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Duurzame renovatie van oude 

gebouwen:  

Energieprestaties, binnencomfort en 

erfgoed met elkaar verzoenen 



PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

Kunsthistoricus en Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, is hij de coördinator van de 

Erfgoedcel van de Stad Brussel. Hij is ook professor aan de Université libre de 

Bruxelles, l’ENSAV, La Cambre en ESA Arts 

Zijn presentatie zal 20 jaar ervaring binnen de Cel Erfgoed van gemeentelijke 

administratie van Stad Brussel toelichten via restauraties, renovaties en begeleiding 

van bouwaanvragen. 
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

 
 

• 20 jaar ervaring binnen de Cel Erfgoed van een 

gemeentelijke administratie 

• Erfgoed van dag tot dag: restauraties, renovaties, 

begeleiding van bouwaanvragen (intern advies) 

• Rekening houden met de eigenheden van oude 

gebouwen bij hun aanpassing naar een betere 

energieprestatie 
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PLAN VAN DE PRESENTATIE 

I. CONTEXT  

• Oude gebouwen: waarover spreken we ? 

• Brussel 

• De uitdagingen 

II.       DE CEL HISTORISCH ERFGOED 

• Beschermde eigendommen 

• Niet-beschermde eigendommen: het erfgoedadvies 

III.     ACTIES 

•    Het erfgoedadvies 

•    Sensibilisering 

•    Regelgeving 

IV.      CONCLUSIE 
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I. CONTEXT  

 

Oude gebouwen: waarover 

spreken we ? 

 
 Wettelijke waarde 
• Effecten 

• Verantwoordelijk beleidsniveau: Gewest / gemeenten 

 

 Historische waarde 
• Volgens zeldzaamheid, waarde als historische getuige, 

belang van de periode… 

 

 Typologische eigenheden 
• Volgens lokale eigenheden, historisch belang… 

 

 Authenticiteitswaarde 
• Volgens staat van bewaring van het goed, de context…  
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I. CONTEXT  

 

Brussel 

 
 Oude geschiedenis 

 

 De XIXe eeuw 

 

 Recente geschiedenis 

 

 Héritage et ressenti 
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Het erfgoedkarakter van Brussel 

 
 Woningen 

 Eengezins 

 2e helft XIXe – begin XXe eeuw 
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Aandeel residentiële gebouwen in Brussel voor 1945 

Herenhuis (vooroorlogs) 

Burgerwoning (vooroorlogs) 

Opbrengsthuis en meergezingswoning 
(vooroorlogs) 

Bescheiden vooroorlogse woning 



I. CONTEXT  

 
De uitdagingen 

 
 Beschermde eigendommen 
• Uitdaging eerst en vooral op het gebied 

van erfgoed 

 

Gewestelijke bevoegdheid 

 

 Niet-beschermde 

eigendommen 
• Uitdaging: een evenwicht vinden tussen 

de erfgoeddimensie en de andere 

parameters zoals energieprestatie en 

binnencomfort 

    

Gemeentelijke bevoegdheid 
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II. DE CEL HISTORISCH ERFGOED 

 

Beschermde eigendommen 

 
 Werk aan beschermde gebouwen 

die eigendom zijn van de Stad 

Brussel 

 
• Restauratieprojecten, voorbereidende studies, 

opstellen lastenboeken, aanbesteding / 

toewijzing, werfleiding, publicatie, 

tentoonstelling… 

 

 Lessen daaruit getrokken en 

toepasbaar op gebouwen in brede 

zin 

9 Logo Werelderfgoed 



II. DE CEL HISTORISCH ERFGOED 
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Niet-beschermde eigendommen: Het erfgoedadvies 

 
 Procedure verstrekken interne adviezen  
• Betreft niet-beschermde eigendommen die het onderwerp zijn van een bouwvergunningsaanvraag 

• Verzekert dat er rekening wordt gehouden met de problematieken van erfgoed in het kader van de 

vergunningsprocedure 

 

 Motivering et pertinentie 
• Bouwaanvragen worden door de gemeente behandeld 

• Veel aanvragen te behandelen 

• Onnodige beschadiging bij interventies vermijden  

 

 Aanpak 
• Evaluatie erfgoedwaarde 

• Hiermee rekening houden bij analyse van het project  

• Opstellen van aanbevelingen 

 

 



III. ACTIES 

 

