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Het renoveren van een gebouw 
om de energieprestatie te 
verbeteren is een koud kunstje. 
Maar wat gedaan als het 
gebouw in kwestie tot het 
modernistische patrimonium 
behoort ? Een casestudy over de 
politietoren van Renaat Braem 
in Antwerpen.
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vast gegeven dat zowel voordelig als nadelig 
kan doorwerken op de energieprestatie. Ten 
tweede zijn er de verschillende technische 
installaties. Men kan kiezen de bestaande 
installaties te vernieuwen of een geheel nieuw 
installatieconcept uit te denken. Dit heeft 
uiteraard implicaties voor de bestaande lei-
dingkokers en doorvoeren, op de bestaande 
plafonds en vloeren,… In een modernistisch 
vrij plan is het niet altijd even voor de hand 
liggend om zonder verdere gevolgen grote 
kanalen door het gebouw te trekken. Ten 
slotte is het belangrijk de transmissieverliezen 
te beperken door de gebouwschil te isoleren 
en de ventilatieverliezen te beperken, dus 
door het gebouw luchtdicht te maken. Deze 
twee elementen hebben in de meeste geval-
len de grootste visuele impact.

2. Historiek
Het project van Braem ontstond door de nood 
aan een nieuwe en uitgebreide gecentrali-
seerde Antwerpse administratie, kort na WO II.
In 1950 werd gezocht naar een plaats in 
de stad waar deze centrale administratie 
gerealiseerd zou kunnen worden. Uiteindelijk 
koos men voor de site tussen de Oudaan en 
de Everdijstraat. Architecten Renaat Braem, 
Jul De Roover en Maxime Wijnants werden 
aangesteld. Het aanvankelijke ontwerp 
behelsde de bouw van drie volumes, met 
daartussen een publiek plein. Dit ontwerp 
werd echter nooit uitgevoerd. De uiteindelijke 
aanbesteding bleef beperkt tot het huidige 
politiegebouw.
Het interieur van de politietoren werd 
gebaseerd op een module van 1,22 x 1,22 m. 
Tien typeverdiepingen werden opgespannen 
tussen een dubbelhoge monumentale lobby 
omringd door pilotis en een semipublieke 
‘kroon’. 
Die bestond oorspronkelijk uit een restaurant, 
een feest- of turnzaal en meerdere foyers. 
Braem wou, door het bovenste deel van het 
gebouw semipubliek te maken, de kroon van 
het gebouw teruggeven aan het volk. Ook 
vormelijk onderscheidt deze toplaag zich van 
de andere niveaus.
Rond de eeuwwisseling kwam een grote 
renovatiecampagne op gang. Veel van de 
originele meubels gingen hierbij verloren. Ook 
de speciaal ontworpen armaturen en verschil-
lende schrijnwerkgehelen gingen hierbij op 
vele verdiepingen verloren.
Het vervangen van het buitenschrijnwerk 
echter had de grootste impact op het uitzicht 
van het gebouw. De dunne aluminium kaders, 
die centraal pivoteerden, werden vervangen 

met vorm en ruimtebeleving, met een zuiver 
materiaalgebruik dat zich uit in glas- en beto-
narchitectuur en vooral met een excellente 
detaillering, uniek en gebouwspecifiek. 
In zulke gebouwen is een verregaand compro-
mis tussen een sterk verbeterde energiepres-
tatie en het uitzicht van het gebouw onmo-
gelijk. De eigenheid van het modernistische 
patrimonium is te waardevol om te verbergen 
achter pakken isolatie of in te smeren met 
isolerende pleister. De confrontatie tussen dit 
erfgoed en de almaar strenger wordende cri-
teria is op zijn minst problematisch te noemen.

