


PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

Pieter Buyse is projectmanager bij Noven. Met meer dan 10 jaar ervaring in energie en bouw brengt 
hij zijn expertise naar Noven, dat een voortrekkersrol wil spelen op het gebied van duurzame 
energieoplossingen in de gebouw.  

Zijn presentatie zal zich toespitsen op het gebruik van energie in gebouwen en de bestaande 
oplossingen om het verbruik daarvan te minimaliseren en te "optimaliseren". Tijdens zijn presentatie 
zal de heer Buyse enkele voorbeelden bespreken van projecten van mede-eigendom zijn uitgevoerd.    

Voor meer informatie: https://noven.be 
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Noven wilt een bijdrage leveren aan 
de strijd tegen de klimaatverandering 
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Noven specialist in duurzame energie 
voor gebouwen 
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LONDON TOWER 
Antwerpen 
WKK 

BRUSILIA TOREN 
Schaarbeek 
WKK 

SUIKERPARK 
Verunes 
Warmtenet 

WATERFRONT 
Waregem 
Warmtenet 

Source: Noven 



Oplossingen bestaan maar zijn complex 
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Gebouw van de toekomst Complexiteit 

• warmtepomp (elektriciteit) of warmtenet) 

 

• (BI)PV 

 

• laadpalen 

 

• energiemeting 

• meerprijs voor eigenaar/ontwikkelaar? 

 

• correcte dimensionering en ontwerp? 

 

• goede werking en prestaties? 

 

• facturatie en administratie? 



Onze energy-

as-a-service 

oplossingen 
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NOVEN HOME  
 
 
 
Een operationele lease of 
aankoop voor een individuele 
warmtepomp. 

NOVEN PROJECTS 
 
 
 
Innovatieve duurzame energie-
oplossingen voor nieuwe 
gebouwen. 

NOVEN UPGRADE 
 
 
 
Oplossingen voor het 
verduurzamen van bestaande 
gebouwen. 



PLAN VAN DE PRESENTATIE 
 

1 Introductie tot Noven  

2 Verduurzaming van een gebouw 

3 Voorbeelden 

10 



Rol van de syndicus en eigenaars 

in de verduurzaming van het gebouw 
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Syndicus 

 

• Eigenaars warm maken voor een duurzamer gebouw 

• Aanvragen van offertes voor verduurzaming gebouw 

• Beheer van de contracten 

• Faciliteren van communicatie tussen bewoners en 

eigenaars 

• Milieuvergunning 

 

Eigenaars 

 

• Toenemend belang van duurzame en efficiente 

energiesystemen in waarde bepaling eigendom 

• Realisatie dat verandering van 

energiesysteem ook flexibiliteit vraagt op 

invullen comfort 

 



Typisch startpunt 
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HOGE WARMTE-VERLIEZEN 
HOGE TEMPERATUURS-

REGIMES 

SLECHT INGEREGELD 

SYSTEEM 

OUDE INSTALLATIE OP 

GAS OF MAZOUT (!) 

Source: Noven 



Verduurzaming is een traject 
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STAP 1  

“Optimalisatie op hoge 

temperatuur” 

 

• Warmtekrachtkoppeling 

• Stookplaatsrenovatie 

• Gebouwbeheerssysteem 

STAP 2  

“Elektrificatie na verlagen 

regimes” 

 

• Warmtepompen 

• PV-installatie / batterij 

/ laadpalen 

STAP 3  

“Gasvrij” 

 

 

• Verbetering van de schil 

• Verlaging van de afgifte 

temp. 

• Volledige overschakeling 

op warmtepompen 



Hoe gaat Noven te werk in 

bestaande gebouwen 
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STAP 1 

Warmtekrachtkoppeling + 

renovatie (optioneel) incl 

gebouwbeheersysteem, online 

monitoring 

 

• Aantrekkelijk vanaf een 

ergiefactuur van 15.000€ 

STAP 2  

Integratie van 

zonnepanelen, slim laden, 

batterij opslag, … 

 

• In functie van 

verbruiksprofiel 

• Hoogte dak 

STAP 3  

Voorstel tot gasloze 

energievoorziening mits 

gebruik van warmtepompen of 

andere nieuwe technologiën 

 

… 



Standaard project verloop 
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STAP 1: Warmtekrachtkoppeling (10 jaar 

looptijd) 

STAP 2 & 3 

 

Gedurende de looptijd van onze samenwerking met de VME wordt er continue ingespeeld op de noden van de 

bewoners en evoluties in de markt om voorstellen uit te werken naar de VME en syndicus toe. 

