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1 . 	 	 INTRODUCTIE

1.1	 CONTEXT

De eigenaars van deze woning zochten enkele jaren gele-
den een nieuwe stadswoning met achtertuin. Ze vonden 
en kochten deze interbellumwoning, slechts twee huizen 
verder dan waar ze toen woonden. Oorspronkelijk was 
het de bedoeling de woning enkel te verbouwen naar 
hedendaagse comfortnormen en enkele energiebespa-
rende maatregelen te treffen. Maar uiteindelijk werd er 
beslist om verder te gaan en te renoveren richting pas-
siefhuisstandaard. Aangezien de achtergevel zuidelijk 
georiënteerd is, leende de woning zich hier perfect voor. 
De renovatie werd opgesplitst in drie uitvoeringsfases 
waarbij de bouwheer een groot deel van de werken zelf 
heeft uitgevoerd. Op dit moment zijn de eerste twee fases 
achter de rug waarbij het grootste deel van de renovatie 
reeds verwezenlijkt werd. 

1.2	 PROGRAMMA

De woning werd verbouwd voor een gezin met twee kin-
deren. Het beschermd volume van de woning bestaat 
uit een gelijkvloers waarin keuken en leefruimte onder-
gebracht zijn en een verdieping met drie slaapkamers, 
een badkamer en een bureauruimte. De kelderverdieping 
wordt gebruikt als garage en opslagruimte. Dit niveau be-
vindt zich op dit moment buiten het beschermd volume 
maar kan naargelang de noden in de toekomst nog geheel 
of gedeeltelijk erin opgenomen worden. Momenteel is 
de achtertuin enkel vanuit dit niveau toegankelijk. De ei-
genaars hebben in de toekomst wel een tweede toegang 
vanuit de leefruimte op het gelijkvloers gepland.

RIJWONING	DEURNE
PLAATS	: Deurne

TYPOLOGIE	: rijwoning

BOUWJAAR	:	1938

VERBOUWJAAR	:	2002-....

VERWARMDE	OPPERVLAKTE	: 128 m²

VERWARMINGSBEHOEFTE	:  56 kWh/m².jaar

EIGENAAR	: Marrecau - Van pellicom

Voorgevel

Thermografische kaart van de omgeving met aanduiding van de 
woning. Donkerblauw tot rood: zeer goed tot slecht geïsoleerd.
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1.3	 OVERZ I CHT 	VAN	DE 	RENOVAT I E

De renovatie van de woning werd opgesplitst in drie uitvoeringsfases:

1.4	 ARCH I TECTUUR

De woning is gebouwd in het interbellum en vertoont hiervan architecturale kenmerken zoals de vormgeving van de 
voorgevel en het binnenraam tussen de keuken en de leefruimte. Architecturaal is de achtergevel van mindere kwaliteit. 
Hij kreeg bij de renovatie een hedendaags karakter door het aanpassen van raamopeningen en het aanbrengen van een 
geïsoleerde gevelbekleding in hout. Over de manier van isoleren van de voorgevel bestaan er nog twijfels bij de eige-
naars: ofwel d.m.v. buitenisolatie wat een verlies van de architecturale kwaliteit van de gevel met zich meebrengt, ofwel 
d.m.v. binnenisolatie wat een vermindering van de vloeroppervlakte impliceert. Tijdens de eerste twee uitvoeringsfases 
is er met beide opties rekening gehouden zodat de keuze naar de toekomst toe nog open bleef liggen. Zo is er bijvoor-
beeld ruimte gelaten tussen het keukenmeubel en de voorgevel om op die manier binnenisolatie nog mogelijk te maken.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

. afbraakwerken + intern strippen

. muurverwarming 

. leembepleistering

. condenserende gaswandketel

. passiefhuisschrijnwerk met drievou-
  dige beglazing
. balansventilatie met warmteterug-
  winning
. grondbuis

. buitenisolatie achter- en zijgevel

. isolatie bestaand plat dak

. douchewarmtewisselaar

. fotovoltaïsche cellen, 40 m²

. isolatie voorgevel

. isolatie vloer gelijkvloers

. zonnecollectoren

tuin

straat

keuken leefruimte

slaapkamer bureau

Langse snede doorheen de woning

garage / opslagruimte

Kelderverdieping Gelijkvloers Eerste verdieping

leefruimte

keuken

slaap-

kamer

slaap-

kamer

slaap-

kamer

badkamer

garage

bureauopslagruimte

Zicht naar de keuken 
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2. 	 CONSTRUCTIE 	EN 	TECHNIEKEN

