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GREEN LABEL



Dit eigentijds appartementsgebouw betreft de 1ste fase van een grotere stedenbouwkundige ontwikkeling langs de JB de Ghellincklaan. 
Gelegen op een hoekperceel vormt dit een overgangsarchitectuur tussen de residentiële laagbouw van de omgeving en de toekomstige 
ontwikkeling met 4 bouwlagen. 

Door de transparante sokkel met dienstverlenende functie lijkt het massieve volume in bruine baksteen te zweven. Alle appartementen 
zijn voorzien van panoramische bandramen en hebben een mooi privaat terras in aansluiting op de leefruimtes. Voor de realisatie 
van het project is gestreefd naar een perfect evenwicht tussen comfort, energiezuinigheid, duurzaamheid en kostprijs, waardoor de 
appartementen een zeer goed E-peil behalen tussen 50 en 60.   

maquette  (schaal 1/500)



de gHeLLInckLAAn  |  SInt-denIjS-weStrem

interieurbeelden van het ‘atelier’



dUUrZAAmHeIdSFIcHe

Als architecten streven wij ernaar om een moderne en hedendaagse architectuur te verenigen met een duurzaam totaalconcept. 
Dit duurzaam totaalconcept wordt gerealiseerd door middel van geïntegreerd ontwerpproces gebaseerd op 2 belangrijke pijlers: het energiezuinig 
bouwen (Trias Energetica) en het bio-ecologisch bouwen met de nadruk op een duurzaam water- en materiaalgebruik. wij maken hiervoor gebruik 
van een ‘duurzaamheidsmeter’ gebaseerd op 8 onderdelen: inplanting; mobiliteit; natuurlijk milieu; water; grondstoffen en afval; energie; 
gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid; samenleving en economie. Deze elementen worden in elke studiefase getoetst en bijgestuurd.

1. InpLAntIng
 - Het appartementsgebouw met gelijkvloers voor specifiek 

dienstverlenende functies bevindt zich op een terrein van 
2,4ha welke in het oosten wordt begrensd door de spoorweg, 
in het noorden door de E40 en verder zuidelijk door de 
Kortrijksesteenweg. De stedelijke kern van Sint-Denijs-westrem 
wordt verder verdicht volgens de principes van het RSV en het 
GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan): 50m vanaf 
de weg voor stedelijk woongebied en het binnengebied voor 
recreatief bosgebied. 

 - De site is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (bushalte 
voor de deur) en ligt op wandelafstand van de dorpskern. Een 
tramverbinding met het centrum van Gent is gelegen op 1 km. 

 - Als parkeergelegendheid voor de bewoners is er een 
ondergrondse parkeerkelder en de oprit E40 ligt op 500m 
afstand. 

 - Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig langs de uitgeruste 
openbare weg (elektriciteit, telefoon, water en gas). 

 - Alle groenvoorzieningen en wandelpaden in recreatief bosgebied 
worden geïnventariseerd en blijven bewaard. Hoogstammen 
welke noodzakelijk dienen gerooid te worden owv de 
bouwwerken, worden heraangeplant. 

2. moBILIteIt
 - De bushalte is gelegen aan de overzijde van de openbare weg, 

de tramhalte is gelegen op wandelafstand (1km).
 - In de parkeerkelder zijn naast autostandplaatsen eveneens 

fietsenstallingen voorzien. 
 - De wegeninfrastructuur dient heraangelegd te worden bij de 

volgende bouwfasen (fiets- en voetpad, zone 30).  

3. nAtUUrLIjk mILIeU
 - De natuurlijke entiteiten welke geïnventariseerd zijn, worden 

beschermd tijdens de werffase en afgesloten voor toegang. 
 - De bestaande hoogstammige bomen blijven bewaard of worden 

gecompenseerd.  
 - Een groot deel van het plat dak wordt op de 2de verdieping 

aangelegd als extensief vegetatiedak. 
 - Het landschappelijk en wilde karakter van het recreatief 

bosgebied blijft bewaard. 

