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Postuniversitaire vorming vastgoed

Duurzaam vastgoed:
van groen naar rendabel
Leuven, februari – maart 2014
Kortrijk, april – juni 2014

Praktische gegevens

Data en tijdstip

Leuven:	 dinsdag	18,	25	februari,
	 11,	18	en	25	maart	2014
Kortrijk:	woensdag	30	april,
	 7,	21	en	28	mei,	4	juni	2014

Telkens	van	15.00	tot	19.30	uur

Plaats

Leuven:	 Auditorium	Wolfspoort,
	 Huis	van	Bethlehem,
	 Schapenstraat	34,	3000	Leuven
Kortrijk:	Kulak,	Gebouw	B,
	 Etienne	Sabbelaan	53,	8500	Kortrijk

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten

Als	door	de	Vlaamse	overheid	erkende	opleidings-
instelling	aanvaarden	we	betalingen	via	de	KMO-
portefeuille.	Meer	informatie	vindt	u	op	www.kmo-
portefeuille.be.

Inschrijving

Prijs:	 820	euro
	 740	euro	voor	alumni/studenten		
	 Postgraduaat	in	de	Vastgoedkunde

Hoe:	 Elektronisch	via	onze	website
	 http://puc.kuleuven-kulak.be
	 Voor	13	februari	2014	voor	Leuven
	 Voor	25	april	2014	voor	Kortrijk

Attest van deelname 

De	deelnemers	ontvangen	na	afloop	een	attest	uit-	
gereikt	door	de	KU	Leuven	Kulak,	als	academische	
bevestiging	 van	 hun	 actieve	 deelname	 aan	 deze	
opleiding.
Deze	opleiding	kan	door	RICS	leden	en	kandidaat-
leden	 worden	 ingebracht	 als	 onderdeel	 van	 hun	
Professional	Development.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

inschrijven 
vóór

13/2 - LEUvEN
25/4 - KOrTrIJK

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

Sessie 5
Toekomstvisie: kan vastgoed op termijn 
groen en rendabel zijn?  Wonen en 
werken we tegen 2030 in ‘nearly zero 
energy buildings and cities’?
Leuven: 25.03.2014 – Kortrijk: 04.06.2014

•	 Cradle	to	cradle:	van	product	tot	vastgoed
	 Gil	Stevens,	project	manager	Cradle	to	Cradle		

Platform

•	 Performance	based	huisvesting	voor	bedrijven	
en	particulieren

	 Douwe	 Jan	 Joustra,	 managing	 partner	 One	
planet	architecture	institute

Afsluitend	panelgesprek:	Wonen	en	werken	we	
tegen	2030	in	nearly	zero	energy	buildings	and	
cities?
Moderatoren	en	gastdocenten

gedrukt op milieuvriendelijk Fsc papier

 v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Doelstellingen

hoe kunnen we duurzamer omgaan met de be-
staande middelen en er toch voor zorgen dat een 
gebouw gebruiksvriendelijk en rendabel blijft?
  
Welke regels moeten daarbij gevolgd worden?  is 
het de moeite waard om in te investeren en wat 
doet de overheid om energie-efficiënt bouwen te 
stimuleren?

Wat zijn green building labels, smart grids, 
cradle to cradle en one planet architecture? 
in deze opleiding tonen we hoe we tot groene 
gebouwen en stadswijken kunnen komen door 
maatschappelijke, ecologische en financiële 
belangen te combineren en de risico’s toch 
beheersbaar te houden.

Doelgroep

deze opleiding richt zich tot al wie professioneel 
met vastgoed te maken heeft en interesse heeft 
voor duurzame oplossingen en strategieën.  

Programmagroep

Barbara deprez, Friedl decock, robert de Lat-
houwer, alexandra gevers, dirk somers, nicolas 
vyncke, agnieszka Zajac

Opleidingen vastgoedkunde

naast en rond het Postgraduaat in de vastgoedkunde
worden regelmatig uitdiepingsopleidingen en 
seminaries georganiseerd.

alle informatie over onze initiatieven en
vastgoedopleidingen is te vinden op
http://puc.kuleuven-kulak.be.
volg onze updates over onze opleidingen
vastgoedkunde ook op:
http://twitter.com/vastgoedkunde

Duurzaam vastgoed: van groen naar rendabel

Sessie 1
Wake up call – Relevante wetgeving en 
overzicht meetsystemen duurzaamheid
Leuven: 18.02.2014 – Kortrijk: 30.04.2014