2.1	 STRUCTUUR

De bestaande achtergevel is opgebouwd uit metselwerk en heeft een dikte van 18 cm. Ze werd geïsoleerd met 11 cm 
resolisolatie en 4 cm EPS isolatie tussen houten latten. Na een winddichte plaatsing van het dampopen regenscherm, 
werd de gevel afgewerkt met een houten gevelbekleding. Aan de binnenzijde werd het bestaande metselwerk afgewerkt 
met een leembepleistering. Een zorgvuldige uitvoering en het goed informeren van de uitvoerders is zeer belangrijk bij 
energiezuinige renovaties. Zo had de uitvoerder van de houten bekleding bij het wegnemen van de stellingen de ach-
terblijvende gaten aan de bevestigingspunten niet opgevuld met isolatie. Hierdoor ontstonden er puntkoudebruggen. 
De eigenaar heeft dit achteraf opgemerkt door het nemen van een foto met een infraroodcamera. Ook het afplakken 
van het regenscherm vereist de nodige aandacht. In dit geval gebeurde de uitvoering ervan door de bouwheer zelf maar 
wanneer het werk toegewezen zou worden aan een uitvoerder, dient de nodige aandacht erop gevestigd te worden. 

Omdat de bestaande houten dakconstructie nog in goede staat was, werd deze behouden. De bestaande schouwen 
werden bovendaks afgebroken zodat de nieuwe isolatie over het volledige dakoppervlak kon doorlopen en moeilijke 
aansluitingen en koudebruggen vermeden werden. Men was oorspronkelijk van plan de bestaande roofing te gebrui-
ken als dampscherm maar omdat deze niet meer volledig in goede staat was, werd ze uiteindelijk vervangen door een 
nieuwe. Boven op de roofing werd 16 cm resolisolatie aangebracht, opgesplitst in twee platen van 8 cm dikte, onderling 
geschrankt geplaatst. Aan de dakopstanden waar een goede aansluiting met de isolatieplaten moeilijk realiseerbaar is, 
werden er isolerende kurkkorrels gebruikt. Om een goede afwatering van het platte dak te bekomen, werd er hellingsiso-
latie aangebracht gaande van 5 cm tot 23 cm dikte. Door het dikke isolatiepakket volstond de oorspronkelijke hoogte van 
de dakranden niet meer. Ze werden hoger opgemetst, voorafgegaan door een thermische onderbreking in cellenglas. 

Achtergevel voor renovatie Isolatie achtergevel in uitvoering De bijna gefinaliseerde achtergevel

Aansluiting dakisolatie aan dakopstanden met kurkkorrelsHoger opmetsen van dakranden, 
aftekening op dakvlak van doorgang voormalige schouw 
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2.2	 GEBOUWENSCH I L

	► Wandopbouw	en	U-waarden	(bestaand - nieuw)
Dakopbouw plat dak (vroeger U = 4,17 W/m²K)
EPDM dakdichting -
hellingsisolatie minerale wol gem. 14 cm
resolisolatie 16 cm
roofing -
bebording, bestaand 1,5 cm
houten draagstructuur, bestaand 18 cm
gipsvezelplaat 1,25 cm

U = 0,09 W/m²K 50,95 cm

Achtergevel (vroeger U = 2,25 W/m²K)
gevelbekleding thermisch behandeld hout 0,9 cm
houten latten 4x4cm 4 cm
wind- en regenscherm -
EPS isolatie tussen houten latten 4x4cm 4 cm
resolisolatie 11 cm
metselwerk in volle steen, bestaand 18 cm
leempleisterwerk 1,5 cm

U = 0,15 W/m²K 39,40 cm

	► Ramen	
De ramen in de achtergevel werden vervangen door pas-
siefhuisschrijnwerk met drievoudige beglazing. Er werd 
hier geopteerd voor houten raamkaders met een ther-
mische onderbreking in kurk en een aluminium afwerking 
aan de buitenzijde. De U-waarde van de zijprofielen en 
het bovenprofiel bedraagt 1,1 W/m²K, de U-waarde van 
het onderprofiel 1,4 W/m²K. De beglazing heeft een U-
waarde van 0,8 W/m²K en het raamgeheel een U-waarde 
van 0,91 W/m²K. De plaatsing van de ramen vereiste de 
nodige aandacht. Een luchtdichte plaatsing en een goede 
aansluiting met de isolatie is namelijk van groot belang bij 
passiefbouw.

