grondige renovaties zal onderzocht worden of het gebruik van 
zonneboilers mogelijk is.  

Veiligheid 

Leidingdoorvoeren door vloeren en wanden met een brandweerstand moeten steeds volgens de 
brandvoorschriften afgewerkt worden. 
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Duurzaamheid 

Voor goede opvolging van het verbruik dient de mogelijkheid er te zijn om 
aan elke meter een telemetrie-installatie te koppelen. Hiervoor moeten alle 
meters voorzien worden van een pulsuitgang. 
 
De toepassing van domotica of intelligente installaties worden de mogelijke 
resultaten (energie-efficiënte versus kostprijs) aan elkaar afgetoetst.  
 
Lichtschakeling is te voorzien met beweging, aanwezigheidsschakelaars, … 
. 
 
Voor elektrische toestellen zoals vaatwasmachines, koelkasten en dergelijke 
moet gekozen worden voor het meest energie-efficiënte A-label op de markt. 

Technische sturing installaties, districtshuis Berchem > 

 

Functionaliteit 

Om functioneel te kunnen werken zal rekening gehouden worden met: 

 Voldoende contactdozen, ook in circulatieruimtes. Zowel ICT- als elektriciteitsaansluitpunten 
kunnen polyvalent gebruikt worden. 

 Deurluidsprekers en/of videofoon bedienbaar van op verschillende plaatsen. 

 Voldoende kringen en mogelijkheid tot uitbreiding van het bord met ongeveer 20%. 

 Wachtleidingen die uitbreiding van de installatie vergemakkelijken, indien nodig ook tussen 
verschillende bouwblokken. 

 Alle data- en telematica-installaties in te plannen en uit te voeren in overleg met Digipolis. De 
uitvoering van de passieve elementen worden opgenomen in het uitvoeringsdossier, terwijl 
Digipolis instaat voor de actieve elementen. 

Onderhoudbaarheid 

Afhankelijk van de grootte van elke installatie worden voldoende goed bereikbare verdeelkasten 
voorzien. De kasten worden afgesloten met een gestandaardiseerde sleutel, in gebruik bij de stad. 
Bij iedere uitvoering moeten bijhorende documenten geleverd worden zoals plannen, schema’s, 
productfiches, keuringsattest, … . Ook moet gezorgd worden voor opleiding in verband met gebruik en 
sturing van de installatie. 

Bouwfysische kwaliteit 

Alle meters worden in één specifieke ruimte geplaatst. 
Bij het voorzien van de aansluitingen wordt rekening gehouden met elektriciteit, telefonie, internet, 
radio en tv, … . 

 
AREI 
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

Verlichting is zowel een comfortelement als een 
architecturaal element. 

Duurzaamheid 

De verlichtingsinstallaties zullen berekend worden in 
functie van een laag verbruik, lage 
werkingstemperatuur en lange levensduur. In de regel 
worden zij berekend op 2 à 2,5 W/100 lux.m², voor 
sportzalen en hoge ruimtes 3 W/100 lux.m². 
 

Aangepaste verlichting Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek > 
Fotograaf Koen Van Damme   

 

 

Binnenverlichting 

 Voor functionele en algemene verlichting wordt maximaal gebruik gemaakt van TL-verlichting, 
spaarlampen of LED-verlichting.  

 Voor puntverlichting wordt gebruik gemaakt van spaarlampen. 

 Halogeenverlichting wordt enkel toegepast waar zij om functionele of esthetische redenen de 
enige degelijke oplossing zijn. Omwille van hun verbruik en korte levensduur wordt de 
voorkeur gegeven aan andere oplossingen.  

 Het toepassen van LED-verlichting wordt overwogen afhankelijk van zijn evolutie en 
mogelijkheden. 

Buitenverlichting 

 De buitenverlichting kan gebeuren door armaturen met energiezuinige lichtarmaturen op de 
markt in functie van gebruik en comfort (Metaalhalide of LED). 

