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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Structuren en technieken, co-evolutie?

De studies van de structuren aanpassen aan de technische HVAC-evoluties van het gebouw

Mathieu Leroy (Greisch)

Mathieu LEROY is burgerlijk ingenieur natuurkunde van opleiding. Hij werkt sinds 2014 voor studie- en

adviesbureau Greisch in het team energie en duurzaamheid. Greisch is een Belgische multidisciplinair

bureau waarvan de bouwpool advies en expertise biedt in de meeste bouwgerelateerde beroepen. De

evolutie van de milieu- en energieambities plaatst het beroep van energiedeskundige opnieuw in het

centrum van transversale dialogen met betrekking tot de criteria die de duurzaamheid van de bouwdelen

definiëren. Eén ervan is de dialoog tussen technieken en structuren.

De uiteenzetting heeft als doel om via een geïllustreerde presentatie te tonen hoe de ingenieurs

samenwerken om oplossingen ten vinden die beantwoorden aan de verwachten op energievlak. Passieve

(natuurlijke ventilatie), gecombineerde (actieve vloerplaten), gecoördineerde (geothermie), geprefabriceerde

oplossingen, of nog innoverende oplossingen die zelfs het kader van de technische en energetische

oplossing overschrijden.

Eén ding is zeker, de eisen op het vlak van duurzaamheid evolueren sterk en de toekomst zal uitwijzen of de

co-evolutie structuren / technieken plaatsvindt zoals het BIM suggereert.



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Het verband uitleggen tussen inertie, comfort en energieverbruik

• Geïntegreerde oplossingen, hun troeven en hun grenzen 

onderzoeken

• Diverse geothermische oplossingen aankaarten vanuit structureel 

oogpunt

• Tonen hoe structuren en technieken stroomopwaarts moeten 

samenwerken om strategieën te vinden die zich aanpassen aan de 

evolutie van de normen en flexibele gebouwen afleveren.
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I. INLEIDING

• Meervoudige uitdagingen: Structuur en duurzaamheid

 De structuur is het element rond hetwelk een gebouw wordt opgericht en staat symbool voor zijn voortbestaan / 

duurzaamheid; ze is ook het eerste element dat een sfeer kan bepalen (thermisch, visueel, biofiel, enz.).

 Structuur en technieken verschillen op het vlak van de LCA analyses en hun levenscyclus.

 De structuur moet worden benut om te streven naar een "herstellend" gebouw in de ruime zin en bovendien naar 

comfort en welzijn in een gebouw, en dit op passieve of actieve wijze. 
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Stweard brand—how buildings learn (1994)

"Tent’abane" 

Valentin Moulins, Ludgi Dracon, Mathilde Raymond

Frugalité par Bellastock

REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy

Duurzame gebouwen en installaties zijn essentieel voor een 

sociaal correcte, ecologisch herstellende, cultureel rijke en 

economisch leefbare omgeving in de context van de 

klimaatverandering. Ondanks verscheidene decennia van 

strategieën en programma's, slaagt de vooruitgang op het vlak 

van duurzaamheid van de bebouwde omgeving er niet om 

deze kernproblemen op te lossen. Bijgevolg bezit de sector van 

de bebouwde omgeving niet meer de luxe om geleidelijk aan 

minder schadelijk te worden, maar moet hij dringend een 

positieve en herstellende duurzaamheid voor ogen houden om 

geleidelijk aan "meer goeds te brengen". 



II. INERTIE: COMFORT EN ENERGIE
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• Structuur passief ten dienste van …

 Thermisch comfort (criteria PMV/PPD): 

– De operatieve of gevoelstemperatuur is het gemiddelde van de temperatuur van 

de wanden en die van de lucht.

