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R I J W O N I N G  E U P E N

PLAATS : Heggenstrasse 59, 4700 Eupen

TYPOLOGIE : rijwoning

BOUWJAAR : 1850

VERBOUWJAAR : 2006-...

VERWARMDE OPPERVLAKTE : 180 m²

ENERGIEKENGETAL VERWARMING : 10 kWh/m².jaar 

EIGENAARS : familie Henz-Noirfalise

ARCHITECT : Fhw architectes scprl

1 .   I N T R O D U C T I E

1.1 C O N T E X T

Aanvankelijk wensten de eigenaars een bouwgrond te 
kopen in de omgeving van Eupen om er een nieuwbouw 
woning op op te trekken. Maar omdat ze niet onmid-
delijk een geschikte bouwgrond vonden, besloten ze in 
afwachting een kleine woning te kopen en deze tijdelijk 
te bewonen. De eigenaars zochten en vonden een woning 
gelegen in het centrum van Eupen, met een zuidelijk geo-
riënteerde tuin en een mooi zicht over de stad.
Bepaalde renovatiewerken dienden sowieso uitgevoerd 
te worden: het vervangen van enkele beglazing en het 
verbouwen en isoleren van de dakverdieping om over ex-
tra bewoonbare vloeroppervlakte te beschikken. Het be-
staande verwarmingssysteem functioneerde nog goed en 
kon daarom in gebruik blijven. 
Maar andere maatregelen drongen zich echter op omdat 
de zoon van de eigenaars astmatisch en zeer gevoelig voor 
stofmijt en pollen is: de oorspronkelijk aanwezige ver-
warmingselementen in de woning, convectoren, worden 
sterk afgeraden voor mensen met allergieën. De verwar-
mingsinstallatie diende dus herbekeken te worden. Ook 
had de medische specialist hun aangeraden de woning 
goed te ventileren. De eigenaars kozen daarom om me-
chanische ventilatie te installeren. Door deze noodzake-
lijke ingrepen, was de uiteindelijke stap naar een passieve 
renovatie niet zo groot meer. De eigenaars besloten dan 
ook deze sprong te wagen. En wat bedoeld was als een 
tijdelijk onderkomen bleek uiteindelijk in hun definitieve 
woning te veranderen. De eigenaars benadrukken wel dat 
de beslissing om te renoveren naar passiefhuisstandaard 
vooral uit gezondheidsoverwegingen voor hun zoon is ge-
nomen en niet uit financiële overwegingen, het beperken 
van het energiegebruik of de impact op het milieu.

Straatkant woning, oorspronkelijke toestand

Straatkant woning, nieuwe toestand

(PHPP berekening)

CENTRUM EUPEN
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1.2 P R O G R A M M A

Na de verbouwing zou de woning bewoond worden door 
een gezin met drie kinderen. Op vlak van planindeling en 
nuttige vloeroppervlakte diende ze hieraan aangepast te 
worden. De vloeroppervlakte van de woning werd tijdens 
de verbouwing van 130 m² naar 180 m² verhoogd. Ook 
het aanpassen van de woning naar hedendaagse comfort-
normen drong zich op. Bovendien wilden de eigenaars 
een gezonde leefomgeving creëren voor hun zoon die lijdt 
aan astma. 
De bestaande gefragmenteerde achterbouw werd afge-
broken en vervangen door een nieuwe met een hogere 
compactheid. Hierin werden de leefruimtes onderge-
bracht. In de hoofdbouw werd op het gelijkvloers een 
bureauruimte, technische ruimte, toilet, wasplaats en 
keuken ondergebracht. De keuken is in het midden van 
de woning gepositioneerd en zou dus normaliter weinig 
daglicht ontvangen. Maar door ze naar de eetruimte toe 
open te werken en de achterbouw te voorzien van grote 
glasvlakken, kan men hier toch genieten van voldoende 
daglicht. Op de eerste verdieping bevindt er zich in de 
hoofdbouw een eerste slaapgedeelte en in de achter-
bouw een mezzanine. De badkamer op deze verdieping is 
gelegen tegen de vroegere achtergevel van de bestaande 
hoofdbouw. Om de badkamer te voorzien van natuur-
lijk licht werd het raam dat vroeger uitgaf over de tuin 
bewaard. Deze geeft nu uit op de vide in de achterbouw. 
Het dak van de hoofdbouw werd opgetrokken om een 
volwaardige tweede verdieping te creëren waarin een 
tweede slaapgedeelte werd ondergebracht. Aan deze ver-
dieping grenst er een groot terras, voorzien op het plat 
dak van de uitbreiding. Van hieruit kan men genieten van 
een panoramisch uitzicht over de stad Eupen.

