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De opleiding start met een korte introductie van het WTCB en het labo Renovatie 
vooraleer er gestart wordt met de inhoudelijke opleiding, opdat ieder een kort inzicht 
krijgt in wie achter deze opleidingsmodules zit en wat je ervan mag / kan verwachten.
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Het WTCB heeft verschillende namen, maar ze zijn allemaal hetzelfde instituut. Het 
WTCB werkt voor heel België

21/11/2018

5



21/11/2018

6



Het WTCB dekt heel wat aspecten af en biedt dus een heel aantal verschillende 
diensten aan. Het aanbod gaat van innovatief tot normatief onderzoek en de 
ondersteuning van individueel tot collectief. Het bovenstaande schema geeft de 
verschillende diensten en hun rapport tot deze twee assen weer.
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Hierbij een overzicht van de vestigingen van het WTCB, waarbij de hoofdvestigingen
gelegen zijn te Lozenberg (= administratie + publicatie + technische adviesdienst), te
Limelette (= onderzoekslaboratoria & proefposten), en te Brussel Greenbizz (= 
technologische dienstverlening “C-Tech” – www.c-tech.brussels, labo Renovatie en
Restauratie, onderzoeksgroep rond Indoor Air Quality & Health).



Het Labo Renovatie is  één van de vele laboratoria van het WTCB. Het labo 
specialiseert zich hoofdzakelijk op bovenvermelde 4 thematieken, waarbij een 
belangrijk deel ervan zich toespitst op erfgoed.
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Het Labo Renovatie is uiteraard maar één van de labo’s waarop het WTCB steunt. 
Bovendien is “renovatie” een zeer grensoverschrijdend topic waardoor het labo 
Renovatie van oudsher een zeer nauwe samenwerking heeft met een heleboel
andere labo’s binnen WTCB en de dienst technisch advies. Deze opleiding is hier een 
mooi voorbeeld van waarbij de kennis en knowhow van de verschillende collega’s en 
laboratoria samengebracht werd.
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De opleiding rond “Aandachtspunten inzake energie- en comfortverbetering in 
erfgoed” die het WTCB voor het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement 
Omgeving heeft uitgewerkt zal 5 dagen in beslag nemen. Gedurende deze vijf dagen 
worden opgedeeld in drie hoofddelen:

• Deel 1: diagnose

• Deel 2: gebouwcomponenten

• Deel 3: gebouwtechnieken

Elk van deze delen zal zich specifiek richten op de belangrijkste aandachtspunten bij 
de restauratie van erfgoedgebouwen en hoe je hierop kan inspelen.

De opleiding zal geen kant-en-klare oplossingen kunnen aanreiken aangezien erfgoed 
steeds een case-per-case aanpak zal benodigen; wel zal de opleiding alle 
noodzakelijke elementen aanreiken opdat jullie als architecten met kennis van zake 
de belangrijke knopen zullen kunnen doorhakken.
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Even het algemeen kader dan van deze vorming zodat je zicht krijgt op het hoe en 
waarom van deze opleiding, maar ook wat je wel en niet mag verwacht.
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De opleiding begint met het algemeen kader. Op de huidige (2018) regelgeving zal
straks teruggekomen worden.

Het energiezuinig maken van erfgoedgebouwen is momenteel nog weinig 
ingeburgerd en dit om diverse redenen. We zien in de laatste jaren echter een (lichte) 
kentering ontstaan.
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Toch is moeten we ook bij erfgoedgebouwen denken aan “energiezuinigheid” in de 
brede zin opdat onze erfgoedgebouwen gebruikt, bewoond en onderhouden worden 
en hen zo een toekomst te garanderen. Dus het is echt opportuun om onder deze 
ingrepen na te denken .

Weliswaar zullen we bij erfgoed vooral op COMFORTVERBETERING inspelen (eerder 
dan enkel op de energiezuinigheid). Dit zal in de loop van de opleiding meermaals aan 
bod komen en verduidelijkt worden.

Energie & CO2 ondergeschikt aan erfgoedwaarden. Maar comfort moet wel in orde 
zijn opdat de gebouwen gebruikt worden
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Studie van McKinsey & Company over de toekomstmogelijkheden van België qua
renovatie en energieverbruik 
(https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/client_service/Sustainability
/cost%20curve%20PDFs/energy_efficiency_belgium_full_report.ashx)

En er is reden om iets te doen als je ons gemiddeld residentieel verbruik vergelijkt 
met dat van onze buurlanden

We zouden misschien wel wat verschillend bouwen, maar 72% meer tov het EU-
gemiddelde en 92% meer dan Nederland (toch niet zo’n groot klimaatverschil of 
verschil in bouwtechnieken) is moeilijk aanvaardbaar… (ook 43% meer dan 
Duitsland…)
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Als we echter ingrijpen in onze erfgoedgebouwen, dan dienen we niet alleen te kijken 
naar het energieverbruik, maar ook een heel aantal andere aspecten mee in rekening 
te brengen; in eerste instante het behoud van onze erfgoedwaarden. Deze maken ons 
erfgoed immers tot het erfgoed dat het vandaag de dag is. Als we dit kwijtspelen 
onder het mom van energiezuinigheid, spelen we immers ons erfgoed kwijt.
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Deze afbeedling is duidelijk een karikatuur, maar ze maakt wel duidelijk dat we dit 
willen vermijden

