


De gewestelijke doelstellingen voor 2050 

Ordonnantie klimaatwet  

➢

➢

➢

➢

➢



➢

➢

➢

Anticipatie van de sector 



Voortzetting van de energieambities 

van de sector  

Voltooiing van lopende energie-ingrepen



Strategisch plan voor duurzame renovatie (SPDR)







Strategisch plan voor duurzame renovatie (SPDR)



Voortzetting van het PLAGE-programma in de OVM’s 



Realisatie van het fotovoltaïsch programma 



Focus op het fotovoltaïsch project
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Doelstellingen van het project 



Voortgang van het project  
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http://www.ingenium.be/
http://www.corepro.be/


Reikwijdte Fotovoltaïsch project - Patrimonium OVM’s



Berekening en resultaat  



Ontwikkeling van een energietraject 

en de monitoring ervan met de sector 
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Vaststelling en actie van de BGHM  



Interne simulatie van de ENERGIEWINST door de BGHM  



Case study voor een modelwoning om de EPB-doelstelling niveau C te halen    
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Case study voor een modelappartement om de EPB-doelstelling niveau C te halen 



Case study voor een modelappartement onder dak om de EPB-doelstelling niveau C 
te halen 
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Ambitie van de BGHM: 



DUURZAME EN INNOVERENDE ENERGIEPROJECTEN VAN DE SECTOR  



Voorbeeldfunctie van de sector 

INGRIJPENDE, 
BROEIKASGAS 

VEROORZAKENDE 
WERKEN VERMIJDEN 

DE IMPACT VAN DE 
WERKEN 

RATIONALISEREN

DE BESTAANDE 

MATERIALEN IN SITU EN 
EX SITU VALORISEREN 

DE SOCIALE 
ECONOMIE 

ONDERSTEUNEN

HET BRUSSELS SOCIAAL 
ERFGOED 

OPWAARDEREN 

Project Vandeuren



Voorbeeldfunctie van de sector 

Partners Consortium Onder-

steuning

Innovatiepartnerschap « Modul’air »



Voorbeeldfunctie van de sector 

Uitwerking Prefabricatie Uitvoering

Innovatiepartnerschap « Modul’air »



Voorbeeldfunctie van de sector 

Glasblazerij / 

Reconversie van een 

voormalige industriesite 

tot ongeveer 100 

sociale woningen  

+ bijbehorende sport-

en collectieve 

uitrustingen, aanleg 

van de directe 

omgeving en parking  

Reconversie van de site Van Roy – Glasblazerij, Vorst  

Monofunctioneel project 

>< 

Een nieuw sociaal wooncomplex creëren 

dat openstaat naar de wijk 



Voorbeeldfunctie van de sector 

• Bekijken wat er bewaard kan worden van de 
gebouwen 

• Een hergebruikinventaris opmaken  

• Streven naar reconversie van de gebouwen en naar 
selectieve sloopwerken 

• De grondinname beperken, de doorlaatbaarheid 
verhogen 

Reconversie van de site Van Roy – Glasblazerij, Vorst 

Tabula rasa 

>< 

Palimpsestproject, werken met wat er al is 

Rood: absoluut af te breken

Geel : gemiddeld belangrijk om te behouden 

Groen : zeer belangrijk om te behouden 

Gekozen project 



Voorbeeldfunctie van de sector 
Reconversie van de site Van Roy – Glasblazerij, Vorst 

• De kans grijpen om de site tot leven te brengen 

• De mogelijkheden van “andere” functies naast 

huisvesting testen op de site  

• De gebruikers de mogelijkheid geven om de ruimten 

optimaal te benutten en er zorg voor te dragen  

Sluiting van de site tijdens de ontwikkeling van het 

project><                                                                         

Tijdelijke overgangsprojecten  



BEDANKT ! 