– "Zachte straling" (d.w.z. op lage temperatuur) is de meest comfortabele 

afgiftewijze 

Operatieve temperatuur – Batitherm.ch



II. INERTIE: COMFORT EN ENERGIE
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• Structuur passief ten dienste van …

 Thermisch comfort (criteria PMV/PPD): 

 Energieopslag: De thermische inertie en de energievoorraad van een materiaal 

worden geëvalueerd aan de hand van de volgende parameters:

– Voorraad  : E = ΔT × Effectieve warmtecapaciteit (ρ * c * A * d)

– De diffusiviteit: α = λ / (ρ * c) [m²/s] ➔ Zo klein mogelijk <<<<<<

– De effusiviteit: Diff = √ (λ * ρ * c) [ J.K-1.m-2.s-1/2]   ➔ Zo groot mogelijk >>>>>

Beton.febe.be
Thermal mass assessment – Ornl

Opgeslagen energie - Belasting: ΔT=1 – Sinusoïde T=24u



II. INERTIE: COMFORT EN ENERGIE
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• Structuur passief ten dienste van vermindering van het energieverbruik: becijferd 

voorbeeld

 Verbruiken: Analyse van een type-klaslokaal 

– SRE = 70m2 

– H = 3,4m 

– Volume = 238m3

 Benaderende balans van de interne belastingen

– Bezetting: 25 pers. - 70W/pers. (sensible) 25*70   =  1.750W

– Verlichting: 1W/m2.100lux - Basis = 300lux 3*1*70 =     210W

– Kleine drijfkracht: 3 W/m2
→ 3*70     =     210W

– Zonnewinsten: zeer variabel…

TOTAAL > 2.170W

Door straling

700W (40%)

50W (20..25%)

50W (20..25%)

?W (≈100%)

> 800W (37%)

Door convectie

1.050W (60%)

160W (75..80%)

160W (75..80%)

0W (≈ 0%)

1.370W (63%)
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II. INERTIE: COMFORT EN ENERGIE
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– SRE = 70m2 

– H = 3,4m 

– Volume = 238m3

 Benaderende balans van de interne belastingen

– Bezetting: 25 pers. - 70W/pers. (sensible) ➔ 25*70   =  1.750W

– Verlichting: 1W/m2.100lux - Basis = 300lux ➔ 3*1*70 =     210W

– Kleine drijfkracht: 3 W/m2
➔ 3*70     =     210W

– Zonnewinsten: zeer variabel…

TOTAAL > 2.170W

Door straling

700W (40%)

50W (20..25%)

50W (20..25%)

?W (≈100%)

> 800W (37%)

Door convectie

1.050W (60%)

160W (75..80%)

160W (75..80%)

0W (≈ 0%)

1.370W (63%)

Opgeslagen in de 

massa, afgifte met 

faseverschuiving

Te behandelen 

door de 

hygiënische 

ventilatie

Max. aanvoeren door convectie = 1.370W

Bezetting type-klaslokaal:

180dagen/jaar, 8u/dag, 1440u/jaar

Voor T_binnen_max = 25°C

q_vent = 24m3/u.pers 

Hetzij 600m3/u of 2,5 vol/u

→ T_pulsie_max ≈ 18,5°C

>90…95% bezettingstijd



III. DE INERTIE GEBRUIKEN
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• (Nachtelijke) (natuurlijke) (intensieve) ventilatie

 De toegang tot inertie maximaliseren 

 De luchtstromen dimensioneren en berekenen.

 Manuele of geautomatiseerde werking.

Comfort en energetische 

efficiëntie

Hygiënisch? 

Gratis

DGO4 Jambes - Werkingsprincipe van night cooling 



III. DE INERTIE GEBRUIKEN

12Cité administrative van Seraing en Uitbreiding SWDE Verviers  - Intensieve nachtventilatie – Studiebureau Greisch

• (Nachtelijke) (natuurlijke) (intensieve) ventilatie Comfort en energetische 

efficiëntie

Hygiënisch? 

Gratis



III. DE INERTIE GEBRUIKEN

13Low-Tech huis te Vorst - Jupiter - Batex – V+ Architectes

SB Greisch – Lycée Bonnevoie Luxembourg – Typedoorsnede

Illustratie van het coanda-effect – Nachtventilatie (free chilling)

• (Nachtelijke) (natuurlijke) (intensieve) ventilatie Comfort en energetische 

efficiëntie

Hygiënisch? 

Gratis



IV. DE STRUCTUREN UITRUSTEN

• Voorbeeld 1: AGORIA-gebouw – Luik

 Actieve vloerplaat: een constructie-element dat, naast zijn structurele 

functies, als afgiftelichaam dient voor het systeem dat de omgeving 

regelt. De koude wordt aangevoerd via een waternet dat in de 

vloerplaat ingebed is. Het principe is hetzelfde als voor 

vloerverwarming, maar de uitvoering verschilt. Koel water kan op 

natuurlijke wijze geproduceerd worden: door contact met de 

buitenomgeving, de grond, enz. (free chilling) of op mechanische wijze, 

met een koelmachine.

