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Smart Grid Brussels Health Campus
OUT OF THE BOX DENKEN

Elektrische energie is vandaag onmisbaar voor elke organisatie, ongeacht de 
activiteitensector. Onder alle omstandigheden maximaal continuïteit verzekeren is   
één van de vele uitdagingen voor facility management. Voor sommige sectoren zoals 
de zorgsector betekent ‘continuïteit’ dat er geen seconde mag verloren gaan, dat er 
naadloos moet worden overgeschakeld naar een eigen ‘on site’-energievoorziening. 
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De technische dienst van het Universitair 
Ziekenhuis Brussel ging in 2012 over 
tot het opstellen van een energie-

beleidsplan. Het initiatief werd gedreven door 
het feit dat de elektrische infrastructuur van      
de site niet mee geëvolueerd was met de talrijke 
aanpassingswerken aan de gebouwen die uit 
de jaren ’70 dateren, terwijl ook het risico op 
een black-out – het plots en onverwacht uit-
vallen van de externe energietoevoer – alsmaar 
realistischer werd. Niet minder belangrijk was 
de wens om het energieverbruik te drukken.
Een grote uitdaging was het om het energie-
beleidsplan en de daarvoor benodigde tech-
nische backbone zo ver mogelijk in de toekomst 
te projecteren. 

Ir. Arch. Sven Hebbelinck, Technisch Directeur 
UZ Brussel: “Out of the box denken was daar-
voor net niet goed genoeg. We vertrokken 
vanuit het wegdenken van de bestaande mantel 
met slechts één doel voor ogen: de optimale/
ideale installatie ontwikkelen. Pas nadien 
zouden we uitzoeken hoe die ideale oplos-    
sing kon geïntegreerd worden in de gegeven 
situatie”.

De oplossing die zich aandiende was een 
‘smart grid’(1). De ontwikkeling van een ‘smart 
grid’ overstijgt de noden van het ziekenhuis    
en betrekt alle campuspartners: de Vrije Univer-
siteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel, 
een commercieel fitness centrum, het Rode 
Kruis, een tandheelkundige kliniek en een 
kinderdagverblijf. De oplossing streeft tevens 
een wisselwerking na met externe systemen    
en partnerships met bijvoorbeeld energiepro-
ducenten. De ‘smart grid’ is toekomstgericht, 
flexibel uit te breiden en staat open voor nieuwe 
technologieën, zoals bv. het toepassen van   
een brandstofcel.
Jimmy Van Moer, Manager Engineering & 
Energie: “We hadden als organisatie vertrouwen 
in het feit dat duurzame innovatie op middel-
lange termijn kostenbesparend zou zijn als 
gevolg van een voordeliger exploitatie”.

Gediversifieerde oplossing
Jan Flament, Directeur Infrastructuur, Appa-
ratuur en Patiëntenadministratie: “Een bijzonder 
aspect is dat de aanpassing van de elektrische 
infrastructuur en de uitrol van het smart grid 
werd gerealiseerd in een volledig werkend 
ziekenhuis en niet in een nieuwbouwom-  
geving. Alle nieuwe installaties werden opge-
bouwd terwijl de patiënt continu dezelfde 
omkadering, zorg, comfort en veiligheids-
voorzieningen genoot”.
Op de site ‘Brussels Health Campus’ zijn in 
totaal 17 hoogspanningscabines geïnstalleerd, 
onderling verbonden met 3 km hoogspan-
ningslus en een parellel lopende databekabeling 
voor monitoring en sturing. De hoogspanning- 
en noodstroominstallatie die toelaat de campus 
5 dagen volledig operationeel te houden bij een 
black-out van het openbaar net is volledig 
geautomatiseerd.

De uitrol van een smart grid integreert een 
veelheid aan technische en bouwkundige 
vernieuwingen in het UZ en op de campus in ’t 
algemeen. Zo is er een park met 3288 foto-
voltaïsche panelen uitgelegd op de daken van 
de gebouwen van zowel de universiteit als het 
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ziekenhuis, samen goed voor een jaarcapaciteit 
die zou volstaan voor 174 gezinnen. Dit vormt 
samen met de warmte-krachtkoppeling het 
belangrijkste onderdeel van de eigen ‘on site’-
energievoorziening. 
Het hart van het smart grid is het centraal 
gebouwbeheersysteem, dat uit meerdere 
‘lagen’ bestaat, van de meest kritische laag 
voor het aansturen van de noodstroominstal-
laties tot de energieboekhouding die vandaag 
al meer dan 350 meetpunten omvat.