Wind- en waterdicht afplakken van de achtergevel

Afplakken van het regenscherm aan de ramen

Plaatsing isolatie achtergevel aan buitenschrijnwerk

Gevelisolatie in opbouw 

Testopbouw gevelisolatie (resol + EPS) en regenscherm
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Aansluiting plat dak met achtergevel Horizontale snede achtergevel

	► Behandeling	van	koudebruggen
Bij het isoleren van de achtergevel en het dak werd erop gelet dat koudebruggen vermeden of opgelost werden. Zo werd 
de bestaande koudebrug aan het knoopunt van het dak met de achtergevel opgelost door het aanbrengen van een ther-
mische onderbreking in cellenglas. Op die manier sluit de isolatie van de achtergevel aan bij de isolatie van het dak. In 
een latere fase is het isoleren van de vloer op het gelijkvloers en de voorgevel gepland. Men zal er ook dan naar streven 
om een goede aansluiting te maken met de al aanwezige isolatie zodat er een ononderbroken isolatieschil ontstaat. De 
onregelmatige vorm van de voorgevel zal wel wat moeilijkheden met zich meebrengen. Men zal hier dus creatief moeten 
zijn in het bedenken van goede oplossingen. 
Probleempunten blijven de aansluitingen van de voor- en achtergevel met de scheimuren. Hier is de koudebrug moeilijk 
op te lossen wanneer de naburige woningen niet geïsoleerd zijn. Een mogelijke oplossing is het aanbrengen van een 
binnenisolatie over een beperkte lengte zodat de koudebrug verminderd wordt.

Foto genomen met infraroodcamera: de gele puntjes in het 
blauwe vlak zijn puntkoudebruggen veroorzaakt door de plug-
gen voor het vastmaken van de isolatie. De grotere gele vlek was 
een bevestigingspunt van de stellingen.

Gat in isolatie aan voormalig bevestigingspunt van de stellingen

houten	plaatwerk
snelbouwsteen
thermische	onderbreking	in	cellenglas

rubbers
bevestigingsstaaf

	
	EPDM	dakdichting
	hellingsisolatie	minerale	wol	1,5%
	resolisolatie	2x8	cm
	roofing
	bestaaande	bebording	1,5	cm
	bestaande	houten	dakstructuur
	gipsvezelplaat

	
	gevelbekleding	thermisch	behandeld	hout
	houten	latten	4x4	cm
	wind-	en	regenscherm
	houten	latten	4x4	cm	+	EPS	isolatie
	resolisolatie	11	cm
	bestaand	metselwerk	18	cm
	leembepleistering	1,5	cm
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	► Luchtdichtheid
Luchtdichtheid van de achtergevel werd bekomen door 
het aanbrengen van binnenpleisterwerk en het luchtdicht 
afplakken van het buitenschrijnwerk. Het dampscherm op 
het platte dak (de roofing) zorgt voor de luchtdichtheid 
van het dak. Bij de laatste Blower Door Test werd er een 
infiltratievoud gemeten van 4 h-1,, ofwel 4 volumes per 
uur bij 50 Pa over- of onderdruk. Dit resultaat zit dus nog 
ver boven het vereiste maximum van 0,6 h-1 voor passief-
bouw. Wanneer in een volgende fase de voorgevel en de 
vloer naar de kelder aangepakt zullen worden, zal dit infil-
tratievoud al heel wat dalen.

