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Duurzame gebouwen en mobiliteit  
De invloed van een gebouw op de vervoerswijzen  

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 06 december 2019 

Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel  

Thurn & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel 

 

In Brussel worden er steeds meer initiatieven genomen om het autoverkeer te regelen en 

de actieve vervoerswijzen en het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen. In een 

context waarin verschillende beleidsniveaus de mobiliteitskwestie willen aanpakken, 

wenst Leefmilieu Brussel de ontwerpers en opdrachtgevers te informeren over de 

mogelijke maatregelen op gebouwniveau in het Gewest. 

 Welke zijn de mobiliteitsvraagstukken in het Brussels Gewest? Wat is de 

gewestelijke visie om hieraan tegemoet te komen? 

 Welke zijn de mogelijke initiatieven op gebouwniveau? Hoe kan het ontwerp van 

een gebouw zijn gebruikers aanmoedigen tot een actieve mobiliteit? 

 Hoe kan men goede praktijken vanaf het ontwerp of de renovatie van een gebouw 

integreren? 

 Welke voorzieningen en diensten moeten er aanwezig zijn om een 

milieuvriendelijkere mobiliteit te bevorderen? 

 

Het seminarie biedt de mogelijkheid om een overzicht te geven van de verschillende 

gewestelijke initiatieven op het vlak van mobiliteit (Het Good Move plan, wijziging van 

GSV, BWLKE parkeren…) en zal de nodige tools aanreiken om gebouwen te ontwerpen in 

lijn met de toekomstige evoluties van de verplaatsingen in Brussel. 

 

Deelname: 50 €. Dit seminarie telt voor 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars 

en de syndici. Deelname aan dit seminarie valt onder het kader van de permanente 

opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.  

 

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:  

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo  

 

Inschrijvingen:  

klik hier  

 

Contact:  

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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08u30 – Onthaal 

09u00 – Inleiding  Moderator: Loïk DAL MOLIN, Leefmilieu Brussel 

09u15 – Uitdagingen inzake mobiliteit in het Brussels Gewest 

De mobiliteitscontext: Good Move   

Philippe BARETTE, Brussel Mobiliteit (FR) 

09u45 – Hefboom op niveau van het gebouw  

Mobiliteit en vergunningen  

Muriel DE VIRON, Leefmilieu Brussel (FR) 

10u15 – Vraag-en-antwoordsessie 

10u30 – Koffiepauze  

10h45 – be sustainable: een duurzame mobiliteit op het niveau van de wijk en het gebouw ontwerpen 

Referentiegids voor Duurzame Wijkontwikkeling 2019  

Céline DUTRY, Leefmilieu Brussel (FR) 

11h15 – Etikettering- en certificeringstools 

BREEAM, GRO, EMAS 

Wendy BOSWELL, CERAA (FR) 

11u45 – Vraag-en-antwoordsessie 

12u00 – Lunch 

13u00 – Building as a Service 

Prospectieve elementen rond aan mobiliteit geconnecteerde gebouwen 

Guillaume SERVONNAT, Espaces Mobilités (FR) 

13u30– Inplanting van het gebouw en toegankelijkheid 

Uitrustingen en diensten van het gebouw ter bevordering van een duurzame mobiliteit 

Xavier NUYENS, Leefmilieu Brussel (FR) 

13u55 – Inplanting van het gebouw en toegankelijkheid 

Integrale toegankelijkheid van het gebouw 

Nino PEETERS, Passe le Message à ton Voisin (FR) 

14u15 – Vraag-en-antwoordsessie 

14u30 – Lunch 

14u45 – Organisatie van groepen Loïk DAL MOLIN, Leefmilieu Brussel (FR) 

GROEP “WONING” GROEP “TERTIAIR” 

15u00 – Private huurwoning 

Andere woonvormen 

Antoine HUPIN, URBANI (FR)  

15u00 – Bezoek aan het BEL – hoofdzetel van 

Leefmilieu Brussel  

Voorzieningen voor fietsen en auto's, en universele 
toegankelijkheid 

Loïk DAL MOLIN, Leefmilieu Brussel (FR) 

Nino PEETERS, Passe le Message à ton Voisin (FR) 

15u45 – Project "l’Ambassade"  

Co-housing en -mobiliteit 

Michel TOUSSAINT, Twyce Architects (FR)  

15u30 – Herman Teirlinck: een groots passief 

kantoorgebouw 

Duurzaamheid: van gebouw en architectuur tot mens en 
omgeving 

Filip LANGENUS, Het Facilitair Bedrijf (NL) 

16u30 – Vraag-en-antwoordsessie 

16u40 – Conclusie  Moderator: Loïk DAL MOLIN, Leefmilieu Brussel 

16u45 – Einde 
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