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Inleiding
Voor het Hasseltse stadsbestuur was het van bij de meet duidelijk: het nieuwe stadhuis zou een 
voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van duurzaamheid.  Om dit te bereiken engageerde het  
bouwteam zich tot de realisatie van een bijzonder ambitieuze uitdaging: het behalen van het BREEAM 
excellent certificaat.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology.  
BREEAM is een onafhankelijke organisatie die sinds 1990 gebouwen certificeert op basis van een 
wetenschappelijke, internationaal erkende methode om de duurzaamheid van een gebouw te 
evalueren.  BREEAM kent aan gebouwen de score “pass”, “good”, “very good”, “excellent” of 
“outstanding” toe. Ondertussen werd ongeveer een kwart miljoen gebouwen gecertificeerd in meer 
dan 50 verschillende landen. 

Het doel van BREEAM is om gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en ontwerpers bewust te maken 
van de voordelen van duurzaam bouwen, zeker als je rekening houdt met de  volledige levensduur van 
een gebouw. Daarnaast ondersteunt BREEAM ook bij het vinden van kosteneffectieve oplossingen. 

Duurzaam staat niet noodzakelijk synoniem voor duur. Van de 3 ingediende bouwprojecten voor het 
nieuwe stadhuis was het geselecteerde project het goedkoopste, maar ook het meest duurzame. 

In België zijn er maar 42 gebouwen waaraan BREEAM de score excellent heeft toegekend. Het 
nieuwe stadhuis in Hasselt is op dit moment het enige Limburgse gebouw met een BREEAM 
excellent score. 

De uiteindelijke score van een gebouw wordt bepaald op basis van de punten die een gebouw 
scoort in een aantal categorieën. Op de volgende pagina's overlopen we deze categorieën en 
geven we meteen tips om ook de duurzaamheid van jouw huis een flinke boost te geven.
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CATEGORIEEN VAN EEN BREEAM CERTIFICAAT

Management

Materialen

  Landgebruik 
en ecologie

Energie

Water
 Gezondheid 
& welbevinden

Innovatie    Afval

       Transport  

Vervuiling

Management

BREEAM®

Materialen
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Management
In de categorie Management gaat het vooral om het goede beheer van de werf. Het bouwteam nam 
samen met alle betrokkenen de nodige maatregelen om van de werf een zo ecologisch verantwoord 
mogelijke werkplek te maken.  Dat deden ze van bij het uitschrijven van de opdracht tot en met de 
oplevering van het nieuwe stadhuis.  

Betrek de verschillende partijen vanaf het begin bij je bouwproject. Zorg ervoor dat zowel de 
architect, de aannemer, de bouwheer als de omwonenden en andere stakeholders van bij de 
start samen aan tafel zitten. 

Maak iedereen bewust van de ecologische impact van een werf. Volg gedurende het hele 
bouwproces het waterverbruik, het energieverbruik en de CO2-productie op. 

Stel een "life cycle cost and service planning" op.  Dit doe je door het maken van een analyse van 
de totale kosten van het verbruik en de vervuiling van het gebouw tijdens zijn levensduur. 
Hiervoor moet je ook elementen zoals de productie-energie van materialen, het transport, de 
vervuiling bij afbraak of het onderhoud in rekening brengen.
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Gezondheid & welzijn
In elk gebouw verdienen de gezondheid en het welzijn van de gebruikers bijzondere aandacht. Het 
nieuwe stadhuis moet een gezonde en aangename werkplek zijn. Hierbij spelen diverse factoren een 
rol. 

LUCHTKWALITEIT
Vluchtige Organische Componenten komen vaak voor in producten zoals verf of lijm en zijn 
kankerverwekkend.  Tijdens het bouwproces werden enkel VOC-vrije producten gebruikt.  

Het aanwezige ventilatiesysteem zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. Het systeem meet 
voortdurend het CO2-gehalte in de lucht.  

