Seminarie Duurzame Gebouwen
Densifiëren om beter te delen
Hoe levenskwaliteit en optimalisering van de ruimte
met elkaar verenigen?
Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling)
Brussel, 9 november 2018
Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel

Vaak wordt de verdichting van stadscentra voorgesteld als een oplossing voor de snelle
demografische ontwikkeling én als een middel om de suburbanisatie te beperken.
Deze verdichting houdt echter het risico in weinig aantrekkelijke, overbevolkte gebieden
te creëren die niet meteen hoogwaardige leefomgevingen vormen. Duurzaamheid vereist
een rationeel grondgebruik gecombineerd met een betere levenskwaliteit.




Werkruimten, groene ruimten, vrijetijdsruimten: welke infrastructuren kunnen
worden gedeeld?
Hoe kunnen er compacte, architecturaal diverse woonvormen worden gecreëerd
die de bewoners toch voldoende privacy bieden?
Welke processen kunnen worden geïmplementeerd voor het uitwisselen van
ideeën en ervaringen voor een gedeelde stad?

Dit seminarie biedt een overzicht van goede praktijken die momenteel in Brussel worden
toegepast en van de middelen die aan de basis van hun realisatie liggen.

Deelname: 40 €. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de
vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de
permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van
Architecten.

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:
www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo
Inschrijvingen:
klik hier
Contact:

opleidingendubo@leefmilieu.brussels
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08.30 uur – Onthaal
09.00 uur – Inleiding
Moderator: Charlotte CLAESSENS, Leefmilieu Brussel
09.40 uur – Dichtheid als element van een duurzaam, modern en inclusief stadsproject
Alexandre FERRAO SANTOS, perspective.brussels
10.20 uur – Dichtheid en kwaliteit
Densifiëren zonder te bouwen: illustratie aan de hand van inspirerende projecten
Jean-Guy PECHER, Team Bouwmeester
11.00 uur – Vraag-en-antwoordsessie
11.15 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten
11.45 uur – Leegstaande ruimten optimaliseren om ze voor nieuwe doeleinden te gebruiken
Studio CityGate: Tijdelijk gebruik van een oude fabriek in Anderlecht
Benjamin CADRANEL, citydev.brussels
12.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie
12.30 uur – Lunch
13.30 uur – Gedeelde werkruimten: van concept tot gebruik
Feedback over het ontwerpen van coworkingruimten
Anis BEDDA, Transforma BXL
14.00 uur – Cohousing: hoe kwaliteitsvol densifiëren?
L’Echappée: een cohousingproject met 18 woningen in het centrum van Brussel
Matthieu LIETAERT, L’Echappée
14.45 uur – Vraag-en-antwoordsessie
15.00 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten
15.30 uur – Gemeenschappelijk gebruik van ruimten en implementatie van processen om ideeën en ervaringen uit te
wisselen voor een gedeelde stad
Enkele middelen om de toe-eigening te bevorderen en de duurzaamheid te verzekeren
Daniel MIGNOLET, Habitat et Participation
16.00 uur – Vraag-en-antwoordsessie
16.15 uur – Einde
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