2.3	 THERMISCHE 	STRATEG I EËN

	► Winterstrategie
De achtergevel van de woning heeft een zuidelijke oriënta-
tie. Door een grote raamopening in de leefruimte te voor-
zien, kan men in de winter genieten van zonnewinsten 
wat de verwarmingsbehoefte doet dalen. De woning 
wordt geventileerd via een balansventilatiesysteem met 
warmteterugwinning, gekoppeld aan een grondbuis. Dit 
systeem zal ervoor zorgen dat de binnenkomende lucht 
reeds een bepaalde temperatuur bereikt heeft wanneer 
ze de woning wordt ingeblazen waardoor een koude 
luchtstroom vermeden wordt. Bovendien zorgt ze ervoor 
dat de verwarmingsbehoefte daalt en naverwarmen dus 
minder vaak noodzakelijk is. De naverwarming gebeurt via 
de muurverwarming in de leefruimtes en de slaapkamers. 
In de keuken werd er een recirculaire dampkap geplaatst, 
zodat er hierlangs geen warmte verloren kan gaan.

	► Zomerstrategie
In de zomer is het belangrijk oververhitting te voorkomen. 
Daarom zullen de eigenaars in een latere fase zonwering 
aan de achtergevel voorzien. De grondbuis zal voor een 
voorkoeling van de binnenkomende ventilatielucht zor-
gen. Op die manier wordt er geen warme buitenlucht 
naar binnen gezogen. Een bypass in het ventilatietoestel 
zorgt er in de zomer voor dat binnenkomende lucht niet 
door de warmtewisselaar wordt gestuurd zodat ze niet 
opgewarmd kan worden door de extractielucht.

2.4	 ENERG I E

	► Ventilatie
De woning wordt geventileerd via een balansventilatie-
systeem met warmteterugwinning. Vooraleer de verse 
lucht het ventilatietoestel bereikt, wordt ze doorheen een 
grondbuis gestuurd. Hierdoor zal de lucht voorverwarmd 
of voorgekoeld worden door warmteuitwisseling met de 
bodem. Omdat de achtertuin van de woning niet groot 
genoeg is voor het plaatsen van één lange grondbuis, 
werd de grondbuis opgesplitst in twee parallelle buizen 
met elk een lengte van 15 m en een diameter van 160 
mm. Door de grote diameter verlaagt de snelheid van de 

De recirculaire dampkap in de keuken

De leefruimte afgewerkt met leembepleistering, geverfd

Balansventilatietoestel

De uitneembare filters

Vertikale buis waarop de 
grondbuis wordt aange-
sloten, met onderaan een 
opvangputje voor de opvang 
van condensatievocht.
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doorgaande lucht zodat de lucht meer tijd krijgt om een warmteuitwisseling met de bodem te ondergaan. Vlak voor de 
grondbuis de woning wordt binnengeleid, wordt ze onderbroken door een vertikale koker met onderaan een putje voor 
de opvang van condensatievocht. De buitenlucht wordt aangezogen via een metalen kast, geplaatst in de achtertuin. 
Hierin wordt de lucht gefilterd vooraleer ze naar de grondbuis wordt gestuurd. Na doorgang door de grondbuis zal de 
lucht in de warmtewisselaar van de ventilatie-unit opgewarmd worden door warmteuitwisseling met de extractielucht. 
De lucht wordt ingeblazen in de leefruimte en de slaapkamers en afgezogen via de keuken, de badkamer en de toiletten. 
Omdat de eigenaars zich ongerust maakten over lawaaihinder van het ventilatiesysteem, hebben ze geopteerd een extra 
ge-luidsarm systeem te installeren.

	► Verwarming
Het ventilatiesysteem zorgt voor een daling van de verwarmingsbehoefte. In de wintermaanden is bijverwarmen van de 
woning echter wel noodzakelijk. De eigenaars installeerden hiervoor een verwarmingssysteem via muurverwarming in 
de leefruimtes en de slaapkamers. Deze heeft de eigenschap een aangename stralingswarmte af te geven. Het systeem 
werkt op warm water dat wordt opgewekt door een condenserende gaswandketel. De dimensionering van de ketel bleef 
beperkt aangezien muurverwarming werkt op lage temperatuur, gelijkaardig met vloerverwarming. De muurverwar-
ming bestaat hier uit een buizensysteem, bevestigd tegen de muren en achteraf bedekt met leembepleistering. Voor 
elke muur werd er een apart circuit voorzien wat een bepaalde flexibiliteit mogelijk maakt. Afhankelijk van de verwar-
mingsbehoefte kunnen er immers één of meerdere circuits aangezet worden. Ook de flexibiliteit van het interieur wordt 
hierdoor vergroot. Bepaalde circuits kunnen aan- of uitgezet worden in functie van de plaats van de meubels. Zo hoeft 
de muurverwarming achter meubels niet onnodig aan te staan.
In de badkamer was er aanvankelijk een bijkomend elektrisch vuurtje voorzien. Maar omdat deze nog niet in gebruik is 
geweest, denken de eigenaars eraan deze te verwijderen.

