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Wat doet ARCK / ARK?

ONDERZOEK

Focus op:
• Bouwheren
• Ontwerpers
• Lokale autoriteiten

Aanpak van:
• Woningen
• Wijken

Via:
• Beleidsonderzoek
• Ontwerpend onderzoek
• Participatief onderzoek
• Design & Build
• Hands-on experimenten
• Tools

ONDERWIJS

Opleiding van:
• Ontwerpers-ondernemers
• Ontwerpers-onderzoekers

Schaalniveaus:
materiaal–component–gebouw 
wijk–stad-platteland

Via:
• Ontwerpend onderzoek
• Participatief onderzoek
• Design & Build
• Hands-on experimenten



Ondersteuning beslissingsproces bouwheren

 Leesbaarheid/begrijpbaarheid EPC label 
(behaviourally-informed policy tools)



Ondersteuning beslissingsproces bouwheren

 Comforttool (www.comforttool.be)

Bouwheren aanzetten tot renovatie vanuit streven naar comfort

Comfort 

Fit

Verbeterings

potentieel
VOOR RENOVATIE NA RENOVATIE



Ondersteuning ontwerpproces architecten

 energie-sufficiëntie als supplement voor energie-
efficiëntie

Alternatieve ontwerpaanpak voor renovatie
 Hogere energie-efficiëntie leidt niet noodzakelijk tot lager energieverbruik 

a.g.v. de impact van grootte van de woning en bewonersgedrag

 Alternatieve ontwerpaanpak voor renovatie van woning -> aangepast aan 
dynamisch gedrag van bewoners over de seizoenen (masterclasses 
gepland)

↓ ↓

product proces & praktijk

energie-efficiënt huis ↔ energie-sufficiënt wonen



Strategische visie voor sociale huisvesting in 2050

“Limburg telt 9 sociale woonmaatschappijen die samen ongeveer
20.000 woningen verhuren. Een groot aandeel van deze woningen

hebben een ouderdom van 40 jaar of meer. Vanuit de 
toekomstambities op vlak van energiezuinigheid (EPC100 in 

2050), wenst Woonplatform Limburg VZW een multidisciplinaire
studie te laten uitvoeren om hen te ondersteunen in het maken

van strategische keuzes binnen deze (stevige) transitie waarbij er
niet enkel naar de energetische prestaties maar ook naar

architecturale en stedenbouwkundige aspecten en de sociale, 
financiële en economische impact van deze transitie wordt

gekeken.”



Participatief ontwerpend onderzoek in 3 wijken

Winterslag 2 en 4, Genk 

Verzoening energie-eisen, 

woonbehoeften en erfgoed

Kolmen, Beringen

Voortbouwen op lange traditie

buurtgerichte zorg

Hoefkamp, Dilsen

Beter verweving met zijn

omgeving

Nieuw Dak

Bouwjaar: 1922-1958

279 woonunits

Kbmbe

Bouwjaar: 1954-1997

229 woonunits

Ons Dak

Bouwjaar: 1960-1990

202 woonunits



4 onderzoeksperspectieven

RECHT OP WONEN

Hoe bewoners betrekken

om een breed gedragen

en inclusief

transitieproces in gang 

te zetten?

KWALITATIEF 

WONEN

Hoe wijken ontwerpen

die slim inspelen op 

wijzigende

woonbehoeften en

omgevingskenmerken

?

BETAALBAAR WONEN

Hoe houden we de 

duurzaamheidstransitie

betaalbaar voor zowel de 

bewoners als de sociale

huisvestingsmaatschappij

en?

LOW IMPACT 

WONEN

Hoe duurzaam

gebruik van energie

en grondstoffen

integreren op niveau

van de woning en de 

wijk?

Bronnen: Werktafel in het kader van het project Noord-Zuidverbinding Limburg (links), 

Zero Pentathlon (19-20) architectuurstudenten ontwerpen een low-impact woonrenovatie (rechts)



Onderwijs – ontwerpen voor positieve impact

 Zero Pentathlon

 Seminarie Circulair Bouwen

 Seminarie Stedenbouw

 EU Erasmus+ Active8 Planet (https://active8-planet.eu/)

 PG Building Beyond Borders (www.buildingbeyondborders.be)



Energie-sufficiëntie/efficiëntie – circulair hergebruik

Zero Pentathlon (AJ 20-21): 

masterstudenten UHasselt ontwerpen low impact renovatie o.b.v. 
energie-sufficiëntie/efficiëntie (zero fossil fuels), ontharding, 
vergroening, regenwatermanagement, hergebruik van materialen

Source: Marlies Kempeneers, Emilie Neuteleers, Havva Konak, Rani Nijst, Lotte Vermeulen



Energie-sufficiëntie/efficiëntie – circulair hergebruik

Source: Marlies Kempeneers, Emilie Neuteleers, Havva Konak, Rani Nijst, Lotte Vermeulen



Circulaire componenten

Seminarie circulair bouwen (AJ 18-19):

masterstudenten UHasselt
testen en evalueren circulaire bouwsyst.

Source: Vandenbroucke Mieke, Ontwerprichtlijnen demonteerbare gebouwelementen, 2016



Facadeclick-Construclick

Source: presentation students Facadeclick & Construclick, 2018



Clickbrick-Systimber

Source: presentation students Systimber & Clickbrick, 2018



Regeneratieve materialen

Seminarie circulair bouwen (AJ 19-20):

masterstudenten UHasselt experimenteren met 
bioregeneratieve materialen voor beursstand Batibouw 2020

mycelium

aarde



Regeneratieve materialen



Seminarie Stedenbouw: Making space public

Hoe ruimte maken voor divers ruimtegebruik 
– voor fietsers en wandelaars – voor 
gelijktijdige aanwezigheid – van jongeren én 
ouderen – voor sociale, economische én 
ecologische uitdagingen - … ?

Studenten leren ontwerpen in dialoog door 
actoren in kaart te brengen, in gesprek te 
gaan over  (anderssoortige) publieke ruimte 
en die te testen op locatie. 

):

beursstand Batibouw 2020

Bronnen: SeminarieStedenbouw 18-19: met studenten Julie Polus, Anse Arits, Laura Enkels, Alexander Verlaak, Martine 

Peeters, Dorien Koterba, Jelte Janssens



Meer info

 Onderzoekslijn Sustainability

Griet Verbeeck, Elke Knapen
griet.verbeeck@uhasselt.be elke.knapen@uhasselt.be

 Onderzoekslijn Spatial Capacity Building

Oswald Devisch, Liesbeth Huybrechts, Barbara Roosen
oswald.devisch@uhasselt.be liesbeth.huybrechts@uhasselt.be barbara.roosen@uhasselt.be
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