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WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM BORGERHOUT–UITBREIDING EN RENOVATIE KANTOREN 

 

Locatie : Berchemlei 115 te Borgerhout  

Bouwheer: Agentschap Facilitair Bedrijf 

 Waterbouwkundig Laboratorium 

 Contactpersoon: Erik Van Daele – 0496 52 73 11 

Architect: Architecten Achtergael, Gent 

Stabiliteit: Studiebureau Mouton 

Raadgevend ingenieur technieken: RCR studiebureau bvba 

Hoofdaannemer:  Antwerpse Bouwwerken (AB) 

 

Omvang: Uitbreiding en renovatie kantoren 

Oppervlakte: 4.000 m² 

 

Totaal budget: 9.377.000 EURO  

Budget technieken:  3.087.000 EURO 

 

Start ontwerp:  Wedstrijd 2011 

Vergunning:  2017 

Start werken: Oktober 2019 

Oplevering: juni 2022 
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Foto’s - © Architecten Achtergael 

 

De site bestaat uit een centraal gebouwencomplex met diensten en labo’s omringd door 4 grote hallen waarin 

de proefopstellingen zijn ondergebracht. Het project beoogt de reorganisatie van de diensten en de 

bouwfysische verbetering van de bestaande gebouwen.  

 

Het centrale gebouwencomplex is in de loop van de jaren erg verdicht door voortdurende kleine uitbreidingen 

i.f.v. de nood. Om de leesbaarheid en organisatie van diensten te verbeteren wordt een deel van die bestaande 

volumes gesloopt, een extra verdieping toegevoegd op de perifere gebouwen (kantoorlus) en een nieuw volume 

toegevoegd (de toren).  

 

Door het toevoegen van nieuwe en afbreken van bestaande volumes dienden veel leidingen omgelegd en/of 

hernieuwd te worden, wat een extra complexiteit toevoegde aan dit project. 

 

Het bestuursgebouw en de conciërgewoning aan de straatkant werden deels gerenoveerd. Op het gelijkvloers 

werden nieuwe sedimentologische labo’s ingericht waarvoor de gewenste technische voorzieningen zoals 

perslucht, demi-water, afzuiging, warm water, klimatisatie-koeling,…moesten getrokken worden. Voor de 

verdeling van elektriciteit werd gewerkt met een raster van kabelgoten aan het plafond. 
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In de conciërgewoning werden extra kantoren en vergaderzalen ingericht. Koeling en mechanische ventilatie 

werden hier niet voorzien. 

 

De warmteproductie voor de ganse site inclusief de 4 grote hallen werd gecentraliseerd vanuit de bestaande 

grote stookplaats, die nagenoeg volledig vernieuwd werd en conform gebracht aan de laatste normen. 

Plaatselijke verwarmingstoestellen op de site werden verwijderd en nieuwe verwarmingsleidingen vanuit de 

bestaande stookplaats en bijkomende circulatiepompen werden desgewenst voorzien. 

De twee bestaande stookolieketels en bijhorende stookolietanks werden verwijderd en vervangen door twee 

condenserende gasketels van 1 MegaWatt elk. 
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Voor de nieuwbouwdelen (toren van 7 bouwlagen en kantoorlus van 1 bouwlaag) werd gebruik gemaakt van lage 

temperatuurverwarming en hoge temperatuurkoeling door middel van een geothermische warmtepomp, 

gekoppeld op een BEO-veld (=Boorgatenergieopslag) van 22 boringen. 

Als afgifteystemen werden hiertoe vloerverwarming/vloerkoeling en verwarmings- en koelbatterijen in de 

luchtgroepen voorzien, aangepast aan het temperatuursregime van de warmtepomp en de bodem. 

Voor de koeling van de nieuwe serverruimte met koudegang in de kelder van het torengebouw wordt tevens 

beroep gedaan op de koude van de bodem. De warmte van de serverruimte wordt tevens gerecupereerd om te 

dienen als verwarming voor het gebouw bij warmtevraag. 

Als de koude uit de bodem ontoereikend is, wordt er overgeschakeld op mechanische koeling met de omkeerbare 

warmtepomp en wordt de geproduceerde warmte door de warmtepomp teruggestoken in de bodem of 

afgeblazen naar buiten met een drycooler op het dak indien de bodem te warm zou worden. 

 

Enkele andere systeemkeuzes:  

- Automatische blusinstallatie voor de serverruimte in de kelder van de toren 

- Noodstroom aanwezig met bestaande diesel en nieuwe UPS voor onder meer de serverruimte. 

- Brandtechnisch werd de site grotendeels op punt gezet. Lussen branddetectie werden hersteld of aangepast, 

branddetectoren en andere componenten werden indien nodig vernieuwd om alles compatibel te maken 

met de nieuwe brandcentrales verspreid over de site. Branddetectie nieuwbouw werd uitgevoerd conform 

norm NBN S21-100-1, branddetectie renovatie werd gekeurd op goede werking. 

- Een volledig nieuw hoofd algemeen laagspanningsbord 3x400 V voor de ganse site werd geplaatst daar het 

oude niet meer voldeed en uitgebreid diende te worden, rechtstreeks gevoed door de transfo in het 

hoogspanningslokaal. In dit bord werden de vertrekken 3x400 V voorzien van onder meer voeding 

bestuursgebouw, voeding nieuwe kantoorvleugel, voeding torengebouw, voeding stookplaats,… 

- Lichtgewicht PV-installatie van 52 kWpiek op het licht hellende dak van hal 1, gericht naar het zuiden. 

- Degelijke beveiliging van de site met het uitbreiden van de bestaande toegangscontrole, inbraakdetectie en 

camerabewaking. 
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- Glasvezel- en netwerkverbindingen vertrekken in ster vanuit de nieuwe MER in de toren naar de datalokalen 

verspreid over de rest van de site. 

- Sanitair warmwater productie plaatselijk met elektrische boilers in bestuursgebouw en voor keuken en 

kitchenettes in toren. 

Voor de douches op het gelijkvloers van de kantoorlus werd een gasboiler met recirculatieleiding warm 

water voorzien. 

- Ventilatie gestuurd op aanwezigheid in de kantoren en vergaderzalen van de nieuwe kantoorvleugel. 

- Ventilatie van het auditorium met luchttoevoer via het plenum onder de stoelenrijen en inblaas in het 

auditorium via vloerroosters onder de stoelen. Luchtdebietssturing via CO2-meting in de extractie 
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Budgetevolutie technieken, bedragen in EURO (excl. BTW)  

  

  raming  

voorontwerp  

juni 2015  

raming  

aanbesteding  

april 2018 

inschrijving  

HVAC&Sanitair 1.734.000 € 1.621.000 €  1.537.000 €  

Elektriciteit 747.000 €  863.500 €  982.000 €  

Lift 105.000 € 102.000 € 76.000 €  

Totaal 2.586.000 2.586.500 2.595.000 

 


