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Deze en andere technische kwesties hielden ons danig bezig. Nu de uitvoering nog.  
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Dialoog doet het weer in de praktijk: het station van Wijgmaal (4)

Enkele jaren geleden viel ons oog op het vervallen 
station van Wijgmaal als mogelijke nieuwe locatie 
voor de kantoren van Dialoog. De renovatie van 
een gebouw met erfgoedwaarde was de ideale 
gelegenheid om wat we in theorie verkondigen in 
de praktijk te brengen. Deze reeks artikels illus-
treert welke obstakels we overwonnen en welke 
keuzes we maakten. 

Technieken kiezen
Hoever staat de renovatie? Die vraag kregen we de voorbije jaren meermaals voorgeschoteld van 
mensen die het stationsgebouw nog steeds in volle verloederde glorie zagen staan of die al lang 
geen nieuws meer hoorden van dat front. Wel, de voorbereiding is eindelijk afgerond, de bestekken 
voor aanbesteding zijn gepubliceerd en we wachten met spanning de inschrijving van de aannemers 
af. De uitvoering start dan in het voorjaar of de zomer van volgend jaar en we hopen in het voorjaar 
van 2022 te verhuizen. Duimen maar.  

Langsdoorsnede stationsgebouw, gezien vanaf de perronzijde met links het nieuwe kantoorgedeelte, in het midden het centrale volume en rechts 
Bar Rosalie. 
1. De warmtepompen op het platte dak, kort bij de muur van het centrale volume.
2. De technische ruimte, met onder andere het buffervat voor verwarming en de luchtgroep van het ventilatiesysteem van het centrale volume. 
3. De leidingenschacht op de verdieping onder het dak en de dakdoorvoer.
4. De luchtgroep van het ventilatiesysteem van het kantoor.
5. De ventilo-convectoren tegen de binnenkant van de kopse gevel van Bar Rosalie, die ook toegevoerde ventilatielucht kunnen voorverwarmen. 
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I n vorige Koevoeten kreeg je al een voorsmaakje 

van de keuzes die we maakten op vlak van de 

gebouwschil (isolatie, opbouw van de verschil-

lende delen, materiaalkeuzes). Voor de technieken is het 

een gelijkaardig verhaal. Vooral het feit dat het gebouw 

verschillende functies heeft, (kantoor, vergaderruimte, 

café) maakt de installaties complex en ook relatief duur 

in verhouding tot de omvang van het project. 

Hoe verwarmen?
Voor de verwarming was de insteek duidelijk: we werken 

alleen met hernieuwbare energie of restwarmte. De 

bestaande gasaansluiting supprimeren we. Hierover was 

geen compromis mogelijk, ongeacht de kostprijs. Even 

overwogen we of we restwarmte van het nabijgelegen 

voedselverwerkingsbedrijf Beneo konden benutten, 

maar de spoorlijn vormt een bijna onoverbrugbare barri-

ère, zeker in verhouding tot onze beperkte warmtevraag. 

Het is wel een piste die we op langere termijn willen 

open houden. Komt er ooit een warmtenet, dan zullen 

wij er graag op aansluiten. Dit aspect speelde mee in de 

uiteindelijke keuze op vlak van warmtepomp. Waren 

er evenwaardige alternatieven voor een warmtepomp? 

Niet met de huidige stand van de technologie. Omdat we 

zeer grondig verbouwen, kunnen we alle maatregelen 

nemen om met water op zo laag mogelijke temperatuur 

te verwarmen. Een optimale voorwaarden voor een heel 

efficiënt werkende warmtepomp. En indien nodig kun-

nen we met een warmtepomp ook heel efficiënt koelen. 

