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Samen werken aan
duurzaam bouwen en wonen
Wie is Peter-Paul van den Berg?

Kamp
C:
modelsteunpunt
Als Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen
en Wonen heeft Kamp C model gestaan voor de
Vlaamse steunpuntenwerking. Kamp C was de
enige volledig provinciale dienst en de werking
van Kamp C is in lijn met de visie van Europa en
Vlaanderen. Daarom heeft Vlaanderen besloten
de ondersteuning van de overgang naar een duurzame samenleving op het gebied van bouwen en
wonen over te dragen naar de provincies.

Peter-Paul van den Berg begon zijn carrière als stuurman
Grote Handelsvaart. Terug aan land werd hij kwaliteitsmanager in een hoogtechnologisch bedrijf in Nederland.
Daarna is hij een tiental jaren als logistiek manager in
dienst geweest van Arcelor-Mittal Staalhandel. Sinds 2006
werkt Peter-Paul in België, eerst als programme manager
Energietechnologie bij VITO en sinds 2010 als directeur
van Kamp C.

In elke Vlaamse provincie is een
steunpunt opgericht, met een heel
duidelijke opdracht:

COLOFON
Redactie: Emilie Lachaert, Kamp C en de deelnemende
partnerorganisaties
Coördinatie: Kamp C
Eindredactie: Nele Bulckaert
Opmaak: Jos Verbeeck
Foto’s: Kamp C
Verantwoordelijke uitgever: Peter-Paul van den Berg
Bijlage in opdracht van Kamp C.
Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Wie is Peter Bellens?
Peter Bellens woont in Herentals en is gebeten door politiek sinds zijn jeugd. Tot voor kort gaf hij les economie aan
het Annuntia-Instituut in Wijnegem en was hij adviseur van
voormalig minister Inge Vervotte. Als kersvers gedeputeerde neemt hij voor de eerste maal een uitvoerend mandaat
op, maar achter de schermen heeft hij zowel binnen als
buiten zijn partij respect en waardering afgedwongen.
In de deputatie is hij onder meer verantwoordelijk voor
cultuur, landbouw en innovatie.

© Patrick Hattori

1. Het opzetten van een breed netwerk van alle
actoren die in de provincie actief zijn rond
duurzaam wonen en bouwen.
2. Het geven van (plan)advies op maat van particuliere (ver)bouwers.
3. Het verstrekken van informatie en advies aan
een zo breed mogelijke doelgroep, waaronder
particulieren, overheden, tussenpersonen die
adviseren in eerste lijn, professionelen, onderwijsinstellingen en ngo’s.
4. Het ondersteunen, adviseren en begeleiden
van grote projecten zowel voor bestaande gebouwen als nieuwbouw, bijvoorbeeld kantoorgebouwen, sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur, bibliotheken, scholen, ziekenhuizen
en duurzame wijken.
5. Het oprichten van een overlegplatform voor
gemeenten dat (1) de nodige informatie, opleiding en hulpmiddelen verstrekt aan alle gemeentelijke ambtenaren die duurzaam wonen
en bouwen mee in de praktijk omzetten en (2)
gestructureerd intergemeentelijke ervaringsuitwisseling organiseert.
6. Het opzetten van actieve sensibilisatieacties
voor duurzaam wonen en bouwen: het steunpunt initieert campagnes, organiseert informatiesessies en workshops, promoot inspirerende projecten met een duidelijk aantoonbare
meerwaarde op vlak van duurzaam wonen en
bouwen, enz.
7. Het voorzien van vormingsmogelijkheden over
duurzaam wonen en bouwen voor particulieren en bouwprofessionelen.

vrijdag 10 februari 2012

Met welk doel werd Kamp C opgericht?
Peter-Paul van den Berg: “Het doel is een kenniscentrum te
zijn over duurzaam bouwen en wonen. We richten ons naar
particulieren, bouwprofessionelen en lokale besturen. We
hebben een sterke netwerkfunctie tussen de verschillende
partijen.”

Merken jullie een groeiende belangstelling
voor duurzaam (ver)bouwen in de samenleving?
van den Berg: “Ja. De klimaatcrisis wordt niet meer in vraag
gesteld, terwijl dat twee jaar geleden wel nog het geval was.
Er is ontzettend veel bewijs dat er een probleem is en dat er
heel wat moet gebeuren.”
Gedeputeerde Peter Bellens: “Onze samenleving staat onder
druk. De financiële en economische crisis, de klimaatverandering, het naderende einde van fossiele grondstoffen, de
vraagtekens over de (drink)watervoorziening op lange termijn: ze werpen alle hun schaduw op de bouw- en woonsector. Door de kredietcrisis is het duidelijk geworden dat de
Europese richtlijnen niet langer vrijblijvend zijn en dat de toon
die in het Strategisch plan voor energietechnologie (SETplan, zie kader) van de Europese Commissie gezet is, gevolgd moet worden. De klimaatcrisis heeft duidelijk gemaakt
dat CO2-uitstoot dé grootste veroorzaker is van de klimaatveranderingen, met alle gevolgen van dien.”
van den Berg: “De bouwsector is één van de grootste consumenten én één van de grootste vervuilers en dus dé sector
waar de meeste inspanningen gedaan zullen moeten worden.”

Er zijn voortdurend evoluties in de knowhow

nationaal als op internationaal vlak. In het netwerk zitten ook
onderzoeksinstellingen, opleidingen, … Bij de bouw van ons
centrum hebben we ook heel wat nieuwe toepassingen uitgeprobeerd. Zo deden we zelf ervaring op met nieuwe technieken.”

Niet alleen de technologie evolueert, ook de
eisen en normen van de overheid veranderen?
Bellens: “De nieuwe Europese energieprestatierichtlijn bepaalt dat nieuwe gebouwen – dus ook privéwoningen – vanaf
1 januari 2021 ‘supergeïsoleerd’ moeten zijn: BEN-woningen
of Bijna-EnergieNeutrale woningen. De weinige energie die
ze nog verbruiken, moeten ze bovendien zelf op een duurzame manier (zonnepanelen, warmtepomp, enz.) kunnen
opwekken. Omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft,
moeten nieuwe overheidsgebouwen al twee jaar eerder aan
die norm beantwoorden.”

In een later stadium kan verbreding naar het grondgebied
van de provincie.

Wat zijn
de Europese plannen?
In het Europese SET-plan (2008) staan verschillende doelstellingen:
Voor 2020:
• 20% vermindering van de uitstoot van CO2;
• 20% van het energieverbruik moet uit hernieuwbare bronnen komen;
• 20% minder energieverbruik door verbetering
van energie-efficiëntie.
Voor 2050: de klimaatverandering beperken tot
een maximale globale temperatuursverhoging van
2 °C door de uitstoot van broeikasgassen met 8095% te verminderen en de kosten van CO2-neutrale energie(technologie) te verlagen.

Wat vormt de grootste uitdaging
voor Kamp C?
van den Berg: “Ik vind het de grootste uitdaging voor Kamp C
om alle actoren uit de sector op één lijn te brengen. We moeten dezelfde boodschap verkondigen en met elkaar samenwerken om dingen te realiseren. Je kunt bijvoorbeeld aan
een bouwheer wel een nieuwe techniek voorstellen, maar
als er geen aannemer is die de techniek uitvoert, heeft het
weinig zin. Samenwerkingen zijn nodig om deze collectieve
verandering te realiseren.”
Bellens: “We moeten onze kennis ter beschikking stellen en
zoeken waar we een meerwaarde kunnen leveren aan de
stakeholders . Het is een gemeenschappelijke opdracht om
duurzaamheid te bevorderen en te promoten.”

wonen.

Hoe blijven jullie up-to-date?

In deze bijlage zetten we een aantal van deze
samenwerkingen met Kamp C in de verf.

Provincie Antwerpen zet eigen klimaatdoelstellingen

Op 17 november 2011 werd het eerste klimaatplan van de
provincie Antwerpen goedgekeurd. Hiermee legt de provincie vast hoe ze haar klimaatdoelstellingen zal halen:
1) in 2020 moet de provincie Antwerpen als organisatie
klimaatneutraal zijn;
2) ze overtuigt zo veel mogelijk gemeenten om ook tegen
2020 als organisatie klimaatneutraal te worden;
3) de provincie stimuleert burgers om een reductie te realiseren.

KAmp C

rond duurzaam bouwen en energievriendelijk

van den Berg: “We beschikken over een netwerk, zowel op

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft in
2007 officieel erkend dat ons klimaat verandert door invloed van
de mens. In afwachting van internationale akkoorden in 2015
neemt het Antwerpse provinciebestuur zijn verantwoordelijkheid
in het klimaatbeleid op. Met eigen acties wordt het Belgische en
lokale klimaatbeleid versterkt. De provincie Antwerpen zorgt zelf
voor een vermindering van de broeikasgasuitstoot en richt zich op
2020, de einddatum van het Klimaatplan van de Europese Unie.
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Duurzaam bouwen is een hot item, zowel bij de overheid, de bouwsector als de particuliere
(ver)bouwers. Kamp C, het Antwerpse Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen,
is een onafhankelijk kenniscentrum over deze materie. We spraken directeur Peter-Paul van den
Berg en gedeputeerde Peter Bellens over de ambities en uitdagingen van het centrum.

en efficiënt te gebruiken. Vanaf 2020 wordt de overblijvende
emissie gecompenseerd.
Er is aandacht gegeven aan de ruimere context van klimaatneutraliteit. Acties binnen de werking van de provincie Antwerpen mogen geen stijging van de broeikasgasuitstoot op
andere locaties creëren. Daarnaast werden geen acties opgenomen die in strijd zijn met de overige milieudoelstellingen
van de provincie, namelijk ruimte voor water, biodiversiteit,

duurzame grondstoffen en productgebruik en de milieudoelstellingen die genomen werden in het kader van het provinciale milieumanagementsysteem ISO14001. Voor de thema’s
bio-energie, ecosystemen en compensatie zijn afzonderlijke
duurzaamheidscriteria uitgewerkt.