Geen maximalisatie van energiebesparende maatregelen zoals dat wel bij nieuwbouw 
én bij (doorgedreven) renovaties het hoofddoel is! Noch door onderdoordacht de 
klassieke isolatiematerialen toe te passen, noch door zeer moderne.
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In deze figuur zie je verschillende scenario’s uit de studie gemaakt door 
McKinsey&Company:

1. de energievraag van 2005 en de groei van het verbruik tegen 2030 zonder 
energiebesparende maatregelen

2. Het niveau dat in 2030 zou gehaald worden met de geplande energiebesparende 
maatregelen (= status quo met 2005) (=BAU = Business as usual)

3. Het scenario indien we meer doorgedreven gaan renoveren en de verhouding 
tussen de impact van de maateregelen die investeringsgerelateerd zijn (bijv. 
plaatsen van isolatie) vs. de maatregelen die niet investeringsgerelateerd zijn (bijv. 
bewonersgedrag)

Ook bewustwording en dus gedragswijziging bij bewoners is belangrijk zeiden we 
daarnet

Deze figuur geldt wel voor het volledig gebouwenpark (dus ook niet-beschermd en 
niet-geïnventariseerd erfgoed)

Dus verhoudingen liggen wat anders, maar het is duidelijk dat 
investeringsgerelateerde ingrepen bij niet-geïsoleerde gebouwen het meeste invloed 
zullen hebben
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Zeker bij weinig/niet-geïsoleerde gebouwen is dit nuttig

Bij goed geïsoleerde zal impact bewonersgedrag procentueel belangrijker worden, 
maar bij erfgoedgebouwen…

Langs de andere is dat vaak een quick win zonder risico op erfgoedverlies!! (maar 
heb je niet in de hand!!)
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Inspelen op verschillende aspecten en ook deze opleiding zal daarom deze 
verschillende aspecten (gebouwcomponenten en –onderdelen , maar ook 
technieken) behandelen
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Maar ook ingrepen die de erfgoedwaarden niet/weinig aantasten kunnen een verlies 
/ verslechtering van het binnencomfort en/of structuur tot gevolg hebben

aarom dien je steeds een goede diagnose uit te voeren vooraleer in te grijpen én 
een goed evenwicht in het drieluik ISOLATIE-VENTILATIE-LUCHTDICHTHEID te 
verzekeren!! Dit is essentieel om toekomstige schade te vermijden (=topprioriteit 
bij erfgoed)

Dit zal meermaals in de cursus terugkomen ondanks dat de cursus opgedeeld werd in 
aparte onderdelen.

Maar de volgende vormingsdag gaat hier dieper op ingaan
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In de volgende slides komen enkele kleine voorbeelden aan bod waarbij de verstoring 
van dit evenwicht een belangrijke invloed heeft gehad. 

Op deze slide:

• Binnenisolatie geplaatst tegen een betonnen buitenmuur die oorspronkelijk 
helemaal in orde was en geen schade vetoonde

• Je ziet echter een groepje van kleine bruine/zwarte vlekjes in de hoek op de eerste 
afbeelding

• Na enige tijd rook je ook dat er en probleem ontstaan was (geurhinder)

• Na weghalen van een paneel zag je dat er zich schimmel had gevormd tussen de 
koude buitenmuur en de isolatieplaten

De reden hierbij was een slechte aansluiting / luchtdichtheid tussen de isolatieplaten 
met condensatie én schimmelvorming tot gevolg van een in oorsprong perfect 
gezonde muur.
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Tegenwoordig veel gesproken en veel aandacht aan ventilatie, maar ook zeer goede 
installaties moeten goed afgesteld worden:

Hier extreme waarden van de relatieve vochtigheid (RH) ondanks dat het gemiddelde 
OK is.

Deze schommelingen zijn grotendeels gelinkt aan te veel ventilatie  topinstallatie, 
maar slechte afstelling / aansturing  kan veel kwaad doen
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Ander voorbeeld waarbij ingegrepen is op 1 aspect, nl. raamvervanging, en niet naar 
andere zaken gekeken werd. Het gebouw had nooit problemen. Onder het mom van 
energiebesparing werden de enkele ramen vervangen door dubbele. Amper één 
winter later was dit de situatie:

• Probleem van héél veel condens

• Gevolg schimmelproblemen

Wetende dat raamvervanging een veelvoorkomende ingreep is bij erfgoed, is het 
duidelijk dat dit een belangrijke problematiek is.

De oorzaak van het probleem hier is het onevenwicht tussen isolatie, ventilatie en 
luchtdichtheid 

De gevel bleef ongeïsoleerd met veel koudebruggen tot gevolg. Er was ook geen 
ventilatiesysteem geïnstalleerd.
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Dergelijke voorbeelden zullen doorheen de cursus besproken en uitgelegd worden

Maar het is duidelijk dat we in België iets moeten doen

• In het algemeen aan ons gebouwenbestand, 

• Maar ook aan ons erfgoed om het voldoende comfortabel te maken opdat deze 
gebouwen in gebruik (kunnen) blijven en mensen erin willen wonen

• Anders zullen we dit erfgoed snel verliezen
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Nog veel te bekijken en veel vraagtekens, maar Vlaanderen – met dank aan het 
Agentschap Onroerend erfgoed en het departement Omgeving – nam in 2014 in 
België wel voortouw.

WTCB heeft in 2014 de opdracht gekregen van het AOE en departement Omgeving 
betreffende een project “ErfgoedEnergieLoket”: Energiezuinig en comfortabel maken 
patrimonium vanuit invalshoek erfgoed.