1.3 O V E R Z I C H T  VA N  D E  R E N O VAT I E

 − afbraak bestaande achterbouw
 − nieuwe achterbouw in houtskelet met hogere com-

pactheid
 − nieuwe dakconstructie
 − binnenisolatie gebouwenschil hoofdbouw
 − luchtdicht maken van de gebouwenschil
 − behandelen van koudebruggen
 − nieuw passiefhuisschrijnwerk met 3-voudige beglazing
 − externe zonwering door natuurlijke vegetatie en zon-

nepanelen
 − mechanische ventilatie met warmteterugwinning en 

bodem-luchtwarmtewisselaar
 − zonnecollectoren (vlakke plaat), 8m²
 − pelletkachel

Gelijkvloers

1ste verdieping

2de verdieping

leefruimte

keuken

bureau

slaap-
kamer

slaap-
kamer

badkamer

bad-
kamer

slaap-
kamer

dressing

terras

technisch
lokaal

mezzanine

slaap-
kamer

eetruimte



Rijwoning, Eupen 3

1.4 A R C H I T E C T U U R

De nieuwe achterbouw, opgetrokken in houtskeletbouw, 
oogt zeer eigentijds. Ze is aan de achtergevel volledig be-
glaasd en heeft een plat dak dat tevens dienst doet als ter-
ras voor de tweede verdieping. Door het aanbrengen van 
een vide heeft men vanuit de eetruimte zicht op de mez-
zanine op de eerste verdieping. De vide zorgt bovendien 
voor een zeer ruimtelijk gevoel. Bij de verbouwing is het 
karakter van de bestaande hoofdbouw bewaard gebleven. 
Het badkamerraam op de eerste verdieping en de houten 
balken zijn hiervan een voorbeeld. De voorgevel mocht 
door stedenbouwkundig opgelegde eisen niet gewijzigd 
worden waardoor de bestaande raamopeningen behou-
den werden. Het buitenschrijnwerk werd wel vervangen 
door passiefhuisschrijnwerk met 3-voudige beglazing.

Achtergevel woning voor de verbouwing Achtergevel woning, in afwerkingsfase

Leefruimte tijdens de verbouwing Zicht naar mezzanine, tijdens de verbouwing

Leembepleistering in uitvoering Nieuwe achterbouw in houtskeletstructuur

Doorsnede
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2 .  C O N S T R U C T I E  E N  T E C H N I E K E N

2.1 S T R U C T U U R

De voorgevel van de rijwoning uit 1850 is opgebouwd uit natuursteen en heeft een dikte van 50 cm. Aanvankelijk zou 
de voorgevel aan de buitenzijde geïsoleerd worden, maar dit werd stedenbouwkundig niet toegelaten. Men was daa-
rom genoodzaakt de isolatie aan de binnenzijde van de constructie te voorzien. Een houtskelet opgebouwd uit I-liggers 
werd voor de buitenmuur geplaatst en ingeblazen met cellulose isolatie. Het gebruik van cellulose isolatie heeft hier als 
voordeel dat de isolatie mooi aansluit aan de onregelmatige vorm van de natuurstenen buitenmuur. Aan de binnenzijde 
van het houtskelet is een dampscherm met variabele diffusieweerstand aangebracht. Daartegen werd er een hout-
vezelplaat van 6 cm dikte geplaatst die dienst doet als leidingenlaag. De houtvezelplaat is afgewerkt met een 2 cm dikke 
leembepleistering.

De bestaande dakstructuur was nog in goede staat, maar moest opgetrokken worden om extra ruimte te creëren. Ze 
werd vervangen door houten I-liggers van 36 cm, geïsoleerd met ingeblazen cellulose. De cellulose werd onderaan in-
gesloten door een dampscherm met variabele diffusieweerstand. Als afwerking werden er gipskartonplaten op latwerk 
aangebracht. Buiten werd de dakconstructie afgewerkt met een houtvezelbeplating en een zinken dakbedekking. Het 
platte dak van de achterbouw werd met uitzondering van de dakdichting op een gelijkaardige manier opgebouwd.