De inhoud van het klimaatplan van de provincie
Antwerpen is raadpleegbaar
via www.provant.be/klimaatbeleid.

Er is namelijk nu actie nodig, in alle sectoren en op alle overheidsniveaus, om de klimaatverandering leefbaar te houden.
Daarom neemt ook het provinciebestuur zijn verantwoordelijkheid: het wil samen met zo veel mogelijk gemeenten als
organisatie klimaatneutraal zijn tegen 2020.
De provincie Antwerpen kiest ervoor om klimaatneutraal te
worden op een duurzame manier. Dit wil zeggen dat de eigen
uitstoot van CO2, N2O en CH4 naar nul herleid wordt door
eerst in te zetten op maximale reductie van de broeikasgasuitstoot, dan het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren en tot slot de overblijvende fossiele bronnen zuinig

© Koen Fasseur
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Vertegenwoordigers van 10 gemeenten en gedeputeerde Rik Röttger met de ondertekende engagementsverklaring.

Provinciebestuur
samen met 32 gemeenten
klimaatneutraal
tegen 2020
Al 32 gemeentebesturen engageren zich om in
2020 een klimaatneutrale organisatie te worden,
namelijk Boom, Bornem, Brecht, Dessel, Duffel,
Edegem, Grobbendonk, Heist-Op-Den-Berg,
Hove, Kalmthout, Kontich, Laakdal, Malle,
Mechelen, Mortsel, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout,
Ranst, Retie, Schelle, Schoten, Sint-Amands,
Sint-Katelijne-Waver,
Stabroek,
Turnhout,
Vorselaar, Westerlo, Wijnegem, Wuustwezel,
Zoersel en Zwijndrecht. Deze gemeenten vormen
de koplopers van de provincie Antwerpen.
“Met de campagne ‘Klimaatneutrale Organisatie
2020’ ondersteunt de provincie het gemeentelijk
klimaatbeleid door de inspanningen van provincie
en gemeenten te groeperen. Via kant-en-klare ondersteuningspakketten deelt de provincie haar ervaringen. Het samenwerkingsverband zorgt voor
een efficiënte inzet van de beschikbare mensen
en middelen. Kamp C en het Provinciaal Instituut
voor Hygiëne zorgen mee voor technische ondersteuning bij het detecteren en nemen van maatregelen”, aldus gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd
voor Leefmilieu.

KAmp C
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De dienst Infrastructuur (DIN) van de provincie
Antwerpen staat in voor het duurzaam
ontwikkelen, bouwen en bouwtechnisch
onderhouden van het provinciaal patrimonium.
Wim Van Acker en Katrien Meyns, experten
duurzaamheid, geven tekst en uitleg.
“Paradepaardje vorig jaar was het nieuwe opleidingscentrum
Campus Vesta. De gebouwen van deze school voor politie,
brandweer en ambulanciers werden voorzien van een dikke
isolatielaag, wat nodig was om de waarde K17 te bereiken.
We hebben ook gekozen voor kwalitatieve technische instal-

laties zoals ventilatie met energierecuperatie, warmtepompen met energieopslag in de bodem, zonnepanelen,…”
“Het grootste bouwproject dat er dit jaar aankomt, is het nieuwe Provinciehuis (zie foto hieronder). Dit gebouw zal de volle
4 sterren moeten behalen volgens de handleiding ‘Waardering van kantoorgebouwen’ van de Vlaamse Overheid.

Duurzaam lastenboek
“Een goed concept vormt de basis van een duurzaam gebouw. Tijdens de voorontwerpfase worden veel beslissingen
genomen die de duurzaamheid onvermijdelijk beïnvloeden.
In de latere fasen moeten we beslissingen nemen om het geheel verder bij te sturen. Dan denken we vooral aan de keuze
van de bouwmaterialen en de toe te passen technieken. Bij
het opmaken van onze lastenboeken hebben we oog voor de

milieu-impact van de gekozen materialen, het isolatieniveau
dat we met deze materialen kunnen bereiken, de winddichtheid van de te onderscheiden bouwdetails en het rendement
van de toegepaste technieken.”

Green Valley Kempen

Screening bestaand patrimonium
“We onderzoeken ook hoe het bestaande patrimonium van
de provincie ervoor staat op gebied van duurzaamheid.
Daarvoor werken we aan een eigen duurzaamheidsmeter.
Daarbij worden de prestaties van de gebouwen vergeleken
met vooraf bepaalde criteria en krijgen ze een globale score.
Elk van de aspecten van duurzaamheid komt daarbij aan
de orde. Niet alleen energie, water, materialen en vervuiling
worden bekeken, maar ook sociale criteria zoals gezondheid
en comfort, toegankelijkheid, mobiliteit, natuur en milieu.”

vrijdag 10 februari 2012
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De Antwerpse Kempen profileren zich als
duurzame regio. Er zijn in en buiten de provincie
Antwerpen al heel wat goede voorbeelden van
duurzame bouwprojecten te vinden.

Green Valley Kempen, een samenwerkingsverband tussen Kamp C, sociale woningbouwmaatschappij Zonnige
Kempen en Kempens Landschap, verzamelt voorbeelden
van duurzame bouwprojecten op de gloednieuwe website
www.greenvalleykempen.be. Deze stelt in eerste instantie
duurzame projecten voor zoals woningen, scholen, nieuwe
innovatieve technieken, vernieuwende duurzame mobiliteitsplannen, enzovoort. Stuk voor stuk voorbeelden die geïnteresseerden kunnen inspireren.

Daarnaast verzamelt de website menselijke ervaringen. Welke obstakels zijn deze particuliere (ver)bouwers onderweg
tegengekomen? Waar hebben ze zich geïnformeerd? Wat
waren hun ervaringen met architecten of met aannemers en
uitvoerders? Zijn de besparingen achteraf dezelfde als vooraf gecalculeerd? Hoe zit het met premies?

Provinciale
infrastructuur
in duurzaam jasje

GEZOCHT: jouw ervaringen!
Ben je een particuliere (ver)bouwer en heb je innovatieve duurzame maatregelen toegepast bij de bouw of
verbouwing van je pand en wil je deze ervaringen (tegen een vergoeding) delen, neem dan contact op met
Kamp C (info@kampc.provant.be).
Ben je een onderneming met een duurzaamheidsvisie
die zijn vruchten heeft afgeworpen met positieve resultaten op het gebied van energie, infrastructuur, mobili-

teit, materiaalgebruik, enzovoort? Wend je tot Kamp C
en je project kan deel uitmaken van de Green Valleywebsite.
Ook openbare projecten zoals gemeentehuizen,
zwembaden, woonwijken of de omvorming van zogenaamde ‘brownfields’ kunnen goede voorbeelden van
duurzame ontwikkeling zijn en onderdeel uitmaken van
de Green Valley.

Ten slotte is er ervaringsuitwisseling tussen de verschillende
stakeholders of betrokken partijen in het bouwproces. Via
een specifiek deel van de website kunnen deze partijen hun
ervaringen uitwisselen. Verder zullen er in de komende jaren
congressen worden georganiseerd waar deze ervaringen
besproken kunnen worden.

© www.xdga.be

energiezuinige sociale huisvesting
Door de stijgende energiekosten blijft er steeds minder budget over om te leven. Sociale
huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen is dan ook continu op zoek naar maatregelen en
bouwmethodes om haar woningen energiezuiniger te maken. Daarnaast zet ze ook meer en meer in
op energiebegeleiding van sociale huurders.

Provincie Antwerpen en Eandis slaan handen in elkaar
Sinds begin 2008 kiest de provincie
voor een structurele aanpak van interne
milieuzorg: er werd een organisatiebreed
milieumanagementsysteem ingevoerd
volgens de internationale ISO 14001-norm.
Ondertussen behaalde meer dan de helft van
de provinciale entiteiten, waaronder Kamp C,
het ISO-certificaat. Vanaf de start van de
interne milieuzorg waren de dienst Duurzaam
Milieu- en Natuurbeleid (DMN) en de dienst
Infrastructuur (DIN) ook betrokken partij.

