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Vlaanderen staat voor een enorme uitdaging. 

Twee derde van alle woningen is onvoldoende geısoleerd, één derde is van slechte kwaliteit1. 
Dat heeft vele gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. Bovendien zijn 
gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot 
in de Europese Unie2.

RenoseeC is een collectief renovatieproject op wijkniveau dat zowel de woonkwaliteit als 
de energieprestatie van particuliere woningen verbetert. 

RenoseeC is het resultaat van één van de tien door VLAIO gesubsidieerde proeftuinen voor 
“Woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen”. Partners in het proefproject 
waren: (1) de kennisinstellingen KU Leuven (TC Gent, Bouwfysica, ASRO), VITO en AP 
Hogeschool (kenniscentrum ISOS) (2) de fabrikanten van bouwmaterialen Cantillana, 
Derbigum, Remmers, ISOVER, Sto, SVK, Recticel Insulation, (3) de aannemersbedrijven 
Alpas, Beneens, Durabrik, Inhout, Nerf, Maatwerkbedrijf Weerwerk en de beroepsorganisatie 
voor de bouwsector Vlaamse Confederatie Bouw (4) het architectenbureau BAST architects 
& engineers en (5) de middenveldorganisaties Domus Mundi, Samenlevingsopbouw Gent 
en SIVI. Peritus trad op als coach en businessplanner, Lexcom als juridisch adviseur.

Het proefproject vond plaats in Sint-Amandsberg (19de eeuwse gordel rond Gent) van 
november 2014 tot oktober 2018 in samenwerking met de Dienst Wonen en Dienst Milieu 
en Klimaat van de stad Gent. Het wordt vanaf 2019 opgeschaald naar andere wijken en 
andere steden met als doel het renovatietempo in Vlaanderen te helpen verhogen van 
1% naar 3% per jaar3 zodat alle woningen tegen 2050 gerenoveerd zijn. Het proefproject 
beoogde de ontwikkeling, test en optimalisatie van een betaalbaar en kwalitatief collectief 
renovatietraject voor particuliere woningen in prioritaire stadsdelen, door middel van een 
draaiboek en catalogus van oplossingen. Concreet werden in het proefproject 21 woningen 
gerenoveerd gaande van eenvoudige ingrepen tot totaalrenovaties. 

Met RenoseeC hebben de initiatiefnemers de ambitie om sociale, ecologische en eco-
nomische impact te realiseren. Meer specifiek een vermindering van de CO2-uitstoot en 

van het bouwafval, een verbetering op het vlak van gezondheid, wooncomfort, sociale 
contacten, sociale cohesie, sociale rechtvaardigheid… Het streefdoel is een mix van 
doelgroepen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen, bv. noodkopers4, alsook 
verhuurders. Gezien de maatschappelijke focus van RenoseeC gaat bijzondere aandacht 
naar sensibilisering en activering op schaal van de wijk en naar een doorgedreven 
procesbegeleiding en ontzorging van de deelnemers.

1  Het verhaal van noodkopers en ‘captive renters’; Ontoereikende woningkwaliteit in Vlaanderen, Lieve Vanderstraeten & 
Michel Ryckewaert

2 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
3 Strategienota Renovatie niet-residentiële gebouwen, Studie in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap, VEA 
4 Noodkopers zijn eigenaars die – omwille van geen of beperkte toegang tot de huurwoningenmarkt – overgegaan zijn tot 

de aankoop van een oude, onaangepaste woning, maar niet over de financiële middelen beschikken om tot noodzakelijke 
renovaties over te gaan.

  2.1 COLLECTIEVE AANPAK 

In het VLAIO-proefproject (2014-2018) in Sint-Amandsberg (Gent) heeft RenoseeC 21 
woningen op een collectieve manier gerenoveerd. Onder “collectief” verstaat men: in één 
wijk, met gestandaardiseerde oplossingen en een selectie van architecten en aannemers 
voor een groep woningen. 

