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1.

INTRODUCTIE

1.1 C O N T E X T
De eigenaars van deze halfopen bebouwing uit de jaren
’50 wilden een gezonde en energiezuinige woning met
veel licht en open ruimte. Hun zoektocht naar een architect die hun droomwoning kon realiseren, was niet zo
eenvoudig. Het contact met hun eerste architect verliep
niet zo vlot: hij maakte een voorontwerp dat zwaar boven
het voorziene budget was en de architect volgde niet volledig in het energiezuinig concept. Daarom besloten de eigenaars contact op te nemen met een architect die reeds
ervaring had met energiezuinig bouwen. Op die manier
kwamen ze terecht bij Alexis Versele architecten. Na een
eerste contact en een bezoek aan de woning, werd besloten om binnen het vooropgestelde budget de woning te
renoveren naar passiefhuisstandaard. Deze standaard legt
de nadruk op het goed isoleren, het luchtdicht bouwen
en een goede oriëntatie van de raamoppervlakken, waardoor de verwarmingsbehoefte tot een minimum wordt
herleid.
Er zijn een drietal redenen waarom niet overgegaan is tot
een totale afbraak van de bestaande woning. Een eerste
reden is de goede structuur van de bestaande woning: de
woning is opgetrokken uit volle betonstenen van 19 cm
breed die nog in goede staat waren en een grote thermische inertie bezitten. Tevens werd de planopbouw van
het gelijkvloers gebaseerd op de bestaande indeling. Een
andere reden is van ecologische aard. Door de bestaande
structuur te hergebruiken, spaart men heel wat grondstoffen uit. Op deze manier zal er op het einde van de rit
heel wat minder bouwafval zijn. Een derde en laatste reden is van economische aard. Door de keuze voor renovatie kan men genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6%
in plaats van 21% voor nieuwbouw.
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Achtergevel voor renovatie

Achtergevel na renovatie

De bestaande woning bestond uit een hoofdvolume met zadeldak waar in de loop der tijd verschillende achterbouwen
bij aangegroeid waren. De gemene muur is hoofdzakelijk zuidelijk georiënteerd. Dit vormde nog een extra uitdaging
aangezien de oriëntatie van de woning een belangrijk element bij het passiefbouwen is.
1.2 P R O G R A M M A
De bouwheer wenste een woning met veel licht en een open ruimte, een loftgevoel als het ware. Om die reden werd
geopteerd om op het gelijkvloers het slaapgedeelte te situeren waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met
de bestaande indeling. Op de verdieping werd de verouderde niet-geïsoleerde dakstructuur verwijderd en opgetrokken
zodat meer ruimte gecreëerd werd voor de leefruimtes.
Nadat het voorontwerp min of meer op punt stond, werd een eerste PHPP-berekening uitgevoerd. Uit deze berekening
bleek dat de passiefhuisstandaard niet gehaald werd. Het voorontwerp werd geëvalueerd en er werden aanpassingen
doorgevoerd op het vlak van de isolatieschil en de plaats en grootte van de raampartijen. In de isolatieschil werd het
type vloerisolatie aangepast naar een meer performante isolatie. De raampartijen op de achtergevel (zuidwest oriëntatie) werden vergroot zodat de zonnewinsten geoptimaliseerd werden. In een passiefhuis zijn raampartijen die zuid
georiënteerd zijn winstposten op jaarbasis. De dakvlakvensters die op het oosten voorzien waren, werden geschrapt
zodat de zonnewinsten op jaarbasis stegen. Ook de lichttunnel op het oosten bleek een slechte invloed te hebben op
het eindresultaat en werd daarom niet uitgevoerd. De wijzigingen werden herbekeken in de PHPP-berekening en de
passiefhuisstandaard werd nipt gehaald.
1.3 O V E R Z I C H T VA N D E R E N O VAT I E
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afbraak bestaande achterbouw en buitenspouwblad
afbraak van bestaande dakconstructie
nieuwe achterbouw en dakconstructie in houtskelet
wijziging planopbouw + circulatie
verbeterde compactheid
isolatie van de gebouwenschil naar passiefhuisnormen
oplossen koudebruggen
luchtdicht afwerken van de woning
passiefhuisschrijnwerk met drievoudige beglazing
mechanische ventilatie met warmteterugwinningunit
(tegenstroomwarmtewisselaar)
externe zonweringen
zonnecollectoren (vlakkeplaatcollectoren) van 8m²
recirculaire dampkap
hergebruik regenwater
Zicht op de mezzanine

