
 

VIER STERREN 
 
1. Het K-peil van een gebouw geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het 
gebouw weer. Het is m.a.w. een kengetal om de graad van thermische verliezen door de gebouwschil 
aan te geven. De term houdt niet alleen rekening met de isolatiegraad van een gebouw (de U-
waarde) maar ook met de graad van compactheid van een gebouw: een huis dat goed geïsoleerd is, 
maar een groot contactoppervlak heeft met buiten zal ook tot grote warmteverliezen leiden. Het K-
peil wordt berekend voor het gebouw als geheel. Een laag K-peil is een eerste en belangrijke stap 
naar een zeer laag energieverbruik. 
Vanaf 2015 moeten alle bouwprojecten voldoen aan een maximaal K-peil van 40. Het nieuwe 
Hasseltse stadhuis zal er een hebben van 19. Ter vergelijking: het Hasseltse gerechtsgebouw dat 
officieel geopend werd op 13 september 2013 heeft een K-peil van 34. 
 
2. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een gebouw en de vaste installaties ervan in 
standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. 
 
Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie en de 
bezonning van het gebouw. Daarnaast beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, 
warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf. 
Kantoren en schoolgebouwen mogen vanaf 2015 een maximaal E-peil hebben van 60. Het nieuwe 
Hasseltse stadhuis zal er een hebben van 29. Hierdoor is het zelfs 25% energiezuiniger dan een BEN-
gebouw (Bijna Energie Neutraal), wat de strengste energiestandaard is voor gebouwen in 
Vlaanderen. 
 
3. Het Agentschap Facilitair Management van de Vlaamse overheid ‘waardeert’ kantoorgebouwen. 
Ze doet dat aan de hand van drie groepen van ‘prestaties’: (1) leefbaarheid & welzijn, (2) energie en 
(c) milieu & duurzaamheid. Gewerkt wordt aan de hand van een soort afpuntlijst en per 
‘prestatiegroep’ wordt er dan een score uitgereikt. Kantoorgebouwen kunnen dan een score halen 
van 0 tot 4 (aangegeven middels sterren). De kantoorgebouwen met vier sterren integreren in hoge 
mate innovatieve, duurzame technologieën. Het nieuwe Hasseltse stadhuis krijgt vier sterren. Ter 
vergelijking: het Vlaams Administratief Centrum aan de Koningin Astridlaan in Hasselt – in gebruik 
genomen in 2004 – heeft één ster. Voor zover bekend is er nog maar één 4-sterrengebouw in 
Vlaanderen: het Vlaams Administratief Centrum in Leuven. 
 
4. BREEAM (voluit: Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een 
duurzaamheidsstandaard die is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en die wereldwijd het meest 
wordt toegepast en ook hier als referentie wordt gezien. Het is een van de meest vooraanstaande 
evaluatiemethodes ter wereld en ook hier doorstaat het nieuwe Hasseltse stadhuis de test met glans: 
in het preassessment – zo’n beetje een evaluatie op basis van de plannen van het gebouw – kreeg 
het gebouw het stempel ‘Excellent’. BREEAM houdt overigens niet alleen rekening met het gebouw 
op zich, maar ook bv. met de verkeersafwikkeling eromheen. 
 

PRESTATIEGROEPEN WAARDERING KANTOORGEBOUWEN 
 
De ‘sterren’ die door het Agentschap Facilitair Management van de Vlaamse overheid worden 
uitgereikt, spitsen zich – zoals gezegd – toe op drie groepen. 
 

1. LEEFBAARHEID & WELZIJN 
 
Hier wordt gekeken naar zes onderdelen. 



a. toegankelijkheid 
b. thermisch comfort 
c. akoestisch comfort 
d. trillingscomfort 
e. visueel comfort 
f. binnenmilieu 

a. luchtkwaliteit 
b. ventilatie 

 
Toegankelijkheid, thermisch comfort en binnenmilieu krijgen een gewichtsfactor 4, akoestisch en 
visueel comfort krijgen een gewichtsfactor 3 en trillingscomfort een gewichtsfactor 2. 
 
