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De Grondregie van de Stad Brussel, officieel erkend als 
‘Ecodynamische onderneming’ 

 
Brussel, vrijdag 14 maart 2014 

 
 Maandag 17 maart, wordt het Continental-gebouw, waar de diensten van de 
Grondregie gehuisvest zijn, ter ere van de officiële uitreiking van het label “Ecodynamische 
ondernemingen 2013-2014” bekroond met een eerste ster! Deze onderscheiding, geldig voor 
een periode van drie jaar, zet de inspanningen die de instantie heeft verricht voor het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling in het licht. 
 
 Het label “Ecodynamische onderneming” is een officiële erkenning in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van de goede praktijken voor milieubeheer in de publieke en private 
ondernemingen. Het beloont milieudynamisme en vooruitgang op het vlak van bijvoorbeeld, 
afvalbeheer, rationeel energiegebruik, het beheer van de mobiliteit van de werknemers, 
rationeel gebruik van primaire grondstoffen of ook de ecologische sensibilisatie van de 
werknemers.  
 
 Teneinde haar objectief te bereiken heeft de Grondregie een driekoppig team 
samengesteld met de naam: « eco-actie ». Twee leden komen voort uit de cel 
“patrimoniumvalorisatie”, één uit de cel “human ressources en interne coördinatie”. De 
sterkte van de kandidatuur was ongetwijfeld de hoge energieprestatie van de structuren, in 
navolging van het bestaande huurpatrimonium van de Regie. Deze gunstige energieprestaties 
kenmerken zich door de optimalisatie van het verwarmingssysteem en de drastische daling 
van het energieverbruik. Bovendien, begeeft de overgrote meerderheid van het personeel zich 
naar de werkplaats door gebruik te maken van het openbaar vervoer. De ecologische 
inspanningen zullen in de toekomst alleen nog worden opgebouwd.  
 
 Mohamed Ouriaghli (PS) is uitermate tevreden met de onderscheiding, maar 
misschien nog meer met het bewijs van de collectieve ecologische bewustwording van de 150 
personeelsleden van de Regie: « Ik vond het belangrijk om mijn medewerkers te verenigen 
rondom dit objectief. En dit gezien de aanzienlijke inspanningen die reeds jaren worden 
geleverd om de energieprestaties van het private patrimonium en met name van het 
Continental-gebouw te verbeteren. Het is namelijk in dit gebouw, waar zich 41 woningen en 
13 handelsruimtes bevinden, dat we drie jaar geleden het eerste systeem voor warmte-
krachtkoppeling voor de opwekking van elektriciteit hebben geplaatst. Het label bekroond de 
duurzame benadering die we reeds vele jaren geleden begonnen ». De Schepen vervolgt :  
« Het label is drie jaar geldig. Het is de termijn die we onszelf opleggen voor het aanwenden 
van nieuwe maatregelen en het behalen van een bijkomende ster ». 



 
• De Continental, gebouw op de lijst van beschermde monumenten 

 
Het gegeven dat het Continental-gebouw behoort tot het historisch patrimonium van 

Brussel, maakt de onderscheiding des te bijzonder. Het gebouw dateert van 1874 en kenmerkt 
zich door de eclectische stijl, naar een ontwerp van architect E. Carpentier die zich liet 
inspireren door het Louvre in Parijs. Het werd gebouwd op vraag van een private 
onderneming die er een prestigieus hotel uitbaatte. In 1885 werd het gebouw overgenomen 
door de Stad Brussel. De naam « Continental » toont aan dat men met dit gebouw de gangbare 
bouwstijl in Europa wilde voorbijstreven. In de loop van de geschiedenis is het gebouw 
meermaals van bestemming gewijzigd (museum, vergaderruimte, Café de l’Hôtel 
Continental). In 1901 sloeg het noodlot toe, toen een verschrikkelijke brand het gebouw 
grotendeels beschadigde. Een grondige renovatie drong zich op en vond plaats van 1979 tot 
1982. Sinds de renovatie herbergt het gebouw kantoren (waaronder die van de Grondregie), 
appartementen en winkels. 
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