1. organisatie energieloket gericht op restauratie-architecten, 
(www.erfgoedenergieloket.be)

• Gemakkelijke toegangspoort voor arch. voor technische vragen 
(voorafgaand aan uitvoering >< ATA)

2. uitwerken & uitvoeren opleidings-/vormingstraject (wat is er mogelijk, 
waarop letten, hoe aanpakken)

• Geen energieauditeur, geen nieuwe energieconsulent of … 
wel laten doorstromen van informatie en onderzoeksresultaten 
(BE en EU) naar de sector

• Oorspronkelijk gericht op 30-40-tal: nu 80 in de opleiding en 
we moesten er weigeren / beperken per bureau…  duidelijk 
interesse én nood?!
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3. onderzoek naar opportuniteit van een erkenningssysteem of –
procedure, label, certificatie,… 

• Studie van mogelijkheden is afgerond en bevindingen 
overgemaakt (randvoorwaarden, implicaties op lange termijn, 
financiële plaatje, evaluatiemanieren …)

• Ook naar omringende landen gekeken waar dit soms al in 
voege is (bijv. Duitsland)

• na volgen van deze opleiding  nog niet beslist welke richting 
(ligt bij AOE en minister), maar in ieder geval certificaat van 
deelname

• In kader van richtlijn OE ivm onderzoekspremie e.d.

4. opzetten van een monitoringscampagne

• Vandaar de lange duur

• 10-11 gebouwen die opgevolgd en gemeten worden echt
cijfermateriaal hebben ipv theoretische benaderingen 
vergelijkingen maken

• Info zal ook op website erfgoedenergieloket.be geplaatst 
worden

5. uitvoering van een haalbaarheidsstudie m.b.t. de mogelijke 
verankering van opleidings-/vormingstraject in het reguliere 
opleidingsaanbod voor restauratie-architecten

• Lopende

• Momenteel lijkt een mogelijkheid dit in de toekomst via NAV te 
laten organiseren mét alle Vlaamse universiteiten en WTCB, 
maar nog niet finaal beslist

• Hangt ook samen met certificatie
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Website van het erfgoedenergieloket

• Uitleg van het project

• Vragenportaal voor de restauratiearchitecten

• actualiteiten, (bijv. EECHB 2016, maar ook 2018

• Databank  zal aangevuld worden

• Links (naar lopende onderzoeken, tools,…)

• Documenten (presentaties van vorming, maar ook internationale 
interessante publicaties)

• Cases (opvolging vlaamse cases)
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In laatste deel van de presentatie zal ingegaan worden op enkele bestaande tools 
voor de evaluatie van de duurzaamheid van (erfgoed)gebouwen.

Maar eerst staan we even stil bij de huidige regelgeving (2018) omtrent 
energieaspecten en erfgoed.

Er zijn nogal wat onduidelijkheden omtrent de eisen (vanuit VEA >< AOE) en ook de 
terminologieën (EAP, EPB, EPC, energieauditeurs…) durven nogal eens te pas en te 
onpas door elkaar gebruikt worden.
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In het kort zijn dit de regels voor erfgoed in de Energy Performance for Buildings 
Directive (EPBD) in België (EnergiePrestatie en Binnenklimaat – EPB)

Tot nu toe kon je dus een uitzondering aanvragen voor beschermd erfgoed mbt de 
EPB-eisen en ook deels voor beschermde stads- en dorpsgezichten.

Hierdoor werden tot nu toe ook zelden energetische / comfortverbeteringen 
doorgevoerd bij beschermd erfgoed.
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Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft daarnaast zijn eigen regelgeving met een 
erfgoedpremie en een odnerzoekspremie. We gaan deze regelgevingen en richtlijnen 
niet doorlopen, maar wel even inzoomen op de energieaspecten.

Richtlijn:

https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Richtlijn_betoelaagb
aarheid_def_3.pdf
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Meerkost dient begroot te worden via rekenblad 
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/downloads/bereken
en_meerkost_energie_1.docx
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Comfort- en isolatiewerkzaamheden, beveiligingswerkzaamheden, of 
werkzaamheden of diensten opgelegd door andere regelgevingen kunnen worden 
betoelaagd als ze essentieel zijn voor het behoud 

van de erfgoedkenmerken en –elementen. Maar wanneer is dat zo en wat wordt er 
dan betoelaagd? 
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Wat is nu de inhoud volgens de richtlijn?

Redelijk duidelijk wat er verwacht wordt
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Maar wie mag dat nu doen?

Wat zijn eigenlijk de verschillen?

Blijkbaar wel wat verwarring en onduidelijkheden op basis van de vragen die WTCB 
en VEA krijgt…  dus toch even overlopen, want die termen hebben vaak een 
specifieke betekenis

Bovendien zijn deze verslagen / analyses / certificaten niet compatibel / van het ene 
om te zetten in het andere…

https://www.epcdeskundigen.be/energieprestatiecertificaat/epa-eap

http://www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaten

http://www.energiesparen.be/epb/regelgeving

http://www.energiesparen.be/renovatiepact

http://www.energiesparen.be/epcparticulier

http://www.energiesparen.be/epcbouw

http://www.energiesparen.be/energieconsulenten
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http://www.energiesparen.be/energieaudit

http://www.energiesparen.be/energiescan 

http://www.econergie.be/

http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/epbuitzonderingen.pdf

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-
kopen/administratie/staat-jouw-woning-op-de-lijst-van-bouwkundig-erfgoed/

http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen

http://www.energiesparen.be/ikBENOveer/doelstellingen
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Laten we eens kijken naar de EPB, EPC, enz.