4. wAter
 - Op het domein wordt het rioleringsstelsel volledig gescheiden en 

garandeert een minimale lozing van afvalwater. 
 - Het regenwater van alle platte daken wordt opgevangen in een 

regenwaterput en gerecupereerd voor toiletspoeling, dienst- 
kranen en het besproeien van de tuin. 

 - Het regenwater wordt na de regenwaterput gebufferd in een 
buffertank en vertraagd opgepompt naar de riolering. 

 - Het regenwater wordt ook vertraagd afgevoerd dmv een extensief 
vegetatiedak en verharding met basaltsplit. 

5. grondStoFFen en AFVAL
 - Een deel van de grond afkomstig van uitgravingen is gebruikt 

om het terrein op te hogen (gesloten grondbalans). 
 - Het gebruik van producten en materialen die schadelijk zijn 

voor de menselijke gezondheid worden vermeden. 

6. energIe
 - De langse gevels van het gebouw zijn oost-west georiënteerd 

voor een optimale bezonning van de doorzon-appartementen.  
De grootste terrassen zijn zuidelijk georiënteerd. 

 - De structuur van de woning wordt gerealiseerd in een 
isolerende snelbouwsteen met hoge thermische inertie om 
temperatuurschommelingen op te vangen. 

 - De spouwmuren zijn geïsoleerd met 8cm isolatie met lambda-
waarde 0,023 w/mK. De daken zijn geïsoleerd met 20cm 
minerale isolatie met lambda-waarde 0,040 w/mK . De vloer is 
voorzien van 12cm isolatie met lambda-waarde 0,023 w/mK.  

 - Het aluminium buitenschrijnwerk is superisolerend en voorzien 
van doorlopende PU-isolatie en thermisch verbeterde rubbers.  

 - De dubbele beglazing een max. U-waarde van 1,1 w/m²K.  
 - Alle zongeoriënteerde beglazing is selectief zonnewerend met 

g-factor van 42% om oververhitting te vermijden.
 - Grote raamvlakken gericht op het oosten zijn voorzien van 

elektrische beweegbare buitenzonnelamellen.
 - Alle appartementen en de specifieke dienstverlenende functie 

worden geventileerd met een balansventilatie (systeem D) met 
warmteterugwinning met een rendement van min. 70%. 

 - De specifieke dienstverlenende functie wordt verwarmd met een 
lagetemperatuurs-verwarmingssysteem (vloerverwarming) op een 
hoogrendements-gasketel met buitenvoeler. 

 - De appartementen worden verwarmd met radiatoren op een 
individuele hoogrendements-gasketel met buitenvoeler en een 
zonnecollector met zonneboiler 300 liter.   

 - De warmte-afgifte is individueel regelbaar met thermostaten per 
ruimte. 

 - Het kantoor wordt uitgerust met energiezuinige binnen- 
verlichting en daglichtsturing, bewegingsensoren in de toiletten. 

 - Voor de specifieke dienstverlenende functie bedraagt het K-peil 
34 en E-peil 68 (geldende norm K45 – E100). 

 - Voor de appartementen bedraagt het K-peil 34 en E-peil 56-59 
(geldende norm K45 – E100).  

7. geZondHeId, LeeFBAArHeId en 
toegAnkeLIjkHeId

 - Daglichthinder in het kantoor wordt vermeden door binnen- 
zonneweringen.

 - Het kantoor wordt verlicht met kwalitatieve kunstverlichting 
afgesteld op 500 lux met daglichtsturing.

 - Verblinding door kunstverlichting wordt vermeden door de juiste 
keuze lichtarmaturen, meubilair en positionering. 

 - De binnenluchtkwaliteit wordt geregeld door een gecontroleerd 
ventilatiesysteem: debietmeting. 
 

8. SAmenLeVIng en economIe
 - Dit hoofdstuk is niet van toepassing op particuliere woningbouw.

e-peIL E56 - 68 k-peIL K34 kwU  (nog niet gekend) cAtegorIe Laagenergie