 De armaturen moeten het uitgestraalde licht steeds neerwaarts richten, dit in het kader van de 
bestrijding van lichthinder en lichtvervuiling, maar veiligheid moet primeren. 

 Afhankelijk van de plaats en het gebruik zal steeds de toepassing van bewegings- of 
aanwezigheidsschakelaar overwogen worden, met aandacht voor de kwaliteit en de verwachte 
levensduur van de schakelaars. 

 Bij het ontwerp van de installatie wordt maximaal ingespeeld op daglichttoetreding. De 
toepassing van lichttunnels (lighttubes) of soortgelijke kan hierbij helpen. 

Functionaliteit 

Verlichtingstoestellen worden voorgesteld op basis van hun functie, voorkomen en kostprijs. 

Leefbaarheid 

De verlichting zorgt voor het visuele comfort en wordt gemeten op de werkplekoppervlakte, met 
gesloten deuren en ramen, bij een maximale verlichting (toelaatbare afwijking van ± 10%). 
 

De volgende verlichtingswaarden worden vooropgesteld: 

 bordessen aan liften volgens liftnorm50 lux 

 schacht 50 lux 

 archief 150 lux 
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 parking 150 lux 

 technische ruimte 200 lux 

 sanitair 250 lux 

 lobby  300 lux 

 keuken 500 lux 

 restaurant 500 lux 

 serverlokaal 500 lux 

 kantoorruimte  500 lux 
(totaal maximum 12,5 W/m² opgenomen vermogen, energiezuinige en efficiënte verlichting) 

 tekenlokaal 750 lux 

 lokaal voor hoge precisietaken 1000 lux 

De lichtvoorziening moet ervoor zorgen dat geen bijverlichting nodig is. 

Onderhoudbaarheid 

Bij de keuze van de verlichtingsarmaturen en de lampen zal voldoende aandacht besteed worden aan 
de volgende aspecten: 

 de beschikbaarheid op de Belgische markt 

 de levensduur van de lampen 

 de lichtkleur van de lampen, in functie van de omgeving 

 het onderhoudsgemak voor de armaturen, specifiek voor reiniging van de armaturen en voor 
vervanging van de lampen 

 de plaatsing op een gemakkelijk bereikbare plaats 

 het gebruik van aangepaste armaturen: op vandalismegevoelige plaatsen worden 
overeenkomstige toestellen geplaatst. 

Bij voorkeur wordt tijdens de waarborgperiode een onderhoudscontract afgesloten met de installateur 
voor het onderhoud van de installatie.  

Toegankelijkheid 

Bij de verlichtingsberekening zal een hogere verlichtingswaarde berekend worden in lokalen bedoeld 
voor senioren. 

 
NBN L 13-001, Binnenverlichting van de gebouwen, Algemene Principes 
NBN L 13-006, Verlichting van werkplaatsen 
NBN EN 12464-1, Licht en verlichting – Werkplekverlichting 
ARAB 
Welzijn op het werk 
Vlaams binnenmilieubesluit (publiek toegankelijke ruimtes) 
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Duurzaamheid 

Wanneer liften in het gebouw nodig zijn, wordt best gekozen voor het type lift zonder machinekamer. 
 
Toegankelijkheid  
Liften dienen toegankelijk te zijn voor personen met een rolstoel. 

Onderhoudbaarheid 

Ongeacht de vormgeving, afwerken van kooivloer en -wanden in duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen. Het toepassen van een stenen vloer wordt slechts mits aanvaardbare motivatie 
toegelaten. 
 

 
Basisnorm EN 81-1 voor elektrische liften  
Basisnorm EN 81-2 voor hydraulische liften 
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Om de veiligheid in en rond de stedelijke gebouwen te waarborgen, geeft de preventiedienst van de 
lokale politie hierna volgende aandachtspunten me. Ze worden afhankelijk van hun impact op 
eisenprogramma, architectuur, functionaliteit, enz. geëvalueerd. 
Het wordt aanbevolen bij de ontwikkeling van elk project de preventiediensten te betrekken. 
 