1. Energieprestatie
De energieprestatie van een gebouw wordt 
uitgedrukt in E-peil. Het E-peil van een 
nieuwbouwwoning mag maximaal E70 bedra-
gen. In 2012 werd dit E60. Voor de verbouwing 
van een beschermd monument wordt er 
geen E-peil opgelegd. Jammer genoeg zijn 
weinig waardevolle modernistische gebouwen 
beschermd als monument.
Bij de berekening van dit E-peil spelen ver-
schillende factoren, zoals compactheid, trans-
missieverliezen, luchtdichtheid, oriëntatie en 
performantie van de gekozen installaties een 
rol. Al deze elementen zijn bij het ontwerpen 
van een nieuw gebouw goed te controleren. 
Dit is niet zo bij een renovatie pur sang. Ten 
eerste zijn compactheid en oriëntatie (en 
dus maximale zonnewinsten) in dit geval een 

Sinds 1 januari 2006, de dag waarop de ener-
gieprestatieregelgeving in voege trad, is ze 
niet meer weg te denken uit de architectuur-
praktijk. Door de wankele economische markt 
en de stijgende energieprijzen is het thema de 
laatste jaren maatschappelijk relevant gewor-
den. De stijgende vraag naar passiefbouw 
en de bereidheid van de consument om net 
iets meer te betalen voor een energiezuinige 
woning, bewijst dat.
Deze tendens is niet enkel voelbaar in de 
nieuwbouw, ook meer en meer renovaties 
zijn erop gericht de energieprestatie van de 
woning te verbeteren. En dit niet enkel door 
dakisolatie en condenserende ketels. Steeds 
meer mensen zijn bereid tot het isoleren van 
de vloer of gevel, het plaatsen van warm-
tepompen, warmtekrachtkoppeling en het 
luchtdicht maken van de bestaande woning. 
In de meeste van deze gevallen heeft zo’n 
renovatie een ingrijpende invloed op het 
uitzicht van de woning. Bakstenen gevels 
worden plots bezet met een crepie, stalen of 
houten schrijnwerk maakt plaats voor pvc en 
aluminium. Interne ruimtebeleving verandert 
door het verhogen van vloeren of verlagen 
van plafonds. In de meeste woningen dekken 
de baten de kosten, maar in sommige geval-
len, zoals bij erfgoed, moet er bedachtzamer 
te werk gegaan worden.
België heeft een uitgebreid modernistisch 
repertoire, gekenmerkt door experimenten 

Het origi-
nele ontwerp 
behelsde de 
bouw van drie 
torens en een 
publiek plein. 
Uiteindelijk werd 
slechts één toren 
gebouwd, zonder 
publieke ruimte
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door dikke, thermisch onderbroken profielen, 
waardoor de verhouding tussen het harde 
beton en het transparante glas verloren ging.
In 2002 werd het gebouw als geheel een 
beschermd monument, wat het tot één van 
de weinige beschermde torens uit die periode 
maakt. Enkel de 12e verdieping en de kroon 
bleven echter bewaard.

3. Problematiek
De politietoren, in de volksmond ook wel 
gewoon ‘Den Oudaan’ genoemd, kampt met 
een imagoprobleem. Door betonrot en vervui-
ling van de gevel verliest het gebouw aan 
uitstraling. In combinatie met een onaange-
name en verwarrende stedenbouwkundige 
situatie aan de voet van het gebouw, wordt 
de toren door vele Antwerpenaren negatief 
gepercipieerd. 
Ook de gebruikers van het gebouw ervaren 
verschillende problemen. Een deel van deze 
problemen zijn te wijten aan het feit dat 
het originele ontwerp niet volledig uitge-
voerd werd. Dat de administratieve diensten 
verspreid zouden worden over drie torens in 
plaats van één, maakt dat de politietoren niet 
ontworpen is voor sommige van haar functies. 
Zo is het logistiek programma, dat bijvoor-
beeld bestaat uit opslagruimtes en kleedka-
mers, moeilijk in te passen in een transparante 
toren met vrij plan. Ook maakt de open, 
monumentale inkom het moeilijk om bezoe-
kersstromen te scheiden van personeelsstro-
men of de verplaatsing van gedetineerden in 
het gebouw. Ook latere toevoegingen zorgen 
voor een onoverzichtelijk plan.
Verder ervaren de gebruikers het klimaat in 
het gebouw niet als aangenaam. Vaak is het 
er te warm en er is soms hinderlijk veel lucht-
verplaatsing. Bovendien heeft het gebouw 
een te hoog energieverbruik. Deze problemen 
doen zich voor omdat de materialen en tech-
nieken van de jaren ‘60 verouderd zijn. 
In 2010 kreeg Origin Architecture & 
Engineering de opdracht het gebouw te 
analyseren en mogelijke verbeteringen voor 
te stellen. Ze deden dit samen met Bureau 
Bouwtechniek. Om een beter begrip te krijgen 
van deze problemen werd een gebouwaudit 
uitgevoerd.

