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L A N D E L I J K E  W O N I N G 
H E R S E LT
PLAATS : Herselt

TYPOLOGIE : landelijke woning

BOUWJAAR : na WO I

VERBOUWJAAR : 1996 - 2004

VERWARMDE OPPERVLAKTE : 240 m²

PRIM. ENERGIEGEBRUIK (VERWARMING + WW) :
                                      31,55 kWh/m².jaar  (EPB berekening)
K-PEIL : 43

E-PEIL : 78

EIGENAARS : familie Verbruggen - Jennes

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

1.1 C O N T E X T

Oorspronkelijk bevond er zich op de plaats van de hui-
dige woning een kleine woning met lemen muren en een 
strodak. Na WO l trokken de toenmalige eigenaars een 
typische rechthoekige plattelandswoning uit metselwerk 
op. Het gebouw was in twee delen opgesplitst. Men had 
enerzijds een woongedeelte en anderzijds een deel dat 
onderdak bood aan vee en fungeerde als opslagruimte. 
De muren met een dikte van 30 cm werden niet gefun-
deerd en water was enkel via een waterput voorhanden. 
Na WO ll kreeg men aansluiting op het elektriciteitsnet 
en werd het koken op een open vuur vervangen door 
een gasvuur. Sinds 1970 groeit de interesse voor dit type 
woningen. Afhankelijk van de ligging, het budget en de 
onvoorspelbare wetten van ruimtelijke ordening werden 
de woningen op verschillende manier aangepast aan de 
huidige comfortnormen.
Deze woning bevindt zich te Herselt (zuiden van de pro-
vincie Antwerpen) in een zeer groene omgeving. Ze werd 
in 1996 gekocht wanneer er reeds een verbouwing in 
uitvoering was. De nieuwe eigenaars besloten de ver-
bouwing niet verder te zetten maar wel te renoveren naar 
laagenergie. De renovatie startte in het jaar 1998, maar 
liep vertraging op wegens stedenbouwkundige betwis-
tingen. Uiteindelijk werden de werken pas rond kerstmis 
2004 afgerond. Deze lange periode bracht ook enkele 
voordelen met zich mee: zo had men ruim de tijd om na 
te denken over de indeling, de opbouw en de installaties 
van de woning. Dit voorbeeld toont aan dat laagenergie, 
hoogefficiënte en duurzame renovaties zelfs binnen zeer 
strikte randvoorwaarden haalbaar zijn.

Voorgevel na renovatie

Zicht op woning en garage

Luchtfoto van de woning en de omgeving

N 
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1.2 P R O G R A M M A

De oorspronkelijke oppervlakte van de woning werd niet 
gewijzigd tijdens de renovatie. Een aangebouwde stalling 
werd wel omgebouwd tot veranda. De eerste verdieping 
was bij de aankoop van de woning reeds in gebruik als 
woonoppervlakte. Er werden in de woning twee nieuwe 
badkamers en een toilet geïnstalleerd en de functionele 
layout werd volledig herbekeken. Bij een vroegere renova-
tie werd een stal verbouwd naar een garage. Deze bevindt 
zich in een afzonderlijk gebouw naast de woning. De be-
langrijkste drijfveer achter de renovatie was het proberen 
bereiken van een energieneutrale woning. 
Er werden verschillende doelen vooropgesteld:
- hoog comfort, superieure kwaliteit, levenslang wo-

nen voor een gezin van 1 à 2 tot 4 à 6 personen
- energie-efficiëntie: thermische integriteit van K20 of 

minder, toepassen van passieve concepten, efficiënte 
uitrusting en toestellen

- maximaal gebruik van natuurlijke omgevingsenergie 
en natuurlijke bronnen

- lage bewoon- en onderhoudskosten
- behouden van formaat, hoogte, uitzicht (dakhelling, 

raam- en deuropeningen)
- meegroeiwonen: het mogelijk maken de woning te 

laten meegroeien met de toekomstige noden van het 
inwonende gezin.

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

- isolatie van de gebouwenschil aan de buitenzijde
- nieuwe gevelsteen voor bestaand metselwerk
- vervangen dakconstructie + verwijderen dakkapellen
- vervangen aangebouwde stal door veranda
- koudebrugonderbreking aan muuraanzet
- nieuwe aluminium buitenschrijnwerk 5-kamerprofielen 
- HR beglazing
- luchtdichtheid
- balansventilatie met warmteterugwinning 
- luchtdichte rolluikbehuizing + minimaliseren koudebrug
- zonwering: dakoversteken + elektrisch bediende rollui-
  ken
- fotovoltaïsche cellen 28 m² + zonnecollectoren 22 m²
- opvang regenwater
- waterzuivering (rietveld)

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

Stedenbouwkundig was men bij de renovatie genood-
zaakt om binnen het bestaande volume te blijven en de 
bestaande of oorspronkelijke openingen te behouden. Uit 
energetisch oogpunt werden de dakkapellen, toegevoegd 
tijdens een vorige renovatie, terug verwijderd. Zo werd de 
woning terug in haar oorspronkelijke vorm gebracht. Bij 
de renovatie heeft men getracht het landelijke karakter 
van de woning zoveel mogelijk te behouden. Dit is o.a. 
merkbaar in het materiaalgebruik. 

