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WILLEMEN CONSTRUCT

Specifieke uitdagingen op vlak van planning en uitvoering door de ogen van 

een algemene aannemer





▪ U ons project toe te lichten

▪ U een overzicht te geven van de verschillende 

uitvoeringsfasen in dit project

▪ U een idee te geven naar specifieke uitdagingen bij de 

renovatie van een torengebouw
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Bouwteam + interactie met de exploitant (Actiris)

II. Uitvoeringstermijn + fasering uitvoering

III. Specifieke uitdagingen:

▪ Plaatsing nieuwe gevel ;

▪ Veiligheid tijdens de diverse fasen van de werken ;

▪ Toevoer van materialen en transport van personen ;

▪ EPB 2015
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CONTEXT



CONTEXT

▪ Gebouw daterend van de 

jaren 1970

▪ Eigendom van Fortis tot 2005

▪ Nadien overname door Banco 

Santander Group

▪ Typisch koperkleurige gevel

▪ Leegstaande kantoren



CONTEXT



CONTEXT



CONTEXT

▪ Renovatieproject uitgevoerd door de THV Willemen – Cordeel

▪ 107 m hoog 

▪ 33 verdiepingen bovengronds, 5 verdiepingen ondergronds

▪ Ongeveer 35.000 m² kantooroppervlakte

▪ Contractbedrag: € 55.000.000
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I. BOUWTEAM + INTERACTIE MET DE EXPLOITANT (ACTIRIS)
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Algemeen aannemer, THV ASTRO Bouwheer

Associatie architecten Studiebureau technieken Studiebureau akoestiek

Controlebureau Studiebureau stabiliteit + coördinatie veiligheid

Projectmanager



I. BOUWTEAM + INTERACTIE MET DE EXPLOITANT (ACTIRIS)
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Exploitanten Astrotoren

▪ Exploitant en algemeen aannemer van in het begin mee betrokken in de 

ontwikkeling van het project

▪ Bouwteam tot enkele maanden voor het einde van het project

▪ Ontwerp in functie van de uiteindelijke behoeften, project op maat

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcpasforest.irisnet.be%2Fnl%2Fwie-zijn-wij%2Fsociale-zaken%2Factiris-bilingue300.png%2Fimage&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcpasforest.irisnet.be%2Fnl%2Fwie-zijn-wij%2Fsociale-zaken%2Factiris-bilingue300.png%2Fimage_view_fullscreen&docid=IUUDQxARXDRvIM&tbnid=-CWqTBAQLe1ulM%3A&vet=10ahUKEwjyzb7B8vXkAhWM_aQKHcINAasQMwhCKAEwAQ..i&w=800&h=312&bih=849&biw=1745&q=actiris&ved=0ahUKEwjyzb7B8vXkAhWM_aQKHcINAasQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


I. BOUWTEAM + INTERACTIE MET DE EXPLOITANT (ACTIRIS)
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Enkele weetjes:

▪ 1000-tal 

werknemers

▪ 140.000 bezoekers 

per jaar

▪ Opleidingen

▪ Crèche

▪ Bedrijfsrestaurant



I. BOUWTEAM + INTERACTIE MET DE EXPLOITANT (ACTIRIS)
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I. Bouwteam + interactie met de exploitant (Actiris)

II. Uitvoeringstermijn + fasering uitvoering

III. Specifieke uitdagingen:

▪ Plaatsing nieuwe gevel ;
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▪ EPB 2015
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II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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▪ Oorspronkelijke termijn: april 2014 → september 2016

▪ Problematiek asbestverwijdering

▪ Deels in opdracht van de bouwheer (nevenaanneming)

▪ Bijkomende ontdekkingen tijdens afbraak

▪ Elementen oude gevel deels voorzien van asbest → vertraging in 

afbraak + afvoer

▪ Fasering opbouw nieuwe gevel

▪ Pas mogelijk na volledige afbraak oude gevel (vertraging  asbest):

→ oorspronkelijke bedoeling start afwerking: mei 2015

→ effectieve start afwerking: oktober 2015

▪ Opbouw gevel met cassettesysteem in fasen via een railsysteem:

▪ Verdieping 26 naar verdieping 32

▪ Verdieping 12 naar verdieping 25

▪ Verdieping 2 naar verdieping 11

▪ Aansluiting naar gelijkvloers



II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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II. UITVOERINGSTERMIJN + FASERING UITVOERING
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▪ Fasering afwerking

