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Duurzame renovatie van oude gebouwen: 
Energieprestaties, binnencomfort  
en erfgoed met elkaar verzoenen 

Webinar met simultaanvertaling 

Brussel, 11 februari 2022 

 

De klimaatdoelstellingen voor 2030 en de nieuwe regelgeving die daaruit voortvloeit, 

vereisen een grootschalige energierenovatie van onze gebouwen.  

In Brussel staat er veel op het spel, gezien de ouderdom van het gebouwenbestand en de 

erfgoedwaarde ervan. 

 Hoe kunnen we oude gebouwen renoveren en het binnencomfort verbeteren met 

behoud van hun architecturale kwaliteiten? 

 Welke andere maatregelen moeten, naast de isolatie van de bouwschil, worden 

genomen? Op welk niveau van investering?  

 In welke mate moeten materialen worden bewaard en hergebruikt? Tegen welke 

prijs en hoe? 

 Hoe houdt de strategie van de RENOLUTION Alliantie rekening met de oude 

gebouwen in Brussel? 

Dit seminarie biedt de gelegenheid om deze en andere vragen te beantwoorden door het 

delen van hulpmiddelen, technische oplossingen en succesverhalen. 

Deelname:  

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis is dit seminarie uitzonderlijk gratis (maar de 

inschrijving blijft verplicht).  

Dit seminarie telt voor 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici. 

Deelname aan dit seminarie valt onder 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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  Duurzame renovatie van oude gebouwen: 
Energieprestaties, binnencomfort  
en erfgoed met elkaar verzoenen 
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08u45 – Webinar Opening 

09u00 – Inleiding  Moderatie: Liesbet Temmerman (CERAA) 

09u20 – Renovatie strategieën voor oude gebouwen 

Een dwarsdoorsnede van de problemen in het Brussels Gewest  

Benoit Lemmens (Atelier Moneo) 

10u00 – Erfgoed van dag tot dag 

De noodzakelijkheid op intergemeentelijk niveau 

Maïté Springael en Paula Cordeiro (Ville de Bruxelles) 

10u30 – Vraag-en-antwoordsessie 

10u45 – Koffiepauze 

11u00 – SlowHeat: het omvormen van onze verwarmingspraktijken om de duurzaamheidsdoelstellingen in oudere 
woningen sneller en vollediger te bereiken 

Geoptimaliseerde begeleiding 

Denis De Grave (SlowHeat) 

11u15 – Toepassing van de Renolutiestrategie op twee residentiele eigendomen (begin 20e eeuw en jaren 1960) 

Stapsgewijze optimalisatie met behulp van de CertiBru tool (EPB Certificatie) 

Gérôme Forthomme (BROUAE) 

12u15 – Vraag-en-antwoordsessie 

12u30 – Lunch 

13u15 – Energierenovatie van het Spaanse Huis (16e eeuw) 

Concrete casestudy van renovatie van het patrimonium: evaluatie van potentieel & risico's + concrete geïmplementeerde 
oplossingen 

Sébastien Petit (Trio Architecture) 

13u45 – Duurzame renovatie: verhoging van het wooncomfort en verlaging van de energiefactuur met respect voor 
het erfgoed en het milieu 

Realisatievoorbeeld 

Laurent Ruidant (Otra) 

14u15 – Vraag-en-antwoordsessie 

14u30 – Conclusie Moderatie: Liesbet Temmerman (CERAA) 

14u40 – Einde 
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