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Le Monnoyer:
Het eerste Zero Energy 
kantoorgebouw van 
10.000 m² 
Het Monnoyer-gebouw werd door Leefmilieu Brussels verkozen tot Voorbeeldgebouw conform 
de nZEB- en BREEAM-normen en is letterlijk het grootste voorbeeld van een milieuvriendelijk 
gebouw. Deze architecturale oplossing naar een ontwerp van het architectenbureau Architectes 
Associés tilt de energieprestaties van gebouwen naar het volgende niveau. 
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H 
et gebouw is ideaal gelegen langs het 

kanaal, net tegenover de Brussels Royal 

Yacht club en de tuinen van het Paleis van 

Laken, en werd opgetrokken op een verontreinigde 

bodem. Het doel was om een harmonieus geheel 

met het omringende landschap te creëren. Andere 

uitdagingen hadden te maken met het welzijn van 

de gebruikers, het gebruik van gecertifi ceerde, 

recycleerbare en inlandse materialen, de verwerking 

van het water op een locatie zonder riolering en het 

herstel van de biodiversiteit, aldus architect 

Matthias D’Hooghe. Om aan de BREEAM-eisen te 

voldoen, moest het hele proces trouwens zodanig 

uitgevoerd worden dat de impact op het milieu 

miniem bleef. Bovendien was de deadline bijzonder 

strak, want het project mocht niet langer dan drie 

jaar in beslag nemen, te tellen vanaf 2010.                 

Een uitdaging van formaat, maar missie geslaagd, 

want sinds november laatstleden biedt ‘Le 

Monnoyer’ huisvesting aan 350 bedienden van Elia, 

de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet 

die instaat in voor het transport van elektrische 

energie.

De bouw wekte een ongeziene interesse. Er werden 

tientallen bezoeken aangevraagd vanuit het 

buitenland en door Brusselse en Europese 

instellingen. “Ons gebouw is een uitstalraam” 

bevestigt Michel Nederlandt, Manager Methods & 

Support bij ELIA,, de bouwheer van het project. 

“Als wij het niet gedaan zouden hebben, dan 

hadden weinig anderen het gedaan”. 

Voorbeeldgebouw  

Brussels minister van Leefmilieu 

Evelyne Huytebroeck beschreef 

het Monnoyer-gebouw tijdens 

de persconferentie die in februari 

plaatsvond in het kader van 

de offi ciële inhuldiging als het 

246e Voorbeeldgebouw in het 

Brussels Gewest. Het label van 

Voorbeeldgebouw legt bepaalde 

criteria op, zoals het gebruik 

van duurzame bouwmaterialen 

maar ook respect voor de 

architecturale kwaliteit. Het 

resultaat is hier strategischer, 

aangezien Monnoyer gelegen 

is langs het kanaal, in een 

herwaarderingsgebied met een 

economische overgang.  

 Meer informatie vindt u in 

het artikel ‘Voorbeeldgebouwen 

in de Brusselse Regio’. U kunt 

het artikel downloaden op  

www.profacility.be/biblio > 
05/03/2012.

Monnoyer is het eerste gebouw van deze omvang dat 

geklasseerd staat als een bijna-nul-energiegebouw 

(NZEB - Nearly Zero-Energy Building) in de Brussels 

regio. Het volgt op het eerste passieve gebouw van 

7.500 m² - Aeropolis - dat door hetzelfde archi-

tectenbureau ontworpen werd voor de Arco-groep.

Meer dan een nZEB-gebouw
Wat het ontwerp betreft, heeft bouwheer Elia een 

precies bestek opgemaakt, aldus architect Marc 

Lacour: “De locatie was verontreinigd. We moesten 

met een minimale dikte werken voor het plaatsen 

van de waterdichte, betonnen dekvloer, zoals 

Leefmilieu Brussels gevraagd had. Vervolgens hebben 

we aarde op de bodem toegevoegd om er inheemse 

planten te laten groeien”.

Dankzij onder meer een hoogwaardige thermische 

isolatie (K18), kunnen de fotovoltaïsche panelen op 

het dak van de buitenparkings, met een oppervlakte 

van 2.900 m², de jaarlijkse warmtebehoefte van 14 

Kwh/m2 dekken. Ze produceren 357 MWh, genoeg 

om te voorzien in de elektriciteitsbehoeften van het 

passieve gebouw, die op 340 MWh per jaar geraamd 

worden. “Monnoyer is dus meer dan gewoon maar 

een NZEB-gebouw” benadrukt Marc Lacour. 

