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Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling - SSD

Toegangsplan
Metro Naamsepoort/Louiza
Tram 81, 82, 93, 94 (halte Lesbroussart)
Bus 71 (halte De Hennin), 54 (halte Lesbroussart of Verlaat)

SSD Ontmoeting
« Bouw en Huisvesting in het kader van een
Duurzame Ontwikkeling »
6 november 2008

Inschrijving
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven voor 31 oktober 2008 via email, fax of gewone post.
Mevr. Mireille Lecoutre
Federaal Wetenschapsbeleid
Wetenschapsstraat 8
1000 Brussel
Fax: 02/230.59.12
Email: leco@belspo.be

Taal
De studiedag verloopt in het Nederlands, Frans en Engels. Simultaan vertaling is voorzien.

Inleiding

Programma

Met deze eerste ontmoeting, lanceert het Federaal Wetenschapsbeleid een reeks ontmoetingen rond
onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden in de context van het programma « Wetenschap voor een
Duurzame Ontwikkeling » (SSD).

9u00:

Welkomstkoffie

9u30:

Inleiding

9u45:

Algemene inleiding van het thema

Naast SSD-projecten kunnen hierin – afhankelijk van het behandelde thema – ook projecten uit andere
onderzoeksprogramma’s aan bod komen. Bij deze eerste ontmoeting is dit het geval voor twee projecten
van het « Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden »
(TAP2). Deze TAP-projecten vullen drie SSD-projecten aan.
De hoofddoelstelling van deze ontmoetingen is tweeledig:
• de integratie, interactie en afstemming tussen onderzoeken rond eenzelfde thema bevorderen.
• de dialoog tussen wetenschap en (beslissings)praktijk verbeteren, en het permanent
implementeren van een wetenschappelijk onderbouwd beleid van duurzame ontwikkeling
ondersteunen.
Aan de hand van een aantal vooraf geformuleerde wetenschappelijke kernvragen, zullen de
onderzoeksresultaten toegelicht en afgetoetst worden met de noden van beleidsmakers en de
maatschappij in het algemeen.
De dag zal in twee delen verlopen.
• De voormiddag wordt gewijd aan een reflectie over de (wetenschappelijke) interactie op het
behandelde gebied, over de synthese en de integratie op basis van de voorgestelde
projectresultaten, en de beleids- en andere aanbevelingen die eruit voortvloeien.
• Tijdens de namiddag is er ruimte voor debat en dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers,
managers en andere praktijkmensen over hoe het meest adequaat met deze aanbevelingen om te
gaan en over toekomstige onderzoeksnoden.
De bouw- en huisvestingssector blijkt een sleuteldomein en een onvermijdelijke economische
sleutelsector te zijn in de context van een duurzame ontwikkeling. Een geïntegreerde benadering van de
diverse problematieken die met de bebouwde omgeving – en in het bijzonder die van de residentiële
sector – samenhangen, zou toelaten om het energieverbruik aanzienlijk te doen dalen, en tegelijkertijd de
levensomstandigheden minstens te behouden en zo mogelijk nog te verbeteren. De ruimtelijke ordening
van de openbare ruimte staat in het kader van duurzame ontwikkeling eveneens voor grotere
uitdagingen, die de levenskwaliteit, en woon- en mobiliteitskeuzes van mensen (mee) bepalen.
De betrokken onderzoeksteams hebben dan ook interdisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet die
diverse thema’s uit het bouw- en huisvestingsdomein behandelen: een geïntegreerde benadering van
technische bouw- en renovatieaspecten met inbegrip van hun financiële kosten, een geïntegreerde
akoestische en thermische benadering, een geïntegreerde benadering van de openbare ruimtelijke
ordening in steden, de toe- en inpassing van een aantal hernieuwbare energietechnologieën, enz.
Rekening houdende met het belang van de behandelde thema, is deze dag van interactie bedoeld voor
een breed publiek: onderzoekers, professionals uit de bouw- en huisvestingssector (architecten,
ondernemers, projectontwikkelaars, en anderen), overheidsmanagers, federale, regionale en lokale
administraties, woningbouwfederaties, burgers en consumenten, etc.

Voor meer informatie over het SSD onderzoeksprogramma zie http://www.belspo.be/SSD en TAP2 zie
http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=P2

Mevr Sabine Laruelle, Minister van Wetenschapsbeleid (te bevestigen)
Christian Schaller, Schaller/Theodor Architekten BDA

10u15: Ontwerp en renovatie van publieke stedelijke ruimten voor een duurzame
stadsontwikkeling (DRUPSSuC)

André De Herde, UCL

10u45: Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteitsevaluatie van woontypes (SuFiQuaD)

Frank Detroyer, KULeuven

11u15: Koffiepauze
11u30: Ontwikkeling van richtlijnen voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige
hernieuwbare energiesystemen (Q-DIRECT)

Luc De Gheselle, 3E nv

12u00: Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte (LEHR)

Erwin Mlecnik,Passiefhuis Platform vzw

12u30: Naar een geïntegreerde akoestische en thermische benadering van gebouwen
(TIATAB)

Bart Ingelaere, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
(WTCB)

13u00: Lunch
14u15: Inleiding van de rondetafel (en synthese van de aanbevelingen)

Annick Capellle, RTBF

14u30: Rondetafel, beleidsmakers en stakeholders
16u45: Synthese en aanbevelingen
17u00: Drink