De warmtepomp
Welk type warmtepomp sluit best aan bij onze behoef-

ten? Een bodem-waterwarmtepomp heeft het voordeel 

dat we ‘passief’ kunnen koelen, maar er zijn toch enkele 

hindernissen. In de eerste plaats de kosten. De functie 

van het gebouw vraagt een hoog vermogen voor ver-

warming (24 kW) in verhouding tot het verbruik. Het 

vermogen heb je nodig om het gebouw op temperatuur 

te krijgen, maar de vrij grote bezetting door personeel 

en klanten van de bar maakt dat de verwarming maar 

beperkt draait tijdens het gebruik van het gebouw. Met 

de warmte die we zelf afgeven, houden we immers de 

temperatuur op peil. Bij een bodem-water warmtepomp 

is de investeringskost recht evenredig met het vermogen. 

Voor ons aan de hoge kant dus. 

Daarnaast is er het probleem van de boringen. We 

hebben geen privé buitenruimte rond het stationsge-

bouw. De enige beschikbare ruimte is de vleugel die we 

afbreken en waar het nieuwe kantoorgedeelte komt. We 

weten niet welke hindernissen we daar in de grond kun-

nen tegenkomen. 

Verder is een bodemwarmtewisselaar een investering op 

heel lange termijn. In verhouding is onze concessie kort 

(nog 40 jaar) en mochten we op termijn op een warmte-

net kunnen aansluiten, dan zijn de boringen een verlo-

ren investering. De keuze viel dus op lucht-waterwarm-

tepompen. Die hebben een ruim modulatiebereik, maar 

omdat we meestal maar een beperkt vermogen nodig 

hebben, kiezen we voor twee traploos modulerende toe-

Schematische plannen van de renovatie van het stationsgebouw: gelijkvloers (boven) en eerste verdieping (onder). 
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stellen, waarvan we er één kunnen uitschakelen. 

Dan was er nog de afweging tussen monoblock en split 

toestellen. Bij monoblock staat de volledige warmte-

pomp buiten en circuleert het koelmiddel binnenin het 

toestel. In de fabriek kan het vullen met koelmiddel op 

een veilige, gecontroleerde manier gebeuren. Bij een 

splittoestel staat de verdamper buiten en de condensor 

binnen en circuleert het koelmiddel tussen beide toe-

stellen. De installateur, een erkend koeltechnicus, vult 

het circuit, maar je hebt iets meer risico op lekken bij het 

vullen en tijdens het gebruik. Dit bepaalt mee onze voor-

keur voor monoblock toestellen. Nadeel is dat je verwar-

mingsleidingen tot buiten lopen en je zelfs met goede 

isolatie toch een beetje warmte verliest. Dit lossen we op 

door de plaatsing. De toestellen staan op het platte dak 

van de nieuwbouwvleugel, vlak naast de muur van het 

centrale volume. Hierdoor blijft de leidinglengte tussen 

de toestellen en de binnenruimte beperkt tot een abso-

luut minimum. De opstelling op het platte dak beperkt 

ook sterk mogelijke geluidshinder, zowel voor voorbij-

gangers als voor onszelf. Als de temperatuur gunstig 

genoeg is om buiten op het terras van het platte dak te 

zitten, staat de verwarming immers niet meer aan. 

We stellen in het lastenboek de eis dat de warmtepomp 

energie-efficiëntieklasse A+++ haalt bij 35 °C afgifte-

temperatuur. Hierdoor laten we alleen toestellen toe 

die tot de top van de markt horen als het over efficiëntie 

gaat. 

Toch geen vloerverwarming
Bij warmtepompen voor woningverwarming denken 

we automatisch aan vloerverwarming als beste manier 

om warmte af te geven. Voor horeca en kantoren is dat 

anders. Het wisselend gebruik met periodes van heel 

hoge en heel lage bezetting vraagt een systeem dat snel 

kan inspelen op de vraag. De basistemperatuur kan dan 

relatief laag blijven (18 °C) als er niemand aanwezig is 

en op erg korte tijd opwarmen tot comforttemperatuur 

(20 °C). Dat doen we met ventilo-convectoren. In café Bar 

Rosalie koppelen we de ventilo-convectoren bovendien 

3D-simulatie van de renovatie van het stationsgebouw, gezien vanaf de spoorlijn.
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als voorverwarming aan het ventilatiesysteem. Per 

lokaal installeren we een vrij hoog vermogen zodat we 

vrij snel kunnen opwarmen met zeer lage watertempe-

ratuur, wat nodig is voor de efficiëntie van de warmte-

pomp. 