Muurverwarming, afwerking met leembepleistering

Metalen kast in de tuin waarlangs verse 
lucht wordt aangezogen

De aangezogen lucht wordt gefilterd naar 
de grondbuis gestuurd

Detail van de filter

Infraroodfoto van de muurverwarming
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	► Sanitair	warm	water
Het sanitair warm water wordt momenteel opgewarmd 
via een condenserende gaswandketel met een geïnte-
greerd opslagvat dat een inhoud heeft van 18 liter. Het 
opslagvat zorgt voor warm water bij het begin van het 
nemen van een douche. Het afvalwater afkomstig van de 
douche wordt door een douchewarmtewisselaar gestuurd 
waar ze door warmteuitwisseling het aangevoerde koude 
leidingwater zal opwarmen. De douchewarmtewisselaar 
is niet meer dan een dubbelwandige buis waar zowel de 
toevoer- als afvoerleiding op aangesloten worden. Het 
warme afgevoerde water wordt door de centrale buis 
gestuurd, het koude water wordt in tegenstroom door de 
omringende mantel aangevoerd waardoor er een warm-
teuitwisseling plaatsvindt. Het voorverwarmde leidingwa-
ter wordt hierna naar de gaswandketel gestuurd. Op die 
manier hoeft de ketel minder energie te gebruiken voor 
het opwarmen van het sanitair warm water. Naar de toe-
komst toe is het de bedoeling zonnecollectoren te plaat-
sen zodat deze kunnen ingezet worden voor de productie 
van sanitair warm water.

afvoer douche
= warm afvalwater

voorverwarmd leidingwater
naar ketel en douche

koud leidingwater
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	► Elektriciteit
Op het platte dak van de woning zijn er fotovoltaïsche panelen geplaatst over een oppervlakte van 40 m². In eerste 
instantie was dit niet mogelijk omdat de bestaande dakconstructie over te weinig draagkracht beschikte. De bouwheer 
zocht daarom naar een systeem dat minder woog dan de klassieke plaatvormige panelen en vond een systeem opge-
bouwd uit cilindrische buizen bevestigd in een raamwerk. Dit systeem weegt maar 16 kg/m² wat voldoet aan de maxi-
male draagkracht van het dak berekend door de ingenieur, namelijk 20 kg/m². Een bijkomend voordeel van dit buizen-
systeem is dat het licht vanuit alle richtingen kan invallen. Door bovendien een witte folie op het dakvlak aan te brengen, 
wordt het licht gereflecteerd op de onderkant van de buizen. De windbelasting blijft bij dit systeem minimaal aangezien 
het hier een open structuur betreft. Quasi de volledige oppervlakte van het dak werd benut, behalve ter plaatse van de 
lichttunnels.
De lichttunnels voorzien de traphal en de badkamer van daglicht. Op die manier hoeft er minder gebruik te worden 
gemaakt van kunstmatig licht, wat het elektriciteitsgebruik natuurlijk ten goede komt. 
Om het elektriciteitsgebruik nog verder in te perken, hebben de eigenaars gekozen om een hot fill wasmachine en een 
droogkast met warmtepomp te installeren. De hot fill wasmachine wordt in tegenstelling tot een klassieke wasmachine 
niet enkel aangesloten op een koud water leiding, maar ook op een warm water leiding. Warm en koud water worden 
in de wasmachine gemengd tot de gewenste temperatuur voor een bepaald wasprogramma bereikt is. Zo hoeft de was-
machine geen elektriciteit te gebruiken voor het opwarmen van het water. 

Schema douchewarmtewisselaar

Witte folie bovenop het dakvlak Fotovoltaïsche panelen op het platte dak
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2.5	 KOSTEN	VAN	DE 	WERKEN

Na afronding van de eerste twee uitvoeringsfases komen de totale kosten neer op ongeveer € 147.500. Door de reno-
vatie te faseren werden de kosten gespreid over een langere periode. Bovendien heeft de bouwheer een deel van de 
werken zelf uitgevoerd wat de kostprijs van de renovatie drukt. 