1 INLEIDING

2 METHODIEK

”We staan voor een grote opgave om 
ons patrimonium te renoveren. Als we 
dat pandje per pandje blijven doen, zijn 
we binnen 100 jaar nog niet klaar. We 

moeten op grotere schaal nadenken!”

Peter Vanden Abeele, 
Stadsbouwmeester Gent
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De opgedane ervaringen leveren een aantal concrete acties op die gebundeld zijn in deze 
brochure en die RenoseeC nu zal gebruiken bij de opschaling naar de rest van Vlaanderen.
Omdat RenoseeC het collectieve aspect en de sociale cohesie wil bevorderen, is het 
doelgebied beperkt tot een buurt. Voor architect en aannemer blijkt het interessant om 
verschillende werven in één buurt te combineren. Dit bespaart tijd doordat ze werfbezoeken 
kunnen combineren. 

Gestandaardiseerde oplossingen 
(catalogus van technische oplossingen) 

Om standaardisatie mogelijk te maken passen de RenosseC-architecten en -aannemers 
een catalogus toe met een 40-tal innovatieve, gestandaardiseerde technische 
renovatiemodules voor verschillende gebouwcomponenten (hellend dak, plat dak, 
buitenwand), geclusterd per categorie: mineraal, biobased en kunststof. RenoseeC zal 
deze catalogus regelmatig actualiseren en uitbreiden. Een bijkomende selecte van modules 
per aannemer zal leiden tot verder doorgedreven standaardisatie.

Pool van architecten en aannemers 

Per stad of regio zal RenoseeC een pool van architecten en een pool van aannemers 
samenstellen. Om te kunnen toetreden tot deze pool, zullen de architecten en de aannemers 
moeten voldoen aan een aantal voorwaarden en akkoord gaan met de RenoseeC-werkwijze.
Werven worden per 5 à 10 geclusterd en toegewezen aan een bouwteam (architect, EPB 
verslaggever, fabrikant en aannemer) in functie van de aard van de werken en de voorkeur 
van bouwheer en aannemer (mineraal, biobased, of kunststof). Aannemers en architecten 
kunnen aldus efficiënter werken, en de kostprijs wordt gedrukt. Het bouwteam streeft 
ernaar maximaal te kiezen voor de standaardoplossingen uit de catalogus. Hierdoor is het 
aanbod van producten beperkter dan bij een individuele verbouwing.

  2.2 SAMENWERKING AANBODZIJDE

Het sterk partnerschap tussen overheid, maatschappelijk middenveld, onderzoekswereld 
en commerciële bouwpartners is van belang voor het welslagen van het project en is een 
meerwaarde om het vertrouwen van de bewoners te winnen. 

Dankzij de complementariteit van zowel sociale als technische partners biedt RenoseeC 
een integraal ontzorgingstraject aan, op maat van de verschillende doelgroepen. Terwijl de 
lokale bouwteams een efficiënte en kwalitatieve renovatie garanderen kan de samenwerking 
met lokale sociale organisaties ervoor zorgen dat ook kwetsbare doelgroepen betrokken 
kunnen worden. Bij aanvang van een project bekijkt RenoseeC welke extra ondersteuning 
hier verder nog voor nodig is. Betrokken fabrikanten zorgen voor de nodige technische 
ondersteuning van de bouwteams. Figuur 1: 

Model op ware grote van een aantal 
bouwknopen.

“Voor ons was dit de enige manier om 
dit pro ject te kunnen verwezenlijken. Wij 
hadden anders noo it een architect en een 
aannemer gevonden die een oplossing 

kon vinden op maat van ons.”

Jeroen en Jolien, 
eigenaars-verbouwers
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“He el veel pro jecten bestaan ofwel 
alleen privaat, ofwel alleen vanuit 
de overheid, ofwel alleen vanuit het 
middenveld. RenoseeC laat zien dat er ook 
gemeenschappelijke doelstellingen kun-
nen nagestreefd worden over commerciële 

of ideologische grenzen heen.”

