Renovatie en uitbreiding van het voormalig stationsgebouw van
Wijgmaal naar kantoren en restaurant
PROGRAMMA VAN EISEN
fase selectie ontwerper
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Algemene informatie : ligging en situering
Het stationsgebouw is gelegen in de Stationsstraat 2-4, 3018 Wijgmaal.

Algemene informatie: context
De stad Leuven nam het stationsgebouw op 27 augustus 2010 in erfpacht van de NMBS Holding. In
deze erfpachtovereenkomst is reeds de belofte opgenomen dat er een wachtlokaal voor
treinreizigers dient geïntegreerd te worden.
Op 7 juli 2016 tekende de stad Leuven met Dialoog een opstalovereenkomst waardoor Dialoog het
gebouw in eigendom heeft voor een termijn van 44 jaar en uiterlijk tot 26 augustus 2060 met als doel
het te renoveren, te herbestemmen en te exploiteren. Na het einde van de opstal gaat het gebouw in
de staat waarin het zich dan bevindt terug over naar de NMBS.
De grenzen van de eigendom van Dialoog vallen samen met de grenzen van het gebouw. Er is dus
geen buitenruimte.
De opstalgever (stad Leuven) en de NMBS dienen steeds voorafgaand en schriftelijk hun akkoord te
verlenen met het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw en de geplande renovatiewerken. De
opstalgever verbindt er zich toe binnen een redelijke termijn deze aanvragen te behandelen en te
beantwoorden.
De deuren en ramen van het stationsgebouw uitgevend kant perron moeten dichtgemaakt doch niet
dichtgemetseld worden op kosten van de opstalhouder, op zodanige wijze dat deze niet kunnen
geopend worden. Kipramen zijn evenwel toegelaten indien deze niet verder opengaan dan 30° ten
opzicht van de verticale stand.
Het creëren van nieuwe licht- en zichtopeningen, kant spoorwegdomein en van een toegang van de
perrons vanuit de wachtruimte, in het kader van de renovatie van het gebouw is slechts toegelaten
mits voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opstalgever en/of de
NMBS.
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Opdrachtgever:
Dialoog is een autonome vzw die zowel particulieren als gemeenschappen, organisaties en
overheden inspireert en motiveert tot mens- en milieuvriendelijk leven en wonen. Dialoog
informeert en adviseert, begeleidt en vormt mensen inzake bouwen en verbouwen en zet iedereen
aan tot duurzame keuzes. In samenwerking met anderen maakt Dialoog de transitie naar een
duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving. Binnen de eigen werking streeft Dialoog naar een
minimale ecologische voetafdruk.
Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met



de Stad Leuven
SPIT Tewerkstelling vzw.

Dit project wordt gerealiseerd in overleg met
 de buurtbewoners.
Dit project wordt ondersteund
 door een technische werkgroep (TWG), samengesteld uit de inhoudelijke medewerkers van
Dialoog vzw en een aantal externe experten in duurzaam bouwen (oa. WTCB, KUL,
Monumentenbeleid Stad Leuven, ….).
De TWG zal in eerste instantie ingeschakeld worden voor
o het opstellen van het programma van eisen
o de keuze van de ontwerper
o de keuze van het ontwerp en de toegepaste technieken
o de keuze van de aannemer
o het bekijken van de lastenboeken
o het evalueren van de offertes.
Historische achtergrond van de volumetrie van het gebouw: 1
Wijgmaal station werd gebouwd in 1864. Het gebouw was opgetrokken in baksteen en bestond
oorspronkelijk uit een hoofdgebouw (middenvleugel, met gelijkvloers, eerste en zolderverdieping),
een even hoge linkervleugel (gezien vanaf het stationsplein) en een rechtervleugel met plat dak
(enkel gelijkvloerse verdieping).
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Bron: Wijgmaal station, korte historische nota, Joke Buijs, adviseur monumentenbeleid stad Leuven (mei
2015)
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Na de brand in 1940 werden de volumes gewijzigd naar de huidige volumetrie: de hoge
middenvleugel werd behouden, de linkervleugel werd verlaagd naar één bouwlaag met zadeldak, de
rechtervleugel werd voorzien van een zadeldak.
Het stationsgebouw anno 2016:

Het voormalige stationsgebouw staat al jaren leeg en is in zeer slechte staat. De rechtervleugel is
ingestort.