Eerst en vooral: dit is gelinkt aan Europese wetgeving en doelstellingen
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Omzettingen in de EPB, EPC regelgeving (voorbeeld is E-peil streefcijfers en ook de 
introductie van het nieuwe S-peil (ipv vroegere K-peil) die de kwaliteit van de 
gebouwschil karakteriseert)

S-peil: 

• Vorm-efficiëntie (= Afwijking van bol-vorm >< vroegere compactheid)

• Luchtdichtheid

• Zonnewinsten

• Bouwknopen (vroegere koudebruggen)

• Vensters & oververhitting

• Thermische massa!

Maar ook vertaald naar een toekomststrategie

Bijv.:

Vanaf 2021 werd BEN (Bijna-EnergieNeutraal) vooropgesteld in Vlaanderen voor 
nieuwbouw (=E30 of beter)
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Bij renovaties wordt nu gestreefd naar BENoveren (“Beter renoveren”)  E60 of EPC 
van 100 (we komen direct op het verschil terug!) of lager voor hele Vlaamse 
woningenbestand ( ook niet-beschermd erfgoed!!) (of indien gefaseerd 
streefcijfers voor onderdelen)

* Nu zeer laag renovatieregime (0,6% per jaar >< om doelstellingen tegen 2050 te 
halen 2,7 % per jaar of meer nodig!!)
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Nu overgaan naar enkele termen / actoren die deze evaluaties kunnen uitvoeren 

termen / actoren die vaak gebruikt worden, maar soms wel door elkaar…
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o.a. de Boerenbond, Samenlevingsopbouw en de Gezinsbond hebben deze 
consulenten
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In tegenstelling tot het EPC dat verplicht is, zijn deze vrijwillig door de eigenaars uit te 
voeren.
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Software dus niet zomaar bruikbaar!
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Wat met integratie van afwegingskaders, bespreking met architect …?

Duur: voor gemiddelde woning 4-10 uur…

400-800 €
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= energielabels van huishoudelijke apparaten als afwasmachines en wasdrogers. 

aangeduid op een kleurenbalk welke in één opslag weergeeft hoe energiezuinig de 
woning is.

energiescore = energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar 

op basis van de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en 
deuren ,en de installatie voor verwarming en warm water

Visuele vaststellingen of bewijsstukken (anders standaardwaarden)

houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling

Geeft zeer algemene energiebesparende maatregelen die genomen kunnen worden 
om de woning energiezuiniger te maken (door de software gegenereerd)

= verplicht voor alle publieke gebouwen groter dan 250 m² maar dan opleiding “Type 
C”
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Bij het EPC+-systeem wil men gaan naar een label met aanbevelingen (en een 
indicatie van de kosten)

Aangeven hoe goed het gebouw scoort t.o.v. doelstelling

Het is een pas die mee gaat met het gebouw zodat je gefaseerd kan renoveren

Gesprekken daaromtrent gaande om erfgoed toe te voegen, maar dat is nog niet het 
geval

EPC+ voor huurders/kopers

Renovatieadvies voor eigenaars/verbouwers (ook niet energetische aspecten + 
stappenplan; op basis van renofase)
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Greep uit technische informatie

Wat doen we met erfgoed?!  hierop inpikken??

Zelfde vraag gaat straks terugkomen bij de duurzaamheidsevaluatietools! Bijv. 
responsible guidance wheel of retrofitting

Naast EPC+ ook Renovatieadvies bij verbouwing (= diepgaander)

Voordeel van de tools = groeien mee met de woning
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In tegenstelling tot andere is de EPB-software vrij toegankelijk. Daarom dat deze ook 
vaak voor een inschatting gebruikt wordt bij erfgoed of andere. De software is echter 
niet ontwikkeld vanuit dit oogpunt.
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Wat zijn nu de eisen?

Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) = 

• Vervangen van alle installaties die warmte of koude produceren (= 
opwekkers van warmte of koude; dus niet de buizen en leidingen)

• Isoleren van min. 75% van scheidingsconstructies die aan de 
buitenomgeving grenzen (daken, muren, ramen) (niet de vloeren!)
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Gelukkig uitzonderingen voor beschermd erfgoed
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Ook deels voor inventaris-items (al zijn de uitzonderingen beperkter!)

Maar ook veel gebouwen die onze steden maken tot wat ze vandaag de dag zijn, met 
hun charmes, die dus géén uitzondering mogen inroepen!!

(= deel van ons Europees / Belgisch erfgoed)

Denk eraan:

Vanaf 2020 kan een pand ongeschikt verklaard worden voor bewoning indien niet 
voldaan wordt aan de max.U / min. R-waarden voor dak of zoldervloer

R= 0,75 m²K/W (U = 1,33 W/m²K >< ver weg van BENoveren 0,24 
W/m²K)

vanaf 2020 (in minder dan 2 jaar) 15 strafpunten wanneer 
woninginspecteur onderzoek uitvoert (sinds 2015)  ongeschikt verklaren!

Vanaf 2023 (= minder dan 5 jaar) ongeschikt indien geen dubbel glas!