‘Smart’ sluit ook het automatisch omschakelen 
in op het energietype dat op een bepaald 
ogenblik het voordeligste tarief biedt of een 
combinatie van aanvoer die resulteert in de 
gunstigste energiekost. 
De uitrol van een smart grid beperkt zich op    
de ‘Brussels Health Campus’ in Jette niet tot 
de elektrische energievoorziening, maar neemt 
ook de verwarming en koeling op. Zo is er    
een nieuwe geïntegreerde stookplaats die de 
gehele campus van verwarming voorziet. Ze is 
opgebouwd uit verschillende types verwar-
mingsketels om de warmte-energie steeds   
met het beste rendement te produceren.    
Hierin werd er een dubbele WKK-installatie 
(warmtekrachtkoppeling) voorzien die auto-
noom kan instaan voor de nominale warmte-
behoefte van de campus en tevens elektrische 
energie kan leveren.

Innovatief 
Bij het opstellen van het energiebeleidsplan en 
het uittekenen van de bijhorende technische 

oplossing werd ook uitgekeken naar innovatieve 
technieken die het mogelijk moeten maken om 
in de toekomst in te spelen op de fluctuerende 
energiemarkt.
Jimmy Van Moer: “Onder de geplande 
nieuwbouw voor het UZ willen we ijsbuffers 
voorzien als innovatieve oplossing om 
aanzienlijke hoeveelheden energie te kunnen 
opslaan”. De ijsbuffer(2) zal het mogelijk maken 
om koude op te slaan die aangemaakt wordt 
wanneer de elektriciteit beschikbaar (lees: 
goedkoop) is. Anderzijds zal de koude van de 
buffer gebruikt worden wanneer de elektriciteit 
schaars en dus duur is.
Naast de ijsbuffers en nog steeds onder de 
nieuwbouw zal ook een BEO-veld(3) worden 
aangelegd. Hierin wordt de overtollige warmte 
tijdens de zomermaanden opgeslagen om in 
de winter te gebruiken. Tijdens de winter-
maanden zal het BEO-veld dan weer ‘geladen’ 
worden met koude, die dan weer in de zomer 
gebruikt kan worden.

Jan Flament: “Ondanks de gedreven zoektocht 
naar oplossingen die ons zo ver mogelijk in de 
toekomst zouden projecteren, hebben we ook 
de kleinere maatregelen om het energieverbruik 
te beperken niet verwaarloosd. Zo heeft de 
omschakeling naar LED-verlichting een grote 
impact voor een situatie als de onze, waar 
130.000m² gebouwen 24/24 en 365 dagen   
per jaar operationeel zijn. Reeds drie jaar maakt 
99% van de nieuw aangekochte verlichting 
gebruik van LED-technologie”.

Jan Flament 

Jimmy Van Moer 
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Black-out
Bij een ‘black-out’ – uitval van de externe 
toevoer van elektrische energie – moet de site 
als een autonoom eiland kunnen functioneren 
voor wat elektriciteit en verwarming betreft. 
Sven Hebbelinck: “We hebben voor 5 dagen 
brandstofreserve op de site en kunnen de 
gehele campus gedurende 5 dagen volledig 
operationeel houden bij een totale black-out 
van het openbaar net”. 

De omschakeling van de energievoorziening   
bij noodsituaties werkt volledig automatisch en 
kan al na 15 seconden de kritische installaties 
en gebouwen voeden. Na 3 minuten is de 
volledige noodstroom-productie opgestart en 
neemt deze voor de volle 100% de energie-
toevoer over voor de volledige Brussels Health 
Campus.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zoals in elk goed beheerd bedrijf is het drukken 
van de energiekost een logische en normale 
reflex, maar investeren in de ontwikkeling en 
realisatie van een smart grid is zeker niet de 
corebusiness van een ziekenhuis. Toch wil het 
UZ Brussel vanuit haar universitaire achtergrond 
en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
verder denken dan het ‘normale’ en zorgen dat 
de bedrijfszekerheid en patiëntveiligheid ten 

allen tijde gegarandeerd wordt met maximale 
inzet op duurzaamheid, energieverbruik en        
efficiëntie.

De ‘Smart Grid Brussel Health Campus’ is dan 
ook meer dan alleen een ‘droom’, maar gere-
aliseerd en operationeel.

