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De bouw van de nieuwe
NAVO-hoofdzetel
lIEvEn vanHEstE
Als genieofficier tewerkgesteld in de diverse echelons van de infrastructuurdiensten heeft kolonel
Lieven Vanheste ruim twintig jaar ervaring met nieuwbouw en onderhoud van militaire bouwwerken. In augustus 2006 vervoegde hij het Project Management Team Headquarters NATO (PMT
HQ NATO), de eenheid van Defensie belast met het projectmanagement van de bouw van de
nieuwe NAVO-hoofdzetel te Brussel, waarvan hij sinds maart 2013 aan het hoofd staat.

En 1999, les pays membres de l’OTAN décident la construction,
à Bruxelles, d’un siège permanent pour l’Organisation. Un accord est signé en 2002 entre l’État belge et l’OTAN pour la mise
à disposition d’un terrain en face du siège. La même année,
à l’issue d’un concours international d’architecture, l’OTAN
choisit une équipe auteur de projet. Fin 2004, à la demande
de l’OTAN, la Belgique accepte de reprendre la gestion du projet suivant les principes des procédures du programme OTAN
d’investissement au service de la sécurité (NSIP). La Défense
connaissant bien ces procédures, c’est elle qui est chargée de
cette tâche. Elle met alors en place une équipe de gestion de
projet « PMT HQ NATO ». Le nouveau siège s’étend sur une
superficie totale de 250 000 m², toutes fonctions confondues. Il
respecte les principes de construction durable tout en offrant un
certain niveau de protection contre les explosions. Les travaux
ont débuté fin 2010 et leur réception est prévue pour la mi-2016.

De geschiedenis van de NAVO-hoofdzetel in België gaat terug tot 1967. In dat
jaar werd, naar aanleiding van de terugtrekking van Frankrijk uit de militaire
samenwerking, het politieke hoofdkwartier overgebracht van Parijs naar Brussel.
In zes maanden tijd werden hiertoe nieuwe gebouwen aan de Leopold III-laan
opgetrokken om de NAVO-staf en de delegaties van de toen nog 15 lidstaten te
huisvesten.
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De verhuis naar Brussel was het voorlopige eindpunt in een reeks verhuizingen
van de NAVO dat bij de oprichting in 1949 aanvankelijk in Londen was gehuisvest, alvorens zich te vestigen in Parijs. In 1952 verhuisde men naar Palais de
Chaillot en vervolgens in 1959 naar Porte Dauphine.
Omwille van de te krappe behuizing door de uitbreiding tot 19 lidstaten, structurele problemen met betonrot en een infrastructuur die onaangepast is aan
de moderne comfort- en milieueisen werd in 1999 op de top van Washington
beslist om over te gaan tot een nieuwbouw in Brussel.
Op 21 november 2002 werd in Praag tussen België en de NAVO een conventie
ondertekend met betrekking tot de concessie aan de NAVO van een terrein
recht tegenover de bestaande hoofdzetel, “met het oog op de uitbreiding en
de vestiging van de nieuwe infrastructuur van de permanente zetel van deze
organisatie”. De conventie van Praag bepaalt eveneens dat de huidige site na
de verhuis opnieuw wordt overgedragen aan Defensie. In datzelfde jaar werd
door de NAVO een internationale architectuurwedstijd uitgeschreven. Begin
2003 werd een ontwerpteam, het Concept Design Team (CDT), bestaande uit
een consortium van het Amerikaans-Britse architectenbureau SOM (Skidmore,
Owens and Merrill), het Belgische architectenbureau ASSAR en het ingenieursbureau VK Engineering aangeduid.