We moeten daarmee rekening houden en oplossingen bedenken!!
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Verschillende energieaudits/-scans/-verslagen overlopen

Korte vergelijking van de belangrijkste (wel denken aan EPC+ dat wat dingen zal 
veranderen)
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Met EPC+ komt er ook een label, zoals nu reeds in Brussel en Wallonië

De labels en resultaten van de huidige softwarepakketten zijn echter niet dezelfde

Er is dus een duidelijk verschil tussen

• 3 gewesten

• Tussen de adviseurs / certifiëringen

Zoals bovenstaande schema’s laten zien
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In de huidige opleiding is het niet de bedoeling om jullie op te leiden tot één van deze 
auditeurs.

Wel is er een overzicht gegeven zodat iedereen over hetzelfde praat

Er zijn deels vrijstellingen, anderzijds ook verplichtingen

In de opleiding zullen enkele compatibiliteiten maar ook moeilijkheden toegelicht 
worden bij de verschillende onderdelen en compenenten.

Maar we leiden jullie niet op tot één van de overlopen consulenten, adviseurs, 
auditeurs …

We vonden het wel belangrijk dat iedereen met deze aspecten en terminologieën 
mee is.
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Al gezegd dat je ingrepen op erfgoedgebouwen “holistisch” moet benaderen.

Isolatie-ventilatie-luchtdichtheid = OK vanuit technisch oogpunt,

Maar tegenwoordig is er ook steeds meer een vraag naar een bredere benadering

Meer aspecten die in rekening brengen, o.a.

Bereikbaarheid

Afgeschreven materialen qua LCA

 Erfgoedwaarden

…

Kortom: aspecten meenemen waarop erfgoedgebouwen goed scoren >< 
energie / comfort-ingrepen die soms omwille van behoud van belangrijke 
erfgoedapsecten beperkt worden en dus minder goed uitgespeeld kunnen 
worden

Dan spreekt men over “tools” (hulpmiddelen) die de “duurzaamheid” in de brede 
context gaan evalueren
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Laten we eerst even stilstaan bij het rebound effect dat vaak optreedt bij het isoleren 
van gebouwen om toe te lichten waarom me erfgoed zeker met een bredere kijk 
moet benaderen dan enkel vanuit energetisch oogpunt.
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Rebound effect kan hoog oplopen

afhankelijk van de studie waardes tussen 1 en 50 %!

Kan groot verschil zijn tussen theoretische besparing en reële besparing!

Bovendien hebben erfgoedgebouwen heel wat andere troeven die vaak niet in 
rekening gebracht worden

(ook wel gebreken natuurlijk)

Daarom gaan er stemmen op om breder te gaan kijken dan enkel naar energetische 
(en dan nog vaak theoretische) ingrepen en besparingen
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Duurzaamheid = alomtegenwoordig

Voor welzijn van 

• De mens

• De planeet

• Kansarmen

• Milieu

• …
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Maar wat is die duurzaamheid nu eigenlijk?

Een heel algemene definitie die alom aanvaard is, is uiteraard deze van het 
Brundtland-rapport (VN-conferentie van 1987!!!):

“een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de 
mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het 
gedrang te brengen”

Maar hoe vertalen we dat nu naar iets concreets en aanvaard? En hoe vertalen we 
dat naar erfgoed, want ook die waarden zijn belangrijk voor onze toekomstige 
generaties?

(UN – WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1987), Our
Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development (UN-document nr. 
A/42/427), http://www.un-documents.net/ocf-02.htm)
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1. Beperk de energievraag

o Terugdringen onnodig energieverbruik

o Vraag beperken tot werkelijke behoeften

o ~ruimtegebruik, afvalproductie, watergebruik

2. Gebruik duurzame energie

o Liefst stromingsbronnen & hernieuwbare energiebronnen

o Stromingsbronnen

o Hernieuwbare energiebronnen 

o Dichtbij aanwezig

o Weinig belasting voor milieu

o Vrij toegankelijk

o Opm.: biobrandstoffen vs voedsel…

3. Ga zuinig om met eindige bronnen

o Zo efficiënt mogelijk gebruiken

o ~ fossiele brandstoffen

o Vaak belastend voor milieu
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“Gelukkig” bestaan er ondertussen wat tools die ons helpen om duurzaamheid in iets 
begrijpbaars te gieten, namelijk “cijfers” > hiermee kan de mens omgaan en deze 
kunnen we manipuleren

HQE2R - Haute Qualité Environnementale et Economique Réhabilitation

LEnSE - Label for Environmental, Social and Economic Buildings 

CASBEE - Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 

LEED for Neighborhood Development 

Duurzaamheidsmeter Stad Gent 

En nog véél meer

Niet alleen techniek en isolatie, maar veel andere duurzaamheidsaspecten

• Toegankelijkheid

• Gezondheid

• Transport

• Waterbeheer

• Duurzaamheid materialen

• Management / beheer
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• Afval

• Grondbeheer  …

Maar de toepasbaarheid van deze tools voor erfgoed in hun huidige vorm is een groot 
vraagteken.
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Evaluatie van deze duurzaamheidsaspecten is nog (redelijk) jonge wetenschap. Dus 
durft er af en toe nog iets veranderen

1 voorbeeld op gebied van LCA

Naast energie bijv ook intergatie van LCA (objectivering van de schaduwkosten van 
bouwmaterialen)

Opletten met te sterke vereenvoudigingen (cfr schemarechts onderaan)