Ben je zelf met verbouwingen bezig of denk je eraan om een kamer een nieuw tintje te geven? 
Kies dan voor producten op waterbasis. Producten op basis van water zijn altijd VOC-vrij.

THERMISCH COMFORT
Studies wijzen uit dat een binnentemperatuur die het nauwst aansluit bij de buitentemperatuur het 
gezondst is voor werknemers. In de winter is dat 21°C en in de zomer 26°C.  Het aangename 
binnenklimaat zorgt voor het thermisch comfort van de werknemers. Tijdens het ontwerp en de 
constructie van het gebouw is er niet alleen rekening gehouden met het huidige klimaat, maar ook 
met de verwachte temperatuurstijging  (nl. het verwachte klimaat in 2050).  Op deze manier kunnen 
we het thermisch comfort in het gebouw ook over 30 jaar nog garanderen. Daarnaast is ook gedacht 
aan een gelijkmatige verdeling van de warmte en een luchtsnelheid die niet meer dan 0,1m/s 
bedraagt. Zowel in de zomer als in de winter is de binnentemperatuur gemakkelijk op peil te houden. 
Hierdoor wordt er niet alleen minder energie verbruikt, maar is de investering in verwarmings- en 
koelingssystemen ook lager. 

Het nieuwe stadhuis wordt verwarmd door middel van een Koude-Warmte-Opslagsysteem (KWO).  Dit 
systeem is gebaseerd op twee diepe boringen tot in het grondwater van Hasselt. Met behulp van een 
warmtepomp wordt het water gebruikt om warmte aan te trekken in de winter en koude in de zomer. 
Tijdens de zomer wordt de overtollige warmte van het gebouw afgegeven aan het water waardoor dit 
weer opgewarmd wordt. Deze warmte blijft daar dan tot zij opnieuw nodig is in de winter. 

Ook in je eigen woning kan je zorgen voor thermisch comfort. Een van de valkuilen is het 
overmatig koelen tijdens hete periodes. Het is ongezond en systemen zoals airco’s zijn absoluut 
niet duurzaam. Overweeg liever de aankoop van een warmtepomp op basis van grond. Zo’n 
warmtepomp kan tijdens de zomer gebruikt worden voor het koelen.  Zo wordt een deel van de 
warmte die opgenomen is tijdens de winter terug afgegeven aan de bodem.  Het komt het 
rendement van je warmtepomp alleen maar ten goede. Ook andere warmtepompsystemen zijn 
meestal veel duurzamer dan airconditioning. 
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WATERKWALITEIT
Om de waterkwaliteit te verzekeren zijn er extra filters voorzien in het gebouw. 

In het hele gebouw vind je drinkkraantjes. 

AKOESTISCH COMFORT
Ook op het vlak van akoestiek is het nieuwe stadhuis zeer goed uitgerust. Op voorhand zijn er 
akoestische studies uitgevoerd die rekening hielden met geluiden in kantoorruimtes. Het bouwteam 
nam de nodige maatregelen voor de juiste geluidskwaliteit in het gebouw. Zo hebben medewerkers in 
de landschapskantoren geen last van geluidsoverlast. Alle vergaderzalen en kantoren zijn voorzien 
van doeltreffende isolatie om het geluid binnenskamers te houden. 

Heb je thuis een kantoor- of andere ruimte waarin geluid al snel te luid klinkt? Probeer dan eens 
"geluidsabsorbers": zachte afwerkingsmaterialen zoals kussens, tapijten, gordijnen, … 
Tegenwoordig bestaan er ook schilderijen en andere wanddecoratie waarin geluidsabsorbers 
zijn verwerkt. Ben je van plan om een extra kamer te maken, bijvoorbeeld met gipskarton- 
wanden?  Vul ze op  met minerale wol of een ander akoestisch isolatiemateriaal. Een goed 
akoestisch comfort doet wonderen voor je welzijn! 

