


Van renoveren tot duurzame buurt  



wonen 

• Renovatieadvies aan huis 2.0 
• Ontzorgingstrajecten 
• Advies op maat - gebouwniveau  
• Advies op maat - wijkniveau 



Renovatieadvies aan huis 2.0 



Renovatieadvies aan huis 
• Nieuw adviesverslag: 

• stappenplan  
• advies lange termijn  
• technische fiches  
• Beno-proof 



 



 



Renovatieadvies aan huis 
• Nieuw crm systeem: 

• Laagdrempelig 
• Portaal voor particulieren 
• Portaal voor gemeenten 
• Opvolging mogelijk per maatregel 

 



Renovatieadvies aan huis 
Online tool www.bouwwijs.be/ 
mijnwarmhuis 

 

 

thermocard 

 

Filmpje in Oost-Vlaamse cinema’s  



Ontzorgingstrajecten 



Ontzogingstrajecten 

Wat? 
• Renovatieadvies aan huis gekoppeld aan een 

begeleidings- en ontzorgingstraject 
• Samenwerking tussen lokaal bestuur, Steunpunt 

Duurzaam Wonen en Bouwen en erkende 
BENOvatiebegeleider 

• Gratis en vrijblijvend voor deelnemende gezinnen 
 
 

 



Ontzorgingstrajecten 

Hoe? 
• Op maat van de deelnemende stad of gemeente: 

• Gemeente- wijk- of doelgroep-aanpak 

• Werving  
• door Lokaal bestuur & Steunpunt 

• Renovatieadvies 
• Steunpunt 

• Begeleiding en ontzorging 
• BENOvatiebegeleider 
 

 
 
 
 
 

 



Ontzorgingstrajecten 
• Europees project See2Do! 

•  Renovatieadvies op basis van thermografie 
• Aalst en Waarschoot 

 
• Lokale BENOvatieprojecten: 

• Advies + ontzorging door VEA-project Gezinsbond / Wijkwerf 
Gent 

• Kruibeke, Zingem, Kruishoutem, Oudenaarde, Lochristi, Lokeren, 
Sint-Gillis-Waas, Stekene, Destelbergen 

 
• BENOvatieprojecten met kwetsbare doelgroepen 

• Advies + ontzorging door MAW  
• Geraardsbergen i.s.m. OCMW 
• Ronse i.s.m. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

 



Ontzorgingstrajecten 
Gemeente / stad Renovatieadviezen Instap ontzorging 
Kruibeke 26 9 
Kruisem 34 12 
Lochristi 21 11 
Lokeren 11 6 
Oudenaarde 25 8 
Sint-Gillis-Waas 12 4 
Stekene 11 6 
Totaal 140 56 
 

Ingrepen Kruibek
e 

Lochristi Lokeren Kruisem 
Oudena
arde 

SGW Stekene Totaal 

dak / zoldervloer 
isoleren 1 1 4 7 3 1 17 
Muren/spouw 
isoleren 1 2 1 5 7 4 20 
nieuwe ramen 
beglazing 3 2 3 9   2 19 
vloeren     1 3     4 
verwarming   2 1 1 1 1 6 
ventilatie 1 2   7   1 11 
hernieuwbare 
energie 2 1   5 1 1 10 
Totaal  8 10 10 37 12 10 87 
drvw nr architect 1 3   5 1   10 



Advies op maat- gebouwniveau 

 
• Meer duidelijkheid en meer 

houvast over duurzaamheid 
zowel voor de bouwheer als 
het bouwteam.  

• Garantie dat duurzaamheid 
op een integrale wijze wordt 
benaderd. 

• Zekerheid dat duurzaamheid 
doorheen het gehele 
bouwproces wordt bewaakt: 
van locatiekeuze over 
ontwerp en realisatie tot en 
met beheer. 

 
 

Meerwaarde- Vlaamse Maatstaf: 
 
  



Advies op maat- gebouwniveau 

1. Hoog ambitieniveau na op het 
gebied van duurzaam bouwen  
(min BEN) 

2. Politiek gedragen 
3. Voorbeeldfunctie  infofiches 

Voorwaarden: 
 
 

 
 



wonen 

 

Liesbet Van de Casteele, 
duurzaamheidsambtenaar 
Geraardsbergen 



Advies op maat- gebouwniveau 

•  Ik belde je gisteren al met mijn vraag naar een correcte 
formulering omtrent het gewenste maximum K-peil. Het 
opdrachtgevend bestuur, het Autonoom Gemeentebedrijf 
Geraardsbergen (‘AGBG’), gaat ermee akkoord dat we 
ambitieuzere normen opleggen dan de vigerende wetgeving, 
zolang het technisch en financieel haalbaar blijft. We zouden 
inzake energieprestatie minstens de normen willen opleggen 
die vanaf 2017 voor openbare besturen zullen gelden (K40 + 
E-peil), alleen vraag ik me af of dat haalbaar is aangezien de 
software voor berekening van het E-peil (volgens de EPN-
methode) nu nog niet beschikbaar is. Vandaar mijn reactie: 
SOS Goedele! 

