
Renovatie en nieuwbouw 

kantoren Vrij CLB regio Gent

Het hoofdgebouw was als ‘Grote School V. Braeckman-Van Biezen’
opgenomen op de inventaris van onroerend erfgoed. Van het
monumentale gebouw uit 1908 resten enkel nog de voorbouw met
centrale poortgevel dewelke in het nieuwe ontwerp volledig
gerestaureerd werden. De recente uitbreiding aan de achterzijde was
totaal verouderd en kende weinig kwaliteiten en werd afgebroken om
plaats te maken voor de nieuwbouw die loodrecht op de straat staat.

Bij het ontwerp werd er gekozen om het nieuwe volume te verbinden
met het bestaande gebouw door middel van een grote centrale traphal.
Deze traphal vormt de schakel tussen oud en nieuw en vangt de
niveauverschillen op.

Zowel bij het architecturale als het technische ontwerp werd de
grootste aandacht besteed aan de duurzaamheid van het project. Een
doordachte inplanting, materiaalkeuze en detaillering zijn hierbij
onontbeerlijk. Hierbij van cruciaal belang dat de thermische en
luchtdichte detaillering ook tijdens de uitvoering nauwgezet opgevolgd
en getest is.

De gevels van het nieuwbouwvolume zijn bijvoorbeeld bekleed met
thermisch verduurzaamd naaldhout die met hun sobere architectuur
een contrast vormen met de bestaande monumentale metselwerkgevels
van de voorbouw.

Een warmtepomp type grond/water voorziet in de verwarming en
koeling van de gebouwen. De ondergrondse verticale
bodemwarmtewisselaars zorgen ervoor dat tijdens de winter warmte
wordt onttrokken uit de bodem. Hierdoor koelt de bodem tegen het
einde van de winter af waardoor het tijdens de zomer kan gebruikt
worden voor de koeling van het gebouw.

De zespijps-warmtepomp kan tevens tegelijk koelen als verwarmen
waardoor het rendement nog stijgt omdat de energie rechtstreeks kan
overgezet worden tussen de warmte- en koelvraag.

Als afgiftesysteem is er gekozen voor vloerverwarming en
klimaatplafonds om op laag regime te kunnen werken.

De ventilatie is van het systeem D, met warmteterugwinning via een
warmtewiel met volledige zomerbypass, zodat tijdens de
zomermaanden nachtelijke free-cooling mogelijk is. De na-verwarming
van de lucht gebeurt via een batterij op cv-water.

Energiezuinige ledverlichting met maximale sturing via
aanwezigheidsdetectie en daglichtsturing, allerhande waterbesparende
maatregelen zoals regenwaterrecuperatie en waterbesparende kranen,
een fotovoltaïsch systeem van 15.000Wp op het dak zorgen mee dat
dit project duurzaam is.
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