 Grote beperkingen: Vloerplaat tot vloerplaat 3.15m / 8 verdiepingen / 

25.6m / Vrije hoogte 2.90m

 Collegiaal & geïntegreerd antwoord: Architectuur, techniek en stabiliteit

 Geprefabriceerde vloerplaat

14Kantoren Agoria Luik – Studiebureau Greisch



IV. DE STRUCTUREN UITRUSTEN

15Kantoren Agoria Luik – Studiebureau Greisch

• Voorbeeld 1: AGORIA-gebouw – Luik

 De positie van de activatiebuizen bepaalt de laad- en ontlaadtijd (reactiviteit) 

 Optimalisatie van de vorm van de vloerplaat (Max. vermogen: 48+21W/m² ➔ ≈+15%)

 Thermisch beheer: zonekraan / thermostaat

 Integratie van de technieken: Verlichting / koeling / branddetectoren

 Anticiperen op de behoeften, de indeling en flexibiliteit waarborgen



IV. DE STRUCTUREN UITRUSTEN
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Commissioning – Project Perex – Studiebureau Greisch

• Voorbeeld 2: Perex-gebouw – Daussoulx

 Ter plaatse gestorte vloerplaten (breedplaat)

 Interacties structuur-technieken met de paddenstoelvloer: sterk belaste zones vermijden.

Activeringsnet
Belangrijke wapeningszone:

Paddenstoelvloer



IV. DE STRUCTUREN UITRUSTEN
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Commissioning – Project Perex – Studiebureau Greisch

• Voorbeeld 2: Perex-gebouw – Daussoulx

 De technieken integreren en de akoestiek beheren

 Essentiële commissioningfase: 

– Detectie van problemen in verband met de regeling (vernietiging van energie, 

dauwpunt, free chilling...)

– Tevredenheidsenquête (interpretatie en feedback)

– ...



• Geothermie gesloten systeem

 Verticale geothermische lussen: warmtewisselaar

 Net onder de zolen en de funderingsplaat

 Geen interactie behalve de veiligheidsafstanden ten opzichte van de wanden 

 Inspectieputten voor collectors

V. GEOTHERMIE EN STRUCTUREN

18Administratief centrum van Etterbeek – Studiebureau Greisch

Geprefabriceerde inspectieput 

Inplanting van de geothermische boringen onder de parkings



• Geothermie in open systeem

 Geothermische doubletten: directe onttrekking

 De structuren beschermen tegen een vermindering van het draagvermogen: Goede 

praktijkregels (diameters – afstanden, funderingszolen, wapeningen…)

 Verkennende boring: complexe structuurstudie

V. GEOTHERMIE EN STRUCTUREN
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Inplanting van de geothermische doubletten. Project LOOM – Studiebureau Greisch

Nieuwe steunmuur

fundering

Toekomstige 

kolommen 

van het 

bruggebouw

Bestaande zool

Ideale inplanting 

vanuit 

hydrogeologisch 

oogpunt

Realiteit
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V. GEOTHERMIE EN STRUCTUREN

Aanbevelingen voor het ontwerp, de bemeting en 
de uitvoering van thermische geostructuren 

CFMS/SYNTEC INGENIERIE

Diepwanden: Metrostation / kantoor Eome

Project Bonnevoie – Geothermisch potentieel funderingspalen –
Studiebureau Greisch

• Geothermie geïntegreerd in de structuren

 Rem: Planning van de studies / Nodige redundantie / mogelijke wijziging / 

gecombineerde steun ST-STAB / Aannemer en uitvoering

 Beschikbare feedback over het mechanisch en thermisch gedrag van de 

thermische geostructuren in uitbatingsfase is vrijwel onbestaande => Niet 

genormeerd!