Hilde Reynvoet, 
directeur dienst Wonen Gent

Mensen geven in een bevraging aan (zie verder hoofdstuk 4) dat ze door deel te nemen 
aan het project meer vertrouwen stellen in het renovatieproject en in de voorgestelde 
aannemers. Ze gaan ervan uit dat deze de renovatie goed zullen uitvoeren en dat ze hier 
een correcte prijs voor zullen betalen.manier data bijgehouden. 

  2.3 VERSTERKING VRAAGZIJDE

Ontzorging & begeleiding

Het proefproject heeft geleerd dat ontzorging één van de belangrijkste redenen is voor 
eigenaars om deel te nemen. 

Respondenten (zie verder hoofdstuk 4) geven aan dat het collectief renoveren, naast de 
ontzorging, een aantal andere voordelen met zich meebrengt namelijk het groepsgevoel 
en de beperkte materiaalkeuze. Door de ondersteuning in een collectief renovatieproject 
hebben mensen meer mentale rust en worden ze sneller over de streep getrokken om de 
renovatie aan te vatten. 

De Single Point Of Contact (SPOC) van RenoseeC staat onafhankelijk ten opzichte van alle 
partijen (bouwheer, architect, fabrikant en aannemer). Hij volgt en controleert de werven 
vanop een afstand. Als er problemen zijn, kan hij tussenkomen als bemiddelaar. 

Figuur 2: 
grafiek met betrekking tot de 
belangrijkste reden van instappen 
in RenoseeC: Voor bijna 70% van 
de respondenten was ontzorging 
de belangrijkste redenen om in te 
stappen in het project

“Ik was wel van zin om oo it eens te 
renoveren, maar je begint er dan niet aan 
omdat je al die contacten moet leggen.”

Yves, 
eigenaar-verbouwer

RenoseeC is een huis van vertrouwen 
en vormt de schakel tussen bouwheer, 

architect en aannemer. 

Alexis Versele, 
RenoseeC

De eigenaars kijken op tegen het vele werk dat ze verwachten bij een renovatie, wat hen 
ervan weerhoudt om er mee van start te gaan. Door in te zetten op ontzorging kunnen 
eigenaars makkelijker overgaan tot zo’n renovatie. Ontzorging beperkt de last voor de 
eigenaar, onder meer door te werken met slechts één aanspreekpunt en te zorgen voor een 
goede opvolging van de werken.
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Via mandaatovereenkomst

In functie van een maximale ontzorging en administratieve vereenvoudiging tekent elke 
bouwheer een mandaatovereenkomst met de RenoseeC Single Point Of Contact (SPOC). 
Die persoon kan in naam van de bouwheer aannemingsovereenkomsten afsluiten en 
betalingen van de aannemers verrichten. Dit biedt voor de bouwheer meer garanties wat 
betreft gemaakte afspraken met de aannemer.

Infovergaderingen en informele ontmoetingsmomenten

Op regelmatige tijdstippen organiseert RenoseeC infovergaderingen voor (kandidaat) 
deelnemers. Daarbij wordt naast de algemene RenoseeC-werking ook uitgebreid tijd 
gemaakt voor de individuele renovaties. Aanwezigen kunnen gerichte vragen stellen 
aan hun architect. Er is ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere 
verbouwers. 

Deze infovergaderingen verhogen het vertrouwen en worden – zonder al te technisch 
te zijn - ervaren als zeer interessant. Ze versterken ook het collectieve aspect van hun 
renovatieproject. 

  2.4 BEREIK KWETSBARE GROEPEN

RenoseeC heeft een aantal kwetsbare eigenaars5 kunnen bereiken. Noodkopers die 
beschikken over een eigen ongeschikte woning missen de noodzakelijke financiële 
middelen om te renoveren, waardoor ze niet konden worden geholpen in het proefproject. 
Bij de opschaling, wil RenoseeC werken laten voorfinancieren via het principe van 
subsidieretentie geınspireerd op het Community Land Trust (CLT)-concept “Dampoort 
KnapT OP!”6. 

