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 TECHNISCHE INSTALLATIES 4.

4.1. Basiseisen technieken 

4.1.1. Algemeen 
Technische voorzieningen worden van bij het schets- en voorontwerp in het bouwproces geïntegreerd. 

 
Bouwheer en ontwerpers beginnen met het samenstellen van een eisenpakket met bijzondere aandacht 
voor de gebruiksfase van het gebouw 
Iedereen die betrokken is bij het project, moet de doelstellingen en hun interacties goed begrijpen, 
evalueren en toe- passen. Foute keuzes kunnen later nooit meer volledig goed gemaakt worden 
 
Het ontwerp moet zo volledig mogelijk afgewerkt worden in de fase voorontwerp (op de dimensionering 
na). Het definitief ontwerp is dan de vertaling van het ontwerp in een uitvoeringsbestek. De kwaliteit 
van het resultaat is evenredig met de energie gestopt in de voorbereiding. 
 
De installaties zijn veilig, zonder nadelige invloed op de gezondheid, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk  
 
Brandveiligheid en akoestische eigenschappen krijgen bijzondere aandacht. 
 
Elke beslissing is gesteund op het duurzaamheidsprincipe: 

 Verbruik beperken (materiaal, ruimte, energie, …) 

 Duurzame oplossingen kiezen 

 vertrouwde, zekere en gewaarborgde technieken en systemen kiezen 

 enkel op objectieve en traceerbare informatie steunen 

 toepassingen kiezen waarvan de eigenschappen in de tijd kunnen worden aangehouden 

 rekening houden met de impact op de rest van het gebouw en op de gebruiksfase 

 onzekere factoren vermijden 

 Gebruik optimaliseren 

 gepast dimensioneren 

 hoog rendement garanderen 

 correcte uitvoering 

 logisch en functioneel gebruik 

 groot gebruiksgemak 

 alle componenten zijn volledig verenigbaar en op elkaar afgestemd 

 volledige systemen gebruiken 

 Voortdurend  het  resultaat  controleren  en  bijsturen  (ontwerp,  uitvoering,  gebruik);  daartoe  de  
nodige  instrumenten voorzien 

 Ervaringen communiceren en deze overdragen naar andere projecten en ontwerpteams 
 

De (technische) functies in plan zoveel mogelijk groeperen, zowel horizontaal als verticaal De installaties 
zijn steeds toegankelijk voor inspectie en onderhoud. 
Technische installaties zijn onderworpen aan een zeer uitgebreid scala van normen, voorschriften, 
toepassings- en gebruiksvoorwaarden. 
De technische lokalen en ruimten en stookplaatsen moeten voldoen aan de brandvoorschriften. 
Deze bepalingen komen verder uitgebreid aan bod in het typebestek 
Er wordt steeds rekening gehouden met de door de fabrikant opgelegde eisen betreffende opstelling, 
schema e.d. 
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4.1.2. Comforteisen 
Het GO! opteert voor de richtwaarden uit de norm NBN EN ISO 7730. 
Via simulatiesoftware en berekeningen dient aangetoond te worden dat deze waarden zullen gehaald 
worden. 
Om aan deze eisen te voldoen wordt hierbij niet alleen aandacht besteed bij het ontwerp van de 
technieken. Het is op zijn minst even belangrijk om na te gaan welke bouwkundige maatregelen er 
getroffen kunnen worden om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. In het bijzonder geldt dit voor wat 
de oververhitting betreft (actieve koeling vermijden). 
 

Kwaliteitshandboek GO! - thermisch comfort (NBN EN ISO 7730) 

criteria richtwaarden 

comforttemperatuur   
in de zomer 
in de winter 

23-26 °C 
20-24°C 

absolute overschrijdingsuren (zomer)   
> 26 °C 
> 28 °C 

100 h 
20 h 

verticaal temperatuurverschil tussen hoofd en enkels   
  ≤ 3 °C 

stralingsassymmetrie   
door warm plafond 

door koud raam 
≤ 3 °C 

≤ 10 °C 

vloertemperatuur   
  19 - 29 °C 

luchtsnelheid   

in de zomer (bij 24,5 °C) 
in de winter (bij 22 °C) 

≤ 0,22 m/s 
≤ 0,18 m/s 

relatieve vochtigheid   
  30 - 70 % 

4.1.3. Akoestiek 
De norm NBN S 01-400-2 is algemeen van toepassing op de installatie in zijn geheel. In ieder geval zijn 
trilgeluiden afkomstig van losse onderdelen niet toegelaten. De akoestische prestatie-eisen volgens NBN S 
01-400-2 (tabel 6) zijn van toepassing voor zover niet anders gespecifieerd in onderstaande tabel. 
 
Maximale geluidsniveaus (v/d technische installaties) in: 

Burelen en leslokalen (incl. werkplaatsen en labo’s) : 35 dB (A) 
Bibliotheken en muzieklokalen     : 30 dB (A) 
Stookplaatsen en technische lokalen    : 75 dB (A) 
Alle andere lokalen (sanitair, gangen, turnzaal …)  : 40 dB (A) 

Verder wordt er bij het ontwerp onderzocht of de geluidsnormen volgens VLAREM gerespecteerd zullen 
worden. 

4.1.4. Nutsleidingen 
De plannen met aanduiding van het tracé van ondergrondse kabels en leidingen dient vóór de start van de 
werken opgevraagd te worden bij de Afdeling Infrastructuur. Bij niet beschikbaarheid zorgt de aannemer 
ervoor geen werken uit te voeren alvorens de nodige onderzoeken naar leidingen uit te voeren. Voor de 
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opsporing van ondergrondse kabels en leidingen en om de inplanting van kabels of leidingen te verifiëren is 
het graven van proefsleuven aangeraden. Zo nodig dient een detectiesysteem gebruikt te worden. 
In het voorontwerp dient er door de ontwerpers nagegaan te worden waar en hoe het project kan 
aangesloten worden op de nutsvoorzieningen: water, riolering, elektriciteit, gas, telefonie en internet. Dit 
kan zowel intern op een domein zijn als op het openbaar net. 
Per adres wordt slechts één nutsaansluiting toegelaten. 
 
Wanneer een nieuwe teller voor gas en/of water wordt geplaatst wordt een teller voorzien met 
pulsuitgang. De pulsen van alle tellers  worden samengebracht op een klemmenstrook in één bord. De 
plaats van dit bord wordt bepaald door het ontwerpteam. 
 
Alle ondergrondse leidingen en kabels worden geplaatst volgens geldende reglementering. Gas ligt 
minimum 60 cm onder het maaiveld, water minimum 80 cm. Op 15 cm boven de buizen en kabels worden 
signalisatielinten aangebracht. Kabels worden afgedekt met kunststof afdekkappen. Na uitvoering worden 
gedetailleerde as-built plannen opgemaakt met de maatvoering. 

4.1.5. Corrosie en corrosiebescherming 
Algemenen principes: 

 Buiten opgestelde units (warmtepompen, ventilatiegroepen,…) worden voorzien van een 
beschermingssyteem (verzinken + verlakken) dat een duurzaamheid "hoog" (> 15 jaar voor eerste 
schilderonderhoud) bied bij de van toepassing zijnde corrosie-categorie conform ISO 12944. Een 
certificaat van de fabrikant is hiervoor voor te leggen 

 Ventilatierooster blootgesteld aan buitenomgeving zijn steeds in AlMg3 (gepoederlakt) 

 Luchtkanalen worden steeds uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, uitgezonderd aanzuigkanaal 
luchtgroep ingeval corrosieklasse C5 van toepassing is, in dit geval kan RVS 316 of PE aangewend 
worden 

 

Kwaliteitshandboek GO! 
Corrosie-categoriën (volgens ISO 12944-2) en toegestane materialen 

Corrosie-
categorie 

Buitenomgeving 
Toegestane 
materialen 

C1 
zeer laag 

  nvt 

C2  
laag 

omgeving met lage vervuilingsgraad A/B/C/D 

C3 
middelmatig 

stedelijk gebied C/D 

C4 
hoog 

industriezone D/E 

C5-I 
zeer hoog 

industriezone met agressieve atmosfeer E/F 

C5-M 
zeer hoog 

kustgebieden E/F 

 
Materialen (blootgesteld aan buitenomgeving): 

A gegalvaniseerd staal 

B AlMg3 

C AISI 304 
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D AISI 316 L of 316 Ti 

E AlMg3 (geanodiseerd en/of gepoederlakt) 

F AISI 316 L of 316 Ti (elektrochemisch gepolijst en gepassiveerd) 
 
 
 
Indicatieve kaart: 
 

 
 

4.1.6. Keuringen  
Organisatie van de keuringen  
De organisatie van de keuring dient te gebeuren door de aannemer. Het keuringsorganisme zal echter 
aangesteld worden door de bouwheer in overleg met de scholengroep. De facturatie van de keuring zelf 
gebeurt rechtstreeks aan de bouwheer.  
Dit principe is van toepassing op alle keuringen.  
De post in het bestek omvat dus telkens de kosten voor de administratie, de coördinatie en het volledig 
begeleiden van de keuringen.  
Indien de eerste keuring geen verslag oplevert zonder opmerkingen noch inbreuken, dan dienen door de 
aannemer een aantal bijkomende keuringen georganiseerd te worden, met hetzelfde keuringsorganisme, 
tot alle opmerkingen en inbreuken weggewerkt zijn. De hieruit volgende kosten, inclusief de kosten voor 
derden, worden volledig verhaald op de inschrijver.  
Uitvoeringstermijnen kunnen niet eindigen voor het afleveren van de opmerkingsloze attesten die deel 
uitmaken van het As-Built dossier. 

4.2. Waterafvoer – riolering en hemelwater 

4.2.1. Riolering 
Rioleringsplan opmaken bij voorontwerp met aanduiding van: 

 Tracé en diameters 

 Koppelingen 

 Toezichtputten 

 Alle voorzieningen zoals afvoeren voor oppervlaktewater, klokputten, … 

 Aanduiding van het type afvalwater 
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Installaties voldoen aan TV 200 ‘Sanitaire installaties’ (WTCB) 
 
Afvalwater en regenwater worden gescheiden afgevoerd, ook bij openbare infrastructuur met gemengd  
stelsel 
 

 bron VMSW 

 
Gemengde afvoer                                              Gescheiden afvoer 

 
Alle toestellen zijn via een waterslot op de afvoer aangesloten 
 
Onder dienstkranen wordt binnen een vloerkolk voorzien, voor buiten wordt dit overlegd met de 
school/SGr. Indien in dit laatste geval geen vloerkolk wordt voorzien worden wel maatregelen genomen om 
eventueel water af te leiden. 
 
De afvoerinstallatie wordt verlucht 
 
Minimale afvoerdebieten (volgens TV 200) 

 Wastafel, bidet: 30 l/min 

 Douche, gootsteen, wasmachine, vloerkolk DN 50: 48 l/min 

 Vloerkolk DN 70: 90 l/min 

 WC, vloerkolk DN 100: 120 l/min 
 
Verluchtingen 

 Primair: standleiding verlucht bovenaan 

 eenvoudig systeem 

 grote afvoerdiameters 

 Primair + secundair: standleiding verlucht net boven aansluiting van elke horizontale  
verzamelleiding 

 ingewikkelder systeem 

 kleinere secties afvoeren 

 Primair + secundair + kopverluchting: verluchting aan begin van elke horizontale verzamelleiding 

 secundaire en kopverluchting sluiten bovenaan aan op primaire verluchting 

 dubbele installatie (afvoer en verluchting) 

 Verluchting mondt uit boven dak 

 15 cm tot 15°, 30 cm boven 30°, wind afwaarts en minstens 2 m van ramen 
 OF 

 uitmonding in goed verluchte (dak)ruimtes via een snorkel die afsluit bij overdruk in de ruimte  
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Leidingen 

 Diameters in functie van type en aantal aangesloten toestellen 
 Dimensionering voor te leggen bij DO 

 Helling continu en i.f.v. diameter (min. 2 cm/m) 

 Buismateriaal: temperatuur- en chemisch bestendig 

 Leidingen, waterdichte en drukbestendige koppelingen en hulpstukken vormen een systeem 

 Voorzieningen om uitzettingen op te vangen (afvoer warm/heet water) 

 Y-verbindingen gebruiken; T-verbindingen en korte of rechte bochten zijn verboden 

 Tracé zo rechtlijnig en eenvoudig mogelijk 
 

 bron VMSW 
 

 
Toezichtsputten 

 Voorzien bij richtingveranderingen, samenkomst van leidingen, reinigingsopeningen en waar  
verstopping mogelijk is, … 

 Deksels luchtdicht afsluiten 

 Stevigheid volgens te verwachten belastingen 

 Prefab-putten, aangepast aan het toegepaste leidingsysteem, hebben de voorkeur 
 
Bijzondere voorzieningen 

 Terugslagklep: bij gevaar van terugstroom vanuit de straatriool 
 
Dompelpomp in opslagvat: indien (deel van) huisriolering onder niveau van openbaar riool; huisriool  
mag niet lekken bij waterdrukken 
 
Nuttige informatie 

 TV 200 ‘Sanitaire installaties - Deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen’  
(WTCB)  

 Toelichting bij de Code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen:  
http://www.mina.be/uploads/systemen.pdf 

 NBN EN 12056-2 ‘Binnenriolering onder vrij verval - Deel 2: Ontwerp en berekening van  
huishoudelijkafvalwatersystemen’ 

 

4.2.2. Hemelwater 
Watertoets 
Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is, moet aan de watertoets onderworpen  
worden. Kan het initiatief significante schade veroorzaken, dan moeten alternatieve of compenserende 
maatregelen genomen worden. De beslissende overheid legt voorwaarden op om schade te vermijden of 
zoveel mogelijk te beperken. 
Het is aan te raden om in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met de watertoets. 
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Aanstiplijst 
Voor projecten in het Vlaams Gewest wordt ter controle op de voorwaarden uit de verordening 
hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding gebruik gemaakt 
van de aanstiplijst. 
Met dit formulier kan nagaan gegaan worden of de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of 
melding voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
Dit formulier wordt bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of melding gevoegd waarbij 
de bouw van daken of de aanleg van verhardingen is gepland. 
Elk gewest heeft zijn eigen hemelwaterverordening, hierbij kan de provincie en/of gemeente echter ook 
nog strengere eisen opleggen en tevens over eigen documenten beschikken. Er dient hiermee rekening 
worden gehouden. 
Als een hemelwaterput, infiltratievoorziening en/of een buffervolume voor vertraagde lozing wordt 
voorzien, wordt op de plannen naast de exacte inplanting, de inhoud van deze voorzieningen (in liter), het 
horizontale dakoppervlak en het totale verharde grondoppervlak (in m²), alsook de aftappunten van het 
hemelwater vermeld. 
 