 Talrijke mogelijkheden: Palen, diepwanden, secanspalen…



VI. INTERACTIES STAB / ST
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- 400ppm: 
Buitenlucht 

- 1000ppm: 

Aanbevolen drempel

WGO

- 5000ppm:

Astmalijders 

in de problemen

p
p

m

- 24 m3/u.pers: 
RGD - Luxemburg

- 25m3/u.pers:
SIA 2024:2014 - Zwitserland
UBA  - Duitsland 
(of 30m3/u.pers zonder

extra verluchting)

m
3
/u

.p
e

rs

- 18m3/u.pers:
RSDT Frankrijk

- 40m3/u.pers (900ppm):
ARAB - België

+ Isolatie van de leidingen

• Evolutie van de ventilatienormen 

 Ventilatienorm Niet-residentieel / Koninklijk Besluit 40m³/up / 900ppm ➔ Sterke eis



VI. INTERACTIES STAB / ST

22

- 400ppm: 
Buitenlucht

- 1000ppm: 

Aanbevolen drempel

WGO

- 5000ppm:

Astmalijders 

in de problemen

p
p

m

- 24 m3/u.pers: 
RGD - Luxemburg

- 25m3/u.pers:
SIA 2024:2014 - Zwitserland
UBA  - Duitsland
(of 30m3/u.pers zonder

extra verluchting)

m
3
/u

.p
e

rs

- 18m3/u.pers:
RSDT Frankrijk

- 40m3/u.pers (900ppm): 
ARAB - België

+ Isolatie van de leidingen

• Evolutie van de ventilatienormen

 Ventilatienorm Niet-residentieel / Koninklijk Besluit 40m³/up / 900ppm ➔ Sterke eis

 Zelfde luchtsnelheid EPB vs Koninklijk Besluit 02//05/2019: +20cm kokers!

(22m³/u => 40m³/u). Plaatsinname (Structuur)
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(Energie) 



• Inventief zijn / Think out of the box

 De ver stroomopwaarts van het project gelegen oplossingen doen 

concurreren. 

 Oplossing hout: doorboringen bestuderen/vermijden / de brandeis 

integreren / de vloerdikten optimaliseren

- Dwingende structurele eis Type 'H/3' op de toegelaten doorboringen.

- Naleving REI60/120 met zichtbare structuur. De doorboringen kunnen 

vergrotingen van de doorsnede veroorzaken.

- Naar gemengde oplossingen hout/beton staal/beton, die technische 

efficiëntie en beheer van de meerkosten combineren.

VI. INTERACTIES STAB / ST

24Vergelijkende benadering van de vloerdikten  van gemengde 
oplossingen staal/hout en beton

Gemengde structuur - CCN  - REI 120

Omgekeerde ribbenvloer 
Technische vrijheid / Besparing van 

materiaal dankzij het beheer van 
de brandeis

CLT vloer LC balk
+ Besparing van materiaal  / -

Belangrijke technische eis 
- Verticale sluiting

CLT vloer
+ Brand + Acoustiek + Vrijheid van 

de technieken / - Zuinig



• Inventief zijn / Think out of the box

 Integratie en prefabricage

 Decentralisatie: Plug-In module 

 De netten externaliseren

 …

VI. INTERACTIES STAB / ST
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Project Modul’R Gedecentraliseerde module: Trox - TeCHniKExternalisering van de ventilatiekokers



VI. INTERACTIES STAB / ST
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https://www.infociments.fr

Uitbreiding van studiebureau Greisch

Werf CHC – Studiebureau Greisch

• Samenwerken 

 Pro-activiteit en coördinatie (geïntegreerde oplossing)

 Dimensionering meer stroomopwaarts van de studies uit te voeren

 Lokalisatie van de uitsparingen met een bijzondere aandacht voor de 

zones waar de schuifkracht groot is

 Het gemak van trajecten onder de structuren (Uitrustingen van de 

speciale technieken): PRS



VI. INTERACTIES STAB / ST

27Werf CHC en Légiapark – Studiebureau Greisch

• Anticiperen

 Te veel uitsparingen in de zone 

 Markering van de holten van de welfsels aan de onderzijde en bijkomende 

strengen

 Doorboorbaarheid van de paddenstoelvloeren – Noppen

 Anticiperen op de uitbating van het gebouw door een te groot aantal 

uitsparingen.