Begin 2010 ging Eandis van start met een nieuw project:
Energiediensten aan Lokale Besturen (EDLB). EDLB heeft
als doel de vennoten van de distributienetbeheerder bij te
staan in het uitvoeren van hun energiebeleid en biedt hen
een oplossing van a tot z aan.
Dankzij dit systeem kan de provincie heel wat werk aan haar
gebouwen dat te maken heeft met investeringen voor rationeel energiegebruik (REG) uitbesteden aan Eandis. De dis-

Binnen de huidige EPB-regelgeving wordt het theoretische
gemiddelde energieverbruik echter alleen berekend op basis van het gebouw. Om het energieverbruik meer realistisch
in te schatten, spelen ook de bewonerskarakteristieken een
belangrijke rol. Welke kenmerken het meest doorwegen in
het energieverbruik onderzoekt Zonnige Kempen momenteel
binnen het Europese project CEM. Zo hoopt de huisvestingsmaatschappij tot een relevante maatstaf te komen die gebruikt kan worden om het effectieve energieverbruik van haar
huurders aan te toetsen.

tributienetbeheerder verzorgt dan de studies, lastenboeken,
meetstaten, aanbestedingen, projectuitvoering, oplevering
en eventueel ook de financiering. Zo worden de medewerkers
van de DIN ontlast van administratieve taken en omslachtige
procedures. Die taken worden door Eandis uitgevoerd. Door
het schaalvoordeel en door te werken met raamcontracten
tracht Eandis de best beschikbare technieken tegen de beste
prijs aan te kopen.

Daarnaast ontwikkelt Zonnige Kempen in samenwerking met
Porta Capena een extra hulpmiddel binnen het eSESH-project (Saving Energy in Social Housing with ICT) om met haar
huurders te kunnen communiceren over energie. eSESH automatiseert het persoonlijke energieverbruik voor gas, water
en elektriciteit zodat de bewoners en de energiecoach bij
Zonnige Kempen op een website kunnen zien of ze boven of
onder het gemiddelde energieverbruik zitten.

De DIN besliste om met 3 stookplaatsprojecten in te stappen: het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs in
Stabroek, het Provinciaal Veiligheidsinstituut in Antwerpen
en het kasteel Hallehof in Zoersel.

Voor meer informatie over Eandis en het
REG-aanbod verwijzen wij graag naar de
website www.eandis.be.

Zonnige Kempen
Grote Markt 39
2260 Westerlo
Tel. 014 54 19 41
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bijlage in opdracht van Kamp C. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Het menselijke gedrag wint aan belang in het totale energieverbruik. Wat de bewoner van een gebouw doet, bepaalt namelijk mee hoeveel zijn energiekost is. Het verbruik van warm
water is bijvoorbeeld rechtstreeks evenredig met het aantal
bewoners: hoe meer bewoners, hoe meer water er verwarmd
moet worden. Gebouwen op zich gebruiken steeds minder
energie dankzij de moderne isolatietechnieken. Dit stuk van
de energierekening wordt dus kleiner en het deel van de factuur dat op verbruik gebaseerd is, wordt bijgevolg in verhouding alsmaar groter.

KAmp C
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Vier cruciale
uitdagingen voor
bouw en Kamp C
Op 10 februari gaat de Vlaamse Rondetafel
Bouw van start. Deze wil de innovatiedynamiek
binnen de bouwsector versterken. De startnota
gaat uit van de vier basisprincipes van
duurzaam bouwen en wonen waarrond Kamp
C is opgebouwd: energie, materialen, ruimte en
water.

vrijdag 10 februari 2012
De uitdagingen op het vlak van energieverbruik zijn bekend:
binnen amper tien jaar moeten we bijna-energieneutrale gebouwen realiseren. Deze verbruiken nog zeer weinig energie
en de weinige energie die ze nodig hebben, halen ze grotendeels uit hernieuwbare energie. Momenteel hebben amper
5% van de nieuwe Vlaamse woningen een E-peil (zie kader
‘Wat is wat?’ onderaan) van minder dan 40.

deren stijgen van 6,23 miljoen in 2010 naar 6,78 miljoen in
2030. Omdat de ruimte schaars is, is er nood aan compactere woonvormen met een mix van functies. Parkeerterreinen, winkels en woningen zullen meer en meer onder elkaar
worden geschoven. Ook overstromingsgevoelige bouwgronden zullen we moeten blijven benutten. Dit vereist naast collectieve voorzieningen, zoals bufferbekkens en dijken, ook
aanpassingen aan individuele gebouwen om ze beter tegen
wateroverlast te beschermen.

We zullen ook het gebruik van uitputbare grondstoffen fors
moeten verminderen. We recycleren nu ongeveer 90% van
het bouw- en slooppuin. Dit percentage moeten we nog verder optrekken. Tezelfdertijd moeten we voor dit puin naar
hoogwaardige toepassingen evolueren. Bovendien gaan we
meer gebruik moeten maken van nagroeibare materialen,
zoals FSC-gelabeld hout.

De startnota voor de Rondetafel Bouw stelt duidelijk dat de
oplossingen die we voor elk van deze uitdagingen bedenken maar succes zullen kennen als ze voldoende draagvlak
vinden bij kandidaat-bouwers én bij aannemers. Het is bijvoorbeeld cruciaal dat de aangeboden concepten en technieken betaalbaar zijn voor de overgrote meerderheid van de
opdrachtgevers. Bovendien zullen kandidaat-bouwers alleen
oplossingen aanvaarden die tegelijk de woonomstandigheden en het wooncomfort kunnen verbeteren.

Volgens het Planbureau zal het aantal inwoners in Vlaan-

De sector versus Kamp C
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Antwerpse
pioniers
In de provincie Antwerpen heeft de bouw altijd gepionierd. Antwerpse en Kempense bouwbedrijven
waren pioniers bij de bouw van passiefwoningen.
Ook putboorders ontwikkelden zich in deze provincie tot geothermische bedrijven die gebruik maken van de constante warmte van de bodem als
bron van hernieuwbare energie.
Maar duurzaam bouwen zal pas echt doorbreken
als ook de grote meerderheid van de aannemers
mee is. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd
voor de Confederaties Bouw Kempen en Antwerpen. Kamp C kan hierbij een belangrijke aanvulling vormen, onder meer dankzij haar unieke
permanente tentoonstelling die ook voor professionelen is bestemd.

De bouw wordt nog altijd gekenmerkt door een grote versnippering. De sector telt vele kleine bedrijven en bij elk project
zijn zeer diverse partijen betrokken: hoofd- en onderaannemers, materialenproducenten en -leveranciers, ontwerpers,
installateurs en afwerkers. Deze versnippering remt vaak innovatie af. Het is dus belangrijk te beschikken over een instantie zoals Kamp C, die meer interactie tot stand brengt
tussen de uiteenlopende actoren binnen de bouw. Dat is
trouwens de bedoeling van het Duurzame Bouwnetwerk, dat
momenteel door Kamp C getrokken wordt.

Premies

Nieuw gebouw voor nieuwe opleiding
Op vraag van de K.H. Kempen heeft Groep
Infrabo nv voor de nieuwe opleiding tot Bachelor
in de Bouw op de Geelse campus een nieuw
schoolgebouw (foto) ontworpen dat beantwoordt
aan de vraag naar een zo energiezuinig en
zo duurzaam mogelijk gebouw dat bovendien
een ruimtelijk en open karakter bezit en een
afspiegeling van het leerproject is.

Er werd gekozen voor een laag-energiegebouw met o.a.
vloerverwarming in alle leslokalen en burelen en balansventilatie met warmterecuperatie. Een belangrijk gedeelte van
het platte dak wordt uitgevoerd als een groendak. Het bouwkundige concept gaat uit van een strak raster met dragende
betonnen kolommen en lichtgewicht vlakke plaatvloeren die
zeer grote overspanningen toelaten. Het gebouw komt daarmee tegemoet aan het IFD-bouwprincipe (industrieel, flexibel
en demontabel).
Bij Groep Infrabo nv is het ontwerp van een duurzaam gebouw altijd het resultaat van de knowhow van de diverse
disciplines binnen de groep. Duurzaam bouwen en wonen is
zoveel meer dan uitsluitend een energetisch verhaal, waardoor een multidisciplinaire aanpak nodig is om werkelijk een
betekenisvol eindresultaat op te leveren.

www.infrabo.be
Bijlage in opdracht van Kamp C. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Via het Duurzaam Bouwnetwerk Provincie
Antwerpen (vroeger Cluster Bouw Kempen)
probeert Kamp C informatie over nieuwe
ontwikkelingen, technieken, wet- en
regelgeving, werkwijzen, concepten en alles
wat verder relevant is voor bouwprofessionelen
tot bij de juist doelgroep te brengen.
De Cluster Bouw Kempen werd een 2-tal jaar geleden,
op initiatief van SPK (Strategische Projectenorganisatie
Kempen), opgericht en wordt nu geleid door Kamp C.
Verschillende spelers van het bouwproces worden sa-

Deze actoren leveren een brede visie op totaaloplossingen en vernieuwende concepten binnen de bouwwereld. Vanuit dit netwerk worden geregeld conferenties
georganiseerd, waar telkens een specifiek thema wordt
behandeld, zoals duurzaamheid in de zorg, duurzaamheid in bouwopleidingen, luchtdichtheid, enzovoort.
 Van links naar rechts: Johan Verbruggen (SPK), Wim Van de
Sande (WTCB), Johan Vyncke (WTCB), Davy Stroobants (KHK),
Petri Ven (Federplast), Inge Tyskens (KHK), Peter-Paul van den
Berg (Kamp C), Jan Aerts (Confederatie Bouw Kempen), Karolien
Peeters (VITO).

