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1 . 	 	 INTRODUCTIE

1.1	 CONTEXT

De eigenaar kocht een 15-tal jaar geleden dit gebouw, 
om dienst te doen als werkplaats. Het is gelegen naast de 
parking van een supermarkt en bereikbaar via een smalle 
weg. Toen een grotere werkplaats nodig werd, waren de 
eigenaars van plan het gebouw te verkopen. Ze botsten 
echter op het feit dat een ander bedrijf waarschijnlijk geen 
uitbatingsvergunning meer zou krijgen op die plek. Het 
was dus nagenoeg onmogelijk een koper te vinden. Daa-
rom besloten ze de werkplaats te renoveren en te trans-
formeren naar een ééngezinswoning. Ze gingen te rade 
bij een architect die ze kenden. De vergunningsaanvraag 
voor het wijzigen van de verkavelingsvergunning tot 
woonzone werd ingediend maar na een achttal maanden 
toch geweigerd, ondanks het beroep dat ze aantekenden. 
Er werd een tweede architect aangesproken. Intussen 
had de eigenaar her en der gelezen over passiefbouw, en 
was zijn interesse gewekt. Het zou een passieve renovatie 
worden. De tweede bouwaanvraag (mei 2006) werd aan-
vankelijk geweigerd door de provincie. Maar dankzij een 
persoonlijke argumentatie, werd hun beroep aanvaard en 
konden de werken eindelijk starten. Anderhalf jaar later 
trok het gezin in de woning. 

1.2	 PROGRAMMA

De bestaande oppervlakte van de werkplaats was ruim-
schoots voldoende om er een woning voor een gezin met 
twee kinderen in onder te brengen. Als gevolg van het 
hergebruiken van het bestaande volume, strekt de woning  
zich slechts uit over één bouwlaag. De leefruimtes wer-
den zuidelijk en westelijk georiënteerd, de slaapruimtes, 
de badkamer en de bureauruimte noordelijk en oostelijk.
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1.3	 OVERZ I CHT 	VAN	DE 	RENOVAT I E

 − oriëntatie raamopeningen 
 − doos-in-doos constructie: nieuwe houtskeletconstruc-

tie aan de binnenzijde, voorzien van isolatie
 − nieuwe volledig geïsoleerde massieve betonvloer
 − grondige isolatie van het dak
 − luchtdicht maken van de woning
 − vermijden / oplossen koudebruggen
 − thermisch  onderbroken houten buitenschrijnwerk met 

drievoudige beglazing
 − ventilatiesysteem met warmteterugwinning en aard-

warmtewisselaar (grondbuis)
 − zonwering
 − zonneboiler en fotovoltaïsche cellen (gepland)

1.4	 ARCH I TECTUUR

Het volume van het gebouw werd nagenoeg volledig 
behouden. Er werden wel nieuwe raamopeningen aan-
gebracht om voldoende daglicht in de woning te laten 
binnenvallen. De leefruimtes bevinden zich in één open 
ruimte en vloeien in elkaar over. Een wand tussen de eet- 
en de zitruimte zorgt voor een visuele afscheiding. Beide 
ruimtes grenzen aan een terras waarbij de vloer visueel 
van binnen naar buiten doorloopt. De eigenaars kozen 
in de zitruimte voor een grote raampartij gericht op het 
zuidwesten. Het raam werd naar binnen toe in het vo-
lume geschoven waardoor er een oversteek van het dak 
ontstaat die in de zomermaanden voor schaduw zorgt. 
Privacy op het terras aan de eetruimte werd verkregen 
door het plaatsen van een houten wand.  Deze vormt het 
verlengde van de wand tussen de eet- en de zitruimte. De 
slaapkamers, de badkamer, de bureauruimte en de ber-
ging zijn rond de leefruimtes gepositioneerd waarbij de 
slaapkamers en de badkamer zo ver mogelijk weg van de 
openbare weg zijn gehouden.

Zicht vanuit de zitruimte op eetplaats en keuken

Noordoostgevel 

Zuidwestgevel

Slaapkamer, met zicht op terras Zicht op terras vanuit leefruimte
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2. 	 CONSTRUCTIE 	EN 	TECHNIEKEN