1.4 A R C H I T E C T U U R
Een traditionele woning werd getransformeerd naar een hedendaagse woning zowel op vlak van architectuur, materiaalgebruik als planindeling. De bestaande raamopeningen werden aangepast in functie van de oriëntatie. Hierdoor
geeft de woning een vrij gesloten indruk aan de voor- en zijkant omdat deze noordelijk georiënteerd zijn. Maar door de
open achterzijde genieten de leefruimten van veel licht die tot bijna alle ruimtes kan invallen. Door daarbijkomend de
leefruimten open te werken, bereiken de bewoners het loftgevoel dat ze zochten.
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Voorgevel voor verbouwing

Zicht na afbraakwerken

Onderbreken koudebrug aan
bestaande muuraanzet

Verticale snede
met aanduiding gabarit linkerbuur (= gabarit oorspronkelijke toestand)

slaapkamer

slaapkamer
Nieuwe achterbouw in houtskelet, in opbouw

badkamer
eetruimte

berging

Gelijkvloers

slaapkamer

zithoek op
mezzanine

keuken

Eerste verdieping

Mezzanine
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Zicht op raam in voorgevel
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2.

CONSTRUCTIE EN TECHNIEKEN

2.1 S T R U C T U U R

Opbouw dakconstructie plat dak

De bestaande woning bestond uit een traditionele niet
geïsoleerde spouwmuurconstructie. In samenspraak met
de ruwbouwaannemer werd beslist het buitenspouwblad af te breken, zodat de buitengevelisolatie (houten
I-liggers met cellulose-isolatie) onmiddellijk tegen het
binnenspouwblad kon geplaatst worden wat uiteraard
de dikte van de wandopbouw ten goede kwam. Toen het
houtskelet tegen de buitenkant van het binnenspouwblad bevestigd werd, werd duidelijk dat de bestaande
structuur niet vlak was. Het houtskelet diende op sommige plaatsen tot 7 cm uitgelijnd te worden.
Langs de buitenzijde werd het houtskelet afgewerkt met
2 lagen dampopen houtvezelisolatieplaten waarvan de
buitenste laag speciaal ontwikkeld is voor een afwerking
met buitenpleister.
De bovenzijde van de buitengevels werd na het bevestigen van de dampopen houtvezelplaat voorzien van een
horizontale houten beplanking. Langs de binnenzijde
werd het binnenspouwblad bepleisterd zodat de luchtdichtheid van de wand verzekerd werd.

Opbouw dakconstructie hellend dak

De nieuwe achterbouw werd opgetrokken uit een houtskelet met houten I-liggers (30 cm dikte). Langs de buitenzijde werden ook hier 2 lagen dampopen houtvezelplaat bevestigd zodat de gevel afgewerkt kon worden met
een buitenpleister. Langs de binnenzijde werd de luchtdichtheid en de stijfheid van de constructie verzekerd
door het aanbrengen van OSB-platen waarvan de naden
werden afgeplakt. Daarvóór werd er nog een leidingenspouw voorzien van 9 cm opgevuld met vlasisolatie.
De gemene muur van de woning werd voorzien van een
voorzetwand bestaande uit houten I-liggers van 30 cm
dikte die opgevuld werden met cellulose-isolatie. Langs
de binnenzijde werd deze wand verder afgewerkt met
OSB om de luchtdichtheid te garanderen. Op die manier
zal de woning te allen tijde goed geïsoleerd zijn, ook wanneer de naastliggende woning gesloopt of niet gebruikt
wordt.