Opvang en gebruik 
Het regenwater verzameld in de buffertank wordt gebruikt voor toiletten, urinoirs en sproei-installaties 
voor groenzones. 
Het water afkomstig van groendaken (moeten over min. 35 l/m² buffervolume beschikken) is sterker 
vervuild t.o.v. dat afkomstig van een naakt dak. Om bijkomende nafiltering te vermijden en aldus de 
installatie niet onnodig complex te maken wordt  het hemelwater van groendaken niet afgeleid naar de 
buffertank, tenzij anders verplicht. 
Indien de lengte van de aanzuigleiding het toelaat gaat de voorkeur naar een droog opgestelde pompgroep 
met zelfaanzuigende pomp(-en). In het andere geval wordt een pomp voorzien in de buffertank die een 
droog opgesteld reservoir voedt, waarin dan ook de eventuele bijvulling met stadswater geschiedt. 
De keuze voor één of twee pompen wordt bepaald door de vooropgestelde bedrijfszekerheid. Dit gebeurd 
in overleg met de school en zal mede bepaald worden door de mogelijkheid tot alternatieven op het 
domein. 
Dimensionering  regenwateropvang: 
Er wordt gestreefd naar een leegstandspercentage gelegen tussen 5 en 10 % 
Bij ontstentenis van verdere gegevens wordt hierbij uitgegaan van volgende waarden: 

 Verbruik per persoon per schooldag: 10 l/persoon per schooldag 

 Schooldagen per jaar: 180 dagen 
De resultaten worden indien nodig bijgesteld rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving 
incl. eventuele verordeningen van plaatselijke besturen. 
 
opmerkingen: 

 op de regenafvoeren moeten voorfilters geplaatst worden die op een eenvoudige manier kunnen 
gereinigd worden  

 na de voorlopige oplevering en vóór de definitieve oplevering dienen de bufferwatertank(s) gereinigd 
te worden door een reinigingsdienst, attest voor te leggen bij definitieve oplevering 

 de installatie moet conform de richtlijnen van de watermaatschappij uitgevoerd worden.  

 de buffertank wordt voorzien van een niveaumeting 

 op de bijvulling wordt een waterteller geplaatst  

 alarmmeldingen van de installatie worden doorgemeld 
- storing 
- overloop 
- laag peil regenwaterput 
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 bijvullen van de ondergrondse buffertank wordt niet toegelaten 

 de aanzuigleiding (bij zelfaanzuigende pompen) wordt voorzien van een aanzuigkorf en vlotter, deze 
zijn van dezelfde fabrikant/leverancier als van de pomp 

 na de regenwaterpomp wordt een terugspoelfilter geplaatst 

 na de pomp wordt een expansievat (geschikt voor regenwater) geplaatst, dit vat wordt zodanig 
gedimensioneerd dat het pendelen van de pomp wordt uitgesloten 

 wanneer meer dan één buffertank nodig is wordt de verbinding bij voorkeur niet door een sifon 
gerealiseerd, maar door de beide tanks onderling te verbinden, tenzij de stabiliteit van de tanks 
onvoldoende kan worden gegarandeerd, deze verbinding moet echter steeds een minimale zetting, 
die steeds onvermijdelijk is, toelaten, daartoe kan de verbinding bijvoorbeeld zijwaarts gebeuren 

 alle aftappunten op regenwater worden voorzien van de vereiste pictogrammen 

4.3. Waterverdeling – sanitair 
Het waterverdelingssysteem moet voldoen aan de wettelijke voorschriften 

Installaties ontwerpen conform TV 200 ‘Sanitaire installaties’ (WTCB) 

Er wordt verder ook rekening gehouden met de omzendbrief FAVV van 19 mei 2016: 

 Registratie onderhoud (filter, waterverzachter,..) 

 Na waterverzachter alleen inerte (bijv. RVS, HD-PE) leidingen gebruiken 

Minimale debieten waarborgen onder normale gebruiksomstandigheden 

De sanitaire installaties zo ontwerpen en bouwen dat: 

 Verkeerd gebruik en verontreiniging uitgesloten wordt 

 Er geen overdreven snelheden, te lage snelheden of stagnerend water is 

 Water in voldoende hoeveelheden beschikbaar is aan alle tappunten, ook bij piekverbruik  

 Ze geen aanleiding geven tot een ontoelaatbare kwaliteitsverandering van het water 

 Ze een voldoende levensduur waarborgen, bij een normaal gebruik en onderhoud 

 Ze gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden 

 Geluidshinder beperkt wordt 

 Onnodig waterverbruik vermeden wordt en waar mogelijk gebruikgemaakt wordt van 
waterbesparende technieken 

 Energieverliezen geminimaliseerd worden 
 
Waterbesparende maatregelen toepassen 

 Drukvermindering toepassen indien waterdruk > 3 bar (drinkwaternet of intern net) NIET voor 
bluswaternet 

 Elke gebouw voorzien van een eigen watermeter 

 Lengte en diameter van warmwaterleidingen beperken  

 Waterleidingen isoleren 

 waterbesparende toestellen en kraanwerk gebruiken 

 hangtoilet met ingebouwd spoelreservoir en spaarknop 3/6 liter spoeling 

 waterbesparende douchekoppen (max. 7 l/min) 

 lavabokranen voorzien van straalbrekers met debietbeperking 

 douches: 
steeds mengkraan te gebruiken 

keuken en lavabo: 
bij voorkeur gescheiden bediening van warm en koud water (dubbele kranen), bij keuze voor 
een mengkraan steeds type die alleen koud water geeft in de middenstand 
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wastafels: 
worden bij voorkeur uitgerust met een zelfsluitende kraan (instelbaar 5-7 sec),  
enkel koud water is te voorzien 

 urinoirs met automatische spoeling met infrarooddetectie (op netspanning), inbouwmodel 

 Regenwater gebruiken indien opvang is voorzien.  

 Bij gebruik voor toiletspoeling is een regenwaterpomp nodig.  
 
Gemiddelde debieten, zowel voor koud als warm water (cfr. technisch reglement): 

 Wasbak: 12 liter/minuut 

 Douche: 7 liter/minuut 

 Spoelbak toilet: 10 liter/minuut 

 Was- en vaatwasmachine: 10 liter/minuut 
 
Te gebruiken materialen: 

 Drinkwater: koper of meerlagenbuis met alu-kern 

 Regenwater: koper of meerlagenbuis met alu-kern 

 Bluswater: gegalvaniseerd staal 
 
Opmerkingen: 
Het wordt maximaal vermeden om leidingen in te werken in chapes, indien toch noodzakelijk wordt in dit 
geval alleen kunststof gebruikt (het gebruik van koppelingen is echter niet toegestaan) en dient er een 
voorafgaande drukproef uitgevoerd te worden. 
Indien een drukverhogingspomp nodig is voor de blusmiddelen voedt deze uitsluitend het bluswaternet. 
Als hoofdafsluiter (direct na de waterteller) wordt er steeds een membraanafsluiter voorzien. Voor andere 
afsluiters wordt tot en met DN50 kogelafsluiters gebruikt. 
De leidingen worden door de aannemer gepoeld vóór de ingebruikname. 
 

4.4. Gasinstallatie 
De gasinstallatie wordt ontworpen en uitgevoerd conform NBN D 51-003(2004) 
Bepalingen van de netbeheerder betreffende opstelling van de gasteller zijn op te volgen 
Aansluitpunten, tracé en plaats van belangrijke componenten zijn vast te leggen bij het voorontwerp door 
een bevoegd studiebureau 
De berekening van de ondergrondse en bovengrondse gasleidingen dient te gebeuren volgens de vigerende 
wetgeving 
Algemene principes: 

 er wordt steeds een goed bereikbare afsluiter buiten het gebouw voorzien  

 de gasleidingen verlopen buiten het gebouw of in een verluchte koker  

 de gasleidingen zijn zoveel mogelijk toegankelijk over het volledig tracé, ingewerkte leidingen zijn tot 
een minimum te beperken 

 Elke stookplaats, technisch lokaal of tellerlokaal dient uitgerust te zijn met een gasdetectiecentrale 

 de gasinstallatie van labo en keuken moet afsluitbaar zijn buiten dit lokaal en wordt voorzien van een 
noodstop 

 de afsluiters zijn geschikt voor aardgas, binnen in het gebouw zijn de afsluiters: 
 bestand tegen hoge temperaturen (RHT) of doeltreffend beschermd 
de automatische afsluiters voldoen aan de Europese richtlijn voor gastoestellen 2009/142/EC 

 de gasleidingen worden in de reglementaire kleur geschilderd  
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4.5. Ruimteverwarming 
4.5.1. Algemeen 
Voor de verwarming worden geen open verbrandingstoestellen toegestaan 
Er wordt steeds een gasdetectiecentrale voorzien met detectie in het technisch lokaal, stookplaats, en/of 
gastellerlokaal. In andere lokalen waar gas gebruikt wordt, wordt minstens een aparte noodstop voor de gas 
voorzien die de gas afsluit. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van dezelfde magneetafsluiter als bij de 
gasdetectiecentrale. 
De gasdetectiecentrale wordt voorzien van een batterij (min. 1 h) 
Ontwerp steeds op te maken door een gespecialiseerd studiebureau technieken 
Verwarmingsregime maximaal 70 – 50 °C 
 
De ketel(-s) worden opgesteld in een technisch lokaal of stookplaats afhankelijk van het geïnstalleerde 
vermogen conform NBN B 61-002 (voor P < 70 kW) en NBN B 61-001 (voor P > 70 kW). 
Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar: 

 Inplanting 
- De toegang tot de stookplaats geeft steeds uit in open lucht of op een evacuatieweg 

 Toegang(-en) 
- De toegang tot de ruimte dient voldoende groot te zijn om herstellingen/vervanging toe te 

laten 
- Wanneer het hoogteverschil van de vloer van de stookplaats minder dan één meter bedraagt 

mag de trap zich binnen de stookplaats bevinden 

 Boven- en onderverluchting 
- Bij de dimensionering wordt rekening gehouden met de hoogte van het gebouw 

De stookplaats wordt dus bij voorkeur op het gelijkvloers aan een buitenmuur ingepland. 

4.5.2. Energiekeuze 
De voorkeur gaat naar verwarming op aardgas. Indien er geen gas in de buurt voorzien is en een netuitbreiding 
duur is worden mogelijke alternatieven uitgewerkt. 

Energieprestatie regelgeving 
Bij grote projecten (> 1000m²) moet een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden i.v.m. de toepassing van 
duurzame energievormen 
Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als toepasbaarheid, technische complexiteit, 
gebruiksvriendelijkheid, onderhoud, levensduur en kostprijs. 
Zie ook “Energiebesluit van 19 nov 2010” (B.S. 8 dec 2010) 
 
ErP-richtlijn (Energy-related Products) 
natlopercirculatiepompen 
Bij de keuze van de circulatoren wordt rekening gehouden met de max. toegelaten EEI (Energie-Efficiëntie-
Index) opgegeven in de Europese Ecodesign-richtlijn 
Thermische installaties 
De ketels dienen een CE-merk te hebben en een EU-conformiteitsverklaring waarin gegarandeerd wordt dat de 
ketel voldoet aan de Europese regelgeving. Deze verklaring moet melding maken van de code 813/2013/EU 
(verwijzing naar de EU-regelgeving) 
De toestellen worden voorzien van een Europees Energielabel conform de Europese Ecodesign-richtlijn 
Indien de installatie (verwarming +SWW) samengesteld wordt uit verschillende onderdelen dient een 
pakketlabel (ELD-label) door de installateur afgeleverd worden. 
De rendementen van de ketel(s) moeten voldoen aan de voorop gestelde eisen in deze richtlijn. 
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4.5.3. Verwarmingssystemen 
Voor het distributiesysteem wordt de voorkeur gegeven aan het tweepijpssysteem. Hierbij wordt ieder 
verwarmingslichaam apart gevoed. De verwarmingskringen worden logisch opgedeeld volgens aard van de 
lokalen en/of oriëntatie. Er wordt geopteerd voor een variabel debiet systeem.  

