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prestatie van een project in elke fase van zijn levenscyclus 
te optimaliseren.

Ook voeren VK’s ingenieurs – vooral bij renovatieprojec-
ten – pre-demolition audits uit ter inperking van bouw- en 
sloopafval. Net als onderzoek naar het hergebruikpotenti-
eel van materiaal en het opstellen van milieuvriendelijke 
onderhoudsprogramma’s.

Door klanten gedurende het hele bouwtraject te onder-
steunen, engageert VK Architects & Engineers zich om de 
transitie naar een meer duurzame ontwerp- en bouwprak-
tijk te faciliteren.

www.vkgroup.be
Volg VK op Linkedin: /company/vk-architects-engineers

De transitie naar een duurzame 
bouwpraktijk
Ontwerp- en studiebureaus dragen de verantwoordelijkheid om de transitie te faciliteren 
naar een meer duurzame ontwerp- en bouwpraktijk. VK Architects & Engineers engageert 
zich hiervoor via een geïntegreerde proejct-aanpak. Deze gaat uit van minder energie, meer 
comfort, een betere bruikbaarheid en houdt tegelijkertijd rekening met de verschillende 
levensfasen van een gebouw.

Deze geïntegreerde aanpak brengt niet alleen de ecolo-
gische aspecten in kaart zoals energie, materialen, trans-
port en water maar ook de economische en sociale - renta-
biliteit, levensduur, veiligheid, comfort en integratie in de 
omgeving. Want duurzaamheid is meer dan energie-e�  ci-
entie. Het gaat ook om de keuze van materialen, de milieu-
vriendelijkheid en de exploitatie op lange termijn.

Duurzaamheidsevaluaties

De leidraad voor een geïntegreerde aanpak tot duurzaam 
bouwen ligt bij VK in de duurzaamheidsevaluaties. Er 
bestaan een hele reeks beoordelingssystemen zoals LEED, 

BREEAM, HQE, GRO en WELL. VK gebruikt hun � loso� e in 
zijn duurzame ontwerpen en biedt deze diensten ook aan 
voor o�  ciële certi� catie van projecten. Zowel voor nieuw-
bouw, renovatie en bestaande gebouwen evalueert VK de 
duurzaamheidscriteria en begeleidt het ontwerpteam en 
klant in het bereiken van hun ecologische doelstellingen. 
Cruciaal is dat de input tijdens het ontwerpproces reeds 
gegeven wordt.

De VKaLCA-tool

Meten is weten. Dat is zeker zo in het geval van energiever-
bruik van gebouwen. VK heeft een brede bibliotheek aan 

projecten waarop onderzoek en 
ontwikkeling van energiemoni-
toring toegepast wordt, zodat 
men big data concepten kan 
inzetten om het energieverbruik 
in gebruiksfase te evalueren en 
bij te sturen ter optimalisatie.

Met de VKaLCA-tool heeft 
VK Architects & Engineers trou-
wens een eigen instrument ont-
wikkeld waarmee het ontwerp-
keuzes screent om de milieu-
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Women in Architecture Belgium
Met de Instagrampagina @WomeninArchitectureBelgium bundelen Belgische architectuurorganisaties de 
krachten om een platform te creëren voor vrouwen in de architectuursector. Wekelijks zal een gastvrouw 
het account overnemen en een inkijk bieden in haar ervaringen in het veld. De vaak onderbelichte rol van 
vrouwen in de ontwerppraktijk, maar ook in het architectuurbeleid, -onderzoek en -onderwijs staat in de 
schijnwerpers.

Vanaf de lancering van het account op 
Internationale Vrouwendag, op 8 maart 2021, 
zullen deze takeovers gedurende 52 weken 
lopen. Door op deze manier 52 vrouwen aan 
bod te laten komen, willen we de brede erva-
ring van vrouwen in de architectuur etaleren en 
een platform bieden voor de, vaak onderbelich-
te, rol die ze spelen in het architectuurveld.

52 vrouwen en 4 ambassadrices

De betrokken partners hebben samen een 
longlist opgesteld van mogelijke namen. 
Daaruit werden 52 vrouwen geselecteerd. 

Het idee: een platform voor vrouwen in 
de architectuur

Geïnspireerd door een initiatief uit Groot-
Brittannië (Instagram-account @women_
in_architecture_ni), waarop architecte Tine 
Broos (KRAS architecten) werd uitgenodigd, 
klopte Tine bij een aantal architectuurorga-
nisaties aan met het idee om een gelijkaar-
dig platform te creëren voor Belgische archi-
tectes. Momenteel zetten zeven organisaties 
hun schouders onder dit initiatief: Associatie 
van Interieurarchitecten, CIVA, Federatie 
van de architectenverenigingen van België, 
Institut Culturel d’Architecture Walonnie 
Bruxelles, Netwerk Architecten Vlaanderen, 
Union des Femmes Architectes de Belgique, 
Union Wallonne des Architectes, Vlaams 
Architectuurinstituut.

Het concept: Instagram takeovers

Elke uitgenodigde vrouw zal gedurende zes 
dagen het Instagram-account overnemen, 
en dagelijks content posten over zichzelf 
en haar leven als architect, haar bureau, het 
architectenberoep, haar inspiraties, etc.

Het gaat niet enkel om architectes, maar 
ook om vrouwen uit de brede architectuur-
praktijk: vrouwen die actief zijn binnen het 
onderwijs, in openbare functies, als fotogra-
fe, curator, vormgeefster,...

Er zijn meer dan voldoende inspirerende 
vrouwen om het account ook de komende 
jaren mee te voeden.

Daarnaast zijn Oana Bogdan, Chantal 
Dassonville, Wivina Demeester en Sabine 
Leribaux gemotiveerd om als ambassadrices 
hun schouders onder dit initiatief te zetten.   ▪