 

• Vraag: 
 
 

 
 



Advies op maat- gebouwniveau 
Advies 
• K25 – E40 
• U muur, dak vloer < 0,24 

 
 
 

 
 

• Ug 1,0, Ufr 1,5 

Realisatie 
• K13 – E41 
• U muur:  

– 0,18 (12 cm PU) 
– 0,22 (10 cm PU) 
– 0,24 (20 cm glaswol) 

• U dak: 0,22 (15 cm PS) 
• U vloer: ? 
• Ug: 1,1, Ufr: 1,5 



Advies op maat- gebouwniveau 
Advies 

• Cf. bestek 
 
 

 
 
• Herbruik hemelwater 
• Belaqua gekeurd systeem 

niet automatisch aanvulling 
met leidingwater bij gebrek 
aan regenwater 

Realisatie 
• Ventilatie  

– Type D voor cafetaria, 
danszaal en burelen.  

– Type C voor grote 
sporthal/zaal krijgskunsten en 
turnzaal 

• Regenwaterrecuperatie 
voor toiletten, buitenkraan 
voor schoonspuiten 
mountenbiken/poetsen? 



Advies op maat- gebouwniveau 

Advies 
• isoleer alle 

warmwaterleidingen met 
minerale wol of PE schuim 
 

• zonneboiler 
 

• Cf. bestek 
 
 

Realisatie 
• warmwaterleiding (toevoer 

en retour) geïsoleerd 
 

• centraal warmwaterboiler 
van 2000 liter op CV (gas) 
 

• PV 58kWp (aantal: 216)  



Advies op maat- gebouwniveau 

Advies 
• al het hout beschikt over 

een certificaat voor 
duurzaam bosbeheer (bv. 
FSC) 
 

• leg bijkomende eisen op 
ivm sportvloer: min. 75% 
natuurlijke grondstoffen, 
met A/A+ label en zeer lage 
VOC 
 
 

Realisatie 
Uitgevoerd? 

 
 
 
 

Uitgevoerd? 
 



Advies op maat- gebouwniveau 

Aanvraag 2016, geldende norm:  E50, K40 (voor 
kantoren en scholen) , geen voor sporthal 

 
  Realisatie E41 en K13 
 
Bouw bibliotheek:  
• BEN 
• zowel voor dak als muren rotswol 
• dak gedeeltelijk groendak 



wonen 

 



wonen 

 



Advies op maat- wijkniveau 

• Stedenbouwkundige projecten 
• Masterplannen 
• Beeldkwaliteitsplannen 
• Inrichtingsplannen 
• Verkavelingen of ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

• Wat?: 
 

 
 



Advies op maat- wijkniveau 

 

Vlaamse maatstaf duurzame wijken 
 
 



Advies op maat- wijkniveau 

 
 

 
 

Sam De Coster, 
duurzaamheidsambtenaar Aalst 



Advies op maat- wijkniveau 

 
 

 
 



Advies op maat- wijkniveau 
Vlaamse maatstaf duurzame wijken 

 
 

•Scoretool- weging 
•verschillende indicatoren 
gewogen binnen de rubriek. 
•verschillende rubrieken gewogen 
binnen het thema. 
•verschillende thema’s gewogen 
tot een globale score. 
 

Bepaalde criteria staan vermeld als een 
basisvoorwaarde 



Advies op maat - wijkniveau 

 

Duurzaamheidsscore  zonder ontwikkelaars 
 
 



Advies op maat - wijkniveau 

• Subsidies Vlaamse Overheid 
stadsvernieuwingsproject 

• Vraag: Opleggen duurzaamheid aan de 
projectontwikkelaars?  Hoe meten?  
Zonder 150 indicatoren door te 
worstelen? 

 
 
 



Advies op maat - wijkniveau 
minimumscore per indicator vastgelegd, + enige vrijheid 
gegeven om vrij aan te vullen tot een bepaalde score (=20)  

 

 
 
 



Advies op maat - wijkniveau 

 

Score met ontwikkelaars (basis) 
 
 



Advies op maat - wijkniveau 

 

Score met ontwikkelaars (maximaal) 
 
 



Advies op maat - wijkniveau 

 

Score met 
ontwikkelaars 
(maximaal): 87% 

 
 

Score met 
ontwikkelaars(basis)  
73% 

Duurzaamheidsscore  
zonder ontwikkelaars : 
48%  

 
 



Advies op maat 2010-2015 



Advies op maat 2016-2018  



SURE 2050 

• H2020 project 
• initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, Vlaamse 

provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, KampC, 
DuboLimburg en Factor4 

• Start mei 2019, looptijd 42 maanden 
 realisatie van een duurzaam    
vastgoedstrategie 

• Wat?: 
 

 
 



SURE 2050 

• interactieve opleidingen voor beleidsmakers en 
voor personen die binnen hun organisatie 
verantwoordelijk zijn voor het vastgoedbeheer 

• coaching van het gemeentelijk team 
• ondersteuning van concrete investeringsprojecten  
• het ter beschikking stellen van hulpmiddelen 

waaronder handleidingen en andere management 
tools 
 

• Wat?: 
 

 
 



SURE2050  
 
 

 
 



3. Toekomst? Cool towns 
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