1. Projectdefinitie:
Visie:
Dialoog streeft naar een inclusieve samenleving waarbinnen kwaliteitsvol wonen en leven voor
iedereen – huidige en toekomstige generaties – gegarandeerd is. Bouwen en wonen als onderdeel
van een circulaire samenleving in het algemeen, een circulaire economie in het bijzonder.
Met dit project wil Dialoog
 vorm geven aan een eigen, nieuwe werkplek – ecologisch verantwoord en duurzaam
 een ontmoetingsruimte creëren waar ervaring en kennis gedeeld worden, de sociale cohesie
versterkt wordt
 een voorbeeldfunctie stellen.
Het bouwproject krijgt een sociale en gemeenschapsopbouwende invulling door een intensieve
samenwerking met SPIT vzw.
Dialoog betrekt de buurt bij het nieuwe project. Deze samenwerking wordt opgestart van bij de
planning en omvat informatie – en gespreksbijeenkomsten.
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Programmatorische doelstellingen:
In het gebouw worden 4 hoofdfuncties voorzien:
-

-

-

Horeca-gedeelte:
 eetgelegenheid met warme en koude keuken
 wegens geen eigen buitenruimte: voorlopig geen buitenterras voorzien, maar we hopen
dit te kunnen realiseren in overleg met de betrokken diensten
Kantoorruimte:
 kantoorruimte voor de medewerkers van Dialoog
 extra kantoorruimte (in de mate van het mogelijke) voor andere organisaties, die het
gedachtengoed van Dialoog genegen zijn, waarbij we zoveel mogelijk voorzieningen
willen delen.
Polyvalente ruimte ter beschikking voor de buurt
Wachtruimte voor treingebruikers.

We willen het gebruik van het gebouw optimaliseren door zoveel mogelijk ruimtes te delen:
-

Polyvalente ruimte: wordt ook gebruikt als vergaderruimte door Dialoog.
Eetgelegenheid: wordt ook gebruikt door de werknemers van Dialoog (t.v.v. afzonderlijke refter).
Sanitaire voorzieningen: gemeenschappelijk voor het kantoor, het restaurant en de
vergaderruimtes.
Expomuren duurzaam bouwen: duurzaam bouwen wordt gevisualiseerd in de publiek
toegankelijke delen van het gebouw, zoals aan de muren in het restaurantgedeelte en
vergaderzalen. Het gebouw op zich heeft ook een educatieve functie en dient als inspiratie voor
toekomstige (ver)bouwers.

2. Functionele eisen
Kantoor- en vergaderruimte:
Dialoog kiest voor modulair en demonteerbaar bouwen. Consequent modulair en beter
demonteerbaar bouwen is een zaak van de volledige bouwsector, van producenten van
bouwmaterialen, bouwcomponenten en afbouwelementen tot ontwerpers die zich de logica van zulk
systeem eigen moeten maken. De voordelen ervan zijn groot: vlottere marktwerking, meer
materiaalhergebruik, minder materiaalverkwisting, minder werfafval, enz. Los van die globale aanpak
zijn aspecten als opdeelbaarheid en aanpasbaarheid natuurlijk belangrijk. Een andere aanbeveling is
als modulemaat veelvouden van 30 cm aan te houden (1.2; 1.5; 1,8 m). Die zijn goed aangepast aan
de menselijke maten.
Kantoorruimte:
Toegankelijkheid:
- afsluitbaar van alle andere functies,
- wel met toegang tot de vergaderruimtes, de eetgelegenheid en het (eventueel gemeenschappelijk)
sanitair zonder naar buiten te moeten gaan
- werkplekken:
 Geen circulatie door werkplekken naar andere functies
 De werkplekken worden ingericht volgens het principe ‘Anders Werken’ dat ook toegepast
wordt bij de overheid.
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- Minimum 8 werkplekken in de open omgeving, bij voorkeur meer om ook werkplekken aan
andere organisaties te bieden
o met ruimte voor werkbladen van 1,80 m x 0,90 m
o gegroepeerd per maximum 4 werkplekken
- 2 à 3 concentratie cockpits
o met ruimte voor een werkblad van 1,80 m x 0,90 m
o zowel vloer, wanden als plafond sluiten aan tot tegen de constructie voor
maximale geluidsisolatie
o de technieken worden voorzien zoals voor de werkplekken in open omgeving
- 1 teamcockpit
o wordt gebruikt voor overleg, teamwerk en ontvangst van externe bezoekers
o is bestemd voor 2 personen en moeten occasioneel plaats kunnen bieden aan 4
personen
o zowel vloer, wanden als plafond sluiten aan tot tegen de constructie voor
maximale geluidsisolatie
o wordt uitgerust met de voorzieningen van één werkplek
- kitchenette
 als afgescheiden ruimte
o met ruimte voor spoelbak met koud- en warm watertoevoer, afwasmachine,
koelkast, microgolfoven, koffiezetapparaat, waterkoker, opbergruimte voor servies
en voorraad (koffie, thee,..), één of twee inklapbare staantafeltjes.
- archiefruimte: 6 m² kastoppervlak met een kastdiepte van 40 cm
 mag ook een kastenwand in een (doorgangs)ruimte zijn
- bibliotheek
 tafels worden hier niet voorzien (enkel kasten, leggers,…)
 altijd toegankelijk, mag als afzonderlijke ruimte, in de werkplekken in de open omgeving
en/of in een doorgangsruimte
- opbergruimte voor economaat, vestiaire, individuele lockers, persoonlijke kantoorbenodigheden,
demo-materiaal, poetsmateriaal
 een aantal kasten moet afgesloten kunnen worden (opslag van vertrouwelijke gegevens)
- kopieruimte
 moet afsluitbaar zijn, kopieertoestel mag niet in de werkplek staan, mag eventueel wel in de
archief- of bibilotheekruimte.
- (dak)terras
 idealiter toegankelijk voor alle werknemers van de kantoren
 ruimte voor planten
 idealiter aansluitend op de kitchenette, of anders aansluitend bij een doorgangsruimte
Vergaderrruimte:
Toegankelijkheid:
- Afsluitbaar
- Zelfstandig toegankelijk voor rolstoelgebruikers
- Voor externen toegankelijk, ook buiten de kantooruren
- Met toegang tot het (gemeenschappelijk) sanitair
- Optioneel te gebruiken in combinatie met de keuken van het horeca-gedeelte
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- Idealiter één grote ruimte
 met plaats voor minstens 30 personen, aan tafels, in lesopstelling
 opdeelbaar in minstens 2 afzonderlijk te gebruiken vergaderruimtes, met per vergaderruimte
o een projector en projectiewand (dit mag voor de kleinere ruimtes eventueel een
verplaatsbaar scherm zijn)
o een koelkastje en mogelijkheid tot het maken van koffie/thee
Horeca-gedeelte:
Toegankelijkheid tot de eetgelegenheid:
- zelfstandig toegankelijk voor rolstoelgebruikers
- hoofdtoegang via de gemeenschappelijke toegang of afzonderlijke sas
- desgevallend bijkomend toegankelijk vanuit het eventuele buitenterras
Toegankelijkheid tot de keuken:
- idealiter afsluitbaar van de eetgelegenheid
- idealiter bruikbaar gemeenschappelijk met de vergaderruimte
-