Aandachtspunten: 

Bedrijfsterrein Degelijke afbakening. 

Bedrijfsterrein: groenvoorziening Gerichte inplanting/gebruik maken van ondoordringbare 
aanplantingen, … 
Geen aanplantingen tussen 1m20-2m20 (observatie) 

Bedrijfsterrein: verlichting Voldoende verlichting. 
Rekening houden met mogelijkheid sociale controle. 

Beveiliging gebouw: algemeen Beveiligingsmaatregelen concentreren zich op de 
buitenschil/perimeter van het risico. 

Beveiliging gebouw: opklimmogelijkheden Beperk het aantal opklimmogelijkheden naar 
bovenliggende verdiepingen. 

Beveiliginggebouw: compartimentering Enkel risicovolle ruimten worden extra beveiligd 
(bouwkundige compartimentering). 

Gevels: verlichting Gevels moeten degelijk verlicht worden op plaatsen waar 
sociale controle mogelijk is. 
Toegangen moeten extra verlicht worden (eventueel met 
bewegingsdetectie). 

Toegangscontrole: aantal toegangen Het aantal toegangen wordt zoveel mogelijk beperkt. 

Toegangscontrole: onthaal Alle bezoekersingangen moeten voorzien worden van 
een onthaal dat permanent bemand is tijdens 
openingsuren. 
Observatie op toegangen bevorderen. 

Toegangsbeveiliging: elektronische 
beveiliging 

Alle buitendeuren voorzien van toegangscontrole. 

Toegangscontrole: camerabewaking Camerabewaking kan geïmplementeerd worden. 
Efficiënt inbraakalarm kan voorzien worden. 

Toegangscontrole: sluitsysteem Implementeer sluitsysteem (hoofdsleutels, gecodeerde 
cilinders). 

Scheiding publieke: personeelsruimten Het concept scheidt personeelsruimten met de publiek 
toegankelijke ruimten. 

Toegangsdeuren Voorzien van meerpuntsvergrendeling. 
Voorzien van voldoende scharnierpunten (3 à 4). 
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Voorzien van stevige sluitplaat/sluitkom 
Cilinderbeveiliging. 
Stevige verankering van de deuromkadering. 
Duidelijk en strikt sleutelplan voor elk gebouw opstellen. 

Toegangsdeuren: gecompartimenteerde 
ruimten 

Zie  Toegangsdeuren 
Stevige deurplaat/eventueel veiligheidsdeur. 

Ramen: bereikbaar via buitenzijde 
 

Meerpuntsvergrendeling, of espagnolet met sluiting 
of vaste raamprofielen met ventilatiestrip of klapraampjes. 
 
Glaslatten steeds aan de binnenzijde. 
Vergrendelbare rolluiken optioneel. 

Garagepoorten Sectionaalpoorten 
Elektrisch aangedreven 
Vergrendelbaar via de binnenzijde 

Ramen: bereikbaar via buitenzijde 
gecompartimenteerde ruimten 

Aanwezige ramen moeten extra beveiligd worden. 
Zie Toegangsdeuren 
Slagvrij glas 
Stevig verankerd traliewerk 
Vaste raamprofielen eventueel met ventilatiestrip 

Ramen: schuiframen, bereikbaar via 
buitenzijde 

Schuifraambeveiliging 

Ramen: klapraampjes, bereikbaar via 
buitenzijde 

Voorzien van valbescherming 

Toegang tot dak Toegangen worden degelijk afgesloten/beperkte 
toegankelijkheid. 

Dak: koepels Degelijk verankerd 
Koepels niet langs de buitenzijde te verwijderen. 
Traliewerk aan binnenzijde 

Dak: zonnepanelen Zonnepanelen moeten verankerd worden. 