4.5.4. Dimensionering 
De ontwerptemperaturen moeten overeenstemmen met het werkelijk gebruik. Indien men de 
ontwerptemperatuur te laag neemt zal in de praktijk de stooklijn te hoog komen te liggen en dit zal 
aanleiding geven tot een lager rendement van de ketel (minder condensatie) en grotere transportverliezen, 
met nog eens bijkomende energieverbruiken tot gevolg. Anderzijds mag de installatie niet 
overgedimensioneerd worden om het pendelen van de ketel in de tussenseizoenen te beperken. Een 
overdimensionering heeft niet alleen aanleiding tot een onnodige investeringskost, maar heeft dus ook een 
stijging van het energieverbruik tot gevolg. 
Referentietemperaturen: 
  Klaslokalen: 22 °C 
  Burelen en leraarszaal: 22 °C 
  Keuken en refter: 20 °C 
  Doucheruimtes: 24 °C 
 
Het aantal ketels wordt bepaald volgens onderstaande tabel: 

aantal ketels     
Qtot[kW] aantal 

ketels 
Ketel 1 Ketel 2 Ketel 3 

Qtot< 200 kW 1 1,1 x Qtot - - 

200 <Qtot< 600 kW 2 0,6 x Qtot 0,6 x Qtot - 
Qtot> 600 kW 3 0,33 x Qtot 0,33 x Qtot 0,5 x Qtot 

 
Ketel en ketelvermogen 

 De ketel voldoet aan de recentste normen en richtlijnen betreffende gas, rendement, EMC, 
laagspanning en drukapparatuur. 

 Overdimensionering: max. 110 % van de warmteverliezen (Qtot) bij 1 ketel (zie verder tabel) 

 Condenserende ketels 

 Modulerend: minstens tussen 20 – 100 % van het vermogen 
 
Te respecteren normen m.b.t. het berekenen van de warmteverliezen: 

 NBN EN 12831 

 NBN B62-003 

 NBN B62-002 

4.5.5. Warmteafgifte 
Steeds lagetemperatuurverwarming voorzien 
De warmteafgifte-elementen worden voldoende ver geplaatst van de afzuigroosters voor ventilatie 
Plaats van de warmteafgifte-elementen aanduiden op de plannen bij het voorontwerp 
Voorkeur voor standaard staalplaatradiatoren (kostprijs en onderhoudsvriendelijk) met oplichtbeveiliging. 
Bij een eventuele keuze voor vloerverwarming dient een verantwoording opgemaakt te worden. 
Voor werkplaatsen kunnen luchtverhitters op warm water worden aangewend. 

4.5.6. Warmteverdeling 
Bij het voorontwerp dienen reeds de leidingen aangeduid te worden op de plannen, als ook het ruimtegebruik 
in de technische kokers bepaald te worden. Dit om conflicten zo snel mogelijk op te sporen. 
Een gedetailleerd principeschema met alle elementen van de installatie is op te maken bij het voorontwerp. 
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Bij individuele condenserende ketels is een bypass en/of evenwichtfles te vermijden. Dit om de 
retourtemperatuur steeds zo laag mogelijk te kunnen houden. Indien toch een evenwichtsfles in het 
hydraulisch schema wordt opgenomen dient het ontwerp er voor te zorgen dat het primair en secundair debiet 
steeds op elkaar zijn afgestemd. 
Als een bypass niet kan vermeden worden wordt hierop steeds een regelventiel (bijvoorbeeld afgesteld op 
min. debiet van de ketel) voorzien. 

De Kv-waarde van de inregelafsluiters wordt vooraf berekend (bij voorkeur door de fabrikant) en samen 
voorgelegd met de technische fiches. 
 

 
 

 
De leidingen worden maximaal in opbouw geplaatst. Alle leidingen, afsluiters en appendages (tenzij anders 
opgegeven door de fabrikant) die zich buiten de te verwarmen lokalen bevinden worden geïsoleerd. 
 
Alle actieve appendages (pompen, regelorganen, afsluiters, ontluchters, filters,…) blijven steeds toegankelijk 
voor afstelling, controle en onderhoud. 
 
De leidingen worden uitsluitend binnen het geïsoleerde bouwvolume geplaatst. 
 
Tot DN50 worden kogelafsluiters gebruikt, vanaf DN50 vlinderkranen. 

4.5.7. Regeling, -sturing en -meting 
De regeling laat de gebruiker toe de temperatuur van de lokalen (beperkt) aan te passen aan het gewenste 
comfort en waarborgt een zuinig energieverbruik. 
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Bij de uitwerking ven de regeling wordt rekening gehouden met de CE-regelgeving, in het bijzonder gaat de 
aandacht uit naar de voorwaarden betreft samenbouw. Indien toestel en regeling niet van dezelfde 
fabrikant zijn dient een “EG-verklaring van conformiteit” opgemaakt te worden door de samenbouwer 
(aannemer of zijn onderaannemer). Dit document moet ter goedkeuring voorgelegd worden samen met de 
technische fiches van de betrokken onderdelen. 

Er wordt een besturingscentrale voorzien met de mogelijkheid voor het instellen (via een 
gebruiksvriendelijke interface) van: 

 het vakantieprogramma (min. 6 verlofperiodes/jaar + 15 feestdagen) 

 het weekprogramma (7 dagen programma met min. 3 blokken per dag) voor verwarming en 
ventilatie 

 het overwerk (tijdelijk verlengen bedrijfstijd) 
Bij overwerk wordt de dagtemperatuur voor die dag langer aangehouden en blijft de verwarming 
en ventilatie langer werken, dit kan globaal gebeuren of voor een gedeelte. In dit laatste geval geld 
in principe de volgende groepering: 

- klaslokalen 
- burelen (leraarskamer, directie, …) 
- refter, keuken en personeel 

 de dagtemperatuur per lokaal 

 de nachttemperatuur 

 … 
Toegangsbeheer voor min. 3 gebruikersgroepen. 
Weergave van dag, datum en tijd (met automatische omschakeling zomer - wintertijd). 

Vorstbeveiliging 
Situatie 1: 

Alle leidingen bevinden zich binnen de bouwschil 
→ De verwarmingsinstallatie schakelt in bij een binnentemperatuur < 5°C 

Situatie 2: 
Er bevinden zich leidingen buiten de bouwschil 
→ De verwarming schakelt in bij een buitentemperatuur < 5 °C 

De besturingscentrale is modulair opgebouwd (gemonteerd op DIN-rail) met uitzondering van de bediening 
(afzonderlijke opstelling, locatie bij het VO te bepalen). Een bedieningspaneel rechtstreeks op de regelaar 
kan niet als gebruiksvriendelijk beschouwd worden voor niet technisch geschoold personeel. 
De programmeerbare besturingscentrale bestaat o.a. uit: 

 een voldoende groot en duidelijk bedieningsscherm (locatie bij het VO te bepalen) 

 de controller(s) 

 de in- en uitgangsmodule(s) (min. 2 reserve in- en uitgangen te voorzien) 

 de voeding(en) 
Voor het bepalen van het aantal te voorziene in- of uitgangen worden de benodigde in- of uitgangen 
verhoogd met de vierkantswortel uit het aantal benodigde in – of uitgangen, met een min. van 2 
voorbeeld: 

12 benodigde ingangen → totaal min. te voorzien: 12 + √12 = 𝟏𝟓 

  2 benodigde uitgangen → totaal min. te voorzien: 2 + √2 = 3 → 4 
De fabrikant moet beschikken over een eigen service organisatie in België. 
 
Optioneel:  

 mogelijkheid om het elektriciteits-, gas- en waterverbruik op te volgen 

 bediening vanop afstand (via internet, GSM,…) 
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 koppeling met bestaand gebouwenbeheerssysteem scholengroep 
hierbij dient in het bijzonder aandacht besteed te worden aan: 

- vastleggen aan te maken schermlayouts, met gedaileeerde eisen (liefst a.d.h. van 
voorbeelden) en op te nemen in het bestek 
zie bijlage 1 voorbeeld concept besturing HVAC-installatie en schermlayouts 

- uittesten goede werking 
 
Manuele bediening 
Op het bord HVAC worden (keuze-)schakelaars met signalisatie (LED) voorzien voor: 

 Automatische werking (via de programmeerbare besturingscentrale) 

 Uit 

 Aan 
Dit voor elke : CV-ketel, circulatiepomp, ventilator, brandklep, …. 

Automatische regeling verwarming 
- Regeling ketel: 

Er wordt gebruik gemaakt van de regeling van de ketelfabrikant 
De ketel wordt modulerend gestuurd (20-100 % belasting) 
Weersafhankelijke regeling 
Buiten de bedrijfsperiode worden de ketel(s) en circulatiepomp-(en) uitgeschakeld (vorstbeveiliging 
uitgezonderd) 
De circulatiepomp is toerental geregeld (Δp-c) 

- Regeling verwarming lokalen: 
Er worden drie opties aangeboden: 
Optie 1: 

In elk lokaal met bezetting wordt een temperatuurvoeler voorzien 
Alle radiatoren zijn voorzien van thermostatische radiatorkranen met instelbare kv-waarde, de 
kranen zijn voorzien van een anti-diefstalring en zijn vandaalbestendig. In gangen, sanitairen 
en bergingen worden thermostatische koppen voorzien type overheidsmodel. Bij  dit type van 
thermostaat wordt door het draaien van de kop de instelstand niet gewijzigd. Alle radiatoren 
worden tevens voorzien van een inregelkoppeling 
Elke verwarmingskring wordt voorzien van een inregelafsluiter 
Bij warmtevraag (van één of meerdere voelers) stuurt de besturingscentrale de 
verwarmingsinstallatie aan.  

Optie 2: 
Het gebouw wordt opgesplitst in verschillende temperatuurzones/regelzones.  Afhankelijk van 
de grootte of de situatie in de school kan dit gebeuren met behulp van zoneventielen of via 
aparte kringen vertrekkende vanaf een centrale verdeelcollector.  In elke zone dient een 
aparte temperatuurregeling en een aparte tijdsprogrammatie te kunnen gebeuren. De 
vakantieregeling is echter gemeenschappelijk. 
In elke zone wordt een temperatuurvoeler geplaatst  in een referentielokaal voor het regelen 
van de nachtverlaging en het vakantieregime 
Alle radiatoren zijn voorzien van thermostatische radiatorkranen met instelbare kv-waarde, de 
kranen zijn voorzien van een anti-diefstalring en zijn vandaalbestendig  type overheidsmodel. 
Bij  dit type van thermostaat wordt door het draaien van de kop de instelstand niet gewijzigd. 
Alle radiatoren worden tevens voorzien van een inregelkoppeling 
Elke verwarmingskring wordt voorzien van een inregelafsluiter 
Bij warmtevraag (van één of meerdere voelers) stuurt de besturingscentrale de 
verwarmingsinstallatie aan.  
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Optie 3: 
In alle lokalen met menselijke bezetting kan d.m.v. een bedieningsknop op de 
temperatuurvoeler  de voorgeprogrammeerde vraagtemperatuur max. 2°C worden bijgesteld. 
Per lokaal wordt een elektrisch zoneventiel geplaatst dat de radiatoren afsluit. Er worden 
geen  thermostatische radiatorkranen voorzien in deze lokalen.  
In gangen, sanitair en bergingen worden thermostatische koppen voorzien type 
overheidsmodel. Bij  dit type van thermostaat wordt door het draaien van de kop de 
instelstand niet gewijzigd.  
Alle radiatoren worden voorzien van een inregelkoppeling 
Elke verwarmingskring wordt voorzien van een inregelafsluiter 
Bij warmtevraag (van één of meerdere voelers) stuurt de besturingscentrale de 
verwarmingsinstallatie aan. 
 

 

4.6. Sanitair warm water (SWW) 

Principe 
Waar een centrale sanitair warmwaterbereiding nodig is, d.w.z. na onderzoek van het gebruik van 
zonneboiler, gebeurt deze onafhankelijk van de  verwarmingsinstallatie tenzij er gemotiveerde bezwaren 
zijn. Opslagcapaciteit en direct vermogen zijn per project te bekijken in functie van het gebruiksgemak en 
energieverbruik. 
Voor kleine of ver afgelegen verbruikers wordt er gebruik gemaakt van elektrische onderbouwboilers, bij 
voorkeur met kuip in koper of roestvast staal. Om de stilstandsverliezen te beperken wordt er gekozen om 
het opslagvolume hiervan te beperken (max. ca 75 liter) en de boiler te voorzien van een voldoend groot 
verwarmingsvermogen zodanig dat het water snel terug op temperatuur is. 

