
Wat is de impact van het See2Do! project in 
de Vlaanderen-Nederland grensregio?

1. Wat wilde See2Do! bereiken?

Met het See2Do! project wilden de Vlaamse en Nederlandse partners burgers bewust 
maken over de noodzaak van woningrenovatie en de stap te zetten om tot renovatie over te 
gaan.

Om dit doel te bereiken werden 2 pistes bewandeld:

 ► Het energieverlies zichtbaar maken via thermografie en de woningrenovatietool ‘Mijn 
warm huis’;

 ► Het tonen van innovatieve energiebesparende maatregelen en hun positieve aspecten 
aan woningeigenaren en lokale overheden.

Om de impact van het project te meten heeft Thomas More nagegaan welke de effecten 
waren van de verschillende thermografische acties en de daaraan gerelateerde events. 

Daarnaast werd er een voor- en namonitoring uitgevoerd van de verschillende demonstratie-
projecten om de impact van de gebruikte technieken op de CO2-uitstoot te evalueren.
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2. Thermografie en georganiseerde events

De projectpartners namen verschillende soorten initiatieven om bewustwording rond woning-
renovatie naar een hoger niveau te tillen: infoavonden, energieloketten, individuele huis-
bezoeken, digitale contacten (luchtthermografische foto’s van daken en ‘Mijn warm huis’).

1 MIJN HUIS       2 ZO WOON IK       3 ZO WIL IK WONEN       4 MIJN STAPPENPLAN

type jaar dak oppervlakte eigenaar bewoners energieverbruik
ik woon in:

is-hombeek

Thomas More heeft, in samenwerking met de partners, een vragenlijst opgesteld. Die 
vragen lijst werd aan 1405 burgers bezorgd. 721 antwoorden werden ontvangen. De digi-
tale contacten, die maken dat er in totaal zo’n 30 000 contacten met burgers waren, zijn niet 
meegeteld omdat deze burgers de vragenlijst niet gekregen hebben. Als de digitale kanalen 
meegeteld worden, is de responsegraad 2,4%, als deze niet meegeteld worden, is dat 51%.
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3. Welke zijn de populaire renovatieacties?

Uit de antwoorden blijkt dat dakisolatie en het vervangen van bestaande beglazing heel 
populair zijn en dat het voorzien van vloerisolatie de minst toegepaste maatregel is, hoe-
wel er regionale verschillen zijn. In de provincie Oost-Vlaanderen is bv. muurisolatie heel 
populair.
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4. Gemiddeld aantal uitgevoerde acties en verminderde CO2-uitstoot

Gemiddeld werden 1,01 acties uitgevoerd per antwoord met het hoogst aantal acties in de 
stad Mechelen (1,49) en het laagst aantal in de gemeenten waar WVI werkte (Lo-Reninge, 
Kortemark, Oostkamp: 0,55).

Gemiddeld wordt 1,599 ton CO2 per jaar bespaard door de uitgevoerde acties met de hoog-
ste besparing in de stad Mechelen (2,28 ton CO2 op jaarbasis) en de laagste besparing in 
de gemeenten waar IGEMO werkte (0,98 ton CO2 op jaarbasis).

Een verklaring voor de verschillen ligt o.a. in stedelijkheid versus meer landelijke gebieden 
en het feit dat WVI en IGEMO ook moeilijk te bereiken doelgroepen opgenomen hebben nl. 
burgers die nog niet nagedacht hebben over energiebesparing.
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5. Welk soort event had de grootste impact?

In de bevraging konden burgers aangeven via welk event ze geïnformeerd werden over de 
mogelijkheden tot renovatie. Men kon verschillende events aangeven.

Hieruit blijkt dat een huisbezoek het meest effect had, gevolgd door de informatieavond. Het 
energieloket en de thermografische scan via straatthermografie hadden minder effect. De 
verklaring hiervoor is dat het huisbezoek een vervolgactie is waar vooral geïnteresseerde 
mensen voor inschreven. De straatthermografie werd vooral gebruikt om nieuwe burgers te 
werven: mensen kregen beeldmateriaal in de brievenbus met de vraag of ze extra toelich-
ting wilden via het energieloket en/of een woningscan.

Opvallend is ook dat de thermografische luchtfoto een relatief hoog effect had. De verklaring 
hiervoor ligt in het feit dat burgers verschillende events konden aangeven en dat de luchtfoto 
vaak als tweede of derde event werd aangeduid.
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6. Conclusie over het energieverlies zichtbaar maken

Algemeen kunnen we stellen dat de georganiseerde events effect gehad hebben. Op basis 
van de berekende CO2-besparingen zien we dat er effectief veel renovatie-acties werden uit-
gevoerd na deelname aan de verschillende See2Do!-events.