In de inkomhal kunnen we ons gerust een permanent 

lagere temperatuur permitteren, hetzelfde geldt voor 

onze kitchenette. Omwille van de lagere gevraagde 

temperatuur en de zeer beperkte warmteverliezen via de 

wanden door goede isolatie en luchtdichtheid volstaan 

hier radiatoren op zeer lage temperatuur. De douche 

heeft geen buitenwanden en ligt langs alle kanten tus-

sen verwarmde ruimtes, ook hier volstaat een radiator. 

De toiletten hebben evenmin buitenwanden en hier 

voorzien we geen verwarming. 

Dat we grote delen van het verwarmingscircuit kunnen 

afsluiten, maakt dat we een buffervat (400 liter) nodig 

hebben voor verwarming om het ‘hydraulisch evenwicht’ 

te bewaren. Dat staat in de technische ruimte, die we 

ook als exporuimte met uitleg over de verschillende 

technieken gebruiken, op de verdieping. 

Alle leidingen voor verwarming bestaan uit staal met 

geschroefde koppeling en liggen in opbouw (in kabel-

goten) langs plafond of wand. Dat maakt de installatie 

gemakkelijk demonteerbaar en de onderdelen herbruik-

baar. Demonteerbaarheid is ook een voordeel van het 

gebruik van ventilo-convectoren. Bij vloerverwarming 

is dat moeilijk zonder aan efficiëntie in te boeten. 

Losliggende vloerafwerking belemmert immers de 

warmteoverdracht. 

Koelen
Met een lucht-water warmtepomp is alleen actieve 

koeling mogelijk. Daarom zetten we extra in op maat-

regelen die de behoefte aan koeling beperken zoals zon-

wering en nachtkoeling langs opengaande ramen. Als 

we sterk zouden koelen met deze installatie, moeten we 

rekening houden met condensatie op de koude opper-

vlaktes in de ventilo-convectoren en op de leidingen. 

Om dat op te vangen zou een condensafvoer per toestel 

en isolatie van alle leidingen (speciale isolatie voor koel-

leidingen) noodzakelijk zijn. Wij gaan ervan uit dat onze 

koelbehoefte beperkt blijft en dat ‘aftopkoeling’, waarbij 

we de ruimtetemperatuur met enkele graden kunnen 

doen dalen, volstaat voor ons comfort. Zo sluiten we het 

risico op condensatie uit. 

Sanitair warm water
In de keukens en voor de douche hebben we sanitair 

warm water nodig. Hiervoor volstaat een extern boiler-

vat van 300 liter, gekoppeld aan de warmtepomp. Het 

boilervat met energie-efficiëntieklasse A+ staat in de 

leidingenschacht op het gelijkvloers, dicht bij de keuken 

van Bar Rosalie en bij de douche op de eerste verdieping. 

Een douchewarmtewisselaar waarmee we warmte 

terugwinnen uit het afgevoerde douchewater hebben we 

overwogen, maar omwille van het beperkt gebruik van 

de douche loont de investering niet. 

Ventilatie
De installatie voor ventilatie is een stuk complexer dan 

die voor verwarming. Het verschil in bezettingsgraad, 

het aantal personen dat tegelijk aanwezig is en de archi-

tecturale indeling met de centrale trappenhal, maakt dat 

we het gebouw opdelen in drie zones met elk een eigen 

ventilatiesysteem. Wanneer de kantoren ’s avonds leeg 

zijn en iedereen in Bar Rosalie zit, heb je zo goed als geen 

ventilatie nodig in de kantoren, maar wel zeer hoge 

‘debieten’ (hoeveelheid lucht die je per uur verplaatst) in 

de bar. In het centrale volume zit het gemeenschappelijk 

sanitair en heb je ook de teamcoupé (vergaderruimte) 

die zowel overdag als ’s avonds in gebruik kan zijn. Er is 

daar dus mogelijk heel de dag aanwezigheid, maar met 

een lage bezetting.

