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De brug tussen kunde en kunst

Wij zien de technische uitrusting in 

samenhang met de vormgeving, de 

bestemming en de functies van het 

gebouw. Daarom werken we steeds in 

een hechte relatie met de bouwheer, 

de architect en de aannemers. Zo sla-

gen we erin een toegevoegde waarde 

te creëren voor de komende generaties. 

Ingenium koos doorheen de jaren be-

wust voor een gestage, kwalitatieve en 

solide groei. Ook het team groeide en 

voor elke functie selecteerden we de 

juiste mensen. Met het realiseren van 

innovatieve en prestigieuze projecten 

werd onze kennis en expertise steeds 

ruimer en legden we steeds nadrukke-

lijker de brug tussen kunde en kunst.

Ons bureau groeide ondertussen uit tot 

een toonaangevende speler en fier stel-

len we vast dat Ingenium vandaag een 

grote expertise ten dienste kan stellen 

van opdrachtgevers die innovatief, on-

afhankelijk en kwalitatief advies wensen 

voor hun bouwprojecten.

Ingenium is een ingenieursbureau voor 

technische uitrusting in gebouwen dat 

zweert bij een holistische benadering 

van relatief complexe systemen als de 

leef- en werkomgeving van de mens. 

Ingenium wenst voortrekker te zijn in 

het vinden en formuleren van duurza-

me oplossingen voor het leef- en werk-

comfort in de gebouwde omgeving. 

Ingenium adviseert, bestudeert en ont-

werpt op maat van de klant, op een kri-

tische, onafhankelijke, innoverende en 

creatieve wijze, gebouwkarakteristieken 

en technische installaties.

Een harmonische integratie  
van functionaliteit en esthetiek

ir. Herwig Vyncke, 
stichter
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Look beyond the horizon

Een gebouw is nooit een doel op zich. 

Het gaat een interactie aan met die-

genen die erin leven en werken. Deze 

interactie verloopt hoofdzakelijk via 

de technische uitrusting. Ruimten en 

materialen lijken te veranderen in een 

organisme dat functioneert op men-

senmaat. Dat is de technologie die het 

gebouw leefbaar maakt. Dat is de tech-

nologie waar Ingenium voor tekent.

De maatschappij en de geesten van de 

mensen zijn voortdurend in beweging. 

Ingenium evolueert mee in dit streven 

naar meer duurzaamheid, verantwoor-

delijkheid, veiligheid en comfort. We 

doen dit door betrouwbare, efficiënte 

en duurzame uitrustingen te ontwerpen 

en te bestuderen op een economische 

en ecologisch haalbare basis. 

Kernwoorden in onze aanpak zijn kwa-

liteit, respect, onafhankelijkheid en in-

novatie. 

We zijn ervan overtuigd dat we en-

kel door het leveren van kwaliteit, 

maximaal kunnen voldoen aan de 

behoeften van onze opdrachtgevers.  

Ingenium wil in zijn activiteiten res-

pect tonen voor alle stakeholders en 

de natuur waarin we mogen leven. Dit 

vertaalt zich o.m. in een drang om zo 

duurzaam mogelijke projecten en rela-

ties te creëren.

Ingenium is een ingenieursbureau dat 

onafhankelijk is van enige belangen-

groep. Enkel zo kunnen we een volle-

dig neutrale en objectieve adviesfunc-

tie vervullen waarbij de belangen van 

onze opdrachtgevers primeren.

Innovatie is binnen Ingenium een men-

taliteit. De zin om op ontdekking te 

gaan, het non-conformisme, de crea-

tiviteit en de neiging om risico’s te ne-

men die met elke doorbraak gepaard 

gaan, worden voortdurend aangemoe-

digd. We gaan hierbij steeds doordacht 

te werk, met respect voor bestaande 

wetmatigheden. 

We willen op een degelijke  
manier innovatief zijn

ir. Nicolas Vyncke, 
bestuurder
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CONSULTANCY

Onze ingenieurs onderzoeken, overleg-

gen, analyseren en evalueren welke op-

lossingen het best tegemoet komen aan 

de verwachtingen van onze klanten.

Ingenium adviseert, bestudeert en ont-

werpt de technische uitrusting in zowel 

bestaande als nieuwe gebouwen en 

begeleidt de uitvoering ervan op de 

werf. De constructieve interactie met 

de opdrachtgever, de architect en de 

uitvoerende partijen primeert en leidt 

vaak tot verrassende en ingenieuze op-

lossingen. Na de voltooiing worden de 

technieken verder opgevolgd en geop-

timaliseerd.