2.1	 STRUCTUUR

De bestaande structuur van de voormalige werkplaats 
werd behouden. Aangezien de werkplaats een voldoende 
grote oppervlakte had, werd er voor het isoleren van de 
woning  gebruikt gemaakt van het principe van een doos-
in-doos constructie waarbij er een volledige isolatieschil 
aan de binnenzijde van de woning werd aangebracht. Een 
geïsoleerde houtskeletstructuur werd aan de binnenzijde 
van de buitenmuren geplaatst en het dak werd grondig 
geïsoleerd. De nieuwe vloer van de woning bestaat uit 
gepolierde beton, gestort op een 25 cm dik isolatiepak-
ket. Aangezien de wanden en het dak opgebouwd zijn uit  
houtstructuur, zorgt deze betonvloer voor de thermische 
inertie van de woning. Ze heeft de eigenschap warmte in 
haar massa op te slaan en deze later terug af te geven 
aan de ruimte. Zo zal de woning minder snel opwarmen 
of afkoelen. 

slaapkamer slaapkamer

badkamer

slaapkamer

bureau

opslagruimte

keuken

eetplaats

zitruimte

Grondplan

terras

terras inkom

0        1        2        3        4        5m

Langse snede 

zitruimteterraskeukenslaapkamer

Horizontale snede raamaansluiting
Opbouw houtskelet aan binnenzijde

0        1        2        3        4        5m
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2.2	 GEBOUWENSCH I L

	► Wandopbouw	en	U-waarden	(bestaand - nieuw)
Plat dak 
EPDM dakdichting -
PUR-isolatie 10 cm
bestaande dakdichting als dampscherm -
bestaande houtvezelplaat 4 cm
bestaande/nieuwe balken + cellulose isolatie 19 cm
dampscherm -
leidingspouw ventilatiekanalen 40 cm
roostering opgevuld met rotswol 15 cm
latwerk 3 cm
gipsplaat 0,9 cm
pleisterwerk 1 cm

U = 0,080 W/m²K 92,9 cm

Buitenmuur voorgevel             
bestaand metselwerk binnenspouwblad 14 cm
PUR isolatieplaat 16,4 cm
houtskelet met cellulose isolatie 16,4 cm
dampscherm -
leidingenspouw kepers + rotswol 10 cm
gipsplaat 0,9 cm
pleisterwerk 1 cm

U = 0,059 W/m²K  58,7 cm

Buitenmuur (excl. voorgevel)             
bestaand metselwerk binnenspouwblad 14 cm
PUR isolatieplaat 16,4 cm
dampscherm -
leidingenspouw kepers + rotswol 10 cm
pleisterwerk 1,4 cm

U = 0,103 W/m²K 42,3 cm

Vloer             
gewapende gepolierde betonplaat 15 cm
PE folie -
gespoten PUR-schuim 25 cm
betontegels 5 cm
volle ongeroerde grond

U = 0,112 W/m²K  45 cm

Snede doorheen de woning

	► Ramen	
Thermisch onderbroken houten schrijnwerk met drievou-
dige isolerende beglazing.
Gemiddelde U-waarde raamgeheel: 0,76 W/m²K
U-waarde profiel: 0,80 W/m²K
U-waarde beglazing: 0,60 W/m²K

	► Behandeling	van	koudebruggen
Door een ononderbroken isolatieschil aan de binnenzijde 
van de woning aan te brengen, worden heel wat proble-
men betreffende koudebruggen vermeden.
De dragende binnenmuren werden thermisch onderbro-
ken aan de funderingsaansluitingen door het voorzien 
van een isolerend bouwblok in cellenglas en cellenbeton 
aan de muuraanzet.

	► Luchtdichtheid
De luchtdichtheid van de woning wordt verkregen door 
het binnenpleisterwerk. Er werd een Blower Door Test 
uitgevoerd die een n50-waarde van 0,47 h-1 aangaf. Met 
deze waarde voldoet de woning aan de opgelegde eisen 
voor passiefbouw waarbij de grenswaarde een maximaal 
infiltratievoud van 0,6 h-1 bedraagt, ofwel een maximum 
van 0,6 volumes luchtinfiltratie per uur bij 50 Pa overdruk 
of onderdruk.Passiefdeur naar terras

vloer

voorgevel

dak

buitenmuur (achtergevel)
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2.3	 THERMISCHE 	STRATEG I EËN

	► Winterstrategie
Door welgekozen raamopeningen worden de zon-
newinsten in de winter gemaximaliseerd. De betonvloer 
bezit een hoge inertie waardoor hij warmte kan bufferen 
en later weer afgeven aan de ruimte. Door dit bufferend 
karakter zal de woning minder snel afkoelen. Het ventila-
tiesysteen, systeem D, is voorzien van een warmteterug-
winningunit en gekoppeld aan een grondbuis. Hierdoor 
zal de pulsielucht reeds een bepaalde temperatuur be-
reikt hebben vooraleer ze in de woning wordt ingeblazen 
waardoor koude luchtstromen vermeden worden. Indien 
nodig wordt er bijverwarmd met bijkomende verwar-
mingselementen in de leefruimte en de badkamer.