ErP-richtlijn (Energy-related Products) 
De toestellen worden voorzien van een Europees Energielabel conform de Europese Ecodesign-richtlijn 
Indien de installatie (verwarming +SWW) samengesteld wordt uit verschillende onderdelen dient een 
pakketlabel (ELD-label) door de installateur afgeleverd worden. 

Stilstandsverliezen: 

 Boilers < 25 liter:  < 0.5 kWh per 24h bij 65 °C 

 Boilers 25 tot 75 liter: < 1    kWh per 24h bij 65 °C 

 Boilers > 75 liter:  < 15 + 5 x V0,4  
x 24 per 24h bij 65 °C 

De elektrische boilers worden elk gevoed via een afzonderlijke kring, die d.m.v. een klok (bij voorkeur via de 
besturingscentrale)  worden uitgeschakeld tijdens weekends en de vakantieperiodes. 

optie 1 optie 2 optie 3

indeling zones overwerk x x x

temperatuurregeling - x -

lokalen met bezetting temperatuurvoeler x x -

temperatuurvoeler met regelmogelijkheid - - x

thermostatische kraan vast - x -

thermostatische kraan regelbaar x - -

niet bezette ruimten temperatuurvoeler - - -

temperatuurvoeler met regelmogelijkheid - - -

thermostatische kraan vast x x x

thermostatische kraan regelbaar - - -

regeling instelling kamertemperaturen x - -

REGELING VERWARMING

Infra-kennis:

in referentielokaal

Infra-kennis:

2 °C
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Voor boilers > 75 liter wordt onderzocht of nachttarief voordeliger is. 

Er dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen en wetgeving i.v.m.  risico op legionella 
besmetting.  

warm water te voorzien voor: 

 kitchenettes, kleed- en doucheruimtes  

 berging schoonmaakgerief (waar de schoonmaakmachines geplaatst worden)  

 EHBO lokaal 
 
Opmerkingen:  Reeds bij het voorontwerp dient een berekening gemaakt te worden van de warm water  
behoefte. Alle overdrukbeveiligingen worden voorzien van een afvoer. 

4.7. Ventilatie 

4.7.1. Algemeen 
Elk lokaal wordt voorzien van de nodige ventilatie conform de wettelijke voorschriften. Er wordt hierbij de 
nodige aandacht besteed aan: 

 De Europese luchtkwaliteitsrichtlijnen (o.a. richtlijn 2008/50/EG) 

 KB 25 maart 2016 verluchting arbeidsplaatsen 

 de comforteisen en akoestische eisen gesteld in deel 4.1 

 het energieverbruik 
Het ventilatiesysteem mag de brandveiligheid niet verminderen 
Ventilatiesystemen (inclusief kanalen) worden steeds opgesteld buiten de stookplaats 
Om tot een goed werkend ventilatiesysteem te kunnen komen is het noodzakelijk dat de verschillende 
onderdelen en hun positie reeds bij het voorontwerp worden bepaald en aangeduid worden op de plannen. 
De positie van de afzuigroosters wordt zodanig gekozen dat een goede doorspoeling van de ruimte wordt 
bekomen en zij voldoende verwijderd zijn van de verwarmingslichamen zodanig dat de afgegeven warmte 
optimaal kan benut worden. 
Om tot een goede efficiëntie van de ventilatie te komen dient de afstand tussen de rooster(-s) voor verse lucht 
name en de afblaasrooster(-s) van de bedorven lucht voldoende groot zijn. De richtlijnen volgens EN 
13799:2006 Annex A worden hierbij aangehouden. 
Bij het ontwerp dient tevens rekening gehouden te worden met het onderhoud van de installatie, zo moeten: 

 Alle componenten toegankelijk zijn zonder het gebruik van een stelling, hoogtewerker, … 
Bijzondere aandacht dient hieraan besteed te worden bij sporthallen (vaste kooiladder met 
werkplatform voorzien?) 

 Het aantal bochten tussen twee toegangsluiken (of roosters) beperkt blijven 

 Flexibels en geluidsdempers steeds bereikbaar zijn 

 …. 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een onderhoudsdocument opgemaakt conform het 
ministerieel besluit van 21 maart 2014 betreffende het minimum onderhoud op klimaatregelingssystemen. 

4.7.2. Debieten en luchtkwaliteit 
Algemene regel: 

 De debieten moeten afgeregeld worden met een nauwkeurigheid van +0 tot +5%. Op deze wijze kan 
zowel de luchtkwaliteit als de energiezuinigheid gegarandeerd worden 

 Ruimten bestemd voor menselijke bezetting: 
Basisventilatie (volgens EPB):  

25 m³/h per persoon + rekening houdend met de vooropgestelde bezetting 
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De bezetting van de klaslokalen wordt bepaald in overleg met de school en niet louter aan de hand van 
het vloeroppervlak. 
Er wordt steeds gewerkt met vraagsturing (op CO2-concentratie) en de afstelling gebeurd op 800 ppm 
conform het KB van 25 maart 2016 betreft arbeidsplaatsen (leerkracht) voor klaslokalen en burelen. 
Indien de luchtkwaliteit onvoldoende blijkt, bijvoorbeeld bij maximale bezetting, kan via manuele 
tussenkomst extra luchtdebiet beschikbaar gesteld worden via (deur)rooster en/of klapraam.  

 Ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting: 

 Toiletten: 25 m³/h per toilet of urinoir 

 Andere gevallen (gangen, bergplaatsen, …): 1.3 m³/h per m² 
Opmerkingen: 

  voor deze ruimten wordt maximaal gebruik gemaakt van lucht afkomstig van andere 
ruimtes (ETA1) 

 Voor de ventilatie van het sanitair wordt er rekening gehouden met het gebruik van het 
gebouw. Indien nodig wordt het sanitair van een afzonderlijk ventilatiesysteem voorzien 
om te vermijden dat grotere units in gebruik moeten blijven om alleen het sanitair te 
ventileren 

 Voor de keuken wordt er steeds een filter voorzien op de luchtoevoer 
 
Opmerking: De luchtsnelheid in de kanalen wordt beperkt tot 4 m/s in verlaagde plafonds en 3 m/s in 
aftakkingen, in technische kokers bedraagt de luchtsnelheid 5 à 6 m/s. Dit zijn de luchtsnelheden die optreden 
bij het debiet zoals bepaald voor de basisventilatie. 

4.7.3. Ventilatiesystemen 
Om de installatie zo eenvoudig (ook op het vlak van onderhoud) en compact mogelijk te houden gaat de 
voorkeur naar een systeem C in combinatie met CO2-sturing. 
 

 
Voorbeeld klaslokaal – ventilatie C 
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De lokalen geventileerd volgens ventilatiesysteem C worden steeds verwarmd met radiatoren er dient hierbij 
de nodige aandacht besteed te worden aan de inplanting van de radiatoren zodanig dat de verse (koude) lucht 
die wordt aangezogen zo snel en efficiënt mogelijk gemengd wordt met de warme lucht. 
Bij de keuze van de positie van de afzuigroosters zorgt men er voor dat een goede doorstroming in het lokaal 
gegarandeerd wordt en deze voldoende ver van de warmtelichamen verwijderd zijn, zodanig dat de warmte 
optimaal kan worden benut. 
 
In volgende gevallen kan er overgegaan worden naar een ventilatiesysteem D: 

 De lokalen zijn gelegen aan een drukke weg (dus i.k.v. de luchtkwaliteit en/of geluidsoverlast) 
De aanzuig van de verse lucht wordt dan voldoende ver verwijderd van de weg om de 
concentratie aan polluenten (t.g.v. het verkeer) in de aangezogen lucht maximaal te beperken 

of 

 De terugverdientijd van de luchtgroep is < 7 jaar 
Een gedetailleerde berekening is voor te leggen met de gegevens per maand, per jaar en dit 
voor de totale levensduur van de installatie. Er wordt hierbij rekening gehouden met: 
- De reële gebruikstijden (= lesuren met bezetting van min. 50 %), op te vragen aan de 

school, bij ontstentenis wordt met onderstaande tabel gerekend: 
 
GO! Standaardtabel gebruikstijden en temperaturen  

maand aantal 
dagen 

uren per 
dag 

subtotaal Tgem-dag 
 °C 

januari 15 10 150 5 
februari 20 10 200 5 

maart 20 10 200 8 
april 15 10 150 10 
mei 20 10 200 14 

juni 20 10 200 18 

juli 0 10 0 19 
augustus 0 10 0 19 

september 20 10 200 17 

oktober 20 10 200 14 
november 15 10 150 9 

december 15 10 150 6 

TOTAAL   1800  

 
- De gemiddelde dagtemperaturen in bovenstaande tabel 
- De investeringskost 

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de extra bouwkost die een systeem D met 
zich meebrengt, wegens de groter benodigde technische ruimte voor de opstelling van 
de luchtgroep. 

- Het energieverbruik 
De reële energiekosten (op te vragen aan de school) van het voorbije jaar, bij ontstentenis 
wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel: 
 

Standaardtabel energiekost 
gas 0,07  €/kWh 

elektriciteit LS (dag) 0,20 €/kWh 
Elektriciteit LS (nacht) 0,15 €/kWh 
elektriciteit HS (dag) 0,15 €/kWh 

Elektriciteit HS (nacht) 0,10 €/kWh 
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Er wordt gerekend met de energiekost van het vorige jaar en een jaarlijkse stijging van 2 % 

- De onderhoudskosten op basis van NBN EN 15459 
+ raamroosters: 4 % v/d initiële kost 

- De levensduur op basis van NBN EN 15459 
+ levensduur raamroosters: 30 jaar 
+ levensduur luchtgroep: 15 jaar (in zijn totaliteit te vervangen) 

- De restkosten (= verwijderingskosten min de eventuele restwaarde) 

 Men beperkt zich tot één luchtgroep, tenzij men decentraal (met kleine binnen-units) werkt. De 
verdeling van de lucht in het kanalenstelsel wordt bewerkstelligd met kleppen (irisventielen met 
meetpunten). De drukken in de hoofdkanalen worden constant gehouden, zodanig dat 
debietvariaties geen invloed hebben op de rest. 

 De nodige plaats wordt voorzien om de luchtgroep binnen op te stellen, hierbij wordt ook de 
nodige ruimte voorzien voor onderhoud, toegang voor vervanging, … 

 Afzuiging van het sanitair gebeurd met een afzonderlijke ventilator, tenzij een 
kruisstroomwarmtewisselaar voor de warmteterugwinning wordt aangewend 

of 

 De noodzaak om het vereiste E-peil te bereiken kan aangetoond worden 

 Voorwaarden: 
- Een gedetailleerd onderzoek dient hieraan voorafgegaan te worden, waarvan alle 

berekeningsresultaten moeten worden voorgelegd 
- De “total cost of ownership” wordt berekend voor beide systemen 
- Alle andere mogelijke opties moeten eerst worden uitgeput 

 Men beperkt zich tot één luchtgroep, tenzij men decentraal (met kleine binnen-units) werkt. De 
verdeling van de lucht in het kanalenstelsel wordt bewerkstelligd met kleppen (irisventielen met 
meetpunten). De drukken in de hoofdkanalen worden constant gehouden, zodanig dat 
debietvariaties geen invloed hebben op de rest. 

 De nodige plaats wordt voorzien om de luchtgroep binnen op te stellen, hierbij wordt ook de 
nodige ruimte voorzien voor onderhoud, toegang voor vervanging, … 

 Afzuiging van het sanitair gebeurd met een afzonderlijke ventilator, tenzij een 
kruisstroomwarmtewisselaar voor de warmteterugwinning wordt aangewend 

4.7.4. Eenergieverbruik 
 CO2-gestuurde ventilatie  

Door de CO2-concentratie te meten in elk lokaal bestemd voor bezetting kan het energieverbruik 
drastisch beperkt worden bij een systeem C, bovendien draagt dit ook bij tot het comfort. 

 Hergebruik van de afvoerlucht 
Door afvoerlucht van klasse ETA 1 en/of 2 te hergebruiken voor lokalen niet besteld voor 
bestemming (gangen, sanitair,…) kan het energieverbruik verder verlaagd worden 

 De ventilatoren (met uitzondering van deze specifiek voor de afzuiging van het sanitair) worden 
voorzien van een snelheidsregeling. Dit laat toe om de initiële druk(-ken) in te stellen en de 
schommelingen op te vangen t.g.v. de variatie in de af te zuigen debieten. 