Veelzijdig bouwbedrijf met oog
voor duurzaamheid
Bouwbedrijf Vanhout is vandaag uitgegroeid tot
een gediversifieerde groep. Naast de aannemer
Vanhout behoren ook Botec (studiebureau
stabiliteit), HBS (afwerkingsbedrijf), Vanhout
Projects (projectontwikkeling), Vanhout Facilities
(facility management), Vadutec (studiebureau
duurzame technieken) en Isofoam (PURschuimisolatiewerken) tot de groep.
Vanhout is actief in een brede waaier van bouwactiviteiten:
kantoorgebouwen, utilitaire en residentiële projecten, burgerlijke bouwkunde, milieutechnologie en industriële productieeenheden.
Al voor de EPB-regelgeving van kracht werd, besteedde Vanhout aandacht aan duurzaamheid en energiehuishouding
van gebouwen. De firma gaat bovendien veel verder dan
de gestelde wettelijke minimumeisen. In dit kader werden
de afgelopen jaren talrijke projecten gerealiseerd waarvoor
duurzaamheid en laag energieverbruik belangrijke eisen waren. Referenties zijn o.a. het Nieuw Administratief Centrum in
Herent (foto’s) (E58, K29), het passiefkantoorgebouw voor
VMM in Leuven en het polyvalent sportcomplex Limberg in
Herselt (E56, K19). Vanhout is sinds het ontstaan van de
Cluster Bouw (nu Duurzaam Bouwnetwerk Provincie Antwerpen) een actieve betrokken partij.

© Stefan Vleugels

© Groep Infrabo nv

Provinciaal
netwerk voor
duurzaam bouwen

mengebracht om initiatieven op te starten die bijdragen
tot het verduurzamen van de bouwsector: bijvoorbeeld
enerzijds de bouwopleidingen van de Katholieke Hogeschool Kempen, de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van VITO in Mol, Kamp C als provinciale overheid
en anderzijds de bouwbedrijven vertegenwoordigd door
de Confederatie Bouw Kempen, de aannemers van de
firma Vanhout, architecten en ingenieurs via Groep Infrabo nv, de (sociale) woningbouw via Zonnige Kempen, de kunststofbranche via Federplast, enzovoort.

© Stefan Vleugels

©

Hoewel de federale overheid zowat
alle premies in de vorm van belastingsvoordelen
geschrapt heeft, blijft er nog altijd een subsidiëring
bestaan door de Vlaamse overheid en de netwerkbeheerders. Daarnaast kunnen ook provincies,
steden en gemeenten een eigen subsidieregeling
hebben.

Wat is wat?
Het E-peil geeft een globaal beeld van het energieverbruik binnen een gebouw. Dat laatste geldt
alleen voor de vaste installaties.
De K-waarde geeft een globaal beeld van de isolatiewaarde van de gebouwenschil: gevels, dak en
vloeren.
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Hoe (ver)bouw je duurzaam en energiezuinig?
Kamp C

is het Provinciale Steunpunt Duurzaam
Bouwen en Wonen voor de provincie
Antwerpen. In alle Vlaamse provincies
heb je soortgelijke steunpunten waar je
terecht kan voor informatie en advies
over duurzaam bouwen:
Antwerpen
Kamp C
Britselaan 20
2260 Westerlo
014 27 96 50
www.kampc.be
info@kampc.provant.be

Bij Kamp C kan je als bouwheer niet alleen terecht voor algemene informatie over duurzaam
(ver)bouwen en wonen in de vorm van de permanente tentoonstelling EXPO C. Je kan er ook
gratis bouwadvies op maat inwinnen bij een specialist. In het centrum zijn drie architecten als
bouwadviseurs actief om onafhankelijk advies te geven over de regelgevingen, bouwmaterialen,
technieken, … Kortom: alle aspecten van duurzaam bouwen.
Stappenplan
Architecte Jet Groen: “Bij een bouwadvies werken we rond
vier thema’s: ruimte, energie, water en materiaal. Dat zijn
ook de centrale thema’s in onze permanente tentoonstelling
EXPO C. We werken bij elk van die thema’s met een stappenplan waarin de prioriteiten duidelijk worden opgelijst. Het
is belangrijk dat je als bouwheer zelf op voorhand bepaalt
naar welke situatie je toewerkt: wil je een passiefhuis of een
laagenergiewoning? Wat is je ambitie? En op welke termijn
zie je dat? In functie daarvan wordt een stappenplan uitgewerkt.”
“Wij willen ervoor zorgen dat hetgeen gebouwd wordt, zo weinig mogelijk impact zal hebben op het milieu zonder dat de
bouwheer hierdoor moet inboeten aan comfort, en zonder dat

de architect hierdoor een volledig nieuw plan moet gaan tekenen. We adviseren vaak kleine aanpassingen met een grote
impact. En dikwijls resulteren die ook in een besparing op het
bouwbudget”, vult collega-architecte An De Vriendt aan.
Met een voorbeeld wordt dit meteen concreter: “Nog heel
vaak wordt de garage mee in het te isoleren gebouw geplaatst. Dit houdt in dat je een niet te verwarmen volume
mee in de bouwschil trekt: de vloer, de wanden, het dak… ze
moeten allemaal geïsoleerd worden, want het zijn allemaal
warmteverliesoppervlakten. Nochtans is het dikwijls perfect
mogelijk om, zonder iets aan de planindeling te wijzigen, de
garage buiten het te isoleren volume te plaatsen. Zo wordt
het te isoleren (en ook te verwarmen) volume aanzienlijk
kleiner. Het gevolg? Een lager energieverbruik en dus een
lagere energiefactuur.”

Kostenplaatje
Jet Groen: “Als je gaat bouwen is het belangrijk dat je in een
vroeg stadium langskomt voor bouwadvies. Dat kan al met
een schetsontwerp, maar dient zeker voor de bouwvergunningsaanvraag te gebeuren. Zo kunnen we ook de oriëntatie
van de woning opnemen in het ontwerp, voor zowel de planschikking als de maximale benutting van passieve zonneenergie. Deze gratis energie geeft immers ook een vermindering op je energieverbruik.”

En hoe zit het eigenlijk met het totale kostenplaatje? Vergt
duurzaam (ver)bouwen per definitie een grotere investering?
An De Vriendt: “Duurzaam bouwen hoeft niet per se duurder
te zijn. Je kunt compact bouwen, gebruik maken van passieve energie, … Er zijn tal van manieren om de kosten te
beperken.” “De meest energiezuinige woning is per definitie een compacte rijwoning in de stad”, vult Jet Groen aan.
“De meeste mensen horen dat niet graag. Duurzaam wonen
vergt een mentaliteitswijziging. Het gaat erom andere prioriteiten te stellen.”

Omdat ik zelf midden in een verbouwing zit, besluit ik om onze stappen en plannen aan het kritische ‘energiezuinige’ oog van de bouwadviseurs
te laten onderwerpen.
Wat? Een halfopen woning uit de jaren vijftig, oorspronkelijk gebouwd als rijwoning, maar aan één
zijde werd uiteindelijk geen woning gebouwd. Er
kwam een vrijstaande school. Die muur grenst dus
aan de speelplaats.

Niet alleen voor particulieren
Architect Dirk Verbeeck: “Kamp C is er niet alleen voor de particuliere bouwheer. Als provinciaal steunpunt is het
takenpakket veel uitgebreider. Kamp C is ook het aanspreekpunt voor steden en gemeenten, scholen, OCMW’s,
intercommunales, … Al deze organisaties zijn bijna voortdurend met één of ander bouwproject bezig. Het is belangrijk dat een voldoende hoog ambitieniveau wordt vooropgesteld, zeker in het licht van de Europese verplichting
om bijna-energieneutraal te bouwen in 2020, voor steden en gemeenten al in 2018. Europa heeft gekozen voor die
versnelde invoering omwille van de voorbeeldfunctie die de lokale overheid tegenover zijn burgers heeft. Energiezuinigheid resulteert voor steden en gemeenten in een aanzienlijke CO2-besparing, en dat scheelt natuurlijk ook
op het budget.”

Hoe? We wilden op vrij korte termijn verhuizen
naar de woonst en kozen er daarom voor om eerst
de elektriciteit en verwarming van de woning te
moderniseren. Tegelijk lieten we ook nieuwe ramen plaatsen met hoogrendementsglas. We vervingen de oude stookolieketel door een condensatieketel op aardgas. Na deze ingrepen verhuisden
we en momenteel pakken we de isolatie van het
dak aan. Op termijn – als er opnieuw budget is –
willen we de wachtgevel aan de schoolzijde nog
isoleren.