Opbouw houtskelet

Het hellende en platte dak werden beide opgebouwd uit
houten I-liggers waartussen cellulose-isolatie werd ingeblazen.
Voor het platte dak werd langs de binnenzijde een
dampscherm met variabele diffusieweerstand gebruikt
zodat de geringe hoeveelheid waterdamp die doorheen
de damprem raakt en de hoeveelheid waterdamp die in
het constructiehout aanwezig is, in de zomer zo veel mogelijk kan uitdrogen langs de binnenzijde.
De vloer is opgebouwd uit een betonplaat op volle grond.
Aangezien de betonplaat vlak genoeg was, werd besloten om de vloerisolatie onmiddellijk op de betonplaat
te voorzien. In totaal werd 26 cm resolisolatie voorzien.
Daarboven werd een chape aangebracht met een afwerking in linoleum.

Opbouw van gemene muur

4

Halfopen bebouwing, De Pinte

Houtskeletstructuur

Opbouw houtskeletstructuur, plaatsing dampscherm met variabele diffusieweerstand

Gaten in houtskeletwand om cellulose isolatie in te blazen

Raamopening in houtskeletstructuur, vóór bestaande structuur

2.2 G E B O U W E N S C H I L
►► Wandopbouw en U-waarden (bestaand - nieuw)
Hellend dak (vroeger: U= 5,5 W/m²K)
pannen + lattenwerk
5 cm
houtvezelplaat
2,2 cm
kepers
8,2 cm
houten I liggers
30 cm
OSB beplating
1,5 cm
lattenwerk
2,2 cm
gipsvezelplaat
1,25 cm
U = 0,12 W/m²K
50,4 cm
Buitenmuur (vroeger: U= 1,9 W/m²k)
buitenbepleistering
houtvezelplaat (zacht board)
houtvezelplaat (hard board)
houtskelet + cellulose isolatie
bestaand binnenspouwblad
gipspleister
U = 0,126 W/m²K

2 cm
6 cm
1,8 cm
24 cm
19 cm
1,5 cm
54,3 cm

Vloer (vroeger: U= 2,7 W/m²K)
betonplaat
resolisolatie
chape
linolium
U = 0,086 W/m²K

15 cm
26 cm
7 cm
0,6 cm
48,6 cm

Houtskeletstructuur

Opbouw houtskeletbouw
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►► Ramen
Het buitenschrijnwerk bestaat uit drievoudige beglazing
waarbij de spouwen tussen de glasplaten gevuld zijn met
argon (Ug= 0,6 W/m²K). Het houten kader wordt thermisch onderbroken met twee lagen kurk, zo wordt een
Uf-waarde gerealiseerd van 0,74 W/m²K.
►► Behandeling van koudebruggen
Het koudebrugvrij construeren was hier een extra uitdaging aangezien er vertrokken werd van een bestaande
constructie. Om die reden werden van een aantal aansluitingen koudebrugberekeningen uitgevoerd.
Een klassieke koudebrug bij renovatie is de muuraanzet.
Aangezien bij deze woning ook nog een vochtscherm aangebracht diende te worden en uit de koudebrugberekening bleek dat een thermische onderbreking noodzakelijk
was, werd besloten de hele woning te onderkappen en te
voorzien van een cellenbetonblok en een dubbel vochtscherm (langs de onder- en bovenzijde van de cellenbetonblok).

Onderkapping bestaande draagmuren

Een andere aansluiting waarvan een koudebrugberekening werd uitgevoerd is de voorgevel met de gemene
muur. De isolatieschil kan hier niet continu doorlopen
waardoor we een koudebrug krijgen. Als oplossing werd
hier aan de binnenzijde over een beperkte lengte een geïsoleerde voorzetwand voorzien.
Als laatste werd ook de inbouw van de dakvlakvensters
berekend. Aangezien deze langs de buitenzijde van de
isolatieschil gelegen zijn, is de koudebrug van de inbouw
groter. Om de koudebrug van de inbouw te verminderen,
werd geopteerd om langs de binnenzijde van de opening
nog een binnenraam te voorzien.