4. Aanpak
Een gebouwaudit, waarbij men via verschil-
lende proeven de problemen in een bestaand 
gebouw tracht te analyseren of zelfs kwanti-
ficeerbaar probeert te maken, is in het geval 
van beschermd erfgoed van deze omvang 
geen overbodige luxe. Een goed overzicht 
van de problemen in een gebouw schept een 
beter kader om de verschillende strategieën 
uiteen te zetten en zo de optimale oplossing 
te kunnen kiezen.

De kroon van het 
politiegebouw 
bestond oor-
spronkelijk uit 
een restaurant, 
een feest- of 
turnzaal en 
meerdere foyers
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Via thermofo-
tografie van de 
gebouwschil 
werd vastgesteld 
dat onder andere 
de vloerplaat van 
het eerste niveau 
naar huidige nor-
men ondermaats 
geïsoleerd is
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4.1 Algemene analyse van de
bestaande toestand
Eerst werd er een algemene analyse van het 
gebouw uitgevoerd, met nadruk op detaille-
ring van de gebouwschil.
De verschillende niveaus worden verbonden 
door drie trapkokers. De centrale, monumen-
tale trapkoker start in de lobby en loopt door 
tot het eerste niveau van de kroon. De twee 
trapkokers aan weerszijden van het gebouw 
zijn op het gelijkvloers niveau toegankelijk via 
de open ruimte onder de pilotis, en lopen vol-
ledig door tot het dak van het gebouw. Deze 
kokers zijn vooral bedoeld als vluchttrap. 
Het schrijnwerk maakt het grootste deel uit 
van de gebouwschil. Het exoskelet gecom-
bineerd met de inwendige structuur, zorgt er 
voor dat de gevels niet dragend geconcipieerd 
zijn. Hierdoor kunnen ze licht en transparant 
blijven. Braem ontwierp een schrijnwerkpa-
neel dat op de kantoorniveaus van vloerplaat 
tot vloerplaat de gevels vult. Het paneel 
bestaat uit een raam met bovenlicht en een 
invulpaneel in Chauvignysteen. De originele 
ramen pivoteerden centraal. De bovenlichten 
werden uitgevoerd in een optisch glas dat het 
licht brak, waardoor het dieper in de ruimte 
binnenviel.
Tijdens de renovatiewerken begin 21e eeuw 
werden de ramen vervangen door thermisch 
onderbroken profielen met dubbel glas. Het 
optisch bovenlicht moest plaatsmaken voor 
de automatische zonnewering. De origi-
nele aluminium draagstructuur werd echter 
niet vervangen. Aangezien deze originele 
structuur niet thermisch onderbroken was, 
creëerde men op deze manier een koudebrug 
ter hoogte van de structuur. De aanpassingen 
zijn energetisch niet optimaal en hebben wei-
nig respect voor de originele modernistische 
vormgeving.