Kelder: kelderroosters Degelijke verankering 

Kluis Wordt geplaatst in gecompartimenteerde ruimte. 
Kluis wordt verankerd in vloer/muur. 

Onthaalbalie Beveiliging onthaalbediende 
Voldoende breed en hoog 
Beperk de mogelijkheid om achter de balie te geraken. 
Bevorder contact met BackOffice. 

Signalisatie Uniforme signalisatie 
Afficheer genomen maatregelen. 
Houd rekening met blinden en slechtzienden. 
 

Personeel: fietsenstalling Gecompartimenteerde ruimte enkel toegankelijk voor 
gebruikers. 
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Degelijk verankerde beugels 

Klanten: fietsparking Voldoende degelijk verankerde beugels 
Observatiemogelijkheden creëren 

Personeel: kleedruimten Gecompartimenteerde ruimte enkel toegankelijk voor 
gebruikers. 
Degelijke lockers 
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Veiligheid 

 
Bij het installeren van waarschuwing- en alarminstallaties worden steeds de gebruiksvoorschriften 
geleverd en wordt een opleiding voorzien. 
 
Het is aan de gebouwbeheerders ervoor te zorgen dat het personeel opgeleid wordt om de installaties 
te bedienen. 
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Voor de verschillende te huisvesten functies kunnen specifieke verwachtingen en voorwaarden 
gelden. Ruimtes voor kinderopvang, schoolgebouwen, politiekantoren, enzovoort hebben elk hun 
eigen aandachtspunten. Dit hoofdstuk geeft de eisen en verwachtingen weer die in deze gevallen van 
kracht zijn. 
 
Voor bepaalde specifieke toepassingen bestaan algemene eisenprogramma’s of blauwdrukken. Zij 
zijn complementair aan deze blauwdruk ‘Richtlijnen bouwen met de stad’.  
Het is dan ook belangrijk bij aanvang van elk project te informeren naar de relevante normen en 
richtlijnen voor de specifieke uitvoeringen. 
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 

De binnen-buitenrelatie is een belangrijk element in de ruimtelijke 
ervaring. Nochtans moet in het ontwerp rekening gehouden worden met 
vreemde inkijk aan de straatzijde die kan leiden tot onaangename 
ervaring bij zowel personeel als kinderen. 

Efficiënt ruimtegebruik en aanpasbaarheid 

De mogelijkheid zal bestudeerd worden voor aanpassing van ruimtes of 
van onderlinge uitwisseling van functies op kortere termijn.  
De veranderende instroom van kinderen en hun overgang naar een 
hogere leeftijdsgroep maken deze ruimtewijzigingen op korte termijn 
noodzakelijk. 

 Kinderdagverblijf Luchtbal, Fotograaf Liesbet Goetschalckx >  

Leefbaarheid 

 De ruimtelijke ervaring zal bekeken worden vanuit de ervaring van de kinderen. De 
beschikbare ruimte wordt echter beperkt door de oppervlaktenormen opgelegd door Kind en 
Gezin. 

 Het programma leidt tot veel afzonderlijke en kleinere ruimtes. De structuur van het plan en de 
vormgeving moeten van het geheel een leefbare en ordelijke ruimte maken die de opstapeling 
van hokjes overstijgt. 

 Aandacht moet besteed worden aan de akoestische kwaliteit, vooral voor grotere speelruimtes. 

 Voor een kinderdagverblijf is vloerverwarming aangewezen. 
Een grondige studie van de kringen en juiste afstelling van de installatie moeten verzekerd 
worden. 

 Een kinderopvang heeft ook nood aan bespeelbare buitenruimte met aangepaste 
vloerafwerking en ingeplant met aandacht voor zon en schaduw. 

Duurzaamheid: 

 Vergrote aandacht voor voldoende ventilatie vb. ventilatieingang niet aan kant van drukke weg 
plaatsen. 

 Gezondheidsschadelijke producten in de ruimtes vermijden. 