▪ Na wind- en waterdichting ongeveer 12 maanden tijd voor 

afwerking van een 35-tal verdiepingen ;

▪ Voordeel:

▪ Tijd tussen afbraak en afwerkingsfase nuttig besteed aan 

studie van de uitvoeringsplannen ;

▪ Droge afbouw, natte afwerking beperkt tot pleisterwerken en 

chape voor de sanitaire ruimten ;



I. Bouwteam + interactie met de exploitant (Actiris)

II. Uitvoeringstermijn + fasering uitvoering

III. Specifieke uitdagingen:

▪ Plaatsing nieuwe gevel ;

▪ Veiligheid tijdens de diverse fasen van de werken ;

▪ Toevoer van materialen en transport van personen ;

▪ EPB 2015

24



III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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Plaatsing nieuwe gevel
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III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken
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Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken
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Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken
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Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken
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Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken



III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken



III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken

Ondanks goedgekeurd veiligheids- en gezondheidsplan, risico-analyse, 

goedgekeurde vergunningen gemeente/gewest,… 

→ problematiek voor alle betrokken partijen !

OPGELET !

▪ Continu bewust maken naar mogelijke val van objecten,…, vanop 

belangrijke hoogte en de mogelijke consequenties 

▪ Uitschrijven van procedures voor elke handeling (opgelet!: 

afbraakwerken) 

▪ Perimeter rondom de werf  dichtbevolkt gebied 

▪ Verzekering te betrekken naar inschatting risico 
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III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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Toevoer van materialen en transport van personen

AANDACHTSPUNTEN:
▪ Stedelijk gebied met quasi onmogelijkheid tot laad- en loszones →

sensibiliseren van leveranciers/onderaannemers ( specifieke uren);
▪ Overwegen om ‘s nachts te leveren ;
▪ Mogelijk parkeergebrek (piekmoment: 300 arbeidskrachten/dag) ;
▪ Verticaal transport:

▪ Personen: gevellift en/of bestaande-nieuwe liftinstallaties ;
▪ Materialen:

▪ Gebruik van liften ;
▪ Nachtwerk om de liften in de dag niet te belasten ;

→Transport van materialen en personen = zwaar onderschat ( non-
productief)
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III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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EPB 2015

CRITERIA EPB 2015:

▪ Netto energiebehoefte voor verwarming (< 18 kWh/m²) → isolatie van de 

buitenschil ;

▪ Netto energiebehoefte voor koeling (< 18 kWh/m²) → isolatie van de 

buitenschil ;

▪ Verbruik m.b.t. primaire energie (< 100 kWh/m²) → verbruik van de 

technische installaties ;

▪ Winddichtheid (n50 < 0,6) → blue-kit, membranen 



III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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EPB 2015

ISOLATIE VAN DE BUITENSCHIL:

▪ Kadergevel: 50% beglaasde gevel, driedubbele beglazing, g = 26% ;

▪ Kopgevels: 20 cm PUR ;

▪ Daken: 28 cm PUR ;

▪ Isolatie parking: 10 cm PUR



III. SPECIFIEKE UITDAGINGEN
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EPB 2015

TECHNISCHE INSTALLATIES:

1. Vermijden oververhitting:

▪ Koelplafonds m.b.v. hybride koelmachines ;

▪ Nachtkoeling ;

2. Primaire energiebehoefte technische installaties beperken:

▪ Performante waterregimes ;

▪ Koelmachine met hoog rendement (ESEER 9,9) ;

▪ Warmterecuperatie werd voorzien ;

▪ Distributie: controle van de bezetting van het gebouw + variabele debieten 

van de pompen ;

▪ Verlichting: ballast dali + afwezigheidsdetectie + dimming i.f.v. 

buitenomgeving



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

▪ Trachten de uiteindelijke gebruikers en algemeen aannemer van in het begin 

bij het ontwerp te betrekken 

▪ Planning:

▪ Rekening houden met onvoorziene omstandigheden ;

▪ Oude naar nieuwe gevel = kritieke fase ;

▪ Risico’s valgevaar goed te bespreken met alle belanghebbende partijen

▪ Verticaal transport van materialen en personen verlagen het rendement 

drastisch, nodige voorzieningen te treffen
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 
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▪ www.willemen.be

▪ www.altiplan.eu

▪ www.vrt.be

▪ www.rtl.be



CONTACT

Pieter TOBBACK

Senior Projectleider

Contact informatie

 : 0471/98.91.82

E-mail : pieter.tobback@willemen.be

mailto:pieter.tobback@willemen.be