Om ook in te zetten op bijkomende betaalbare huurwoningen is er een samenwerking 
met ’Het Pandschap’7 dat zich richt tot eigenaars van leegstaande, ongeschikte of 
onderbenutte panden. Het Pandschap kan daarbij zowel financieel als organisatorisch de 
ganse renovatie en het beheer op zich nemen, in ruil voor een zakelijk recht op het pand 
gedurende een bepaalde termijn waarbinnen de woning wordt verhuurd aan een Sociaal 
Verhuurkantoor.

5  Indien de persoon hoog scoort op een combinatie van beschikbaar inkomen, budget en slechte kwaliteit van de woning 
(stabiliteit en vochtschade) dan beschouwen we hem of haar als behorend tot een kwetsbare doelgroep.

6  http://cltgent.be/sites/default/files/Brochure_Dampoort_knapT_OP.pdf 
7  www.pandschap.be 

  2.5 MAATSCHAPPELIJKE IMPACTMETING

Via een uitgebreide maatschappelijke impactmeting doet RenoseeC onderzoek naar 
de sociale ecologische en economische impact van het project, meer specifiek de 
vermindering van de CO2-uitstoot, de vermindering van het bouwafval, de verbetering 
op het vlak van gezondheid, wooncomfort, sociale contacten, sociale cohesie en sociale 
rechtvaardigheid. Van bij de start van het project worden hiervoor op een systematische 
manier data bijgehouden. 
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  3.1 VOORBEREIDING

RenoseeC richt zich tot wijkrenovaties met ruimtelijke samenhang van aaneengesloten 
bouwblokken. Dit bevordert het collectieve aspect en de sociale cohesie van de wijk 
waarin gewerkt wordt.

RenoseeC focust op achtergestelde buurten waarin kansarmoede, sociale uitsluiting en 
slechte woonkwaliteit overheersen. Bij de keuze van de buurten brengen de RenoseeC-
partners daarom sociale en bouwkundige indicatoren in rekening. In het proefproject 
hebben de initiatiefnemers – op basis van die indicatoren - geopteerd voor Sint-
Amandsberg centrum en Dampoort centrum. 

Om sociale verdringing te vermijden, start RenoseeC pas een project op, indien zowel 
middenklasse als kansengroepen kunnen bediend worden.

  3.2 WERVING

Met behulp van een informatiecampagne licht RenoseeC de krijtlijnen van het project toe 
in de afgebakende buurt. Hiervoor maakt RenosseC gebruik van een infofolder, een mailing 
en worden sociale media ingezet. Tijdens evenementen wordt promotie gemaakt en op een 
aantal infomomenten worden meer details gegeven. De vrijwillige en gratis woonscan die 
erop volgt is een handig hulpmiddel om interesse te wekken en het vertrouwen van mensen 
te winnen.

3 STAPPENPLAN

Figuur 3: stappenplan voor een collectief renovatieproject 

Figuur 4: kaart van de twee afgebakende buurten
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  3.3 GRATIS WOONSCANS

Bewoners die zich aanmelden krijgen het bezoek van een RenoseeC-medewerker. Deze 
screent de bouwfysische toestand van de woning en de sociaaleconomische situatie van 
haar bewoners. Nadien krijgen de bewoners een gratis adviesrapport met een overzicht 
van de bouwtechnische gebreken aan hun woning.

De woonscan heeft als doel om de bewoners en hun woning te leren kennen en om een 
aantal vragen beantwoord te zien:

� Is er nood aan werken m.b.t. woonkwaliteit en/of energie? 
� Zijn de eigenaars bereid om in te stappen in een collectief project?
�  Is er voldoende budget om de werken uit te voeren?

Bij het proefproject hebben de initiatiefnemers een 80-tal woonscans uitgevoerd waarbij 
heel wat data verzameld werden.