VEILIGHEID
Bij het ontwerpen en bouwen van het stadhuis ging er natuurlijk ook veel aandacht naar de veiligheid 
van de gebruikers. De gebruikers zijn onderverdeeld in drie circulatiestromen: voetgangers, fietsers 
en auto’s. Voor elk van deze drie stromen is er een andere ingang. 

Medewerkers in het gebouw werken met badges.  Zo krijgt ieder enkel toegang tot de noodzakelijke 
ruimtes.
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Energie
Door gebruik te maken van weldoordacht design is het bouwteam erin geslaagd om de energie- 
behoefte van het gebouw te beperken.  Het energieverbruik wordt nauwkeurig gemonitord.  Voorlopig 
gebeurt dit enkel centraal, maar bedoeling is dat gebruikers op elke verdieping zelf kunnen zien 
hoeveel energie ze elk moment verbruiken.  Als sensibilisering kan dat tellen!

Alle buitenverlichting is voorzien van timers of daglichtsensoren om energieverspilling te voorkomen.

Hernieuwbare energie  is toegepast in de vorm van zonnepanelen op het dak en de eerder 
beschreven KWO-installatie (zie p. 5). 

Alle zogenaamde 'kleine verbruikers' zoals computers, schermen, waterkokers, GSM-laders, … zijn 
voorzien zijn van een A-plus label, dat aangeeft dat ze op zo’n efficiënt mogelijke manier energie 
verbruiken.  Het gebruik van energie-efficiënte apparatuur wordt aangemoedigd. 

Niet alleen in een groot gebouw als een stadhuis kan je op een slimme manier energie besparen, 
ook thuis levert bewust omgaan met energie alleen maar voordelen op. De zuinigste lamp is de 
niet-aanwezige lamp. Denk steeds na voor je extra verwarmt, een extra lamp plaatst, … Soms is 
het de moeite waard om eerder te isoleren of bijvoorbeeld een kamer wit te schilderen dan extra 
te verbruiken. Het is nog beter om niet te verbruiken dan om energiezuinig te verbruiken.

Door het consequent meten van je verbruik kan je veel energie besparen. Meet niet enkel het 
totale verbruik maar probeer ook eens bepaalde delen of bepaalde toestellen apart te meten. Zo 
kom je makkelijk te weten waar en wanneer je het meest verbruikt en dus ook waarop je het 
meest kan besparen. Meestal vormen verwarming en sanitair warm water samen de grootste 
verbruikers.

Apparaten met een A-plus label zijn normaal gezien de zuinigste in hun categorie. Vergelijk 
steeds apparaten binnen dezelfde categorie: een condenserende droogkast met een A-plus 
label kan soms meer verbruiken dan een gewone droogkast met B-label omdat het condenseren 
nu eenmaal meer energie verbruikt. 

In het nieuwe stadhuis ligt de focus op het ‘niet-verbruiken’.  Dit sluit volledig aan bij de belangrijke 
principes in het duurzaamheidsdenken.  De eerste en belangrijkste stap is proberen te voorkomen 
dat je energie verbruikt. De volgende stap houdt in dat je het kleine beetje verbruik dat toch nodig is, 
probeert op te vangen door middel van hernieuwbare energie. Het nog resterende verbruik wordt 
opgevangen door fossiele brandstoffen, mits deze op een zo efficiënt mogelijke manier worden 
gebruikt. 



- 8 -

Transport
In het ontwerp van het gebouw schuilt een duidelijke visie om mensen te laten kiezen voor meer 
duurzame manieren van transport. Hiermee willen we niet alleen de vervuiling gerelateerd aan 
transport verminderen, maar ook de fileproblematiek aanpakken.

Het gebouw is volledig voorzien op duurzaam transport.  In de ondergrondse garage vinden 486 
fietsen een plaatsje en zijn er 12 plaatsen voor elektrische voertuigen. Bij de fietsenstalling zijn er ook 
douches, sanitair en lockers, zodat de werknemers de mogelijkheid hebben zich nog even op te 
frissen voor ze aan hun werkdag beginnen. 

