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Het architectenkantoor CONIX RDBM Architects –met vestigingen in Antwerpen, Brussel, Rabat, 
Rotterdam en Terneuzen- heeft voor Alides het passief kantoorgebouw Oxygen Office Bruilding in de 
Europese wijk in Brussel gebouwd. 

Alides wilde een passief gebouw realiseren volgens de voorwaarden van de passiefcertificering van  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een passieve constructie betekent hogere bouwkosten, vandaar 
de vereenvoudigde structuur en een optimalisatie van de huurruimtes. De plooien van de hoogste 
verdiepingen laten toe om van daaruit de structuur te vereenvoudigen en het gebouw subtiel in het 
stedelijke landschap te integreren.

Het project is te omschrijven als duurzaam, kwaliteitsvol, hedendaags, homogeen en energetisch. Het 
gebouw zorgt voor een positieve en dynamische impuls en profileert zich als een soort van stedelijk 
landmark voor Brussel. Het gaat om een passief gebouw, een voorbeeldgebouw in Brussel. Het project 
volgt volledig de Brusselse visie op vlak van duurzaamheid en passiefbouw. Het betreft hier immers een 
bouw die heel flexibel is opgevat qua indeelbaarheid en die een volledige comfortkoeling verzoent met 
hernieuwbare opwekking van koude. 

Dit kantoorproject is relevant door de sobere uitwerking van de gevel waarbij regelmaat en 
onregelmatigheid hand in hand gaan zonder daardoor te opvallend te worden.  De vormgeving van 
het hoofdvolume, meer bepaald de plooien op de hogere verdiepingen zijn specifiek ontworpen om 
het volume maximaal in de context in te integreren. Om de bouwkosten te drukken, werd er voor een 
vereenvoudigde structuur en voor een optimalisatie van de huurruimtes gekozen. 

Opdrachtgever Alides

Locatie Spastraat, Brussel

Programma Realisatie van een hedendaags gebouw, technisch en  

 esthetisch hoogstaand, en vooral voorbeeldig en passief – 

 een aanwinst voor de omgeving. 

Oplevering 2016

BVO 6.577,35 m2

Bouwkosten 9.250.000 EURO (excl. BTW)

Veiligheidscoördinator Bopro

Aannemer Maes

Stabiliteit Arcadis

Technieken Arcadis

OXYGEN OFFICE BUILDING
Waar soberheid meester,
passief in het centrum van Brussel
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Context

Het gebouw creëert een scheidingslijn tussen de administratieve 
zone aan de ene kant en het bewonersgedeelte aan de andere. De 
plooien op de hoogste niveaus en het monolithische aspect van 
het gebouw zorgen ervoor dat het mooi past tussen de aanpalende 
eigendommen. 

De verdiepingen liggen hoger om te voldoen aan de normen 
(hoogtes onder valse plafonds, technische normen, …) en om 
de energieprestaties te behalen die aan een passief gebouw zijn 
gelinkt.

Het project is gelegen langsheen de nummers 8, 10 en 12 in 
de Spastraat, te Brussel. Nummer 8 grenst bovendien aan de 
Jozef II-straat, op de hoek waar beide verkeersaders elkaar 
treffen. De opdracht impliceerde een gedeeltelijke afbraak -met 
behoud van ondergrondse verdieping- en de constructie van een 
kantoorgebouw van 8 verdiepingen op hetzelfde terrein als het 
bestaande gebouw.
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Concept

Het project volgt volledig de Brusselse visie op vlak van 
duurzaamheid en passiefbouw. Om het gebouw naadloos te doen 
opgaan in zijn onmiddellijke omgeving, werden gevels in lichte 
tinten voorgesteld. Het verticale ritme van de ramen, met minimale 
openingen ertussen, garandeert een harmonieuze verhouding met 
de huizen in de Spastraat. 

De plooien van de hoogste verdiepingen laten toe om van daaruit 
de structuur te vereenvoudigen en het gebouw zo subtiel in de 
stedelijke context en het landschap te integreren.  De vormgeving 
van dit project belemmert de inval van het zonlicht binnen in het 
eiland niet. De geplande verdiepingen liggen hoger om te voldoen 
aan de normen (hoogtes onder valse plafonds, technische normen, 
…) en om de energieprestaties te behalen die aan een passief 
gebouw zijn gelinkt.