keuken
 werkruimte voor 4 personen
 koelcel (+/- 8 m³)
 aansluiting en ruimte voor kookvuren (4 pitten), combisteamer, diepvries, industriële
vaatwas, 3 microgolfovens
 aansluiting voor friteuse
 afzuig boven gasvuur en steamer
 spoelbak voor groenten
 dubbele spoelbak voor manuele vaat met koud en warm water
 Handwasbak met koud en warm water
 inox werktafel op verstelbare hoogte met onderaan ruimte voor potten en pannen
 wandkast voor schalen
 aan- en afvoer van goederen rechtstreeks mogelijk naar keuken zonder publiek te hinderen.
Bevoorrading keuken, vuilcontainers e.d. moeten separaat en uit het zicht van de
hoofdingang
 inrichting volgens regels van arbeids- en voedselveiligheid
 scheiding warme en koude keuken
 stroomschema van vuil naar proper, van onbereid naar bereid
 gevaar voor kruisbesmetting tot minimum herleiden
 vloerput voor afvoer kuiswater
 apart te onderscheiden: ontvangst en opslag van goederen, voorbereidingsruimte voor
koude en warme producten, uitgifte van bereide gerechten, afwasruimte
 voldoende aansluitingen voor kleine elektrische keukentoestellen
 antislipvloer
 natuurlijk daglicht/ramen voorzien van horren
 afwasbare en goed te onderhouden oppervlakten
 drempelloze toegangen die aanlevering goederen vergemakkelijken
 werkbladen op ergonomische hoogte
 rechtstreekse verbinding met het tooggedeelte via doorgeefluik en vrije doorgang voor
personeel
 gezien de keuken en de verbruikzaal ook voor derden zal toegankelijk zijn, dienen alle kasten
voor materiaal en voorraad afzonderlijk afsluitbaar te zijn, keuken apart afsluitbaar
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installaties zodanig dat herstellingen eenvoudig uitvoerbaar zijn
koeling

-

toog
 koeltoog met werkblad met ruimte voor het bereiden van broodjes en slaatjes
 aansluiting voor : Ijsmachine, koffiemachine, sapcentrifuge, muziekinstallatie, kleine
afwasmachine
 kassa
 dubbele spoelbak met koud en warm water
 frigo’s voor drank

-

verbruikszaal
 minimaal 50 zitplaatsen
 inrichting die een zo breed mogelijk publiek aanspreekt: treinreizigers, buurtbewoners,
fietsers en wandelaars, medewerkers bedrijvencentrum.
 (sfeer)verlichting: regelbaar, flexibele lichtbronnen
 voldoende wandcontactdozen, oplaadpunten voor gsm en tablets, WIFI
Voorlopig is er geen buitenterras mogelijk omdat de buitenruimte buiten de grenzen van de
opstalovereenkomst ligt maar het is wel de bedoeling om met de NMBS te bekijken of een terras
mogelijk is.