 Specific Fan Power (SFP) 
Om het energieverbruik van het ventilatiesysteem te beperken worden volgende waarden 
aangehouden classificatie volgens NBN EN 13779: 

- Ventilatiesysteem C: SFP 1, rekening houdend met EU verordening 1253/2014: 
vanaf 2016 max. 250 W/(m³/s) 
vanaf 2018 max. 230 W/(m³/s) 

- Ventilatiesysteem D: SFP 3, rekening houdend met EU verordening 1253/2014: 
Te berekenen i.f.v. filtersysteem, thermisch rendement HRS en debiet 
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 warmteterugwinning 
- Ventilatiesysteem C:  

Mogelijkheid te onderzoeken om de warmte te recupereren (d.m.v. warmtepomp) en aan 
te wenden voor andere doeleinden (bijv. SWW) 

- Ventilatiesysteem D: 
Warmtewiel (WTW): ƞ ≥ 85 % 
Kruisstroomwarmtewisselaar (PLW): ƞ ≥ 75 % 
Opmerking: rendementen conform 

EN 308 (vereist voor EPB) 
EU-verordening 1253/2014 

 Eisen luchtbehandelingskasten  

Kwaliteitshandboek GO! Luchtbehandelingskasten – eissen conform NEN-EN 1886 

doorbuiging/mechanische stabiliteit 
D2 (binnenopstelling) 
D1 (buitenopstelling) 

thermische isolatieklasse 
T3 (binnenopstelling) 
T2 (buitenopstelling) 

koudebrugfactor TB2 

luchtdichheid L3 

 

 Hernieuwbare energiesystemen 
Om de installatie zo eenvoudig en onderhoudsvriendelijk te houden gaat de voorkeur naar de 10 %-
strengere E-peil eis. 

4.7.5. Dampkappen 
Bij het ontwerp wordt aandacht besteed aan de vereiste luchttoevoer voor de dampkap(-pen). Op deze 
manier wordt er voor gezorgd dat de ventilatie van de rest van het gebouw niet of weinig wordt verstoord  
door de werking van de dampkap(-pen). 
Bij de dimensionering wordt ook rekening gehouden met de comforteisen gesteld in deel 4.1. Bijzondere 
aandacht gaat hierbij naar de eis betreffende de maximale luchtsnelheid. Het ventilatievoud van de keuken 
(meubilair en toestellen worden in mindering gebracht bij bepaling van het volume) wordt bepaald bij het 
voorontwerp. Indien een ventilatievoud > 15 wordt bekomen dient hiervoor een verantwoording opgemaakt te 
worden. 
De nodige maatregelen worden getroffen om er voor te zorgen dat geuren en dampen afkomstig van de 
keuken zich zouden verspreiden in de rest van het gebouw dit door een lichte onderdruk van de keuken te 
bewerkstelligen. 
Een dampkap boven een friteuse wordt steeds voor zien van een automatische blusinstallatie met ANPI 
goedkeuring. 
Indien de keuken in hoofdzaak gebruikt wordt als opwarmkeuken kan de installatie ook hier eenvoudig 
gehouden worden.  
De dampkap(-pen) zijn steeds uitgevoerd met een metalen vetfilter die geschikt is om in de vaatwasmachine 
gereinigd te worden. De dampkap is dus steeds voorzien met een afvoer naar buiten.  
Dampkappen en bijhorende kanalen worden steeds uitgevoerd in RVS 316 
De dampkap is voorzien van een energielabel klasse A. 

4.7.6. Koeling 
Actieve koeling 
Er wordt geen actieve koeling toegestaan, tenzij de noodzaak ontegensprekelijk kan worden aangetoond. 
Een gedetailleerde berekening is hiervoor voor te leggen. Het voorkomen van oververhitting wordt in de 
eerste plaats bekomen door de warmtewinsten in de zomer te beperken (oriëntatie van het gebouw, 
zonnewering,…). 
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Passieve koeling 

 Nachtventilatie 
Dit vraagt een aantal aanpassingen aan het gebouw waar vanaf de start van het ontwerp moet mee 
rekening gehouden worden: 

- Er moet voldoende thermische massa in het gebouw aanwezig zijn 
→ er moeten voldoende betonnen gebouwelementen (kolommen, plafondelementen, 
…) aangewend worden 

- Deze thermische massa moet in direct contact staan met de lucht 
→ er kunnen bijvoorbeeld geen verlaagde plafonds worden toegepast 

 Free cooling 
Wanneer de temperatuur in de lokalen te hoog is en de buitentemperatuur is voldoende laag (min. 
3 °C lager dan de binnentemperatuur) kan de ventilatie gebruikt worden om het lokaal te koelen. 
Bij een ventilatiesysteem D wordt de luchtgroep uitgevoerd met een bypass om free cooling 
mogelijk te maken. 

4.7.7. Regeling 
De ventilatie wordt gelijktijdig aangestuurd met de verwarming, d.w.z. vanuit dezelfde besturingscentrale. 
Raadpleeg voor verdere informatie paragraaf 4.5. Verwarming. 
Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de CE-regelgeving, in het bijzonder gaat de aandacht uit 
naar de voorwaarden betreft samenbouw. Indien toestel en regeling niet van dezelfde fabrikant zijn dient 
een “EG-verklaring van conformiteit” opgemaakt te worden door de samenbouwer (aannemer of zijn 
onderaannemer). Dit document moet voorgelegd worden samen met de technische fiches van de 
betrokken onderdelen. 

Regeling ventilatoren 
De ventilatoren zijn geschikt voor snelheidsregeling (EC-motor) 
Er wordt gebruik gemaakt van de autonome regeling van de ventilatorfabrikant 

Regeling kleppen 
Bij een ventilatiesyteem C worden de kleppen modulerend gestuurd, hiervoor wordt een CO2-sensor per 
klep in het kanaal ingebouwd. 
Er wordt gebruik gemaakt van de autonome regeling van de klepfabrikant 
 

4.8. Elektriciteit 

4.8.1. Algemeen 
 De elektrische installatie is volledig conform 

- het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties)  
- de voorschriften van de lokale energiedistributeur 
- de huidige comforteisen 

 Situatieschets van de elektrische installatie op te maken bij voorontwerp 

 Berekeningen: 
- Kortsluitstroomberekening (n.v.t. bij LS aansluiting) 
- Max. beveiligde kabellengte 
- Spanningsval 

     Deze berekeningen worden gemaakt tijdens de ontwerpfase en bijgewerkt tijdens de uitvoering. 
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4.8.2. Classificatie uitwendige invloeden AREI 
Het AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties) bepaalt de installatievoorwaarden van elektrisch 
materiaal in functie van zijn omgeving. Men spreekt over uitwendige invloeden. Concreet betekent dit dat 
elk lokaal drie classificaties krijgt: 

 volgens categorie A (omgeving): vooral m.b.t. vochtigheid, temperatuur, … 

 volgens categorie B (gebruik): kinderen, gehandicapten, … 

 volgens categorie C (constructie): brandbaar, structuur, … 
Het te gebruiken of te installeren elektrisch materiaal in deze lokalen wordt volledig bepaald door deze 
classificatie. Sinds 2002 zijn de keuringsorganismes in principe verplicht deze classificatie, bij nieuwbouw of 
grote renovaties op te vragen, vooraleer zij het gebouw elektrisch keuren. Zij kijken dan ook na of het 
gebruikte materiaal voldoet aan de gestelde classificatie van die lokalen. De classificatie is natuurlijk 
afhankelijk van het ontwerp en van het later gebruik van het gebouw. Ook kan de ontwerper elektriciteit in 
principe geen bestek maken vooraleer hij die classificaties kent, want het te gebruiken materiaal is hiervan 
afhankelijk. 
 
De ontwerper elektriciteit maakt bij ontwerp de classificatie voor alle lokalen op in samenspraak met de 
gebruikers en de ontwerper van de inrichting 

 

4.8.3. Nutsleidingen elektriciteit 
De plannen met aanduiding van het tracé van ondergrondse kabels en leidingen dient vóór de start van de 
werken opgevraagd te worden bij de bouwheer. Bij niet beschikbaarheid zorgt de aannemer ervoor geen 
werken uit te voeren alvorens de nodige onderzoeken naar leidingen uit te voeren. Voor de opsporing van 
ondergrondse kabels en leidingen en om de inplanting van kabels of leidingen te verifiëren is het graven 
van proefsleuven aangeraden. Indien nodig dient een detectiesysteem gebruikt te worden. 
 
In het voorontwerp dient er door de ontwerpers nagegaan te worden waar en hoe het project kan 
aangesloten worden op de nutsvoorzieningen: water, riolering, elektriciteit, gas, telefonie en internet. Dit 
kan zowel intern op een domein zijn als op het openbaar net. 
 
Alle ondergrondse leidingen en kabels worden geplaatst volgens geldende reglementering. Gas ligt 
minimum 60 cm onder het maaiveld, water minimum 80 cm. Op 15 cm boven de buizen en kabels worden 
signalisatielinten aangebracht. Kabels worden afgedekt met kunststof afdekkappen. Na uitvoering worden 
gedetailleerde as-built plannen opgemaakt met de maatvoering. 

4.8.4. Hoogspanningsinstallaties 
De noodzaak van een hoogspanningscabine wordt bekeken in het voorontwerp en gebeurt in overleg met 
de netbeheerder en de leidend ambtenaar. De gehele elektrische installatie (HS en LS) voldoet aan 
volgende documenten en voorschriften: 

 het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) 

 Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) 

 internationale (IEC), Europese (EN) en Belgische (NBN) normen 

 typebestek 400 en aanvullende delen 
 

Principe: 
 het HS-lokaal en zijn uitrusting moet voldoen aan de voorschriften van Netmanagement ook al is de 

cabine niet rechtstreeks aangesloten op het openbaar net 

 transformatoren zijn van het droge type 

 vermogens groter dan 630 kVA worden opgesplitst naar 2 transformatoren 

 de hoogspanningskabel is van het monopolair type PRC 



 

 
Kwaliteitshandboek GO! 
Uitvoeringsontwerp 
 
Bewaard op 9 september 2016 23 

 cellen van het type: gesloten semi-compact 

 beveiliging op hoogspanning: van 630 kVA met vermogenschakelaar, lager kunnen HOV-zekeringen 
voorzien worden indien toegestaan door de elektriciteitsmaatschappij 

4.8.5. LS verdeelnet 
Indien er geen HS-cabine in het gebouw komt, wordt de LS-aansluiting op intern net of openbaar net 
bekeken door de ontwerper. De ontwerper houdt rekening met de bestaande verdeelspanning en het 
aanwezige aardingssysteem. Er moet totale selectiviteit zijn over de hele installatie. 
 

Principe: 
 3 x 400V/230V – 50 Hz TN-S systeem 

 TN-S systeem tot aan de plaatselijke verdeelborden, berekeningen zijn voor te leggen 

 uitwendige invloeden (droog/nat): voorstel per lokaal is op te maken door de ontwerper 
 
Dakdoorbrekingen voor elektrische kabels 
Voor de doorvoering van stroomkabels en dergelijke zijn er specifieke hulpstukken in de handel 
verkrijgbaar waar de kabel doorgetrokken kan worden (zie afbeelding). In voorkomend geval zal men de 
plakplaat moeten bevestigen op de ondergrond en vervolgens moeten overgaan tot de aansluiting van de 
afdichting. Wanneer er zware belastingen op de plakplaat kunnen aangrijpen (bv. bij het doortrekken van 
een grote bundel kabels), kan de bevestiging doorheen de isolatie onvoldoende zijn en zal men een 
drukvast isolerend kader moeten voorzien. 
Bij bitumineuze en elastomere afdichtingen bestaan het vormstuk en de plakplaat doorgaans uit metaal. Bij 
plastomere afdichtingen wordt er gewoonlijk gebruik gemaakt van hard PVC. 
Om te vermijden dat er inwendige condensatie of onderkoelingscondensatie in dit hulpstuk zou ontstaan, 
dient men de openingen na het doorvoeren van de kabels respectievelijk langs binnen en langs buiten 
luchtdicht af te werken. 

 
            bron WTCB TV244 

1. Luchtdichte afsluiting met gespoten PUR-schuim 
2. Door te voeren kabel 
3. Buis uit metaal of kunststof met een plakplaat 
4. Mechanische bevestiging 
5. Dakafdichting 
6. Dampscherm 
7. Draagvloer 
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8. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden 
op de geldende thermische regelgeving) 

9. Mantelbuis 

4.8.6. Laagspanningsborden 
Principe hoofdverdeelbord: 

 het algemeen laagspanningsbord is conform met EN 60439-1, type vorm 3 

 een cos phi batterij: te bekijken per project 

 overspanningsbeveiliging te voorzien 
Indien er een HS-aansluiting aanwezig is of voorzien wordt, zorgt de ontwerper voor de vereiste 
kortsluitstroomberekeningen. De resultaten hiervan zijn voor te leggen bij het definitief ontwerp. 

4.8.7. Leidingen LS 
De verdeelkabels zijn naargelang de toepassing en volgens de classificatie en uitwendige invloedfactoren 
van het AREI. De kabelgoten zijn te voorzien van scheidingsschotten voor zwakstroom. Kabels worden 
steeds in een kabelgoot of in een buis geplaatst, de kabels naar stopcontacten voor burelen/vergaderzalen 
zijn te verdelen via wandgoten om de flexibiliteit te garanderen. 