•	 De	transitie	naar	ecologische	duurzaamheid	
–	terra	reversa

	 Dr.	ir.	Peter	Tom	Jones,	IOF	onderzoeksma-
nager	Industriële	Ecologie,	Departement	
Metaalkunde	en	Toegepaste	Materiaalkunde	
KU	Leuven

•	 Overzicht	energiebeleid	en	duurzaamheids-
meters	

	 Ir.	arch.	Friedl	Decock,	Daidalos	Peutz	
bouwfysisch	ingenieursbureau

•	 BREEAM	case	study
	 Ir.	arch.	Dirk	Somers	en	ir.	arch.	Friedl	

Decock	

Sessie 2 
Subsidiëring van groene gebouwen 
– Waarom investeren in duurzame 
projecten?
Leuven: 25.02.2014 -  Kortrijk: 7.05.2014

•	 Financieringsinstrumenten	van	PMV	en	hoe	
stimuleert	de	Vlaamse	overheid	duurzaam	
bouwen?	

	 Alex	De	Ridder,	accountmanager	bedrijfs-
	 investeringen	ParticipatieMaatschappij	

Vlaanderen	(PMV)	

•	 Investeren	in	groen	vastgoed,	financiering	
van	duurzaam	vastgoed.	Praktijkvoorbeel-
den	van	de	bank.

	 François	Jacquet,	Senior	Account	Manager	
Project	Finance	Triodos	Bank

•	 Green	buildings:	the	standard	of	the	future
	 Peter	Garré	frics,	managing	director	Bopro

PROGRAMMA

In	deze	opleiding	worden	de	belangrijkste	aspecten	van	duurzaam	vastgoed	toegelicht.
Gastdocenten	en	specialisten	uit	het	werkveld	wisselen	theorie	af	met	innovatieve	praktijkcases.

Drie	ervaren	deskundigen	uit	het	werkveld	begeleiden	deze	opleiding	en	de	afsluitende	vraagstelling:

Leuven:	 Ir.	arch.	Dirk	Somers,	BREEAM	assesor	en	auditor	Limen	bvba
	 Ir.	arch.	Friedl	Decock,	Daidalos	Peutz	bouwfysisch	ingenieursbureau
Kortrijk:	 Ir.	Nicolas	Vyncke,	gedelegeerd	bestuurder	Ingenium

Sessie 3
Slimme steden: herontwikkeling brown-
fields en duurzame stadsontwikkeling 
Leuven: 11.03.2014 – Kortrijk: 21.05.2014

•	 From	brown	to	bright:	van	verlaten	en	
vervuilde	stadskanker	tot	duurzame	
woonwijk	in	één	beweging

	 Nicolas	Bearelle,	managing	director	en	
Sofie	Rédelé,	project	developer,	Re-Vive	NV

•	 Smart	grids	-	smart	heat	–	smart	electricity:	
groene	warmtevoorzieningen	voor	stadswijken:
uitdagingen	en	oplossingen	

	 dr.	Ir.	Bert	Renders	en	ir.	Jeroen	Soenens,	
experts	energy,	Ingenium

•	 Duurzame	stadsontwikkeling	–	case	study	
project	Oude	Dokken	Gent

	 Burg.	ir.-arch.	Agnieszka	Zajac,	projectleider	
Oude	Dokken,	sogent

Sessie 4 
Duurzaam bouwen en renoveren:
architectuur en bouwtechniek  
Leuven: 18.03.2014 -  Kortrijk: 28.05.2014

•	 Duurzaam	bouwen:	theorie	en	praktijk	
	 Rita	Agneessens,	CEO,	partner	–	architect-

urban	planner	BURO	II	&	ARCHI+I

•	 Groen	renoveren?	Ok,	maar	liefst	zonder	
schade:	duurzame	renovatie	en	onderhoud	
van	een	bestaande	of	leegstaande	gebouwen

	 Prof.	ir.-arch.	Robert	De	Lathouwer,
	 departement	Architectuur,	Stedenbouw	en	

Ruimtelijke	Ordening	(ASRO)	KU	Leuven,	
Artex	ingenieurs	en	architecten,	lesgever	
Postgraduaat	in	de	Vastgoedkunde	KU

	 Leuven

•	 Case	study:	‘De	duurzame	wijk’	zet	de	
standaard	voor	ecologisch	en	economisch	
wonen

	 Rebecca	Meulemans,	product	manager	en	
Hans	Cools,	product	manager	Wienerberger