Vertalen we dit naar het Hasseltse stadhuis. 
 
a. TOEGANKELIJKHEID: natuurlijk zijn er hellingen en voldoende ruime liften, deuren en gangen, maar 
er zijn ook op iedere verdieping toiletten voor anders-validen en de balie is onderrijdbaar. De beste 
plaatsen op de parking zijn voorbehouden voor wagens van anders-validen.1 
 
b. THERMISCH COMFORT: al te kort door de bocht is dit of de werknemers een aangename 
temperatuur hebben om in te werken. Daar is een norm voor, de NBN-EN ISO 7730. Hierin worden 
de grenswaarden vastgelegd waarbinnen mensen comfortabel kunnen werken. Het nieuwe stadhuis 
voldoet hier te allen tijde aan. 
 
c. AKOESTISCH COMFORT: omwille van het thermisch comfort en het beperken van de piekbelasting 
voor de klimaatregeling is in dit project een keuze gemaakt voor het zichtbaar laten van het 
betonnen plafond. Op akoestisch vlak is dat geen evidente keuze, maar ook daar wordt een mouw 
aan gepast. Dat gebeurt door een mix van akoestisch absorberende materialen te integreren in 
meubilair, wanden of plafondeilanden. Koppel dat aan een zachte vloerbekleding en de nagalmtijd is 
optimaal (géén nagalmtijd is uiterst onaangenaam). Voorts komen er akoestisch isolerende wanden 
tussen de verschillende lokalen. Ook de gevel wordt onderworpen aan een akoestische toets. Dat 
garandeert een voldoende demping van de omgevingsgeluiden. 
 
e. VISUEEL COMFORT: 50% van de gevel wordt van beglazing voorzien. Elke werknemer heeft 
hierdoor een ruim zicht naar buiten toe. Zonder bijverlichting is het verlichtingsniveau (150 lux; 
eenheid voor verlichtingssterkte) voldoende om zich in voort te bewegen. Voor bureau-activiteiten 
moet er worden bijverlicht tot 500 lux. Dat gebeurt vanzelfsprekend met led-verlichting. In normale 
nieuwbouw wordt er nu gewerkt met 12W/m2. Om aan 500 lux te komen in het nieuwe stadhuis zal 
er gewerkt worden met lampen van 8W/m2. Dat vraagt natuurlijk een zeer goede lichtstudie – waar 
moet wat komen, maar het is wel extreem performant. Zonhinder op beeldschermen kan worden 
tegengegaan door zonwering die voor elke werkzone individueel bedienbaar is. 
 
f. BINNENMILIEU 
 

a. LUCHTKWALITEIT: de ventilatie wordt zo gedimensioneerd dat de luchtkwaliteit steeds 
rond de 50m3/u/pers is. 
 
b. VENTILATIE: overal wordt een zgn. ‘systeem D’ toegepast. Dat is een ventilatiesysteem dat 
mechanisch verse lucht toevoert in de ‘droge’ ruimtes en dat mechanisch vochtige lucht 
afvoert uit uit de ‘natte’ ruimtes (keuken, sanitair). Het maakt gebruik van een 

                                                           
1
 De op een na beste plaatsen zullen worden voorbehouden voor elektrische voertuigen. Er zijn laadpalen 

beschikbaar. Ook deelwagens van bv. Cambio krijgen goede plaatsen. 



warmtewisselaar die de afgevoerde warme lucht gebruikt om de toegevoerde koude lucht al 
wat op te warmen. Dat bespaart energie. Helemaal in detail: voor de burelen zijn dat 
warmtewisselaars in de vorm van warmtewielen (vocht- en warmterecuperatie), voor de 
sanitaire kernen zijn het kruisstroomwisselaars (warmterecuperatie zonder geurhinder). 
Omdat een gebouw nooit 100% bezet is, wordt er met hygiënische lucht enkel vraaggestuurd 
geventileerd. 

 

2. ENERGIE 
 
Hier is geen onderverdeling gemaakt. Het totaalgewicht voor deze categorie is 20 punten. 
 
Hoe zit het met het nog te bouwen stadhuis van Hasselt? 
 
Gewerkt wordt volgens de principes van de zgn. Trias Energetica. 

a. Beperken van de energievraag 
b. Energieopwekking met hernieuwbare energiebronnen 
c. Wat nog nodig is op een zo efficiënt mogelijke manier opwekken 

 
De ‘schil’ van het nieuwe gebouw heeft een K-peil van 19. Om in de zomer de warmte buiten te 
houden is er aan de oost- en de westgevel een dynamische zonwering gecombineerd met zonwerend 
glas. Door de vorm van het gebouw zet de zuidgevel zichzelf in de schaduw.  
 
De historische rijkswachtkazerne wordt voorzien van performant dubbel glas, het dak en de vloer 
zullen worden geïsoleerd volgens de huidige nieuwbouwnormen en op de muren komt een 
isolerende pleister van 3 cm onder de afwerkingspleister. 
 