isolerend kader

Dakramen in combinatie met binnenramen

geïsoleerde voorzetwand in
houtskelet
gemene muur
geïsoleerde voorzetwand

dakraam
kader in MDF
dampscherm
isolatie

metselwerk
binnenraam
buitengevelisolatie

Ψ < 0,01 W/mK

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Koudebrugsimulatie: connectie tussen dakraam en binnenraam

6

Halfopen bebouwing, De Pinte

Ψ < 0,01 W/mK

20
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17
16
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14
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Koudebrugsimulatie: connectie tussen gemene muur en
voorgevel

Luchtdichte aansluiting tussen houtskeletbouw en metselwerk

Luchtdicht afplakken van houtskeletwand

►► Luchtdichtheid
Voor een passiefwoning moet de luchtinfiltratie minder
zijn dan 0,6 volumes per uur bij 50 Pa overdruk of onderdruk. Om bij deze verbouwing de norm te halen werd
reeds van bij de aanvang van de uitvoeringstekeningen rekening gehouden met het ontwerpen van de luchtdichte
schil.
Voor het houtskelet wordt de luchtdichte laag verzorgd
door middel van de OSB-platen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de naden nog afgekleefd moeten worden met
aangepaste kleefband. Voor het metselwerk wordt de
luchtdichte laag gerealiseerd door het binnenpleisterwerk. Aangezien we hier met een gemengde constructie
te maken hebben van massiefbouw en houtskeletbouw,
waren de aansluitingen tussen beiden een aandachtspunt. Zo werd bij elke overgang van metselwerk en houtskelet gebruik gemaakt van een speciale luchtdichte folie.
Deze folie bestaat voor de helft uit een tape die gekleefd
wordt op de OSB van het houtskelet en voor de helft uit
een wapeningsnet dat in het midden van het pleisterwerk
verwerkt wordt. Op die manier zijn de naden tussen beide
constructietypes luchtdicht afgewerkt.
Nadat de luchtdichte schil was afgewerkt, werd de luchtdichtheidstest uitgevoerd. Het resultaat was een infiltratievoud van 0,56 h-1 zodat het criterium van 0,6 h-1 gehaald werd.
De grote lekken waren de doorgang van de leidingen van
de zonnecollectoren door het dak (ook al waren deze zo
goed mogelijk afgetaped), de doorgang van een oude
elektriciteitskabel doorheen de vloer en de onderbreking
van het pleisterwerk ter hoogte van de muuraanzet (tegen opstijgend vocht) in de hoek van de aansluiting van de
gemene muur met de voorgevel.

Luchtdicht afplakken van houtskeletwand

Geïsoleerde voorzetwand als thermische onderbreking aan
aansluiting voorgevel met gemene muur

Terras aan overloop
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Zonwering op de dakvlakvensters