Dit nieuwe gebouw verdiende een specifieke aanpak op maat, om 
zich zo tegelijkertijd te vereenzelvigen met zijn omgeving en zich te 
onderscheiden van de omliggende gebouwen. 
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Door de situering van de hoofdingang op de hoek van de kruising 
tussen de Spastraat en de Jozef II-straat, verhoogt het project zijn 
leesbaarheid en is het makkelijk toegankelijk voor zijn gebruikers en 
bezoekers. De inkomhal dialogeert met de eerste verdieping en het 
lager gelegen gelijkvloers via een doorgang. De dubbele hoogte van 
de glazen façade zorgt voor een maximale lichtinval et vergroot de 
interactie met de publieke omgeving. 

Mobiliteit 
Het kantoor is ideaal te bereiken via openbaar vervoer of car-
sharing. Het centraal station is op 1,4 km wandelafstand van het 
gebouw gelegen terwijl het station Brussel-Schuman maar 550  
m verwijderd is. Bovendien bedraagt de wandelafstand naar de 
metrostations ‘Kunst-Wet’ en ‘Maalbeek’ zelfs minder dan 500 m. 
Er zijn ook verschillende bushaltes in de buurt van het gebouw 
waarvan de dichtstbijzijnde gelegen halte (Joseph II) op 100m 
wandelafstand van de hoofdingang van het gebouw gelegen is. De 
dichtstbijzijnde cambio standplaats is 340 m verwijderd van het 
gebouw. Op nog geen 50 m van de hoofdingang van het gebouw 
bevindt zich daarboven ook een Villo station met een capaciteit van 
15 fietsen.

Zij die wensen zich met de fiets naar het werk te verplaatsen, 
kunnen gebruik maken van een lokale parkeerplaats, waarin ze de 
tweewieler kunnen achterlaten. Er zijn 31 plaatsen voorzien waarvan 
20 op dubbele hoogte. Zowel mannen als vrouwen kunnen achteraf 
gebruik maken van de douchelokalen. 
Voor elektrische fietsen en wagens worden er herlaadpunten 
voorzien.
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Het gebouw respecteert volledig de geveluitlijning van de 
aangrenzende woningen. Het gabarit in kwestie zorgt voor een 
scheiding tussen enerzijds de administratieve zone en anderzijds de 
woonzone.

De inkepingen in de bovenste niveaus, gepresenteerd als 
zogenaamde ‘plooien’, bewerkstelligen een monolithische 
leesbaarheid en vereenvoudigen het volume. 

De verticale ritmiek van de openingen aan de voorzijde van de gevel 
ligt in lijn met die van de aanpalende gebouwen. Deze ritmiek trek 
zich eveneens door naar de achterzijde, waar willekeurig sommige 
vensters afgewerkt zijn met sierpleister, waardoor er een subtiele 
vibratie in de uitwendige uitlijning ontstaat.

De witte voorgevel (verticaal metalen latten) versterkt op zijn beurt 
deze ritmiek en dynamiseert zo het stedelijke landschap.  De glazen 
façade van de eerste twee verdiepingen betreft een gordijngevel 
met driedubbele beglazing  waarvan de raamkaders wit zijn. Op 
alle verdiepingen zijn de vensters voorzien van een buitenluifel om 
oververhitting te vermijden.

Architectuur
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Duurzaamheid

Alides wilde een passief gebouw realiseren volgens de voorwaarden 
voor een passiefcertificering. Die voorwaarden zijn dan ook het 
uitgangspunt voor de nieuwe epc (energieprestatiecertificaat)-
regelgeving die vanaf 2015 in voege is voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Onze realisatie is duurzaam –passief- en 
gaat intelligent om met de ruimte in de stad.

Oxygen Office Building is een duurzaam, kwaliteitsvol, hedendaags, 
homogeen en energetisch uitmuntende architectuur en het gebouw 
zal voor een positieve en dynamische impuls zorgen en zich als een 
soort stedelijk landmark profileren.  

