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HET PAUL-HENRI SPAAKGEBOUW  
HANDVEST VOOR EEN GEBOUW DAT ALS VOORBEELD DIENT VANUIT 

MILIEU- EN SOCIAAL OOGPUNT EN VANUIT HET OOGPUNT VAN DE 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

 
 
 
Algemene ambities 

 

1. Het Paul-Henri SPAAK-gebouw moet als voorbeeld dienen vanuit milieuoogpunt. 

Milieubescherming is een centraal concept voor het hele project. 

2. Het toekomstige gebouw zal zijn koolstofvoetafdruk kunnen neutraliseren, 

autonoom zijn op het gebied van energie en onafhankelijk zijn met betrekking tot het 

gebruik van niet-drinkbaar water. 

3. Het toekomstige gebouw zal een overschot aan elektrische energie produceren. 

4. Het toekomstige gebouw zal het milieu in zijn omgeving regenereren. De bouw ervan 

zal worden gezien als een onderneming met een positief effect op het milieu en de 

stad, zowel wat energie, als wat luchtkwaliteit en lokale biodiversiteit betreft. 

5. In alle levensfasen van het gebouw, van de voorbereiding tot het einde van de nuttige 

levensduur ervan, zullen de beginselen geëerbiedigd worden van de circulaire 

economie (verlenging van de levensduur, herkwalificatie van producten, recycling, 

benutting van plaatselijke knowhow, hergebruik van zo veel mogelijk zowel ex situ- als 

in situ-materiaal, decontaminatie van de bodem, hergebruik van onafbreekbaar afval, 

hergebruik van de uitgegraven grond, behoud van de hiërarchie van de bodemlagen, 

voorrang voor korte productie- en toeleveringsketens enz.). 

6. Het ontwerp van het gebouw moet gebaseerd zijn op de bioklimatologische 

beginselen inzake aanpassing aan de geografische parameters, oriëntatie ten 

opzichte van de zon, blootstelling aan de wind, weerbestendigheid, binnen- en 

buitencomfort, kenmerken van klimaatneutraliteit, maximaal gebruik van daglicht, 

gebruik van de topografie voor de bouw enz.  

7. Het toekomstige gebouw moet de banden tussen de stad en de natuur herstellen, 

met name door zich te richten op het Leopoldpark en door middel van een verbinding 

met het Luxemburgplein. De toekomstige verbindingen en de toekomstige vorm van 

het gebouw zullen bepalend zijn voor de urbanisatie van de wijk en de 

toegankelijkheid en zullen meer activiteit aantrekken naar de gebouwen van het 

Europees Parlement. 



 

2 
 

NL  PE 636.717/BUR/ANN.1 

8. Voor het project-, het bouw- en het ingebruiknameproces zal een certificeringstraject 

worden gevolgd op WELL- (voor welzijn), ISO- (voor toegankelijkheid) en DGNB-

niveau (voor de milieuparameters). 

9. Het projectbeheer zal verlopen volgens de LEAN-methode voor samenwerking.  

 

Emissies 

 
10. Realisatie van koolstofneutraliteit. 

11. Mogelijkheid om koolstof te binden door middel van bouwonderdelen en door de 

aanplanting van nieuwe vegetatie. 

12. Gebruik van de vegetatie voor behandeling van de lucht, zuurstofproductie en een 

verbetering van de luchtkwaliteit in de wijk. 

13. Ontwerp van ruimten zonder giftige producten of chemische oplosmiddelen. 

 

Energie 

14. Idee van positieve energie door de opwekking van hernieuwbare energie en de 

opslag van energie ter plaatse. 

15. Haalbaarheidsstudie inzake de aanleg van energienetwerken (warm/koud) op de 

locatie, inclusief terugvoering van het warmte-/koudeoverschot naar de campus/wijk. 

16. Realisatie van een smartgrid door het gebouw te verbinden met de andere gebouwen 

van het EP en te zorgen voor een geïntegreerd beheer van de locatie. 

17. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de energieproductie (zon, wind, bodem, 

thermische en andere uitwisselingen). 

18. Gebruik van systemen voor kunstmatige intelligentie voor het energiebeheer van het 

gebouw.  

Water 

19. Voetafdruk van 100 % doorlaatbaarheid of gelijkwaardig resultaat op de hele locatie. 

20. 100 % of gelijkwaardig resultaat wat het evenwicht betreft tussen verbruik en 

regeneratie. 

21. 100 % autonomie wat niet-drinkbaar water betreft (sanitaire installaties en 

klimaatregeling). 

22. Haalbaarheidsstudie inzake autonomie van de watercyclus op de locatie. 

 

  



 

3 
 

NL  PE 636.717/BUR/ANN.1 

Kortetermijneffecten 

23. Ontwerp van het gebouw met raadpleging van de toekomstige gebruikers, buren en 

overheden, met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk, evenwichtig 

basisconcept. 

24. Garanderen van een voorbeeldig bouwterrein (bezichtigingsmogelijkheid, 

participatie, beperkte voetafdruk en beperking van overlast en afval, maar ook 

educatieve en ludieke aspecten). 

25. Herstel van de stedelijke, ecologische en sociale banden (vegetatie, mobiliteit, 

biotoop). 

26. Lokaal bouwen en licht bouwen, door het concept te integreren van 

omkeerbaarheid/aanpasbaarheid door middel van “dry building”-systemen. 

 
Langetermijneffecten 

27. Studie over het elimineren van de “earth overshoot” binnen het Europees Parlement 

en de impact van het toekomstige gebouw. 

28. Moduleerbaarheid, evolutie en flexibiliteit om het hoofd te bieden aan 

veranderingen en aan technologische en sociale ontwikkelingen. 

29. Intelligent, modulair gebruik, volgens de diverse behoeften en gebeurtenissen. 

30. Toekomstbestendig ontwerp > een grotere bestendigheid dan momenteel vereist / 

“design for change” (in verband met de klimaatverandering, wijzigingen in de 

wetgeving en veranderingen in de bestemming van ruimten). De structuur van het 

gebouw moet stabiel, bestendig, flexibel en moduleerbaar zijn om toekomstige 

aanpassingen en nieuwe bestemmingen mogelijk te maken. 

31. Eenvoudig gebruik en eenvoudige werking van de installaties – open source. 
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Verbruik 

32. Vermindering van alle verbruik in verband met zogeheten “procs” (IT, apparatuur in de 

lokalen, keuken enz.), niet alleen het verbruik dat verband houdt met het comfort > 

kennisdeling door middel van ontwikkeling in samenwerking met de universiteiten. 

33. De aanzet geven tot verandering van gewoonten – zo veel mogelijk (en in 

samenwerking met de toekomstige gebruikers) gebruikmaken van/anticiperen op alle 

mogelijkheden om de impact op het milieu te beperken door te proberen in de 

ontwerpfase de mogelijkheden te integreren in verband met de toekomstige 

verandering van gewoonten met betrekking tot de activiteit van het gebouw 

(werkmethoden, mobiliteit, aanwezigheid op afstand, efficiënt gebruik van 

hulpbronnen, impact van de cateringdienst en de data-installaties enz.). 

34. Evolutie van het tevredenheidsniveau met betrekking tot het klimaatcomfort 

(aanvaardbare omgevingstemperatuur in zomer en winter; realtime-informatie voor de 

gebruikers over de hydrothermische omstandigheden). 

 

Uitwisselen en delen met de gemeenschap 

35. Co-sharing > delen van informatie via een open databank, volgens een 

participerende, educatieve aanpak, die het overnemen van goede voorbeelden en de 

duplicatie van innovaties mogelijk maakt. 

36. Het weven van sociale banden (door middel van overleg en communicatie), alsmede 

stedelijke en ecologische banden. 

37. Installatie van stedelijke en sociale voorzieningen om de levenskwaliteit in de wijk te 

verbeteren. 

 


