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Duurzaam bouwen en renoveren: e
Wanneer we kijken naar de grote ecologische en klimatologische uitdagingen voor ons
land, kunnen we stellen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er het minst goed voor
staat. In Brussel is de CO2-uitstoot voor meer dan 70% afkomstig van gebouwen,
terwijl het Europese gemiddelde 40% bedraagt. Om de mensen te sensibiliseren en tot

actie aan te sporen, heeft de overheid besloten het probleem bij de kern aan te pakken.
Het doel is een kweekvijver van nieuwe en gerenoveerde gebouwen te creëren volgens

de duurzaamheidsprincipes die als referentie zouden dienen voor de toekomst. In het
kader van het programma ‘Voorbeeldgebouwen’ selecteerde het Brussels Gewest al
243 projecten die voortaan het label van ‘Voorbeeldgebouw’ dragen.
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Uit de praktijk

Uitgeverij Lannoo bracht het
fantastische boek ‘Het verhaal
achter de voorbeeldgebouwen
(in Brussel)’ uit, dat de ontwikkeling van het programma
‘Voorbeeldgebouwen’ toelicht
aan de hand van verscheidende
casestudy’s en testimonials.

et als strategisch doel de stad en
de stadswijken duurzaam te ontwikkelen en renoveren, gaf het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2004 het
startschot voor het programma ‘Voorbeeldgebouwen’ door met 33 miljoen euro aan
subsidies de duurzame bouw of renovatie van
die projecten te steunen. Tien jaar later zijn de
resultaten meer dan positief. In 2007 was er in
het Brussels Gewest nog geen enkel
passiefgebouw te vinden. Na zes projectoproepen zal het aantal passiefgebouwen in
Brussel dankzij die projecten in 2017 een
oppervlakte van 350.000 m² totaliseren.
In totaal vertegenwoordigen de gesubsidieerde
projecten een duurzaam gebouwde oppervlakte
van ongeveer 621.000 m². De projecten omvatten allerlei soorten gebouwen: kantoren,
industriële en handelsgebouwen, collectieve
woningen, collectieve voorzieningen (school,
ziekenhuis, kinderdagverblijf, jeugdhuis, sporthal, zwembad ...), eengezinswoningen... en zelfs
een stadsserre die de functie van stadsboerderij en evenementenhal voor 1.000 personen
combineert. Hoewel er weinig kantoren en
handelsgebouwen
gesubsidieerd
werden
(38 van de 243 projecten), zijn die wel goed
voor 39% van de totale oppervlakte, namelijk
ongeveer 240.000 m². De huisvestingssector
leverde de meeste ‘voorbeeldige’ gebouwen op.
Die projecten werden niet alleen voorgesteld
door bedrijven en bouwpromotoren maar ook
door particulieren en overheden.

Batex
Wat maakt al die projecten nu zo voorbeeldig?
De beoordeling en de toekenning van het Batexlabel zijn gebaseerd op vier criteria:

• Energie: het bouwproject moet gericht zijn
op de minimalisering van de primaire 		
energiebehoeften en een minimaal gebruik
van conventionele energiebronnen (olie, gas
en elektriciteit) en moet streven naar 		
zero-emissie (geen CO2-uitstoot).
• Ecoconstructie: in het project worden
maatregelen genomen die de impact van
het gebouw op de mens en het milieu
beperken inzake waterbeheer, comfort en
gezondheid, afvalbeheer, recycleerbaarheid
van de materialen,...
• Rendabiliteit en reproduceerbaarheid:
bestaande technieken en vernieuwende
oplossingen worden gecombineerd in een
ambitieus project dat technisch en financieel
toegankelijk blijft. De economische uitvoerbaarheid is essentieel op het vlak van
ecoconstructie om de ontwikkelingen
duurzaam te maken.
• Architecturale kwaliteit en zichtbaarheid
van het project in de openbare ruimte: de
architecturale kwaliteit wordt geëvalueerd
met aandacht voor wooncomfort, esthetiek
en doordacht gebruik van de materialen.

