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1 . 	 	 INTRODUCTIE

1.1	 CONTEXT

Het oorspronkelijke gebouw, dat dateert uit het begin van 
de vorige eeuw, onderging een eerste renovatie in 1995-
1996. Er werd toen de nadruk gelegd op de renovatie van 
het interieur. In de badkamer en de dressing werd er dub-
bele beglazing voorzien. Bij deze eerste renovatie werd 
er helemaal geen rekening gehouden met energiezuinige 
ingrepen zoals het plaatsen van thermische isolatie. Maar 
vooral door het lage comfortgevoel in sommige ruim-
ten werd er later toch beslist om met een stapsgewijze 
aanpak da daken en de achterzijde van de woning ener-
giezuinig te renoveren. Zo waren de slaapkamers op de 
tweede verdieping en de badkamer in de winter moeilijk 
op kamertemperatuur te krijgen. In de badkamer had 
men bovendien te kampen met condensatieproblemen. 
De problemen waren grotendeels toe te schrijven aan de 
niet geïsoleerde daken en muren en de enkele beglazing. 
De renovatie gebeurde stapsgewijs, naargelang het bud-
get dat voorhanden was. De bewoners bleven tijdens de 
werken in de woning wonen.

1.2	 PROGRAMMA

Aan het programma werd niets gewijzigd: op het ge-
lijkvloers is er een gang die leidt naar de leefruimte, de 
eetkamer, de zithoek en de keuken. Op de eerste verdie-
ping bevindt zich de badkamer, een toilet en een slaapka-
mer, en op de bovenste verdieping een studeerkamer, een 
gastenslaapkamer en een toilet.

RIJWONING	ANTWERPEN
PLAATS: Antwerpen

TYPOLOGIE	: rijwoning

BOUWJAAR	:	1900-1920

VERBOUWJAAR	:	1999-2007

VERWARMDE	OPPERVLAKTE	: 156 m²

PRIM.	ENERGIEGEBRUIK	(VERWARMING	+	WW)	:
	 	 	 	 				           110 kWh/m².jaar

EIGENAARS	: Van Loocke, Vanhoutte

ARCHITECT	:	Gert Camerlinck

De voorgevel bleef ongewijzigd

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 	WERKEN

- Nieuwe dakconstructie plat dak boven eetruimte
- Isolatie daken
- Buitenisolatie achtergevel
- Vervangen enkelvoudige beglazing met dubbele of drie-
  voudige beglazing
- Injectie muren tegen opstijgend vocht
- PV-panelen (gepland)
- Energiezuinige huishoudapparaten en verlichting

De renovatie gebeurde in twee fases. Tijdens een eer-
ste fase (1999) werd het platte dak van de hoofdbouw 
geïsoleerd. Daarbij werd ze ook aangepast om later een 
goede aansluiting met de isolatie van de achtergevel te 
bekomen. In de tweede fase (2007-2008) werden de da-
ken van de achterbouwen en de achtergevel geïsoleerd, 
alsook een deel van de blootstaande zijgevel naar de buur 
toe. De ramen in de achtergevel werden vervangen.

2. 	 CONSTRUCTIE 	EN 	TECHNIEKEN

2.1	 GEBOUWENSCH I L

	► Wandopbouw	en	U-waarden	(bestaand - nieuw)
Plat dak achterbouw (vroeger: U= 3,49 W/m²K)                  
dakdichting -
harde isolatieplaten PUR 10 cm
dampscherm -
bestaand dakbeschot 2,2 cm
bestaande houten balken 18 cm
bestaande gipsvezelplaat 1,25 cm

U = 0,33 W/m²K 31,45 cm

Achter-/ zijgevel vanaf 30 cm boven maaiveld 
(vroeger: U= 2,82 W/m²K)                  
buitenbepleistering 0,5 cm
isolatie EPS 6 cm
bestaand metselwerk 18 cm
bestaand binnenpleisterwerk 1,5 cm

U = 0,48 W/m²K 26 cm

Snede

Plaatsing buitengevelisolatie achterbouw

Plaatsing buitengevelisolatie tussen twee platte daken

Aanpassing oversteek plat dak voor plaatsing gevelisolatie

Gevelisolatie zijgevel

eetruimte leefruimte

slaapkamer

bureau slaapkamer
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	► Ramen	
Aan de achterzijde van de woning zijn alle ramen met 
enkelvoudige beglazing vervangen door ramen met HR 
dubbele beglazing (U-waarde glas: 1,1 W/m²K, U-waarde 
profiel: 1,3 W/m²K). Het raam van de bureauruimte op 
de bovenste verdieping werd vervangen door een raam 
met dubbele beglazing en een voorzetraam met enkel-
voudige beglazing. Tussen beide werd er een zonwering 
ingewerkt (horizontale lamellen). Door het nieuwe raam 
in de bureauruimte heeft de ruimte ‘s winters nog zelden 
behoefte aan verwarming. In de zomer kan oververhitting 
door zonnewinsten vermeden worden door het gebruik 
van de geïntegreerde lamellen. In een latere fase zal het 
buitenschrijnwerk in de voorgevel vervangen worden.