Niet gekend voor oude materialen, maar vaak milieu-impact al “afgeschreven”
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Redelijk jonge wetenschap (maar toch al met wat body voor nieuwbouw)

Niet altijd 100% objectief

Niet altijd feilloos…  Schapenwol

Elk materiaal = schaduwkosten (impact qua vervoer, grondstoffen, landgebruik …)

Wordt ingedeeld in klassen
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Van één jaar op andere aangepast (rond 2012-2013)

Vroeger:

schapen voor het vlees worden gehouden en dat wol een 
afvalproduct

geen milieueffecten werden toegekend aan de productie van 
wol

Nu:

op basis van de financiële waarde van de eindproducten van 
het schaap

milieueffecten van het houden van schapen en de emissies die 
schapen veroorzaken, met name in de vorm van mest, worden 
verdeeld over de wol en het vlees. De milieueffecten als gevolg 
van de productie van schapen worden voor twee derde 
toebedeeld aan de schapenwol en een derde aan het vlees

Dus:

• zeker bruikbaar
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• Maar toch met de nodige kritische blik benaderen

21/11/2018

68



Vooral ook aan denken dat deze evaluaties (waar men nu meer en meer naar zoekt in 
de erfgoedsector) BIJKOMEND zijn aan de huidige regelgeving en eisen

Ze gaan deze niet afzwakken, noch vervangen

Misschien in de toekomst, maar momenteel is de regelgeving op energetische 
aspecten geënt
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Er wordt (mondjesmaat) onderzoek op verricht…

Bijv. via multimodale systeemanalyse
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Ook Multimodale systeemanalyse

Toevoeging van: Politiek en doortastend beleid nodig!

Evenwicht tussen alle 5 pijlers nodig!

Indicatoren opgesteld die elk hun eigen en belangrijke bijdrage hebben 

Van Normatief tot baststellingen

Neem er één uit en het systeem blijft niet werken!

Conclusie van dit onderzoek: Vlaanderen beschikt over de nodige kennis + expertise, 
maar weinig ambitie en bestuurlijke versnippering bemoeilijkt overkoepelende
aanpak
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Één van de moeilijkste zaken in deze aanpak van multimodale analyses is het bepalen 
van de indicatoren 

en vooral het toekennen van gewichten aan elk van deze indicatoren

Wouter Verhelst heeft dit via interviews en polls trachten te doen, maar het is héél 
duidelijk dat de verhoudingen alles bepalen, en dat er nog geen consensus is 
hierover.

Doortastend beleid nodig om een tool te creëren / gebruiken dat algemeen 
aanvaard wordt!
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Niet gemakkelijk! Ook op Europees niveau is men ermee bezig…

EFFESUS = op wijkniveau
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Een grote gemeenschappelijke noemer… BELGIË ontbreekt (vaak) en dat ondanks dat
België wel wat onderzoek hierop verricht.
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Naast de tools in onderzoek, zijn er ook al enkele die reeds gebruikt worden voor de 
evaluatie van de duurzaamheid

Een eerste is DuMo

Gebaseerd op de database van Nibe cfr LCA en schapenwol…

Soms ook commentaar op methode omdat de Mo-index een expertgebaseerd
oordeel is en dit volgens sommigen niet eenduidig toetsbaar is. (lees: niet 
cijfermatig!)
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DuMo-index van 180 te behalen via eenvoudige vermenigvuldiging

Eigenlijk een gewone vermenigvuldiging waarbij op expertenbasis de Mo-coëfficiënt 
bepaald wordt, en daarnaast de Du-ingrepen bepaald worden.

X
(a, b of c) met cultureel perspectief  index van 1 tot 3 mogelijk ondanks niet-
beschermde status

http://www.sbrcurnet.nl/producten/infobladen/duurzame-monumentenzorg-dumo

http://www.dumoprestatie.nl/
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http://www.dumoprestatie.nl/dumo-prestatiekaart/
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De GPR Gebouw – aanpak wilde enkel “objectieve” waardes >< DuMo-methode

Zij baseren zich op dezelfde set rekenregels en de nationale milieudatabase als 
Breeam-NL
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Scores voor indicatoren volgens 3P principe

Subindicatoren die geëvalueerd worden

Aantal van de evaluatietools zoals Leed,Bbreeam, maar ook GPR werken met een 
vooropgesteld ambitieniveau en je gaat je realisatie dan afwegen tov van dat niveau

monumentale waarde enigszins mee te rekenen, beveelt de studie aan om extra 
scores toe te kennen als het om een beschermd monument of stads- en 
dorpsgezicht gaat.  

Bijv. stationsscan “belevingswaarde” (objectiviteit…?)

Specials

Sporthal / zwembad

station

Maar wat dan met waardevol erfgoed dat geen officiële bescherming geniet? 
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Commerciële tool 

= nieuw sinds (eind) 2015 (>< de andere Breeam-tools bestaan al veel langer, maar 
voor de eerste keer kan deze zogezegd rekening houden met erfgoedwaarden)

Maar andere tools zoals GPR gebruiken dezelfde rekensets

Voorstudie in 2014  eind 2015 BREEAM IRFO non-domestic

• Dus voor niet-residentiële gebouwen

• De opleiding hier daarentegen focust zich vooral op residentiële gebouwen.

http://www.greenbooklive.com/search/buildingmapgoogle.jsp
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http://www.breeam.org/page.jsp?id=353

LCA-gebaseerd; in tegenstelling tot bijv. LEED (= consensusgebaseerd experten
nodig)

Zo nieuw dat het wereldwijd eerste extern erkend centrum (dus buiten UK; in 
Brussel) dit op dit moment zelfs nog niet wou toelichten.
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De afbeeldingen hierboven geven een overzicht van de aspecten die geëvalueerd 
worden binnen Breeam.
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Voorbeeld interim certificaat (ontwerpfase) en finaal breeam label

Sterren, label, categorieën, deelcategorieën, overall-score
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Hierboven een schema dat de scores van nieuwbouw plaatst tov gerenoveerde 
gebouwen (waaronder enkel beschermd waren).