-

andere
 gemakkelijk bereikbaren opslagruimte voor droge voeding en non food
 branddetectie (in keuken: thermisch)

Gedeelde voorzieningen:
- toiletten (indien mogelijk)
 minstens 1 toegankelijk voor rolstoelgebruikers
 afzonderlijk voor mannen / vrouwen / rolstoelgebruikers
- doucheruimte, bedoeld voor de werknemers van de kantoorruimtes en de horeca-gelegenheid
 met 2 douches
 met omkleed/opfrisruimte
 douche, lavabo, spiegel, haardroger
 met 1 locker per fietsstalplaats (exact aantal fietsstalplaatsen nog te berekenen)
- voldoende ruimte voor opslag van afval (papier, glas, plastic, restafval, PMD, GFT, KGA)
- opslag schoonmaakmateriaal
- fietsherstelplaats (afhankelijk van noodzaak om score van carfree building te behalen – zie
duurzaamheidsambities mobiliteit)
- technische ruimtes voor
 sanitair
 verwarming
 regenwater
 ventilatie
 elektrisch verdeelbord
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meters (water, gas?, elektriciteit), slimme meter?
gebouwbeheersysteem

Wachtruimte:
Toegankelijkheid: enkel via buiten
 Idealiter omvat de wachtruimte meerdere functies, zoals een afhaalpunt (bringme, postbox).

3. Technische eisen (vanaf fase 2: schetsontwerp)
Het gebouw dient op vlak van installaties (verwarming, elektriciteit, water, ventilatie, sanitair warm
water) zo opgesplitst te zijn dat het mogelijk is om de verbruiken van het horeca-gedeelte, de
kantoorruimte, de vergaderruimte alsook de circulatieruimtes apart te registreren.
Andere aandachtspunten:
- Inbraakbeveiliging
- Vergaderruimte toegankelijk voor derden buiten kantooruren zonder
tussenkomst van personeel
De andere technische eisen en de specifiëring ervan vloeien voort uit de duurzaamheidsambitie, in
functie van de gemaakte ontwerpkeuzes.

4. Eisen aan afwerking en voorzieningen
De eisen aan afwerking en voorzieningen en de specifiëring ervan vloeien voort uit de
duuraamheidsambities, in functie van de gemaakte ontwerpkeuzes.
In de keuze van de afwerking wordt naar een optimaal evenwicht gestreefd tussen ecologie,
ergonomie, esthetiek, onderhoud,…
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5. Duurzaamheidseisen & duurzaamheidsambities
5.0 Algemeen
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
 dat de nodige zorg is besteed aan het ontwerpproces zodat een geïntegreerde duurzaamheid en
kwalitatief project alle kansen krijgt;
 dat het tijdens exploitatie of end of life van het project geen disproportionele kosten genereert;
 dat zorgvuldig is opgetreden met de belangen van rechtstreeks en onrechtstreeks betrokkenen
door tijdig informatie uit te wisselen en kansen te geven voor oplossingen die ook de bredere
gemeenschap tegemoet komen.
Concreet:
Nieuwe stappenstrategie
Dialoog verwacht dat het kantoor wordt ontworpen en gebouwd volgens de ‘nieuwe
stappenstrategie’. Deze strategie is afgeleid van de trias energetica, maar gaat verder en is ruimer.
1. beperk de vraag naar energie,
water en materialen
2. hergebruik reststromen vb.
warmte-terugwinning bij ventilatie
3. duurzame / hernieuwbare
bronnen
waarbij afval = voedsel (C2C)
Bron: Senter Novem (illustratie: Ecofys)





Bron : Duurzaam Gebouwd – De nieuwe
stappenstrategie (Andy Van den Dobbelsteen)

De trias energetica beperkt zich tot de energievraag en –behoefte, de nieuwe stappenstrategie
trekt dit open naar water en materialen.
Vooraleer duurzame energiebronnen aan te spreken, wordt bij de nieuwe stappenstrategie
gekeken naar hergebruik van reststromen.
Doel is om de restbehoefte aan energie, water en materialen voor 100% in te vullen met
duurzame en hernieuwbare bronnen. Fossiele brandstoffen verdwijnen volledig uit beeld.

Maatstaf duurzame kantoren
De structuur van dit hoofdstuk volgt de structuur van de Maatstaf.
Per thema worden eerst de achterliggende basisprincipes (uitgangspunten) vermeld, overgenomen
uit de maatstaf (blauw & cursief) en daarna de ambities en eisen van de opdrachtgever.
Het kantoorgedeelte van dit project (inclusief gemeenschappelijke circulatieruimtes, sanitair en
vergaderruimtes) toetsen we aan de Maatstaf Duurzame kantoren. Dit document is tijdens de
opmaak van dit programma van eisen nog niet in zijn definitieve vorm beschikbaar. Op basis van de
informatie die vandaag beschikbaar is, leggen we ons globale ambitieniveau vast. Concreet betekent
dit dat de ontwerper per hoofdstuk voldoende duurzame maatregelen dient te integreren van
ontwerp tot uitvoering. De ontwerper moet er mee rekening houden dat in de Maatstaf een aantal
verplichte voorwaarden worden opgelegd waar het project per definitie aan zal moeten voldoen.
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Duurzaamheidsambitie
We streven naar een score ‘excellent’ in volgende fasen:



Fase 4 uitvoeringsontwerp en aanbestedingsdossier (vormt de basis voor de aflevering van het
ontwerpcertificaat)
Fase 6 oplevering en ingebruikname (vormt de basis voor de aflevering van het eindcertificaat).