We verzorgen het hele traject

Het  ingenium -team
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ENGINEERING COMMISSIONING

Onze visie over technische uitrustingen 

zorgt voor een functionele en estheti-

sche harmonisatie met de vormgeving, 

de bestemming en functies, het comfort 

en de energieprestatie van een gebouw.

We hanteren hierbij een brede waaier 
aan technieken, zodat we een oplossing 
op maat ontwikkelen voor de diverse 
marktsegmenten waarin we actief zijn.

Onze kwaliteitsbewaking op het vlak 

van comfort en energieprestatie garan-

deert een optimalisatie van de presta-

ties van gebouwen en installaties in 

uitbating.
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Consultancy, realistisch advies  
voor een optimaal resultaat

Onze kennis en ervaring over techni-

sche uitrustingen in het algemeen en 

de energieproblematiek en ICT-infra-

structuur in het bijzonder, hebben wij 

doelgericht gestructureerd en aange-

vuld. Onze ingenieurs onderzoeken, 

overleggen, analyseren en evalueren 

welke oplossingen het best tegemoet 

komen aan de verwachtingen van onze 

klanten.

Onze gespecialiseerde teams ‘Consul-

tancy ICT-infrastructuur’ en ‘Consul-

tancy Energie’ geven onafhankelijk en 

objectief advies binnen hun kennisdo-

mein. Ze bestuderen en analyseren de 

opgegeven randvoorwaarden, maken 

realistische haalbaarheidsstudies en ge-

ven beleidsondersteunend advies. Op 

basis van intens overleg en studiewerk, 

en terugvallend op de grote kennisda-

tabank binnen Ingenium, geven ze hun 

visie op de gestelde problematiek. Nu 

en voor de toekomst. 

CONSULTANCY

Consultancy Energie onderzoekt aller-

hande energievraagstukken binnen de 

bebouwde omgeving. Haar integrale 

aanpak is gesteund op de basisprincipes 

van de ‘Trias Energetica’: het beperken 

van de energiebehoefte, het toepassen 

van hernieuwbare energie en het effici-

ent omgaan met niet duurzame energie.

• ENERGIE

CONSULTANCY ENGINEERING COMMISSIONING

• ICT-infrastructuur

Consultancy ICT-infrastructuur legt zich 

toe op auditing, consultancy en assisten-

tie bij de studie en realisatie van projec-

ten op het vlak van ICT-infrastructuur. De 

focus ligt op advies omtrent telefonie, 

telecom en datacominfrastructuur (bin-

nen en tussen gebouwen). Verder geven 

onze ingenieurs strategisch advies over 

bestaande en toekomstig uit te bouwen 

ICT-infrastructuur.
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ENGINEERING

Onze kernactiviteit is de studie en het 

ontwerp van technische uitrusting in 

gebouwen. Of het nu om nieuwe of 

te renoveren gebouwen gaat, steeds 

moet het verwachtingsprofiel nauw-

keurig worden gedefinieerd. Daarom 

besteedt Ingenium bijzonder veel 

aandacht aan de wensen en behoef-

ten van de mensen die effectief in 

het gebouw zullen wonen of wer-

ken. Aan de hand van een unieke 

en gedetailleerde vragenlijst peilen 

we naar de expliciete, maar ook naar 

de niet-uitgesproken wensen en ver-

wachtingen.

Daarbij komt de kennis en ervaring, 

die we de voorbije 40 jaar opge-

bouwd en georganiseerd hebben, 

uitstekend van pas. Deze stelt ons in 

staat om via de technische uitrusting 

precies die intelligentie en dat com-

fort in het gebouw te integreren, die 

een blijvende meerwaarde beteke-

nen voor de bewoners of gebruikers.

We streven naar een harmonieuze in-

tegratie door eenvoudige, natuurlijke 

principes te respecteren tijdens de 

conceptuele fase, en door te kiezen 

voor kwalitatieve en duurzame ma-

terialen.

We informeren u van in het begin zeer 

nauwgezet over de budgettaire impli-

caties van bepaalde keuzes. Daarenbo-

ven denken wij op lange termijn met 

u mee door steeds de uitbatings- en 

onderhoudskosten en zelfs de afbraak- 

en recyclagekost van installaties (Life 

Cycle Analysis) in rekening te brengen. 

Deze strikte budgetbewakingsmetho-

diek garandeert u een grote transpa-

rantie, waarbij u steeds zicht heeft op 

het totale prijskaartje van het project. 

De wensen en verwachtingen worden 

uiteindelijk vertaald in eenduidige en 

gedetailleerde bestekken, plans en 

schema’s, waarmee prijsoffertes op-

gevraagd kunnen worden. Op deze 

wijze krijgt u meerdere offertes voor 

eenzelfde vereiste kwaliteit.