 

6 maand voor het einde van de looptijd komt Noven sowieso met een nieuw voorstel om de samenwerking 

verder te zetten , dit met de nieuwste technologie beschikbaar en toepasbaar voor het gebouw. 
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Case study 
BRUSILIA 
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PRODUCTIE (gas) 
•Ketel 1 Rendamax 280M 1995 978 kW Bestaand 

•Ketel 2 Rendamax 122M 1995 475 kW werd verwijderd 

•Ketel 3 Elco 3604 2010 934 kW Bestaand 

•Ketel 4 Elco 3604 2010 934 kW Bestaand 

•WKK 3x Smartblock 50 2019 3x 100 kW werden bijgeplaatst 

Stooklookaal  

BESCHRIJVING IMPACT WKK 

• Besparing  jaarlijkse wordt een besparing van 40.000 € gerealiseerd 
voor de VME 

• Energie-efficientie  jaarlijkse besparing van 163 ton CO2 worden 
gerealiseerd. 
 
Daarnaast zorgt de beter sturing van de ketels ook voor 
bijkomende besparingen op de gasfactuur 

• Geluid en trillingen  
 

De WKK’s werden verend opgesteld en zorgen voor 
geen enkele overlast. 
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Case study 
BRUSILIA 

ANALYSE VAN HET PROJECT 

• Wat ging goed • Behulpzame syndicus 
• Betrokken mede-eigenaren die het project van nabij 

opvolgden 
• Duidelijke procedures en formulieren Brussel 

Leefmilieu en Brandweer 
• Goede samenwerking met huidige chauffagist 

• Uitdagingen tijdens 
het project 

• Zeer hoog gebouw met stookplaats op het dak 
• Complexe vergunningsprocedure om straat af te 

zetten 
• Veel inwoners die geimpacteerd waren door de 

werken 
• Mogelijke hinder van installatie voor omwonenden  



Case study 
ST-VINCENT 1 
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PRODUCTIE (gas) 
•Ketel 1 Elco R 3605 1998 1.066 kW Bestaand 

•Ketel 2 Elco R 3603 1990 475 kW Bestaand 

•WKK Smartblock 50 2020 100 kW werd bijgeplaatst 

•WP Nibe S1155-16 2020 16 kW werd bijgeplaatst 

Stooklookaal  

BESCHRIJVING IMPACT WKK 

• Besparing  jaarlijkse wordt een besparing van 23.700 € gerealiseerd 
voor de VME 

• Energie-efficientie  jaarlijkse besparing van 64 ton CO2 worden gerealiseerd. 
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Case study 
ST-VINCENT 1 

ANALYSE VAN HET PROJECT 

• Wat ging goed • Behulpzame conciërge 
• Duidelijke procedures en formulieren Brussel 

Leefmilieu en Brandweer 

• Uitdagingen tijdens 
het project 

• Bestaande milieuvergunning niet conform met de 
realiteit waardoor bijkomende studies nodig waren 

• Stookplaats niet PEB conform 



Case study 
PARC DU LAC 
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PRODUCTIE (mazout > gas) 
•Ketel 1 Ygnis EMR 800 1999 806kW Werd verwijderd 

•Ketel 2 Ygnis EMR 800 1999 409 kW Werd verwijderd 

•Ketel 1 Ygnis Varmax 2021 225 kW Werd nieuw geplaatst 

•Ketel 2 Ygnis Varmax 2021 225 kW Werd nieuw geplaatst 

•WKK Smartblock 15 2020 36 kW werd bijgeplaatst 

•WP Nibe S1155-6(8) 2020 8 kW werd bijgeplaatst 

BESCHRIJVING IMPACT WKK 

• Besparing  jaarlijkse wordt een besparing van 29.600 € gerealiseerd 
voor de VME 

• Energie-efficientie  jaarlijkse besparing van 102 ton CO2 worden 
gerealiseerd. 
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Case study 
PARC DU LAC 

ANALYSE VAN HET PROJECT 

• Wat ging goed • Behulpzame conciërge en syndicus 
• Duidelijke procedures en formulieren Brussel 

Leefmilieu en Brandweer 
• Goede samenwerking met huidige chauffagist 

• Uitdagingen tijdens 
het project 

• Stookplaats renovatie met zo weinig mogelijk impact 
voor de bewoners dankzij WKK 

• Milieuvergunning diende gewijzigd te worden van 
mazout naar gas 

• Uitstel werken sibelga door corona 



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN  
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• Gids Duurzame gebouwen 
www.gidsduurzamegebouwen.brussels 

> 9 thema’s > Energie 

Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen 

Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte) 

 

• … 

• … 



CONTACT 
 

Pieter BUYSE 

Business Unit Manger Noven Upgrade 

Contact informatie : 

 : 0487 21 17 36 

E-mail : pieter@noven.be 