Oost-Vlaanderen
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Goedele De Vos
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 78 38
www.oost-vlaanderen.be/dubo

Feedback van de bouwadviseurs: “Het is erg belangrijk om van bij het begin van een verbouwing
of nieuwbouw een plan over verschillende jaren
op te stellen en te bepalen hoever je wil gaan in
het energiezuinig maken van je woonst. Wij pleiten
altijd voor een zo energiezuinig mogelijk resultaat.
Als eerste stap bekijk je best het warmteverlies
van je woning. Als je in een rijwoning woont, dan
heb je al twee gevels die naast een warme ruimte
liggen. Zo is het warmteverlies kleiner. In jouw situatie is er een wachtgevel die ervoor zorgt dat het
warmteverlies groter is. Zo goed mogelijk isoleren
is dus de boodschap. Een gevel kan je best aan de
buitenkant isoleren.
Eigenlijk is de isolatie van het dak nog belangrijker in de verbouwing, en doe je dat best voor je
de verwarming aanpakt. Omdat jullie die volgorde
omkeerden, zal de nieuwe ketel berekend zijn op
de oude situatie, zonder isolatie. De ketel is dus
gedimensioneerd op de oude warmtebehoefte.
Dat is niet efficiënt. De regel is dus: eerst isoleren
en het warmteverlies beperken en dan pas investeren in nieuwe installaties.”

West-Vlaanderen
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Doenja Lefebure
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
050 40 31 73
www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen
dubo@west-vlaanderen.be

Vlaams Brabant
DUBO VlaamsBrabant
016 23 26 49
www.dubovlaamsbrabant.be
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be

Limburg

© Inge Van ©den
Inge
Heuvel
Van den
– EyeFlash
Heuvel – EyeFlash

DUBO Limburg
Marktplein 7 bus 1
3550 Heusden-Zolder
011 51 70 57
www.dubolimburg.be
info@dubolimburg.be

Bijlage in opdracht van Kamp C.
Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Duurzaam bouwadvies
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VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) werkt samen met zowel nationale als
internationale onderzoeksorganisaties en industriële partners om samen tot een duurzame
bouwpraktijk te komen. Om die in de markt te verankeren, onderhoudt VITO ook een sterk netwerk
met actoren als Kamp C die de brug vormen met de lokale bouwmarkt.
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Op weg naar een duurzame bouwpraktijk
De impact van de bebouwde omgeving op onze
maatschappij, het leefmilieu en het landschap is groot. Niet
alleen is het energieverbruik in gebouwen verantwoordelijk
voor meer dan een derde van de globale broeikasemissies.
Ook de constructie, het onderhoud en de renovatie van deze
gebouwen zorgen voor 40% van de materiaalstromen op
wereldniveau. Daarnaast is het bestaande gebouwenbestand
niet aangepast aan een aantal belangrijke maatschappelijke
evoluties zoals de vergrijzing en de tendens naar een meer
individualistische samenleving. Ondertussen neemt de
trend naar urbanisatie en uitbreiding van steden alsmaar
toe. Dit proces zet zware druk op de steden met o.a.
vervuiling, verkeersproblemen en onveiligheid als mogelijke
negatieve gevolgen. Anderzijds toont onderzoek aan dat
steden belangrijke mogelijkheden bieden op het vlak van
duurzaamheid.

De eerste afgestudeerde bachelors in de bouw verlieten de hogeschool in juni 2011.

Katholieke Hogeschool Kempen:
duurzaamheid in opleidingen en onderzoek

In het licht van deze grote uitdagingen en tendensen
wil VITO een voortrekkersrol opnemen. De experten
gaan hiervoor de huidige situaties en systemen grondig
analyseren, toekomstvisies ontwikkelen, experimenten
opzetten en maatregelen uitwerken om de duurzaamheid
van bouwmaterialen, -elementen, gebouwen en wijken te
verhogen.

Op de Geelse campus van de Katholieke Hogeschool Kempen vind je al enkele jaren niet minder dan
vier opleidingen waarin de focus ligt op energetische en bouwtechnische duurzaamheid. Het gaat om
de master energie (industrieel ingenieur) en om de professionele bachelors bouw, energietechnologie
en elektromechanica-klimatisering.

Milieu-impact
Bouwmaterialen zijn voor ca. 10-15% verantwoordelijk voor
de totale milieu-impact van een gebouw. Omdat we meer en
meer laagenergie- en nulenergiewoningen bouwen, wordt
het belang van de milieu-impact van de bouwmaterialen
steeds groter. Samen met de K.U.Leuven en het WTCB
ontwikkelt VITO in opdracht van de OVAM een methode
en database om het materialengebonden milieuprofiel van
de gebouwelementen in kaart te brengen. De inschatting
van de milieu-impact van bouwelementen zal het mogelijk
maken om verschillende bouwontwerpen te vergelijken
en te kiezen voor het ontwerp met de kleinste impact.
Daarbij kan uiteraard ook rekening worden gehouden met
andere duurzaamheidsaspecten (energie, water, ruimtelijke
ordening, comfort, enz.).

Hand in hand met duurzaamheid in de opleidingen loopt het
energie-onderzoek waarvoor de hogeschool momenteel een
gloednieuw gebouw van 3.000 m² neerzet. Het gebouw zelf
is een toonbeeld en permanente demonstratie van duurzaamheid voor het hele hoger onderwijs en de brede regio
Kempen.

Ook vernieuwing
De hogeschool heeft een traditie in onderwijs rond energie
van bijna 50 jaar, maar trok ook in de afgelopen jaren resoluut, en vaak nog vóór sectorgenoten, de kaart van duurzaamheid. De jongste telgen daarin zijn de opleidingen bouw
en energietechnologie. De bouwopleiding onderscheidt zich

De laatste jaren zijn de regels voor energieprestaties
van nieuwe gebouwen heel wat strenger geworden. Het
grootste deel van de gebouwen dateert echter van voor
de invoering van deze wetgeving en verbruikt zeer veel
energie. Het terugdringen van het energieverbruik in
bestaande gebouwen door energierenovatie vormt dan ook
één van de grote uitdagingen waar we gezamenlijk voor
staan. Momenteel werkt VITO in opdracht van het Vlaams
Energieagentschap en in samenwerking met Passiefhuis
Platform vzw aan een inventarisatie van knelpunten bij de
doorgedreven energetische renovatie van woningen. VITO
brengt vervolgens oplossingen in kaart die structureel
ingezet kunnen worden om deze knelpunten weg te werken,
zowel op technisch en financieel vlak, maar bijvoorbeeld ook
op vlak van kwaliteit van uitvoering van de renovatiewerken.
Daarnaast is VITO samen met 10 Europese onderzoekspartners betrokken in het REQUEST-onderzoeksproject. Hier

In de richting klimatisering draait het dan weer om het vaste
trio verwarming/koeling - ventilatie - air conditioning (HVAC)
en om energieprestatieregelgeving.

© Groep Infrabo nv

Energieprestatie

van zijn tegenhangers aan andere Vlaamse hogescholen
door zijn primaire focus op duurzaamheid, energieprestatie en de daarbij betrokken binneninstallaties. De opleiding
energietechnologie behandelt het zuinigheidsmanagement
van energie in bv. verlichting en domotica, en alle aspecten
van hernieuwbare energie en energie-opslag, zoals koudewarmteopslag, smart grids en slimme meters. Ook de opleiding industrieel ingenieur energie behandelt deze technologieën.

wordt de vraag gesteld hoe het Energieprestatiecertificaat
(EPC), verplicht bij verkoop of verhuur van een woning,
verbeterd kan worden om eigenaars en bewoners beter in
te lichten over de aanbevolen renovatiemaatregelen, hun
kostprijs en terugverdieneffecten (www.epcinfo.be).

Ook onderzoek
Minder bekend is het onderzoek dat de hogeschool onderhoudt in zijn Kenniscentrum Energie. Nochtans werken 15
onderzoekers er aan 10 projecten met een hoog toepasbaarheidsgehalte voor bedrijven en consumenten. Het onderzoek
concentreert zich op energiesystemen in energiezuinige of
energieneutrale gebouwen en verloopt in samenwerking met
andere expertisepunten in Vlaanderen: WTCB, Energyville in
Waterschei, VITO en Kamp C.
Als de hogeschool in het voorjaar van 2012 haar nieuwe
infrastructuur in gebruik neemt, beschikt ze over een stateof-the-artgebouw waarin vorm en inhoud op zeldzame wijze
samenvallen. Studenten en onderzoekers werken er dan
samen aan kennisvorming van energieoplossingen en zien
die kennis rechtstreeks toegepast en gedemonstreerd in hun
werkomgeving.

Opleiding voor iedereen
Niet alleen eigen studenten maar ook professionals in de
bouw en energie kunnen aan de Katholieke Hogeschool
Kempen terecht voor permanente vorming. Twee postgraduaten spelen in op duurzaamheidstechnologieën en staan
vooral open voor bouwtechnici en architecten.
Het nieuwe postgraduaat Duurzaam innoveren in de bouw
gaat in september 2012 van start, duurt één jaar (20 studiepunten) en bestaat uit drie modules: gebouwschil, binnenklimaat en energie.
Het postgraduaat Energiecoördinator loopt jaarlijks, duurt
één jaar (20 studiepunten) en bestaat uit vijf modules: het
gebouw, productie en transport van energiedragers, ruimteconditioneringstechnieken, energie-audit en een eindwerkproject.
De Katholieke Hogeschool Kempen biedt 20 professionele
bachelors, 5 masters, 11 bachelor-na-bachelors en 18 postgraduaten aan op campussen in Geel, Lier, Turnhout en Vorselaar voor 7.300 studenten.