In renovatie toch ook goede scores, maar wat met erfgoed waar er meer restricties 
zijn?

Renovatie maakt slechts 15% van 40000 breeam-gecertifieerde gebouwen uit (cijfers 
van 2008)
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Erfgoedgebouwen scoren voor heel wat categorieën beter dan gewone renovaties 
(mooi voorbeeld: energie!!)
Wel beperkt aantal hier in rekening gebracht!

577 buildings

(468 new buildings, 96 general refurbishment projects, and 13 heritage
refurbishment projects).

Soms zelf betere score, maar greater uncertainty surrounding the listed 
refurbishment because of smaller number

Management (onafhankelijk van type project), Energy, Transport and Materials
daarop scoren ze goed

Waste and Health and Wellbeing slechter

Transport category, and outperformed both new build and general refurbishment 
projects. This is mainly because the buildings

reviewed were at central locations or sites which are often visited by the public and 
tend to have established transport connections
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WASTE: In new builds and general refurbishment there is scope to implement site 
waste management plans (SWMPs) during demolition and construction

Materials: generally outperform new build projects. The reason for this is that the 
majority of existing materials are retained, with very few new materials specified,

ENERGY: 

its design performance and how that compares to its potential performance which is 
based upon benchmarking data from actual buildings. A separate scale is provided 
for heritage buildings to reflect limitations in the scope to reduce energy demand.

additional credits have been developed to reward projects that work with a heritage 
specialist to develop a report on the potential for improving building fabric and 
services performance whilst minimising the potential negative impacts of both the 
historic character of the building, the condition of the building fabric and indoor air 
quality.

Volgens EU-norm en ook de vraag van energieaudit van AOE!!!!!

WATER: was aan de specifieke gevallen gelinkt

Health: daylight levels zijn problematisch, evenals de verntilatie en sommige 
materialen die VOCs uitstoten…
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De nieuwe Breeam-tool is bovendien modulair bepaalde (deel)aspecten waar niet
op gewerkt kan worden bij erfgoedgebouwen, kunnen bijvoorbeeld uitgesloten
worden

Gaat ook meer over het process

• Aantonen dat je gezocht hebt naar inzet van duurzame materialmen waar mogelijk

• Beter energetisch rapport als je van in het begin dis aspect meeneemt

Dus eerder kwalitatieve aanpak dan een kwantitatieve.

1. Fabric and structure – external envelope including walls, roof, windows and floor.

2. Core services – centralised M&E plant including heating, cooling and ventilation.

3. Local services – localised services including lighting, local heating, cooling and 
ventilation.

4. Interior design – interior finishes, furniture, fittings and equipment
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Enkel beschermde gebouwen

Maar inhoudelijk (dus in de praktijk in België) nog weinig geweten / uitgetest omdat 
de tool nog zeer nieuw is.
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Binnen Breeam heb je verschillende tools gelinkt aan:

• New buildings

• In-use buildings

• Refurbishment

maar nog slechts beperkt aantal!

geen in België!  (wel in NL, maar enkel “demolition and disassembly”)

http://www.greenbooklive.com/search/buildingmapgoogle.jsp

21/11/2018

90



Daarom bekijkt men momenteel de mogelijkheid om deze nieuwe Breeam-tool ook 
in NL en BE te introduceren. Dit maakt deel uit van het Interreg onderzoeksproject 
Demi More.

Binnen het project wordt enkel het deeltje over “energie” van de nieuwe BREEAM-
tool geëvalueerd. De andere delen worden in NL alvast door de Dutch Green Building 
Council (DGBC) uitgewerkt.

In BE beschikken we niet over dergelijk organisme. Op dit moment wordt vooral 
nagegaan of deze tool een meerwaarde zou hebben en of er een draagvlak voor zou 
kunnen bestaan.
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Tijdens het EECHB2016 congres te Brussel werd ook de tool GBC Historic Buildings
(Italië) die gebaseerd is op Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®)
toegelicht. Deze tool werd in Italië uitgewerkt en tov de klassieke LEED-aanpak, werd 
ook het aspect van “historische waarde” geïntroduceerd.

LEED (= consensusgebaseerd experten nodig beetje zoals bij DuMo)

gewogen som van de punten bepaalt vervolgens het duurzaamheidsniveau 

4 niveaus

• certified, 

• silver, 

• gold of 

• platinum
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Naast de eerdere tools, bestaat ook de tool “RESPONSIBLE RETROFIT Guidance
Wheel”

Zeer boeiende tool die mits een project naar BE zou kunnen overgezet worden…

Geen “duurzaamheidsevaluatie” an sich, wel een set van meer dan 50 mogelijke 
interventies en hun interacties, mogelijkheden, beperkingen … ten opzichte van 
elkaar!!
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Eigenlijk is het een digitaal wiel met verschillende componenten / categorieën

In begin geef je ook de context van het gebouw in

(blootstelling aan wind, aanraakbaarheid, staat van het gebouw, maar ook 
betrokkenheid van de gebruiker!)
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Vervolgens geef je ook de mate van “aanraakbaarheid” / “beschermingsgraad” aan, 
hetgeen een invloed gaat hebben op de resultaten en mogelijke opties.