4.2 Thermische prestatie
Op basis van de gegevens uit de analyse 
van de bestaande toestand werd het actueel 
K-peil en E-peil berekend.
Het K-peil is een maat voor de thermische 
isolatiegraad van het gebouw als geheel. Het 
K-peil wordt beïnvloed door verschillende 
factoren : het type en de dikte van de isolatie 
van de gebouwschil, koudebruggen en de 
prestatie van het schrijnwerk. Een lager K-peil 

wijst op een betere isolatiegraad. Volgens 
de huidige normen hoort het K-peil van een 
nieuwbouwwoning K40 te bedragen.Bij de 
Oudaan bedraagt dit peil K121.
Uit de analyse van de bestaande toestand en 
thermofotografie van de gebouwschil, waarbij 
infraroodstraling omgezet wordt in een beeld, 
kon een uitspraak gedaan worden over de iso-
latiegraad van deze buitenschil. Hieruit bleek 
onder andere dat de vloerplaat van het eerste 
niveau en de technische kokers aan weers-
zijden van het gebouw naar huidige normen 
ondermaats geïsoleerd waren. 
Om een zicht te krijgen op de verschillende 
koudebruggen werden numerieke analyses 
van bepaalde belangrijke gebouwknopen 
en het schrijnwerk gemaakt. Het nieuw 
geplaatste schrijnwerk heeft een U-waarde 
van 3,82 W/m!K. De simulatie wees echter uit 
dat, gecombineerd met de thermisch onon-
derbroken aluminium structuur, de efficiëntie 
van het geheel daalde tot 6,06 W/m!K. Er 
bleek, bij erg koude temperaturen, zelfs een 
reëel risico op condensaatvorming ter hoogte 
van de structuur te ontstaan.
De aansluiting van de plaat in Chauvigny-
steen op de aluminium structuur bleek, ter 
hoogte van de verticale aansluiting een 
U-waarde van 10,74 W/m!K te hebben en ter 

hoogte van de horizontale aansluiting een 
U-waarde van 11,33 W/m!K. Deze waarden 
wezen op een groot condensatierisico. Dit 
risico werd ter hoogte van de verticale verbin-
ding teniet gedaan door het feit dat de lucht 
ter hoogte van deze verbinding verwarmd 
werd door de convector, wat echter niet het 
geval was voor de horizontale verbinding. 
Er werden dan ook op verschillende plaat-
sen schimmelvorming en vochtproblemen 
vastgesteld.

4.3 Luchtdichtheid
De luchtdichtheid van het gebouw werd 
bepaald op basis van twee testen. Aan de 
hand van een blowerdoortest werd de n50-
waarde van de verschillende niveaus gemeten. 
Deze waarde geeft aan hoeveel keer het 
intern luchtvolume per uur door de gebouw-
schil geperst kan worden bij een interne 
overdruk van 50 Pa. Voor de niveaus waar het 
schrijnwerk was aangepast werd 1,86/h geme-
ten. Voor de kroon werd er 5,36/h gemeten.
Met rooktests werd bepaald waar precies de 
luchtverplaatsing zich voordeed en waar de 
lekken zich bevonden. Er kon geconcludeerd 
worden dat er een aanzienlijke luchtverplaat-
sing bestaat binnen het gebouw zelf, mede 
door de trapkoker, die als schouw werkt.

HET ENERGIEVERBRUIK WORDT VERDUURZAAMD VIA DE 
‘TRIAS ENERGETICA’ : ENERGIEVRAAG VERMINDEREN, MEER 
HERNIEUWBARE ENERGIE GEBRUIKEN EN HET GEBRUIK 
VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN EFFICIËNTER MAKEN.