Voor meer informatie over het VITOonderzoek rond duurzame bouwpraktijk

Voor meer informatie over de hier beschreven

kun je terecht bij mevr.

opleidingen en onderzoek kun je terecht bij

Leen Govaerts
(leen.govaerts@vito.be).

Bijlage in opdracht van Kamp C. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

mevr. Inge Tyskens (inge.tyskens@khk.be).

De nieuwbouw van de K.H.Kempen is een toonbeeld van duurzaam bouwen.
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EcoHuis Antwerpen
Het EcoHuis Antwerpen is het advies- en
demonstratiecentrum van de stad Antwerpen voor
duurzaam bouwen, wonen en leven. Het EcoHuis
helpt de Antwerpenaar aan een lagere energieen milieufactuur. Het doet dat met advies en met
financiële steun. Zowel groepen als individuele
bezoekers kunnen in de tentoonstelling ‘Meer
doen met minder’ op een aantrekkelijke manier
ontdekken hoe duurzaam te wonen.

Overal ecologische
steunpunten
Het EcoHuis in Antwerpen is een collega van
Kamp C en veel van de activiteiten zijn overlappend of aanvullend. Waar Kamp C het Vlaams
steunpunt voor de provincie Antwerpen is, neemt
EcoHuis deze taak op voor de stad Antwerpen.
EcoHuis Antwerpen
Turnhoutsebaan 139
2140 Borgerhout
tel. 03 217 08 11
ecohuis@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/ecohuis

EcoHuisdokter
De EcoHuisdokter helpt bouwers en verbouwers in de stad
op weg naar een duurzame woning. Hoe vroeger de adviseur
in het bouwproces wordt betrokken, hoe beter. Zo kunnen essentiële keuzes gemaakt worden voor de plannen afgewerkt
op tafel liggen en spaart de bouwheer werk en geld.

Doktersadvies
in de praktijk

Het advies gebeurt op basis van de voorlopige plannen van
de architect, foto’s van de te verbouwen woning of zelfs ruwe
schetsen. De adviseur overloopt de plannen en geeft voor
elk element van het bouwproject de mogelijkheden inzake
duurzaam en energievriendelijk bouwen. De EcoHuisdokter
kan ook doorverwijzen naar specialisten op het vlak van bioecologisch of passief bouwen.

Christel kocht samen met haar partner een pand
van vijftig jaar oud in Borgerhout. Er waren problemen met de riool, de vloer moest eruit en ze
wilden vloerverwarming. De werken waren zo ingrijpend dat ze ineens heel het huis wilden renoveren. “We wilden werken met natuurlijke materialen.
Omdat onze architect hier minder mee vertrouwd
was, vroegen we advies aan de EcoHuisdokter.”
Het gesprek leerde hen welke mogelijke natuurlijke materialen er voor een duurzame verbouwing
bestaan. “Het EcoHuis adviseerde ons over de
subsidies en de leningen voor energiebesparende
ingrepen bij renovatie, zodat we de renovatie doorgedreven konden aanpakken.”

EcoHuisdokter in het EcoHuis: op afspraak, donderdag van
13.30 tot 19 uur, elke eerste zaterdag van de maand van
10 tot 16 uur, EcoHuisdokter in de woonkantoren: zonder afspraak.

Dit project kwam tot stand met steun van
de Vlaamse Overheid, departement
Onroerend Erfgoed en departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, het provinciebestuur van Antwerpen en Kamp C.
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Premies, leningen en voordelen
Als je een woning koopt, bouwt of verbouwt, kun je wellicht
een beroep doen op premies en voordelen. In het EcoHuis
krijg je informatie en hulp bij het invullen van je aanvraagformulier. De stad Antwerpen en de netbeheerder voor aardgas en elektriciteit geven energiepremies. De stad investeert
mee in dakisolatie. Via één aanvraag geniet de Antwerpenaar van de premie van de netbeheerder en de aanvullende
isolatiepremie van de stad. De stad maakte ook een thermografische foto waar inwoners van de stad en 20 buurgemeenten de warmteverliezen van hun dak kunnen checken:
www.antwerpen.be/zoominopuwdak.

Groepsaankoop dakisolatie:
op weg naar 10.000 m² geïsoleerd dak
VIBE en het EcoHuis ondersteunen de Antwerpse bewonersgroep Onder1dak bij hun isolatieactie voor platte daken. Je krijgt gratis begeleiding over premies en subsidies
én Onder1dak selecteert een professionele dakdekker. Op
maandag 27 februari om 19 uur worden in het EcoHuis de
geselecteerde dakwerkers voorgesteld.

Goedkope lening
Bij het AG Energiebesparingsfonds van de stad Antwerpen
kunnen Antwerpenaars goedkoop lenen tegen 2% of renteloos tegen 0% om hun woning te verbeteren. Je kunt er een
lening krijgen voor de plaatsing van energiezuinige verwarmingsinstallaties, dakisolatie, thermostatische kranen of een
kamerthermostaat met tijdsregeling, hoogrendementsbeglazing en muur- en vloerisolatie, uitvoering van een energieaudit, installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen of een
zonneboiler.

Ecobouwprogramma
EcoHuis Antwerpen
Hoe bestaande gebouwen isoleren?
Zaterdag 3 maart van 14 tot 16 uur

Energiezuinig verwarmen
Donderdag 29 maart van 19.30 tot 21.30 uur

Passief renoveren
Zaterdag 7 april van 10 tot 16 uur

Wat met regenwater:
regenwaterput of groendak?
Donderdag 26 april van 19.30 tot 21.30 uur

Aannemer aan ’t woord: bezoek
ecologisch gerenoveerde rijwoning
Zaterdag 5 mei van 10 tot 12 uur

Aanleg van groendaken
voor doe-het-zelvers
Zaterdag 2 juni van 10 tot 12 uur

Toepassingen van zonne-energie
voor de eigen woning
Donderdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Inschrijven: alles is gratis, inschrijven is verplicht via e-loket op www.antwerpen.be/ecohuis,
03 217 08 11 of ecohuis@stad.antwerpen.be. Eén
uitzondering: Energiezuinig renoveren: 20 euro,
inclusief broodjeslunch en drank, inschrijven verplicht via http://shop.passiefhuisplatform.be onder
cursussen.
Waar: EcoHuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139,
2140 Borgerhout

Ecohuis in Boom opent weldra de deuren
Op 31 maart 2012 worden de
deuren van het ecohuis geopend.
Bezoekers kunnen er terecht voor:
-- Informatie rond duurzaam (ver)bouwen
-- Een permanente tentoonstelling over het
gebouw met:
• strobalen muren
• leembepleistering
• vlas als dakisolatie
• kurk als vloerisolatie
• energiezuinige verlichting en een
hemelwaterinstallatie
-- Infoloket voor:
• zuinig energiegebruik en alternatief
energiegebruik
• hernieuwbare energie
• rationeel watergebruik
-- Deskundig advies rond duurzaam bouwen
i.s.m. Kamp C
-- Goedkope leningen voor energiebesparende
investeringen i.s.m. het OCMW en Igean
-- Gratis energiescans i.s.m. Natuurpunt en
Eandis
-- Cursussen, infoavonden en tentoonstellingen
i.s.m. VELT, Natuurpunt, Kamp C, het Ecohuis
van Antwerpen, …

vrijdag 10 februari 2012

In Boom hecht men veel aandacht aan
kwaliteitsvol leven en duurzaam wonen. Met
het inrichten van het MilieuEducatieCentrum
(MEC) met als trekpleister het ecohuis, kiest de
gemeente resoluut voor de uitvoering van het
landschapsbeheerplan van het gemeentelijk park.
MilieuEducatieCentrum voor milieu- en
natuurbeleving
In het MEC kunnen bezoekers terecht voor informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen. Daarnaast wordt het ook

een trefpunt voor milieueducatie en kan men er kennismaken met neerhofdieren op de kinderboerderij, demotuinen
(kruidentuin, bloemenweide, moestuin), imkers,… Het MEC
wordt de uitvalsbasis voor een pak activiteiten en wordt ingeschakeld als halte in verscheidene streekwandelingen en
fietsroutes.

De parel op de kroon: het ecohuis
De parkwoning werd volledig gerenoveerd met duurzame en
energiezuinige materialen. Architectenatelier Arch 4 bvba uit
Borgerhout heeft de woning verbouwd volgens de principes
van duurzaam bouwen. De Provinciale Technische School
van Boom werkte zeer enthousiast mee aan de opbouw van
het ecohuis.

IOK DEELT KENNIS OVER DUURZAAMHEID
De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) is een dienstverlenende
intercommunale met 29 aangesloten Kempense gemeenten. Haar duurzaamheidscel ondersteunt het
gemeentelijk duurzaam beleid.
Duurzaam beleid dekt vele ladingen waarvan rationeel omgaan met energie een belangrijk onderdeel is. Er lopen tal
van initiatieven op dit vlak, zoals het organiseren van groepsaankopen (actueel: dakisolatie), het aanbieden van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen (energieK),…Ook scholen vormen een belangrijke doelgroep. Via
de intergemeentelijke duurzaamheidskrant, die 2 keer per
jaar in de bus valt, blijven alle inwoners op de hoogte van
acties rond duurzame ontwikkeling.