Eerste verdieping                            Grondplan   
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Fotovoltaïsche panelen op het dak van de garage

Achtergevel van de woning
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De dakkapellen die werden toegevoegd door de vorige ei-
genaar werden tijdens de renovatie terug verwijderd.

Kleine slaapkamer eerste verdieping  Grote slaapkamer eerste verdieping  

Toestand woning voor de renovatie 

Voor- en achtergevel woning 

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 bestaande buitenmuren uit metselwerk met een dikte van 30 cm werden volledig behouden. Aan de buitenzijde 
ervan werd er een nieuwe gevel opgetrokken met tussen de bestaande en de nieuw constructie 12 cm minerale wol. De 
dakconstructie diende volledig vervangen te worden omdat het nieuwe dak geplaatst tijdens de eerste renovatie van 
heel slechte kwaliteit was. De bestaande dakkapellen werden hierbij geëlimineerd. In het dak werd er een isolatiepakket 
met een dikte van 25 tot 50 cm aangebracht. 
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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 (vroeger: U = 0,76 W/m²K)
tengellatten, panlatten, leien
onderdak 0,3 cm
minerale wol tussen kepers 16 cm
minerale wol tussen dwarslatten 6 cm
dampscherm -
harde minerale wol 4 cm
binnenpleisterwerk 1,5 cm

U =  0,18 W/m²K  27,8 cm

Buitenmuur (vroeger: U = 3,14 W/m²K)
gevelsteen 9 cm
minerale wol isolatie 12 cm
bestaand metselwerk 30 cm
pleisterwerk 1,5 cm

U =  0,26 W/m²K  52,5 cm

Vloer gelijkvloers (vroeger: U = 2,2 W/m²K)
natuurstenen tegels 2 cm
chape/leidingen 16 cm
geëxpandeerd polystyreen (EPS) (2x5cm) 10 cm
betonnen vloerplaat 16 cm

U =  0,35 W/m²K  60 cm

 ► Ramen en deuren
De bestaande ramen en deuren werden vervangen door  aluminium vijfkamerprofielen met een HR beglazing (Ug = 1,1 
W/m²K).

 ► Behandeling van koudebruggen
De bestaande muren werden onderkapt met cellenglas
om de bestaande koudebrug aan de muuraanzet uit te schakelen. Er is ook speciale aandacht besteed aan de rolluikbe-
huizingen. Ze werden door de bouwheer zelf ontworpen om luchtdichtheid te kunnen garanderen en koudebruggen te 
minimaliseren. Een geschikte oplossing hiervoor was toen immers nog niet op de markt.

 ► Luchtdichtheid
Luchtdichtheid wordt bereikt door het binnenpleisterwerk. Een kritiek punt in de luchtdichtheid was de rolluikbehuizing. 
Om zeker te zijn van een goede luchtdichtheid heeft de eigenaar deze zelf afgewerkt.

Thermische onderbreking in de vloer Aluminium vijfkamerprofielen 

gevelsteen
isolatie minerale wol

bestaand metselwerk
binnenpleisterwerk

natuurstenen tegels
chape

isolatie EPS
betonnen vloerplaat

natuursteen

cellenglas
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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 woning heeft een perfecte noorzuid oriëntatie waardoor zonne-energie optimaal benut kan worden. Door steden-
bouwkundig opgelegde eisen kon er om de zonnewinsten te maximaliseren wel niet ingegrepen worden in de grootte 
van de raamopeningen. De woning wordt verwarmd via een houthaard en vloerverwarming. Het water voor de vloer-
verwarming wordt opgewarmd door de zonnecollectoren en een condenserende gasketel. Een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning zorgt ervoor dat de binnenkomende lucht in de winter wordt voorverwarmd door warmteuitwis-
seling met de extractielucht. Door het behoud van de massieve muren aan de binnenzijde bezit het gebouw een hoge 
thermische inertie. Wanneer de buitentemperatuur 0°C bedraagt, zal men tussen 23 u en 7 u slechts een temperatuur-
daling van 21°C tot 19°C verkrijgen. 

