P3 ACTUALITE


Bruxelles Environnement s’installe dans un nouveau bâtiment passif T&T : les
caractéristiques de ce bâtiment innovant (reprendre le visuel du bâtiment avec les points
focaux issus du pop-up installé au rez du Gulledelle).

MATERIEL VISUEL :


Roll up en pdf HighRes sans doute récupérable en indesign (via Romuald)

Leefmilieu Brussel is verhuisd naar een nieuw gebouw, een knap
staaltje van ecobouw
Op 12 november heeft het personeel van Leefmilieu Brussel zijn intrek genomen in zijn nieuwe
gebouw op de site van Thurn & Taxis. Een gebouw met veel betere energie- en milieuprestaties,
volledig in overeenstemming met de waarden van de milieu- en energieadministratie .
Aangepast aan de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel, huist het personeel van de
administratieve zetel die zich in Sint-Lambrechts-Woluwe bevond, sinds 12 november in een nieuw
ecologisch kantoor op de site van Thurn & Taxis. Het is het eerste nieuwe gebouw in een wijk die in
volle evolutie is. Leefmilieu Brussel kan dankzij deze centrale ligging haar samenwerkingsverbanden
nog versterken, en burgers en professionals in een open en aangename werkomgeving ontvangen.
Met een oppervlakte van 16.500 m² is deze nieuwe administratieve zetel een van de grootste
kantoorgebouwen in Europa die aan de passiefnorm voldoen. Enkele kenmerken van onze nieuwe
vestiging.

Dankzij de geavanceerde isolatie en goede luchtdichtheid verbruikt het gebouw tot 96% minder
aardgas dan het vroegere gebouw.

Meer dan 500 m² fotovoltaïsche zonnepanelen (geïntegreerd in het gebouw om esthetische
redenen) produceren jaarlijks zo’n 85.000 kWh groene stroom.

De schil van het gebouw is in metaal en glas, laat veel natuurlijk licht binnen en is uitgerust met
automatische zonneschermen.

Geothermie regelt de temperatuur het hele jaar door. Een warmtepomp gebruikt de temperatuur
van het grondwater.

Het gebouw is ontworpen om afvalwater te zuiveren en regenwater te recupereren. Dit water wordt
gebruikt om de behoeften aan niet-drinkbaar water in te vullen.

De materialen zijn grotendeels van lokale oorsprong. Daarnaast werd de voorkeur gegeven aan
producten met een ecolabel.

Het gebouw beschikt over een parking voor 210 fietsen, een kleedruimte en douches.

Ons nieuw adres:

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C
1000 Brussel

Alle telefoonnummers en e-mailadressen van het personeel blijven onveranderd.
Een vraag? Contacteer de infodienst: info@leefmilieu.irisnet.be – 02 775 75 75