Om de bestaande constructie niet te veel bijkomend te belasten is de verhoging van de voorgevel opgetrokken in hout. 
Ze is opgebouwd uit (van buiten naar binnen) een zinken bekleding, houtvezelplaten van 22 mm, houten I-liggers van 24 
cm waartussen cellulose isolatie, OSB platen als damprem en houtvezelplaten van 6 cm die dienst doen als leidingenlaag 
en versteviging van de leembepleistering. De gevelopbouw van de achterbouw is op dezelfde manier tot stand gekomen, 
behalve dat hier de gevel afgewerkt is met pleisterwerk op houtvezelplaten. Deze houtvezelplaten zijn speciaal ontwik-
keld voor het dragen van buitenpleister.

Voorgevel aan toegangsdeur, met houtskelet aan binnenzijde

De oorspronkelijke draagbalk wordt aan de voorgevel doorge-
zaagd zodat de houtskeletstructuur ononderbroken kan doorlo-
pen. Luchtdicht afplakken van de ramen.

Houtskeletstructuur binnenzijde voorgevel:
links: zicht na plaatsing houtskelet en passiefhuisschrijnwerk
rechts: zicht na plaatsing houtvezelisolatieplaten. De doorge-
zaagde balk steunt op een nieuwe houten kolom.

Verhogen dak hoofdbouw, in houtskeletstructuur
Luchtdicht afplakken van de OSB beplating
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2.2 G E B O U W E N S C H I L

 ► Wandopbouw en U-waarden (bestaand - nieuw)
Dakopbouw hoofdbouw (Vroeger: U= 5,5 W/m²K)                  
zinken dakbedekking -
bebording 2,2 cm
gebetumiseerde zachte vezelplaat 2,2 cm
houten spanten + cellulose isolatie 36 cm
dampscherm -
latwerk 4,8 cm
gipskartonplaat 1,25 cm

U = 0,111 W/m²K 46,45 cm

Muuropbouw voorgevel (Vroeger: U= 3,14 W/m²K)              
buitenpleisterwerk 1,5 cm
oorspronkelijke gevel in natuursteen 50 cm
houtskeletstructuur + cellulose isolatie 28 cm
dampscherm -
houtvezelisolatieplaat 6 cm
lemen binnenpleisterwerk 2 cm

U = 0,135 W/m²K 87,5 cm

Kelderplafond (Vroeger: U= 2,2 W/m²K)              
bestaande vloer 2 cm
houtvezelplaat 4 cm
OSB platen  2,2 cm
balken + cellulose isolatie 24 cm
houtvezelcementplaat 1,8 cm

U = 0,165 W/m²K 34 cm

 ► Ramen en deuren
De bestaande ramen in de voorgevel werden vervangen door passiefhuisschrijnwerk met drievoudige beglazing. Ze wer-
den dieper in de gevel geplaatst om een goede aansluiting met de nieuwe binnenisolatie mogelijk te maken en zo kou-
debruggen te vermijden. Om het uitzicht van de gevel te bewaren werden de bestaande gevelopeningen behouden. De 
nieuwe beglazingsoppervlakken komen overeen met de bestaande gevelopeningen om het daglicht optimaal te benut-
ten. Het zorgvuldig plaatsen en aansluiten van de ramen is een belangrijk aandachtspunt bij het passief bouwen. Zo is 
er een afstand bewaard tussen de FJI-liggers en de raamkaders om deze naderhand op te vullen met isolatiemateriaal. 
De nieuwe uitbreidingen werden voorzien van vliesgevels, bestaande uit houten passiefhuisschrijnwerk met drievoudige 
beglazing. De gemiddelde U-waarde van alle ramen en deuren komt neer op 0,74 W/m²K. 
- U-waarde beglazing: 0,60 W/m²K
- U-waarde profielen ramen en deuren: 0,72 W/m²K
- U-waarde profielen vliesgevel: 0,69 W/m²K

Bestaande gevelopeningen 
worden behouden

Plaatsing passiefhuisschrijnwerk in houtskeletstructuur

Nieuw buitenschrijnwerk 
dieper in de gevel geplaatst

De vloer op het gelijkvloers is in de hoofdbouw vervangen door een vloer uit massieve balken van 24 cm, geïsoleerd met 
cellulose isolatie en bedekt met een OSB beplating. De vloer is afgewerkt met parket geplaatst op een houtvezelbepla-
ting. In de kelder zijn de massieve balken aan de onderzijde afgewerkt met een houtvezelcementbeplating.