 ► Zomerstrategie.
Tijdens de zomer maakt de hoge thermische inertie airconditioning overbodig. Door de zonwering en de ventilatie ’s 
ochtends blijft de temperatuur binnen onder 26°C, zelfs bij een buitentemperatuur van 35°C die verscheidene dagen 
aanhoudt. De elektrisch bediende rolluiken en de dakoversteek zorgen in de zomer voor zonwering. De rolluiken funge-
ren in de winter bovendien als een extra isolatie.

2.4 E N E R G I E

Het thema duurzame energie en duurzaam energiegebruik staat hoog aangeschreven bij de bouwheer. Bij een energe-
tisch duurzame toekomst krijgt natuurlijke energie, een energie waar geen omzetting nodig is om te kunnen worden 
ingezet, een centrale plaats. Andere bronnen kunnen worden ingezet om de leemtes tussen de behoefte en de voorhan-
den natuurlijke energie aan te vullen. 

 ► Ventilatie
Door de hoge isolatiewaarden en de luchtdichtheid is mechanische ventilatie noodzakelijk opdat de luchtkwaliteit ge-
garandeerd wordt. De ventilatie-unit met warmteterugwinning is ondergebracht in een beperkte technische ruimte op 
de bovenverdieping. De verdeling van de kanalen gebeurt achter de toegankelijke wandkasten die zich aan beide zijden 
over de volledige lengte van de woning bevinden. Er wordt een mechanische afvoer voorzien in de badkamer en de 
keuken en aanvoer in de slaapkamer, leefruimte en bureau. 

Ventilatie-unit met warmteterugwinning, en het buffervatElektrische rolluiken
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 ► Verwarming
Doordat het gebouw gerenoveerd werd in de beginfase 
van het passief bouwen nam de bouwheer het zekere voor 
het onzekere en installeerden ze verschillende soorten  
verwarmingen. Aanvankelijk wenste men een speksteen-
kachel te installeren, maar hierop kwam men terug omdat 
deze te veel warmte zou afleveren. Om toch te kunnen 
genieten van een gezellige vlam in de leefruimte werd er 
een  houthaard voorzien. In de woning werd er ook vloer-
verwarming geplaatst. Aanvankelijk wou men het warm 
water voor dit systeem hoofdzakelijk via de zonnecollec-
toren (22m²) opwekken. Het grootste rendement wordt 
echter verkregen in de zomer, net wanneer de verwar-
mingsbehoefte zeer laag is. In de winter, wanneer de 
verwarmingsbehoefte het hoogst is, halen de zonnecol-
lectoren niet voldoende rendement. Het principe om de 
zonnecollectoren in te zetten voor de verwarming is dus 
niet nuttig gebleken. Daarom springt een condenserende 
gasketel bij indien nodig.

 ► Sanitair warm water
De zonnecollectoren worden ook ingezet voor de berei-
ding van sanitair warm water. Het buffervat dat in verbin-
ding staat met deze collectoren heeft een inhoud van 600 
liter. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het buffer-
vat ook diende voor de vloerverwarming. Maar omdat de 
zonnecollectoren niet kunnen voorzien in deze warmte-
vraag wordt ze vandaag enkel ingezet als buffervat voor 
het sanitair warm water. In de huidige situatie zou een 
vat van 150 liter voldoende zijn. In de winter, wanneer de 
collectoren niet voldoende rendement hebben, wordt het 
warm water geproduceerd door de condenserende gas-
ketel.

 ► Elektriciteit
Om de energievraag te beperken wordt de zon ingezet 
als hernieuwbare energiebron. Op het dak van de garage 
werden er in totaal 28 m² fotovoltaïsche cellen geplaatst. 
Ze dekken een groot deel van de elektriciteitsbehoefte 
van de woning. Een bijkomend beperking van de elektri-
citeitsbehoefte wordt bereikt door het voorzien van een 
kelder onder de garage. Hier kan men voeding en drank 
bewaren zonder hiervoor energie te gebruiken.

Zonnecollectoren op het dak van de woning

De omvormer

Fotovoltaïsche panelen op het dak van de garage

De condenserende gasketel
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2.5 KO S T E N  D E R  W E R K E N

De totale kostprijs van de renovatie komt neer op 
€351.595, ofwel een kostprijs van € 1.260 per m². Hier-
bij is de kostprijs van de aankoop van de woning niet in-
gerekend. De bouwheer heeft kunnen genieten van een 
premie van € 17.570. Sommige plaatsingskosten zijn niet 
in overweging kunnen genomen worden omdat ze door 
de bouwheer zelf uitgevoerd werden (rolluikbehuizing, 
dampscherm hellend dak...). Het isoleren van de woning 
heeft € 8.044 gekost, de fotovoltaïsche installatie € 19.378 
en de zonneboiler € 16.421. 