	► Behandeling	van	koudebruggen
De gemeenschappelijke muren werden niet volledig geï-
soleerd omdat de buren dit op de gelijkvloerse verdieping 
niet toelieten uit angst voor beschadigingen aan het pleis-
terwerk. Ook de voorgevel werd niet geïsoleerd omdat  
deze aan de openbare weg grenst en de eigenaars angst 
hebben voor beschadigingen door voorbijgangers of spe-
lende kinderen. De eigenaars willen ook geen isolatie aan 
de binnenzijde van de voorgevel aanbrengen omdat dit te 
grote werken met zich zou meebrengen. Hierdoor blijven 
er grote koudebruggen aanwezig in de woning.

2.2	 THERMISCHE 	STRATEG I EËN

	► Winterstrategie
‘s Winters worden ‘s morgens enkel de eet- en badkamer 
verwarmd tot op kamertemperatuur. De overige ruimtes 
worden doorgaans op 16°C gehouden. De deuren tussen 
de verschillende ruimtes hebben de eigenaars behouden 
met de bedoeling ‘s winters de verschillende ruimtes te 
kunnen afsluiten zodat niet alle ruimtes op kamertempe-
ratuur gebracht hoeven te worden. ‘s Avonds pas wordt 
de leefruimte op kamertemperatuur gebracht.

	► Zomerstrategie
Buiten het gebruik van de zonwering in het raamwerk van 
de bureauruimte op de bovenste verdieping worden er 
geen verdere maatregelen getroffen in de zomer. Opbouw raam bureauruimte

Het nieuwe raam aan de bureauruimte met ingewerkte zonwe-
ring

Zicht vanuit de veranda op de geïsoleerde zijgevel van de ach-
terbouw
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2.3	 ENERG I E

	► Ventilatie
Aangezien de bewoners tevreden zijn over het binnenklimaat en de luchtkwaliteit van de woning, werd er geen balans-
ventilatie overwogen. De bestaande afvoerventilatoren werden wel vervangen door geluidsarme moderne DC types. In 
de badkamer werkt de afzuiginstallatie in functie van een vochtigheidsmeter. Op die manier wil men condens vermijden. 
Het raam van de badkamer kan op winter- of zomerkip opengezet worden, wat door de eigenaars vooral gebruikt wordt 
na het douchen.

	► Verwarming
In ‘95 werd er een nieuwe hoogperformante ketel geïnstalleerd en nieuwe radiatoren geplaatst. De berekening van het 
verwarmingssysteem werd toen gemaakt op basis van dubbele beglazing. De eigenaars zijn tevreden van dit systeem dus 
wensten hieraan verder geen wijzigingen aan te brengen. 

	► Sanitair	warm	water
Het water voor sanitair gebruik wordt opgewarmd d.m.v. een doorstroomgeiser. De natte ruimtes zijn boven elkaar ge-
positioneerd, waardoor de lengte van de leidingen voor warm water beperkt blijven. In het gastentoilet op de tweede 
verdieping is een elektrische doorstromer geplaatst om het handwasbakje van warm water te voorzien. Zo hoeven de 
leidingen voor warm water niet tot de tweede verdieping door te lopen zodat de warmteverliezen doorheen de leiding-
en beperkt worden.

	► Elektriciteit
Er zullen in de nabije toekomst 12 zonnepanelen geplaatst worden met een totale oppervlakte van 22 m²: 8 panelen op 
het platte dak van de hoofdbouw en 4 panelen op het platte dak van de achterbouw. Ze zullen een vermogen hebben van 
2700 Wp. Hiermee zullen ze niet de volledige elektriciteitsbehoefte dekken maar wel meer dan het daggebruik. 

2.4	 KOSTEN	VAN	DE 	WERKEN

De totale kostprijs van de renovatie bedraagt ca. 32 000 euro. Hiervan is er 15 967 euro gegaan naar de gevelbepleiste-
ring op isolatie, 3809 euro naar de dakwerken en 6877 euro naar het buitenschrijnwerk.

Bestaande hoogperformante ketel
Boven: afzuigrooster in de badkamer
Onder: afvoerrooster verluchting in de achtergevel
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3. 	 MILIEU

3.1	 WATER

Er werd geen regenwatertank geplaatst. Wel wordt het 
gebruik van leidingwater beperkt door op het ene toilet 
een spoelknop met stopfunctie te voorzien en op het an-
dere toilet een dubbele spoelknop. 