Aangezien de plafondhoogte in de achterbouw beperkt is, moest de dikte van de vloeropbouw van de mezzanine zo mi-
nimaal mogelijk gehouden worden. Ze werd opgebouwd uit massief hout bestaande uit op hun kant geplaatste planken 
die onderling met elkaar vernageld zijn. Zo wordt voor een overspanning van 5,5 m een vloerdikte van 16 cm bereikt.

De gemene muren van de hoofdbouw werden geïsoleerd door het plaatsen van een voorzetwand aan de binnenzijde 
van de constructie. Op die manier zal de woning te allen tijde goed geïsoleerd zijn, ook wanneer de naastliggende ge-
bouwen of ruimten niet in gebruik zijn. 
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Detail aansluiting kelder - gelijkvloers aan voorgevel
Detail binnenisolatie voorgevel + aansluiting nieuw buitenschrijnwerk

Detail plaatsing nieuw buitenschrijnwerk in voorgevel

vensterbank

lemen binnenpleisterwerk 2 cm
houtvezelisolatie 6 cm

dampscherm
houtskeletstructuur + cellulose 28 cm

natuursteen 50 cm
buitenpleisterwerk 1,5 cm

parket 2 cm
houtvezelisolatieplaat 4 cm

OSB platen 2,2 cm
houtskeletstructuur + cellulose 24 cm

houtvezelcementplaat 1,8 cm

betonblok

naar binnen opendraaibaar luik

I-liggers

houten paneel

buitenpleisterwerk 1,5 cm
natuursteen 50 cm

houtskeletstructuur + cellulose 28 cm
dampscherm

houtvezelisolatieplaat 6 cm
lemen binnenpleisterwerk 2 cm
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 ► Behandeling van koudebruggen
Aan de voorgevel wordt de binnenisolatie ononderbro-
ken geplaatst van de vloerplaat van het gelijkvloers tot 
het dak. Hiervoor werden alle vloeraansluitingen aan de 
voorgevel letterlijk doorgezaagd. De constructie wordt in 
de toekomst opgevangen door een nieuwe draagstruc-
tuur bestaande uit houten kolommen, losstaand van de 
voorgevel. Door deze oplossing is de voorgevel vrij van 
koudebruggen, wat niet het geval zou geweest zijn bij 
buitengevelisolatie. De vloerisolatie van het gelijkvloers 
zou immers geen aansluiting vinden bij de muurisolatie. 
Dit zou een koudebrug gecreëerd hebben over de ganse 
breedte van de gevel. Voor de keldermuur is deze oplos-
sing te omslachtig. Hier heeft men als oplossing aan beide 
zijden de keldermuur over een beperkte hoogte bekleed 
met isolatiemateriaal om de koudebrug te verminderen. 
De koudebrug wordt niet volledig geëlimineerd maar ter 
hoogte van de verwarmde ruimte zal de temperatuur in 
de wand boven de dauwpuntstemperatuur blijven. Hier-
door wordt het risico op condensatie uitgeschakeld.

 ► Luchtdichtheid
Door het doorzagen van de vloeraansluitingen aan de 
voorgevel, heeft men de problematiek omtrent de lucht-
dichtheid aan de voorgevel voor een groot deel kunnen 
oplossen: het dampscherm kan nu immers continu door-
lopen (met uitzondering van de ramen). Ook elders in de 
woning werd er aandacht besteed aan de luchtdichtheid. 
De bouwheer heeft de luchtdichtheidsfolies zelf aan-
gebracht en zorgvuldig afgeplakt. Bij de laatste lucht-
dichtheidstest (Blower Door Test) bedroeg het infiltra-
tievoud 0,57 h-1. Dit resultaat voldoet dus aan de eis van 
het maximaal toegelaten infiltratievoud zijnde 0,6 h-1 voor 
passiefbouw, ofwel een luchtinfiltratie van maximaal 0,6 
volumes per uur bij 50 Pa over- of onderdruk. Tijdens de 
test waren er nog wel bepaalde openingen aanwezig zoals 
bv. aan de doorvoeren van elektriciteitsleidingen. Deze 
zullen in de toekomst verder afgedicht worden. Finaal zal 
er een laatste Blower Door Test uitgevoerd worden. De 
eigenaar hoopt finaal een resultaat van 0,4 h-1 te bereiken. Aanwezige koudebrug bij keldermuur, met koudebrugsimulatie

