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Bouw-, milieu- en energiecluster







Renovatie



Klimaatbeleid: tussenstappen naar 2050?

Bron: VCB Energiecongres 2017



Cruciale rol van overdracht

- Conceptnota aan de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van een 

Vlaams Energieplan 2021 – 2030 (07/2018):

« Bij notariële overdracht in volle eigendom
van een residentiële woning moet uiterlijk na
vijf jaar drie van zes* voorgestelde
maatregelen aanwezig zijn »

Dakisolatie, muurisolatie, glasisolatie, vloerisolatie, condensatieketel, 

hernieuwbare energie



EPC databank: % woningen volgens bouwjaar
Verbeeck G. & Ceulemans W. (2015), Samenvattend rapport analyse van de EPC databank



EPC databank: % woningen volgens energiescore
Verbeeck G. & Ceulemans W. (2015), Samenvattend rapport analyse van de EPC databank



EPC databank: gemiddelde energiescores
Verbeeck G. & Ceulemans W. (2015), Samenvattend rapport analyse van de EPC databank



Renovatie tegen 2050: volgende stappen?
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EPC+ vanaf 2019 (voorbeeld)

Bron: www.energiesparen.be



Systeem

EPB en EPC => één systeem (EPB ook Cloud 
gebaseerd en niet meer offline)

LCA-aspecten op termijn integreren (Totem)

Integratie met BIM en andere SW om te 
vermijden dat dezelfde gegevens in verschillende 
systemen ingegeven moeten worden (Energie, 
premies, verzekering…)



Impact EPB kantoren en scholen 

Relatie tussen werkelijk energie daling scholen en 
kantoren (2006-2016) is niet aangetoond

“Strategienota VEA voor 

niet-residentiële gebouwen” 

– Efika iov VEA (2016)





Parameters 

Prestaties EPB in kWh/m2.j ipv E-peil

Verbeterd K-peil ipv S-peil (rekening houden met LCA-aspecten)



Technieken & isolatie

Correcte waarden voor technieken 
hanteren, zoals:
•Rendementen van geothermische WP
•Passieve koeling (geothermie)
•Aansluitingen op het net: buffercapaciteit 

(en minder nood aan isolatie?)

U-waarde van houten raamkaders



De Woningpas

Bron: https://woningpas.vlaanderen.be/



Asbest

Import en export van ruwe asbestvezels in België en Luxemburg in kton (USGS, 2011)

Bron: OVAM



Asbest

Bron: OVAM



Asbest

Geïntegreerde aanpak: renovatie met aandacht
voor comfort, energie, gezondheid en milieu

Asbestinventaris: Overdracht mede-eigendom?

- voor de gemeenschappelijke delen 
- voor elk privédeel dat deel uitmaakt van de 

overdracht

Hoe zal dit in de praktijk kunnen gerealiseerd 
worden?



Asbest

Uitvoering van de werken

Doelstelling: risico’s voor werknemers, milieu, omgeving, buurt, … reduceren

Aannemer-professional:
- Zet volop in op opleiding en deskundige uitvoering
- Correct omgaan met asbesthoudend afval

Maar ook … opdrachtgever/klant heeft een opdracht

- Verricht zelf nog “eenvoudige handelingen”
- Wordt gefaciliteerd door toegankelijkheid containerparken, asbestophaling aan huis, …
- Maar wat met asbestrisico’s? Bescherming omgeving?
- Particulier wordt de concurrent van de aannemer?

! Bereidheid tot vergoeding van de aannemer om asbest veilig te verwijderen



Asbest

Uitvoering van de werken

Ambities:

- Goed geïnformeerde en opgeleide aannemer
- Stimulans voor particulier om een professional in te schakelen
- Verzekerbare situatie
- Faciliteiten voor particulier ook voor aannemer





Een veranderend energielandschap

→ Een geïntegreerde aanpak van het volledige systeem is noodzakelijk

Productie - Consument

Centraal

Prosumenten
Verspreid



Thermische netten

3 elementen
- Warmtebron

- Warmtedistributie

- Warmteafnemer



Toekomstige organisatie 
energievoorziening



Toekomstige organisatie 
energievoorziening

• Directe lijn: netwerk tussen 1 windmolen/zonnepark en 1 afnemer
• Gesloten distributienet: netwerk dat verschillende bedrijven aan 

mekaar koppelt
• Local energy community of hernieuwbare energiegemeenschap: 

burgers of bedrijven die onderling energie uitwisselen



Naar een nieuw energiesysteem?

Artikel 2 16° van hernieuwbare energie richtlijn:

„hernieuwbare-energiegemeenschap”: een juridische entiteit die” … 

“gebaseerd is op open en vrijwillige deelname, autonoom is en 

daadwerkelijk wordt gecontroleerd door aandeelhouders of leden die 

zijn gevestigd in de nabijheid van de hernieuwbare-

energieprojecten” …

Art 22 van dezelfde richtlijn:

• Met het oog op de verkoop, verbruik, opslag, en 

uitwisseling van hernieuwbare energie via de hernieuwbare 

energiegemeenschap… 



Naar een nieuw energiesysteem?