Heel wat events hebben burgers getriggerd, maar zonder onmiddellijke CO2-besparing. Ook 
dit zijn goede resultaten. Het project See2Do! toonde dat thermografie een bewezen middel 
is om interesse op te wekken bij burgers. Thermografie is een uitstekende tool om ‘binnen 
te mogen komen’ bij burgers. Het grote aantal huisbezoeken dat binnen het project gereali-
seerd werd, is deels tot stand gekomen dankzij thermografie. Tijdens huisbezoeken werden 
burgers getriggerd met visuele beelden, zoals iemand zegt: “er kwamen een paar zaken aan 
het licht”.

Een beperkte groep burgers realiseert na een huisbezoek een grote CO2-besparing, ze voe-
ren dus een meer ingrijpende renovatie uit. Huisbezoeken kunnen bestaande renovatieplan-
nen tot een hoger niveau tillen en dit zijn weer goede voorbeelden voor andere burgers.
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7. Impact demonstratiegebouwen

samenvattend

DEMOGEBOUW
GEREALISEERD E-PEIL/
MAXIMUM WETTELIJK 

E-PEIL 2021

E-PEIL VOOR DE RENOVATIE 
OF ZONDER ENERGIE-

GERICHTE INVESTERINGEN
Kantoorgebouw Igemo 
Mechelen E42/E50 E122

Bibliotheek – Bekkevoort 
(Interleuven) E77/E59 E120

Dorpshuis – Hombeek 
(Mechelen) E54/E56 E104

Huis Hauwerstraat 
Brugge E56

CC Binder 
Puurs E52/E54 E244

Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen: EPN

Niet-residentiële gebouwen hebben andere wettelijke energie-eisen dan woningen. Voor 
woningen geldt EPB, voor niet-residentiële gebouwen geldt EPN. Voor woningen geldt vanaf 
2021 E30 als maximum E-peil. Niet-residentiële gebouwen krijgen een individueel E-peil op 
basis van de functies die het gebouw heeft.
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7. Impact demonstratiegebouwen

Kantoorgebouw IGEMO - Mechelen
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Het kantoorgebouw van IGEMO scoort na een doorgedreven renovatie een E-peil van E42 
en voldoet hiermee aan de strengere eisen die gelden vanaf 2021. Voor de renovatie was 
het E-peil E122.

Volgende renovaties werden toegepast:

 ► isolatie waaronder ook binnenmuurisolatie met aandacht voor bouwknopen;
 ► verwarming door warmtepomp;
 ► ventilatie met warmteterugwinning;
 ► LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtdimming.

De uitdaging in dit demogebouw was de integratie van deze technieken in het kantoor-
gebouw als beschermd monument.
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7. Impact demonstratiegebouwen

Bibliotheek Bekkevoort
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Het E-peil van de bibliotheek voor de renovatie was E120. Door de renovatie daalde het 
E-peil naar E77.

Volgende renovaties werden toegepast:

 ► Ledverlichting: circulaire aanbesteding van de verlichting (licht kopen in plaats van 
armaturen);

 ► Dakisolatie gemiddeld 16 cm PIR met vacuümisolatie aan de dakranden. De dunnere 
vacuümisolatie is gebruikt om dakrandverhoging te vermijden en koudebruggen aan 
bouwknopen te beperken;

 ► Klimplant als zonnewering.
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7. Impact demonstratiegebouwen

Dorpshuis Hombeek - Mechelen
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Het dorpshuis scoort een E-peil E54 en voldoet hiermee aan de strengere EPN-eisen van 
2021. In dit E-peil is hernieuwbare energie van zonnepanelen in rekening gebracht. Zonder 
de maatregelen voor hernieuwbare energie, zou het E-peil E104 geweest zijn.

Volgende energieverbeterende technieken werden toegepast voor de renovatie en 
nieuwbouw:

 ► De buitenschil werd volledig ingepakt. Tussen de nieuwbouw en het bestaande ge-
bouw is doorlopend isolatie geplaatst zodat deze bouwknopen koudebrugvrij zijn;

 ► Een gemiddelde U-waarde 0,38 W/m²K met inbegrip van ramen en deuren;
 ► Voor de verwarming en een deel van sanitair warm water werd een warmtepomp 

geplaatst;
 ► In de nieuwe zaal is voor ventilatie/verwarming een BAOPT luchtverwarmings-

systeem met ongerichte luchtstroom en warmterecuperatie geplaatst;
 ► Zowel in het oude als nieuwe deel is overal LED-verlichting met aanwezigheids-

detectie aanwezig;
 ► Er is veel aandacht besteed aan de luchtdichtheid van het gebouw;
 ► Op het dak liggen 40 zonnepanelen.
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7. Impact demonstratiegebouwen

The Student Village - Brugge
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Het studenten- en vrijzinnig huis, The Student Village, in de Hauwerstraat in Brugge scoort 
na een doorgedreven renovatie een E-peil E56 en voldoet hiermee aan de eisen van 2021.
Daarbij werden een aantal innovatieve technieken gebruikt, zoals:

 ► Het verwarmen of koelen van het gebouw met een BEO-veld gekoppeld aan een 
warmtepomp.  Een BEO-veld recupereert warmte uit de grond. In de winter is de tem-
peratuur onder de grond warmer en in de zomer kouder dan de lucht. Hierdoor kan de 
bodem zowel als koeling en als warmtebron gebruikt worden, het ganse jaar door. Er 
werden boorgaten gemaakt naast het gebouw tot op een diepte van 150 meter; 

 ► Het plaatsen van ledverlichting, gecombineerd met slimme daglichtsturing. Via een 
detectiesysteem wordt bijgehouden of er zich mensen in de ruimtes bevinden en gaat 
de verlichting automatisch aan of uit. Er is ook een sensor aanwezig die kan bepalen of 
het te donker wordt en verlichting in het gebouw wenselijk is;

 ► Het installeren van een gebouwbeheersysteem om verspilling tot een minimum te 
herleiden. Via dit systeem wordt voor elke ruimte gemeten wat de temperatuur, lucht-
kwaliteit en de vereiste verlichtingseisen zijn. Het geeft ook de mogelijkheid om het 
verbruik op langere periodes te noteren en bij te sturen.
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7. Impact demonstratiegebouwen

CC Binder
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CC Binder scoort een E-peil E52, terwijl het gebouw bij bouwaanvraag vanaf 2021 maxi-
mum E54 mag hebben. In dit E-peil is geen hernieuwbare energie van zonnepanelen in 
rekening gebracht. Het E-peil zal nog dalen als er zonnepanelen op het dak gelegd worden.
CC Binder voldoet hiermee aan de strengere EPN-eisen van 2021.
Volgende technieken werden gebruikt:

 ► Dak-, muur- en vloerisolatie en vernieuwen van ramen en deuren: de buitenschil werd 
volledig ingepakt. Tussen de nieuwbouw en het bestaande gebouw is doorlopend iso-
latie geplaatst zodat deze bouwknopen koudebrugvrij zijn;

 ► condenserende ketels;
 ► de luchtgroepen werden voldoende gedimensioneerd zodat de omgevingstemperatuur 

aangenaam aanvoelt en er geen bijkomende koeling moet voorzien worden;
 ► het volledige gebouw werd voorzien van LED-verlichting;
 ► gebouwbeheersysteem: Het systeem is gekoppeld aan een reservatiesysteem waarbij 

gebruikers via een QR-code toegang krijgen tot de lokalen. De regeling van ventilatie 
en verlichting is gekoppeld aan dit reservatiesysteem en dus perfect afgestemd op de 
bezetting van de lokalen.

Betreffende hernieuwbare energie werd voorgesteld om zonnepanelen te voorzien. Gezien 
de reeds omvangrijke kostprijs voor de realisatie van het gebouw, werd voor de stabiliteit 
van het nieuwe dak rekening gehouden met de plaatsing van zonnepanelen in de toekomst.
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7. Impact demonstratiegebouwen

Stadskantoor Breda
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In het stadskantoor in Breda zijn drie demonstratietechnieken toegepast:
 ► Koeling serveruimte aangesloten op WKO
 ► LED-verlichting in kantoorruimten
 ► Reflecterende muurverf

De eerste maatregel is een structurele maatregel die jaar in jaar uit effect zal hebben. De 
koeling is volledig duurzaam met koud water uit de bodem en kost enkel nog wat energie 
voor het rondpompen van het water. Het opgewarmde water wordt opgeslagen in de bodem 
voor latere verwarmingsdoeleinden.
De andere twee maatregelen waren pilots om ervaring op te doen en om metingen te ver-
richten. In een gedeelte van het kantoorgebouw is een aantal varianten van LED-verlichting 
toegepast waaruit duidelijk werd dat de dynamische LED-verlichting, dat is de verlichting 
die met de intensiteit van het buitenlicht meegaat, als het meest prettig wordt ervaren.

De reflecterende keramische muurverf is toegepast in een spreekkamer, qua afmetingen 
en kleurgebruik identiek aan een spreekkamer waarin standaard muurverf is toegepast. De 
metingen hebben aangetoond dat de lichtreflectie, vooral bij donkere kleuren sterk verbetert 
waardoor gemiddeld 20% minder verlichtingsvermogen nodig is. Ook is uit metingen geble-
ken dat de keramische verf een gunstig effect heeft op ruimteverwarming. De opwarm-
tijd van de reflecterende keramische verf is aanmerkelijk korter en de afkoeltijd is langer. 
Daarin zit een besparingseffect. Het effect is groter in combinatie met infrarood stralingspa-
nelen, LED en keramische muurverf worden gedemonstreerd in de Greenhopper, een 
demonstratiehuisje op wielen dat de wijken intrekt.
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