	► Zomerstrategie
Zonnewinsten worden in de zomer tegengegaan door 
zonweringen: het grote raam in de leefruimte krijgt scha-
duw door een dakoversteek en aan de oostgevel is er 
boven het terras een zonwering in aanbouw. Ook aan de 
andere raamopeningen worden in de toekomst zonwe-
ringen voorzien. Een grondbuis zal de binnenkomende 
lucht in de zomer voorkoelen zodat er geen rechtstreekse 
warme lucht van buiten naar binnen wordt gezogen.  

2.4	 ENERG I E

	► Ventilatie
Er werd een balansventilatie met warmteterugwinning 
in de woning voorzien. Verse luchtaanvoer gebeurt via 
een aardwarmtewisselaar (grondbuis) waardoor ze voor-
verwarmd wordt vooraleer ze het ventilatietoestel be-
reikt. Daar zal de lucht verder opgewarmd worden door 
warmteuitwisseling met de extractielucht. Het venti-
latiesysteem werkt volledig autonooom in functie van 
meetgegevens. In de badkamer en de berging wordt de 
luchtvochtigheid gemeten, in de leefruimte staat een CO2-
meter. Zo regelt het systeem zichzelf voortdurend bij om 
een optimaal binnenklimaat te bekomen. De eigenaars 
kunnen het systeem ook persoonlijk sturen, maar dat is 
nog niet gebeurd. 

	► Verwarming
De hoofdverwarming wordt voorzien door het ventilatie-
systeem. Bijverwarmen gebeurt met elektrische verwar-
mingselementen. In de keuken werd er een dampkap 
geïnstalleerd met recirculatie zodat er geen warme bin-
nenlucht rechtstreeks naar buiten wordt gestuurd.

	► Sanitair	warm	water
Zodra het budget ervoor vrijkomt, is er een zonneboiler 
gepland. De nodige leidingen werden reeds geplaatst tij-
dens deze renovatie. In tussentijd wordt een elektrische 
boiler gebruikt.

	► Elektriciteit
In de toekomst worden er PV-panelen geïnstalleerd.Het balansventilatietoestel

Detail thermische onderbreking binnenmuur - fundering

pleisterwerk
silikaatsteen, 15 cm
pleisterwerk
cellenbeton
plint
soepele voeg
randisolatie
cellenglas

gewapende gepolierde 
betonplaat, 15 cm

PE-folie

gespoten PUR schuim
25 cm

leidingen

betontegels 5 cm

volle ongeroerde grond

nieuw 
funderingsmetselwerk

nieuwe fundering
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2.5	 KOSTEN	VAN	DE 	WERKEN

In onderstaande tabel worden de netto verbouwkosten van de werken weergegeven. Belangrijk te vermelden bij deze 
cijfers is dat de kostprijs van de installaties en de afwerking van de woning niet in rekening werden gebracht. Ook werden 
er heel wat werken door de bouwheer zelf uitgevoerd, wat de kostprjs van de werken een stuk doet dalen.

buitenschrijnwerk € 29.220

isolatie rotswol (excl. plaatsing) € 3000

dampscherm (excl. plaatsing) € 1133

polyurethaanplaten (excl. plaatsing) € 912

isolatie + waterdichting plat dak € 29.300

betonvloer € 13.000

vloerisolatie € 9800

houtwerk € 15.000

TOTAAL (excl. afwerkingen en installaties) € 101.365

nettoverbouwkosten per m² € 361

kosten PHPP berekening € 1400

Ventilatietoestel met warmteterugwinning Filter ventilatietoestel

Isolatie rond ventilatiekanaal aan muuraansluiting

kostendiagram
houtwerk

15%
buitenschrijnwerk

29 %

rotswol 
3%

dampscherm
1%

polyurethaan
1%

isolatie + dakdichting plat dak
29 %

betonvloer
13%

vloerisolatie
9 %
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3. 	 MILIEU

3.1	 WATER

Aangezien de woning beschikt over een zeer groot dakop-
pervlakte kan er veel regenwater opgevangen worden. Er 
werden dan ook twee regenwaterputten van elk 10.000 
liter  geplaatst. Ze voorzien het toilet en de wasmachine 
van water. Het opgevangen regenwater wordt ook ge-
bruikt voor de irrigatie van de tuin.

3.2	 MATER IALEN	EN 	CONSTRUCT I EVE	
METHODEN

Door de bestaande structuur van de vroegere werkplaats 
te behouden en bovendien het volume amper te wijzigen, 
ontstond er slechts een berperkte hoeveelheid bouwafval. 
De doos-in-doos constructie aan de binnenzijde van de 
woning werd volledig opgebouwd uit hout.