Luchtdichte aansluiting 
buitenschrijnwerk

Luchtdicht afplakken van het houtskelet aan de voorgevel

Ψe=0,665 W/mK

De nieuwe houtskeletstructuur snijdt door de bestaande vloer

Luchtdichting ter plaatse van 
de afgezaagde balk
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2.3 T H E R M I S C H E  S T R AT E G I E Ë N

 ► Winterstrategie
De achtergevel werd voorzien van grote glasoppervlak-
ken. Doordat deze zuidelijk georiënteerd zijn, worden 
er in de winter zonnewinsten gecreëerd waardoor de 
verwarmingsbehoefte daalt. Ook de achtergevel van de 
bestaande hoofdbouw draagt bij tot het verminderen van 
de verwarmingsbehoefte. Aangezien ze opgebouwd is uit 
metselwerk bezit ze een hoge inertie. Wanneer in de win-
ter de zonnestralen op de muur vallen, kan ze de warmte 
ervan accumuleren. Later wordt deze warmte dan weer 
afgegeven aan de aangrenzende ruimte. Het ventilatie-
systeem zal in de winter worden ingezet als hoofdver-
warming. Op de pulsiekanalen zijn er verwarmingsbat-
terijen voorzien die de lucht verder kunnen opwarmen 
vooraleer ze de ruimte wordt ingeblazen. Naverwarming 
in de leefruimte wordt voorzien door een pelletkachel en 
in de badkamer werd een bijkomend verwarmingstoestel 
geplaatst. 

 ► Zomerstrategie
Doordat de grote glasoppervlakken op het zuiden gericht 
zijn, is zonwering in de zomer van groot belang om over-
verhitting tegen te gaan. Voor de beschaduwing van de 
ramen op het gelijkvloers en de eerste verdieping zullen 
er roestvrijstalen kabels gespannen worden waarop ve-
getatie kan groeien zodat er een natuurlijke zonwering 
ontstaat. Op de tweede verdieping zijn de zonnecollecto-
ren zo geplaatst dat ze in de zomer ook dienst doen als 
zonwering.
Indien de woning toch te veel opwarmt, kan ze afgekoeld 
worden door gebruik te maken van ventilatie. Er zijn twee 
mogelijke opties: ofwel natuurlijke ventilatie, die dia-
gonaal van de voordeur naar de deur van het dakterras 
wordt georganiseerd, ofwel nachtelijke mechanische ven-
tilatie, die dankzij de overgedimensioneerde luchtgroep 
niet voor lawaaihinder zorgt.

Schema technische installatie

De pelletkachel in de leefruimte

Zonnecollectoren boven de ramen van de tweede verdieping

Plaatsing ventilatiekanalen, tussen balken houten vloer

mechanische 
ventilatie met 

warmterecupe-
ratie

aanvullende 
verwarming

door
pelletkachel in 
de woonruimte

distributie en regeling

8 m² panelen

sanitair warm
water en

ondersteuning 
verwarming

verwarmings-
elementen in de 

badkamer

zonne- 
collectoren

uitgaand sanitair
warm water

elektrische
weerstand

directe 
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inbrengen koud water
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2.4 E N E R G I E

 ► Ventilatie
De woning wordt geventileerd via een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning. Via een grondbuis wordt de 
verse lucht voorverwarmd in de winter of voorgekoeld in de zomer. De grondbuis werd geplaatst in spiraalvorm en deels 
onder de achterbouw van de woning. Dit was nodig omdat de achtertuin onvoldoende groot is voor het plaatsen van 
één rechte grondbuis. Na doorgang door de grondbuis wordt de lucht door de warmtewisselaar in het ventilatietoestel 
gestuurd. De lucht wordt verspreid naar drie verschillende zones in de woning door drie onafhankelijke circuits. Naast 
mechanische ventilatie is er ook de mogelijkheid voor natuurlijke ventilatie door enerzijds vooraan en achteraan een 
raam te kantelen en anderzijds boven en onderaan een raam te kantelen.

