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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

  Een diagnose maken 

• (1) Als we de praktijk niet veranderen zullen we er niet in slagen de doelstellingen inzake 

duurzaamheid en veerkracht volledig en tijdig te halen.* 

 

 Het nut aantonen van het veranderen van de verwarmingsgewoonten 

• (2) Het idee op de agenda zetten dat naast het gebouw ook de praktijken kunnen worden 

gerenoveerd  

• (3) Begrijpen wat een praktijk is  

• (4) De opportuniteit aantonen van een verandering van de praktijk naar meer verwarmen 

van het lichaam en minder van het gebouw 

 

 Het potentiëel van deze evolutie aantonen 

• (5) De zeer bemoedigende eerste resultaten van onze LivingLabs voorstellen 

 

 De discussie tijdig aangaan 

• (6) De moeilijkheden en spanningspunten duiden wanneer een praktijk wordt veranderd 

• (7) Het idee van een traject « hand in hand » met renovatie voorstellen. 

 
3 

* Doelstellling: ons verbruik delen door 7. Meer info op www.slowheat.org/diagnostic 
 

http://www.slowheat.org/diagnostic


PLAN VAN DE PRESENTATIE 

I. Inleiding 

II. Diagnostic:  

Zonder evolutie in de praktijk, geen duurzaamheid 

III. Over het veranderen van verwarmen in de 

praktijk 

IV. Eerste resultaten LivingLabs 

V. Conclusie 

VI. Discussie 
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I. INLEIDING 

 

• Een onderzoeksproject in co-creatie 
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Burgers, verenigingen en onderzoekers werken samen aan de ontwikkeling van  
stedelijke veerkracht. Hierbij voegen ze hun expertise samen en ontwikkelen ze kennis 
en innovatie. 



II. DIAGNOSE 

Klimaat, grondstoffen, energieprijzen, luchtvervuiling, de 

uitdaging van energetische autonomie… … 

 Gezien deze uitdagingen is het (en zal 
het) noodzakelijk (zijn) om ons 
warmteverbruik drastisch te 
verminderen ( /7 (*) ) :  

– ofwel door voluntarisme op het 
gebied van klimaat, gezondheid, 
economie, politiek… 

– ofwel onder ecologische, 
geopolitieke, geologische dwang 

Vandaag tonen de meest ambitieuze 
voorspellingen bij onveranderd 
verbruik een vermindering met factor 
2 tot 3. 

En dat ten vroegste in 2050. 

6 (*) « Compromis »-waarde rekening houdend met de waaier aan uitdagingen 



II. DIAGNOSE 
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Aantal gebouwen 

Bron: BISA (10/2021) 
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/11.2_amenagement_territoire_parc_batiments_20211026.xlsx  

Datering van gebouwen in Brussel 

voor 1900 

1900 tot 1918 

1919 tot 1945 

1946 tot 1961 

1962 tot 1970 

1971 tot 1981 

1982 tot 1991 

1992 tot 2001 

2002 tot 2011 

na 2011 
Het besef dat de grondstoffen niet oneindig zijn groeit.  

Er bestaan performante woningen die een « modern » gebruik van warmte toelaten. 

Er wordt meer en meer gewerkt aan 

het gebruik van centrale verwarming 

maar ZONDER gedeeld besef van de 

eindigheid van de grondstoffen 

Het overgrote deel van de 

stad beschikt niet over 

centrale verwarming 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/11.2_amenagement_territoire_parc_batiments_20211026.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/11.2_amenagement_territoire_parc_batiments_20211026.xlsx


II. DIAGNOSE 
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Vandaag beschikken we over 
• een beperkte hoeveelheid grondstoffen die op een duurzame manier kunnen worden verbruikt, 

en waarvan het verbruik efficiënt dient te gebeuren 
[bijvoorbeeld: 5 à 10KWhgas/dag] 

• een intensief gebruik, gefocust op centrale/ lokale verwarming, komend uit een tijdperk van 
onbekommerdheid maar ook vandaag nog gepromoot en gemoderniseerd door een nieuw 
model: dat van het nieuwe en performante gebouw dat ons een toekomst en vooruitgang 
voorspiegelt die deze praktijk bestendigt 

 

Nochtans leven we in gebouwen die binnen een andere realiteit werden ontworpen  en waarvan 
de performantie ondanks renovatie niet het niveau kan halen van nieuwbouw (op de schaal van 
het gewest) 

) 

 3 elementen (grondstoffen / praktijk / gebouwen éléments) staan niet meer in verband met 
elkaar 



II. DIAGNOSE 
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 3 elementen (grondstoffen / praktijk / gebouwen éléments) staan niet meer in verband met elkaar 

 Hoe koppelen we ze weer aan elkaar ? 