Bij de inplanting van het stadhuis was de vlotte aansluiting met het openbaar vervoer een cruciale 
voorwaarde.  Het gebouw is gemakkelijk bereikbaar, zowel te voet of met de fiets als met bus of trein.  
Ook aan rolstoelgebruikers is natuurlijk gedacht.

Denk steeds even na voor je in de auto stapt. Is het de moeite om hiervoor de auto te nemen? Is 
er geen gemakkelijke bus- of treinverbinding? Gaat het niet sneller met de fiets? 
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Water
Voor de realisatie van het nieuwe stadhuis stond ook waterbesparing hoog op de prioriteitenlijst. 
Regenwater wordt opgevangen van het bovenste dak van het stadhuis en opgeslagen in een grote 
regenwatertank onder het gebouw. Het opgevangen regenwater wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het 
doorspoelen van toiletten.  

Net zoals het energieverbruik wordt ook het waterverbruik nauwkeurig gemonitord. Voorlopig 
gebeurt dat enkel centraal, maar in de toekomst wordt het duidelijk zichtbaar per verdieping. Door 
het confronteren van de gebruikers met hun eigen waterverbruik worden ze gesensibiliseerd om 
minder te verbruiken. 

Het nieuwe stadhuis is voorzien van een systeem dat lekken detecteert die anders onopgemerkt 
zouden blijven.  Zo kunnen lekken snel worden aangepakt en kan waterverspilling worden vermeden.  

Alle kranen zijn voorzien van sensoren zodat kranen niet onnodig blijven lopen. Voor alle douches en 
kranen zijn spaarkoppen gebruikt. 

Het (ver)bouwen van een huis is de ideale gelegenheid om een regenwatertank te plaatsen en 
die aan te sluiten op de WC’s. Zorg er wel voor dat je steeds kan overschakelen op leidingwater, 
zodat je bij lange periodes van droogte niet zonder water valt. 

Het opvolgen van je eigen waterverbruik kan een goede motivatie zijn om minder te verbruiken 
of om te ontdekken waarin nu precies het grote verbruik schuilt. Vaak kunnen kleine dingen al 
een groot verschil maken, bijvoorbeeld het sluiten van de kraan terwijl je je tanden poetst. 
Verder kan je zien wanneer er plots een onverklaarbare stijging in je verbruik is. Dit kan duiden 
op een lek in het systeem. Herstel lekken steeds zo snel mogelijk. Ook al lijkt het niet veel 
waterverlies door de enkele druppels die telkens vrijkomen, over de loop van een paar dagen kan 
dit toch al snel oplopen tot een substantiële hoeveelheid water.  

Het plaatsen van spaarkoppen op je sanitaire voorzieningen bespaart jaarlijks een enorme 
hoeveelheid aan water. 
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Materialen

1.  De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en 
papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties.
2. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om 
een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem 
is de 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA). 

Het stadhuis is ontworpen om gemakkelijk de tand des tijds te doorstaan. Enerzijds door de keuze 
van robuustere materialen, zoals vloerbekledingen die langer meegaan, afrondingen van bepaalde 
hoeken waarlangs veel circulatie plaatsvindt of verstevigingen van muren als een soort extra plint. 
Anderzijds werd bij het ontwerp gekozen voor een modulaire opbouw met enkel de centrale kernen 
als vaste structuren. De verdere indeling van het gebouw gebeurt aan de hand van systeemwanden 
die gemakkelijk opgebouwd en weer afgebroken kunnen worden. Het resultaat is een open grondplan 
waardoor het gebouw zich in de toekomst kan aanpassen aan eender welke functie.

