
   

Dossier 10.62 : Vorst 59 passiefwoningen    pag. 1/3  

 

VORST OLIESLAGERIJSTRAAT – 59 PASSIEF WONINGEN 

 

Locatie : Olieslagerijstraat te Vorst  

Bouwheer: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

 Contactpersoon: Dhr. Erik Vandevoorde – 02 533 19 52 

Architect: BOB361 Architects, Brussel,  

Stabiliteit: Studiebureau Lavreysen  

Raadgevend ingenieur technieken: RCR studiebureau bvba 

Omgevingsaanleg: Ontwerpbureau Pauwels, Leuven 

Bouwfysica: Daidalos-Peutz, Leuven  

Hoofdaannemer:  ACH Construct – 071 85 21 21  

 

Omvang: 59 woningen  

Oppervlakte: 7.700 m² 

 

Totaal budget: 12.000.000 EURO  

Budget technieken:  2.400.000 EURO 

 

Start ontwerp:  Wedstrijd 2010 

Vergunning:  Juli 2015 

Start werken: September 2017 

Oplevering: December 2020   

 

  

 
 Foto - ©BOB361 

 

Het nieuwbouw woonproject bestaat uit 4 gebouwen gelegen in een binnengebied omgrensd door de 

Olieslagerijlaan-Neerstallesteenweg en Waterstraat te Vorst. Het omvat in totaal 59 passief woningen en een 

crèche. 
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Voor alle woonunits werd de passiefhuis-kwaliteit gevraagd. Dit omvatte de volgende eisen: 

- Energiebehoefte max. 15 kWh/m².jaar volgens PHPP rekenmethode 

- Luchtdichtheidseis ≤ 0.6/h 

- Oververhitting: Max. 5% van de gebruikstijd boven de 25°C.  

 

Systeemkeuzes:  

- Mechanische ventilatie (systeem D) met warmterecuperatie aan zeer hoge rendementen. Er werd 

gekozen voor individuele compacte ventilatie-units per appartement, opgesteld in de bergingen 

van de appartementen zelf. Voor de toevoerkanalen naar de verblijfsruimtes werd gebruikt 

gemaakt van flexibele inbouwkanalen in de dikte van de structurele vloer ingewerkt. Hiermee kan 

de luchttoevoer vanuit het plafond gebeuren in de buurt van de ramen, met een betere 

luchtverdeling en minder risico op tocht dan in geval van de gewoonlijke inblaas vanuit de wand 

via een vals plafond in de circulatie. 

- Toepassing van een gemeenschappelijke stookplaats met condenserende gasketels per gebouw, 

wat toelaat het opgestelde verwarmingsvermogen sterk te reduceren en wat voorkomt dat er 

individuele gastellers en gasleidingen voor ieder appartement dienen voorzien te worden. 

Hierdoor wordt ook de investering voor toepassing van alternatieve warmteopwekking van 

sanitair warm water een stuk geringer en dus interessanter om toe te passen. 

- Toepassing van een zonneboiler installatie op het platte groendak van ieder gebouw. Er werden 

vlakke plaat collectoren met een oppervlakte van 3 m²/appartement geplaatst. 

- Automatisch gestuurde buitenzonwering met screens op alle oost-, zuid- en west georiënteerde 

vensters. 

 

  
Inbouwkanalen in structurele vloer WTW-unit: plafondmontage in berging 

 

 

Enkele accenten:  

Toepassing van een extra goed geïsoleerde recirculatieleiding sanitair warm water (6 cm dikte) om de 

warmteverliezen tot een minimum te beperken. Hiervoor moet voldoende ruimte voorzien worden in kokers of 

technische ruimtes. 

Het is belangrijk de lengte van de recirculatieleiding warm water (hoge temperatuur) zo kort mogelijk te 

houden. Daarom plaatsten we in 2 gebouwen de verdeling van deze leidingen in het valse plafond boven de 

inpandige lokalen van niveau +2, i.e. onder de woningscheidende tussenvloer. Door die keuze zijn de 

aftakkingen naar de appartementen zeer beperkt en kunnen dus zonder recirculatie voorzien worden. Door de 

inpandige positie van bergingen (opbouw in het zicht tegen plafond mogelijk), natte cellen en niet 

verblijfsruimten (valse plafonds niet of minder hinderlijk) kunnen we een continue zone voorzien waarin deze 

hoofdleidingen en verdeelkanalen voor ventilatie kunnen lopen.  
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Toegangscontrole via badges en parlofonie/videofonie. Tevens werd camerabewaking voorzien. 

Collectief satellietsysteem per gebouw. 

 

 
     Foto - ©BOB361                                                              Foto - ©BOB361 

 

 

 

Budgetevolutie technieken, bedragen in EURO (excl. BTW)  

  

  raming  

voorontwerp  

juni 2011  

raming  

aanbesteding  

september 2016 

inschrijving  uitvoering  

HVAC  714.000 € 792.000 €  831.000 €  902.000 € 

Sanitair 446.000 € (*) 840.000 €  844.000 €  847.000 € 

Elektriciteit 502.000 € 552.000 € 583.000 €  617.000 € 

Lift 40.000 € 40.000 €  29.500 €  29.500 € 

Totaal 1.702.000 2.224.000 2.287.500 2.395.000 € 

 

(*) in voorontwerpfase waren minder zonneboilers en sanitaire toestellen vooropgesteld 

 



TEVREDENHEIDSATTEST   -   OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN  -  SPECIALE TECHNIEKEN 

Aanbestedende overheid : B.G.H.M. 

Naam van het project : Olieslagerij 

Adres : Olieslagerijlaan – Neerstallesteenweg – Waterstraat, 1190 Vorst 

Korte beschrijving van het programma : 59 sociale woningen en woningen voor middeninkomens, 

een crèche en 40 half-ondergrondse parkeerplaatsen (met bruto oppervlakten)

Studiebureau speciale technieken: RCR 

Adres : Mechelsesteenweg 454, 3020 Herent 

In tijdelijke samenwerking met de  
BOB361 

architectenbureaus : 

Opdracht van het bureau dat het attest aanvraagt : Volledige opdracht speciale technieken 

Fase waarop het attest is opgemaakt : Opgeleverd 

Energiestandaard : Beoogd / Behaald : Passief (15 kWh/m2.jaar) Passief 

Bouwkost : Geraamd / Uiteindelijk : 13.201.112,90 € 12.741.191,41 € 

Gunningsdatum / Ontvangstdatum S.V. : 25/01/2011 03/07/2015 

Duur van de werken : Gepland / werkelijk : 600 1172 

Datum begin van de werken / Datum V.O. : 17/09/2017 2/12/2020 

De ondergetekende, vertegenwoordigers van de aanbestedende overheid, detailleren hun voldoening voor het uitgevoerde werk als 

volgt : 

Ontwerp : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Opstellen documenten (plannen, bestek, pv…) : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Administratieve stappen (vergunningen,…) : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Werfopvolging : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Naleving oorspronkelijke planning : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Naleving oorspronkelijk budget : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Opvolging van de opleveringen : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Communicatie met aanbestedende overheid : Zeer goed     /      goed     /     gemiddeld     /    slecht 

Eventuele bijkomende opmerkingen : 

Bedrag van de opdracht technieken (excl. BTW): 2.400.000 € 

Gunningswijze: Openbare aanbesteding 

De vertraging van de werken is niet te wijten aan de ontwerpers 

Onderhavig attest opgemaakt op :  2/02/22 

De Adjunct-Directeur-generaal, De Directeur-generaal,         Stempel van de B.G.H.M.: 

Dorien ROBBEN Yves LEMMENS 
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