 
1/ Inzake grondstoffen maakt de transitie naar electriciteit en hernieuwbare bronnen het mogelijk om 
« nog een beetje » te verbruiken, maar energie is nu al schaars en duur en zal dat in de toekomst nog 
meer zijn*.  
 Factor 7** 
 
2/ Door in de mate van het mogelijke en met alle gekende beperkingen de gebouwenstock te renoveren, 
maken we het mogelijk om onze huidige manier van doen « nog voor een bepaalde tijd » verder te zetten. 
Daarbij verminderen we de afhankelijkheid van fossiele energie en de milieuimpact daarvan. 
Dit is een belangrijke stap die deels onze gebouwen, praktijken en grondstoffen op elkaar afstemt, maar 
volstaat niet. 
 
3/ Daarom vinden we dat onze aanpak die focust op centraal verwarmen, een aanpak die steunt op de 
overvloedige beschikbaarheid van grondstoffen, moet worden herzien en beter rekening moet houden 
met 

• de grondstoffen  
• de beperkingen van renovatie 
• de kwalitatieve voordelen van oude gebouwen (pre-centrale verwarming) 

* Alle recente bronnen (BFP, Étienne de Calataÿ, ICE index, Shift project…) zijn het eens over deze fundamentele tendens, en des 
te meer wanneer men beschouwt dat de kost niet enkel economisch maar ook sociaal en ecologisch is.  
**  om geen hypotheek te leggen op de kansen op een goed leven voor de toekomstige generaties ww.slowheat.org/diagnostic 
 

http://www.slowheat.org/diagnostic


II. DIAGNOSE 
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Het nadelige rendement van centrale verwarming wanneer het gaat om het creëren 
van comfort voor de bewoner en niet om het gebouw. 
• Ons lichaam (100W) verzekert het thermisch evenwicht tot en met een temperatuurverschil van 15-20°C 

(37°Clichaam– 20° Clucht) 
• Ons lichaam heeft slechts nood aan 5 à 10W warmte per ontbrekende °C. 
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III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 
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Wanneer het (aangeklede) lichaam niet meer volstaat, en wanneer we over minder energie beschikken, 
laat ons die energie dan gebruiken waar en wanneer we ze nodig hebben. 
 

 Dit veronderstelt: 
- reactiviteit 
- beheersing 

 
 

 
 

 Dit sluit als « piekverwarming » uit: 
- trage hydraulische en inertiesystemen 
- geautomatiseerde programma’s  

 Deze trage en stabiele systemen blijven desondanks nuttig om een « achtergrondtemperatuur » te 
verzekeren 

Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 
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III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

Praktijk [definitie]: Een eenheid van zin in het dagelijks leven die 
activiteiten, materiële componenten, sociale normen, gebruiken en 
gedragingen inhoudt alsook een sociaal en institutioneel kader, 
routines en vaardigheden (voorbeelden: mobiliteit, kinesitherapie..) 

Hoe kunnen we dit vorm geven ? 

Binnenzon  
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Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

We startten met het testen van een reeks maatregelen en 
hulpmiddelen alvorens ze ons toe te eigenen.  
Daarna dienden ofwel deze maatregelen te worden aangespast ofwel 
de manier waarmee daarmee werd omgegaan. 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

Straling 360W 

Straling 360W 
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Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

Eén van beide 
werkplekken 
verwarmen in 
dezelfde ruimte 

We startten met het testen van een reeks maatregelen en 
hulpmiddelen alvorens ze ons toe te eigenen.  
Daarna dienden ofwel deze maatregelen te worden aangespast ofwel 
de manier waarmee daarmee werd omgegaan. 
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Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

Degelijke kledij 

Het nut van rolluiken 

Bijkomende beglazing 
(hier met zon) We startten met het testen van een reeks maatregelen en 

hulpmiddelen alvorens ze ons toe te eigenen.  
Daarna dienden ofwel deze maatregelen te worden aangespast ofwel 
de manier waarmee daarmee werd omgegaan. 
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Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

verwarmende « tweede huid» 60W 
Stralende mast 500W die de hoek van 
de woonkamer verwarmt 