Men maakt van de ‘inertie’ – lees: ‘traagheid’ - van het gebouw gebruik om hoge pieken en dalen in 
de temperatuursverschillen te voorkomen. Een gebouw wordt warm en behoudt die warmte ook. Als 
het enkele dagen iets kouder is, dan zal het gebouw daar traag op reageren omdat het zelf traag 
afkoelt. En vice versa. Op die manier worden de pieken ‘afgetopt’; het gebouw zelf tempert m.a.w. 
de invloeden.23 
 
De warmte- en koudePRODUCTIE wordt voorzien door een bodem-warmtepomp. Onder het 
gebouw zullen ongeveer 100 bodemcollectoren voorzien worden die op een diepte van 150 m zitten. 
Dit vormt een BEO-veld (Bodem Energie Opslag). In de zomer wordt er warmte in het grondwater 
gepompt dat in de winter kan worden vrijgemaakt en vice versa. De combinatie van 
bodemcollectoren met warmtepomp en warmtewisselaar is voldoende om gedurende het grootste 
deel van het jaar – tot 90% - de koel- en warmtevraag te dekken. Bij de beperkte piekmomenten en 
de start-up na het weekend wordt er bijgesprongen door een condensatieketel (het kan duurzamer) 
of een ijswatermachine (niet zo duurzaam; het is een systeem dat water koelt, waarmee het gebouw 
gekoeld kan worden). 
 
De warmte- en koudeAFGIFTE gebeurt middels ventilo-convectoren. Bij verwarming functioneren zij 
op 40°C tot 45°C en bij koeling op 14°C tot 18°C. Ze kunnen zorgen voor een snelle opwarming of 
afkoeling. De pompen die e.e.a. doen werken hebben een variabel debiet. 
 

                                                           
2
 Terzijde: dit heeft ook een invloed op de vraagpieken op het elektriciteitsnet; eens we met allemaal duurzame 

gebouwen zitten, zal de plotse vraag voor verwarming of verkoeling veel minder hevig zijn. 
3
 De ‘natuurlijke’ inertie van een gebouw is niet te verwarren met betonkernactivering, waarbij leidingen in het 

beton worden gegoten waardoor dan – afhankelijk van de wens van de gebruiker – warmer of kouder water 
stroomt. In dit geval is hiervoor expliciet niét gekozen omdat dit niet overeenkwam met de comforteisen. 



Een gebouwmonitoringsysteem maakt het mogelijk om ineffiënties snel op te sporen en bij te 
regelen. 
 
Voorts zijn er fotovoltaïsche zonnepanelen voorzien die het hele dakoppervlak bestrijken. 
 
Slotsom: het nieuwe stadhuis kan bijna volledig draaien op hernieuwbare energie. Een klein deel kan 
nog worden opgevangen met gas. In de toekomst kan dat worden opgevangen door bv. 
stadsverwarming4 of er kan al een pelletkachel geplaatst worden waardoor het gebouw géén CO2 
uitstoot. 
 

3. MILIEU & DUURZAAMHEID 
 
Deze groep is onderverdeeld in 5 punten. 

a. Ligging 
b. Voorzieningen 
c. Levensduur 
d. Watergebruik 
e. Materiaalgebruik 

 
Ligging, voorzieningen en watergebruik krijgen een gewichtsfactor 3, levensduur een gewichtsfactor 
5 en materiaalgebruik een gewichtsfactor 6. 
 
a. LIGGING komt exact neer op datgene wat het zegt te zijn. Het is o.m. de afstand van het openbaar 
vervoer tot het gebouw. Gemeten met Mappy ligt het station van Hasselt op exact 1 km van de 
locatie waar het nieuwe stadhuis zal komen. Er bevinden zich op minder dan 1 km ook bushaltes. Dat 
betekent dat het nieuwe stadhuis hiervoor een score zal krijgen op dit item van 3 punten. Had het op 
minder dan 500 m van een treinstation gelegen, dan was de score op dit losstaande item 4 punten 
geweest. Hasselt scoort op dit specifieke punt alvast dus relatief goed. 
 
b. VOORZIENINGEN: het gaat dan onder meer over het voldoen aan de beslissing van de Vlaamse 
regering over de nodige parkeervoorzieningen, maar evenzeer ook over het aantal doucheruimtes in 
relatie tot de ‘effectieve netto vloeroppervlakten die periodiek worden gereinigd’. 
 