In tegenstelling tot bij woningen, heb je bij kantoren 

een vrij hoge bezetting en bijgevolg vrij hoge debieten 

(wij voorzien een toestel met een debiet van 1150 m³/h). 

Hierdoor riskeer je een tochtgevoel en voer je veel vocht 

af. Je riskeert zelfs te droge binnenlucht. We hebben dus 

een ander soort ventilatiesysteem nodig. Het principe 

blijft wel hetzelfde. Net zoals bij woningen kiezen we 

voor een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning. 

Dat betekent dat we verse lucht binnenhalen met de hulp 

van een ventilator via een systeem van kanalen. Idem 

voor de luchtafvoer. Verse buitenlucht voeren we aan 

langs een dakdoorvoer, en de afvoer van vervuilde lucht 

naar buiten gaat door de gevel langs de perronkant. In 

elke ruimte van het kantoor is er luchttoevoer en -afvoer. 

In de ‘luchtgroep’ wisselen we niet alleen warmte 

uit tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht, maar 

ook vocht. De hiervoor gebruikte technologie is een 

warmtewiel. Dat draait half door de toegevoerde en half 

door de afgevoerde lucht. Metalen lamellen in het wiel 

nemen warmte op uit de afgevoerde lucht en geven die 

af aan de toegevoerde lucht. Door vochtadsorberende 

materialen in het warmtewiel toe te voegen, kan je meer 

vocht recupereren. Het risico op tocht beperken we 

door de toegevoerde lucht voor te verwarmen met een 
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‘verwarmingsbatterij’, gekoppeld aan de warmtepomp. 

De bezetting van de lokalen kan sterk wisselen, vandaar 

een co
2
-gestuurde regeling per lokaal. 

In het centrale volume komt eveneens een ventilatiesys-

teem D met hetzelfde debiet als voor de kantoren. De 

luchtgroep staat op de eerste verdieping in de techni-

sche ruimte ‘expo technieken’ (en verse buitenlucht voe-

ren we toe via een kanaal dat over de zolder (leescoupé) 

loopt tot in de kopse gevel van het centrale volume. 

Afvoer van vervuilde lucht gaat door het dak.  

Bar Rosalie is een buitenbeentje voor de ventilatie. De 

soms hoge bezetting vraagt heel hoge debieten die 

moeilijk haalbaar zijn met een systeem met toevoerka-

nalen. Bij die hoge bezetting is warmteterugwinning 

ook niet meer noodzakelijk. Je moet eerder warmte 

afvoeren om oververhitting tegen te gaan. De basis 

van het ventilatiesysteem is natuurlijke ventilatie met 

toevoer langs automatisch gestuurde opengaande 

ramen (kipstand) langs de pleinkant en afvoer langs 

de dakramen en/of een ruim bemeten opening van de 

mechanische afvoer. Het grote hoogteverschil zorgt 

voor natuurlijke trek. De ventilator in de afvoer springt 

alleen bij op basis van de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld als 

het buiten en binnen even warm is en natuurlijke trek 

door temperatuurverschil niet meer optreedt), gemeten 

met een co2
-detector. 

Tijdens het stookseizoen en wanneer natuurlijke ven-

tilatie niet volstaat voor het comfort (lage temperatuur 

en mogelijk tochtgevoel), dus vooral bij lage bezetting 

in combinatie met lage buitentemperatuur, kan een 

hulpsysteem bijspringen. In de kopse gevel voeren we 

via een kanaal verse buitenlucht aan. De opening zit 

op twee meter boven de grond voor een goede lucht-

kwaliteit. Deze lucht gaat langs onder naar de twee 

ventilo-convectoren die aan de binnenkant van die 

kopse buitenmuur staan en komt langs de bovenkant 

voorverwarmd uit in de bar. De ventilo-convectoren 

kunnen zowel uitsluitend verwarmen als verwarmen 

èn voorverwarmen van de ventilatielucht. Afhankelijk 

van de behoefte stuurt een regelklep ofwel buitenlucht 

gemengd met binnenlucht door de ventilo’s, ofwel enkel 

binnenlucht. 