We startten met het testen van een reeks maatregelen en 
hulpmiddelen alvorens ze ons toe te eigenen.  
Daarna dienden ofwel deze maatregelen te worden aangespast ofwel 
de manier waarmee daarmee werd omgegaan. 
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Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

We hebben ook meer specifieke ideeën uitgeprobeerd: De voordelen van 
een stralingswarmte op beperkt vermogen (bv. 600W) ter vervanging van de 
gangbare verwarming in bepaalde « doorloopruimten » 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

BETER 
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Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

We stellen protocollen op om er voor te zorgen dat wat we voorzien een goede 
oplossing is en blijft: nazicht van en toezicht op comfort, bewoonbaarheid, de effectieve 
algemene daling van de energieverbruiken… 
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Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren 

 Uiteindelijk leiden alle stukjes van deze puzzel tot een nieuwe praktijk 
 Deze « in de praktijk brengen » en uitwisselen van ervaringen tussen nieuwe gebruikers 
In gebruik bij 32 Brusselaars en voorzien bij de faculteit Architectuur van de UCLouvain (Sint-Gillis) 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 
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Kortom, in de praktijk leidt dit tot volgende elementen: 

III. EEN PRAKTIJK VERANDEREN 

 Het verbruik vermindert 

 De hoofdindicateur is niet langer de luchttemperatuur maar het comfort (dat de prioriteit wordt) 

 Herontdekken van thermisch plezier (>< neutraliteit) 

 De warmteproductie is OOK gedecentraliseerd (basiswarmte + piekwarmte) 

 De bewoners verwarmen, het gebouw minder 

 Het comfort wordt geleverd door verschillende energiebronnen en –vectoren (veerkracht ++) 

 De warme wordt OOK behouden op het niveau van het individu of de activiteit (principe van de ajuin)  

 De regeling gebeurt gecontroleerd, lokaal, eenvoudig, actief en op maat eerder dan automatisch, 
globaal, complex, passief en gestandaardiseerd  

 Warmte wordt geherwaardeerd 

 Onze activiteiten en de plek waar ze doorgaan zijn afgestemd op de beschikbaarheid van energie en 
de temperatuur 
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CASE (ALL) Brussel 
 

IV. EERSTE RESULTATEN 

Gegevens van 22 temperatuursensoren geplaatst in brussels woningen in april 2021. 
Uitgevoerd met de « middelen voorhanden » voor bijkomende lokale compensatie bij een 
kouder algemeen klimaat.  

Experiment door de deelnemers ervaren als « makkelijker dan voorzien », 
« aangenaam » en « comfortabel ».  

 T° gemiddeld (wit) en mediaan (geel) in de 
Livinglabs (april 2021) 
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CASE (1/3) Oudergem, Woning 150m², 2 gevels, EPBBXL D- (191-210KWhep/m².jaar) 
 

IV. EERSTE RESULTATEN 

De SlowHeat –maand (november 2021) is 
vergelijkbaar met de maanden februari, maart en 
april qua graaddagen. 
 
Het toepassen van « Slowheat » bij 14-16°C leidt 
tot een energieverbruik voor verwarming dat 4 
keer lager ligt.  
Passieve hulpmiddelen (gewendraking, kledij, 
dekentjes…) 
Brengt het verbruik van primaire energie terug tot 

±57KWhep/m².jaar  [EPB B+] 
 
 
 

/3,5 
/7 
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IV. EERSTE RESULTATEN 

Richtwaarde 15-18°C, gemiddelde buitentemperatuur 6,06°C = 44,61kWh per dag voor de verwarming 
Richtwaarde 12-15°C, temp gemiddelde buitentemperatuur 5,75°C = 21,20kWh per dag voor de verwarming 
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CASE (1/3) Oudergem, Woning 150m², 2 gevels, EPBBXL D- (191-210KWhep/m².jaar) 
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CASE (2/3) LLN, Woning 300m² 3 gevels, EPBWAL=B, EPBBXL = C-  (141KWhep/m².jaar.) 

IV. EERSTE RESULTATEN 

NB: Alle situaties werden als comfortabel geëvalueerd dankzij lokale hulpmaatregelen 
Het gasverbruik (rood) daalt in belangrijke mate. 
De overzetting naar electriciteit (blauw) is beperkt maar niet onbestaand (stralingsverwarming).  
Omgerekend naar gecumuleerde primaire energie  (groen) zien we dat SlowHeat in de praktijk toelaat 
om een grote besparing qua energieverbruik te bekomen !  