De erfgoedadviezen 

 
 Methode : 
• Analyse dossier bouwaanvraag 

• Analyse archieven Stad Brussel en foto’s van vroeger 

• Bezoek en/of foto’s 

 

 Aandachtspunten : 
• Typologie 

• Gevels 

• Binneninrichting 

• Isolatie 

• Stedelijke context 

• Impact op en wijziging van zichten 
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III. ACTIES 

 Rénolution : verbetering van 

de energieprestaties van oude 

gebouwen, een uitdaging van 

formaat 

 
 De impact van de voorgestelde 

maatregelen evalueren : 
• Inzake bouwkundig gedrag 

• Ontwikkeling van pathologieën 

• Onomkeerbare interventies 

• Inzake stijlwijziging op architecturaal vlak 

 
 Denkpistes: 
• De kwaliteiten eigen aan oude gebouwen 

definiëren 

• Rekening houden met de bezettingswijze en het 

werkelijke energieverbruik voor verwarming 

• Beschouwing uitbreiden naar het bouwblok en de 

mandeligheid 
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III. ACTIES 

 
Sensibilisering 

 
 Sensibilisering, advies : 

 

• Vorming ambtenaren stedenbouwkundige 

vergunningen  inzake erfgoed en de voorkomende 

problemen 

 

• Samenwerking met collega’s van andere diensten of 

departementen 

 

• Advies aan bouwheren, ontwerpers die de Stad 

contacteren in de aanloop naar het indienen van 

een bouwvergunningsaanvraag 
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III. ACTIES 

 Regelgeving 

 
  Aanbevelingen erfgoed (2020-

2021) 
 

• Intenties : 

    - nadenken van specifiek tot algemeen 

    - bepalen van een evenwichtige en gelijke 

 behandeling voor het hele grondgebied van de 

 Stad 

    - ongelukkige werken op historisch, esthetisch en 

 technisch vlak vermijden 

    - onaangepaste uitvoering vermijden 

    - een evenwicht vinden tussen het erfgoedluik en 

 andere beschouwingen en regelgevingen (BV, 

 EPB…) 

• Reikwijdte : 

 - niet-bindende aanbevelingen en specifieke 

 interne adviezen aan de ambtenarenbelast met 

 de  vergunningsaanvragen 
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IV. CONCLUSIE 

Rekening houden met de erfgoedparameter 

 Te vermijden : 

• Een algemene verarming, verlies van waarde, zin, historische dimensie… 

• Verlies van vakkennis, materie, onvervangbare elementen (houtsoorten, hang- en sluitwerk, 

materialen…) 

 

 Technische oplossingen vinden die verenigbaar zijn met het te 

renoveren gebouw, eerder dan het gebouw aan te passen aan normen 

of technieken die bij hedendaagse gebouwen horen 

• een gezond gebouw: technische oplossingen verneigbaar met de materiële realiteit van het gebouw 

• een harmonieuze stad: eerbied voor en benadrukken van de genius loci 

• een deugdzame logica van behoud (maximaal behoud >< minimale vernietiging) 

 

Het erfgoed moet zich aanpassen en de aanpassing van het erfgoed 

moet rekening houden met de eigenheden ervan.  

Over de eerste notie bestaat een brede consensus, de tweede moet 

worden verdedigd.   
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• Bij herstel / herwaardering van gebouwen staat 

erfgoed voor twee grote uitdagingen: 

• Het behoud van de materialiteit 

• De aanpassing aan de comfortniveau’s 

In het kader van de Renolution-strategie en de 

verbetering van de energieprestaties van oude 

gebouwen zou een evenwicht moeten worden 

gevonden tussen deze twee parameters. 

 

• De erfgoeduitdaging betreft ook de gemeente. 
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WAT U MOET ONTHOUDEN UIT DEZE 

SPREEKBEURT 



• https://www.brussel.be/stedenbouwkundige-premies-en-subsidies 

• https://monument.heritage.brussels/nl  

• https://homegrade.brussels/nl/onze-adviezen/erfgoed/ 

• http://metiersdupatrimoine.brussels/ 
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Bedankt voor uw aandacht 
 

HULPMIDDELEN, WEBSITES, BRONNEN 
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CONTACT 

 

Stad Brussel 

Cel Historisch Erfgoed 

E-mail : opp.erfgoed@brucity.be 

 

mailto:opp.erfgoed@brucity.be