Afwijken van dit ambitieniveau kan alleen mits motivatie en in overleg met de opdrachtgever.
Om deze ambitie te kunnen realiseren, verwachten we dat het ontwerpteam voldoende op de
hoogte is van en zich inwerkt in de inhoud van de laatste versie van de Maatstaf Duurzame Kantoren,
evenals van de MMG-bepalingsmethode (Milieugerelateerde Materiaalprestatie van
Gebouw(element)en) en de 23 ontwerprichtlijnen inzake dynamisch of veranderingsgericht bouwen
(OVAM). Het ontwerpteam bezorgt de nodige informatie aan de opdrachtgever om de maatstaf in te
vullen en werkt met de opdrachtgever samen om het beoogde eindresultaat te behalen.

5.1 Beheer
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
 Dat het beheer van het project zodanig wordt georganiseerd dat alle actoren optimaal
samenwerken en rekening houden met de kwaliteit van de architectuur. Een "actor" betekent hier
elke betrokken partij, met inbegrip van het bouwteam, samengesteld uit de bouwheer, de
ontwerpers en de bouwbedrijven, en de omwonenden en de eindgebruikers.
 Dat de werf op een verantwoordelijke manier wordt beheerd en dat men alle maatregelen neemt
om hinder en pollutie te voorkomen.
 Dat de verantwoordelijkheden voor het beheer van het bouw- en sloopafval duidelijk tussen de
betrokkenen worden overeengekomen en dat alle maatregelen worden genomen om het
ontstaan van afval te voorkomen, afval te sorteren en de uitgaande stroom van nietrecycleerbaar afval tot het minimum te beperken.
 Dat men alle maatregelen voor de ruimtelijke organisatie en de overdracht van informatie neemt
om op de latere onderhouds- en maintenancewerken te anticiperen, ze voor te bereiden en te
faciliteren, en om het gebouw en de site te kunnen gebruiken als pedagogisch hulpmiddel voor
duurzaam bouwen.
 Dat het beheer van het afval van de particuliere exploitatie niet door de configuratie van het
gebouw wordt gehinderd.
Concreet:
Het programma van eisen wordt door de opdrachtgever opgemaakt en aangevuld, verfijnd en
geactualiseerd doorheen het project, in overleg met de actoren. De actoren engageren zich
 om het programma van eisen als leidraad te gebruiken
 om alle gegevens nodig om het programma van eisen te actualiseren aan de opdrachtgever over
te maken.

5.2 Mobiliteit
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
 dat het goed bereikbaar is met zachte vervoermiddelen en er in de omgeving voldoende
voorzieningen aanwezig zijn;
 dat het voorziet in goede voorzieningen voor fietsen;
 dat het aantal autostaanplaatsen beperkend is opgevat en de parkings goed zijn geconcipieerd;
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dat het de gebruikers goed informeert over de mobiliteitsfaciliteiten rondom het gebouw.

Concreet:




Fietsvoorzieningen:
o Het project omvat geen fietsenstalling. Dialoog wil de beperkte beschikbare ruimte in het
gebouw optimaal benutten en daarom zelf instaan voor een fietsenstalling buiten het
gebouw.
o Lockers en sanitaire voorzieningen voor fietsers horen wel in het project en staan vermeld in
het overzicht van de functionele eisen.
Voorzieningen voor autogebruikers:
o We voorzien geen autostaanplaats in of rond het gebouw.
o We streven ernaar om de score ‘carfree building’ te behalen, de haalbaarheid hiervan is
echter afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van een externe fietsenstalling.

5.3 Natuur
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
 dat het de bestaande ecologische waarde op de site valoriseert, de biodiversiteit versterkt en
bijdraagt aan lokale ecologische netwerken en systemen;
 dat gebruikers van het gebouw in relatie kunnen treden met de natuur;
 dat een duurzaam groenbeheer wordt voorbereid.
Concreet:
Ondanks het feit dat het perceel volledig bebouwd is, hebben we toch de ambitie aan bovenstaande
verwachtingen te voldoen door optimale benutting van gevels, daken en terrassen.
Hiermee willen we niet alleen de beleving en het gebruik van groen bevorderen, zowel voor de
gebouwgebruikers als voor wachtende treinreizigers, maar ook de link leggen naar de historiek van
het gebouw. Op één van de oude foto’s van het stationsgebouw zien we immers dat een groot deel
van de perrongevels begroeid waren met klimplanten.