Eenmaal de uitvoering op de werf 

start, volgt Ingenium nauwgezet de 

realisatie op, met absoluut respect 

voor kwaliteit, timing en budget. Onze 

deskundige en ervaren projectleiders 

uitvoering evalueren op de werf de 

correcte uitvoering door de aanne-

mers, coördineren en communiceren 

waar nodig voor een vlotte doorstro-

ming van gegevens, houden toezicht 

en gaan na of het vooropgestelde re-

sultaat bereikt wordt.

Engineering, functie en esthetiek in een 
aangename omgeving
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• SpORT EN RECREATIE

• ONDERWIjS

• ZIEKENHUIZEN

• WONEN EN ZORGEN

• KUNST EN CULTUUR

• LABORATORIA

• DATACENTRA

• KANTOORGEBOUWEN

Marktsegmenten 

CONSULTANCY ENGINEERING COMMISSIONING
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Beveiliging: bliksem, brand, diefstal, inbraak, gebouwbeveiliging, objectbeveiliging, overval, 

personenbeveiliging Communicatie: algemene omroep, audio- en videosystemen, beeld-

communicatie, congresinstallaties, CCTV, geluidsinstallaties, kamersignalisatie, multimedia-

installaties, muziekdistributie, personenzoekinstallatie, p.A.T., simultaanvertaling, steminstal-

laties, telefonie, videofonie Computerrooms - datacentra: beveiliging, business continuity, 

disaster recovery, elektriciteit, ICT-infrastructuur, klimatisatie Duurzame technieken: beton-

kernactivering, biomassa, boorgat-energieopslag, bouwfysische maatregelen, grond-lucht 

warmtewisselaars, koude-warmte-opslag in de bodem, lage-temperatuursystemen, nacht-

ventilatie, waterstofcellen Elektriciteit: aarding en overstroombeveiliging, EMC-problematiek, 

hoogspanningsstations en distributie tot 36 kV, kathodische bescherming, no-break instal-

latie, noodstroomgroepen, sterkstroomdistributie, industriële verlichting, utilitaire verlichting 

en sierverlichting, sportveldverlichting Energie: afvalverbranding, energiebeheerssystemen, 

energietransport en -opslag, energieprestatienormen, energieproductie, energierecuperatie, 

peak-shaving, warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, trigeneratie Gebouwenbeheers-
systemen: alarmbeheer, afstandssturing, cable management, facility management, immotica, 

technisch beheer Hernieuwbare energie: energie-opslag in de bodem, photovoltaïsche cel-

len, waterkracht, windenergie, zonthermische systemen ICT: telefoniesystemen, LAN, WLAN, 

WAN, city networks, opslag- en backup-systemen, gestructureerde bekabeling, FTTD, VoIp, IT-

outsourcing, SLA’s Keukeninrichting: afvalinstallaties, dampkappen, dieetkeuken, grootkeu-

ken, HACCp-normen, vaatwasinstallatie, ventilatieplafonds, voedseldistributie Klimaatregeling: 
beheersing van relatieve vochtigheid, clean-rooms, full-air systemen, integrale klimaatbeheer-

sing, laminaire flowkasten Koeling: absorptiekoeling, adiabatische koeling, directe expansie, 

free-cooling, ijswatermachines, ijsbanken, koelbalken, koelplafonds, koelkamers Liften en 
transportmiddelen: buizenpost, documententransport, hefbruggen, personenliften, roltrap-

pen, schaarheftafels, transportbanden Medische gassen: medische gascentrales en distributie 

zuurstof, lachgas, perslucht, vacuüm Medische uitrusting: bedwandarmaturen, gassterilisatie, 

monitoring, operatie-infrastructuur, patiëntenterminals, radiologie, scanners, stoomsterilisatie 

Onderhoud gebouwen: cable management, facility management, SLA’s, onderhoudsbeheer, 

technisch beheer, commissioning Sanitaire installatie: afvalwaterzuivering, brandblusinstal-

laties, buffering, demineralisatie, fonteininstallatie, legionellapreventie, omgekeerde osmose, 

pompinstallaties, regenwaterafvoer en -recuperatie, riolering, RVS, sprinklerinstallaties, water-

afvoer, waterdistributie, waterwinning, zwembadinstallaties Toegangscontrole: aanwezig-

heidsmelding, automatische drempels, badgesystemen, betaalautomaten, biometrische syste-

men, capaciteitscontrole, slagbomen, ticketgevers, verkeersregeling Ventilatie: absoluutfilters, 

ejectoconvectoren, hogedruksystemen, inductiesystemen, impulsventilatie, natuurlijke venti-

latie, rook- en warmteafvoer, verdringingsventilatie, ventiloconvectoren, warmeluchtgordijnen, 

werkplaatsafzuiging Verwarming: afstandsverwarming, automatische regeling, elektrische 

verwarming, plafondverwarming, productie van warmte met water, oververhit water, rookgas-

afvoer, stoom, statische verwarming, vloerverwarming, warmtepompen, warmterecuperatie.

