PERSTEKST
PARTNERS EUROPEES PROJECT SEE2DO! STELLEN DUURZAME RENOVATIE VAN
PUBLIEKE GEBOUWEN VOOR
Ontdek hoe je publieke gebouwen duurzaam kan renoveren in 2 demonstratiegebouwen in
Mechelen.
Binnen het Europese project See2Do! willen de stad Mechelen en de gemeenten Berlaar,
Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek hun inwoners aanzetten om hun
CO2-uitstoot te verminderen door hun woning energie-efficiënt te renoveren. De partners in
dit Europese project geven daarbij ook zelf het goede voorbeeld door hun eigen gebouwen
aan te pakken. Daarom worden alle demonstratiegebouwen in het kader van See2Do!
voorgesteld tijdens een partnerdag op 20 november. Geïnteresseerden kunnen terecht in 2
demonstratiegebouwen in Mechelen, waar de werken al volop bezig zijn: het
kantoorgebouw van IGEMO en het dorpshuis in Hombeek.
Op maandag 20 november 2017 kan je terecht in Mechelen voor een partnerdag van het Europese
project See2Do!. Met See2Do! willen lokale besturen burgers aanzetten tot het energetisch
renoveren van hun woningen. Het energieverlies van woningen wordt eerst zichtbaar gemaakt via
thermografische opnames. In een volgende stap krijgen ze ook ondersteuning (advies,
begeleiding) bij het uitvoeren van de renovatiewerken.
Je kan in Mechelen alvast 2 demonstratiegebouwen gaan bekijken tijdens deze partnerdag. In het
kantoorgebouw van IGEMO en het dorpshuis in Hombeek zijn de werken volop aan de gang. De
gebouwen worden met innovatieve technieken omgevormd tot energiezuinige gebouwen.
Het dorpshuis in Hombeek
Het eerste demonstratiegebouw vind je in de Mechelse deelgemeente Hombeek.
Input nog aan te leveren door Stad Mechelen (tekst + citaat schepen)?
Het kantoorgebouw van IGEMO
Midden in de historische binnenstad van Mechelen kan je terecht in het tweede
demonstratiegebouw: het kantoorgebouw van IGEMO. Hier wordt vertrokken met een bestaand
gebouw, dat boven kampt met een slechte bereikbaarheid. Deze belemmeringen maken van de
renovatie een heus huzarenstukje. Begin september gingen de verbouwingswerken van start en ze
moeten klaar zijn tegen eind 2018.
Naast het verbouwen van het gebouw naar een energiezuinig kantoor met E-peil 50 wordt er
gestreefd om de inzetbaarheid van het gebouw te verruimen en de levensduur van het gebouw te
verlengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het inbouwen van een grote flexibiliteit in gebruik en
aanpasbaarheid. Zo kan een vergaderzaal bijvoorbeeld vlug worden omgevormd tot een aantal
werkplekken.
Om de energievraag te doen dalen, wordt in eerste instantie ingezet op het goed isoleren van de
volledige buitenschil (daken en gevels). De voor -en zijgevel van het gebouw maken deel uit van
een beschermd stadsgezicht. De gevels krijgen dan ook extra isolatie aan de binnenkant.

Het buitenschrijnwerk wordt vervangen door nieuw schrijnwerk met een betere isolatiewaarde en
hoog rendementsbeglazing. Zo kunnen we de warmteverliezen beperken. Alle technieken worden
volledig vervangen en ook de verlichting wordt aangepast naar LED-verlichting met intelligente
daglichtregeling en bewegingsdetectoren.
Na deze grondige make-over zal IGEMO vanaf medio 2019 beschikken over een eigentijds, bijnaenergieneutraal kantoorgebouw.
PROGRAMMA
U bent van harte welkom om op 20 november te komen kennismaken met deze gebouwen.
ieronder kan u het programma terugvinden:
•
•
•
•
•
•
•

9.30 u. Onthaal - verwelkoming door schepen Marina De Bie, bevoegd voor Klimaat en
Energie
10.00 u. Inleiding: See2do!? in een notendop
10.15 u. Korte presentatie van de See2Do! - demonstratieprojecten
10.30 u. Doorlopende standenmarkt waar alle demonstratieprojecten voorgesteld worden
12.00 u. Lunch
12.45 u. Bezoek aan het dorpshuis van Hombeek en bezoek aan het kantoorgebouw van
IGEMO
16.15 u. Afsluitend netwerkevent

Het project See2Do! kadert in de klimaatdoelstelling van de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel,
Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek en de Stad Mechelen om tegen 2020 20 % minder CO2
uit te stoten op hun grondgebied.
Dit project ontvangt steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het
grensoverschrijdend programma Interreg Vlaanderen-Nederland.
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