5.4 Fysisch milieu
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
 dat het de grond optimaal gebruikt en ongerepte terreinen vrijwaart door bij voorkeur (vooraf)
vervuilde percelen te gebruiken;
 dat het de impact op zijn omgeving beperkt door middel van een architecturaal ontwerp en
technische en prestatiespecificaties die rekening houden met beschaduwing, windeffecten,
lichtvervuiling, hitte-eilanden en het niveau van het omgevingsgeluid.
Concreet door:
- een bestaand gebouw,
- zonder buitenruimte (dus niet ideaal om bv. als woning te gebruiken),
- al jaren leegstaand en in sterk vervallen staat
in gebruik te nemen als kantoorruimte, hopen we de impact die dit project op de omgeving heeft zo
laag mogelijk houden.
We willen de beschikbare oppervlakte zo optimaal mogelijk gebruiken.
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5.5 Sociaal en cultureel
Van een duurzaam gebouw verwachten we :
 dat het kan bijdragen tot een levendige buurt door interactie toe te laten en een sociale
aanwezigheid te verzekeren;
 dat het opportuniteiten biedt voor kansengroepen, alsook een brede toegankelijkheid en zo
bijdraagt aan een brede, zorgzame maatschappij;
 dat het voldoende flexibiliteit meedraagt zodat functionele aanpassingen eenvoudig kunnen en
het gebouw aangepast blijft aan de noden van de gebruikers en de maatschappij;
 dat het bijdraagt aan het cultureel landschap door de bestaande erfgoedwaarde te valoriseren en
door een hoge architecturale kwaliteit te ambiëren.
Concreet:
Het voormalig stationsgebouw van Wijgmaal is geen beschermd gebouw maar wordt wel beschouwd
als lokaal erfgoed. Na een overleg met de adviseur monumentenbeleid van de stad Leuven zien we
volgende mogelijkheden:
- Het feit dat het gebouw niet beschermd is laat meer ontwerpvrijheid toe en laat ook toe dat een
nieuw project een nieuwe laag aan de geschiedenis toevoegt. Het gebouw moet dus ook niet
naar zijn ‘oorspronkelijke’ toestand (= toestand van na de brand in 1940) verbouwd worden,
maar bv. opnieuw uitbreiden naar het oorspronkelijke volume (twee dubbelhoge volumes)
behoort wel tot de opties.
- De erfgoedcel geeft volgende richtlijnen mee:
o Gevraagd wordt het uitzicht van het gebouw niet teveel te veranderen, het ‘karakter’ van
een stationsgebouw te behouden in het hoofdgebouw.
o Nieuwe volumes kunnen, zonder echter de eenheid van het gebouw te verliezen. Vb. een
nieuw volume verwijzend naar het oorspronkelijke volume (1864) maar met
hedendaagse materialen. Of een andere volume maar dan met gelijkaardige materialen.
o Voor de invulling van het gebouw wordt de (niet-verplichtende) suggestie gedaan om
rekening te houden met de oorspronkelijke invulling van het gebouw (verdieping
middenvleugel: woning - aanbouw rechts vooraan (pleinkant): keuken van de
stationschef – lager deel tegen de rechtervleugel was een soort ommuurde open ruimte
(patio) - achter de traphal: salon stationschef - rest hoofdvolume: loket en kantoor)
o Het baksteenmetselwerk met detaillering is typerend, dus bij voorkeur geen
buitenisolatie.
o Het schrijnwerk is niet meer origineel, dus vervangen is geen probleem, maar PVC wordt
niet toegestaan in erfgoedpanden.
o PV-panelen? Luifel aan het gebouw? Groengevel? Geen probleem voor erfgoedcel.
Dialoog wil in het ontwerp een goed evenwicht vinden tussen de erfgoedwaarde van het gebouw
en de duurzaamheidsambitie in combinatie met hedendaagse (comfort)eisen en architecturale
kwaliteiten.
Het gebouw is meer dan 150 jaar oud. Mits een goede zorg voor en onderhoud van het gebouw kan
de typerende bakstenen constructie nog lang meegaan. Nieuwe “lagen” die we aan het gebouw
toevoegen (isolatie, afwerking, technieken,…) kunnen een kortere levensduur hebben. Daarom willen
we met dit project ook inzetten op:
 Omkeerbare ingrepen door zoveel mogelijk te kiezen voor demonteerbare constructies met
eenvoudige verbindingen.
 Ingrepen die geen negatieve invloed hebben op de te behouden waardevolle elementen in
het gebouw (bv. wanneer gekozen zou worden voor binnenisolatie van de muren, dan zou
de ingreep en de materiaalkeuze zo weinig mogelijk invloed mogen hebben om de
vochthuishouding in de muren en de eventueel te behouden vloerbalken).
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 Veranderlijke gebouwindeling om te kunnen inspelen op gewijzigde noden.
Als leidraad verwijzen we hierbij naar de 23 ontwerprichtlijnen van OVAM met betrekking tot
dynamisch of veranderingsgericht bouwen.