Een analyse 
van het huidige 
raamkader geeft 
het condensatie-
gevaar duidelijk 
weer
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4.4 Energieverbruik
De simulaties van het aardgas- en elektriciteits-
verbruik gaven enkele merkwaardige resultaten. 
Het gesimuleerde aardgasverbruik lag 24 % 
hoger dan het effectieve verbruik. De verkla-
ring hiervoor kon gevonden worden in het feit 
dat zonnewinsten en interne warmtewinsten 
van computers, servers en andere apparatuur 
onderschat werden. Er kwamen ook vaker 
klachten met betrekking tot oververhitting, wat 
de wildgroei aan koelinstallaties doorheen het 
gebouw verklaart.
Het gesimuleerde elektriciteitsverbruik lag ech-
ter 126 % lager dan het effectieve gebruik. Dit 
kon verklaard worden door het grote sluimer-
verbruik. Pc’s, printers, verlichting en andere 
elektrische apparaten werden niet altijd afgezet 
’s avonds.

5. Voorontwerp
Uit dit eerste analytisch onderzoek blijkt dat de 
Oudaan een vrij goede startpositie heeft om 
duurzamer gemaakt te worden. Het gebouw 
heeft namelijk een goede compactheid en een 
goede oriëntatie. Bovendien werkt het exoskelet 
als externe zonnewering.
Verder is het verbeteren van de luchtdichtheid 
essentieel voor het verbeteren van de thermi-
sche prestaties en het creëren van een aange-
naam klimaat. Ook het wegwerken van de vele 
koudebruggen in de gebouwschil zullen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering 
van de algemene isolatiegraad.
Uit de verschillende analyses blijkt dat de cen-
trale traphal een moeilijk punt is. Het concept 
van de centrale trapkoker laat echter niet toe dat 
deze onderbroken wordt om het schouweffect 
te verminderen. Vanuit erfgoedperspectief zou 
het opdelen van de koker om de twee à drie ver-
diepingen te ingrijpend zijn. In de centrale trap-
penhal sluiten de muren in geribbeld zichtbeton 
rechtstreeks aan op het buitenschrijnwerk. Dit 
zorgt voor een lineaire koudebrug die in principe 
ingepakt zou kunnen worden. Het is echter 
zo dat deze naakte betonnen structuur vanuit 
erfgoedoogpunt een enorme waarde heeft in 
het vormelijk geheel van het gebouw. Om deze 
redenen lijkt het beter de trapkoker buiten 
het beschermd volume te leggen. Dit heeft als 
voordeel dat de grens tussen het verwarmde, 
geïsoleerde deel van het gebouw en de koude 
bufferzone beter te controleren is en goed uit-
gevoerd kan worden, dat het condensatierisico 
in de trappenhal daalt en dat de erfgoedwaarde 
van het geheel niet aangetast wordt.
De belangrijkste koudebruggen doen zich voor 
ter hoogte van de aansluiting van de betonnen 
pilaren op de vloerplaten en ter hoogte van de 
aansluiting van het schrijnwerk op de aluminium 
structuur.
Omdat schrijnwerk nu eenmaal beeldbepalend 
is, is het vervangen van het schrijnwerk van een 
monument niet altijd te rechtvaardigen. Omdat 
in deze situatie het schrijnwerk al deels vervan-

Door het inpak-
ken van de 
koudebrug ter 
hoogte van de 
aansluiting van 
het exoskelet op 
de vloerplaat, 
wordt de koude-
brug gereduceerd

Het originele 
schrijnwerk was 
veel lichter en 
eleganter dan 
het huidige. 
Voor het nieuwe 
schrijnwerk werd 
er gezocht naar 
een detaillering 
die herinnert 
aan het originele 
schrijnwerk