Voor het stadhuis werd een 'life cycle cost' opgesteld, een berekening die voor de volledige levensduur 
van een gebouw de impact van alle gebruikte materialen van productie tot afvalverwerking in 
rekening brengt. Die geeft een goed beeld van de eigenlijke impact van een nieuwe constructie. En 
dat hielp om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. 

Materiaalgebruik gaat verder dan: 'Wat is er mooi? Welke kleuren passen bij elkaar?'.   Het bepaalt in 
grote mate de constructiemogelijkheden en de impact daarvan op onze leefomgeving. Al het hout in 
het nieuwe stadhuis is FSC-gecertificeerd1.  Het FSC-keurmerk garandeert een verantwoorde 
herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage. Hout en afgeleide producten of andere 
bosproducten krijgen pas een FSC-claim wanneer ook de verwerkende keten van bos tot eindproduct 
gecontroleerd wordt op vlak van traceerbaarheid. Een materiaal uit Australië is veel minder 
duurzaam dan een lokaal materiaal. De energie verbruikt voor het transport telt ook mee voor de 
totale kost van het gebouw. Alle isolatiematerialen en al het glas gebruikt in het nieuwe stadskantoor 
voldoen aan de ISO 14001 certificatie2. Dit wil zeggen dat het gebouw voldoet aan zeer strenge eisen 
inzake milieu-impact.

Een andere factor van verantwoord materiaalgebruik is het verschil in productie-energie tussen 
verschillende materialen. Een volledig verglaasde baksteen moet bijvoorbeeld veel heter bakken dan 
een simpele rode baksteen. De geïnvesteerde productie-energie is bij de eerste dus groter dan bij de 
tweede. 

Verder is ook de levensduur van een materiaal belangrijk. Voor gevelafwerking kan je werken met 
panelen die 10 jaar mee gaan of met panelen die 30 jaar mee gaan.  Als je weet dat het gebouw 
bedoeld is om minimum 50 jaar te blijven staan, dan zal je de eerste soort panelen minstens vier keer 
moeten vervangen, en de tweede soort slechts een keer.  Ook al is het paneel met de levensduur van 
10 jaar goedkoper, makkelijker te produceren, lokaal, … Door zijn beperkte levensduur zal de 
uiteindelijke impact van dit paneel veel groter zijn dan dat van het paneel met de levensduur van 30 
jaar.  
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De draagstructuur (beton en staal) van een gebouw heeft de grootste milieu-impact. Door de hoge 
plafonds, de weinige balken en de hoge draagkracht is het de bedoeling dat 't Scheep zeer lang kan 
blijven staan en eventueel een ander invulling kan krijgen zonder zware ingrepen of beperkingen.  De 
gevel is gemakkelijk demonteerbaar en bestaat voor een groot deel uit aluminium en glas, 2 
producten die zonder veel kwaliteitsverlies recycleerbaar zijn.

Denk bij materiaalkeuzes steeds aan het bredere kader. Waar is het product geproduceerd? Hoe 
vervuilend is dit materiaal als het moet worden afgebroken? Hoelang gaat dit mee? Hoelang heb 
ik het nodig? Vaak is het de moeite, zowel op economisch vlak als op het vlak van duurzaamheid 
om te opteren voor een iets robuustere constructie die veel langer meegaat. Deze filosofie kan 
je ook in je dagelijks leven zeer ver doordrijven, bijvoorbeeld door glazen bekers te kiezen in 
plaats van plastieken bekers, door stoffen winkeltassen te kiezen in plaats van plastieken 
tassen, …
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Afval & vervuiling

3. NO2 of stikstofdioxide is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. Bij zeer hoge temperaturen ontstaan er 
chemische reacties tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. Hierbij ontstaat er eerst stikstofmonoxide (NO) en door 
verdere reactie met zuurstof ook stikstofdioxide (NO2). Deze twee gassen zijn de meest voorkomende stikstofoxiden en 
worden samen NOx genoemd.