Wijk van de toekomst?



Naar een nieuw energiesysteem?

Doelstellingen:
• Meer hernieuwbare energie installeren en deze lokaal gaan 

gebruiken of onderling gaan uitwisselen;

• Verhogen van betrokkenheid van inwoners van wijken of van 

bedrijventerreinen;

• Energie lokaal gaan opslaan in warmte, batterijen of elektrische 

wagens.



Ook voertuigen integreren!

Voertuigen zullen 
in de toekomst 
dienen als batterij 
voor zonne-
energie, maar ook 
als energiebron 
voor woningen*

*Op basis van 60-100kWh batterijen



Green Energy Park, Zellik

• CO2 neutrale proeftuin in 
realistische omgeving in Zellik

• Elektrisch grid, een ultra-laag 
temperatuur warmte-net en 
uitgebreide elektrische 
mobiliteitsmogelijkheden

• Nieuw ziekenhuis, campus van VUB, 
groen datacenter onderling 
gekoppeld om hernieuwbare 
energie uit te wisselen



Eco Gantoise, Gent

• 300 woningen op site oud voetbalterrein AA Gent
• Lokale uitwisseling van hernieuwbare energie, energie wordt eerst 

aangewend voor de lokale bewoners om energiekost te beperken
• BREAAM gecertificeerd door duurzame aanpak van materialen, afval, 

energie en mobiliteit



Naar een nieuw energiesysteem?

En nu?
• VCB vraagt snelheid!

- Gebouwen worden de spil in een nieuw energiesysteem, zowel residentieel 

als niet residentieel;

- Investeringen in hernieuwbare energie gaan steeds meer gepaard met 

investeringen in energie-efficiëntie en slimme netwerken, 

het is een win-win;

- Elektrische wagens zullen in de toekomst niet alleen energie afnemen, 

maar ook woningen bevoorraden met elektriciteit (Vehicle2home en 

vehicle2grid);

- Door energie lokaal te gaan gebruiken daalt de energierekening en komt er 

ruimte vrij voor andere investeringen in het gebouw!









Bron: Rura, 2018

Internationale vergelijking aandeel flats
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Ruimte



Beperkingen op bouwmogelijkheden

Recht van voorverkoop

Vogelrichtlijngebieden

Habitatrichtlijngebieden

Beschermde landschappen, stads-
en dorpsgezichten

Overstroombare gebieden

Biologische waardering



Toestand volgens het 
BRV (0ha in 2040)
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Overige harde bestemmingen onbebouwd

Toestand volgens het 
BAU (0ha in 2050)

Bron: VITO, SVR, witboek BRV









Slimme gebouwen: de toekomst?

Internet of things

Elektrificatie

- Warmtepompen

- Wagens 

Meten en sturen via domotica

- Integratie van apps

Flexibiliteit vs opslag

- Gebouw geïntegreerde 

energieproductie en opslag

Eilandwerking vs netgekoppeld



BIM: nieuwe manier van 
ontwerp, werkplanning, 
onderhoud

Bron: FOD Economie



Organisatie bouwvorm

Ontwerper

Aannemer

Deskundige 
akoestiek

Energie-
deskundige

…



Lean Bouwen

Voorbeeld van het gebruik van visueel 

management en de 5S-methode om de 

opslagzone op de werf beter te 

organiseren. De circulatiezones worden 
aangeduid door de pijlen.

• de wachttijden ten gevolge van bijvoorbeeld het niet-
beschikbaar zijn van het materieel of de materialen

• de onnodige verplaatsingen van de arbeiders op de werf
• het uit uitvoeringsfouten resulterende rework (niet-

opgeleverde werken, niet-naleven van toleranties ...)
• het bijhouden van voorraad en de financiële impact ervan
• het logistieke beheer (transport)
• de overproductie (uitvoering van meerwerken zonder 

toestemming van de klant, talloze vergaderingen en 
rapporten ...)

• het teveel aan processtappen (overdaad aan controles ...).



Doelstellingen 2020 en verder

Renovatiepact: E60 tegen 2050 voor 

alle bestaande woningen



Save the date!

• 1ste EPC Congres: Energieprestatiecontracten & 

klimaatdoelstellingen te bereiken

18/02, Herman Teirlinck gebouw Brussel

http://www.vcb.be/events-detail?id=1374

• 11de Vlaams Energiecongres: Energietransitie in de bouw

28/03, Lamot Mechelen

http://www.vcb.be/energiecongres

http://www.vcb.be/events-detail?id=1374
http://www.vcb.be/energiecongres


Bedankt voor uw aandacht!