  3.4 DIEPTEANALYSE

Na de gratis woonscan kunnen deelnemers een betalende diepteanalyse aanvragen. Het 
aangestelde bouwteam van architect en aannemer voert deze diepteanalyse uit. Deze 
resulteert in een op maat gemaakt renovatieplan inclusief een eerste globale raming van 
de kosten.

  3.5 UITVOERING VAN DE WERKEN

Type werken

RenoseeC focust op totaalrenovaties en krijgt hierdoor een uniek karakter. Indien gewenst 
kunnen ook kleine renovaties worden meegenomen.

In het proeftuinproject werden 21 woningen gerenoveerd, gaande van een kleine renovatie 
voor een bedrag van 10.000 euro tot een totaalrenovatie met uitbouw voor 150.000 euro. 
In totaal bedroeg de omzet 1,3 miljoen euro. De gemiddelde kostprijs bedroeg ca. 62.000 
euro. Voor de meeste projecten was een bouwaanvraag noodzakelijk. 

De meest voorkomende renovatiewerken waren: isolatie plat dak (15 keer), isolatie van de 
buitenmuur (15 keer), vervanging van het schrijnwerk (15 keer). Minder voorkomend waren 
de isolatie van het hellend dak (9 keer), de vloerisolatie (9 keer), een ventilatiesysteem (8 
keer), een nieuwe condensatieketel (5 keer), een nieuwe uitbouw (5 keer).

Afspraken

Om een vlotte samenwerking te bevorderen en problemen zoveel mogelijk te vermijden 
maakt RenoseeC een aantal afspraken met aannemers en architecten.

Planning en communicatie

Bewoners moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn en een zicht krijgen op de planning 
van de werken. Daarom dient de aannemer tijdig een planning te bezorgen, deze te 
respecteren of tijdig eventuele wijzigingen mee te delen aan de bouwheer en de architect. 
Een proactieve communicatie is daarbij heel belangrijk. 

Figuur 5: 
in de afgebakende buurt werd een 
infocampagne gelanceerd.
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Werfvergaderingen

Door het collectieve karakter kunnen de werfvergaderingen in dezelfde buurt op dezelfde 
dag plaatsvinden, wat handig is voor aannemer en architect. Per week organiseren de 
projectleider en architect een werfvergadering. Ook de bouwheer kan aanwezig zijn indien 
hij dat wenst.

Het doel van de werfvergaderingen is om samen beslissingen te nemen en deze te 
documenteren in het werfverslag. De architect houdt daarnaast de bouwheer op de hoogte 
van de vorderingen en de planning van de werken.

Werf

Vaak blijven bewoners de woning bewonen tijdens de verbouwingen. Het is belangrijk 
bewoners goed voor te bereiden op ongemakken zoals stof en lawaai, tijdelijk afsluiten 
van water en elektriciteit… De aannemer dient hier de nodige aandacht aan te besteden. 
Gepaste communicatie is een heel belangrijk aandachtspunt. 

Transitwoning

Idealiter voorziet de stad of een andere partner een transitwoning voor eigenaars die een 
totaalrenovatie laten uitvoeren. Zeker voor gezinnen met kinderen of mensen met beperkte 
financiële middelen kan dat heel wat stress wegnemen.

“De zoektocht naar een woning zorgt voor veel stress, zeker als je kinderen hebt.”

“Fijn dat de transitwoning in dezelfde buurt lag, zo konden de kinderen makkelijk naar 
school enz.” 

Voor de renovatie werd bij de deelnemers aan het proefproject een bevraging gedaan (zie 
ook hoofdstuk 3.3). Nadien werd door KU Leuven (TC Gent) gepolst naar de tevredenheid 
over de resultaten, de manier van werken enz. KU Leuven (Afdeling Bouwfysica) heeft bij 
acht woningen een intensieve monitoring uitgevoerd naar de effecten van de renovatie op 
vlak van energieprestatie, comfort en woonkwaliteit. Hieronder worden de belangrijkste 
conclusies van bevraging en monitoring samengevat.