MeMoranduM of understanding
Nadat het project in een impasse was geraakt, aanvaardde België eind 2004, op
vraag van de NAVO, het projectmanagement op zich te nemen. In overeenstemming met het Memorandum of Understanding (MOU), afgesloten op 8 december
2004 tussen de NAVO en België, verloopt het projectmanagement overeenkomstig
de principes van de NATO Security Investment Programme- procedures (NSIP).
Deze procedures geven een grote autonomie aan het gastland dat optreedt in
naam en voor rekening van de NAVO. Gezien de ervaring met de realisatie van
infrastructuurprojecten volgens het NSIP werd Defensie met deze taak belast
en werd een tijdelijke eenheid, het PMT HQ NATO, opgericht. Voor de NAVO
staat het Headquarters Project Office (HQPO) in voor het beheer van het globale
programma en treedt het op als enig contactpunt voor het PMT. HQPO centraliseert de behoeften uitgedrukt door de international staff, de international
military staff, de lidstaten, de partnerlanden en NAVO-agentschappen die hun
intrek nemen in het nieuwe hoofdkwartier. De politieke opvolging van het project
op het vlak van budget en behoeften gebeurt door de assemblee van adjunct-
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permanente vertegenwoordigers bij de NAVO, het Deputy Representatives Committee (DPRC), dat zich laat bijstaan door werkgroepen ad hoc. Beslissingen
voorbereid door het DPRC worden bekrachtigd door de Noord-Atlantische Raad.
De budgettaire opvolging gebeurt door het Budget Committee en de correcte
fi nanciële afhandeling wordt samen met het Belgische Rekenhof opgevolgd door
het International Board of auditors (IBAN).

omsCHrIjvIng Bouwprogramma
De werken toevertrouwd aan België worden gerealiseerd via drie afzonderlijke
aannemingen. Naast het eigenlijke bouwproject, dat bestaat uit de ruwbouw,
afwerkingen en technische installaties, inclusief de binneninrichtingswerken
van 24 van de 28 lidstaten, beheert België een aanneming voor de elektronische
beveiliging van de site en een aanneming voor de audiovisuele uitrustingen.
Voor de studie en opvolging van de uitvoering wordt een beroep gedaan op een
architecten- en ingenieursbureau, een quality controller, een cost controller
en een bureau dat instaat voor het permanente toezicht op de werken. Het
geheel van de opdrachten beheerd door België (inclusief prijsherzieningen en
onvoorziene uitgaven) bedraagt zo’n 75% van het totale programmabudget.
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Daarnaast omvat het globale programma voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel
een project voor de realisatie van de actieve netwerkinfrastructuur (inrichten
van serverrooms, pc’s, communicatiemiddelen…) dat het NAVO-agentschap
NCIA beheert, de levering van meubilair, de transitieplanning en de eigenlijke
verhuisoperaties. Vier landen staan zelf in voor de afwerking van de zone voor
hun nationale delegatie. De werken hiertoe zullen starten eind 2014 en eindigen
samen met het bouwproject.
Het totale programmabudget bedraagt afgerond 1 miljard euro (zie kader).
Contracts and costs
Awarded contracts (BEL):
• Demolition

De Meuter/Interbuild/CEI/DeMeyer

10 M€

• Architecture &consultancy

SOM/ASSAR, Socotec, ACG,
SNC Lavalin

115 M€
458 M€

• Construction

BAM Alliance

• Electronic Security (ESS)

Siemens / Putman

17 M€

• Audio Visual (AVI)

Televic

26 M€

Awarded contracts (NATO):
• Active Network (ANWI) Lockheed Martin

62 M€

• Future contracts:
• Furniture Contract to be awarded in 2015
• Other ICT Services

Estimated costs for the future contracts:
Total estimated construction costs:

62 M€
750 M€

Additional costs for: NATO Governance and Transition,
Annual Revision, Contingencies, Construction security
Total programme costs:

1000 M€

De nieuwe NAVO-hoofdzetel, met een totale bruto vloeroppervlakte van 250.000
m², omvat het eigenlijke hoofdkwartier met onder meer circa 120.000 m² kantoren, een conferentiecentrum voorzien van de modernste technologie, een zone
voor gemeenschappelijke diensten zoals horeca, medische faciliteiten, winkels
en een perscentrum. Daarnaast komt er een servicezone met een personeelsgebouw, sport- en recreatiefaciliteiten en een technisch gebouw voor de centrale
energieproductie, magazijnen en werkplaatsen. De hoofdtoegang is gelegen ten
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zuiden van de site aan de Leopold III-laan. Tegelijk met de werken voor de bouw
van de nieuwe zetel werd de Leopold III-laan heraangelegd met twee rotondes
voor een betere toegang tot de nieuwe NAVO-site en de omliggende bedrijven,
en een tunnel voor het doorgaande verkeer. Aan de Haachtsesteenweg is een
secundaire toegang gepland voor goederenverkeer. De nieuwe zetel biedt plaats
aan 4.700 werknemers.
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Luchtfoto

ontwErpkaraktErIstIEkEn
Met het architecturale concept van het hoofdgebouw, dat acht lange en vier korte
kantoorvleugels verbindt via een centrale agora, wilde de ontwerper het beeld
oproepen van verstrengelde vingers, symbool voor de verbondenheid van de
lidstaten. Bij het ontwerp ging veel aandacht uit naar duurzaam bouwen. Voor
de energiebevoorrading van de site wordt gebruik gemaakt van een warmtekrachtkoppeling (WKK). Drie gasmotoren van 1 MW elk produceren elektriciteit die in het hoogspanningsnet van de site wordt geïnjecteerd. De warmte
die hierbij vrijkomt wordt hergebruikt voor de verwarming van de gebouwen.
Via een systeem van ondergrondse energieopslag (Boorgat Energie Opslag of
BEO) wordt tijdens de zomer de warmte onttrokken aan het gebouw en tijdelijk
opgeslagen in de bodem. Door middel van warmtepompen wordt deze warmte in

© PMT

De bouw van de nieuwe NAVO-hoofdzetel

de winter opnieuw gebruikt voor de verwarming. Ook de warmte die tijdens de
winter vrijkomt in de serverrooms wordt deels hergebruikt. De meeste kantoren
zijn uitgerust met een energie-efficiënt koelsysteem via betonkernactivering,
waarbij de betonnen tussenvloeren ’s nachts worden afgekoeld door circulatie van water via in het beton ingebedde leidingen en overdag geleidelijk hun
koude weer afgeven. Voor een optimaal waterbeheer wordt gebruik gemaakt
van groendaken en recuperatie van regenwater voor het sanitair en irrigatie. De
parkings bestaan grotendeels uit drainerende bestrating waardoor het water in
de ondergrond stroomt in plaats van naar de riolering waar het de zuiveringsinstallaties onnodig belast.
Een andere belangrijke ontwerpkarakteristiek is de beveiliging tegen terroristische aanslagen. Naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001 werd
beslist het oorspronkelijke ontwerp aan te passen opdat het gebouw bescherming zou bieden aan een bepaald dreigingsniveau. De structuur is ontworpen
om te weerstaan aan progressive collapse (voortschrijdende instorting), een
fenomeen waarbij het bezwijken van één structuurelement leidt tot het instorten
van een groot deel van het gebouw. De beglaasde gevels werden ontworpen om
het personeel te beschermen tegen de uitwerking van explosiebelastingen en
zijn tegelijk ook zonwerend en transparant.

