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Ongeziene uitdagingen, maar ook
unieke kansen

EU Green Deal / Renovation Wave & Recovery 
Package 

< >

Industry 4.0 voor de bouw- en renovatiesector + 
duurzame relance Vlaamse economie

< >

Hoogwaardige lokale tewerkstelling in 
hernieuwbare/duurzame energie en
slimme, opgeschaalde gebouwrenovatie 



Wat biedt EnergyVille aan?
Renovatie-onderzoek: geen one-size-fits-all renovatiestrategie, maar advies gebaseerd op specifieke 
gebouwen én hun context

Beleidsondersteunende studies, rekentools en datasets, zowel voor de bepaling van de strategie voor één enkel gebouw als voor 
het identificeren van optimale maatregelencombinaties voor wijken of voor de volledige gebouwstock. 

Eind 2020: publicatie van een position paper rond de opportuniteiten en valkuilen voor de renovatie van de Vlaamse 
residentiële gebouwstock, met inschatting van het gediversifieerd renovatiepotentieel voor elke individuele woning. 



Van gebouw- naar wijkaanpak: Urban Energy Pathfinder



Inbedding in EnergyVille’s onderzoeksoutput - Impact

Onderzoekslijnen EnergyVille

✓ Links en integratie met onderzoek naar wijkenergiesystemen, energieopslag, slimme netwerken, energiemarkten, 
materiaalonderzoek circulaire economie

✓ Ontwikkeling van Positive Energy Districts m.i.v. opgeschaalde woning/wijkrenovatie - betrokken bij o.a. EU SET Plan 
100 PEDs, IEA Annex PED, COST Action PED, etc.

Relevante output naar de Europese Commissie

✓ Smart Readiness Indicator: beide technische studies voor EC – DG Energy gecoördineerd door VITO/EnergyVille. SRI is 
nu een officiële EU indicator

✓ Digital Building Logbook: content lead lopende studie voor EC – DG GROW
✓ Life-cycle thinking en circulariteit: mee aan de basis van de EU LEVEL(s) indicatoren voor een circulaire bouwsector
✓ Wood construction products policy - content lead studie voor EC – DG CLIMA (met sterke betrokkenheid DG ENER, 

DG GROW, DG RTD, DG ENV)
✓ EU Smart Cities Information System en Smart Cities Marketplace: gecoördineerd door VITO/EnergyVille



Referenties

https://www.energyville.be/pers/position-paper-het-herstel-na-covid-19-grootschalige-renovatie-naar-gezonde-en-
energiezuinige

https://www.energyville.be/pers/de-trade-tussen-energierenovatie-van-de-stedelijke-gebouwenvoorraad-lokale-duurzame

https://www.energyville.be/onderzoek/urban-energy-pathfinder

https://smartcities-infosystem.eu/sites/www.smartcities-
infosystem.eu/files/document/scis_policy_paper_2_urban_residential_retrofit_web.pdf

https://smartreadinessindicator.eu/

https://smartcities-infosystem.eu/

https://eu-smartcities.eu/

https://jpi-urbaneurope.eu/ped/

https://www.cost.eu/actions/CA19126

https://annex83.iea-ebc.org/
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