 "Demonteerbare" penanten van gevels uit gewapend beton 

 Uitbreiding van het gebouw:  Wegneembare borstweringsmuren voor 

toekomstige ophogingen, Sluitingen van trapopeningen en liftschachten, 

Draagvermogen funderingen voorzien voor G+xX

 …



Model STAB

VII. BIM
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Model ST

Model STAB

Model ST

1

2

3

4

• De heen en terug-trajecten technieken structuren 

systematiseren

 BIM beheer van de interacties ST / STAB ➔ Workflow



VII. BIM
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• De heen en terug-trajecten technieken structuren 

systematiseren

 Traceerbaarheid van de problemen en hun oplossingen

 Toegankelijk voor commentaar aan de tussenkomende partijen buiten de 

modelleringssoftwares (Ingenieurs, klanten, Keuringsinstelling…) 



VIII. TECHNISCHE STRUCTUUR 
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Légiapark – Studiebureau Greisch

• Een oplossing op energetisch en milieuvlak bieden

 Milieucertificatie: bezetting van de daken

 Gecombineerde oplossing: Zonne-energie / Productie van hernieuwbare 

energie

 Structurele optimalisatie: Grasshopper / Rhino / Karamba

 Life cycle cost = kosten versus winsten. Een terugverdientijd op financieel 

en milieuvlak evalueren?



IX. CONCLUSIE

31

Criteria Vloer 1 Vloer 2 Vloer 3 Vloer 4 Vloer 5

Uitsparingen bij de constructie (balk) + + + + + + + +

Uitsparingen bij de constructie (vloer) + - + + + + + + +

Doorboringen bij verbouwingen - + + + + + + +

Kostprijs + + - - - + -

Constructiesnelheid + + + - + - +

Dikte structuren + - + - + + + -

Effect belastingoverbrenging + + + - + - + -

Bevestiging onder de structuren 

(scialytisch, technische kokers, 

koelplafonds enz.)

- + - + + +

Gemakkelijk tracé van de netten + - - + + + -

Uitvoering van de akoestische 

schermen
+ - - + + + -

Vloer 1

Vloer 2

Vloer 3

Vloer 4

Vloer 5

• Multi-criteria roosters

 Het gemak waarmee uitsparingen bij de bouw voorzien kunnen worden

 Het gemak waarmee doorboringen uitgevoerd kunnen worden bij verbouwingen 

 De dikte van de structuur

 Het effect van het gewicht van de structuren op de funderingen

 De mogelijkheden van bevestigingen van de soms zware, technische uitrustingen 

onder de structuren (scialytisch, technische kokers, koelplafonds, enz.)

 Het gemak van de uitvoering van trajecten onder de structuren (Uitrustingen van 

de speciale technieken)

 De kostprijs / De bouwtermijn 

 Milieu (LCA, demonteerbaarheid, recycleerbaarheid…)

Voorbeeld: 

– Vloer 1: Platte balken + welfsels

– Vloer 2: Platte balk + TT vloer

– Vloer 3: Lichte paddenstoelvloer

– Vloer 4: Volle paddenstoelvloer

– Vloer 5: Hoge balk + 

breedplaatvloer



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Er wordt steeds meer verwacht van duurzame 

oplossingen, ook voor de structuren

• Er bestaan geïntegreerde oplossingen voor 

technieken / structuren, die weldoordacht kunnen 

worden voorgesteld 

• Dialoog tussen ingenieurs van structuren en van 

technieken is essentieel en neemt toe

• Er is een belangrijke plaats voor de 

gecoördineerde innovatie van deze twee beroepen 

naar… een co-evolutie? 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• www.gidsduurzamegebouwen.brussels/

> 9 thema's > Energie > Dossier / Voorzieningen

Voorziening | Betonkernactivering

Voorziening | Ventilatieleidingen 

Voorziening | BIM

Dossier | Het ademcomfort verzekeren

Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

• Energie plus Le site

Maîtrise de la surchauffe grâce au Night Cooling

• Recommandations pour la conception, le dimensionnement et la mise en œuvre 

des géostructures thermiques

CFMS/SYNTEC INGENIERIE

• Leefmilieu Brussel

Thematiek Geologie en hydrogeologie
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https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://energieplus-lesite.be/etudes-de-cas/climatisation4/maitrise-de-la-surchauffe-grace-au-night-cooling/
https://environnement.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/geologie-en-hydrogeologie


CONTACT

Mathieu Leroy

Ingenieur in duurzaamheid

Gegevens

 : +32 479 49 34 70

E-mail: maleroy@greisch.com


