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POSTUNIVERSITAIRE VORMING VASTGOED

Duurzaam vastgoed:
De standaard voor de toekomst

Gent, april - mei 2015

Praktisch

Data en plaats

Dinsdag 21, 28 april, 5, 12 en 26 mei 2015
Van 15 tot 19.30 uur

Sessie 1 t.e.m. 4: Lammerstraat 18, 9000 Gent
Sessie 5: studiebezoek Campus Zuid
Karel de Grote-Hogeschool,
Brusselstraat 45, 2000 Antwerpen

Attest van deelname 

U krijgt nadien een attest van deelname.
Deze opleiding kan door RICS leden en kandidaat-
leden worden ingebracht als onderdeel van hun 
Professional Development.

Inschrijving

Hoe:  schrijf in vóór 17 april 2015 via
 http://puc.kuleuven-kulak.be

Deelnameprijs:  820 euro
 740 euro voor alumni
 Postgraduaat in de
 Vastgoedkunde

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

Bespaar tot 50% via de KMO-portefeuille.
Meer informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

17 APRIL 2015

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
Verder bouwen aan een duurzame
toekomst
Studiebezoek Karel De Grote Hogeschool 
Antwerpen
Antwerpen: 26.05.2015

• Projecttoelichting en rondleiding
 Bart Verheyen, architect en vennoot,
 Stramien architectuur en ruimtelijke
 planning cvba en Greet De Caluwé,
 beleidsmedewerker Infrastructuur,
 Karel de Grote-Hogeschool

• Performance based huisvesting voor
 bedrijven en particulieren
 Douwe Jan Joustra, associate IMSA
 Amsterdam

• Afsluitend debat en netwerkreceptie

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier

 v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Doelstellingen

Duurzaam vastgoed is geen modetrend meer, 
maar een strategische noodzaak. Fossiele
brandstoffen geraken op, de vervuiling neemt toe, 
maar ook de behoeftes veranderen en daar kan u 
als vastgoedprofessional op inspelen.  

Hoe kunnen we duurzamer ontwerpen, bouwen en 
renoveren en er toch voor zorgen dat gebouwen 
gebruiksvriendelijk en rendabel blijven?  

Deze opleiding toont aan hoe we groene gebouwen 
en steden kunnen ontwikkelen door een evenwicht 
te vinden tussen maatschappelijke, ecologische 
en financiële belangen.
Hoe we meer kunnen doen met minder,
strategisch samenwerken, hernieuwbare
energieën benutten en resterende ruimtes
optimaal gebruiken.

Doelgroep

De vastgoedprofessional met interesse voor 
duurzame oplossingen en strategieën

Programmagroep

Nicolas Bearelle, Friedl Decock, Peter De Durpel 
mrics, Robert De Lathouwer, Dirk Somers,
Nicolas Vyncke,  Agnieszka Zajac

Opleidingen vastgoedkunde

Naast en rond het Postgraduaat in de
Vastgoedkunde bestaat een ruim aanbod van 
uitdiepingsopleidingen, seminaries en
netwerkevents. 

Alle informatie hierover over is te vinden op
http://kuleuven.be/vastgoedkunde 
Volg onze updates over onze opleidingen
vastgoedkunde ook op:
http://twitter.com/vastgoedkunde

Duurzaam vastgoed:
De standaard voor de toekomst

Sessie 1
Wake up call. Relevante wetgeving en 
meetsystemen duurzaamheid
Gent: 21.04.2015

• De transitie naar duurzaamheid: pleidooi 
voor een systeemvisie?

 Dr. ir. Peter Tom Jones, IOF
 onderzoeksmanager Industriële Ecologie, 

Departement Metaalkunde en Toegepaste 
Materiaalkunde KU Leuven

• Duurzaam bouwen vanuit het levenscyclus-
denken

 Prof. ir. Karen Allacker, departement 
Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke 
Ordening (ASRO) KU Leuven 

• Vertaling Europees duurzaamheidsbeleid 
naar duurzaam vastgoed in Vlaanderen 
BREEAM in de praktijk

 Ir. arch. Dries Haesendonck, Daidalos Peutz 
bouwfysisch ingenieursbureau

 

Sessie 2 
Duurzame architectuur, bouwtechniek 
en renovatie. Onderhoud van duurzame 
gebouwen. Green leases
Gent: 28.04.2015

• Duurzaam bouwen: van concept tot
 realisatie
 Bart Verheyen, architect en vennoot,
 Stramien architectuur en ruimtelijke
 planning cvba

• Groen renoveren? Ok, maar liefst zonder 
schade. Onderhoud van duurzame 

 gebouwen op korte en lange termijn
 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

• Green leases: Stand van (niet) zaken
 Case study Stibbe: 1ste CO2 neutrale
 advocatenkantoor in België
 Rudy Nauwelaerts mrics, partner Stibbe

PROGRAMMA

Academici en specialisten uit het werkveld wisselen theorie af met innovatieve case studies.
Een ervaren professional begeleidt deze opleiding en de afsluitende vraagstelling:

Ir. Nicolas Vyncke, gedelegeerd bestuurder Ingenium

Sessie 3
Investeren of financieren:
groen vastgoed rendeert. 
Gent: 5.05.2015

• Financiële modellen voor duurzaam
 vastgoed
 Philip Borremans,
 business manager vastgoed
 ParticipatieMaatschappijVlaanderen

• Duurzaam vastgoed evalueren: in dialoog en 
met maximaal rendement voor alle stake-
holders 

 François Jacquet, Senior Account Manager 
Project Finance Triodos Bank

• Rentabiliteit duurzame gebouwen. Green 
buildings: the standard of the future

 Peter De Durpel mrics, director Bopro

Sessie 4 
Slimme steden, duurzame
stadsontwikkeling en herontwikkeling 
brownfields  
Gent: 12.05.2015

• Groene warmtevoorzieningen voor
 stadswijken. Uitdagingen en oplossingen 
 ir. Jeroen Soenens, expert energy, Ingenium

• Duurzame stadsontwikkeling – case study 
Oude Dokken Gent

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

• Duurzaam vastgoed: van immobiel naar 
innovatief - case study

 Nicolas Bearelle, managing director
 Re-Vive NV