Onderhoudbaarheid 

Afwerkingmaterialen worden eveneens gekozen in functie van de te gebruiken onderhoudsproducten 
die niet schadelijk mogen zijn voor het binnenmilieu en de gezondheid van de kinderen. 

Veiligheid 

 De keuze van afwerkingsmaterialen en bouwelementen zal rekening houden met kinderen.  

 Speciale aandacht gaat ook naar de deuren met vingerbeveiliging. Waar nuttig worden de 
deuren onderaan voorzien van beglazing (zicht kruipers).  

 Stopcontacten en deurkrukken worden hoger, buiten bereik van de kinderen geplaatst. 

 Beplantingen worden met zorg uitgekozen: niet giftig, geen stekels, … . 
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 Een algemeen programma van eisen geldig voor de stedelijke kinderdagverblijven wordt 

opgelegd bij oprichting of herinrichting van kinderdagverblijven. Dit is op aanvraag beschikbaar 
bij AG Kinderopvang en dienst onthaalouders Antwerpen, tel. 03 338 33 13. 

 Normen opgelegd door Kind en gezin: www.kindengezin.be 
 HCCP-norm voor de inrichting van de keukens. 
 Normen en richtlijnen subsidiërende overheid Vipa 

 

mailto:gert.nielandt@stad.antwerpen.be
http://www.kindengezin.be/
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In grote lijnen worden de stedelijke sportzalen in drie categorieën 
onderverdeeld: 

 topsportgebruik: sportzalen die ontworpen worden voor 
sportbeoefening op het hoogste niveau. 

 competitief gebruik: Sportzalen die ontworpen zijn voor 
sportbeoefening op een recreatief of competitie op een lager 
niveau met een beperkte bezoekersmogelijkheid.  

 recreatief gebruik: sportzalen die beantwoorden aan de 
technisch-sportieve eisen maar niet in aanmerking komen 
voor competitiesport, tenzij eventueel competitie van een lager 
niveau, (jeugdafdelingen of lagere reeksen). 

 
De stedelijke sportdienst beschikt over een document waarin de 
technische en gebruiksverwachtingen van elke type worden 
opgesomd. 
 
Het programma van eisen bepaalt onder welke categorie de te 
bouwen of te verbouwen sportzaal valt.  
 
< Sporthal Arena, Foto stad Antwerpen 

Duurzaamheid 

 De verlichting van de zaal wordt zoveel mogelijk voorzien met adresseerbare lichtpunten die 
afhankelijk van de bezetting van de zaal in delen kunnen ontstoken worden. De lichtniveaus 
zijn aanpasbaar in functie van het gebruik, (onderhoud, recreatief en competitief sporten). 

 De ventilatie moet voorzien worden op intensief sporten, geluidsarm en CO2-gestuurd. 

Functionaliteit 

 De aandacht wordt gevestigd op de noodzaak een uitgekiend circulatieplan uit te werken 
waarin een duidelijke scheiding behouden blijft tussen de circulatie van de sporters, deze van 
het publiek en de toegang tot de cafetaria. 

 Als de zaal opsplitsbaar is moet elk deel bovendien rechtstreeks bereikbaar zijn zonder een 
ander veld te moeten betreden. 

 Vanuit het toezichtlokaal zal zoveel mogelijk controle gehouden kunnen worden op zowel de 
sportzaal als de inkom en het kleedkamercompartiment annex spelersgang. 

Toegankelijkheid 

In de doucheruimtes wordt één verstelbare douchekop per ruimte voorzien. 

Veiligheid 

 De inrichting van de sportzaal houdt steeds rekening met de veiligheid van de gebruikers. 
Buiten de gangbare normen wordt hier de aandacht gevestigd op de gebruikte materialen en 
het weren van obstakels, (ruwe materialen,uitspringende kolommen, naar binnendraaiende 
deuren,…). 