5.6 Materialen
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
 dat men het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen voor de fabricage van de toegepaste
materialen en elementen beperkt;
 dat de keuze en de specificaties van de nieuwe materialen en elementen die in de bouw worden
gebruikt een zo gering mogelijke milieu-impact hebben;
 dat de materialen efficiënt worden gebruikt, om ruimten te scheppen die met een minimum aan
afbraak kunnen worden aangepast aan de evoluerende behoeften van de gebruikers.
Concreet:
MMG-bepalingsmethode
Naast de evaluatiemethode op vlak van materiaalgebruik die gebruikt wordt in de Maatstaf, zullen
we het materiaalgebruik ook toetsen aan de MMG-bepalingsmethode van OVAM
(Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouw(element)en), met als doel om op een
onderbouwde wijze meer duurzame materiaalkeuzes te maken.
Dit zal gebeuren in overleg met OVAM waarbij dit project als testcase zal fungeren.
De MMG-bepalingsmethode is op het ogenblik van de opmaak van dit programma van eisen nog niet
beschikbaar.
Nieuwe stappenstrategie
Verder willen we ook op vlak van materiaalgebruik de logica van de ‘Nieuwe stappenstrategie’
volgen (zie onder ‘Algemeen’).
Dit betekent dat de opdrachtgever niet enkel wil inzetten op het gebruik van een bestaande
structuur (renovatie van het bestaand gebouw), maar ook het gebruik van primaire grondstoffen en
het gebruik van (nieuwe) niet-hernieuwbare grondstoffen te minimaliseren, door onder meer:
 voorrang te geven aan hergebruik van afbraakmaterialen op de site zelf (hiervoor en om dit
mogelijk te maken een inventaris opmaken van de materialen en elementen die ter plaatse
aanwezig zijn
 maximaal in te zetten op hergebruik van elementen en materialen met gerecycleerde
grondstoffen en hier ook het nodige opzoekwerk voor verrichten
 bij gelijkwaardige technische prestaties voorrang geven aan materialen en elementen met
hernieuwbare grondstoffen, zonder evenwel de omkeerbaarheid en demonteerbaarheid van
constructies en het vermijden van afval uit het oog te verliezen.
Onderhoud
De keuze voor onderhoudsvriendelijke materialen is essentieel. Het ontwerpteam onderbouwt hun
materiaalkeuze ifv onderhoudsvriendelijkheid.

5.7 Energie
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
 dat het wordt ontworpen en gebouwd volgens de logica van "TRIAS ENERGETICA" – de beperking
van de behoeften, een substantieel gebruik van energieën uit hernieuwbare bronnen en een
optimalisatie van de systemen;
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dat het door middel van ambitieuze maar in de markt toegankelijke oplossingen "de hoogste
energieprestaties" nastreeft, met andere woorden dat het naar neutraliteit streeft met betrekking
tot het eindgebruik van primaire energie uit niet-hernieuwbare bronnen en tot de uitstoot van
broeikasgassen die worden geproduceerd door het gebruik van fossiele energie voor de bouw en
het gebruik;
dat het zijn gebruikers of beheerders toereikende mogelijkheden biedt om deze uitstoot effectief
tot het minimum te beperken.