21/11/2018

95



Kleuren in de ringen geven aan welke impact de maatregel heeft op verschillende 
aspecten (technisch, erfgoed en energie)

Links / afhankelijkheden worden aangeduid met gekleurde pijlen

• Dikte van de pijl varieert en geeft het belang van de interactie aan

• Kleur geeft de reden van de link aan

21/11/2018

96



Vervolgens kan je dieper ingaan op de details en risico’s

En kan je doorklikken naar verdere info, publicaties …

Indien je de maatregel wilt behouden, kan je deze toevoegen aan je “lijst”

Op die manier krijg je dan uiteindelijk een rapport met mogelijke ingrepen waaraan 
ook normen, referenties, regelgeving … gekoppeld is.
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Ook Europa zag deze moeilijkheid in en dus heeft men ingezet op een Europese norm 

Niet via verplichtende getallen / niveaus / streefcijfers die men moet behalen

Wel werd de aanpak gestroomlijnd

Zet niet meer in op concrete prestaties en/ of oplossingen, maar wel op 
ondersteunende methodologieën
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Niet in detail op ingaan, kunnen we later bespreken en norm kan aangekocht worden 
bij NBN (77 €)

Belangrijk:

• Mogelijkheid om geen ingrepen te doen indien niet nodig

• Opties open houden

• Via een visueel schema de knelpunten en voordelen zichtbaar maken

• Werken via ingrepen-pakketten (eerder dan aparte oplossingen)  linken tussen 
elkaar (cfr guidance wheel)
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In BE hebben we momenteel 2 andere grote projecten lopen die op deze 
energetische verbeteringen ingaan:

• In Vlaanderen: Erfgoedenergieloket (www.erfgoedenergieloket.be)

• In Wallonië: P-Renewal (www.p-renewal.be)

Beide projecten zullen ook dienen als input voor de Task 59 van het International 
Energy Agency (IEA)

• Documentatie en beschrijving  van cases en oplossingen

• vanuit heel Europa

• Zullen hierbij gecentraliseerd worden op een digitaal meertalig platform
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De vraag is natuurlijk of de bestaande tools tegemoetkomen aan hetgeen we in de 
erfgoedzorg willen? Ze werken in de huidige omstandigheden en het huidige klimaat 
en met de huidige kennis en vooruitzichten goed voor nieuwbouw en meer 
klassieke renovaties, maar wat met erfgoed?

• Nog sterk evoluerende wetenschap > willen we dit in erfgoed?? Waarom dit wel en 
andere sterk evoluerende wetenschappen zoals materiaalindustrie (met nieuwe 
innovatieve materialen die oplossingen kunnen bieden) niet?

• Hoe gaan we om met deze innovaties en de daaraan verbonden mogelijke 
risico’s??

• Zijn ze wel holistisch (zeker niet alle schaduwkosten ingecalculeerd)! 

• Wat met erfgoedaspect?

• Op welk model gaat Vlaanderen / België inspelen (>< Breeam = commerciële tool 
vanuit VK…)

• Er is – in tegenstelling tot bijv. TOTEM ivm materialen en EPB/EPC op 
energieniveau – geen eensgezindheid over welk type tool we in Vlaanderen – laat 
staan België – voor de duurzaamheid van Erfgoed willen nastreven

• Willen we wel kwatificeren / objectiveren en indien wel, hoe?
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Toch in laatste tijd steeds meer en meer stemmen in de richting van bredere 
duurzaamheidsevaluatie voor erfgoed (in Vlaanderen, België én Europa)
Geraken de meesten ervan bewust dat we “IETS” met ons erfgoed moeten doen om 
het een veilige toekomst te geven
(niet onder een glazen stolp plaatsen en “preserveren”, maar wel “ontwikkelen” in 
een bepaalde richting)

Moeilijke oefening
Niet direct pasklaar antwoord vanuit duurzaamheidstools
Maar toch proberen in deze opleiding jullie te ondersteunen en mogelijkheden aan te 
reiken.
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Een aantal van jullie zullen al wel weten dat graag met dit voorbeeld afsluit wanneer 
ik over dit thema spreek,

Maar ook vandaag. Het is en blijft een mooi voorbeeld dat creativiteit, erfgoedzorg en 
comfort/energie-optimalisatie perfect kunnen samengaan!

En soms kan doordachte creativiteit + combinatie van historische met hedendaagse 
aspecten hierbij helpen / elkaar versterken

Datacentra gaan steeds belangrijker worden (cloud-computing, centraal 
gegevensbeheer,…)

Iedereen heeft smartphone, velen gebruiken google drive, onedrive, dropbox, online 
maildiensten …

Vergt veel datacenters

Dit vormde de inspiratie van arch. Van der Aa bij zijn ontwerpvoorstel voor het 
energiezuinig maken van de Sint-Bavo kerk in Haarlem, NL:

• Het datacenter wordt in de koele kelder geplaatst (koeling is positief voor 
datacentra)
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• De overtollige warmte van het datacentrum wordt afgevoerd naar de 
bovenstaande kerk en dient als basisverwarming.
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