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CAMELEON [025]: 
EEN ECOLOGISCH OPGETROKKEN HANDELSPAND IN 

EEN STEDELIJKE OMGEVING 

HANDELSZAAK en CRÈCHE  -  NIEUWBOUW   

Arianelaan 15, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Bouwheer: Ariane - Gestco 
Architect: Ch. Wittock Architect 
Studiebureaus: AAVO, MATRIciel, Studiebureel Boucherie cvba           

Het project betreft de bouw van een nieuw Cameleon-verkooppunt 
langs de Brusselse ring. De handelsoppervlakte van 13.311 m² omvat 
ook een buurtcrèche met plaats voor 39 kinderen en een 
conciërgewoning. De aanplanting van nieuwe inheemse bomen, de 
aanleg van een groendak en de installatie van bijenkorven dragen bij 
tot de biodiversiteit van de site. Het passief koelingsbeheer vormde de 
grootste energie-uitdaging. Die werd met succes aangegaan in de vorm 
van een optimalisering van de oriëntatie van het gebouw in functie van 
de zonnewinsten, het gebruik van zonweringen en een benutting van 
thermische inertie. Het centrale atrium zorgt verder voor een natuurlijke 
verluchting met het oog op een hygiënische luchtverversing en 
passieve koeling. Een pelletkachel voorziet in 75 % van de 
warmtebehoeften, terwijl regenwatertanks voor een autonomie van 
meer dan 3 maanden op het vlak van sanitaire en 
onderhoudsbehoeften zorgen. En ook de gebruikte bouwmaterialen 
werden met grootste zorg geselecteerd op basis van hun milieubalans.         
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Oppervlakte van het gebouw                              13.311 m² 
Oplevering van de werken                          Nov. 2009 
Bouwkosten excl. BTW, excl. premies      1.127 € /m² 
Subsidie voorbeeldgebouw                           25 € /m² 
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Het betreft hier een voorlopige beschrijving, aangezien de constructie nog niet klaar is. 

COMBINATIE VAN FREE COOLING EN EEN NATUURLIJKE EN 
MECHANISCHE VENTILATIE 
In een detailhandelszaak voor kleding is het airconditioningverbruik over het algemeen 
aanzienlijk te noemen. Dat komt omdat de klanten in de winkel en de verlichting die nodig is om 
alle producten in de kijker te plaatsen, heel wat warmte genereren. Dat heeft Cameleon er 
echter niet van weerhouden om de uitdaging aan te gaan om voor dit pand louter gebruik te 
maken van passieve koeling in de vorm van een ingenieuze combinatie van architecturale 
elementen, specifieke technieken en een ‘Free Cooling’-systeem: 
- Specifieke oriëntatie van het gebouw waarmee zonnewinsten in die delen van het gebouw 
vermeden worden, die door de activiteit van de winkel opgewarmd worden; 
-  Groot centraal atrium dat voor een schoorsteeneffect zorgt; 
- Aanbrenging van een gevelbekleding en plaatsing van zonweringen voor een maximale 
bescherming tegen zonnestralen; 
-  Sterke thermische inertie van het gebouw dankzij het gebruik van beton dat de koelte van de 
nacht opslaat en overdag verspreidt; 
- Automatische controle van de openingen van het gebouw waardoor overtollige warmte 
afgevoerd kan worden; 
- Minimalisering van de warmtewinsten van de kunstmatige verlichtingssystemen door een 
optimalisering van de natuurlijke lichtinval en de installatie van lage-
energieverlichtingssystemen; 
- Herziening van de comfortgrenzen in een commerciële ruimte op omgevingstemperatuur 
volgens een temperatuurdifferentieel van 6° ten opzichte van de buitentemperatuur. 

Verder werd er op basis van een 
elektrische, calorische en 
financiële balans tevens voor 
geopteerd om de voor de 
natuurlijke afkoeling van het 
gebouw voorziene openingen 
ook voor de hygiënische 
luchtverversing van de 
verkoopruimte te gebruiken en 
dit met behulp van CO2-
sensoren. De warmte van de 
afgevoerde lucht wordt dus niet 

gerecupereerd door een mechanisch ventilatiesysteem, maar de energie die men bespaart door 
het ontbreken van ventilatoren compenseert dit gedeeltelijk. Op die manier kon overigens ook 
een aanzienlijke investering geschrapt worden. Dat neemt echter niet weg dat er wel 
gebruikgemaakt wordt van een mechanische ventilatie met warmteterugwinning voor de andere 
functies van het gebouw, zij het louter op momenten dat er ook verwarmd wordt. Concreet gaat 
het hierbij om de kantoren, de crèche en de conciërgewoning.  

RATIONEEL MATERIAALGEBRUIK 
De meeste bouwmaterialen die voor het project gebruikt werden, 
werden eerst onderworpen aan een milieueffectenstudie, waarbij het 
accent op zuinigheid lag. Dit leidde tot een structuur in langs binnen 
zichtbaar ruw prefab beton en langs buiten bekleed met plantaardige 
gevels en zonweringen in lork, gepolijst beton op de vloer en 
geschilderde holle vloerplaten (in het wit voor een optimalisering van 
het licht). Al het hout dat voor de constructie gebruikt werd, werd 
bovendien opnieuw aangeplant door een Belgische vereniging op 
basis van specifieke criteria die de biodiversiteit bevorderen. Andere 
materialen zijn dan weer afkomstig van recuperatie, zoals het houten 
latwerk dat voor de afwerking van de tussenwanden gebruikt werd, 
en ook de meeste kantoormeubelen werden tweedehands gekocht.  

KNIPOOG 
De overeenkomst die er met de uitbater van de cafetaria gesloten werd, legt hem een 
goed afvalbeheer, inclusief compostering, op en verplicht hem ook om biologische, 
gezonde en evenwichtige producten aan te bieden. 


