
11 februari 2022

Seminarie Duurzame 
Gebouwen

RENOVATIESTRATEGIEËN VOOR OUDE GEBOUWEN

Benoît LEMMENS

Atelier Moneo

Een dwarsdoorsnede van de problemen in het Brussels Gewest

Duurzame renovatie

van oude gebouwen: 

Energieprestaties, binnencomfort en 

erfgoed met elkaar verzoenen



PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Benoît Lemmens stichtte in 2013 atelier moneo samen met José Alberto Solinis

Carrera.

Atelier moneo is gespecialiseerd in advies, begeleiding en onderzoek omtrent

conservatie, herstel en restauratie van gebouwen en sites met een erfgoedkarakter.

Haar praktijk steunt op een aandachtige analyse van het gebouw en de relaties die het

onderhoudt met de culturele, sociale en milieucontext die onophoudelijk evolueren.

De door het atelier ontwikkelde strategieën hebben tot doel het verzekeren van de

duurzaamheid van het erfgoed zonder daarbij te vergeten dat er moet worden gewaakt

over de samenhang met de huidige gebouwde en natuurlijkeomgeving.

Naast de opdrachten waarbij het gebouwbeheerders begeleidt, is het atelier ook actief

in het onderwijs en onderzoek op het gebied van interventies in oude gebouwen.

Als inleiding op dit seminarie zal de spreekbeurt van Benoît focussen op het beter

begrijpen van de Brusselse context. Met als invalshoeken erfgoed, leefmilieu, techniek

en economie worden de eigenheden van de bestaande Brusselse gebouwen

toegelicht alsook de uitdagingen verbonden aan het goede beheer ervan. Er wordt ook

gekeken naar de Strategie RENOLUTION van het gewest en de mogelijke impact

ervan op de bestaande gebouwen.

Voor meer informatie: http://atelier-moneo.be/
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http://atelier-moneo.be/






Bron:
Statistieken BISA 2021
Residentiëel en niet-residentiëel gebouwenpark

TOTAAL







Bron:  STATBEL – Census 1831 - 2021

Brusselse bevolking





Région bruxelloise – Brussels Gewest
Style architecturaux

Bouwstijlen

Néoclassicisme Eclectisme Art-Nouveau Art Déco Modernisme
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Bron:
Statistieken BISA 2021
Residentiëel gebouwenpark



biens protégés

bâtiments construits avant 1932

biens inscrits à l’inventaire

6000 ha

194.269 
bâtiments

gebouwen

Plan Régional de Développement Durable 12/07/2018

AXE / AS II – STRATÉGIE / STRATEGIE 4

‘’Défendre et promouvoir le patrimoine urbain comme vecteur d’identité et d’attractivité’’

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Patrimoine

Erfgoed
beschermde gebouwen+/- 3.500 

40.000 
gebouwen in de inventaris

100.000 gebouwen gebouwd voor 1932

zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement

Gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing

Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

‘’Het stedelijk erfgoed beschermen en in de kijker plaatsen als drager van identiteit en aantrekkelijkheid’’
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Bron: station Mauna Loa, Hawai

jaar

62 jaar

Schatting 280ppm



Bron:
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Bron:
Statistieken BISA 2021
Residentiëel gebouwenpark
Energie

RESIDENTIËEL
WONINGEN

NIET-RESIDENTIËEL TRANSPORT

TERTIAIR
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centraal
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eerste thermische regelgeving



COP

beperking van de wereldwijde opwarming tot 1,5 à 2 °C 
tegen 2100

KYOTO
COP 3 - 1997

PARIJS
COP 21 - 2015

tussen 2008 en 20212 de uitstoot van zes broeikasgassen met 
tenminste 5 % verminderen ten opzichte van 1990

Klimaatakkoord van Parijs

Protocol van Kyoto

GLASGOW
COP 26 – 2021

Monde – Wereld
Stratégie environnementale

Milieustrategie



-20%DOELSTELLING 2020 EU

-40%

VERMINDERING VAN BROEIKASGASSEN

DOELSTELLING 2030 EU

-95%DOELSTELLING 2050 EU

vergeleken met de uitstoot in 1990

-55%

Europe
Stratégie environnementale

Milieustrategie

Vergadering van Europese Raad van 10 en 11 december 2020



Nationaal Energie-Klimaatplan
NEKP

Verplichting voor alle lidstaten van de EU om 
aan de Europese Commissie uiterlijk
31/12/2018 een ontwerp van geïntegreerd
nationaal plan 2021-2030 voor energie en 
klimaat over te maken

Ontwerp goedgekeurd door overlegcomité
van 19/12/2018

Energie-Klimaatplan 2030
12/07/2018 

Bijdrage aan de voorlopige versie van het NEKP

« Op 12 juli 2018 heeft de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest het gewestelijke luik van het Nationaal

Energie-Klimaatplan aangenomen en akte genomen van de 
Strategie voor het Verminderen van de Milieu-impact van 

Bestaande Gebouwen (doorgaans renovatiestrategie
genoemd) die in bijlage zal worden voorgelegd. Het Plan zelf is

nog niet ter consultatie voorgelegd aan het Parlement ».

