
Over het duurzaamste 
stadhuis van Vlaanderen

en waarom een openbaar bestuur 
het goede voorbeeld moet geven 
(en vooral ook hoe een duurzaam 
bouwproject een katalysator kan 
zijn voor zoveel meer)



Waarom een nieuw stadhuis (WHY)?

• Gebouw

• Energie inefficiënt: gas, elektriciteit, water

• Benodigde investeringen in technieken: sanitair, liften, 

verwarming en luchtgroepen

• Noodzakelijk gebouwonderhoud: schrijnwerk, gevels, 

daken, inrichting en uitrusting

• Medewerker en werkomgeving

• Inefficiënte en niet logische ruimtelijke indeling, lage belevingswaarde

• Psycho-sociale aspecten: lawaaihinder, temperatuur, luchtkwaliteit, gebrek aan daglicht

• Ondersteunt de (samen)werking niet

• Burger en dienstverlening

• Moeilijk (fysiek) toegankelijk

• Onaangepaste en onduidelijke circulatie, niet aangepaste ruimtes

• Remt de verdere innovatie in fysieke dienstverlening af
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Verhogen van het 
aantal aansluitingen

Plaatsen 
zonnepanelen
en windturbine

Verbeteren van 
gebouwisolatie

Aanleg 
groenstructuren en
slim waterbeheer

Klimaatambities #VANRSL: duurzaamheid, klimaat, energie



Duurzaamste stadhuis van Vlaanderen

• BREEAM => Keuze bouwheer (projectdefinitie)

• Houtskelet => Keuze ontwerpteam (B-architecten, Bressers, 
Arcadis, Arne Deruyter)

• Circulaire sloop => oproep OVAM

• Conclusie : Toeval bestaat (niet)



Aansluiten warmtenetwerk + absorptiekoeling
Plaatsen meters energieverbruik
Installeren energie efficiënte apparaten

Opvolgen interne luchtkwaliteit
Thermisch modelleren
Geluidscomfort
Toegankelijkheid

Bouwen op bestaande site
Bevorderen en beschermen 
biodiversiteit

Circulair materiaal gebruik
Werken met gecertificeerde materialen
Beschadigingen aan gebouw beperken

Beperken milieubelastende koelmiddelen
Beperken van emissies
Hergebruik oppervlakte water

Consulteren van sterkhouders
Gedetailleerde opleveringstesten en overdracht
Tevredenheid bevraging

Openbaar vervoer
Alternatieve transportmiddelen
Voorzieningen stadscentrum

Beperken bouwafval
Materiaal keuzes
Gescheiden afvalstromen

Plaatsen lekdetectie
Meten waterverbruik
Efficiënte apparaten

Aantal fietsstallingen, 
omkleedruimte, douches, 
droogruimte kledij
Afbraakmaterialen: 
hergebruiken, herstellen, 
herbestemmen



Wat is duurzaam?

• Duurzaam in de breedste betekenis van het woord en met en 
absolute focus op de stakeholders. Duurzaam zal verbindend zijn
of niet zijn. Zonder verbinding geen draagvlak.

• Traject met onze strategisch partner Gelotology om een
verbindende (communicatie)strategie te bedenken.

• Inhoud én verpakking!

• What’s in it for me!?

• 10 uiteenlopende voorbeelden
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Publieke jury
Bevraging bij burgers:

Respect voor erfgoed en 
geschiedenis

Groen, groen, groen
Duurzaam

projectteam en experten, 6 burgers, 
6 medewerkers en 6 mandatarissen 
vormen op vandaag nog steeds een 

klankbordgroep
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Circulair slopen

• OVAM subsidie => sloopinventarisatie
• Onderzoeksuitdaging: binnen timing en budget
• Zachte sloop voorafgaand aan de harde sloop

• Eigen zachte sloop: vb. LED van stadhuis naar 
basisschool, maximaal hergebruik meubilair via 
Vlaams raamcontract met NNOF

• Zachte sloop door verenigingen en scholen
• Een aantal materialen geselecteerd voor de 

aannemer
• Optie hergebruik:  gevelsteen, dakpannen, 

natuursteen vloeren, …
• Recyclage: gipskarton, roofing, radiatoren.
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Idee
Duurzaam verbouwen, dat 

doen we. Maar dat kan je zelf 
ook. In een levend infopunt 

inspireren we je om zelf aan 
de slag te gaan met 

duurzame materialen.

(ipv folders te verdelen)
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Idee
Adopteer een kunstwerk. 

(ipv stockeren in een depot)
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Idee
Een stad is fier op haar onderwijs 
en ze laat leerlingen bij de bouw 

doe-stages doen of lessen volgen 
over houtskeletbouw of isolatie, 

gewoon ín het stadhuis. 

(ipv in een klaslokaal)
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Concreet voorbeeld
Als je ‘R in een stad toe doet, 

dan krijg je als omwonende een 
helpende hand toegereikt om 

problemen met de werf snel te 
signaleren
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Ambitie
Als je ‘R in een stad toe doet, 

worden zoveel mogelijk 

aannemers, werkmannen, 

toeleveranciers en materialen 

uit de regio gehaald of 

gerekruteerd.
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Ambitie
Als je ‘R in een stad toe doet, 

dan mag je zelfs een graantje 

meepikken van de opbrengst 

van (de zonnepanelen van) 

het nieuwe stadhuis.
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Roeselare KOERS(t)
Waarom elke medewerker met de fiets 

naar het werk zal komen!

Ruime fietsenstalling voor elke type 
fiets, fietslift, droogruimte, 

doucheruimte, fietsherstelpaal, en nog
heel wat andere flankerende

maatregelen
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Het gezondste 
stadhuis van 
Vlaanderen

Waarom sollicitanten in de rij gaan 
staan (employer branding)

Hoogste normen op het vlak van
Akoestiek

Ventilatie (CO2-gestuurd)
Thermisch comfort

Verlichting

Activiteit gebaseerd werken
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EINDE

Zijn er vragen?


