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Voorstelling GDb engineering

ì Ingenieursbureau energie-efficiëntie en duurzaam bouwen

ì Expertise in passieve, energie-neutrale en energie-actieve gebouwen



Zero Energy Building Concept
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Trias Energetica Energieneutraal

Stap 1: Reduceren van de behoefte

ì compact bouwvolume

ì ver doorgedreven isolatie en luchtdichtheid

ì balansventilatie met warmteterugwinning en 
vochtrecuperatie, geregeld ifv de behoefte

ì daglichtbenutting

ì benutting thermische massa

ì efficiënte LT-verwarming & HT-koeling

ì efficiënte verlichting met daglichtdimming

ì intelligent gebouwbeheersysteem & E-monitoring

Stap 2: inzet van hernieuwbare energie

ì zonnepanelen

ì geothermie: seizoensopslag in de bodem

ì warmtepomp en vrije koeling

Stap 3: efficiënt gebruik fossiele brandstoffen

ì Condensatieketel

ì WKK

ì Aankoop grijze stroom



Uitdagingen voor Van Zon Lommel

ì Uitbreiding bruikbare vloeroppervlakte

ì Comfort: comfortverhoging in magazijn en kantoren

ì Energie: géén stijging van de totale energiekost 

Bruikbare vloer-

oppervlakte (m2)

Hamont 

(bestaand)

Lommel 

(nieuw) (x factor)

Diepvrieshal (-20°C) 800 2000 2,5

Koelcel (4°C) 200 2775 13,9

magazijn 4200 9563 2,3

kantoren 800 2237 2,8

Totaal 6000 16575 2,8



Bouwfysische optimalisatie

ì Doorgedreven isolatie: beter dan de norm

ì 3-voudige beglazing in de kantoren

ì Buitenzonwering op zongevoelige oriëntaties

ì Extra aandacht voor luchtdichtheid



Best beschikbare technieken

ì Proceskoeling voor diepvrieshal en koelruimte: CO2-koelcentrale

ì Recuperatie van restwarmte
ì Voor gebouwverwarming, sanitair warm water en sneeuw- en ijsvrij 

houden van laadkades



Best beschikbare technieken

ì Koppeling met geothermie voor seizoensopslag in de bodem

ì Snellooppoorten in de diepvrieshal

ì Hoogperformante luchtgordijnen tussen diepvrieshal en koelruimte

ì Verlichting met daglicht- en aanwezigheidssturing

ì Zonnepanelen met zuid-oost en zuid-west oriëntatie



Optimaal comfort in de kantoren

ì Balansventilatie met warmterecuperatie

ì Vloeractivering en klimaatplafonds voor koeling en verwarming
ì lage temperatuurverwarming = compatibel met restwarmte
ì hoge temperatuurkoeling = compatibel met vrije koeling via koude-warmte-opslag
ì optimaal comfort door straling
ì regeling temperatuur per ruimte / zone

ì Keuze voor klimaatplafonds van Kreon
ì hoge thermische performantie: afgiftevermogen en reactiesnelheid
ì hoge akoestische performantie
ì plafond blijft toegankelijk voor inspectie en bereikbaarheid technieken boven plafond
ì integratie van ventilatieroosters
ì integratie van verlichting, sensoren, audio…
ì mooie look & feel



Energieverbruik en -kost

ì Energieverbruik

ì Eigen benutting zonnestroom: 75 %

Energieverbruik 

(kWh/jaar)

Hamont 

(bestaand)

Lommel 

(nieuw)

Verschil

Elektriciteit 875.000 1.290.000

Gas 122.000 0

Opbrengst zonnepanelen 0 640.000

Totaal 997.000 650.000 -35%



Energieverbruik en -kost

ì Energiekost

Energiekost 

(EUR/jaar)

Hamont 

(bestaand)

Lommel 

(nieuw)

Verschil

Afname elektriciteit 96.250 89.100

Injectie elektriciteit -4.800

Gas 3.660 0

Totaal 99.910 84.300 -16%



Effect op het E-peil

ì E-peil eis (niet-residentiële bestemming handel-kantoren): E77

ì E-peil Van Zon Lommel: E-1

CO2-neutraal ✅

Bijna-energie-neutraal  ✅

Energie-neutraal ✅

Energie-actief ✅



Dank voor uw aandacht !

ì Vragen?

ì Geert De bruyn

ì GDb engineering

ì www.gdb-engineering.be

ì info@gdb-engineering.be