c. LEVENSDUUR: hier citeren we de handleiding ‘Evaluatie van kantoorgebouwen – Waardering met 
het oog op duurzaamheid’ (p. 88) van het al eerder aangehaalde Agentschap Facilitair Management 
van de Vlaamse overheid. “Levensduur betreft de als ‘normaal’ ervaren tijdspanne dat een gebouw 
en zijn bouwdelen, mits het juiste onderhoud, functioneel blijven. Het woord ‘normaal’ slaat bij 
binnenafwerking op maximaal twee decennia. (…) De dragende structuur ten slotte dient het 50 jaar 
en meer uit te houden, zonder voor onoverkomelijke duurzaamheidsproblemen te zorgen.” 
 
d. WATERGEBRUIK: vanzelfsprekend zijn er spaardoucheknoppen en spoelbakken met twee 
knoppen. Het regenwater wordt ook al gerecupereerd en wordt gestockeerd in de parking voor 
hergebruik in o.m. de toiletten en de dienstkranen. Er is een gescheiden afvoer van grijs (licht 

                                                           
4 Stadsverwarming is een schone manier van verwarming. Dit is restwarmte die overblijft bij centrales, 

fabrieken of verbranding van afval. Deze restwarmte wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Dat 
vermindert de CO2-uitstoot ervan aanzienlijk. Bij stadsverwarming gaat er warm water door een ondergronds 
leidingnet naar overdrachtstations in woonwijken en industrieterreinen. Van de overdrachtstations gaat het 
warme water naar de warmte-afleverset in de meterkast. Nadat het gebouw is verwarmd, bv. via radiatoren, 
stroomt het afgekoelde water terug naar het overdrachtsstation. Het water wordt dan opnieuw verwarmd. 
 



huishoudelijk vervuild) en fecaal water. Het grijs water wordt op een strategische plaats in de parking 
gecollecteerd zodat dit de mogelijkheid biedt om later een waterzuiveringsinstallatie te voorzien. 
 
Op niveau +3 wordt dan weer een groendak aangelegd. Dit heeft niet alleen positieve effecten met 
betrekking tot vertraagde regenwaterafvoer. Het zorgt tevens voor een afkoelingseffect in de zomer 
en een thermisch isolerend effect in de winter en de filtering van fijn stof. 
 
Er is een uitgebreide monitoring op het waterverbruik zodat verbruiksprofielen kunnen worden 
opgesteld en heavy users gemakkelijk te detecteren zijn. 
 
e. MATERIAALGEBRUIK: er worden zo weinig mogelijk materialen gebruikt. Het nieuwe gebouw is 
compact waardoor er minder gevel is. 
 
Door alle technieken in de vloer te voorzien is hiervoor bijna geen vals plafond nodig (enkel om al 
eerder aangehaalde akoestische redenen). Er wordt bv. met ‘cradle to cradle5 gecertificeerde’ 
tapijttegels gewerkt. Als er dan iets moet gebeuren aan de vloeren, dan kan je die achteraf weer 
netjes dichtleggen. Bij grote renovaties is een vals plafond overigens iets dat je zelden kan 
hergebruiken. Verhoogde vloeren zijn wél te behouden. 
 
Voorts zijn de materialen erg onderhoudsarm. De gevel is bijna volledig uitgevoerd in aluminium en 
glas, wat bijna geen onderhoud vergt. 
 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met materialen met een lage milieu-impact. Zo wordt 
hoogovencement (een restproduct uit de staalnijverheid) optimaal toegepast en zijn de 
aluminiumprofielen o.b.v. gerecycleerd aluminium. 
 
Waar mogelijk wordt gewerkt met producten die (relatief) kort bij de werf te vinden zijn. 
 

VARIA 
 
Tot daar de vier sterren-aanpak van de Vlaamse overheid. Resten nog enkel kleinere details. 
 

 Er komt een gemakkelijk toegankelijke fietsenstalling op niveau -1, met douches, 
kleedruimtes en lockers. 

 Vervuilde grond zal worden gesaneerd 

 Het openbaar domein langs beide gebouwen zal worden beplant met inheemse soorten 

 In de parking wordt een olie-afscheider geïnstalleerd 

 Er wordt – in het kader van het voorkomen van lichtvervuiling – een lichtstudie gemaakt voor 
het sober aanschijnen van de gevels van beide gebouwen 

 Luchtgroepen worden voorzien van geluidsdempers, ook op de uitlaten 

 Bij de restauratie van de rijkswachtkazerne zullen natuurlijke, streekeigen materialen worden 
gebruikt met een kleine ecologische voetafdruk (baksteen, natuursteen, hout, kalk, …) 

 Er wordt – tot slot - een voldoende grote en makkelijk toegankelijke ruimte voorzien op -1 
voor het sorteren van afval 

 … 

                                                           
5
 Een product wordt van het begin zo ontworpen dat het duurzaam en herbruikbaar is. 


