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Elk bouwproject is afhankelijk van het financiële plaatje. De investering in een duurzaam 

project is meestal hoger dan wanneer enkel de reglementaire norm wordt nageleefd. 

Maar moet men daar dan stoppen? 

 Wat is de economische balans van zo’n investering, welke financiële en sociale 

opbrengsten staan er tegenover? 

 Hoe kan men de begrotingsenveloppe beheersen en daarbij de oorspronkelijke 

ambities naleven? 

 Van het ontwerp tot de uitbating, welke limieten moet men stellen? In welk 

stadium van het project en door wie? 

Bouwheren, ontwerpers, maar ook aannemers en financiers van duurzame projecten 

zullen hun ervaringen delen over duurzame projecten. 

 

Deelnamekosten : 40 €. Dit seminarie wordt gelijkgesteld met 6 vormingsuren voor 

vastgoedmakelaars en syndici. Het kan tevens worden gevaloriseerd in het kader van de 

permanente vorming voor de architecten ingeschreven bij de Orde van de Architecten. 

 

Informatie over de opleidingen Duurzaam Bouwen:  

www.leefmilieubrussel.be/opleidingendubo  
 
Inschrijving : 

klik hier 

Contact : 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
 

  

http://www/
http://www.leefmilieubrussel.be/opleidingendubo
http://efficy.ibgebim.be/EFFICY.DLL/guest?app=ibge&page=registrationFormation/startFormation.htm&kpubl=278&lang=nl
http://efficy.ibgebim.be/EFFICY.DLL/guest?app=ibge&page=registrationFormation/startFormation.htm&kpubl=278&lang=nl
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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 
Moderator Benoit Quevrin (FAAST) 

WELKE UITDAGINGEN? 

09.15 uur – Waarom investeren in performante gebouwen?  

Praktijkvoorbeelden die de theorie staven. 

Aviel Verbruggen (Universiteit Antwerpen)  
& Anne-Laure Maerckx (Cenergie) 

10.00 uur – Beweegredenen om in duurzame gebouwen te investeren 

Het standpunt van een patrimoniumvennootschap. 
Lionel Wauters (Urbani) 

10.30 – 10.50 uur: Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

WELKE MIDDELEN? 

10.50 uur – De visie van een ontwerper 

Betaalbare architecturale ontwerpen en energieprestaties. 
Aline Branders (A2M)  

11.30 uur – De visie van een studiebureau 

Integratie en technisch-economische optimalisatie van de systemen: illustratie aan de hand van 3 voorbeelden  

Piotr Kowalski (MK Engineering) 

12.00 uur – De visie van een aannemer 

Hoe integreert een bouwbedrijf de nieuwe ideeën en concepten m.b.t. duurzaamheid? 

Marc Vanderick (Louis De Waele) 

12.30 uur – Kort debat 
Moderator Benoit Quevrin (FAAST) 

13.00 – 14.00 uur: Lunch 

14.00 uur – Welke conceptuele logica om de bouwkosten onder controle te houden? 

Opticost – Zoeken naar oplossingen om de bouwkosten te beperken, in samenwerking met het WTCB 
Dorothée Stiernon (Architecture et Climat) 

14.20 uur – En daarna? Begeleiding voorzien voor de bewoners/gebruikers 

Gevalstudie: rol en troeven van de ambassadeurs van de passiefbouw  
Donatienne Hermesse (Buurthuis Bonnevie) 

14.40 uur – Vragen en Antwoorden 
Moderator Benoit Quevrin (FAAST) 

14.50 – 15.10 uur: Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

15.10 uur – Financiering van duurzame projecten 

Motivering en criteria om de duurzaamheid te beoordelen 
François Jacquet (Triodos Bank) 

15.40 uur – Principe achter een ESCo (Energy Service Company) 

Case Study  
Steve Cailler (3E) 

16.00 uur – Vragen en Antwoorden 
Moderator Benoit Quevrin (FAAST) 

16.10 uur – Conclusies 
Moderator Benoit Quevrin (FAAST) 

16.30 uur – Einde 

 

http://www/