  4.1 MEER ENERGETISCHE RENOVATIES

40% van de respondenten zou zonder RenoseeC niet hebben gerenoveerd, 33% geeft 
aan de ze wel zouden gerenoveerd hebben, maar dan in stappen, of later. Een heel aantal 
respondenten geeft aan dat ze een duwtje in de rug nodig hadden om te starten. 

“Het was al lang de bedoeling om te renoveren, maar er kwam geen schot in de zaak. 
Zonder dit pro ject was ik wellicht nog niet gestart.”

RenoseeC-deelnemer

Bijna 75% van de respondenten heeft gerenoveerd dankzij RenoseeC. 

4 ENKELE RESULTATEN VAN 

HET PROEFPROJECT

Figuur 6: grafiek van het aantal 
deelnemers dat zonder RenoseeC 
wel of niet zou gerenoveerd hebben.
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  4.4 GEZONDERE WONINGEN

Dankzij een verbeterde verwarming en lichttoetreding en het wegnemen van de 
vochtproblemen heeft RenoseeC een positieve impact op de gezondheid. Uit onderzoek van 
het “Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting” 
weten we dat 

“Mensen met huisvestingsproblemen - vooral mensen die in een ongezonde woning 
leven of wonen in een huis zonder adequate verwarming, met vocht en schimmel, zonder 
bad of douche, zonder to ilet met waterspoeling, of in een te sombere woning – zien hun 

gezondheid vaak erg verslechteren.”8

De meeste respondenten (80%) geven aan dat er minder vochtproblemen zijn na de 
renovatie dan voor de renovatie. Een vermindering van vocht heeft een rechtstreekse 
impact op de verbetering van de gezondheid en het welbevinden (evidence-based).9

De monitoring heeft aangetoond dat er na renovatie een verbetering is op het vlak van 
binnenklimaat, en dit zowel wat betreft de luchtkwaliteit als de temperatuur. 

  4.2 MEER ENERGETISCHE RENOVATIES 

   BIJ KWETSBARE DOELGROEP

Hoewel RenoseeC geen noodkopers heeft kunnen bereiken, werd wel een deel van de 
kwetsbare doelgroep bereikt. Ook in deze projecten is energetische verbetering gerealiseerd.

  4.3 WOONKWALITEIT STIJGT

De meeste RenoseeC-respondenten (92%) geven aan dat de woonkwaliteit gestegen 
is na renovatie. Ze spreken over een verbetering op het vlak van energiezuinigheid, 
basiscomfort, ruimte, vocht, esthetiek en de fysische staat van de woning. 

“De verbetering is enorm. Het huis was vroeger een krot: het was bouwvallig, de 
elektriciteit was gevaarlijk…”

“ We hebben meer ruimte, licht, een betere indeling, iso latie, een nieuwe keuken, een 
bad, moo ie vloer… Een wereld van verschil!”

“Onze muren zijn nu droger en het huis warmt sneller op. We hebben meer comfort.”
 RenoseeC-deelnemers

Monitoring heeft aangetoond dat in bijna alle woningen de gemiddelde binnentemperatuur 
is toegenomen na renovatie, zoals te zien in figuur 7. Na renovatie verwarmen de bewoners 
dikwijls meer ruimtes waardoor de gemiddelde temperatuur en het comfortniveau stijgen. 
In woning 2 verwarmt men minder ruimtes waardoor de gemiddelde temperatuur daalt.

Figuur 7: gemiddelde temperatuur per woning voor en na renovatie

Figuur 8: grafiek met betrekking tot 
de verbetering van vochtproblemen

8 http://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag8/4_gezondheid.pdf 
9 Armoede, energie en wonen: creatieve ideeën voor een toekomst zonder energiearmoede, Onderzoeksdag Universitaire 

Stichting Armoedebestrijding, 18 oktober 2017 
Renovatie op doktersvoorschrift, Sarah van Hoof, Hilde Maelstaf, Trui Maes, Een publicatie van kenniscentrum ISOS in het 
kader van het PWO Huisvesting en Gezondheid, 2016
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  4.6 BETERE ENERGIEPRESTATIE

Alle gerenoveerde woningen (die gemonitord werden) hebben na renovatie een beter 
K-peil , E-peil en een betere UA-waarde .