4.8.8. Installatiemateriaal 
Principe: 

 zoveel mogelijk standaardmateriaal te gebruiken in overleg met de bouwheer 

 voor burelen, vergaderzalen en dergelijke kan indien nodig overgegaan worden naar vloergoten 
Het installatiemateriaal moet voldoen aan de geldende normen en CE markeringen. Bovendien wordt er in 
het kader van de uniformiteit en eenvoud van onderhoud zoveel mogelijk gewerkt met standaardmateriaal 
dat snel voorradig is. Installatiemateriaal waarvan de afdekplaatjes zonder gereedschap kunnen verwijderd 
worden, is niet toegestaan. 
 
Het aantal en de plaats van de voorziene stopcontacten wordt steeds besproken met de bouwheer en de 
school.  

4.8.9. Verlichtingstoestellen 
De toestellen zijn te kiezen in functie van het visueel comfort vereist voor de toepassing.  
Er wordt gestreefd naar een minimum aan verschillende types verlichtingstoestellen en een minimum aan 
verschillende lamptypes. 
Er wordt gekozen voor standaard toestellen; energiebesparende types: voornamelijk TL-lampen (meer 
specifiek T16 of ook wel T5 genoemd) en CFL-lampen (compacte fluorescentielampen of spaarlampen 
genoemd).  
Voor gangen, sanitaire ruimtes e.d. kan het gebruik van LED-verlichting overwogen worden. 
Het gebruik van gloeilampen of halogeen lampen is niet toegestaan omwille van hoge verbruiken en korte 
levensduur van de lamp. Ook TL-lampen van het type high-output (HO) moeten vermeden worden. In 
kelders, bergingen of andere lokalen waar de temperatuur lager is dan 18°C worden T26 (of ook wel T8 
genoemd) lampen voorzien met hoogfrequente voorschakelapparatuur. 
Voor buitenverlichting wordt gebruik gemaakt van hogedruk gasontladingslampen of LED-lampen in plaats 
van halogeen lampen. 

 
De verlichtingstoestellen in klaslokalen en burelen moeten minimum aan volgende eisen voldoen: 

 Kleurtemperatuur: 3000°K (=fluorescentielampen 830), kleurweergave-index (KWI) ≥ 85.  

 In lokalen waar een goede perceptie van kleur noodzakelijk is (bv. tekenlokalen en sommige 
praktijklokalen) is een kleurweergave-index > 90 aanbevolen. 

 Lage luminantie toestellen voor burelen, vergaderzalen, computerlokalen en andere lokalen met 
veel schermen. Algemeen geldt een UGR < 19. 
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De armaturen zelf moeten efficiënt (.N5 of LOR > 0,75) zijn en een goed stralingspatroon hebben. Naakte 
buislampen zonder reflectoren, melkglazen of glazen ballonnen en lampen met prismavormige 
bescherming zijn niet efficiënt en moeten dus vermeden worden. 
In lokalen met plafonds hoger dan 3m wordt het aangeraden om de armaturen te pendelen. Voor lokalen 
met plafonds hoger dan 3,5m is pendelen verplicht (met uitzondering van sportzalen, polyvalente zalen,…). 
 

Ontwerpnorm 
Het ontwerp en de verlichtingstoestellen voldoen aan het ARAB, de wet en codex over het algemeen 
welzijn op het werk, het AREI, aan alle gangbare normen in verband met verlichting (in het bijzonder NBN 
EN12464 en NBN EN12193) en de code van goede praktijk voor binnenverlichting (WTCB).  
Verder voldoet het ontwerp aan volgende eisen : 
 

Kwaliteitshandboek GO! - eisen verlichting 

Zone 
Algemene 

verlichtings-
sterkte [lux] 

Geïnstalleerd 
vermogen 
verlichting 
[W/m²] (1) 

Regeling 

Individuele kantoren 500 Max. 10 
Eventueel 

daglichtdimming (2) 

Landschapkantoren 500 Max. 10 
Eventueel 

daglichtdimming (2) 

Circulatiezone/ 
trappen 

100/150 Max. 2 
Aanwezigheidsdetectie 

(3) 

Sanitaire ruimten 100-200 Max. 2-4 Aanwezigheidsdetectie 

Refter 200 Max. 4 
Aanwezigheidsdetectie en 

daglichtdimming 

Ateliers, labo's,… Te bespreken (4) 
 

  

Sportzaal (5) 300 Max. 5 
Manueel maar met 
voldoende kringen 

Klaslokalen 300/500 (6) Max. 6/10 
Aanwezigheidsdetectie en 

daglichtdimming (7) 

Bord 500 Max. 10 
Aparte kring met 

schakelaar aan het bord 
(8) 

Vergaderzalen en 
auditoria 

500 Max. 10 Manueel met dimming 

 
 
 (1) Het maximaal geïnstalleerd vermogen mag niet hoger zijn dan 2W/m².100lux (2,5W/m².100lux voor 
sportzalen en zwembaden), rekening houdend met een reductiefactor van 0,85. Het eventueel niet halen 
van deze waarde moet schriftelijk verantwoord worden in de lichtstudie. In gangen, bergingen, sanitaire 
ruimten,… is het moeilijk om deze waarde te halen, hiermee zal worden rekening gehouden. 
(2) Te bekijken per project; terugbetalingstermijn is steeds te berekenen. 
(3) Niet in gangen met semi-permanente circulatie. 



 

 
Kwaliteitshandboek GO! 
Uitvoeringsontwerp 
 
Bewaard op 9 september 2016 26 

(4) Afhankelijk van de functie van het lokaal, dit is te bespreken met de school. Eens de functie van het 
lokaal gekend is wordt er voor de bepaling van het lichtniveau verwezen naar de norm NBN EN12464-1.  
(5) De verlichting in de sportzalen moet aan de normen NBN EN12193 en NBN EN12464 voldoen. 
(6) 300 lux : voor gewone klaslokalen. 
500 lux : voor klaslokalen voor avondonderwijs en volwassenen onderwijs. 
(7) In klaslokalen met meerdere lichtlijnen wordt er per lichtlijn een daglichtsensor geplaatst die er voor 
zorgt dat die lichtlijn gedimd wordt onder invloed van het binnenvallend daglicht. De daglichtsturing regelt 
de verlichtingssterkte dan bij zodat altijd de gewenste luxwaarde bereikt wordt bv. voor klaslokalen is dit 
normaal 300 lux op het werkvlak.  
Per klas worden er voldoende kwalitatieve aanwezigheidsdetectoren voorzien zodat er voor heel de klas 
detectie is. Er wordt ook een handmatige schakelaar voorzien zodat het licht eventueel uitgeschakeld kan 
worden tijdens de les. Indien uit de lichtstudie blijkt dat aanwezigheidsdetectie economisch niet interessant 
is (te hoge terugverdientijd) moet er een “algemeen uit”-knop voorzien worden in het secretariaat of 
bureau van de directie. Het niet economisch rendabel zijn van aanwezigheidsdetectie moet schriftelijk 
aangetoond zijn in de lichtstudie. 
(8) Indien aanwezigheidsdetectie gebruikt zal worden moet deze kring ook uitgaan indien er geen detectie 
is. 
Voor ruimtes waarvoor geen waarde is opgegeven moet de verlichting conform zijn aan de norm NBN 
EN12464-1.  
In lokale waar geen geavanceerd regelsysteem wordt toegepast (daglichtsturing, aanwezigheidsdetectie,…) 
wordt er wel een opsplitsing gedaan van de verlichting in zones. 
De uniformiteit van de verlichtingssterkte (Emin/Egem) bedraagt op de werkplek (het taakgebied) minstens 
70%. Rond het taakgebied geldt een randgebied van minimaal 0,5m breedte, waarvoor de eisen ten 
aanzien van de gemiddelde verlichtingssterkte globaal tweederde van die van het taakgebied bedragen en 
waar de uniformiteit minstens 50% is.  Als de positie van de schoolbanken niet gekend is, moet de 
uniformiteit voor het hele lokaal minimaal 70% zijn (met uitzondering van een strook van 0,5m langs de 
muren). 
Er wordt ook nagegaan of de reflectiewaarden van plafond en muren wel voldoende zijn. Indien nodig 
wordt in de lichtstudie geadviseerd om deze oppervlakten in een bepaalde kleur te laten schilderen. Voor 
plafonds worden waarden van 70 tot 80% reflectie aangeraden en voor de muren 50 tot 60%. Een wit 
plafond en een (matig) heldere muurkleur voldoen hieraan. Voor de vloer wordt aangeraden om witte of 
beige tegels te gebruiken aangezien ze een hogere reflectiewaarde hebben (ongeveer 50%). Dit natuurlijk 
in overleg met architect en ontwerper. 

4.8.10. Elektrische verwarmingstoestellen 
Het GO! wenst geen gebruik te maken van elektrische verwarming. 

4.8.11. Tijdsignalisatie 
Dit gebeurt aan de hand van een programmeerbare moederklok  en binnen- en buitenschellen.  
De moederklok wordt voorzien in de buurt van het secretariaat of de directie. De schellen worden 
gelijkmatig over het hele gebouw voorzien zodat het belsignaal overal duidelijk te horen is. In de buurt van 
het secretariaat dient een manuele bediening van de schellen voorzien te worden. 
De moederklok heeft een automatische winter-/zomertijd omschakeling.  
In overleg met de bouwheer kunnen er nevenklokken voor tijdsaanduiding geplaatst worden. 

4.8.12. Bliksembeveiliging 
Niet te voorzien tenzij expliciet door het GO! opgelegd of noodzakelijk door de wetgeving. 

4.8.13. Noodverlichting 
De veiligheidsverlichting moet producttechnisch voldoen aan de normen NBN C71 597-1,NBN C71 589-2-22 
en bij voorkeur voldoen aan het lastenboek 400.D.02/ 400.D.03.  
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Voor een correcte installatie moet worden voldaan aan de reglementering (koninklijk besluit van 
07/07/1994 en alle wijzigingen) en de normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172. 
, NBN C71-100 en NBN S21-204. 
De veiligheidsverlichting heeft een CE-markering en is KEMA/CEBEC gekeurd. 
Er wordt steeds gewerkt met autonome veiligheidsverlichting met zelftest; batterijen ingebouwd in 
verlichtingstoestellen voor algemene verlichting zijn niet toegestaan. De autonome 
veiligheidsverlichtingstoestellen worden aangesloten op de verlichtingsstroomkringen van het bij 
stroomonderbreking te verlichten lokaal. 
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet 
de voeding geschieden door één of meerdere autonome stroombron(nen). 
Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, 
mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden. 
Voor auditoria of grote polyvalente ruimtes kan wel gewerkt worden met een centrale noodbatterij die 
deel van de algemene verlichting voedt. De nooduitgangen blijven nog steeds aangeduid met autonome 
toestellen.  
Het GO! opteert om de veiligheidsverlichting niet permanent te laten branden, wel kunnen om het gevoel 
van veiligheid bij duisternis te verhogen op enkele strategische plaatsen lichtbronnen geplaatst worden die 
werken op bewegingsdetectie. 

Indien vervangingsverlichting vereist is, dient deze te voldoen aan het ARAB inclusief de wijziging via het KB 
van 25 maart 2016 (Art. 35).  

4.8.14. Autonome stroombronnen 
Volgende stroomkringen moeten kunnen gevoed worden door één of meer autonome stroombronnen: 

 de veiligheidsverlichting en eventueel de vervangingsverlichting 

 de installaties voor melding, waarschuwing en alarm 

 de installaties voor rookafvoer 

 de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen 

 de liften bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit (zie hoofdstuk liften) 
 
het vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig alle aan die stroomkringen aangesloten 
installaties te voeden. Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en 
binnen één minuut, de werking gedurende één uur van de bovenvermelde installaties. 

4.8.15. Data – telefonie – betalingsverkeer - video 
Het GO! wenst gebruik te maken van een gestructureerde bekabeling voor data, telefonie, 
toegangsbeveiliging en betalingsverkeer. De patchpanelen worden voorzien volgens behoefte en 
flexibiliteit.   
Actieve apparatuur zoals telefoontoestellen, -centrales, routers, switchen, zenders , camera’s worden niet 
voorzien.  Enkel de databekabeling, pactpanelen/-kasten en eventuele elektrische voedingen worden wel 
voorzien. 

 
Ontwerpnorm 
In overleg met de bouwheer en volgens behoefte van de school wordt het aantal data stopcontacten,  
telefonie aftakpunten, punten voor betalingsverkeer en videobewaking bepaald. Als algemene regel geldt 
voor de datapunten dat er per werkpost 2 dubbele RJ45 stopcontacten voorzien worden. 
 