PE SlowHeat=  
±60KWhep/m².jaar 

[EPB B+] 

/2,4 
/7 
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IV. EERSTE RESULTATEN 

876 KWh gas (sanitaire warm water + verwarming) op jaarbasis 
 Minimale overzetting electriciteit : stijging met 10-15KWh electriciteit / maand (voor de 4 wintermaanden) 

PE SlowHeat=  
±15KWhep/m².jaar 

[EPB A+] 
 
44,83KWhep/m².jaar 
Indien men rekening houdt  
met alle verbruik elec excl.  
EPB (pc, koelkast) 

/>20 
/7 

CASE (3/3) BXL, Duplex 139m² GV, 75% enkel glas, EPBBXL= F (345KWhep/m².jaar) 
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CASE (3/3) BXL, Duplex 139m² GV, 75% enkel glas, EPBBXL= F (345KWhep/m².jaar) 

IV. EERSTE RESULTATEN 
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Datum en uur 

« raclette » 
3 warmtepieken voor gasten 

20 nov 
5 dec 19 dec, 16 jan 

Temperaturen en verwarming van 01/09/2021 tot 26/01/2022 
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Er bestaat een 
« klassieke » manier om 
te renoveren met als 
streefdoel meer 
duurzaamheid.  
 
Er zou ook een omslag 
van paradigma kunnen 
bestaan, een manier  
« SlowHeat » die ook 
toelaat om snel een 
omslag te maken naar 
meer duurzaamheid.  
 
Zou er een manier 
bestaan om de krachten 
te bundelen in een 
gezamenlijk streven? 
Renovatie als 
ondersteuning van een 
soberder ge-/verbruik?  

V. CONCLUSIE 
VOORZIEN TRAJECT: 

30 jaar, meer dan 30 

miljard euro en meer 

dan 1 miljoen ton 

materialen 

TRAJECT SlowHeat: haalbaar in 

enkele jaren, minder dan 1 miljard 

euro en minder dan 50.000 ton 

materialen 

emissies 

emissies 

emissies 

vermeden 

emissies 

vermeden 

emissies 

renovatie

werken 
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/!\ praktijk die pas begonnen is, verder te ontdekken en samen uit te werken 
 
Het gaat om de eerste resultaten die pas binnen zijn gekomen. 
 
Desondanks blijkt dat het resultaten oplevert, dat er geadhereerd wordt en dat er 
een bestuivingseffect is dat verder rijkt dan oorspronkelijk verwacht. 
 
Des te meer redenen dus om serieus te overwegen dat de huidige praktijk niet de 
goede is en dient te veranderen. 
 

VI. DISCUSSIE 
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• Het bestaan van alternatieve praktijken is een goede zaak voor het leefmilieu 
maar een haar in de soep voor alle rekenmodellen die als houvast een 
gestandardiseerde praktijk beschouwen waarbij het bij iedereen en overal 19°C 
warm is in de woning. 

 
Als het beschouwen van een praktijk als « de norm » handig is om te focussen 

op de eigenschappen van de gebouwen… 
 
… dan moet de vooropgestelde norm (19-20°C overal) in vraag worden gesteld, 

gezien de verschillen tussen rekensimulatie en realiteit, en dit des te meer in 
een contexte waarin zal worden aangespaard om de praktijken te doen 
evolueren 
bij het inschatten van de toekomstige verbruiken 
bij het vastleggen van de eisen en doelstellingen 
bij het bepalen van de voorwaarden voor premies en taksen 

VI. DISCUSSIE 
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Wat laat de bewoners toe hun ervaring te consolideren en de (wenselijke) 
aanpassingen te verankeren ? De (onder)steun(ing) van /door: 

1. Technische elementen (kleine low-tech PCS, HomeHacking, kledij, gordijnen…)  

2. Hun lichaam: de gelegenheid hebben om zich aan te passen, een betere kennis / een beter beheer 

van de activiteiten…  

3. De maatschappij: sociale waardering, niet marginaliseren, erkenning op alle niveau’s… 

4. (vernaculaire / gevernaculariseerde) Architectuur opnieuw aangeleerd, laat toe zich in 

de winter terug te plooien, maakt seizoensgebonden migratie mogelijk dankzij de beperkte specificering 
van ruimtes die kunnen worden ingedeeld, afgesloten en voldoende groot bemeten zijn. Sommigen zijn 
hierbij minder goed uitgerust dan anderen (bv. Loft, doorzonwoningen zonder scheidingswanden…), 
open keuken die uitgeeft op één woonruimte… 