Er werd voor 
elke verdieping 
schematisch 
onderzocht waar 
de grens van 
het beschermd 
volume moest 
liggen om het 
patrimonium te 
respecteren en zo 
efficiënt mogelijk 
te isoleren
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gen was, waarbij er geen rekening gehouden 
werd met de originele verhouding tussen het 
beton en het glas én met de thermische brug 
ter hoogte van de structuur, was het vervan-
gen van het schrijnwerk in dit geval gemak-
kelijk te verantwoorden.
Door het schrijnwerk in zijn geheel thermisch 
te verbeteren, ontstaat er, ter hoogte van de 
aansluiting van het exoskelet op de vloerplaat 
een groter contrast met betrekking tot trans-
missieverliezen, en dus een condensatierisico.
Onderaan kan deze aansluiting over een 
bepaalde lengte ingepakt worden met een 
actieve vochtregulerende isolatie. Dit soort 
isolatie kan in tegenstelling tot klassieke 
isolaties 20 % van zijn massa aan vocht opne-
men zonder aan isolatiewaarde te verliezen. 
Bovendien wordt dit vocht stelselmatig terug 
afgegeven. Het voordeel van deze isolatie is 
tweeledig : ten eerste is er in dit geval geen 
nood aan een dampscherm, omdat de isolatie 
wel degelijk in beperkte mate vochtig mag 
worden. Dit maakt een complexe detail-
lering ter hoogte van de aansluiting met het 
schrijnwerk overbodig. Een tweede groot 
voordeel is dat deze isolaties ook vochtre-
gulerend werken en dus de pieken en dalen 

in relatieve vochtigheid uitvlakken. Dit is 
belangrijk in een gebouw waar droge lucht als 
een van de grootste ongemakken beschouwd 
wordt. Bovenaan wordt gekozen voor een 
isolerende chape die, volgens het rekenmodel, 
net genoeg moet isoleren om condensatie te 
vermijden. 
Het energieverbruik van ‘Den Oudaan’ 
wordt verduurzaamd op basis van de Trias 
Energetica. Deze stelt tot doel de energie-
vraag te verminderen, meer hernieuwbare 
energie te gebruiken en tot slot het gebruik 
van fossiele brandstoffen efficiënter te maken. 
Door de gebouwschil performanter te maken, 
sluimerverbruik te verminderen door automa-
tisering en een efficiëntere energieproductie 
in te voeren door ketels in cascade te plaatsen, 
wordt het energieverbruik verminderd.

6. Conclusie
De verbetering van de energieprestatie 
van modernistisch, al dan niet beschermd 
patrimonium begint met een grondig voor-
onderzoek. Het is belangrijk de bestaande 
detaillering te kennen, tot en met de kleinste 
component. Verder zijn sonderingen en 
onderzoeken, zoals een blowerdoor of een 

DE TEKENFASE WERD 
NIET AFGESCHAFT, MAAR 
ENKEL VERPLAATST. 

Verwarming 
neemt, volgens 
de simulatie, het 
grootste deel in 
van het totaal 
energieverbruik 
van de toren. 
Ver hou dings-
gewijs is er meer 
verbruik in de 
kroon dan op de 
kantoorniveaus
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numerieke analyse, handige tools om het 
belang van de problemen in te schatten en 
te ontdekken waar de grootste knelpunten 
zich voordoen. Numerieke analyses kunnen 
ook inzicht geven in de implicaties van een 
bepaalde ingreep, waardoor de efficiëntie van 
bepaalde ontwerpopties gemakkelijk afge-
toetst kan worden. Tijdens het vooronderzoek 
moet ook een waardebepaling opgesteld 
worden, omdat er geen waardeverminde-
rende ingrepen mogen uitgevoerd worden in 
beschermd erfgoed.
De combinatie van deze informatie geeft een 
basis voor het opstellen van oplossingen die 
rekening houden met de ernst van de proble-
men én de erfgoedwaarde van het gebouw. 
Het streefdoel bij het aanpassen van een 
bestaand monument, mag nooit het aanpas-
sen van het gebouw aan de vigerende norm 
zijn. Enkel wanneer dit kan zonder afbreuk te 
doen aan de erfgoedwaarde van het gebouw 
kan dit gerechtvaardigd worden. Elders blijft 
het zoeken naar compromissen of atypische 
oplossingen zoals het verleggen van het 
beschermd volume van de gevel naar binnen 
in het gebouw, of het kiezen voor minder 
gangbare materialen.
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