Concreet:
Nieuwe Stappenstrategie
De opdrachtgever wil op dit vlak verder gaan dan de Maatstaf door niet de Trias Energetica als
leidraad te nemen maar wel de ‘Nieuwe Stappenstrategie’ (zie ‘Algemeen’).
In eerste instantie zetten we in op een beperking van de behoefte aan energie. De volgende stap is
maximaal hergebruik van reststromen (warmte en koelte). De rest van de behoefte wordt volledig
ingevuld met energie uit hernieuwbare of onuitputbare bronnen die maximaal ter plaatse wordt
omgezet.
Ontwerpmaatregelen
De ontwerper zal maximaal inzetten op ontwerpmaatregelen om de doelstellingen op energetisch
vlak te realiseren. Dit wil zeggen dat vorm, indelingen, materiaal- en ruimtegebruik hand in hand
gaan met de energetische doelstellingen.
Beperking van de behoeften
We zoeken naar een optimaal evenwicht tussen:
 een "warmtestrategie": valorisatie van gratis inbreng van zonnewarmte, minimalisering van het
verlies door transmissie en ventilatie;
 een "koudestrategie" die meer specifiek berust op de aanwezigheid van zonneweringen, de
thermische inertie van het gebouw, de mogelijkheden om intensief te ventileren, de
minimalisering van de interne warmtewinsten;
 een "daglichtstrategie".
Efficiënte installaties
De keuze van technieken, producten, regeling, ontwerp- en uitvoeringsmaatregelen maakt dat het
elektrisch (hulp)verbruik van de installaties tot een minimum beperkt blijft.
Voor elke type installatie zal een studie de gemaakte keuze ondersteunen.
Energiebeheer en financiering
Een gebouwbeheersysteem omvat minstens de monitoring van het verbruik en de efficiëntie van de
vaste installaties die energie verbruiken. De opdrachtgever wil de mogelijkheid afwegen van
contracten die het leveren van warmte/koude/licht inhouden i.p.v. het leveren en plaatsen van
installaties.
Voorziening toekomstige ontwikkelingen
De ontwerper voorziet de nodige technische ruimtes en kokers om mogelijke toekomstige
technieken te kunnen integreren in het gebouw. De gebouwschil en de technische installaties zijn
demonteerbaar in die mate dat aanpassingen in gebouwschil en technieken makkelijk uitvoerbaar
zijn.
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Duurzaamheidseisen energie
Het gebouw moet voldoen aan de eisen van een BEN-kantoor, geldig op het ogenblik van indienen
van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. We stellen op een aantal vlakken strengere
eisen dan de deeleisen voor BEN-kantoorgebouwen.
Voor het volledige gebouw:
- E-peil ≤ 0
- K-peil ≤ 15
- Netto energiebehoefte voor verwarming: NEBverwarming ≤ 5 kWh/m².jaar
Deze berekening gebeurt aan de hand van de EPB software voor EPN eenheden waarbij het
volledige gebouw als kantoor mag worden ingegeven.

5.8 Water
Van een duurzaam project verwachten we:
 Dat het de algemene waterveiligheid respecteert door een geordende afvoer van
oppervlaktewater, het overstromingsgebied te vrijwaren en het oppervlaktewater van het eigen
perceel te infiltreren (voorkeur) of voldoende te bergen.
 Dat het oppervlakte water maximaal wordt geïnfiltreerd en het bergen en gecontroleerde afvoer
pas in laatste instantie toegepast wordt.
 Dat het waterzuinig is door het waterverbruik te beperken en in te zetten op recuperatie van
regen- en grijswater.
 Dat het de watervervuiling beperkt en zorgt dat een kwalitatieve waterzuivering kan
plaatsvinden.

5.9 Comfort en gezondheid
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
•
dat het een comfortabele geluidsomgeving biedt voor de activiteiten van de gebruikers;
•
dat de binnentemperatuur gepast is voor de activiteiten, in termen van gezondheid en
comfort;
•
dat het rekening houdt met zijn onmiddellijke omgeving, om een aangename visuele context
te scheppen, en dat het een goed comfortniveau behoudt wanneer kunstlicht nodig is;
•
dat het een goede kwaliteit van de binnenlucht in stand houdt.
Akoestisch comfort
Akoestisch comfort is een belangrijk aandachtspunt, niet enkel omwille van de nabijheid van de
spoorweg (gevelisolatie), maar ook tussen de verschillende ruimtes en functies.
Van een duurzaam gebouw verwachten we:
dat het een akoestische omgeving biedt die voor zoveel mogelijk mensen geschikt is
dat het architecturaal geoptimaliseerd is om akoestische problemen tussen lokalen te
beperken
Volgende maatregelen moeten geëvalueerd worden, zowel op vlak van ingezette middelen
(ruimtelijke organisatie) als berekende en (geverifieerde) akoestische prestaties.
Ontwerpkeuzes
•
Geluidsluwe gevel
Geluidsisolatie:
•
Luchtgeluidsisolatie
•
Contactgeluidsisolatie
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•
•

Gevelisolatie
Overschrijdingen

Akoestische correctie:
•
Maximaal geluidsniveau in de gebruikte ruimten
•
Maximaal geluidsniveau in technische en sanitaire ruimte
Thermisch comfort
Evaluatie van
- thermisch comfort in de zomerperiode
- thermisch comfort in de winterperiode
- luchtsnelheid
Visueel comfort
Van een duurzaam gebouw verwachten we :
- dat het een aangename visuele omgeving biedt
- dat het optimaal gebruik maakt van het daglicht
- dat het over een systeem voor kunstlicht beschikt dat een tekort aan daglicht efficiënt kan
aanvullen
Evaluatie van
- aanpak (benadering visueel comfort)
- natuurlijke lichtinval
- kunstlicht
Kwaliteit van de binnenlucht
Van een duurzaam gebouw verwachten we :
- Dat het de blootstelling van de gebruikers aan vervuilende stoffen in en buiten het lokaal zoveel
mogelijk beperkt
- Dat het de gunstige voorwaarden voor zijn gebruik in de tijd kan behouden
Evaluatie van
- kwaliteit van de aangevoerde lucht
- laag-emissieve materialen in contact met het binnenmilieu
- hernieuwing binnenlucht
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