 ► Verwarming en sanitair warm water
De hoofdverwarming van de woning gebeurt via de ventilatielucht. Decentrale naverwarming wordt voorzien door ver-
warmingsbatterijen te plaatsen op de pulsiekanalen van elk circuit. Het warm water voor de verwarmingsbatterijen 
wordt aangeleverd door de zonnecollectoren die een oppervlakte hebben van 8 m². Deze worden ook ingezet voor het 
produceren van sanitair warm water. Met een gemiddeld gebruik van 30 liter warm water per dag per persoon, en dit 
met 5 personen in totaal, blijft er ter aanvulling van de verwarming nog een volume van 600 liter warm water op 60°C 
over. De zonne-installatie is gedimensioneerd om een autonomie te bereiken van maart tot oktober. Wanneer er via de 
zonnecollectoren onvoldoende warm water beschikbaar is, wordt de pelletkachel in de leefruimte ingeschakeld. Deze 
hoeft dus niet te werken in de zomer, wat interessant is omdat ze 15% directe warmte afgeeft. Dit is echter weinig verge-
leken met andere kachels van dit type die 20% directe warmte afgeven. De overige warmte wordt naar de wateropslag-
tank gebracht. De kachel gaat aan of uit afhankelijk van de behoefte aan warm water. Een bijkomende inregeling geeft de 
uren aan waarin de kachel niet moet werken. Het zou zinloos zijn om ‘s morgens, wanneer de zonnecollectoren nog niet 
rendabel zijn, de hele tank op te warmen met de pelletkachel. De opslagtank is immers zo ontworpen dat warm water 
al beschikbaar is na een kwartier bezonning van de zonnecollectoren. Daarom wordt ‘s morgens enkel de bovenste helft 
van de tank opgewarmd door een elektrische weerstand. In de daaropvolgende zonuren wordt het resterende water in 
het vat opgewarmd door de zonnecollectoren. 
De nodige lucht voor de verbranding van de pellets wordt aangevoerd via de kelder en de rook wordt weggevoerd via 
de schouw die door het platte dak gaat. De koude lucht wordt binnengebracht met een afdrijfmechanisme, wat wel een 
koudebrug veroorzaakt ondanks de thermische isolatie van het kanaal. In de badkamer werd er ter aanvulling van de 
verwarming nog een bijkomend verwarmingselement geplaatst.

 ► Elektriciteit
De bewoners hebben in hun zoektocht naar huishoudelijke toestellen en apparatuur rekening gehouden met het e-
nergiegebruik ervan. Voor de kunstmatige verlichting van de woning werd er geopteerd voor LED verlichting. Om het 
elektriciteitsgebruik van de wasmachine te verminderen werd er vóór de wasmachine een aquamix toestel geplaatst. 
Dit toestel mengt warm leidingwater met koud leidingwater tot de gewenste temperatuur voor een specifiek waspro-
gramma bereikt wordt. De temperatuur ingesteld op het toestel dient overeen te komen met de temperatuur van het 
wasprogramma. Op die manier gebruikt de wasmachine geen elektriciteit voor het zelf opwarmen van water. Het toestel 
kan water leveren tot 60°C. Wanneer er voor een specifiek wasprogramma een hogere temperatuur nodig is, verwarmt 
de wasmachine het water elektrisch bij tot de gewenste temperatuur.

Ventilatietoestel met warmtewisselaar

Zicht op de achtergevel van de 
oorspronkelijke woning, afge-
werkt met een laag leembepleis-
tering. De massieve muur zorgt 
voor een verhoogde inertie in de 
leefruimte. Het raam bovenaan 
voorziet de badkamer op de 
eerste verdieping van daglicht. 
Boven de eettafel werd er LED 
verlichting voorzien. 
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2.5 KO S T E N  VA N  D E  W E R K E N

