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• Een overzicht geven van het hergebruikpotentieel 

van technische installaties

• Het hergebruik van technische installaties 

illustreren met een concreet geval
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Hoe kan het hergebruik van technische 

installaties vandaag aangepakt worden? 

II. Case study: 
Recuperatie van de ventilatiegroep van de De 

Brouckère-toren voor Aquafin

III. Conclusies: als we het opnieuw moesten doen
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I. HERGEBRUIK VANDAAG

• Hergebruik ter plaatse 

�Een installatie demonteren om ze in het gebouw te 

hergebruiken 

�Voorbeeld: koelplafondunits, verlichting
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Project Horta – RSZ. Bron: Leefmilieu Brussel 



I. HERGEBRUIK VANDAAG

• Hergebruik buiten de site 

�De technieken uit een gebouw halen om ze elders te 

hergebruiken

�Voorbeeld: verlichting, branddetectie-uitrusting, 

elektrische kabels, wc, onderhoudswastafels, 

afdekkingen van ventilo-convectoren
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Project Inclusio 1 – Antares. Bron: Leefmilieu Brussel 



I. HERGEBRUIK VANDAAG

• Inkomend hergebruik

�Een technische installatie afkomstig van een ander 

gebouw integreren 

�Voorbeeld: Ventilatiegroep met dubbele flux 
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Project De Brouckère – Project Aquafin. Bron: Rotor



I. HERGEBRUIK VANDAAG

• Hergebruik achteraf 

�Zijn installatie ontwerpen om toekomstig hergebruik 

mogelijk te maken

�Zie presentatie van Joost Declercq
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I. HERGEBRUIK VANDAAG

• Een constante: de kwestie van de opvolging van 
de installaties

�Tijdens de gebruiksfase: 

–Onderhoud: verlenging van de levensduur

–Opvolging: gedetailleerde kennis van de installaties

�Om hergebruik mogelijk te maken: 

–Informatie verzamelen

–De ‘kennis’ over de installaties overdragen

via as-built/PID-dossier (technische fiches, inplanting van de 
netten…), logbook, onderhoudsverslagen, monitoring…
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II. CASE STUDY

• Recuperatie van een 
ventilatiegroep 
� 4e verdieping De Brouckère-toren, 

Brussel

� Groep van 13.000 m³/u met 

– warmteterugwinning

– bevochtiger

– koude en warme batterijen 

� Indienststelling: 2013

� Demontage: oktober 2019

� Herindienststelling: zetel van Aquafin, 
Aartselaar, 2020-2021
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Bron: Cenergie



II. CASE STUDY

• Organisatorische hulp

�Motivatie van de actoren: Whitewood, Aquafin, Rotor, 

Cenergie

�Activering van het netwerk van de actoren

–Technische expertise 

–Logistieke organisatie

�Flexibiliteit van de sloper (planning)
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'Gevend' gebouw: De Brouckère-toren 

Bron: Cenergie
Wegvoeren van de groep per kast 

via het platform 
Bron: Cenergie

Inplanting van de ventilatiegroep in de De Brouckère-toren

Bron: Rotor



II. CASE STUDY

• Technische hulp

�Expertise en reactiviteit 

van de fabrikant (Trane)

�Terbeschikkingstelling 

van de kraan door de 

algemene aannemer

• Financiële hulp

�Schenking van de 

ventilatiegroep 
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Samenstelling van de ventilatiegroep 

Bron: Trane

Wegvoeren van 

de kasten met de 
kraan 
Bron: WTCB



II. CASE STUDY

• Remmen
� Talrijke actoren  soms moeizame communicatie

– Whitewood | Rotor | Cordeel | De Meuter

– Aquafin | Cenergie | Trane | De Groove

� Diagram van de ideale communicatie
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II. CASE STUDY

• Remmen
� Diagram van de werkelijke communicatie
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II. CASE STUDY

• Remmen
� Technische fiche initieel niet conform 

� Demontage nodig vóór transport 

 de onderneming voor de demontage goed kiezen, afstemmen 
over de uit te voeren werken

14Demontage, transport en bescherming van de elementen.