 Een camera-infrastructuur wordt in de regel steeds voorzien. De omvang ervan wordt bepaald 
in functie van het al of niet onbemand functioneren van het complex. 
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“Handboek sportaccommodatie”, Arko Sports Media NV, Nieuwegein ISA Sport, ISBN 90 72047-06-0, 
NOC*NSF publicatie nr.166 
 
Dit handboek is niet bindend, maar is een leidraad bij het bouwen of herinrichten van de sportinfrastructuur. 
 

 
Sportdienst stad Antwerpen: 
cs_sport_mailbox@stad.antwerpen.be 
 
 

mailto:cs_sport_mailbox@stad.antwerpen.be
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Functionaliteit 

De openbare bibliotheken hechten zeer grote waarde aan 
een ruimtelijk concept dat rekening houdt met de steeds 
wisselende toekomstgerichte organisatie en inrichting van 
haar dienstverlening:  

 voor haar klanten bestaande uit diverse 
doelgroepen, 

 met aandacht voor E-bib, self-checkinstallaties, 
cyberactiviteiten en wisselende opstelling van haar 
aangeboden collecties, bestaande uit uiteenlopende 
materialen, zowel boek-, als non-boek materialen: 
boeken, tijdschriften, cd, dvd, cd-rom, …. 

 
In de openkastruimtes worden bouwkundige obstakels 
vermeden.  
 
Flexibiliteit is topprioriteit. 

 
 

 
 

^ Bibliotheek Merksem 
Foto stad Antwerpen 

Leefbaarheid 

 In de ruimtes waar de openbare bibliotheken hun collecties aanbieden, moet de plaatsing van 
lichtarmaturen en lichttoestellen steeds in overeenstemming zijn met het inrichtingsplan van 
deze ruimtes. Voornamelijk met betrekking tot het inplanten van alle soorten rekken, tafels, 
werkposten, pc-tafels, ziteilanden. Dit principe wordt verder aangevuld in het specifieke 
programma van eisen per locatie. 

 publieke openkastruimtes dienen overal voldoende lichtwaarde te hebben. Ook op 30 cm van 
de vloer (onderste rekken). 

Toegankelijkheid 

De minimumdoorgang tussen de rekken wordt bepaald door de bezetting op piekmomenten en de 
specifieke aard van de collectie. De tussenruimte varieert tussen 1,20 en 1,50 m.  
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Architecturale en ruimtelijke kwaliteit 
 
De lokale politie voerde een studie uit rond het 
onthaal van haar klanten. Hieruit werd een 
concept ontwikkeld voor een uniforme 
inrichting van de onthalen van de lokale politie. 
 
 
< Proefopstelling nieuw concept onthaal lokale 
politie 
Fotograaf Koen Van Damme 

Functionaliteit 

Er worden verscheidene functies gescheiden: 

 de publieke zone 

 de politiewerkzone 

 de arrestantenzone 

 
In de arrestantenzone mag er ook geen visueel contact zijn, ook niet in de buitenruimte. 

 
 Koninklijk besluit betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door 

de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen d.d. 14 september 2007 
 Normenboek voor politiegebouwen 
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Deze blauwdruk is het resultaat van onderzoek en overleg met verschillende bevoegde en 
belanghebbende organisaties en van jarenlange ervaring in het beheer van het stedelijk patrimonium.  
 
Vanzelfsprekend zullen nieuwe evoluties, behoeften en de praktijk aanleiding geven tot het 
aanpassen van deze richtlijnen. Het kan immers nooit een definitief, statisch document zijn. Daarom 
bestaat er een werkgroep die regelmatig de noodzaak tot aanpassing onderzoekt en uitvoert. Uw 
input als gebruiker of beheerder van het patrimonium is daarbij onmisbaar.  
U kunt met uw opmerkingen, informatie en vragen terecht bij: 
 
blauwdruk.bouwenmetdestad@stad.antwerpen.be

 
 

mailto:blauwdruk.bouwenmetdestad@stad.antwerpen.be

