
Duurzame (t)huisSamen bouwen aan een

Door innovatieve  renovatietechnieken, 
alternatieve financieringsmodellen 
(business model) en een intensieve 
begeleiding-zorg op maat van bewoners 
en eigenaars, krijgen minstens 5 woningen 
in de Blekerijstraat tegen eind 2017 het label 
“duurzame (t)huis”. Het ambitieniveau van 
dit project ligt op straatniveau. Op vlak van 
energie ligt dit op een 20% vermindering 
van CO2-uitstoot, op vlak van veiligheid en 
gezondheid op het minstens behalen van 
de wettelijke normen (Vlaamse Wooncode) 
en op vlak van water, 20% besparen op 
leidingwater.
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Het label “duurzame (t)huis” 
kan  bij uitbreiding gebruikt 

worden op stadsniveau en is 
reproduceerbaar als methodiek 

en resultaat op schaal van 
lokale overheden.
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Schaal
Minstens 5 woningen.

Typologie
De rijwoningen zijn ouder 
dan 25 jaar en gelegen in 
een kwetsbare buurt in het 
stadscentrum.

Doelgroep
Aandacht voor de private 
huurmarkt: mix van 
huurders en bewoners-
eigenaars.

     Innovatieve modulaire 
renovatie-pakketten op het niveau 
van woonentiteit en straat, gericht 
op energie- en waterverbruik-
reductie en verhoging van de 
woonkwaliteit. 

       20% aan CO2-uitstoot 
vermindering op straatniveau. 
De techniek van dakisolatie in 
kleinschalige, stedelijke woningen 
optimaliseren.

         Bereiken van een 
maatschappelijk en financieel 
draagvlak voor technieken 
duurzame woningrenovatie op de 
lokale woningmarkt. Dit resulteert 
in een businessmodel voor 
de bedrijven. Implementatie 
van een informatie-en 
begeleidingsmethodiek voor 
bewoners en eigenaars. 

De stad heeft een draaiboek 
“innovatieve duurzame 
woningrenovatie” dat als 
beleidsinstrument wordt
gebruikt in de stad. 

       Alternatief financieringsmodel 
voor duurzame woningrenovatie via 
een burgercoöperatie.

6 |28 IWT aanvraag voor een project voor de proeftuin Woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig 
verbouwen

De administratieve drempels zullen weggewerkt worden door een doorgedreven begeleiding op maat van de 
bewoners/eigenaars door onder andere de stedelijke woondienst en de andere partners zoals het OCMW en 
de energiesnoeiers.  
Het gebrek aan technische kennis naar renovatie-oplossingen wordt opgevangen door de modulaire 
renovatiepakketten aan te bieden die zullen aansluiten op het voortraject van de screening en basis van de 
prioriteitenstelling die hieruit zal voortvloeien. 
Deze aanpak zal de deelnemende bouwbedrijven toelaten om een publiek te activeren dat momenteel niet 
actief is op de renovatiemarkt en zo een totaal nieuw marktsegment aan te snijden. 

Positionering t.o.v. andere initiatieven 
-Buitenlands referentieproject ECO-life Hoje Tastrup (Denemarken) (deelname Buro II en Archi+I )
-Interreg project Future Cities (WVI is één van de 8 internationale partners) 
Case: duurzame ontwikkeling “De Vloei” in Ieper
-Hastings Trust:  Europees project omtrent duurzaam renoveren van woningen 
Twinning request: 20 februari 2014 in Arnhem (WVI)
-Bouwblokrenovatie Kortrijk 
-Energieconsulent VEA (Komosie)

2A.3 REPRESENTATIVITEIT RENOVATIECASE (OPSCHAALBAARHEID RESULTATEN) 

De stad en haar vele partners wensen een gebiedsgericht project op te zetten in een sterke synergie met de 
bewoners, aanbieders en uitvoerders van renovatiedossiers, gericht op duurzaam, energiezuinig en 
levenslang wonen in de stad.  De stad start voor deze vernieuwende methodiek een proeftraject op in de 
Blekerijstraat. 

Selectie van de case 
Er werd een straat geselecteerd die diende te voldoen aan onderstaande criteria: 

 straat maakt deel uit van een kwetsbare buurt (zoals aangeduid in de kansarmoedeanalyse) 

Roeselare Blekerijstraat
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