Revolutionaire modulaire gevels
Wat het Monnoyer-gebouw vooral origineel maakt, 

is het gebruik van houten gevel prefabmodules. 

Dankzij deze techniek met passieve panelen verliep 

de bouw sneller, omdat men niet afhankelijk was van 
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➊ De jaarlijkse behoefte aan 
verwarming voor het ‘Le Monnoyer’-
gebouw wordt volledig opgewekt door 
de zonnepanelen die de buitenparking 
met een oppervlakte van 2900 m² 
overdekken. 

➋ Door de afwezigheid van een 
rioleringsnet wordt het afvalwater nu 
gezuiverd door bezinkingsbekkens en 
een rietbed. na zuivering wordt het 
water geloosd in de Zenne.

‘broedplek’ voor jonge ondernemers, zal gebruik 

gemaakt worden van prefabpanelen, maar in een 

groter formaat (3x9 meter), waardoor de werken nog 

sneller zullen verlopen. Greenbizz zou in twee jaar 

opgeleverd moeten worden (zie kader pagina 30).

Door de afwezigheid van een rioleringsnet maar 

bovenal door de wil om autonoom te zijn, wordt het 

afvalwater gefilterd in waterbekkens en een rietveld. 

Het dakwater wordt gebruikt voor de schoonmaak. 

Na zuivering stroomt het water weer in de Zenne. 

“Het geloosde water is properder dan het water in de 

Zenne” aldus Mathias D’Hooghe.

BREEAM maar niet overdreven
Voor dit gebouw heeft het architectenbureau de 

BREEAM-norm toegepast, die veel verder gaat dan 

het energieaspect. De norm houdt rekening met de 

materialen en de uitvoering ervan, de door de 

vrachtwagens afgelegde kilometers op en nar de 

werf, tot zelfs de aanleg van oversteekplaatsen voor 

voetgangers op de parkings. Maar BREEAM is niet 

altijd relevant wanneer het om passief gaat. Bewijs 

daarvan is de aan de dag gelegde goede wil om toch 

te voldoen aan het BREEAM-hoofdstuk ‘User 

Control’, wat aanleiding was tot het installeren van 

convectoren, terwijl de passieve aanpak deze 

overbodig maakt. Kostenplatje: 300.000 euro!          

“Dit verklaart waarom ons Greenbizz-project niet zal 

overeenstemmen met BREEAM” besluit Sabine 

Leribaux.

de weersomstandigheden. Het duurde slechts drie 

maanden om het gebouw helemaal winddicht te 

maken, aldus architect Sabine Leribaux. 

De gevels zijn hier voor 45% beglaasd, tegenover 

30% in het passieve Aeropolis-gebouw. De gestan-

daardiseerde modules van 5,4 meter dragen in grote 

mate bij tot de intelligentie van het gebouw: isolatie 

tot in de elektriciteitsverdeelnetwerken en auto-

matische zonneluiken aan de buitenzijde. Eens de 

modules bevestigd waren, moest enkel nog de 

binnenbekleding aangebracht worden. Voor een 

betere lucht- en vochtverversing werd gekozen voor 

bekleding in geglazuurde in plaats van geverniste 

houten lamellen. Het gebruikte hout voor het terras 

is de enige Europese soort die gecertificeerd is 

volgens de Belgische normen voor exterieurgebruik”.

Deze innovatieve toepassing verklaart waarom de 

gevel een derde van de totale kosten van het gebouw 

vertegenwoordigt. Volgens het architectenbureau 

zullen de meerkosten echter in vijf tot acht jaar 

gecompenseerd zijn in de vorm van energiebesparing. 