3 .  M I L I E U

3.1 WAT E R

Het regenwater wordt opgevangen in een ondergrondse 
tank van 10.000 liter. De tank voorziet water voor het toi-
let, de wasmachine en het tuinonderhoud. 
Het afvalwater van de woning wordt afgeleid naar een in-
dividuele waterzuivering. De eigenaars hebben geopteerd 
voor een natuurlijke waterzuivering en hebben hiervoor 
een rietveld aangelegd achteraan in de tuin.

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 de materiaalkeuzes zijn vooral de duurzaamheid en het 
minimale onderhoud vooropgesteld: het gebruikte hout 
werd onbeschilderd bevestigd en voor de vloer op het ge-
lijkvloers werd blauwe hardsteen gebruikt, een zeer duur-
zaam materiaal. Het aluminium buitenschrijnwerk zorgt 
voor een minimum aan onderhoud.

3.3 M O B I L I T E I T

De woning bevindt zich te Herselt, een gemeente gelegen 
ten zuiden van de provincie Antwerpen. Ze ligt 2,5 km 
buiten het dorpscentrum te midden in een zeer groene 
omgeving. Het treinstation van Aarschot is gelegen op een 
afstand van ongeveer 10 km. De eigenaars gebruiken nu 
minder de auto dan waar zij vroeger woonden, omdat ze 
voor het woon-werk verkeer nu hoofdzakelijk de trein ne-
men.

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

De woning is omgeven door akkers en bossen waardoor 
er een grote diversiteit aan planten, bomen en dieren 
aanwezig is. In de tuin van de woning zelf heeft men geop-
teerd voor veel groen en een grote diversiteit aan planten. 
Het rietveld achteraan de tuin zorgt voor het reinigen van 
het afvalwater op een natuurlijke manier.

Een rietveld achteraan in de tuin zuivert het afvalwater

De regenwatertank

De woning is landelijk gelegen met zichten over het landschap 

kostendiagram
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Het primair energiegebruik, berekend met de EPB software, is na de renovatie verminderd met 88,5%. De woning heeft 
een K-peil 43 en een E-peil 78. Deze hoge waarden zijn het gevolg van het voorzien van vloerverwarming in de veranda 
waardoor de oppervlaktes mee ingerekend dienen te worden. Indien er geen verwarming voorzien zou zijn, zou het 
K-peil dalen naar 31 en het E-peil naar 53. 
De netto jaarlijkse energiekosten bedragen na renovatie € 300. Dit is een vermindering van ongeveer € 2000 vergeleken 
met  de energiekosten die zouden nodig zijn zonder de renovatiewerken.

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

Dit project toont aan dat laagenergie, efficiënte en duurzame verbouwingen haalbaar zijn, zelfs wanneer er strikte be-
perkingen opgelegd worden: door beperkingen om te zetten in mogelijkheden en deze te benutten. De woning werd 
gerenoveerd in een periode dat het laagenergie of passief bouwen in België nog in z’n kinderschoenen stond. Omdat 
er in die tijd nog niet veel gerealiseerde projecten waren waaruit men kon leren, diende er in bepaalde mate geëxperi-
menteerd te worden. Door de weinige voorkennis werden er systemen geïnstalleerd die achteraf bekeken beter anders 
aangepakt werden zoals bijvoorbeeld het inzetten van zonnecollectoren voor ruimteverwarming. En doordat bepaalde 
producten in die tijd nog niet op de markt waren, zoals bijvoorbeeld goed geïsoleerde en luchtdichte rolluikkasten, was 
de bouwheer genoodzaakt hiervoor creatieve oplossingen te bedenken en bepaalde zaken zelf uit te voeren. Deze wo-
ning kunnen we beschouwen als een voorbeeldproject waaruit men kan leren en kennis kan opdoen voor toekomstige 
renovaties van woningen naar laagenergie en passief.

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

4.1 G E B R U I KG E G E V E N S

Vanwege efficiënte apparaten en toestellen, algemene 
toegang van daglicht en een zorgvuldige controle, is het 
jaarlijkse gebruik van elektriciteit minder dan 3000 kWh. 
Met jaarlijks meer dan 2000 kWh dat gegenereerd wordt 
door de PV panelen, moet er  minder dan 1000 kWh/jaar 
worden aangekocht van het elektriciteitsnet. Bovendien 
is de zelfvoorziening hoog: waterzuivering (100%), water-
toevoer (50%), opslag van levensmiddelen (70% ), was-
sen, drogen en strijken (80%).

GEBRUIK kWh/m²j kWh/j
Primair energiegebruik voor 
renovatie (verwarming + 
warm water)*

275 66 000

Primair energiegebruik na re-
novatie (verwarming + warm 
water)*

31,55 7572

* volgens Vlaamse EPB berekening
De houthaard in de leefruimte 

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”.
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