Voorlopig plaatsen we geen dampkap. Bar Rosalie zal zelf 

niet koken. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen we dat 

achteraf nog integreren. 

De kelder ten slotte valt buiten het beschermd (geïso-

leerd) volume van het gebouw en krijgt afzonderlijke 

dwarsventilatie door tegenover mekaar gelegen openin-

gen naar buiten. 

Zonnepanelen
Vanzelfsprekend plaatsen we ook zonnepanelen waar-

mee we ons elektriciteitsverbruik compenseren. Hoewel, 

zo vanzelfsprekend is dat nu ook weer niet. Bij een 

erfgoedpand moet je met de esthetische kant rekening 

houden. Zonnepanelen op een hellend dak liggen nor-

maal gezien hoger dan de dakbedekking en dat zou het 

uitzicht te sterk beïnvloeden. Een eerste oplossing die 

we overwogen was de zonnepanelen op dezelfde hoogte 

plaatsen als de pannen langs de randen van het dak, met 

onder de zonnepanelen een dakdichting voor platte 

daken. Dat is technisch gezien een risicovolle opbouw 

(zie de tweede aflevering van deze reeks over de dakop-

bouw in Koevoet 191). De uiteindelijke keuze viel op zon-

nepanelen met randprofielen. Deze sluiten op mekaar en 

op de pannen rond de panelen aan op dezelfde manier 

als dakpannen. Ze vervangen dus ook technisch gezien 

de dakpannen, waardoor je onder de panelen geen 

extra dakdichting nodig hebt. Nadeel van deze ‘indakse’ 

plaatsing is dat je de warmte die de panelen aan de 

onderkant produceren minder goed kan afvoeren. En, 

hoe warmer de panelen, hoe lager de opbrengst. Dit 

lossen we grotendeels op door onder de onderste en 

boven de bovenste rij panelen een verluchtingsrooster te 

plaatsen. 

We hadden ons hellend dak graag vol panelen gelegd, 

maar dat is niet realistisch. Het dak langs de pleinkant 

is esthetisch belangrijk en ligt op het noordoosten, met 

beperkte zoninval. Hier plaatsen we geen zonnepanelen, 

maar wel alle nodige dakramen. Het dak langs de per-

ronkant ligt op het zuidwesten en vangt dus veel zon. 

Esthetisch gezien is dit een minder belangrijke kant, 

dus hier kunnen we zonder probleem zonnepanelen 

plaatsen. Alleen de randen werken we af met pannen. Er 

is één doorboring door het dakvlak. Hierrond plaatsen 

we een ‘dummypaneel’, dat er uitziet alsof het een zon-

nepaneel is, maar alleen esthetisch meetelt. Om het 

dakvlak mooi vol te kunnen leggen, combineren we 

panelen met verschillende afmetingen. Zo kunnen we 

totaal 12 kWp plaatsen. Wil je deze esthetische oplos-

sing ook thuis toepassen, hou dan rekening met een 

meerprijs van 30 à 40 % ten opzichte van een klassieke 

bovendakse opstelling. 

Om onze energiebehoefte volledig te compenseren, 

overwogen we om extra panelen te plaatsen op het platte 

dak en ingewerkt in de dakbedekking van de serre. Op 

het platte dak hebben we weinig ruimte beschikbaar 

(max. 8 panelen) en het centrale volume werpt er ook 

veel schaduw op. Op de zuidwestkant van de serre zou-
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den we panelen kunnen plaatsen waarbij de zonnecellen 

tussen twee glasplaten zitten. Je plaatst de panelen net 

zoals glasplaten op de serreprofielen. Waarschijnlijk 

ook geen goedkope oplossing. We houden onze beslis-

sing nog in beraad, maar vermoedelijk volstaan de 

panelen op de hellenden daken om ons verbruik te 

compenseren. Op het platte dak kunnen we ook achteraf 

nog panelen bijplaatsen. De omvormers zetten we in de 

kelder, een goed geventileerde ruimte waar ze niet over-

verhit kunnen geraken. 