Volgens Sabine Leribaux is de prijs van de modules 

deels toe te schrijven aan het gebrek aan concurrentie 

bij het zoeken naar een partner. “Voor Greenbizz, het 

nieuwe project dat loopt onder leiding van de 

openbare instelling citydev.Brussels, hebben we 

verschillende fabrikanten tegenover elkaar kunnen 

plaatsen en op die manier kunnen inwerken op de 

productiekosten”. Ook voor dit bouwproject, een 

➊ ➋
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Duurzame inrichting van de werkruimten
De kantoren en onthaalruimten van Monnoyer 

werden ingericht volgens de ‘Smart Way of Working’-

principes. Elia koos voor de fl exdesk-oplossing, dus 

zonder vaste werkplek per werknemer. Binnen elke 

afdeling mag iedereen gaan zitten waar hij wil.         

De 350 beschikbare werkplekken houden rekening 

met een gemiddelde afwezigheid van 10% van het 

personeel wegens ziekte, telewerk, opleidingen of 

vergaderingen in een van de andere gebouwen van 

het bedrijf. Door te kiezen voor gedeelde werk-

plekken in een open space in plaats van vaste 

werkplekken en gesloten kantoren, konden de 

werkruimten anders uitgedacht en ingericht worden. 

Zo werd het gebruik van de werkplekken 

geoptimaliseerd en werden extra ruimten gecreëerd 

voor taken waarvoor de nodige concentratie vereist 

is, maar ook vergaderruimten en naast coffee corners 

en ontspanningsruimten, ontmoetingsruimten om 

de natuurlijke en informele communicatie te 

stimuleren.

De milieucertifi catie volgens de BREEAM-methode 

heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de 

inrichting van de werkplekken, doordat er bepaalde 

normen en bijkomende verplichtingen gerespecteerd 

moesten worden. Het ging daarbij onder meer om 

normen op het gebied van akoestiek, ergonomie van 

het meubilair, verplichtingen met betrekking tot het 

gebruik van recycleerbare materialen of bijvoorbeeld 

ook nog de plaatsing van de bureaus in functie tot de 

verlichting en natuurlijke lichtbronnen. (1)

Jean-Claude VERSET ■

Foto’s: Marc DETIFFE ■

(1) Meer informatie vindt u in het artikel 
‘Het nieuwe gebouw van Elia zet aan tot 
co-creatie’ dat in het vorige Profacility 
magazine verscheen. U kunt dit artikel 
downloaden op www.profacility.be/biblio 
> 29/03/2013.

  Mix van gebouwen voor een duurzame stadsontwikkeling  

Het vastgoedproject ‘Brussels Greenbizz’ maakt deel uit van het stedelijke opwaarderingsproject ‘Duurzame 

Wijk Tivoli’: een site van vier hectaren in de kanaalzone, vlakbij Tours & Taxis. Deze toekomstige wijk zal bestaan 

uit gebouwen met economische functies die werkgelegenheid scheppen en een nieuwe woonwijk, maar ook 

groene ruimten en collectieve voorzieningen (kinderdagverblijf, winkels, ...).

Het eerste gebouw van het economische deel van het project omvat het project Brussels Greenbizz, een 

broedplek voor ecologische bedrijven en productieplaatsen. De bouw wordt grotendeels gesubsidieerd door 

het Europese EFRO-fonds. De eerste spade ging in december 2013 in de grond en het gebouw zou in mei 2015 

in gebruik genomen moeten worden. Een tweede gebouw zal verschillende verdiepingen met productieateliers 

en kantoren omvatten. 

Tussen de Tivolistraat en de toekomstige straat langs het Brussels Greenbizz-gebouw worden nieuwe 

straten aangelegd voor een nieuwe woonwijk. Zeven eilanden met een mix aan buurtwinkels, een park, twee 

kinderdagverblijven en winkels komen bij de circa 450 woningen in de wijk. Alle woningen zullen passief 

zijn. Hun energiebehoefte zal dus beperkt zijn en de wijk zal waarschijnlijk voorzien worden van een stedelijk 

verwarmingssysteem. 

De ontwikkeling van deze wijk staat onder leiding van de openbare instelling citydev.Brussels. De nieuwe wijk 

wordt een toonbeeld van duurzame stadsontwikkeling, dat de economische groei van Brussel stimuleert door 

er bedrijven aan te trekken en te behouden maar ook door huisvesting te creëren voor gezinnen met een 

gemiddeld inkomen.

      www.pro-realestate.be/tivoli
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Duurzame Wijk Tivoli - Brussels Greenbizz

      www.pro-realestate.be/tivoli