3.3	 MOB I L I T E I T

De bewoners werken en lopen school dicht bij hun woon-
plaats. De woning is vrij dicht bij het centrum van Neder-
ename gelegen en het grootwarenhuis bevindt zich op 
wandelafstand. Zo kan het gebruik van de auto beperkt 
worden.

4. 	 GEBRUIKERSERVARING

4.1	 THERMISCH	COMFORT

De bewoners zijn over het algemeen tevreden over het 
binnenklimaat van de woning. In de slaapkamer van de 
ouders wordt in de zomer de temperatuur soms als iets 
te hoog ervaren. Daarom werd er een zonwering voor de 
ramen geïnstalleerd. 
Er werden gedurende anderhalve maand (half juni tot be-
gin augustus) metingen uitgevoerd in de woning. De CO2  
meter geeft een CO2 gehalte van 320 ppm tot 700 ppm 
aan, wat overeen komt met een hoge luchtkwaliteit. Ter 
vergelijking: tot 1000 ppm kunnen we spreken van een ge-
middelde luchtkwaliteit, tot 1400 ppm van een aanvaard-
bare en hoger dan 1400 ppm van een lage luchtkwaliteit. 
Zowel ‘s zomers als ‘s winters ligt de luchtvochtigheid 
rond de 50 %, wat overeenkomt met de ideale waarde. 
Qua gezondheid wordt er geen verschil opgemerkt tussen 
deze nieuwe passiefwoning en hun vorige woning.

Gang tussen keuken, slaapkamers en badkamer

Zicht op keuken en eetruimte
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4.2	 GEBRU IK

In de winterperiode wordt de temperatuur rond 20°C gehouden. Het ventilatiesyteem voldoet grotendeels aan de 
warmtevraag. Enkel op koude dagen wordt er nog iets bijverwarmd. In de badkamer wordt ‘s morgens bij het opstaan 
een elektrisch verwarmingstoestel nog even aangezet voor extra comfort. De ramen blijven gesloten. 
In de zomermaanden overschrijdt de binnentemperatuur zelden 25°C. Deze temperatuur wordt door de bewoners als 
aangenaam ervaren. Wanneer er toch eens hogere temperaturen voorkomen, worden de ramen opengezet zodat de 
woning kan afkoelen. In de zomer en de tussenseizoenen wordt de keukendeur open gelaten omdat de bewoners dit 
aangenaam vinden. Om het energiegebruik te verminderen, werden er energiezuinige huishoudapparaten aangeschaft. 
 
4.3	 GEBRU IKGEGEVENS

- beschermd volume: 1358 m3

- verliesoppervlakte: 1140 m2

- compactheid: 1,19 m
- verwarmde vloeroppervlakte: 281 m2

GEBRUIK kWh/m²j kWh/j
Primair energiegebruik na re-
novatie (verwarming + warm 
water)*

141,26 39 694

Energiekengetal verwarming 
na renovatie**

14,7 4131

* berekend met Vlaamse EPB software
** berekend met PHPP software

5. 	 CONCLUSIES

Dit project toont aan dat het resultaat van het renoveren naar passiefbouw een woning met een heel hedendaags 
karakter kan inhouden: grote open ruimtes, grote beglazingsoppervlakken, eigentijdse materialen,... Bovendien is ook 
voor een minder compact gebouw de passiefhuisstandaard haalbaar: door voldoende te isoleren, koudebruggen te 
vermijden of op te lossen, welgekozen raamopeningen, een weldoordachte planindeling en een juiste keuze te maken 
in de technische installaties. Het principe van een doos-in-doos constructie heeft hier z’n nut bewezen: het aan de bin-
nenzijde isoleren van een gebouw zorgt ervoor dat heel wat problemen met koudebruggen vanzelf opgelost worden en 
moeilijke knooppunten en aansluitingen vermeden worden. Een nadeel van het aanbrengen van de houtskelet aan de 
binnenzijde is echter de lage inertie die ontstaat in de woning. Dit werd wel deels opgelost door het voorzien van een 
gepolierde betonvloer. We kunnen besluiten dat het hier gaat over een geslaagde renovatie naar passiefbouw, zowel op 
vlak van binnenklimaat als ontwerp. 

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 Van Dorpe, Dirk BAERT & Bernard LIBERT Architecten, Passiefhuis-Platform vzw
Auteur publicatie: Passiefhuis-Platform vzw 

Zicht op zitruimte en keuken

De hoge waarde voor het primair energieverbuik kan 
verklaard worden door het feit dat de woning elektrische 
bijverwarmd wordt en ook het sanitair warm tapwater 
voorlopig elektrisch opgewekt wordt.