Bijscholing voor professionals
Gezien de evoluerende kennis wilde het Brussels
Gewest via die projecten een kenniscentrum
voor professionals uit de bouwsector oprichten
en aantonen dat het mogelijk is om uitstekende
energie- en milieuprestaties te halen met een
redelijk budget.
De conclusies, innovaties, feedback en goede
praktijkvoorbeelden zijn gebundeld op een online
platform: de Gids Duurzame Gebouwen(1).

(1) Online gids voor duurzaam bouwen: www.gidsduurzamegebouwen.brussels.
(2) Raadpleeg de interactieve kaart van de Batex-projecten op www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/
voorbeeldgebouwen/u-zoekt-een-batex-project.
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: een interpretatie
Professionals vinden er technische fiches die
ingaan op vragen waarmee elke ontwerper
al eens geconfronteerd wordt tijdens de uitvoering van zijn ‘ecoperformante’ projecten:
luchtdichtheid, balansventilatie in individuele
en collectieve woningen, het uitwerken van
een lichtplan voor kunstmatige verlichting in
woningen en kantoren, free cooling op basis van
intensieve ventilatie, risico’s op oververhitting,
het gebruik van recyclinggranulaten, verenigbaarheid tussen zonnepanelen en het ontwerpen
van groendaken, het beheer van bouwafval, ...
De informatie heeft betrekking op zowel nieuwbouwprojecten als renovaties en is georganiseerd rond negen grote thema’s: beheer van
het project, de werf en het gebouw, mobiliteit,
natuurontwikkeling, fysieke omgeving, menselijke omgeving, materiaal, energie, water en tot
slot welzijn, comfort en gezondheid.

Didier VAN DEN EYNDE ✍

Greenbizz: een uiterst voorbeeldig gebouw.
Op de recentste lijst van de laureaten ‘Voorbeeldgebouwen 2013’ staat een gebouw dat symbool staat
voor de ‘groene’ toekomst van het Brussels Gewest:
Greenbizz. Een incubator die verbonden is aan
productieateliers voor groene KMO’s. De site bestaat
uit zo’n 5.500 m² productieateliers en 2.800 m²
kantoren en richt zich tot ondernemers met oog voor
een circulaire, collaboratieve en duurzame economie.
De nieuwe lage-energiegebouwen werden eind april
in gebruik genomen. Ze vormen de kern van enerzijds
een ecosysteem om de ontwikkeling van groene
bedrijven in Brussel te stimuleren en anderzijds van
de ecowijk Tivoli, waar Greenbizz gevestigd is.

© Denia Zerouali

Het Brussels Gewest ontwikkelde nog een
ander waardevol hulpmiddel om alle informatie
die via de projecten vergaard wordt te bewaren
en te valoriseren, namelijk een interactieve
kaart(2). Naast die kaart is er ook een zoekmachine om projecten op te zoeken op basis
van de informatie in de beschrijvende infofiche
van elk project:
• hun bestemming: woningen, kantoren,
scholen, kinderdagverblijven,...
• het type van de werken: renovatie, 		
nieuwbouw of uitbreiding
• de gemeente in het Brussels Gewest
• de netto energiebehoefte voor verwarming
• de ecothema’s waarop het project gefocust
is: isolatie, balansventilatie, ecomobiliteit,
hernieuwbare energie, groendaken, 		
waterbeheer,...

De laatste projectoproep werd uitgestuurd in
2013. Naar aanleiding van een algemene balans
van de acties en beleidsmaatregelen van de
Brusselse regering gaf toenmalig Brussels
minister van Milieu, Energie en Stadsvernieuwing
Evelyne Huytebroeck een speech, die ze als
volgt afsloot: “Dankzij de vernieuwende
realisaties is het Brussels Gewest een wereldleider geworden inzake gebouwen met zeer
hoge energie- en milieuprestaties. Sinds 2004
is het energieverbruik per inwoner, onder meer
dankzij het ambitieuze Batex-initiatief, met 25%
gedaald, goed voor een jaarlijkse besparing
van 400 miljoen euro voor het hele Brussels
Gewest. De uitstoot van broeikasgassen is
tevens gedaald met 24%”. Over een uitstekend
rende-ment gesproken!
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