Bron: Trane



II. CASE STUDY

• Remmen
� Benodigde ruimte voor de doorgang van de groep 

–Belang van de planning van de interventies: afbraakwerken moeten 

idealiter vóór de demontage plaatsvinden, om te vermijden dat de 

gedemonteerde elementen bijkomend beschermd moeten worden
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Uitgevoerde afbraakwerken om de doorgang 

van de groep mogelijk te maken 
Bron: Cenergie

Afbraakwerken in uitvoering op dezelfde verdieping 

Bron: WTCB

Bescherming van de elementen van de groep tegen stof 

Bron: Rotor



II. CASE STUDY

• Aandachtspunten

�Staat van het materieel  nodige 

deskundigheid om het

recuperatiepotentieel te evalueren 

�Waarborg

�Bescherming van de elementen en 

signalisatie

�Recuperatie van de toebehoren: 

pompen, filters, regeltoestellen
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Bron: Cenergie



II. CASE STUDY

• Aandachtspunten

�Bescherming 

�Demontage, transport, logistiek
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Bron: Rotor

Bron: Rotor



III.   CONCLUSIES: ALS WE HET OPNIEUW 
MOESTEN DOEN

Context: opportuniteit van hergebruik tijdens de werken

• Van dichtbij opvolgen van de operatie: onontbeerlijk om de 

juiste personen op het juiste moment op de juiste plaats te 
hebben  centralisatie van de opvolging

• Contacten, toelatingen, verantwoordelijkheden, 
contracten (bestelbonnen, offertes)

• Opdrachtgeving

• Aannemers

• Technische validatie 

• Opzoeken van technische fiches, logbook, 

onderhoudscontracten...

• Ideaal: de installatie in werking kunnen onderzoeken, alvorens ze 

stil te leggen
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• Organisatie van de operaties (demontage, transport…): 
definiëren van de met het werk belaste aannemers 
(aannemingsgrenzen) en opeenvolging van de 

interventies

• Coördinatie met de planning van de werken in 
uitvoering (afbraakwerken, opslag…)

• Werkwijze die flexibiliteit vergt van de diverse actoren 
(talrijker dan aanvankelijk voorzien)
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III.   CONCLUSIES: ALS WE HET OPNIEUW 
MOESTEN DOEN



Als de operatie al "lang" gepland is

• Het definiëren van de stroomopwaartse rollen en 
verantwoordelijkheden

• Evaluatie en technische validatie (installatie in werking)

• Integratie van de operatie in de opdracht van de 
aannemer (demontage, logistiek, eventueel opnieuw 

installeren)

• Integratie in de logistieke organisatie van de werf 

(opslag, transport…)

• Integratie in de planning

• Integratie in het budget van de werken
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III.   CONCLUSIES: ALS WE HET OPNIEUW 
MOESTEN DOEN



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

Op dit ogenblik 

• Benadering "van opportuniteiten" van hergebruik van 
technische installaties 

 grote inspanningen nodig (communicatie, coördinatie, 

informatie zoeken)

 grote flexibiliteit van alle actoren om de 

hergebruikoperaties (vooral buiten de site) te concretiseren. 

• De coördinatie van de operatie centraliseren bij een actor 
kan een grote hulp zijn

 netwerk, ervaring, technische bekwaamheden, motivatie
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

Op termijn

• Hergebruik van de installaties beter georganiseerd en 
vereenvoudigd, dankzij een goed ontwerp en een goede 
opvolging stroomopwaarts: 

• Bereikbaarheid

• Onderhoud

• Kennis en documentatie van de installaties

• Overdracht van informatie 

 Dat vergemakkelijkt 

• De bewustwording van de BH van het belang van hergebruik van 

de installaties 

• het werk van de ontwerpers en aannemers

 Globale stijging van het percentage hergebruik van installaties
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Artikelen over het hergebruik van de ventilatiegroep: 

• https://rotordc.com/extraction-ventilation-system-multi-tower/

• https://sanilec.pmg.be/nl/dossier/MSNBE1909A08_00?kw=

• https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/hergebruik-van-een-

ventilatiegroep.html?IDC=10965    

• Artikel over het project Inclusio – Antares: 
http://brvlbr.fb.confederatiebouw.addemar.com/c2867/e0/h4a581/t2/s0/index.html

• Opalis: www.opalis.be  

• Site over hergebruik van "machines": www.machineseeker.com
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