Lichttunnel in de traphal Zicht op lichttunnel vanop het platte dak

3. 	 MILIEU

3.1	 WATER

In de badkamer werd er gekozen om geen bad te plaat-
sen maar wel een zeer ruime inloopdouche met twee 
waterbesparende douchekoppen die elk over een eigen 
regulatiesysteem beschikken. 

3.2	 MATER IALEN	EN 	CONSTRUCT I EVE	
METHODEN

Voor het houtwerk is er gewerkt met FSC gelabeld hout. 
De houten gevelbekleding aan de achtergevel werd ther-
misch behandeld. Het binnenpleisterwerk werd uitge-
voerd in leem, een natuurlijk materiaal. Het pleisterwerk 
heeft een zeer lage energiekost doorheen z’n levenscy-
clus. Een mogelijk nadeel is dat het gemakkelijker bescha-
digingen oploopt in vergelijking met gewoon pleisterwerk.

De ruime inloopdouche, met twee douchekoppen

kostendiagram

badkamer
4%keuken

5%bepleistering en schilderwerken
6%

vloeren
6%

plafonds
7%

ontmantelingswerken
5%

7%
elektriciteitswerken

sanitaire werken
(leidingen + afvoer)

1%
verwarming

3% ventilatie
6%

PV panelen
14%

buitenschrijnwerk
6%

isolatie + afwerking dak
16%

isolatie + afwerking achtergevel
14%
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4. 	 GEBRUIKERSERVARING

4.1	 THERMISCH	COMFORT

Nu de eerste twee fases van de renovatie achter de rug zijn, is het gezin reeds zeer tevreden over het binnenklimaat. 
De eigenaars voelen wel een duidelijk verschil in thermisch comfort tussen de nog niet gerenoveerde voorzijde en de 
gerenoveerde achterzijde van de woning. Er is ook een duidelijk verschil te merken tussen de passieframen aan de ach-
tergevel en de bestaande ramen aan de voorgevel. Aan de bestaande ramen is er een koudestraling voelbaar terwijl dit 
volledig afwezig is bij de passieframen. In de leefruimte en de slaapkamers zorgt de muurverwarming voor een aange-
naam thermisch comfort.
Na afronding van de eerste twee uitvoeringsfases, werd gedurende een periode van twee weken de CO2, de relatieve 
vochtigheid en de temperatuur opgemeten. De CO2 werd opgemeten in de slaapkamer. De pieken en de dalen in de gra-
fiek geven duidelijk het gebruik van de ruimte weer: ‘s nachts is het CO2 gehalte in de ruimte duidelijk hoger dan overdag. 
We kunnen pieken tot 1200 ppm waarnemen. Bij 800 tot 1000 ppm kunnen we spreken van een goede luchtkwaliteit, 
tot 1400 ppm van een aanvaardbare en hoger dan 1400 ppm van een lage luchtkwaliteit. De laagste pieken werden ge-
meten wanneer de deur van de slaapkamer open gelaten werd, de hoogste wanneer ze gesloten was. Daarom wensen 
de eigenaars de hoogste pieken weg te werken door de doorstroom van lucht via de deur te verbeteren. De relatieve 
vochtigheid in de slaapkamer schommelt rond de 55% waarmee de optimale waarde van 50% wordt  benaderd. 

4.2	 INREGEL ING	EN 	ONDERHOUD

3.3	 MOB I L I T E I T

De bouwheer heeft bewust gekozen om in het stedelijke 
weefsel te blijven wonen. Het gezin deelt een auto met 
een buurman, en doet zoveel mogelijk het vervoer met 
de fiets: de kinderen wonen dicht bij hun school, en de 
ouders wonen dicht bij hun werk.

3.4	 B IOD IVERS I TE I T

Aangezien de woning gelegen is in een stedelijke omge-
ving, is er weinig groene ruimte aanwezig. Wel bevinden 
er zich in de nabijheid van de woning twee grote stads-
parken. De woning zelf beschikt over een bescheiden 
achtertuin. Het was aanvankelijk de bedoeling om een 
groendak aan te leggen op het platte dak. Maar omdat 
de bestaande structuur dit niet toeliet, zijn de eigenaars 
afgestapt van dit idee.  