Vegetatie als zonwering voor de ramen in de achtergevel

2.3 T H E R M I S C H E S T R AT E G I E Ë N
►► Winterstrategie
Doordat de grote raamoppervlakken in de achtergevel gericht zijn op het zuidwesten worden er zonnewinsten gecreëerd. Bovendien kan de zon door de open planindeling doordringen tot in bijna alle ruimten. De verwarming van de
woning gebeurt via het ventilatiesysteem. Indien deze ontoereikend is, zal in de leefruimte de lucht verder opgewarmd
worden door een elektrische weerstand in het pulsiekanaal. De naverwarming voor de slaapruimtes zal gebeuren met
afzonderlijke elektrische verwarmingselementen die aangezet worden indien nodig.
►► Zomerstrategie
Om te verhinderen dat de woning in de zomer te hard opwarmt, werden er op de dakvlakvensters en op de ramen van
de achtergevel op de verdieping zonweringen voorzien. Achteraan de woning zijn twee bomen aangeplant die de ramen
op de achtergevel op het gelijkvloers zullen beschaduwen. Tevens zal in de zomer de vers aangevoerde ventilatielucht
voorgekoeld worden door de bodem-glycol aardwarmtewisselaar. In het ventilatietoestel zal de bypass geactiveerd worden. Zo zal de verse binnenkomende lucht niet opgewarmd worden door de afgevoerde lucht.
2.4 E N E R G I E
Aangezien het hier gaat om een verbouwing en uitbreiding van een bestaande woning, moest van de woning geen E-peil
opgemaakt worden. Wel moet de woning voldoen aan maximale U-waarden en minimale ventilatievoorzieningen. Toch
werd er hier gekozen om de stap te zetten naar passiefhuisstandaard. De maximale U-waarden worden gemakkelijk
gehaald en de gehele woning wordt voorzien van een balansventilatie met warmterecuperatie zodat in alle ruimtes aan
de minimale ventilatievoorzieningen voldaan wordt.
Ook aan de compactheid van de woning werd flink gesleuteld; door het slopen van de achterbouw werd een langgerekt
volume vervangen door een kortere compactere achterbouw. Tevens werd het oude niet geïsoleerde dak met zijn dakkapellen gesloopt en vervangen door een traditioneel zadeldak.

Installatieruimte
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►► Ventilatie
De ventilatie van een passiefwoning is van even groot belang als de isolatie en de luchtdichtheid van de woning.
Zoals in elke passiefwoning werd ook hier een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie toegepast. Vooraleer
de vers aangezogen lucht naar het balansventilatietoestel
gaat, wordt het in de winter voorverwarmd en in de zomer
voorgekoeld door de bodem-glycol warmtewisselaar.
Dit is een zwarte PE-darm van 4/4 inch (=2,54 cm) die 60
m lang is en op een diepte van 1,5 m geplaatst werd. Aangezien het grondwaterpeil hoger ligt dan 1,5 m, ligt de buis
in het grondwater wat een beter rendement geeft. Deze
aardwarmtewisselaar verwarmt de verse lucht in de winter tot een positieve temperatuur zodat vorstschade aan
de warmtewisselaar in het balansventilatietoestel door
bevroren condensatie vermeden wordt. Daarnaast zorgt
de aardwarmtewisselaar in de zomer dat de verse lucht al
een vóórkoeling krijgt, waarna de lucht via een bypass in
het balansventilatietoestel rechtstreeks in de woning kan
ingeblazen worden. In het balansventilatietoestel zit een
tegenstroomwarmtewisselaar (η=84%). Aangezien de twee
luchtstromen hier parallel aan elkaar voorbijgaan, is er een
groter uitwisselingsoppervlak zodat deze warmtewisselaars een hoger rendement hebben dan de kruisstroomwarmtewisselaars.
►► Naverwarming
De naverwarming van de leefruimtes gebeurt hier door het
plaatsen van een elektrische weerstand van 1200 W in het
pulsiekanaal van de leefruimte. Voor de slaapruimtes zal de
naverwarming gebeuren door een elektrisch verwarmingselement te plaatsen wanneer nodig. In de badkamer zal
een extra elektrisch verwarmingselement voorzien worden
aangezien tijdens het baden een hogere comforttemperatuur gewenst is.

De toevoer van verse lucht gebeurt vanop de mezzanine, de
afvoer vanuit de keuken

Elektrische weerstand als naverwarming voor leefruimte

►► Sanitair warm water
Het sanitair warm water wordt deels opgewarmd via een
warmtepompboiler en deels via vlakke plaat zonnecollectoren op het hellend dak. De warmtepomp haalt zijn energie uit de nog aanwezige warmte van de afvoerlucht na
passage door de warmtewisselaar van het balansventilatietoestel. In de periodes waar de warmtepompboiler en
de zonnecollectoren niet voldoende warm water kunnen
produceren, springt een elektrische weerstand in de boiler
(= 300 l) bij.
In het ontwerp werd ook rekening gehouden met de positionering van de natte ruimtes ten opzichte van de warmwaterproductie zodat de leidinglengtes tot een minimum
herleid werden.

