
UITBREIDING OC MEETJESLAND
Aandachtspunten

Het realiseren van gebouwen met een hoge energie-
prestatie en dus een laag energieverbruik is gebaseerd 
op een aantal weldoordachte ontwerpmaatregelen met 
bepaalde prioriteit. Zo weinig mogelijk energie 
verbruiken moet een basisvoorwaarde zijn bij de start 
van het ontwerp. Dit kan door doorgedreven te 
isoleren en de luchtdichtheid van het gebouw streng te 
bewaken. Maar ook een goede daglichttoetreding en 
een aangepaste ventilatiestrategie zijn belangrijk. 
Net zoals het zorgvuldig meten en opvolgen van zoveel 
mogelijk deelstromen van het energieverbruik.

Minimaliseren van de energiebehoefte

Bouwfysische ingrepen zijn de meest eenvoudige en 
meest efficiënte ingrepen om energie te besparen. 
Ze vragen slechts eenmalig aandacht tijdens het 
bouwproces. In tegenstelling tot technische installaties 
vragen ze geen of nauwelijks onderhoud en blijven ze 
jaar na jaar energie besparen. 
•  Het OC Meetjesland wordt zo compact mogelijk 
  opgebouwd.
•  De indeling wordt zodanig vorm gegeven dat er zo
  weinig mogelijk warmteverliezen zijn en zo weinig
  mogelijk oververhitting.
•  Het beschermde volume wordt doorgedreven 
  geïsoleerd (U-waarde van 0,15 W/m²K voor opake
  delen en van 1,0 W/m²K voor beglaasde delen).

Er wordt ook een ‘gebruikshandleiding’ voor de 
toekomstige huurders opgemaakt met aandacht voor 
een correct gebruik van het gebouw en de installaties.

Energie

Efficiënt gebruik van eindige energiebronnen

Om zo efficiënt mogelijk de nodige dag- en kunst-
lichtniveaus te halen wordt:
•  daglichttoetreding gemaximaliseerd door het
  plaatsen van slimme lichtkoepels;
•  voor zuinige toestellen gekozen (TL5);
•  de geplaatste apparatuur intelligent gestuurd.

De warmteverliezen van het gebouw zijn erg 
beperkt waardoor het vereiste vermogen voor 
ruimteverwarming ook erg beperkt is. 
Het maximaal benodigde ketelvermogen bedraagt 
22kW en wordt bepaald door de vraag naar sanitair 
warm water. 

Tijdens de BlowerDoor test werd de luchtdichtheid 
in functie van n50 gemeten. De luchtdichtheidwaar-
de n50 zal 0,47 h-1 bedragen. Dit ligt onder de 
passiefnorm. 

ingrid.deherder@pomov.be
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