De houten gevelbekleding, FSC gelabeld
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De bouwheer volgt het gebruik op de voet en kan op die manier de systemen bijsturen waar nodig. Op vlak van onder-
houd dienen de filters van het ventilatiesysteem op regelmatige basis vervangen of gereinigd te worden. Het putje voor 
de opvang van het condensatievocht afkomstig van de grondbuis, dient halfjaarlijks leeggemaakt te worden. De kanalen 
van het ventilatiesysteem dienen toegankelijk te zijn om gereinigd te worden om gezonde binnenlucht te garanderen. 

4.3	 GEBRU IKGEGEVENS

GEBRUIK NA RENOVATIE kWh/m²j kWh/j
Primair energiegebruik 
verwarming + warm water* 85 10.880

Primair energiegebruik koken* 8 1024

Primair energiegebruik elektro* 0 0

Totaal	primair	energiegebruik* 93 11.904

Verwarmingsbehoefte* 56 7198

* volgens aangeleverde gegevens bouwheer

Het EPC kengetal (primair energiegebruik) na renovatie bedraagt 191 kWh/m².jaar, voor renovatie bedroeg het 858 
kWh/m².jaar.

De fotovoltaïsche panelen produceren jaarlijks gemiddeld 3400 kWh. Dit dekt ruimschoots de huidige elektriciteitsbe-
hoefte van 2500 kWh/jaar. Er is dus een overproductie aan elektriciteit. De bewoners zouden eventueel hun gasfornuis 
kunnen vervangen door een elektrisch fornuis om gebruik te kunnen maken van dit overschot.
Na deze eerste twee renovatiefases is er al een duidelijk verschil in energiegebruik merkbaar. In de huidige situatie 
kunnen we spreken van een laagenergiewoning. Wanneer in een volgende fase de voorgevel en de vloer naar de kelder 
geïsoleerd worden en de zonnecollectoren geïnstalleerd zullen worden, zal de verwarmings- en warm water behoefte 
nog verder dalen. De laagenergiewoning zal steeds meer naar een passiefwoning evolueren. 

- beschermd volume: 493 m³
- verliesoppervlakte: 260 m²
- compactheid: 1,9
- verwarmde vloeroppervlakte: 128 m²



Rijwoning, Deurne12

5. 	 CONCLUSIES

Door de renovatie in verschillende fases op te splitsen, konden de eigenaars de woning al bewonen na het installeren 
van de technische installaties en het afwerken van de woning aan de binnenzijde. De overige werken werden of worden 
hoofdzakelijk uitgevoerd aan de buitenzijde van de woning waardoor de eigenaars hier weinig hinder van ondervonden 
of zullen ondervinden. Bovendien kunnen door het faseren van de renovatie bepaalde werken uitgesteld worden tot er 
voldoende budget voorhanden is. 
Het project toont aan dat het renoveren naar passiefhuisstandaard één grote puzzel is waarbij het een uitdaging is deze 
puzzel te laten kloppen. Door het afwegen van bepaalde installaties, materialen, bouwsystemen t.o.v. andere, kan er 
een optimaal resultaat bekomen worden. De energiebesparende ingrepen hoeven bovendien niet altijd complexe in-
stallaties te impliceren: voorbeelden hiervan zijn de douchewarmtewisselaar, de recirculaire dampkap, de lichttunnels, 
de grondbuis... De nodige aandacht dient besteed te worden aan een goede uitvoering van de werken. Het informeren 
van de uitvoerders over de manier van uitvoeren en de gevolgen van een slechte of onnauwkeurige uitvoering is zeer 
belangrijk bij renovaties naar laagenergie of passief. Een slechte uitvoering kan immers grote gevolgen hebben voor de 
uiteindelijke energieprestatie van het gebouw. 
De renovatie geeft weer wat de impact van bepaalde werken kan zijn op de energieprestatie van een gebouw. Bij deze 
woning kan men na het afronden van de tweede uitvoeringsfase reeds spreken over een laagenergiewoning. Dit zelfs 
zonder het isoleren van de voorgevel en de vloer naar de kelder! Wanneer de laatste uitvoeringsfase afgerond zal zijn, 
kan men hier hopelijk spreken over een passiefhuis. 

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: 
Familie Marrecau - Van pellicom, Passiefhuis-Platform vzw
Auteur publicatie: Passiefhuis-Platform vzw 