Gezien bepaalde verbouwingswerken noodzakelijk waren voor de gezondheid van hun astmatische zoon, was voor de 
eigenaars de extra investering naar passiefhuisstandaard relatief laag. Bovendien blijft door de keuze voor renovatie de 
btw beperkt tot 6% (t.o.v. 21% voor nieuwbouw). Doordat de bouwheer zelf het ontwerpwerk kon doen, konden deze 
kosten uitgespaard worden (12% van het totaalbedrag of ongeveer € 20.000). Ook deed hij een deel van de installatie 
zelf (luchtdichtheid, deel van de afwerking en het timmerwerk) wat een besparing van ca. € 8.500 met zich meebracht. 
De kosten van de renovatie met betrekking tot energiebesparingen (isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en verwarming, 
ramen) bedragen €27.500 (exl. kosten houtwerk). De niet energiegebonden kosten (o.a. vernieuwen van de keuken, 
badkamer, vloerafwerking, herinrichting, dakbedekking, afbraakwerken) komen neer op € 78.000. Bijkomende kosten 
(€ 20.900) werden gemaakt uit duurzaamheidsoverwegingen: opvang regenwater (€ 9.100), bodem-lucht warmtewisse-
laar (€ 2.800), zonnecollectoren (€ 8.000), en warmteproductie via een pelletkachel (+ € 1.000).

Regenwatertanken in de kelder

De filter vóór de regenwatertank werd aan de voorgevel geïnte-
greerd in een plantenbak.

3 .  M I L I E U

3.1 WAT E R

Het regenwater opgevangen door het dak van de hoofd-
bouw wordt afgevoerd naar vijf regenwatertanken uit 
kunststof van elk 750 liter die geplaatst zijn in de kelder. 
De regenwaterfilter die het water filtert vooraleer het 
naar de watertanken loopt, werd aan de voorgevel geïnte-
greerd in een plantenbak. De regenwatertanken voorzien 
de wc’s en de wasmachine van water.

totale investeringskosten (incl. btw) ± € 171 240 
totale kostprijs per m² (180 m²) € 951/m²
kosten energiegebruik voor renovatie € 2149/jaar 
kosten energiegebruik na renovatie € 150/jaar

kostendiagram

afbraakwerken
6%

binnenafwerking,
niet energiebesparende

maatregelen
16%

ventilatie
4%

verwarming
warm water

8%

elektriciteit
5%

sanitaire werken
8%

luchtdichtheid
1% isolatie

4% buitenschrijnwerk
11%

dakbedekking
8%

dakconstructie en
houtskelet

29%
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4 .  G E B R U I K E R S E R VA R I N G

4.1 T H E R M I S C H  C O M F O R T

Er werden gedurende anderhalve maand (eind oktober - midden december) metingen uitgevoerd in de woning. Gedu-
rende deze periode was het ventilatiesysteem nog niet in werking. De woning werd wel natuurlijk verlucht door op het 
gelijkvloers en de bovenste verdieping een raam op kip te zetten. In de CO2 metingen zien we grote pieken verschijnen, 
tot 2500 ppm, wat volgens de IDA classificatie (de Europese classificatie van binnenluchtkwaliteit) overeenkomt met 
klasse 4. Tot 800 ppm kunnen we spreken van een hoge luchtkwaliteit (IDA klasse 1), tot 1000 ppm van een matige (IDA 
klasse 2) en tot 1400 ppm van een aanvaardbare (IDA klasse 3). Hoger dan 1400 ppm is de lucht van lage kwaliteit (IDA 
klasse 4). De hoogste pieken werden gemeten op de koudste nachten, vermoedelijk wanneer de ramen niet openge-
zet werden. Indien ze wel opengezet werden, werden er pieken van 800 tot 1200 ppm gemeten. We kunnen hieruit 
concluderen dat de natuurlijke verluchting hier niet voldoet om een gezonde luchtkwaliteit te bereiken. In de tempera-
tuursmetingen zien we dat de binnentemperatuur geleidelijk aan mee daalt met de dalende buitentemperatuur. Dit is 
te verklaren doordat tijdens de metingen de verwarming van de woning nog niet in werking was aangezien dit via het 
ventilatiesysteem gebeurt. Momenteel zijn de bewoners nog niet tevreden over het binnenklimaat van de woning, zowel 
op vlak van temperatuur als luchtkwaliteit. Dit zal vermoedelijk verbeteren wanneer de balansventilatie wordt aangezet.
 