VI. DISCUSSIE 
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1. Technische elementen 
2. Hun lichaam 
3. De maatschappij 
4. (vernaculaire / gevernaculariseerde) Architectuur  
 
Een renovatie moet dus worden uitgedacht met als inspiratie de goede ideeën 

uit de vernaculaire architectuur. Renovatie die toelaat de praktische kwaliteiten 
van een bestaand gebouw te (her)waarderen en WAARDOOR soberdere 
praktijken zoals deze die hier aan bod kwamen worden gesterkt. Vermijd 
« standaardrecepten » voor renovatie die los staan van de Architectuur en van 
de gebruiken van de bewoners. Dit roept vragen op gezien gebouwen van 
gebruiker veranderen maar gaat in de richting van een « mobiele » verwarming 
eerder dan verwarming verankerd in het gebouwobject. 

De erkenning van andere praktijken moet worden besproken zodat deze 
kunnen worden erkend en bestaan. In een wereld waarin de crisis (en dus 
verandering) een constante wordt, gaat veerkracht gepaard met flexibiliteit: 
hoe kan je voor reactiviteit zorgen ? Hoe integreer je die ? 

Deze integratie lijkt kunnen aan te zetten tot een betere opname van de 
maatregelen: indien deze in de realiteit juist en zinvol zijn (ecologisch, sociaal 
en economisch) is de kans kleiner dat ze aanleiding geven tot ontevredenheid 
bij de bevolking. 

  
 

VI. DISCUSSIE 



WAT U MOET ONTHOUDEN UIT DEZE 

SPREEKBEURT 

• Wanneer tegelijkertijd wordt ingezet op het aanpassen van de praktijken 

kunnen we de doelstellingen voor duurzaamheid en veerkracht halen (/7) 

maar niet zonder creatief te zijn. Laten we creativiteit dus niet vergeten ! 
 

• « Lichamen verwarmen, en niet zozeer de lucht en de muren » lijkt de juiste 

en zinvolle leidraad te zijn naar een nieuwe duurzame praktijk die nog verder 

moet worden uitgewerkt samen met de betrokken actoren: de burgers, de 

verenigingen, de onderzoekers maar ook de bouwsector en de overheden 

• De uitdagingen die we moeten aangaan om een dergelijke dynamiek te doen 

bestaan en te integreren, meerbepaald binnen de aanpak voor renovatie, zijn 

talrijk et omvangrijk. Er moet een hele reactieve en creatieve omgeving worden 

bedacht om de snelle veranderingen waartegen we aankijken aan te pakken, en 

dat terwijl de sector log en inert is. Ook de duurzaamheid van onze keuzes in 

de tijd moet worden verzekerd. 
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WAT U MOET ONTHOUDEN UIT DEZE 

SPREEKBEURT 

Ondanks de uitdagingen die dit inhoudt, stellen we voor na te denken over 

een traject naar meer duurzaamheid dat past bij de gebouwen maar ook bij 

diegenen die er wonen 

De theoretische indicatoren en doelstellingen moeten worden behouden, 

verbeterd en uitgebreid maar laat ons niet vergeten dat ze moeten worden 

gezien voor wat ze zijn: ze komen voort uit een georiëneerde, 

vereenvoudigde en onvolledige kijk op de realiteit (zoals het BBP, het 

werkloosheidspercentage of het gemiddelde salaris op het vlak van de 

economie…) 

Bovenop de noodzakelijke richtlijnen mogen we de doelstelling van 

concrete duurzaamheid niet uit het oog verliezen. Let nauw op het 

menselijke aspect en bewaar een brede visie (« Big Picture ») op het 

probleem, waarvan de bewoner deel uitmaakt. 
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HULPMIDDELEN, WEBSITES, BRONNEN 

• SlowHeat.org 
www.slowheat.org 

Referentieplatform van het onderzoeksproject 

• E-mailadres 
slowheat.project@gmail.com OF denis.degrave@uclouvain.be 

• Ateliers op maandagavond 
Maak per e-mail een afspraak en neem deel aan onze ateliers die maandelijkse doorgaan elke 

eerste maandag van 18u tot 21u in Brussel. 
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CONTACT 

 

Denis DE GRAVE 

Architect  

Coordinator SlowHeat  

en Onderzoeksassistent 

 

 : 0494320134 

E-mail : denis.degrave@uclouvain.be 


