
UITBREIDING OC MEETJESLAND
Aandachtspunten

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 
40% van de afvalproductie, 40% van de CO2-emissies 
en 40% van het energieverbruik. Elk bouwproject heeft 
een grote impact want elk project vraagt om input van 
materialen en energie en elk project produceert afval 
en emissies. Een duurzaam bouwproject vraagt dus om 
een aantal weloverwogen keuzes. 
Zo worden bijvoorbeeld materiaalkeuzes gemaakt in 
functie van de specifieke context van de opdracht. 
Materialen met een hoge onderhoudsvraag worden 
bewust vermeden. Er wordt rekening gehouden met de 
milieu-impact om de CO2-impact van het project te 
beperken.

Dit kan onder meer aan de hand van de milieu-
classificatie door NIBE (Nederlands Instituut voor 
Bouwbiologie en Ecologie). De classificatie gebeurt op 
basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA) waarbij 
materialen op hun milieubelasting en gezondheid 
worden gescreend vanaf hun afkomst en ontginning, 
over verwerking en gebruik tot recuperatie en 
hergebruik. Materialen op basis van nagroeibare 
grondstoffen krijgen de absolute voorkeur. Indien de 
praktijk het gebruik ervan niet toelaat dan komen in de 
eerste plaats minerale materialen in aanmerking. 
Pas in laatste instantie, indien geen ander 
milieuvriendelijker materiaal kan gebruikt worden 
voor die specifieke toepassing, wordt gekozen voor 
synthetische materialen.

Grondstoffen en afval 

Het OC Meetjesland zal gebouwd worden met een 
lichte houten structuur die ingevuld wordt met 
natuurlijke materialen. Door de lichte opbouw is 
er geen zware fundering nodig. De isolatie van de 
gevels en daken gebeurt met stro. Door ze op hun 
korte kant te stapelen is het isolatiepakket 35cm 
dik en heeft het een isolatiewaarde van 
0,15 W/m2K. Dit komt overeen met de norm voor 
een passief gebouw en loopt dus voor op de 
wettelijke vereisten voor dergelijk soort 
industriebouw.

De gevelbekleding fungeert als bescherming 
tegen invloedsfactoren zoals regen en wind. 
De geleding van het gebouw wordt zichtbaar door 
de keuken- en kantooreenheden te accentueren 
met een houten gevelbekleding. Deze geven het 
grote volume van het Ondernemerscentrum een 
meer menselijke en leesbare schaal. De finale 
materiaalkeuze wordt verder onderzocht in functie 
van kostprijs en milieu-impact (vezelcement-
platen, vezelcementleien, pannen,…).

Wat zijn precies de voordelen van stro?

•	 	Het	is	een	100%	hernieuwbaar	materiaal	en
  een restproduct van de landbouw.
•	 	Tijdens	de	verwerking	en	het	bouwproces	
  ontstaat geen afval.
•	 	Stro	kan	lokaal	geproduceerd	worden.
•	 	De	strowanden	zorgen	voor	een	uiterst	gezond	
  gebouw waar geen vluchtige organische 
  elementen of toxische stoffen vrijkomen
  zoals bij de klassieke isolatiematerialen.
•	 	Stro	werkt	uitstekend	als	akoestische	isolatie.
•	 	Stro	voldoet	aan	alle	brandveiligheidseisen.
•	 	De	materiaalkost	blijft	beperkt.
•	 	De	hernieuwde	toepassing	van	een	eeuwenoud	
  materiaal is innovatief.

ingrid.deherder@pomov.be
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