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Sustainable energy in  

large office buildings 

Agenda 

1 Engie Tower Brussels 

2 Engie Tower Antwerp 
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Voordelen van duurzame ontwikkeling 
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Een gebouw is een grote bron van energieverbruik (40% van de totale energie verbruikt 

in Europa, 30% van de CO2 –uitstoot). 

Verbeteringspunten: 

• Minimalisering van de energiebehoeften door een optimalisering van het 

ontwerp 

• Gebruik van hernieuwbare energie 

• Ingebruikname van efficiënte installaties 

• Sturing van de installaties door middel van een grondige monitoring van de 

prestaties en het energieverbruik 

Engie Tower Brussels 
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Historiek 

5 

 De werknemers van GDF SUEZ waren verspreid over meer dan 16 gebouwen in 

Brussel.  

 Inbreng van de dochterondernemingen van de Groep op de werf.   

 Resultaat: Engie Tower = toonbeeld van de technische knowhow van de Groep in 

energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling. 

 Het project gaf ook de aanzet tot een nieuw beleid voor duurzame ontwikkeling bij de 

werknemers.  

 Keuze voor een duurzame aanpak in het IT-materiaalbeleid, de aankopen, de 

offerteaanvragen, … 

Keuze van het gebouw 
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Het gebouw moest aan 7 criteria voldoen: 

1. LOCATIE: in Brussel, hoofdstad van Europa, blijven 

2. MOBILITEIT EN TRANSPORT: alle mogelijke faciliteiten bieden 

3. BEREIKBAARHEID: dicht bij een groot treinstation gelegen zijn 

4. CAPACITEIT: aan meer dans 3000 personen plaats bieden 

5. BESCHIKBAARHEID: dicht bij de einddatum van onze belangrijkste 

huurcontracten 

6. RECHTSZEKERHEID: met name tegen bezwaren van de buurt 

7. ENERGIE-EFFICIENTIE: toonbeeld van duurzame ontwikkeling 

Enkel de Noordwijk voldeed aan al deze criteria. 
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Ontwerp en vormgeving 
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 13 verdiepingen 

 75.000 m² 

 Capaciteit : ca 3000 personen 

 

Energie-efficiëntie 
 

8 

 BREEAM Very good 

 Driedubbele beglazing 

  Bodemenergie + warmtepomp 

  Energiemanagement 

  Aan- en afwezigheidsdetectie 

  K34 – E62 

 Waterbeheer 

  Afvalbeheer 
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Uitstalraam voor onze Knowhow op milieuvlak en 
energie-efficiëntie 
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Geothermie en optimale isolatie 
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 180 geothermische putten, tot 100 

meter diep, staan in voor een 

gemiddelde productie die met 1,4 GWh 

overeenstemt 

 Energiebesparing van 20 à 30% 

 30% minder CO2 uitstoot 

 De aanwending van geothermie voor 

een kantoorgebouw is op deze schaal 

zelden vertoond in Europa. 
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Hypermoderne airconditioning 
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 Geothermie gecombineerd met luchtkoelers 

 Verbruikspieken worden opgevangen met 

spitstechnologische apparatuur :   

• condensatieketels met lage Nox-uitstoot 

• hoogst efficiënte  koelsystemen  

• koeltorens met gesloten kringloop  

 Luchtbehandelingssysteem uitgerust met : 

• ultra-efficiënte systemen voor warmte-

recuperatie 

• zuinige ventilatoren  

• een frequentieregelaar om ze aan variabele 

snelheid te laten draaien 

Energiebeheer 
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 Een rationeler energiegebruik door : 

• betere technologieën,  

• slimme installaties  

• een nauwe betrokkenheid van alle actoren 

in het bouwproces 

 Het ultrakrachtige en computergestuurde 

gebouwbeheersysteem (GBS) zorgt voor:  

• een optimale waarde van de 

binnentemperatuur 

• optimalisatie van het comfort van de 

werknemers  

• optimalisatie van het energieverbruik 
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Duurzaam afvalbeheer 
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 Selectieve sortering en verwerking 

van afval  

 Sorteereilanden met drie 

verschillende afvalbakken (papier, 

PMD (papier, metaal, karton) en 

restafval).  

 Het gaat om een vrijwillig initiatief, 

waarmee  werknemers tot 

sleutelspelers voor een selectieve 

afvalinzameling worden bevorderd 

 Elk type van recycleerbaar afval 

wordt volledig gerecycleerd: papier, 

karton, glas, blikjes, plastic flessen, 

enz. 

Engie Tower Antwerp 
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Ontwerp en vormgeving 
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 Modern gebouw met alle hedendaagse faciliteiten 

 10 verdiepingen 

 10.400 m² 

 Capaciteit : ca 550 personen 

Energie-efficiëntie 
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 BREEAM Excellent 

 Relatie gebouw – omgeving  

 Driedubbele beglazing 

  Bodemenergie + warmtepomp 

  Energiemanagement 

  Aan- en afwezigheidsdetectie 

  K22 - E48 

 Vaste en mobiele zonwering 

  Waterbeheer 

  Afvalbeheer 

 
 

Soucieux de répondre aux normesenvironnementales internationales,

le Groupe GDF SUEZ a souhaité soumettre son nouveau bâtiment bruxellois aux certifications

 HQE - Haute Qualité Environnementale)

 BREEAM - Building Research EstablishmentEnvironmental AssessmentMethod

Avec la collaboration des filiales concernées, les efforts se sont portés sur l’achèvement de 5

cibles prioritaires : la gestion de l’énergie, la relation du bâtiment { son environnement, la
gestion de l’eau, la gestion des déchets et la maintenance permettant de garantir la pérennité

des performances environnementales.

Une volonté environnementale ambitieuse qui a structuré toute l’approche de construction et

d’aménagementdu bâtiment.