Omgeving
Wat we vooral niet uit het oog mogen verliezen, is dat de private 
ruimte ook een belangrijke rol in het realiseren van een kwalitatieve 
publieke ruimte (duurzaamheid) te spelen heeft. Meestal wijst de pijl 
van publiek naar privaat,  maar de omgekeerde richting is minstens 
even belangrijk. 

Duurzaamheid gaat vooral over intelligent omgaan met ruimte met 
als intentie het realiseren van zoveel mogelijk uitwisseling met 
respect van de eigenheid van de entiteiten waarmee uitwisseling 
gebeurt. Door dit duurzaam kantoorgebouw te bouwen werd ook 
rekening met de gebouwde omgeving gehouden.  Er werd gestreefd 
om in dit kantoorgebouw minder energie en materiaal te verbruiken. 
De manier van bouwen, beheren, renoveren en onderhouden van dit 
gebouw is van grote invloed op de duurzaamheid.

Constructie
De flexibiliteit van de inrichting is een van de belangrijke 
randvoorwaarden voor het ontwerp.
De gekozen bouwmaterialen zijn geselecteerd op hun robuustheid 
en  onderhoudsgemak.   De verdiepingen kunnen vrij ingericht 
worden als landschapskantoren of als individuele kantoren. 
Aangezien de gevel is opgebouwd uit houten cassettes gevuld met 
rotswol en met een aluminium gevelbekleding, kan de buitenkant 
van het gebouw later makkelijk gerenoveerd worden zonder dat aan 
de structuur moet geraakt worden.

Materiaalkeuze
Het evenwicht tussen het gebruik van duurzame materialen, de 
flexibiliteit en architecturale uitstraling van het gebouw vormde in 
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dit ontwerp de basis voor de materiaalkeuze. Het is belangrijk om 
bij de evaluatie van een materiaal de volledige levenscyclus van het 
gebouw te beschouwen.  

Energieverbruik
Een lagere behoefte aan primaire energie is een van de 
sleutelelementen. Om dat te realiseren werden van bij het begin 
diverse elementen geïntegreerd:
- compacte woondelen
- geavanceerde thermische isolatie 
- driedubbele beglazing en hoogrendementsraamwerk
- uitstekende luchtdichtheid, n50 lager dan 0,6 volumes per uur 
- warmterecupererend mechanisch ventilatiesysteem (A-klasse 
Eurovent) 
- intelligente bestuurssystemen en hoogrendementsventilatoren 
- zonnewering om oververhitting te voorkomen

In het ontwerp werd rekening gehouden met het verbeteren 
van milieuprestaties, waardoor de gebruikskwaliteit verbetert 
en de totale levensloopkosten verlagen. Het resultaat is een 
kantoorgebouw met een langere levensduur en een duurzamer 
karakter. Dat betekent winst voor onderhoud, minder verontreiniging 
bij gebruik, beter materiaal- en energiegebruik, meer flexibiliteit en 
minder omgevingshinder bij bouw en gebruik.
Niet alleen werd er rekening gehouden met de energieprestaties 
en het materiaalgebruik, maar er werd ook naar een gebouw met 
een lange levensduur gestreefd, dat vanwege zijn flexibiliteit die al 
in het ontwerp is opgenomen, flexibel in het gebruik, en in de tijd 
aanpasbaar is.

De behoeften aan primaire energie
Aangezien dit ontwerp een passief kantoor betreft, wordt er 
maximaal ingezet op de eerste (en meest belangrijke) stap van 
de Trias Energetica: het beperken van de vraag. Dit wordt vooral 
gerealiseerd dankzij de doorgedreven isolatie en luchtdichtheid, de 
beweegbare buitenzonwering, de performante verlichtingsarmaturen 
en de daglichts- en aanwezigheidssturing van de verlichting.
Er wordt enerzijds 22,5 kWp aan PV panelen op het dak en 
anderzijds watergekoelde koelmachines met hybride koeler 
voorzien. De hybride koeler verbetert enerzijds het rendement van 
de koelmachines en laat anderzijds toe om passief te koelen in het 
tussen seizoen (free chilling).