AFVAL
Het strenge afvalbeleid tijdens het bouwproces werd na de ingebruikname van het nieuwe stadhuis 
gemeengoed.  

• Alle materialen worden gescheiden volgens de gangbare normen en vervolgens ook gescheiden 
afgevoerd. 

• Waar mogelijk wordt afval gerecycleerd, herbruikt als nieuwe grondstof, verbrand als brandstof, … 

VERVUILING
Er is gekozen voor Low NOx ketels. DIt type ketel heeft een NOx

1 uitstoot die veel lager is dan de 
opgelegde norm. 

In de parkeerruimtes wordt al het poetswater, regenwater of de sneeuw opgevangen in een olie- en 
vetafscheider om vervuiling van het regenwaternet te voorkomen. Bij zware stortbuien wordt 
regenwater opvangen om overstort te vermijden.

Inzake geluidspollutie zijn er voor de start en na het einde van de werken metingen gebeurd. De bouw 
van het nieuwe stadhuis zorgt niet voor bijkomende geluidsdruk voor de omgeving. 
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Landgebruik & ecologie
Voor de aanvang van het bouwproject is de ecologische waarde van de site ingeschat door een 
gekwalificeerde ecoloog.  BREEAM moedigt het ten zeerste aan om enkel projecten te ontwikkelen 
op reeds bebouwde sites om de natuur en de onbebouwde oppervlakten zo veel mogelijk te vrijwaren. 

Verder is er ook veel moeite gedaan om de ecologische waarde van de site te verbeteren, o.a. door de 
nieuwe aanplanting ter hoogte van de inkom van het gebouw, de aanleg van een grote daktuin op de 
derde verdieping en de plaatsing van een insectenhotel. 
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Tot slot

4. In het streven naar duurzaamheid – en dus rationeel ruimtegebruik, zuinig energie- en waterverbruik, en aanwending van milieuvriende-
lijke materialen – wil de Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven. Vanuit deze ambitie werd in februari 2008 de handleiding Waardering 
van kantoorgebouwen – op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid aan het publiek voorgesteld.
5. Het E-peil wordt in de België gebruikt en in de Vlaamse regelgeving over energieprestatie en binnenklimaatnorm (EPB) toegepast om het 
energieverbruik van woning of kantoor aan te geven. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Het behalen van een BREEAM excellent certificaat bewijst dat de ambitie om van het nieuwe 
Hasseltse stadhuis een voorbeeld in duurzaamheid te maken, met glans gerealiseerd is.  Dit puike 
resultaat wordt bevestigd door bijkomende mooie scores op het vlak van duurzaamheid:

• Tijdens het bouwproces werden de richtlijnen van de Vlaamse sterrennorm voor kantoren1 strikt 
gevolgd.  

• Dankzij de intense inspanningen scoort het nieuwe stadhuis een K-peil van 19 en een E-peil2 van 29.  

Vooral met het lage K-peil onderscheidt het stadhuis zich van gelijkaardige gebouwen. Het K-peil 
geeft de gehele warmte-isolatie van de schil weer en weerspiegelt zo de thermische kwaliteit van 
een gebouw. Het K-peil houdt rekening met de isolatie van de muren, vloeren, daken, vensters, … 
maar ook met de compactheid, de koudebruggen en de luchtdichtheid van het gebouw.  Het nieuwe 
stadhuis haalde bij de testen een luchtdichtheid van 0,5 tot 0,59 m^3/h, een zeer knappe prestatie.  

Tijdens het bouwproces is over elke raamopening, elk materiaal en elke bouwknoop nagedacht om 
een optimaal resultaat te bereiken, zowel op korte als op lange termijn.  Door de vele maatregelen op 
het vlak van duurzaamheid zal het stadhuis ook in de toekomst een zeer lage energiebehoefte 
behouden. 

MEER INFO
Dienst Leefmilieu

E-mail: duurzaam@hasselt.be

Tel. 011 23 95 25
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