Warmtepompboiler

Zonnecollectoren op het dak boven de dakramen

Toevoer lucht vanop mezzanine

Halfopen bebouwing, De Pinte

Afvoer lucht vanuit keuken
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water
0%
buitenpleisterwerk
2%
binnenpleisterwerk
3%
kurk (incl. badkamer)
4%

kostendiagram
elektriciteit
2%

blowerdoor
0%
venti/san/
ecosystem
9%

aannemer ruwbouw
13%

afbraak dak
1%
stelling
2%
gevelopbouw
2%
ruwbouw
7%

cellenglas
1%
EPDM
0%

2.5 KO S T E N VA N D E W E R K E N
aannemer houtskeletstructuur
en afwerking
54%

De kosten van de werken zijn weergegeven in het schijfdiagram hiernaast. Hier valt op te merken dat het grootste
budget besteed werd aan de aannemer houtwerken.
In deze post zitten ook de passieve ramen en de luchtdichting.

3. MILIEU
3.1 WAT E R
Een duurzaam aspect is het hergebruik van regenwater. In de voortuin van de woning werd een regenwaterput geplaatst
van 5000 l waar twee toiletten en de wasmachine zijn op aangesloten. Op die manier zal het gebruik van leidingwater
tot een minimum herleid worden.
3.2 M AT E R I A L E N E N C O N S T R U C T I E V E M E T H O D E N
Bij de keuze van de bouwmaterialen werd er rekening gehouden met hun ecologische waarde. Er werden bij voorkeur
nagroeibare materialen gebruikt. Zo werd hoofdzakelijk gewerkt met FSC-gelabeld hout voor het houtskelet. Voor het
isoleren van de wanden en de daken werd geopteerd voor cellulose. Enkel voor het isoleren van de vloer werd gebruik
gemaakt van een chemisch vervaardigd isolatiemateriaal, namelijk resolisolatie, dat een heel hoge isolatiewaarde heeft
(λ = 0,021 W/mK), om de vloerdikte te beperken.
Voor het luchtdicht maken van de metselwerkwanden, werd gebruik gemaakt van een binnenpleister op basis van natuurgips. Kurk en linoleum werden aangewend als vloerafwerking. Langs de buitenzijde werden zachte dampopen houtvezelplaten gebruikt waarop een minerale buitenpleister werd voorzien.
Zoals al eerder werd aangehaald, werd om verschillende redenen gekozen voor het niet volledig slopen van de woning.
Een volledige sloop van de bestaande woning zou veel bouwafval met zich meebrengen en voor het heropbouwen zouden dan opnieuw veel nieuwe bouwmaterialen nodig zijn.
De bestaande structuur uit massieve betonblokken was nog in goede staat en geeft de woning nu meer massa zodat in
de zomer bij hele hoge buitentemperaturen de binnentemperatuur langer constant zal blijven.
3.3 M O B I L I T E I T
Door te kiezen voor een locatie dicht bij het werk en de school, hebben de bewoners geopteerd om een auto te verkopen
en bijna al het vervoer met de fiets te doen.
3.4 B I O D I V E R S I T E I T
De Pinte is vrij landelijk gelegen en er zijn heel wat bossen en groen. De woning zelf beschikt over een bescheiden tuin.
Aan de slaapkamers aan de achterzijde wordt er een groene zonwering voorzien, om zo oververhitting in de zomer te
voorkomen.
3.5 A N D E R E
Voor het koken werd geopteerd voor aardgas. Enerzijds omdat dit één van de meest energiezuinige vormen van koken
is en anderzijds omdat de eigenaar zelf kok is en zijn voorkeur uitgaat naar een fornuis op gas. Ook is er geopteerd voor
een recirculaire dampkap in de keuken.

10

Halfopen bebouwing, De Pinte

De regenwaterput met 5000 liter inhoud levert water aan twee
toiletten en de wasmachine

4.