Verlichting
Met de nodige ramen, dakvlakramen en koepels van-

gen we zoveel mogelijk daglicht op en beperken we het 

gebruik van kunstlicht. Voor de lichtstudie vertrouwden 

we op het studiebureau. De toestellen staan in opbouw 

(meestal pendelarmatuur) om aanpasbaar en demon-

teerbaar te zijn en op vlak van energieverbruik stellen 

we een richtwaarde per lokaal van 1,5 W/m²/100 lux. De 

maximum toegelaten waarde is 2,5 W/m²/100 lux (uit-

gezonderd voor kleine lokalen zoals de douche). Voor de 

grotere ruimtes, Bar Rosalie, team- en leescoupé en de kan-

toren bereiken we betere prestaties tot 0,8 W/m²/100 lux. 

Uiteraard is overal led-verlichting voorzien. 

De grootste energiebesparing op verlichting doen 

we met de regeling. Voor een constante lichtregeling 

gebruiken we een lichtintensiteitssensor, die de licht-

groepen afhankelijk van de diepte van de ruimte en 

afhankelijk van het daglicht in- en uitschakelt. Wanneer 

er lichtgroepen onder een bepaalde waarde worden 

gedimd, schakelen ze uit. Het licht schakelt in via een 

handmatige schakelaar in de verlichte zones. Daarnaast 

schakelt het licht uiterlijk vijf minuten na de laatst 

gedetecteerde aanwezigheid in de ruimte automatisch 

volledig uit.

Indakse opstelling van zonnepanelen (op de foto: Solrif project met aleo zonnepanelen).
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Water
We beperken ons warm watergebruik in eerste instantie 

door de leidinglengtes te beperken. Voor de douche 

kiezen we een spaardouchekop die 4 tot 6 liter water per 

minuut kan leveren. Aan wastafels komen automatisch 

sluitende kranen. 

Grijs water hergebruiken we niet omdat we de douche 

maar beperkt gebruiken. 

Regenwater vangen we op in een put onder het gebouw 

en we gebruiken het onder andere voor toiletspoeling. 

Het water van het groendak voeren we af omdat dit ver-

kleurt. 

We hebben geen buitenruimte beschikbaar om de 

overloop van de regenwaterput en het afgevoerde water 

van het groendak te infiltreren. We hoopten op een 

alternatief, maar Infrabel, beheerder en uitbater van de 

spoorwegen, wees ons voorstel af om onder hun nieuw 

te bouwen fietsenstalling een infiltratievoorziening te 

plaatsen. 

Leidingen
Alle leidingen in het gebouw liggen in kabelgoten en 

zijn dus gemakkelijk aanpasbaar en demonteerbaar. In 

Bar Rosalie is dat rondom rond het lokaal, bij de overgang 

van de muur naar het dak. In het kantoor is dat tegen de 

muur onder de ramen en tegen het plafond. In het sani-

tair in het centrale volume liggen verbindingsleidingen 

naar Bar Rosalie over het verlaagde plafond. 

Monitoring en regeling
Het verbruik van water, elektriciteit, warm water en 

verwarming kunnen we afzonderlijk opvolgen voor de 

drie gebouwdelen, hoewel we hoofdtellers hebben voor 

het volledige gebouw. Waterlekken detecteren we met 

een pulse detector op de hoofdmeter. De opbrengst van 

de zonnepanelen en informatie over hun goede werking 

volgen we eveneens op via het gebouwbeheersysteem. 

Per lokaal krijgen we een roomcontroller die alle technie-

ken aanstuurt. We kunnen die manueel schakelen, maar 

bij afwezigheid gaat alles uit of naar een afwezigheids-

stand. 

Plannen genoeg dus. En nu hopen dat de uitvoering even 

vlot verloopt als in onze dromen. Een goede voorberei-

ding is het halve werk, zeggen ze toch? 

Marleen De Roye

Sfeerbeeld van een kantoor met technieken in opbouw (tapijt: modulyss, architect: ditt. Officemakers).
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