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Het oorspronkelijke 
provinciehuis



De basisvorm van het gebouw is geïnspireerd door zijn specifieke ligging in de 
omgeving. De getorste vorm betekent een gebouw dat zich ontplooit in het zicht 
van de aankomende stadsbezoeker.

Een optimale diepte/lengteverhouding, de eis tot hoog kwalitatieve werkplekken 
aan alle zijden van het gebouw en de specifieke oriëntatie naar toegang en de stad 
vervolledigen de startprincipes van het ontwerp

Een nieuw ontwerp



Eerste en eenvoudigste optimalisatie: gebouwschil
Beperking transmissie- en infiltratieverliezen

• -Muurisolatie: 12cm resol (λ=0,022W/mK)
• -Dakisolatie: 18cm resol
• -3-dubbele beglazing (U=0,6W/m²K)
• -luchtdichtheid n50 < 0,6 vol/h

De basis



Raamopeningen
• Gelijkmatige verdeling over gebouwschil
• Maximale penetratie van daglicht
• Minimaal glasoppervlak om warmteverliezen en zonne-

energie te beperken

Moeilijkheid vormgeving => opportuniteit voor zowel 
vormgeving als gebruikerscomfort

De basis



Uitpuren van een 
basisidee



Validering daglichtpenetratie:

De hoeveelheid beglazing, de vorm van 
de ramen en de verdeling over de 
geveldelen werd in detail onderzocht 
door middel van gebouwsimulatie.

Staving via simulatie

⇒ Daglichtsimulatie binnen 
designbuilder

- geeft een duidelijk beeld 
van algehele kwaliteit.

- geeft ideale plaatsing weer 
van werkplekken 
ondersteunende ruimtes

- Staving voor BREEAM 
certificatie



Kwaliteit in stabiliteit



Staving via realiteit



Rendering



Het nieuwe werken



Aandacht voor 

‘waaierwerken’

hoge comfortambitie

hoge energetische ambitie

architecturale ambitie

⇒Nood aan klimatisatiesysteem dat voor elk van deze ambities een antwoord kan 
betekenen:
Betonkernactivering

Conceptkeuze



Betonkernactivering



















Validering binnencomfort:

De toepassing van meerdere systemen met een temperatuurregelend effect, en 
de inherente traagheid van een systeem gebaseerd op thermische massa, 
vereisen extra aandacht naar fijnregeling, zowel energetisch als comforttechnisch.

=> Doorgedreven dynamische simulatie via Designbuilder

- Geeft een goed zicht op de energiebehoefte

- Geeft een correct inzicht in het te behalen binnencomfort
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Dank voor uw interesse!


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Het oorspronkelijke provinciehuis
	Een nieuw ontwerp
	De basis
	De basis
	Uitpuren van een basisidee
	Staving via simulatie
	Kwaliteit in stabiliteit
	Staving via realiteit
	Rendering
	Het nieuwe werken
	Conceptkeuze
	Betonkernactivering
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33