3.2	 MATER IALEN	EN 	CONSTRUCT I EVE	
METHODEN

Tijdens de renovatie ontstond er weinig bouwafval aan-
gezien het volume en de planindeling van de woning 
behouden bleef. De eigenaars hebben overwogen ecolo-
gisch isolatiemateriaal te gebruiken maar omdat er voor 
eenzelfde isolatiewaarde een dikker isolatiepakket dient 
aangebracht te worden dan met traditioneel isolatiema-
teriaal, is men hiervan afgestapt. 

3.3	 MOB I L I T E I T

Het koppel heeft deze woning gekocht omdat het dicht bij 
het werk van één van beide partners gelegen is. De an-
dere partner heeft zijn bedrijf naar Antwerpen verhuisd 
om het woon-werkverkeer te beperken. Aangezien de 
woning in de stad gelegen is, wordt het meeste vervoer 
met de fiets gedaan. Dit is voor hun tevens het snelste 
transportmiddel in de stad.

3.4	 B IOD IVERS I TE I T

Aangezien de woning in de stad gelegen is, is er weinig 
groen aanwezig in de direct omgeving. De woning be-
schikt wel over een kleine stadstuin en er is een klein park 
in de buurt aanwezig.

De bewoners proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van 
energiezuinige verlichting, zowel binnen als buiten.

De nieuwe lichtkoepel boven de eetruimte

Overdekt buitenterras voor het drogen van kleren

Zicht op binnenzijde bouwblok met grote diversiteit aan achter-
bouwen
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4. 	 GEBRUIKERSERVARING

4.1	 THERMISCH	COMFORT

De bewoners zijn tevreden over het comfort van de woning. Vooral in de badkamer, waar het thermisch comfort voor de 
renovatie zeer laag lag, is het comfortgevoel een heel stuk verbeterd. 

4.2	 GEBRU IK

De eigenaars hebben maatregelen genomen om hun energiegebruik tijdens het gebruik van de woning te verminderen. 
Zo werd de oude koelkast vervangen door een koelkast met een A-label en wordt de gelijkvloerse verdieping verlicht met 
spaarlampen. De eigenaars waren wel ongerust over het koude licht dat een spaarlamp uitstraalt. Maar door de juiste 
keuze van armaturen en te investeren in kwalitatieve spaarlampen verkreeg men toch warmer licht.
Het overdekte terras op de eerste verdieping wordt gebruikt voor het te drogen hangen van kleding. Zo hoeft men de 
droogkast minder vaak te gebruiken.

4.3	 GEBRU IKGEGEVENS

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

171 26 703

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

110 17 257

* volgens aangeleverde gegevens bouwheer

Het primair energiegebruik werd na renovatie verminderd met 35%. Het elektriciteitsgebruik bedroeg in het jaar 2009 
(na renovatie) 3501 kWh. In 2006, voor de renovatie, was dit nog 5302 kWh. Dit is een vermindering van 34%.

- beschermd volume: 551 m³
- verliesoppervlakte: 289 m²
- compactheid: 1,90 m
- verwarmde vloeroppervlakte: 156 m²

Isolatiewerken achtergevel in uitvoering De geïsoleerde en bepleisterde achtergevel
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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: 
Familie Van Loocke - Vanhoutte, Passiefhuis-Platform vzw
Auteur publicatie: Passiefhuis-Platform vzw 

5. 	 CONCLUSIES

Bij dit project was niet het verlagen van het energiege-
bruik, maar wel het verbeteren van het comfort de be-
langrijkste motivatie voor een tweede renovatie. Om 
budgettaire redenen werd de renovatie stapsgewijs aan-
gepakt. Belangrijk op te merken is dat men hierbij steeds 
enkele stappen vooruit moet denken. Zo was bijvoorbeeld 
bij deze renovatie het aanpassen van de oversteken van 
de platte daken in een eerste fase van belang om in een 
tweede fase de gevelisolatie goed te kunnen laten aan-
sluiten. Het project is een mooi voorbeeld hoe met rela-
tief kleine ingrepen toch een zekere verbetering van de 
energieprestatie van een woning kan bekomen worden 
en hoe het gebruik van de woning mee bepalend kan zijn 
voor het energiegebruik. Zo wordt in deze woning het 
energiegebruik beperkt door slechts een beperkt aantal 
ruimten in functie van het gebruik op kamertemperatuur 
te brengen en de binnendeuren gesloten te houden. De 
eigenaars van deze woning hebben beslist de renovatie 
op een bepaald niveau te stoppen maar wanneer deze 
verdergezet zou worden, door bijvoorbeeld het isoleren 
van de voorgevel, zou de energieprestatie van de woning 
nog heel wat verbeterd kunnen worden.

Leefruimte met zicht op veranda