Kamp C is als centrum duurzaam bouwen een belangrijke
partner voor alle projecten rond duurzaam bouwen en wonen. Daarom werkt IOK al sinds 2008 nauw samen met
het expertisecentrum. Deze samenwerking versterkt beide
partners én de regio. Zo worden de kennis en ervaring van
IOK en Kamp C vlot toegankelijk gemaakt voor steeds meer
Kempenaren. Denk bijvoorbeeld aan de vele gratis infoavonden van de jaarlijks terugkerende Energie Infotoer. De the-

matische infoavonden bieden een uitgelezen kans aan geïnteresseerde (ver)bouwers om experten aan het woord te
horen. Via het project Klimaatscholen stelt IOK haar kennis
ter beschikking van de Kempense basisscholen. Ook via andere IOK-kanalen, zoals via de activiteiten van het Kempens
woonplatform, worden linken gelegd met Kamp C als informatiepunt voor duurzaam (ver)bouwen. Het gratis planadvies
van Kamp C biedt in dit kader een belangrijke insteek.

IOK heeft een nieuwe website die zich meer dan ooit richt tot
de bevolking. Alle informatie over actuele projecten, zoals de
groepsaankoop dakisolatie, de Energie Infotoer en energieK
is er terug te vinden: www.iok.be.

KAmp C
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Laagenergie Bedrijven- en
Conferentiecentrum De Basis
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Het Bedrijven- en Conferentiecentrum De
Basis van Kamp C in Westerlo is een duurzaam
gebouwd voorbeeldproject met toepassingen
van hernieuwbare energie en rationeel
energiegebruik.

Boodschap voor
wie bouwt of verbouwt
Ga in zee met een vakman, laat je door hem goed
informeren en begeleiden, maak weloverwogen
keuzes en besteed extra aandacht aan het duurzamer en energiezuiniger maken van je woning,
want dat loont!

Het provinciebestuur richt zich uitdrukkelijk op de nichemarkt
van duurzaam bouwen en wonen zodat er voldoende kennisuitwisseling tot stand kan komen tussen de ondernemingen in De
Basis en Kamp C als informatiecentrum rond dit thema. Zowel
diensten- als productiebedrijven in de sector duurzaam bouwen
en wonen komen in aanmerking voor de huur van kantoren in De
Basis. Het is bovendien mogelijk om industriegrond te kopen om
een bedrijf te starten of een magazijn op te trekken op het bedrijventerrein, terwijl het kantoor gevestigd is in De Basis. Zo investeert de Provincie Antwerpen mee in tewerkstelling in de regio.
Angela Hardt, coördinator van De Basis, geeft toelichting bij enkele technische aspecten van het centrum: “Voor de drie afzon-

derlijke delen van De Basis is uitgegaan van een isolatiegraad
K30, de normen voor een laagenergie gebouw. 250 m² fotovoltaïsche panelen in de zuidgevel zorgen voor de elektriciteit van
het bedrijvencentrum. In het tweede en derde blok is geïnvesteerd in een warmtepomp. Dit geothermisch systeem gebruikt
water uit een ondergrondse waterader voor verwarming en koeling in combinatie met betonkernactivering. Met het verluchtingssysteem van de kantoren wordt de warmte uit de kantoren opgenomen met een rendementswinst van ± 70%. Natuurlijk is er ook
gedacht aan de meer klassieke oplossingen zoals waterzuinige
sanitaire toestellen en toiletspoeling met regenwater.”
Het conferentiecentrum De Basis van Kamp C is voor iedereen
toegankelijk en zeer geschikt voor meetings en incentives. De
bezoekers en klanten stellen vooral de hartelijke ontvangst, de
duurzame, aangename infrastructuur en de ligging langs de
E313 op prijs.

Professioneel advies inwinnen, op maat van je specifieke
project is onontbeerlijk. Je gaat daarvoor best in zee met de
juiste partners: een architect en aannemer(s) die op voorhand meedenken, de woning in haar totaliteit bekijken en

Wat doet Bouwunie?
Stap 1:
Surf naar
www.vinduwaannemer.be
Stap 2:
Kies uw categorie
Stap 3:
Geef uw postcode in
... u vindt uw aannemer

Of scan deze code

Bijlage in opdracht van Kamp C.
Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

•

Bouwunie is er voor de kmo-bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de bouwsector. Bouwunie
heeft de kennis en de ervaring in huis om hen snel
de juiste info te bezorgen. Op maat en duidelijk
verwoord. Bouwunie verdedigt de belangen van
de meer dan 8.000 leden, organiseert opleidingen
en netwerkactiviteiten.
Bouwunie en Kamp C wisselen info, knowhow en
ervaringen uit. Zo werken beiden geregeld samen
op infosessies over duurzaam (ver)bouwen voor
bouwbedrijven en geven ze praktisch advies en
nuttige tips aan (ver)bouwers op hun gezamenlijke
beursstand op Bouw & Reno en Hout & Habitat.
www.bouwunie.be

Opleiding op maat over duurzaamheid
Moderne infrastructuur met catering op maat
Auditorium met capaciteit tot 100 personen
Grote en kleine vergaderzalen
Cafetaria
Logistieke ondersteuning
Zowel buiten- als binnenactiviteiten mogelijk
Groene en rustige omgeving
Ruime parking
Vlakbij afrit 22 van E313, filevrij vanuit Limburg,
Brussel en Antwerpen
Offerte opvragen via info@kampc.provant.be
of 014 27 96 46

Biohome
“Biohome is een familiebedrijf dat erop gericht is om een milieuvriendelijk leven te bevorderen”, aldus zaakvoerster Joanna Yskout. “Het commerciële aspect komt dus niet op de eerste plaats.
Daarom voelen we ons 100% thuis op de site van Kamp C. We
zijn ooit gestart als vzw Alternatuur. We werkten van 1973 tot
1980 rond biologisch tuinieren en natuurvoeding. In 1980 besloten we ons op de markt van de natuurverf te begeven. Natuurverf was toen weinig bekend. We begonnen het in te voeren en
te propageren. We hadden ook een tijdschrift ‘Kleur bekennen’.
Op die manier hebben we de natuurverven bekendheid gegeven. We zijn ook gestart met de invoer van ecologische bouwmaterialen. En nu houden we ons sinds kort ook bezig met de
productie van ecologische keukens en meubels. We richten ons
zowel op particulieren, als op bouwprofessionelen, bedrijven en
overheden.”

•
•
•

Kantoren te huur, kmo-grond te koop
Kortingen op huur kantoren en
laagenergiebedrijvencentrum De Basis voor
bedrijven in sector duurzaam bouwen en wonen,
25 m² vanaf 300 euro/maand
Instappen in netwerk van universiteiten,
hogescholen en bedrijven
Mogelijkheid tot deelname en organisatie van
conferenties
Deelname aan evenementen Kamp C mogelijk,
bv. Open Bedrijvendag
Aankoop bedrijfsgrond industrieterrein Kamp C
Doorgedreven eigen waterzuivering voor
bedrijven
Info en voorwaarden: Angela Hardt 014 27 96 48

© Bruno Bailleul – isoproC – Flir

Voor de investeerder is het economische aspect nog belangrijker dan het ecologische: het moet betaalbaar zijn. We
weten intussen dat bouwen volgens een meer doordacht,
duurzaam concept de kostprijs van een nieuwe woning
aanzienlijk drukt. Het gaat o.a. over compacter bouwen, de
garage uit de woning verwijderen, de cv-ketel dichter bij de
keuken plaatsen, …
Ook bij renovatieprojecten brengt het verbeteren van de
energieprestaties van de woning onmiddellijk op. Je bespaart immers jaarlijks op je energiefactuur, én je verhoogt
je wooncomfort. De website www.energiesparen.be is een
prima infobron. Je vindt er een overzicht van de premies en
een energiewinstcalculator die de terugverdientijd van bepaalde energiebesparende investeringen voorrekent (www.
energiesparen.be/energiewinst). Zo verdien je het isoleren
van een niet-geïsoleerd hellend dak al op een half jaar terug.

•

© Inge Van den Heuvel – EyeFlash

Betaalbaarheid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Om te kunnen inspelen op de nieuwe trends moeten de
bouwbedrijven verregaand professionaliseren, specifieke
opleidingen volgen en knowhow opbouwen. Bouwunie sensibiliseert, informeert en begeleidt haar leden-bouwkmo’s
via opleidingen en infosessies (vaak in samenwerking met
Kamp C), brochures en advies van haar energieconsulenten
(project ondersteund door de Vlaamse overheid). Dit moet
ervoor zorgen dat de bouwbedrijven perfect kunnen inspelen op de noden van de (ver)bouwlustige Vlaming en op de
hoogte blijven van de nieuwste evoluties.

Bouwunie verwacht dat de overheid een duidelijke visie ontwikkelt (waar willen we naar toe en hoe gaan we daar geraken) en deze ook helder communiceert (wanneer moet wat
precies gebeuren, en dit zowel voor de nieuwbouw als voor
renovatieprojecten).

Conferentiecentrum De Basis

•
•

op de hoogte zijn van de juiste ontwerpen, technieken en
materialen om energiezuinig te bouwen. Hoe dik isolatie ook
is of hoe energiezuinig ook een verwarmingstoestel, ze worden waardeloos bij een verkeerde of slechte uitvoering of
installatie.