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

In hun keuze van materialen hebben de eigenaars rekening gehouden met de ecologische waarde ervan. Ze besloten 
de achterbouw en de nieuwe dakconstructie op te bouwen in houtskeletstructuur, dit niet enkel uit persoonlijke smaak, 
maar ook uit ecologische overwegingen. Voor het isoleren van de houtskeletstructuur werd er gekozen voor cellulose 
isolatie. Houtvezelplaten werden aangewend als plaatmateriaal en het binnenpleisterwerk werd uitgevoerd in leem. 

3.3 M O B I L I T E I T

Door zich in het centrum van de stad te vestigen, zullen de 
eigenaars zoveel mogelijk hun vervoer regelen met zacht 
verkeer. Naar school gaan, inkopen doen, korte verplaat-
singen,... zal dan ook te voet of met de fiets gebeuren.

3.4 B I O D I V E R S I T E I T

De woning zelf beschikt over een vrij kleine tuin en be-
vindt zich in de stadskern van Eupen, waar er weinig groen 
aanwezig is. In de nabijheid van de stad bevindt men zich 
wel direct in een zeer groene omgeving. Door zich boven-
dien in de stad te vestigen, wordt er een stukje groen bui-
ten de stad gevrijwaard. 

Zicht vanop het dakterras over de stad Eupen
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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: Fhw architectes; familie Henz-Noirfalize; Adeline Guerriat �Maisons passives, principe et réalisa-Adeline Guerriat �Maisons passives, principe et réalisa-
tions», 2008, L’Inédite; Passiefhuis-Platform vzw
Auteur publicatie: Passiefhuis-Platform vzw 

4.2 I N R E G E L I N G  E N  O N D E R H O U D

Op vlak van inregeling is de woning opgedeeld in drie onafhankelijke zones: 
- zone 1: leefruimtes aan de zuidkant, een zone fel beïnvloed door zonnewinsten.
- zone 2: ruimtes aan de noordkant op het gelijkvloers en de verdieping, een zone zeer afhankelijk van interne 
warmtewinsten. 
- zone 3: ruimtes op de tweede verdieping, een zone beïnvloed door zonnewinsten en door opstijgende warmte vanuit 
de onderliggende verdiepingen.
Voor elk van deze zone’s kan er een aparte inregeling voorzien worden afhankelijk van het gebruik en de comfortbe-
hoeftes.
4.3 G E B R U I KG E G E V E N S

- beschermd volume: 761 m³
- verliesoppervlakte: 419 m²
- compactheid: 1,8
- verwarmde vloeroppervlakte: 180 m²

GEBRUIK kWh/m²j kWh/j
Verwarmingsbehoefte na
renovatie* 10 1800

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

275 35 750

Primair energiegebruik na renova-
tie (verwarming + warm water)** 12 2160

* berekend met PHPP software
** berekend met EPB software

De primaire energiebehoefte is na de renovatie verminderd met 95,6 %.

5 .  C O N C L U S I E S

Een karaktervolle woning werd hier verbouwd naar een hedendaagse woning waarbij er geen afbreuk werd gedaan aan 
de bestaande esthetische kwaliteiten. De renovatie was soms ingewikkeld en vergde zeer veel zorg, bijvoorbeeld op vlak 
van luchtdichtheid en het wegwerken van koudebruggen. Voor diverse problemen werden er creatieve oplossingen be-
dacht. Bovendien kon de architect het zich permitteren om te experimenteren met diverse zaken zoals de luchtdichtheid 
en de plaatsing van het buitenschrijnwerk aangezien het hier zijn eigen woning betreft. Er werden ook maatregelen 
genomen om het energiegebruik na ingebruikname van de woning te reduceren zoals het plaatsen van zonnecollecto-
ren, een grondbuis, LED verlichting, een aquamix toestel,... De CO2 metingen leren ons dat natuurlijke verluchting in een 
passieve woning absoluut niet voldoende is om een gezond en aangenaam binnenklimaat te bereiken. Wanneer het ba-
lansventilatiesysteem in werking zal treden, zal de kwaliteit van het binnenklimaat een groot stuk verhogen. De woning 
is een mooi voorbeeld van hoe een traditionele rijwoning verbouwd kan worden naar een hedendaagse woning in pas-
siefhuisstandaard, die bovendien voldoet aan de hedendaagse comfortnormen en waarbij in alle leef- en slaapruimtes 
voldoende daglicht toetreedt.

Totaal specifieke winsten zon + intern
Specifieke verwarmingsbehoefte
Totaal specifieke verliezen
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