Eduard CODDÉ ✍
 

 Volg de actualiteit van deze technologische  
 innovaties via www.smartgridsflanders.be 

“Bij een ‘black-out’ – uitval van de externe toevoer van 
elektrische energie – moet de site als een autonoom 
eiland kunnen functioneren voor wat elektriciteit en 

verwarming betreft.“

Site ‘Brussels Health Campus’ in Jette

Terreinoppervlakte: ongeveer 250.000m² 

Aantal werknemers UZ Brussel: 3800

Aantal gebouwen in gebruik: ca 26 gebouwdelen, sommigen verbonden aan elkaar

Totale oppervlakte van het volledige gebouwenpark: 130.000m²

Na de voorziene uitbreiding met drie medisch technische blokken: 160.000m² 
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Techniek in het kort

(1) ‘Smart grid’
In tegenstelling tot een klassiek ‘grid’ (elektriciteitsdistributienet) waarin het opwekken van de energie 

gecentraliseerd staat en de vraag sturend is, laat een ‘smart grid’ tweerichtingsverkeer toe (energie 

afnemen, maar ook opzetten aan gebruikerszijde). Intelligente sturing en beheer zorgen voor het opti-

maliseren van de energiestromen op het net om vraag en aanbod in balans te brengen en dat zo 

duurzaam mogelijk.      

(2) Thermische buffers
In het ‘smart grid’ zoals uitgetekend voor Brussels Health Campus, zijn er meerdere thermische buffers 

voorzien die het mogelijk moeten maken om in de toekomst energie op te slaan. De buffers worden 

geplaatst in de nieuwbouw en geïntegreerd op de verwarming- en koelinstallaties. Er zijn twee types 

thermische buffers voorzien: één dient voor energieopslag over een korte periode (max 24h) en één 

buffert over de seizoen heen.

(3) IJsbuffer (korte termijn opslag van koude)

De ijsbuffer is een opslag van een groot watervolume dat bevroren wordt. Enerzijds fungeert de ijsbuffer 

als ‘noodopslag’, anderzijds als ‘energiebuffer’. Wanneer door een defect of een stroomstoring de 

koeling niet kan functioneren, kan de ijsbuffer voor enkele uren het ziekenhuis toch van koeling voorzien.

De belangrijkste functie is echter deze van ‘energiebuffer’. Wanneer de elektriciteit ‘goedkoop’ is (bv. 

nachttarief, veel zonlicht en bijgevolg hoge rendementen op de PV-installaties,…), wordt de ijsbuffer 

‘geladen’, m.a.w. wordt het water bevroren. Het omgekeerde gebeurt wanneer de energie ‘duur’ of 

‘schaars’ is.

Buffertank WKK (opslag warmte)

Het is belangrijk dat een warmtekrachtkoppeling (WKK) zo constant mogelijk kan blijven draaien. 

Wanneer het verbruik schommelt, zal de WKK regelmatig stil vallen. Om de schommelingen op te 

vangen, wordt er een buffertank voorzien. Bij een kortstondige daling van de warmtevraag, zal de 

warmte in deze buffertank opgeslagen worden zodat de WKK op normaal regime kan blijven 

doordraaien.

BEO-veld (langetermijn opslag in de bodem)

Bij een BEO-veld (Bodem Energie Opslag) wordt de ondergrond gebruikt als een ‘grote thermos-     

fles’. In de zomer wordt er warmte via gesloten, verticale leidingen in de ondergrond opgeslagen.                     

Deze warmte kan bijvoorbeeld de restwarmte zijn van koelinstallaties, warmte afkomstig van 

zonneboilers of de restwarmte van een WKK. In de winter wordt deze warmte terug opgepompt en 

gebruikt om het ziekenhuis te verwarmen. Door de warmte aan de ondergrond te onttrekken, wordt   

de ‘thermosfles’ terug afgekoeld. Hierdoor is er in de zomer opnieuw koeling beschikbaar en is de cirkel 

rond. Belangrijk voor een optimale werking is een evenwicht tussen de warmte en koude over de 

seizoenen heen.

Riothermie 

De gemiddelde temperatuur van rioolwater (meer precies grijs water) bedraagt 23°C in de zomer en 

6°C in de winter. ‘Riothermie’ betekent warmterecuperatie uit rioolwater via een warmtewisselaar en 

doorvoer naar gebruikers via een warmtepomp. Zowel verwarmen (lage temperatuur, 30 à 40°C) als 

koelen zijn mogelijk. Wanneer zowel afvalwater als hemelwater samen komen, in één afvoer, zal de 

efficiëntie van het systeem dalen. 
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