HEt BouwproCEs
De werken startten eind 2010 en de oplevering wordt verwacht voor medio 2016.
Aan de eigenlijke bouwwerken gaat een fase van intensieve uitvoeringsstudies
vooraf waarbij de aannemer, op basis van de bestekvoorschriften, gedetailleerde
technische studies en planningen uitwerkt en voorlegt voor goedkeuring. Voor
het nazicht van deze uitvoeringsstudies doet het PMT naast het CDT ook een
beroep op een kwaliteitscontrolebureau (SOCOTEC) en op een consultant voor
het beheer van planning en kosten (ACG). Eind 2013 werden zo al meer dan
20.000 technische fiches en plannen verwerkt. De uitvoeringskwaliteit wordt
bewaakt door het CDT in zijn rol van architect en ontwerper en een bureau
dat instaat voor het permanente toezicht op de werken (SNC LAVALIN). Alles
samen is een omkadering van meer dan 300 personen betrokken bij dit proces,
plus de ongeveer 650 arbeiders. Een belangrijk deel van de werken worden
uitgevoerd door buitenlandse onderaannemers en leveranciers afkomstig uit
diverse NAVO-lidstaten.
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Met de aanwezigheid van 28 nationale delegaties is de NAVO-hoofdzetel een
interessant doel voor inlichtingendiensten. Tijdens de bouwfase worden daarom
ook substantiële inspanningen geleverd om te vermijden dat afluisterapparatuur
wordt ingebracht in het gebouw. Zowel de arbeiders als het bouwmateriaal en
-materieel worden onderworpen aan controles. In functie van de aard en de
locatie van de uit te voeren werken wordt geëist dat de arbeiders beschikken
over een veiligheidsmachtiging. Conform de MOU staat de NAVO zelf in voor
de controle op de naleving van de veiligheidsregels. Deze wordt verzekerd door
enerzijds de Construction Guard Force, een privébewakingsfirma die instaat
voor de toegangscontrole en anderzijds de Construction Security Teams (CST),
die instaan voor de technische beveiliging. Voor deze CST werden een aantal
tijdelijke functies werden gecreëerd binnen de IS en wordt beroep gedaan op
vrijwillige personeelsbijdragen van de lidstaten (VNC’s).

BElang voor BElgIë
De realisatie van de nieuwe hoofdzetel garandeert de verankering van de NAVO
in België met de daaruit vloeiende politieke en economische return. Er is de
economische return op korte termijn door deelname van Belgische ondernemingen aan de werkzaamheden, hoewel de impact hiervan beperkt is door het
lage prijsniveau van de offertes en het relatief grote aandeel van buitenlandse
ondernemingen in de realisatie van de werken. Belangrijker is de economische
return op lange termijn door de uitgaven in België voor de exploitatie van de
zetel en de uitgaven van het NAVO-personeel in de omgeving van Brussel. Op
politiek vlak bevestigt de aanwezigheid van de NAVO-zetel de centrale rol van
België binnen Europa. Tot kort voor de gunning van de opdracht werd druk
uitgeoefend opdat het project niet van start zou gaan in België, getuige onderstaand krantenartikel.
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BEsluIt
Het projectmanagement van dergelijk bouwproject is voor een team van zeer
bekwame en gedreven medewerkers een professionele uitdaging van formaat.
De complexe projectomgeving vergt het uiterste van het team om het project
op spoor te houden qua budget, planning en kwaliteit. Door de moeilijke economische omstandigheden en de sterke concurrentie eind 2009 werd bovendien
de laagste conforme offerte ingediend voor een bedrag dat een derde lager was
dan het door de NAVO goedgekeurde budget. Tegen deze achtergrond is het niet
verwonderlijk dat de bouw ook gepaard gaat met intense administratieve en juridische discussies, die in sommige gevallen jammer genoeg ook de pers halen.
Wil men dat de hoofdkrachtinspanning gefocust blijft op de realisatie van het
project en niet op de verdediging van de eigen belangen, moet voortdurend het
evenwicht bewaard worden tussen rechten en plichten van alle partijen. Naast
technische en projectmanagementcompetenties is de capaciteit tot overleg en
bemiddeling dan ook een sleutelfactor tot succes. Los van alle beslommeringen
is er de voldoening te kunnen meewerken aan één van de grootste en meest in
het oog springende gebouwen die ooit in België gerealiseerd werden. De bouw
van de nieuwe NAVO-zetel geeft ons land, en in het bijzonder Defensie, een
grote zichtbaarheid. Het PMT blijft er alles aan doen om het project tot een
goed einde te brengen.
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