Belgique
Stratégie environnementale

Milieustrategie
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consultatie van de actoren uit de 
sectoren bouw, economie, huisvesting, 
energie en patrimonium

einde 2018 – begin 2019

aangenomen door de regering van het BHG 
op 25 april 2019

Nationaal Energie-Klimaatplan
NEKP

Plan definitief goedgekeurd op overlegcomité
van 18/12/2019

« Renovatiestrategie »

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale

Milieustrategie
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• Gemiddeld verbruik van « 100kWh/m²/an » tegen 2050

• Gemiddeld prestatieniveau gelijkwaardig aan EPB C+

• Verhoging aandeel renovatie met 1% à 3%

• verhoging van het aandeel renovatie
• verbetering van de kwaliteit van renovatie
• rationeel energiegebruik in het gebouw

3 invalshoeken voor aanpak

34 actiefiches

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale

Milieustrategie
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2025
Certificat PEB pour tous les bâtiments avec cinq mesures techniques à mettre en œuvre 

dans ma maison pour qu’elle puisse atteindre l’objectif de performance énergétique fixé 

pour sa typologie en 2050

2030 Echéance pour une des 5 mesures obligatoires au choix

2035 Echéance pour la deuxième des 5 mesures obligatoires au choix

2040 Echéance pour la troisième des 5 mesures obligatoires au choix

2045 Echéance pour la quatrième des 5 mesures obligatoires au choix

2050 Echéance pour la cinquième des 5 mesures obligatoires

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale initiale

Initiële milieustrategie
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Obligation de moyen

EPB-certificaat voor alle gebouwen met daarbij horend 5 uit te voeren

technische maatregelen zodat mijn woning het voor het typologie 

vastgelegde doel kan halen tegen 2050

Deadline voor 1 (naar keuze)  van de 5 verplichte maatregelen

Deadline voor de tweede van de 5 verplichte maatregelen

Deadline voor de derde van de 5 verplichte maatregelen

Deadline voor de vierde van de 5 verplichte maatregelen

Deadline voor de vijfde van de 5 verplichte maatregelen

Middelenverbintenis



2026
EPB-certificaat voor alle gebouwen

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale actuelle

Huidige milieustrategie
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Resultaatsverbintenis
 De aanpak van energiegebreken als prioriteit
 renovaties globaal beschouwen, over een periode van meer dan 5 jaar
 Nuttig gebruik maken van een kantelmoment (verkoop, verhuur)
 flexibiliteit inbouwen voor o.m. de uitvoering

Binnenkort zal er een formele raadpleging
worden gehouden



woningen met 
certificaat

Bron:
Leefmilieu Brussel
STATISTIEKEN VOOR 2020



2021

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Mise en œuvre de la stratégie de rénovation

Uitvoering van de renovatiestrategie

Alliantie RENOLUTION

Operationele cel
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1. ONDERHOUDEN

4. BOUWEN

GROND-
STOFFEN

AFVAL

gebouwen



628.000 ton/jaar

Pyramide van 
Djeser

Bron:
Leefmilieu Brussel 

GPCE





Massieve muur – niet geïsoleerd

Complexe gevel

Ramen met enkel glas

Geen waterkering

Condensatie

Verdamping
1

2

Zonering temperaturen

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Ecosystème du bâti ancien

Ecosysteem van oude gebouwen
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100 à 140mm

250 à 300 mm

« geen zonering temperaturen »

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Ecosystème préconisé aujourd’hui

Ecosysteem vandaag aanbevolen
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nieuwe ervaren
vakmensen nodig

banen gecreëerd



Bron:

« Het is steevast de theorie en niet de ervaring, het idee en niet de vaststelling, die de weg opent naar een
nieuwe kennis. Ik denk ook dat het altijd de ervaring is die ons er van houdt om een doodlopende piste te 
exploreren, die ons helpt om los te breken en ons uitdaagt om nieuwe paden te bewandelen »

Karl Popper
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-55% broei-
kasgassen

2030
2035 2045

WAT U MOET ONTHOUDEN UIT DEZE 

SPREEKBEURT



Publicaties Urban.brussels – Directie van het Cultureel Erfgoed

http://patrimoine.brussels/nl/ontdekken/publicaties

Inventaris van het bouwkundig erfgoed

https://monument.heritage.brussels/nl

Renovatiestrategie

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/strategie_om_de_milieu-

impact_van_bestaande_gebouwen_in_het_brussels_hoofdstedelijk_gewest_tegen_2030-

2050_te_verminderen.pdf

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

https://bisa.brussels/
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HULPMIDDELEN, WEBSITES, BRONNEN

http://patrimoine.brussels/nl/ontdekken/publicaties
https://monument.heritage.brussels/nl
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/strategie_om_de_milieu-impact_van_bestaande_gebouwen_in_het_brussels_hoofdstedelijk_gewest_tegen_2030-2050_te_verminderen.pdf
https://bisa.brussels/