Materiaalkeuze 
De bekabeling en apparatuur zijn van het type categorie 6.  
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4.8.16. Branddetectie – waarschuwing en alarm 
Het gebouw wordt uitgerust met een waarschuwings- en alarminstallatie conform de reglementering 
(koninklijk besluit van 07/07/1994 en alle wijzigingen), het brandweerverslag en de normen NBN S21-204 
en NBN EN54. Branddetectie is te bekijken per project in functie van de brandweeradviezen en het 
brandgevaar van het specifiek project. De automatische branddetectie wordt uitgevoerd volgens de norm 
NBN S21-100 en NBN EN54. Als algemene regel voorziet het GO! branddetectie in: 

 lokalen met een verhoogd brandrisico zoals opslaglokalen voor gevaarlijke producten, opslagkelders, 
stookplaatsen, keukens … 

 labo’s en ateliers 

 niet te voorzien in sanitaire ruimtes 
 
Bij brand zelfsluitende deuren: 
Bij ontwerp dient de circulatie goed te worden bekeken, branddeuren noodzakelijk voor de 
compartimentering maar hinderlijk in de circulatie (vb. sasdeuren lift) moeten uitgerust worden met 
magneten. 
 
Rookevacuatie langs rookkoepels in trappenhal: 
Bij ontwerp dient de voeding voor de rookkoepels voorzien te worden vanuit het verdeelbord met 
aangepaste zekeringen en kabel tot aan de stuurkast met noodbatterijen. De stuurkast wordt zo kort 
mogelijk bij de rookkoepel geplaatst. 

 
Ontwerpnorm 
Verspreid in het gebouw worden waarschuwingsdrukknoppen geplaatst: bij haspels en uitgangen. 
Evacuatie-alarm wordt gegeven vanuit de brandcentrale of herhaalbord. Sirenes voor evacuatie zijn 
onafhankelijk van deze voor waarschuwing. 
 

Materiaalkeuze 
materialen zijn Bosec gekeurd 
het principe van de waarschuwings- en alarminstallatie is gebaseerd op de analoge uitlezing van de diverse 
meetpunten (detectoren en drukknoppen) d.m.v. microprocessoren 
de centrale is uitgerust met een module die toelaat evacuatie alarm te geven van op afstand 
 
Procedure bij brand 
Waarschuwingssignaal: 

 eentonig geluid 

 lokaal hoorbaar, bijvoorbeeld op een bepaald verdieping 

 is verbonden met het branddetectienetwerk (moet dus automatisch afgaan bij detectie) en met het 
netwerk van de drukknoppen “glas breken in geval van” 

 is het sein naar de personen aanwezig op die specifieke plaats dat er eventueel iets aan het misgaan 
is (detectie van rook, brand, kan evengoed een loos alarm zijn als gevolg van verfdampen 
bijvoorbeeld) 

 dient ter waarschuwing 
 
Evacuatiesignaal (-alarm): 

 tweetonig, continu golvend geluid 

 hoorbaar in het volledige gebouw, en zelfs erbuiten 

 het geluidsvolume is dus veel hoger dan bij waarschuwing en in alle omstandigheden hoorbaar 
volgens ISO 8201: “Het geluidssignaal heeft op alle plaatsen een geluidsniveau van minimaal 15 dBA 
boven het gemiddelde omgevingsgeluid of minimaal 5 dB(A) boven het maximaal mogelijke 
omgevingsgeluid, waarbij dient te worden gekozen voor het strengste criterium.” 
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 is het sein tot onmiddellijk verlaten van het gebouw, moet manueel aangezet worden door een 
bevoegd persoon 

4.8.17. Toegangscontrole, inbraakdetectie en camerabewaking 
De noodzaak van toegangscontrole, inbraakdetectie en camerabewaking wordt per project besproken met 
de school. In het algemeen wordt in overleg met de school de bekabeling voorzien, het aankopen van de 
toestellen is ten laste van de school.  

4.8.18. Fotovoltaïsche zonnepanelen 
Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten zonlicht om in gelijkstroom. Een omvormer maakt van die 
zonnestroom bruikbare wisselstroom.  Er dient per project rentabiliteitsberekeningen gemaakt en de 
terugverdientijden bepaald van de eventuele meerkost van de fotovoltaïsche zonnepanelen t.o.v. klassieke 
systemen rekening houdend met alle voorziene subsidies. Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt dan 
per project bekeken of dergelijke installatie mogelijk is. 
 
Opgelet: Afhankelijk van het type netaansluiting kan het mogelijk zijn dat er over een terugdraaiende 
jaargelezen teller beschikt kan worden.  Wanneer we meer produceren dan we verbruiken dan gaat de 
elektriciteitsmeter achteruit draaien en stockeren we een overschot aan elektriciteit op het net.  Wanneer 
we niet kunnen beschikken over een terugdraaiende jaargelezen teller kunnen we ook geen gebruik van de 
op het net gestockeerde elektriciteit!  

4.8.19. ASTRID-indoor radiodekking 
Zie: Ministeriële omzendbrief betreffende de ASTRID-indoor radiodekking in nieuwe grote bouw- en 
Infrastructuurwerken. 
 
Er werd vastgesteld dat de ASTRID-radiodekking in gebouwen soms ontoereikend is. Het is echter evident 
dat de openbare hulpdiensten ook moeten kunnen communiceren in gebouwen om bijvoorbeeld de 
uitbreiding van een brand te kunnen bestrijden of om de reddingsoperaties te vergemakkelijken, en dit in 
alle veiligheid voor hun personeel. 
 
Artikel 22 van de wet van 8 juni 1998 zoals gewijzigd door de programmawet van 27 december 2006 
voorziet dat de nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken waarvan de radiodekking niet verzekerd 
wordt door de openbare aanbesteding tussen de Staat en de NV ASTRID, voorgelegd moeten worden aan 
de ASTRID-veiligheidscommissie. 

 

Onder « bouw- en infrastructuurwerk », in de zin van artikel 1, §2 van het koninklijk besluit van 15 
december 2013, dient men de gebouwen en de kunstwerken te verstaan ( de tunnels, de bruggen, …). 
Enkele voorbeelden van « voor publiek toegankelijk bouw- of infrastructuurwerk waar, omwille van de 
dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaatsvinden, een toeloop van meer dan 150 
mensen te verwachten valt », zijn scholen, theaters, sportstadions, grote winkeloppervlaktes,… 

of 
Bouw- en infrastructuurwerk waarvan de grondoppervlakte meer dan 2500m² bedraagt 
 
Het, door de ontwerper, aan de ASTRID-veiligheidscommissie overgemaakte dossier moet o.a. alle 
informatie bevatten die vermeld is in artikel 8, §1, lid 2 van het voormelde koninklijk besluit van 25 juli 
2008: 

 de beschrijving van het gebouw, met inbegrip van de (synthese)plannen; 

 de beschrijving van de bouwwerkzaamheden die het voorwerp zijn van de vergunning; 

 de onthaalcapaciteit van het bouw- of infrastructuurwerk (in aantal personen); 

 de activiteiten die georganiseerd worden in het bouw- of infrastructuurwerk; 

 de evaluatie van de risico’s die aanwezig zijn in het bouw- of infrastructuurwerk, inclusief diegene die 
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voorzien zijn in art.1, §2 van het Koninklijk Besluit; 

 het gemotiveerde advies van de bevoegde overheid inzake de noodzaak van een indoorradiodekking; 

 de uiterste datum waarop het advies bij de bevoegde overheid moet toekomen. 

 de voorgestelde modaliteiten door de bouwheer of de gemeente om de indoordekking te voorzien of 
te 
verbeteren 

 

4.9. Liften 

4.9.1. Algemeen 
Een lift wordt voorzien in samenspraak met de school en op advies van de preventie- en 
toegankelijkheidsdienst. 
Bij nieuwbouw moet elke lift geschikt zijn voor rolstoelgebruikers, bij renovatie telkens dit bouwtechnisch 
enigszins mogelijk is (NBN EN 81-70) 
Vanaf 6 verdiepingen wordt omwille van de gebruikszekerheid onderzocht of er twee liften voorzien 
moeten worden 
Energiezuinige liften voorzien 
De liften voldoen aan de brandnormen 
Praktisch: 

 minimale kooiafmetingen: 140 cm diep en 110 cm breed (wat in principe overeenstemt met een 
lift met een hefvermogen van 630 kg en bestemd voor 8 personen) 

 vrije kooihoogte: 210 cm 

 minimale deurafmetingen: 80 cm breed en 200 cm hoog (een breedte van 85 cm is aan te 
bevelen) 

 bediening tussen 90 en 120 cm t.o.v de (kooi- en bordes)vloer en minsten 40 cm van een hoek 
van de kooi 

 leuning op 90 cm 
- op het bordes moet een vrije ruimte zijn van minstens 150 cm vóór de liftdeuren en langs 

één kant minstens 70 cm naast de opening van de liftdeur 
- in bepaalde gevallen kunnen andere en bijkomende eisen van toepassing zijn (ADL, …), 

bovenvermelde minimale eisen blijven echter van toepassing 
- drukknoppen voorzien van duidelijk voelbare reliëfaanduiding eventueel aangevuld met 

brailleschrift (verwarring echter vermijden) 
- zowel kooi als bordessen zijn voldoende verlicht ten behoeve van slechtzienden en vanuit 

veiligheidsoverwegingen in het algemeen, kooiverlichting zo egaal mogelijk aanbrengen 
(min 100 lux) 

- drukknoppen contrasterend aanbrengen (bijv. geen roestvast stalen knoppen in roestvast 
stalen tableaudekplaten) 

- sterke schaduwwerking of vals licht zoveel mogelijk vermijden en bijv. niet drukknoppen 
aanbrengen met naastgelegen verticale kooiverlichting 

- kleur schachtdeur contrasterend met kleur schachtfront 
- nieuwe liften steeds voorzien van kooideuren 
- voor alle lifttypes is een minimale vrije hoogte boven de hoogste kooistand vereist evenals 

een vrije zone onder de kooi in zijn laagste stand (voor de veiligheid van het 
onderhoudspersoneel) 

- kostprijs en energieverbruik stijgen met de liftsnelheid (streefwaarde 1,00 à 1,60 m/sec); 
- waar mogelijk elektrische tractieliften toepassen met frequentiegestuurde motoren 
- in de liftschacht mogen enkel die elementen worden aangebracht die nodig zijn voor de 
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goede werking en het onderhoud van de lift, het gebruik van de schacht voor andere 
technieken is verboden 

- in de kooi steeds een kooistand en bewegingsrichtingaanduiding voorzien 
- enkel op het bordes van het toegangsniveau (gelijkvloers) wordt de kooistand opgegeven, 

op alle verdiepingen wordt aangegeven dat de oproep geregistreerd is 
- het openen van de liftdeuren wordt, op vraag van de school, aangekondigd door een 

akoestisch signaal 
 

Een spraaksynthesizer met verdiepingsaanduiding in de kooi is op vraag van de school te voorzien 
Een (neerklapbaar) zitje in de kooi is niet aan te raden, de kooi moet soepel bewegen zonder 
schommelingen of schokken 
Kooiwanden bij voorkeur mat en niet reflecterend en in contrast met de kooivloer 

4.9.2. Risicoanalyse 
De ontwerper, samen met de bouwheer alsook de brandweer-  en preventiedienst,  voert een risicoanalyse 
uit om te bepalen of de aanwezige personen met beperkte mobiliteit in geval van brand het gebouw 
kunnen verlaten of op een andere manier in veiligheid kunnen worden gebracht, waarbij de risico’s op 
verwondingen of overlijden van deze personen of van de personen die hen komen helpen, beperkt worden. 
 
De risicoanalyse beoogt in het bijzonder de gevallen waarin de traditionele evacuatiemiddelen, zoals 
trappen, niet gebruikt kunnen worden door de personen met beperkte mobiliteit (dus de 3% tot 6 % 
waarvan hierboven sprake). 
 
Deze risicoanalyse wordt uitgevoerd voor een bepaald gebouw waarvan het toekomstige gebruik vooraf 
kan worden geïdentificeerd. 
 
Ze zal toelaten om aan het bouwwerk en aan de gebruikers/bewoners ervan de verplichtingen op te leggen 
om de veiligheid van de personen met beperkte mobiliteit, evenals die van de andere gebruikers/bewoners 
te verzekeren. 
De risicoanalyse bestaat meer bepaald uit : 

 De identificatie van het brandgevaar in het gebouw en van de mate waarin personen in gevaar 
gebracht worden, in het bijzonder de personen met beperkte mobiliteit (met name: indeling van de 
ruimtes, specificiteit van het gebouw, aantal personen, aard van de beperking van hun mobiliteit,…) 

 De evaluatie van de risico’s die specifiek verbonden zijn aan de evacuatie of het in veiligheid brengen 
van de personen met beperkte mobiliteit in het gebouw (met name: waarschijnlijkheid van de 
aanwezigheid van PBM, waarschijnlijkheid van een brand,...) 

 De identificatie van preventiemaatregelen bedoeld om de risico’s te vermijden of om de gevolgen 
ervan te verminderen. Welke middelen of welke oplossing (onder meer van de hieronder beschreven 
middelen of oplossingen) kunnen voorzien worden? 

 De evaluatie van de preventiemaatregelen en de identificatie van de restrisico’s met betrekking tot 
deze maatregelen. Welke zijn de risico’s verbonden aan deze maatregelen of deze oplossing? Welke 
zijn de vermoedelijke scenario’s met welke gevolgen? 