Recirculaire dampkap in de keuken

GEBRUIKERSERVARING

4.1 T H E R M I S C H C O M F O R T
De bewoners wonen nog niet lang in de woning maar zijn tot nu toe zeer tevreden over de aangename temperatuur en
de sfeer. Wanneer de zon op de ramen schijnt, laat men de zonweringen naar beneden om de woning niet te veel te laten opwarmen. De vegetatie aan de achtergevel op het gelijkvloers is nog in volle groei, wat betekent dat ze momenteel
nog niet ten volle dienst kan doen als zonwering. Er werd in afwachting tot het volgroeien van deze vegetatie tijdelijk een
camouflagenet opgehangen die in de zomer voldoende schaduw biedt.
Na de renovatie werden er gedurende anderhalve maand metingen gehouden in de woning. De CO2 meter, geplaatst in
de leefruimte en de keuken gaf een gemiddeld CO2 gehalte van 496 ppm aan. Als we dit vergelijken met het gemiddeld
CO2 gehalte in de buitenlucht, namelijk 400 ppm, kunnen we hier spreken van een hoge luchtkwaliteit. Volgens de Europese classificatie van binnenluchtkwaliteit, de IDA classificatie gaande van klasse 1 tot 4, behoort de binnenluchtkwaliteit hier tot IDA klasse 1. Klasse 1 geeft in de classificatie de hoogste binnenluchtkwaliteit weer, klasse 4 de laagste.
Over de hele meetperiode, steeg het CO2 gehalte slechts in 2 % van de gemeten tijd boven de 800 ppm, wat zich vertaalt
in IDA klasse 2. De relatieve vochtigheid in de leefruimte en de keuken bedroeg tijdens de meetperiode gemiddeld 55%
waarmee de optimale waarde van 50% benaderd wordt.
4.2 G E B R U I KG E G E V E N S
- beschermd volume: 571 m³
- verliesoppervlakte: 390 m²
- compactheid: 1,46 m
- verwarmde vloeroppervlakte: 128 m²
kWh/j

Verwarmingsbehoefte voor
renovatie*

180

19 800

Verwarmingsbehoefte na
renovatie*

15

1920

450

49 500

67

8576

Primair energiegebruik voor
renovatie (verwarming +
warm water)**
Primair energiegebruik na renovatie (verwarming + warm
water)**

kwh

verbruikgegevens
gemiddelde temperaturen

verbruiksgegevens

temperatuur

kWh/m²j

verbruik

GEBRUIK

* volgens PHPP berekening
** volgens Vlaamse EPB berekening

Het EPC kengetal (primair energiegebruik) bedraagt na renovatie 79 kWh/m².jaar, voor renovatie bedroeg het 1201
kWh/m².jaar.
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5. CONCLUSIES
Wanneer de eigenaars voor het eerst hun droom van een nieuwe ecologische woning formuleerden, werd hun wens
verre van gehaald. Na het vinden van een ervaren architect die bereid was hun droom te realiseren, was het resultaat
een verbouwing naar een duurzaam en ecologisch passiefhuis. Het project gebruikt het volledige reeds bestaande potentieel van het gebouw en verbetert de rest.
Het proces was niet gemakkelijk. Problemen met koudebruggen, geïntegreerde oplossingen vinden voor de luchtdichtheid, en zeker niet in het minst de begroting binnen het budget houden met redelijke marges, vereiste veel inzet
en studiewerk.
We kunnen hier concluderen dat het renoveren naar passiefhuisstandaard een integrale aanpak vereist en een doorgedreven verbouwing onontbeerlijk is.

Deze fiche is gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject LEHR - Low Energy Housing Retrofit. Het LEHR-onderzoeksproject
werd uitgevoerd door PHP/PMP, WTCB en Architecture et Climat - UCL. Het werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid,
in het kader van het “Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden”.
Foto’s en informatie verkregen bij:
Alexis Versele architecten, familie Huyghe - Van Steeland, Passiefhuis-Platform vzw
Auteur publicatie: Passiefhuis-Platform vzw

12

Halfopen bebouwing, De Pinte