Het paradepaardje is het opleidingsprogramma ‘energiebewuste aannemer’. Van deze opleiding start in maart 2012
een nieuwe cyclus. De deelnemers verwerven er een degelijke theoretische basiskennis op het vlak van isoleren,
ventileren, verwarmen, koelen, … Wie het hele traject doorloopt, aan de voorwaarden voldoet en slaagt voor een test,
kan het label ‘energiebewuste aannemer’ behalen. Met dit
label, gecontroleerd door een extern keuringsorganisme,
kunnen bedrijven aantonen dat ze bewust omgaan met
duurzaam en energiebewust bouwen. Wie een aannemer
met het EBA-label zoekt, vindt deze gemakkelijk terug op
www.vinduwaannemer.be.
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Bedrijvencentrum De Basis
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Kamp C voor
bedrijven &
ondernemingen

•

Hulp bij energiezuinig (ver)bouwen
Wie vandaag bouwt of renoveert, ligt veel
meer dan vroeger wakker van het duurzame
karakter van zijn of haar (ver)bouwproject.
Minder milieuvervuiling en vooral meer
energiebesparing zijn echte aandachtspunten.
Door de crisis, de verhoogde aandacht voor
het klimaat en de talrijke steunmaatregelen is
duurzaam bouwen in een stroomversnelling
gekomen. Ook de wettelijke normen
verstrengen. Wie na een paar jaar geen
verouderde woning wil, doet liefst nu al beter
dan wat de wet voorschrijft.

vrijdag 10 februari 2012

eco2eco: integrale aanpak van woning,
kantoor of bedrijf
Eco2eco biedt een ruime waaier van dienstverlening tot uitvoering. Zij richt zich tot particulieren maar ook tot openbare besturen en bedrijven.
Kamp C is voor eco2eco de ideale uitvalsbasis om burgers en
bedrijven te helpen bij energiebesparing, het inzetten van duurzame energiebronnen en het streven naar CO2-neutrale gebouwen. Eco2eco biedt de volgende diensten aan:
•
•
•
•
•
•
•

Energie-audits (EPC, EAP, EPB,…)
Stappenplan voor energiebesparing
Isolatie-advies en -uitvoering
Onderzoek naar warmteverlies of vochtproblemen via een
infraroodcamera
Hernieuwbare energie: zonnepanelen, zonneboilers, windenergie,…
Berekenen van de CO2-voetafdruk van een gebouw
Milieu-advies (bodemonderzoek, regenwaterrecuperatie, waterzuivering, rioolonderzoek, …)

Ecologie in de lift

ThyssenKrupp Liften heeft als doelstelling het milieu zo min mogelijk te belasten. Meer en meer aandacht gaat uit naar energievriendelijke producten.

Liften en roltrappen zijn duurzame producten met een levensduur van minimaal 30 jaar. Daarna kan het toestel gemoderniseerd worden in functie van de op dat moment geëvolueerde
technieken, of vervangen worden, waarbij de oude installatie
voor 99% recycleerbaar is. Daarnaast zijn er de moderne energievriendelijke producten, bijvoorbeeld de Evolution of synergy®
BLUE met een extreem laag energieverbruik (2,9 kW), wat minder is dan het verbruik van een traditionele kookplaat.
Geert Van Vlerken, directeur Service Vlaanderen: “Met onze
aanwezigheid in de infrastructuur van Kamp C promoten wij ook
in de toekomst ons duurzaam karakter.”

KAmp C
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Wat kan Kamp C voor jou betekenen?
Kamp C is het Provinciale Steunpunt voor
Duurzaam Bouwen en Wonen.

Donderdagavond 1 maart: Klimaatcafé met
de Low Impact Show (Steven Vromman)
© Thibault Gregoire / Read My Lips

Je kunt er terecht voor bouwadvies op maat
of je kunt een bezoek brengen aan de gratis
tentoonstelling Expo C, die het bouwproces
van A tot Z in kaart brengt. Een aanrader voor
iedereen maar een absolute must voor bouwers
en verbouwers.
Gratis screening bouwplannen

Donderdagavond 3 mei:
Klimaatcafé met Nic Balthazar
Tijdens dit Klimaatcafé snijden we het thema materialen en
afval aan. Dat doen we samen met niemand minder dan Nic
Balthazar die de milieuproblematiek tot bij de mensen brengt.
Zo is hij gekend van de klimaat kortfilm ‘The Big Ask’ en is hij
ondermeer de ambassadeur van Cradle2Cradle België.
Samen met Nic bekijken we het afvalvraagstuk en welke oplossingen het Cradle2Cradle-principe kan bieden. We weten
immers dat het slecht gaat met de planeet en dat we moeten
‘consuminderen’. Maar is dat genoeg?

Via interactieve elementen en humor brengt Steven Vromman het relaas van zijn leven als Low Impact Man. Maar ook
jouw leven wordt onder de loep genomen. Welke impact heeft
ons leven op het milieu en wat kunnen we doen? Daarna is er
ruimte voor debat in het Kamp C Klimaatcafé.

Zaterdag 17 maart: workshop ‘tadelakt’

Heb je al plannen op papier (of bijna), dan is het handig om
een ‘second opinion’ aan te vragen bij Kamp C. Onze neutrale en onafhankelijke architecten screenen je bouwplannen
op duurzaamheid en kunnen je nog nuttige tips meegeven.
Deze dienst is gratis, maar wel op afspraak: 014 27 96 50 of
op planadvies@admin.provant.be.
Verder organiseert Kamp C boeiende gespreksavonden, interessante infosessies en praktische workshops. Een greep
uit het aanbod voor 2012:

Zaterdag 18 februari:
infosessie ‘Hoe isoleer ik mijn dak?’

Tadelakt is een zeer oude techniek waarmee een waterdichte glanspleister op basis van een natuurlijke hydraatkalk
bekomen wordt. Een unieke eigenschap van tadelakt is dat
deze uitermate hard en waterafstotend is.
Ideaal voor je eigen badkamer. Kamp C leert je aan hoe je
zelf te werk kan gaan.

Donderdagavond 5 april:
infosessie ‘zonwering’
We laten zien hoe een degelijke zonwering er moet uitzien.
Dat kunnen screens zijn, verticale of horizontale lamellen,
luiken, bomen, plantstructuren, zeilen, …
Een degelijke zonwering is een meerwaarde voor je woning.
Ze verhoogt daarenboven je comfort en verlaagt je energiefactuur.

Zaterdag 19 mei: workshop ‘lemen’
(herhaling op 16 juni)
Zelf je eigen muur lemen? Het kan! De lesgever demonstreert de techniek en basisbeginselen van leembepleistering en kalkstuc en geeft je tips over de bijzonderheden. Onder begeleiding kan je aan een wand het zetten van stalen
inoefenen.

Zondag 22 april: Ecofeest op Kamp C
Kamp C organiseert die dag uiteenlopende activiteiten rond
milieubewust bouwen en leven met o.a. een infomarkt, een
bouwbeurs, levensechte ervaringen, rondleidingen door
Kamp C, kinderanimatie, demonstraties, hapjes en drankjes
en diverse optredens. Daarnaast zijn een energie- en premieadviseur van de partij en beantwoordt Kamp C al jouw
persoonlijke (ver)bouwvragen.

Donderdagavond 7 juni:
Klimaatcafé rond hernieuwbare energie
Wat is de stand van zaken van onze huidige energiebronnen?
Hoe zit het nu met bijvoorbeeld wind- en zonne-energie?
Welke energiebronnen zijn de bronnen van de toekomst? En
kunnen we die integreren in het bestaande elektriciteitsnet?
Bio-ingenieur Elias Verbanck schetst duidelijk hoe de vork
aan de steel zit.

Je dak goed isoleren is dé eerste stap naar een lager energieverbruik en dus lagere energiefactuur! Niet alleen de dikte
maar ook het correct plaatsen van de isolatie zijn hierbij van
cruciaal belang.
In deze infosessie leer je de verschillende mogelijkheden en
aandachtspunten kennen. Ten slotte bespreken we ook kort
het belang van ventileren en de mogelijke premies.

CONTACT
KAMP C | Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen
en Wonen
Britselaan 20 | 2260 Westerlo | 014 27 96 50
info@kampc.provant.be | www.kampc.be
OPEN: dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 uur
eerste donderdag van de maand van 9 tot 21 uur
derde zaterdag van de maand van 9 tot 17 uur
(uitgezonderd feestdagen)

Praktische info: www.kampc.be

Bezoek de permanente tentoonstelling EXPO C
EXPO C belicht het volledige bouwproces van A tot Z
en is gratis te bezoeken.

welke isolatiemogelijkheden er zijn, hoe je zuinig om-

Objectief en onafhankelijk

sen en nog veel meer.

Laat je op een objectieve en onafhankelijke manier informeren over de te zetten stappen voor de aankoop
van een huis of een lapje grond, ontdek hoe je optimaal
gebruik kunt maken van hernieuwbare energiebronnen,

Voor of na een bezoek aan Expo C kun je altijd te-

springt met water, welke bouwmethodes je kunt toepas-

recht bij één van de adviseurs aan het Infoloket. Deze
experts geven je gratis advies over je persoonlijke
(bouw)vragen.