 
Deze risicoanalyse wordt regelmatig herzien, rekening houdend met de feedback en de veranderingen, 
zowel inzake het brandgevaar als de personen in moeilijkheden, de evolutie van de techniek,… 
 
Er dient te worden opgemerkt dat in een gebouw met één of meerdere arbeidsplaatsen de risicoanalyse 
met betrekking tot de middelen om de veiligheid van personen met beperkte mobiliteit te verzekeren in 
geval van brand, integraal deel uitmaakt van de verplicht gemaakte risicoanalyse in de wetgeving 
betreffende de welzijn op het werk. 
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De ontwerper liften maakt bij het ontwerp de risicoanalyse op voor alle liften. Dit in samenspraak 
met de gebruikers, toegankelijkheidsdienst, lokale brandweer en de preventiedienst van de 
inrichting 
 

4.9.3. Liften voor personen met beperkte mobiliteit 
Wanneer een lift bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit, verplicht vereist is, 
moet hij voldoen aan de volgende voorschriften, bovenop de basisvoorschriften: 

  Op alle betreffende bouwlagen vormt het toegangsbordes van de lift een sas en zijn de 
toegangsdeuren tussen het compartiment en het toegangsbordes, zelfsluitende of bij brand 
zelfsluitende deuren EI1 30. 

 De liftkooien zijn ten minste toegankelijk voor een persoon in 
een rolstoel en een begeleidende persoon. Liftkooien met als minimale 
afmetingen 1,1 m (breedte) x 1,4 m (diepte), voldoen aan deze vereiste. 

 De schachtdeuren openen en sluiten automatisch en voorzien in 
een nuttige breedte van ten minste 0,80m. 

 De lift moet gevoed worden door één of meer autonome stroombronnen. Het vermogen van die 
bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig alle aan die stroomkringen aangesloten installaties te 
voeden. Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen 
één minuut, de werking gedurende één uur van de bovenvermelde installaties. 

 
Het GO! is geen voorstander om liften te gebruiken voor het evacueren van mensen met beperkte 
mobiliteit.  Alternatieve evacuatieroutes en –middelen moeten voldoende onderzocht worden.  Wanneer 
dit een non-conformiteit zou betekenen met de basisnormen brandveiligheid moet de ontwerper 
hiervoor een aanvraag tot afwijking indienen bij de commissie voor afwijking van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

 

4.9.4. Lifttypes          
 Elektrische liften: kooi is opgehangen aan kabels die over een trommel lopen welke wordt aangedreven 

door een elektrische motor 

- “klassiek” en meest veelzijdige systeem 

- aanbevolen lifttype 
 

 Hydraulische liften: kooi is bevestigd aan een telescopische zuiger aangedreven door een oliepomp 

- zuiger 
onder kooi aangebracht in een waterdichte cilinder in de grond 
naast de kooi 

-  met directe aandrijving van de kooi 
-  met indirecte aandrijving via een kabelsysteem 

- beperkte hefhoogte volgens type  

- machinekamer onderaan en zo dicht mogelijk bij de schacht 

- vrij groot energieverbruik (meer energievriendelijke systemen zijn in ontwikkeling) 
 

 Liften zonder machinekamer:  aandrijving is zodanig compact gemaakt dat deze kan aangebracht 
worden in de schacht zelf 

- beperkte hefhoogte volgens type 

- systeem en onderdelen sterk merk gebonden 

- bij elektrische liften vormen trommel en motor één geheel, meestal beperkt energieverbruik 
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 Bijzondere liften (meer specifiek bedoeld voor minder mobiele personen) 

- trapliften 
stoelliften kunnen nagenoeg aan elke trapvorm aangepast worden 
plateauliften voor rolstoelen hebben meer beperkingen omwille van afmetingen en 

gewicht 

- buitenliften 
bestand tegen buitenklimaat 
vandaalbestendig 

- prioritaire liften: zie liften bestemd voor het evacueren van mensen met beperkte mobiliteit 
naast de voorzieningen voor onderhoud, kunnen liften eveneens voorzien worden van een 

prioritaire sturing - vanuit de kooi te bedienen door een bevoegd persoon - ondermeer 
voor evacuatie van personen of uitzonderlijk vervoer van goederen; hierbij worden de 
normale bordesoproepen genegeerd 

bij hoge gebouwen is een prioritaire brandweersturing te voorzien, die bediend kan 
worden vanaf het evacuatieniveau (zie brandnormen) 

Bijkomende bepalingen inzake bediening, sturing, afwerking,… : zie typebestek B2005 
 

LIFTSCHACHT 
Schachtafmetingen - richtwaarden 

 Breedte = grootste van volgende afmetingen: 
2 x kooideurbreedte bij enkelvoudige automatische deuren 
2,25 x kooideurbreedte bij dubbele automatische deuren 
kooibreedte + 60 cm bij tegengewicht of cilinder opzij 
kooibreedte + 40 cm bij tegengewicht of cilinder achteraan 

 Diepte: 
kooidiepte + 50 cm bij achterliggend tegengewicht of cilinder 
kooidiepte + 40 cm bij tegengewicht of cilinder opzij 

 Schachtput: 
≥ 130 cm 

 Uitloopruimte bovenaan: 
≥ 340 cm (beter 360 cm) boven het vloerpeil van de hoogste stopplaats (afhankelijk van de 

liftsnelheid) 

 Vrij opening voor schachtdeur: 
230 cm hoog x schachtbreedte 

De liftschacht moet voldoende stevig zijn om de inwerkende krachten te kunnen opvangen, een 
brandweerstand hebben zoals bepaald in de basisnormen brand en voldoende akoestische demping bieden 
om te voldoen aan de geluidsnormen (zie betreffende hoofdstukken). 

 

MACHINEKAMER 
Afmetingen - richtwaarden 

 Tractieliften: minimaal 2,00 m breed, 3,20 m diep, 1,80 m hoog 

 Hydraulische liften: minimaal 1,40 m breed, 1,40 m diep, 1,80 m hoog 

 Machinekamerloze liften: tractiemotor in liftschacht, sturingskast op hoogste bordes naast 
schachtdeur 

Bovenaan de machinekamer/schacht wordt een lasthaak voorzien 
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4.10. Brandbestrijding 

4.10.1. Algemeen 
De technische installaties mogen de brandveiligheid niet in het gedrang brengen noch door een ondoordacht 
ontwerp of een nalatige uitvoering. 
De brandveiligheid zal ook in tijd en ruimte gewaarborgd moeten blijven. Daarom moet controle en onderhoud 
mogelijk gemaakt worden. 
 
Om de brandweerstand van een wand te waarborgen, is het van essentieel belang dat alle onvermijdelijke 
doorboringen (elektrische kabels, leidingen voor fluïda, luchtkanalen, schakelaars, stopcontacten, …) die erin 
aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze afdichting dient dezelfde brandweerstand te hebben als de 
doorboorde wand.  
Voor afdichting van kabeldoorgangen worden brandstopkussens aanbevolen, voor doorgangen van leidingen 
rotswol in combinatie met mortel.  
Opmerking: het gebruik van brandwerend schuim is slechts toegestaan voor het afdichten van kleine spleten. 
De uitvoering dient conform TV 254 te zijn. Zie ook KB van 12 juli 2012 
 
Voor branddetectie zie paragraaf 4.8.16 

4.10.2. Brandblusmiddelen 
Haspels en buitenhydranten zijn te voorzien volgens de geldende wetgeving en reglementering 
De binnenhaspels worden uitgerust met een hydrantkoppeling DSP 45, brandslangenhaspels met 
vormvaste slang en met axiale voeding, conform de norm NBN EN 671-1 en met constante watertoevoer 
die onmiddellijk beschikbaar is 
De brandslangenhaspels bestaan uit een toevoerafsluiter, een slang, een straalpijp, een haspel en een 
slanggeleider, de haspel is van het zwenkbaar type 
Een vergrendeling dient ingebouwd te worden zodat dat men het afsluitmondstuk niet kan verwijderen 
zonder dat de watertoevoer aangesloten is door het openen van een handbediende afsluiter 
De toevoerleiding van de muurhaspel heeft steeds een doormeter van minimaal één duim, en is uitgevoerd 
in metalen electro verzinkte buis DIN 2440 14 
De toevoerafsluiter is uit messing, type kogelafsluiter van minstens 22 mm, beantwoordend aan de NBN 
E29-320 voorzien van een bedieningskruk uit metaal 
De aansluiting op de haspel gebeurt met een schroefkoppeling, de slanglengte is 20 of 30 meter zodat ieder 
punt van het gebouw bereikbaar is met de waterstraal 
Haspels kunnen in een haspelkast geplaatst worden op voorwaarde dat ze vlot bereikbaar zijn en de nodige 
signalisatie voorzien wordt; indien geopteerd wordt voor een nis moet voldoende plaats voorzien zijn voor 
het plaatsen van een poederblusser 
Haspels moeten geplaatst worden op een vlot bereikbare plaats m.a.w. dus niet gekneld worden achter een 
deur 
Brandblustoebehoren zoals poederblussers, CO2- blussers, branddekens, … worden voorzien door de school 
zelf en dienen niet opgenomen te worden in het projectbudget 
Sprinklerinstallatie dient voorzien te worden indien geëist door de brandweer 
Teneinde in geval van brand te kunnen overgaan tot blussing dient in de directe omgeving van de 
gebouwen en infrastructuur voldoende bluswater voorradig te zijn. 
De wettelijk te voorziene blusvoorraad dient als een absoluut minimum te worden beschouwd. 
 
RWA – Rook- en Warmteafvoer 
RWA-installaties dienen enkel voorzien te worden indien ze geëist zijn volgens de geldende reglementering 
of opgelegd zijn door de brandweer. 
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Bijlage 1. Voorbeeld concept regeling en scherm lay-outs 

 
Fig. 1 keuze verwarmingsrigime lokalen 

In figuur 1 kan u een voorbeeld terugvinden hoe een gebruiksvriendelijk concept er zou kunnen uitzien om 
het verwarmingsregime in te stellen. Dit heeft de gebruiker in de meeste gevallen voldoende 
mogelijkheden om in te grijpen op de verwarming zonder zich te bekommeren over individuele 
temperaturen van de verschillende lokalen. Deze laatste worden door de installateur ingesteld op een 
ander toegangsniveau. De stand ‘hoog’ heeft dan een temperatuur verhoging van bijvoorbeeld 1 °C tot 
gevolg, terwijl de stand ‘eco’ een temperatuurverlaging van 1 °C kan inhouden t.o.v. de 
referentietemperaturen van toepassing bij de stand ‘standaard’. Hierbij wordt bovendien energiezuinigheid 
gestimuleerd door de keuze voor terminologie en kleurgebruik.  
 

 
 

 
Fig. 2 energieverbruiken 

gas

138 95 107 145 10 35 140 m³

dinsdag woensdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag maandag >

1389 952 1071 1250 0 0 1408 m³

maart april mei juni juli augustus september>

2028

elektriciteit water

138 93 109 142 8 33 140 kWh 138 95 107 145 10 8 140 liter

dinsdag woensdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag maandag > < dinsdag woensdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag maandag >

1380 932 1096 1428 87 331 1404 kWh 138 95 107 145 10 8 140 m³

maart april mei juni juli augustus september> < maart april mei juni juli augustus september>

2028 2028
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In figuur 2 vindt u een voorbeeld van het overzicht van de energieverbruiken. Hier wordt bij voorkeur 
gebruik gemaakt van kolomdiagramma’s. Door in de kolomdiagramma’s voor het gasverbruik terug de 
kleuren aan te wenden zoals voorgesteld in figuur 1, kan de gebruiker direct de terugkoppeling maken 
tussen het energieverbruik en zijn keuze van het verwarmingsregime.  
 
 

 
Fig. 3 week- en vakantiekalender 

Door eenvoudig in de week- respectievelijk vakantiekalender te klikken worden voor dit tijdvak installaties 
geactiveerd of uitgeschakeld: 

 Ventilatie (rekening houdend met eventuele nachtventilatie en/of Free cooling) 

 Verwarming  
automatische overschakeling naar nacht, precomfort en dagtemperatuur 
kan eventueel vroeger uitschakelen i.f.v. de buitentemperatuur 
vorstbeveiliging! 

 Groep(-en) van stopcontacten  
te bepalen in overleg met de gebruiker bij het ontwerp 
stopcontacten te ‘markeren’ (bijv. andere kleur) 

In de weekkalender is een tijdvak bijvoorbeeld een half uur, in de vakantiekalender is dit één dag.  
 
De gebruiker wordt dus een (beperkte) mogelijkheid gegeven om in te grijpen, terwijl de regeling de nodige 
bijstellingen doet zonder dat de gebruiker daar iets van merkt. 
De doelstelling is om te gaan vermijden dat gebruikers overgaan tot manuele werking van installaties (in 
het bijzonder de verwarming) en anderzijds de toegangsdrempel tot de regeling zo laag mogelijk te houden. 

0h00 < >

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

7h00 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

maandag dinsdag woensdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag

12h00

16h00

24h00

maandag dinsdag woensdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag

september 2028

vakantiekalenderweekkalender


