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Project

RENOLAB.B / RENOLAB.ID

Laureaat

Subsidiebe
drag

Project 001 – RENOV-ROUE-RAD VZW:

RENOLAB.ID

Projectdrager: Collectief Het Rad

€ 777.877

RENOLAB.ID

Projectdrager: Organisatiecomité van Instituts

€ 158.360

Het project van het collectief van ‘Het Rad’ wil een energierenovatieproces
uitwerken en testen op schaal van de wijk ‘Het Rad’ in Anderlecht. Het project
wil het potentieel aantonen van een aanpak op deze schaal bij het op gang
brengen van: energiebesparende renovaties, administratieve procedures, het
besparen van kosten, tijd en energie in alle stadia van het renovatieproces, en
ook bij het aantrekken van particulieren en renovatieprofessionals.
Project 002 – RENOLAB 4 SCHOOL:
RENOLAB 4 SCHOOL wil de duurzame renovatie voor de onderwijsinrichtingen in

Saint-Luc

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunen. De onderzoekseenheid van
de Master in Social Innovation Design (MDIS) van ESA Saint Luc, de projectdrager,
stelt voor om in de klassieke renovatiebenaderingen een gebruikersgerichte
dynamiek te integreren en te werken aan de menselijke gedragingen die als
hefboom kunnen fungeren en de renovatie van gebouwen kunnen stimuleren.
Project 003 – RH.ID:
De

doelstelling

van

RENOLAB.ID
het

RH.ID-project

is

het

opzetten

van

een

gemeenschappelijke methodologische aanpak voor de ontwikkeling van een
reeks innovatieve benaderingen, collectief gedragen door verscheidene actoren,
om zo de obstakels voor renovatie voor de Brusselaars weg te nemen, met focus
op kwetsbare personen.

Projectdrager: Homegrade

€ 30.000

Project 004 – HARMONIE:
HARMONIE is een renovatie- en transformatieproject van twee entiteiten: een
gebouw aan de straat met een neoklassieke gevel en een industrieel gebouw aan
de binnenkant van het blok. De renovatie en transformatie van deze entiteiten

RENOLAB.B
UITVOERING

Ontwerper: Atelier Maze sas

€ 66.000

Opdrachtgever: Romain Silvy

voor opdrachtgevers

zullen worden uitgevoerd met respect (behoud en restauratie) van de elementen
die voor de site van cultureel, patrimoniaal en historisch belang zijn. Er zullen
duurzame en ecologische materialen worden geïntegreerd en het aantal
woningen zal worden verminderd om plaats te maken voor kwaliteitsvolle en
comfortabele ruimten.
Project 005 – COSMOS:
COSMOS is een renovatieproject van een gebouw va, twaalf sociale woningen ,

RENOLAB.B

Ontwerper: Ariade Architectes sprl

waarvan vier passieve duplexen. Bij dit project zullen de bestaande

UITVOERING

Opdrachtgever: Habitat & Humanisme

verdiepingen worden gerenoveerd tot woningen (kelderverdieping, gelijkvloerse

voor opdrachtgevers

Développement Belgium asbl

€ 199.933,75

verdieping en eerste verdieping). Daarnaast zullen twee verdiepingen worden
verhoogd via driedimensionale geprefabriceerde modules in houtskeletbouw,
vervaardigd in een fabriek.
Project 006 – EGIED:
EGIED (afkorting van Egied van Broeckhoven, priester-arbeider) is een project
voor een nieuwe middelbare school voor de vzw Ignatius Scholen in Beweging.

RENOLAB.B
UITVOERING

Ontwerper: B2Ai

€ 230.000

Opdrachtgever: ABC 02 BV

voor opdrachtgevers

Voor deze nieuwe school werkten de projectdragers in het kader van de
reconversie van de 'Cinoco-site', net ten westen van het Weststation. Daarbij
werden de monumentale gebouwen van brouwerij Vandenheuvel zo veel
mogelijk bewaard en werden nieuwe delen gebouwd om in te spelen op het
programma.
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Project 007 – BERENSHEIDE:

RENOLAB.B

BERENSHEIDE is een renovatieproject van een eengezinswoning. De woning
wordt volledig geïsoleerd en zo autonoom en ecologisch mogelijk gemaakt op
het vlak van energie. Tegelijkertijd wordt het comfort verbeterd.

UITVOERING

Opdrachtgever: Noé Martens en Laurence

voor opdrachtgevers

Lewalle

Project 008 – ROSSIGNOL:

RENOLAB.B

ROSSIGNOL is een project waarbij een eengezinswoning wordt getransformeerd
en uitgebreid tot twee woningen: een duplex op de benedenverdieping op het
niveau van de tuin en de straat met drie kamers en een triplex op de eerste,

Ontwerper: Arthur Copée Architecte srl

UITVOERING

Ontwerper: VLA architecture srl

€ 33.871,50

€ 47.125,00

Opdrachtgever: Nicolas Rossignol

voor opdrachtgevers

tweede en derde verdieping met drie kamers aan de Eugène Smitsstraat in
Schaarbeek.
Project 009 – GROVAN:

RENOLAB.B

Bouwbedrijf: Ziroo SRL

€ 39.600

Ontwerper: LVVB

€ 15.000

De werf 'VANGRO' omvat de volledige renovatie van twee appartementen in een

gebouw dat typerend is voor de 'kleine residentiële renovaties' in Schaarbeek. UITVOERING
Bij deze werf worden op een doordachte manier circulaire maatregelen van voor bouwbedrijven
verschillende thema's gecombineerd: 'materieel' of 'menselijk'/'organisatorisch',
innovatief of reeds bewezen, ambitieus of dagelijks. Met het globale testmodel
kunnen op termijn maatregelen toegankelijk worden gemaakt die niet
realistisch zouden zijn als ze niet werden 'geoptimaliseerd'.
Project 010 – L50-EVE:

RENOLAB.B

Het project L50-EVE bestaat uit de transformatie van een voormalige garage en
het braakliggende terrein in intergenerationele wooneenheden met gedeelde
ruimten,

ruimten

voor

bedrijven

en

homeworking,

alsook

ONTWERP

Opdrachtgever: Chirita Adina

een

gemeenschappelijke tuin.
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