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Renovatie van de Brusselse 
torens 

Het traject naar een ambitieus theoretisch doel naar de ervaring van de bewoners 



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

 
●Nadenken over de voorafgaande keuzes: 

aanpassen van de doelstellingen aan het gebouw 

en het budget 

●Nadenken over de projectkeuzes: lage of zeer 

lage energie; C+ of D 

●Problemen met het gebruik, beheer en onderhoud 
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PLAN VAN DE UITEENZETTING 

 

I. Eerdere situatie en voorgeschiedenis 

II. Doelstellingen 

III. Doelstellingen afstemmen op het probleem 

IV. Problemen 

V. Opties en pistes 

VI. Kanttekening 
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CONTEXT 



I. EERDERE SITUATIE EN 

VOORGESCHIEDENIS 

 

 

5 

•Site met 4 gebouwen 

2006: aanvang project vervanging 

van het raamwerk en 

gevelrenovatie 

2008: het project wordt gekozen als 

Voorbeeldgebouw 

–Het project wordt beperkt tot  

de gebouwen 1 en 4 

2010: verkrijgen van de 

Stedenbouwkundige Vergunning 

2014: Aanvang van de werf 

2019: Voorlopige oplevering 

 



I. EERDERE SITUATIE EN 

VOORGESCHIEDENIS 
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• Gebouwen uit de jaren 

1960 

– Geen isolatie 

– Stalen ramen (zeer fijn 

profiel, enkele beglazing) 

– Uitvoering van de werken 

terwijl de woningen 

bewoond zijn 

 

 

 

 



I. EERDERE SITUATIE EN 

VOORGESCHIEDENIS 
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Woningen 

 
•Niet doorlopend 

•Technische schat in het 

midden van de woning 

 



II. DOELSTELLINGEN VAN HET 

PROJECT 

 •Voorbeeldgebouw 

Zeer lage energie (<30kw/m2/jr)  

Ventilatie  

•OVM 

 Intern comfort 

Kwaliteit van de woningen 

Huurders blijven in hun woning  

Gemakkelijk en zuinig beheer 

Gemakkelijke en zuinige (onderhouds)werkzaamheden 
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III. DOELSTELLINGEN AFSTEMMEN OP 

HET PROBLEEM 
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•Budgettaire beschouwingen 

Woningen moeten bewoond blijven 

Het budget neemt sterk toe naargelang de vereiste 

prestaties toenemen 

 

•Architecturale en technische beschouwingen 

Grondige wijziging van het architecturaal karakter van 

het gebouw: Florair 4, sluiten van de terrassen 

Vergaande interventies in de woningen (ventilatie) 

Grondige verandering van de woonvorm 

Grotere behoefte qua beheer en onderhoud 

 



IV. PROBLEMEN 
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Aanwezigheid van de terrassen voor de werken 

 



IV. PROBLEMEN 
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•Na de werken, afgevlakte gevel 

Gesloten ruimte, geen rechtstreekse ventilatie in de 

keuken 

Groot glasoppervlak: oververhittingsproblemen  

 Impact en beheer van de ventilatie (systeem D) 

 



IV. PROBLEMEN 
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Ventilatie: 

 •Zware ingreep 

•Probleem om de geschikte 
plaats te bepalen 

•Ongemak voor de inwoners 

 



V. ANALYSE VAN DE PRESTATIES 
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•Progressieve vermindering van het verbruik tijdens 

de werken 

–Raamwerk en 1e isolatielaag: sterke afname van het 

verbruik 

–2e isolatielaag: weinig efficiënt voor het verbruik 
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TE ONTHOUDEN UIT DEZE 

UITEENZETTING 

 • De doelstellingen afstemmen op het gebouw en 

het budget 

• Belang om het project te omschrijven 

• Moeilijkheden met de uitvoering van de werf  

• Moeilijkheid voor de huurders om zich aan te 

passen 

• Onderhoud is noodzakelijk en moeilijk beheer 

• Compromis tussen de ideale doelstellingen en 

bijzondere situaties 

• ... alles met mate 
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CONTACT 

 

Paola MICHIALINO 

Technisch directrice  

Contactgegevens 

 : +32 2 426.23.94  

E-mail: p.michialino@lojega.be 