Figuur 9: grafiek van de gemiddelde binnentemperatuur voor en na renovatie in dec. jan. en feb.

Figuur 12: K-peil voor en na renovatie van de 8 woningen 
die werden gemonitord door KU Leuven

Figuur 11: overzicht van renovatiemaatregelen voor de 8 woningen 
die werden gemonitord door KU Leuven
x Volledig aangepakt / D Gedeeltelijk aangepakt

Figuur 13: E-peil voor en na renovatie van de 8 woningen 
die werden gemonitord door KU Leuven

  4.5 ENERGIEVERBRUIK DAALT

Als men geen rekening houdt met de toename van het comfort (hogere gemiddelde binnen-
temperatuur), dan is het energieverbruik in de helft van de woningen afgenomen, en in de 
andere helft van de woningen toegenomen. Indien men wel rekening houdt met het toegenomen 
comfort (hogere gemiddelde binnentemperatuur), dan daalt het energieverbruik op jaarbasis 
in 7 op de 8 woningen. Woning 5 verbruikt na renovatie meer energie. De renovatie omvat 
weinig energetische ingrepen, bovendien stellen de bewoners de temperatuur 2° hoger in.

Figuur 10 toont de impact van de renovatie op het theoretische energieverbruik (groen), het gemeten energieverbruik 
(donker blauw) en het gecorrigeerde energieverbruik (toegenomen comfort door toegenomen gemiddelde 
temperatuur) (licht blauw). 
Negatieve waarde = daling van de impact / Positieve waarde = stijging van de impact

Figuur 10: 
grafiek impact op het 
energie-verbruik in 
procent, gebaseerd 
op kWh/m2/jaar
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  4.7 SOCIALE CONTACTEN VERBETEREN

De helft van de respondenten geeft aan dat ze, dankzij het project, mensen hebben leren 
kennen die ze anders niet hadden leren kennen. Een aantal mensen geeft aan dat het 
wederzijds vertrouwen tussen buren is vergroot, twee deelnemers geven aan dat hun 
netwerk ook is uitgebreid. 

RenoseeC wordt vanaf 2019 opgeschaald naar andere wijken en andere steden met als doel 
het renovatietempo in Vlaanderen te helpen verhogen van 1% naar 3% per jaar zodat alle 
woningen tegen 2050 gerenoveerd zijn. Bij de opschaling gaat RenoseeC - in de vorm van 
een vzw - een samenwerking aan met zowel overheden, het maatschappelijk middenveld, 
de bedrijfswereld en kennisinstellingen. RenoseeC is een overkoepelende organisatie die 
in heel Vlaanderen werkzaam is (back office) en een tijdelijke lokale organisatie per stad/
regio waar ze projecten opstart (front office). 

Auteurs: Eva Heuts en Alexis Versele (KU Leuven, Technologiecluster Bouw, Onderzoeks-
groep Duurzaam Bouwen)
RenoseeC-partners: KU Leuven (TC Gent, Bouwfysica, ASRO), VITO en AP Hogeschool 
(kenniscentrum ISOS), Cantillana, Derbigum, Remmers, ISOVER, Sto, SVK, Recticel 
Insulation, Alpas, Beneens, Durabrik, Inhout, Nerf, Vlaamse Confederatie Bouw, BAST 
architects & engineers, Domus Mundi, Samenlevingsopbouw Gent, SIVI, Peritus, Lexcom.

VU: KU Leuven | Technologiecluster Bouw | Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen
Gebroeders De Smetstraat 1 | 9000 Gent
Contactpersoon: alexis.versele@kuleuven.be 
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/sustainable-buildings
www.renoseec.com 
1ste uitgave, oktober 2018
Lay-out: Waldo De Groote, Postvorm
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