ENGINEERING

Technieken
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Commissioning, opvolging op maat 

Het gaat hier over veel meer dan het 

onderhoud. Elk gebouw is uniek en vaak 

kunnen de prestaties met enkele kleine 

ingrepen worden geoptimaliseerd. We 

volgen de installaties verder op en be-

geleiden de gebruiker zodat deze ge-

niet van een optimaal rendement.

Onze commissioning activiteiten situe-

ren zich doorheen het volledige bouw-

proces: van idee tot ontwerp, van uit-

voering tot oplevering, en tijdens het 

gebruik van het gebouw.

Commissioning is het proces voor kwa-

liteitsbewaking op het vlak van comfort 

en energieprestatie van gebouwen en 

installaties. De doelstelling is in uitba-

ting de prestaties behalen die bij het 

ontwerp werden vooropgesteld. 

Complementair aan de studie en het 

ontwerp van technische uitrusting en 

de controle op de uitvoering ervan, 

volgt Ingenium zijn realisaties verder op 

om na te gaan of ze functioneren zoals 

vooropgesteld. Commissioning zorgt 

ervoor dat de werking van de installa-

ties beter afgestemd is op het effectie-

ve gebruik ervan. Een betere afstelling 

van de installaties zorgt voor een hoger 

comfort, een lager energieverbruik en 

een vermindering van de schadelijke 

uitstoot. Commissioning verlengt bo-

vendien de technische levensduur van 

zowel de installaties als het gebouw. 

COMMISSIONING

CONSULTANCY ENGINEERING COMMISSIONING
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Waarom kiezen voor Ingenium?

evoluties enerzijds en de specifieke wen-

sen van iedere klant anderzijds.

• Integratie van innovatieve techno-

logieën. Gedreven door een gezonde 

en wetenschappelijke nieuwsgierigheid 

houden wij de vinger aan de pols van de 

technologische innovatie. Op deze wijze 

biedt Ingenium steeds vooruitstrevende 

en duurzame oplossingen aan. We dur-

ven steeds een stap verder denken, en 

onderzoeken of we wel degelijk iedere 

mogelijkheid tot een optimaal concept 

hebben benut.

• Team spirit. Betrokkenheid, engage-

ment en dialoog zijn de bouwstenen 

voor een constructief samenwerkings-

verband. Respect en openheid voor ie-

ders inbreng in een team, met het oog 

op het algemene belang staan garant 

voor succesvolle resultaten.

• Kwaliteit op maat van de klant staat in 

onze dienstverlening voorop. We verta-

len daarbij steeds de verwachtingen van 

de opdrachtgever, de architect en de 

gebruiker in technische uitrustingen op 

mensenmaat.

• Grote ervaring in multidisciplinair ont-

werp, met een holistische en duurzame 

aanpak. We zien functies, vorm, comfort 

en technische uitrustingen als één ge-

heel. Onze ingenieurs delen hun visies, 

ideeën en ruime ervaring in grote, com-

plexe en uitdagende projecten over de 

grenzen van hun specialisaties heen. 

• Duurzame samenwerking. We stre-

ven naar hechte relaties op lange ter-

mijn, waarbij we vertrouwd zijn met 

onze klanten en hun noden, alsook 

met de specifiek bijhorende techni-

sche kennis. Zo kunnen we snel, gericht 

en gevat inspelen op technologische  

De medewerkers van Ingenium zijn specialisten in verschillende disciplines. Ze beschikken 

over een degelijke kennis en een uitgebreide ervaring. Omdat ons bedrijf steeds nieuwe 

uitdagingen aanneemt én oplost, verruimen al onze medewerkers permanent hun ho-

rizon. Wanneer u Ingenium inschakelt in uw project, maakt u een keuze die garant staat 

voor professionaliteit, kwaliteit en respect voor opgelegde termijnen en budgetten. 
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beyond
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Nieuwe St-Annadreef 23
8200 Brugge
T: +32 (0)50 40 45 30
E: info@ingenium.be
W: www.ingenium.be
RPR Brugge, BTW BE 0436.815.150
KBC 474-7103471-04


