
8  PROFACILITY MAGAZINE NR. 42  juni 2014

Inhuldiging van de 
eerste ECO2logische Lidl supermarkt
‘Op weg naar morgen’. Dat is de strategie van supermarktketen Lidl. Het minimaliseren 
van de impact op het milieu in al haar winkels is een belangrijke uitdaging voor de 
groep. Het filiaal van Elsene voert voortaan het klassement aan, want het is de eerste 
CO2-neutrale winkel in België.
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Het filiaal van Elsene combineert 
de meest performante ecologische 
bouwtechnieken om het gebouw zo 
energiezuinig mogelijk te maken.

H 
et Lidl-filiaal in de Europese wijk is sinds 

1997 gevestigd op deze site. De ver-

nieuwing van de winkel was meteen een 

gelegenheid om een ecologische dimensie te geven 

aan het gebouw. De werken hebben het mogelijk 

gemaakt om de winkeloppervlakte bijna 20% te 

vergroten en tegelijk de behoefte aan verwarming en 

elektriciteit zoveel mogelijk te verkleinen. Deze 

uitzonderlijke inspanning heeft er toe geleid dat de 

groep het ‘Green Buildings’-certificaat gekregen 

heeft, dat in 2005 gelanceerd werd door de Europese 

Commissie. Het gaat om een vrijwillig initiatief dat 

erop gericht is de energie-efficiëntie van niet-

residentiële gebouwen in Europa te verbeteren, of 

het nu nieuwe of bestaande gebouwen zijn.

intelligente verlichting
Het elektriciteitsverbruik is sinds de renovatie met 

27% gedaald. Intelligente, in het dak geïntegreerde 

koepels – LightCatchers – zorgen voor meer 

natuurlijk licht in de winkel. Deze LightCathcers, 

ter hoogte van de kassa’s, het magazijn en de 

kantine, maar ook aan de bakkerij, detecteren het 

licht met behulp van een zonnepaneel. De 

geïntegreerde spiegel draait zich naar de beste hoek 

om zoveel mogelijk licht op te vangen. Om 

eventueel gebrek aan licht te compenseren, werd er 

LED-verlichting geïnstalleerd, zowel voor binnen 

als voor buiten. Sensoren in de winkel meten de 

behoefte aan licht en als het nodig is, wordt de 

verlichting automatisch bijgestuurd.

Verbruik van eigen hernieuwbare energie
Alle beschikbare oppervlakte op het dak van de 

winkel is belegd met zonnepanelen die minstens 

15% produceren van de totale elektriciteitsbehoefte. 

Deze panelen voeden ook de oplaadpunten voor 

elektrische auto’s en fietsen op de parking. 
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De rest van de benodigde energie wordt afgedekt 

door gebruik te maken van groene stroom. De hele 

technische installatie is ook uitgerust met een 

geavanceerd, door Lidl ontwikkeld systeem, voor 

beheer en monitoring, zodat de energieprestaties 

maar ook het niveau van comfort, nauwkeurig 

opgevolgd kunnen worden.

Passieve normen
Om de energiebehoeften van het gebouw in Elsene 

te verminderen, werd er tijdens de renovatiewerken 

isolatie aangebracht die voldoet aan de passieve 

normen. Zowel de vloer als de muren en het dak 

werden voorzien van een bijkomende isolatielaag 

en de winkel is volledig uitgerust met driedubbel 

glas. Daarnaast werd het deel van het dak, waar 

geen zonnepanelen geplaatst konden worden, 

ingericht als groendak. Naast de voordelen op het 

gebied van isolatie, kan het functioneren als 

natuurlijke ‘tampon’ bij zware regen, wanneer de 

natuurlijke afvoer niet volstaat.

  Opmerkelijk innovatie   

Topfinalist van de ‘Zayed Future Energy Prize’ in Abu 

Dhabi, gelauwerd als ‘Technology Pioneer’ door het World 

Economic Forum van Davos, bekroond als ‘Bloomberg New 

Energy Pioneer’ in New York en uitgeroepen tot ‘Gazelle – 

Starter’ door Trends… Het Belgische EcoNation, ontwerper 

van de ‘LichtCatcher’, heeft duidelijk een schitterende 

toekomst voor zich. Het bedrijf rond een select groepje 

verlichtingsdeskundigen, wil bijdragen tot innovaties voor de 

toekomst op basis van natuurlijk licht.

‘LightCatcher’ ? 
Dankzij een ingenieus systeem van spiegels brengen deze intelligente koepels meer licht naar binnen in 

gebouwen. Het basispricipe: een spiegel, die zich richt naar het sterkste lichtpunt, is geïntegreerd in een koepel 

van polycarbonaat. Dat lichtbron is meestal de zon, maar als er wolken zijn of andere obstakels, dan zoekt 

de spiegel een ander lichtpunt. De spiegel weerkaatst het licht naar binnen, waar het eerst gefilterd wordt en 

daarna versterkt in een lichtkoker, alvorens zo uniform mogelijk verspreid te worden in het interieur van het 

gebouw. Dankzij de ‘LightCatchers’ is het mogelijk om het gemiddeld 10 uur per dag zonder kunstlicht te 

stellen. Dit alles gebeurt zonder de minste energie-uitgaven, want de LightCatcher werkt met een systeem van 

sensoren, die hun energie halen uit een klein, geïntegreerd zonnepaneel. De intelligente koepels, ontwikkeld 

in samenwerking met de Universiteit van Gent, vormen dus één van de meest groene alternatieven, want ze 

werken volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

  www.econation.be.

Het aardgasverbruik is volledig verdwenen.              

De verwarming van de winkel wordt verzekerd 

door een uniek systeem van warmtepompen – ook 

wel eens ‘Integralanlage’ of ‘ECO2Pack’ genoemd – 

dat gebruik maakt van de gerecupereerde warmte 

van de koelkasten en koelcellen, die in de 

vloerverwarming wordt ingestuurd. Door middel 

van een natuurlijk koelmiddel wordt de rest-

warmte naar het ECO2Pack gestuurd, dat buiten 

geïnstalleerd is. De installatie geeft deze warmte  

aan het water, dat vervolgens geïnjecteerd wordt in 

het centraal verwarmingssysteem. In de zomer kan 

dit systeem omgekeerd functioneren voor het 

koelen van het gebouw.

Al deze inspanningen samen hebben het mogelijk 

gemaakt de benodigde energiehoeveelheid met 

38% te verlagen ten opzichte van de oude winkel, 

wat een vermindering vertegenwoordigt van 58 ton 

CO
2
. Met dit voorbeeldgebouw is de Duitse groep 

klaar voor de toekomst en zet ze een nieuwe 

standaard voor de sector van de grootdistributie.
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