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De uitdaging voor morgen is verbouwen voor overmorgen
Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen bijna
energieneutraal (BEN) zijn. Dat betekent een E-peil van 30
of beter én een zeer geringe uitstoot van broeikasgassen.
Maar om de totale emissie door onze gebouwen nog verder
terug te dringen, moeten ook de bestaande woningen (veel)
energiezuiniger worden.
Van de ongeveer 3 miljoen woningen in ons Gewest heeft de
helft geen geïsoleerde buitenmuren en in een op de vijf huizen
zit er weinig of geen isolatie in het dak. Meer en beter isoleren
is dus dringend nodig. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering
enkele jaren geleden het Renovatiepact: tegen 2050 zou elke
bestaande woning even energiezuinig moeten zijn als een
nieuwbouw die vandaag wordt gebouwd. Dat zal alleen lukken
als we massaal investeren in energetische renovatiewerken,
zoals het plaatsen van dak-, muur- en vloerisolatie, in
hoogrendementsglas, en in condensatieketels, zonneboilers en
warmtepompen.
Bijna 60% van onze huizen is ouder dan vijftig jaar, en toch
wordt er jaarlijks minder dan 1% grondig gerenoveerd. Om
de renovatiegraad een boost te geven en de energieprestatie
van onze woningen fors te verhogen, betaalt de Vlaamse
overheid via fiscale voordelen en premies een deel van de
factuur voor energiebesparende maatregelen terug. Ook
recente initiatieven als de woningpas en het vernieuwde EPC
(EnergiePrestatieCertificaat) met labels zoals bij elektrische
toestellen, zijn voortreffelijke stimulansen om iedereen ertoe
aan te zetten zijn verouderde woning zo snel mogelijk te
‘BENOveren’. Dat betekent: beter te renoveren, tot minstens een
label A of liever nog A+.
2050 lijkt misschien nog ver weg, toch moeten we er
vandaag en morgen al rekening mee houden. Er zijn serieuze
inspanningen nodig om tegen dan alle bestaande woningen
energie-efficiënt te krijgen. Met dit tweede nummer van het
BENOmagazine willen we je inspiratie geven om je BENOvatie
behalve energiezuinig ook aantrekkelijk, kwaliteitsvol, gezond,
slim en toch budgettair haalbaar te maken.
BENOveren is meer dan alleen maar isoleren. De uitdaging voor
morgen is je huis vandaag al zo te verbouwen dat je er over 20
of 30 jaar nog evenveel plezier aan beleeft.

Veel succes gewenst.
Violette Goethals
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Waarom nu een woning kopen
én BENOveren?
Nog nooit eerder stond er zoveel geld bij
de banken ‘geparkeerd’, waar het minder
opbrengt dan de inflatie. Eind juni 2018
steeg de teller tot 265,8 miljard euro, zo
blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van
België. Terwijl de meeste spaarrekeningen amper een rentevergoeding van
0,11 procent bieden.
De lage rente op hypothecaire leningen
zorgt ervoor dat het nog steeds interessant is om te investeren in het bouwen
of renoveren van woningen. De voorbije
40 jaar werden onze woningen volgens
Immoweb jaarlijks gemiddeld 5,5% duurder, appartementen gemiddeld 5%. In de
toekomst zal – door de felle groei van de
bevolking, het toenemend aantal kleinere gezinnen en de dalende hoeveelheid
nieuwbouwwoningen als gevolg van een
tekort aan bouwgronden – de waarde van
een huis enkel maar toenemen. Volgens
prognoses van het Planbureau zal België
in 2030 12,2 miljoen inwoners tellen. Al
deze mensen moeten een dak boven hun
hoofd hebben. De vraag naar residentieel
vastgoed zal dus hoog blijven, wat de
waardevastheid van een investering in een
eigen woning verzekert.
Ook voor beleggers is een huis kopen,
opknappen en verhuren, of het – na minstens 5 jaar, wanneer geen meerwaardebelasting meer betaald hoeft te worden –

Een eigen huis is een droom van elke Belg. Op lange termijn
is het daarenboven de beste belegging. Een huis – om er
zelf in te wonen, maar eveneens als belegging – is een
investering waarvan het rendement dat van een klassiek
spaarboekje ruim overstijgt. Natuurlijk is het van cruciaal
belang dat je het goed onderhoudt – een huis ‘verslijt’ in een
tempo van 1 procent per jaar – en indien nodig renoveert.
Nog beter is dat je BENOveert, Beter rENOveert dus, met
energetische ambities die reeds conform de doelstellingen
van het Renovatiepact 2050 zijn, en ook slim gepland en met
deskundig advies van BENOvatievoorlopers: architecten,
aannemers, energieadviseurs en producenten van
bouwmaterialen. Zo dijk je niet alleen die slijtage in, maar
zorg je er tevens voor dat het huis waardevast blijft en over
vele jaren nog altijd voldoet aan alle wensen en vereisten op
het vlak van comfort, esthetiek en energie.
verkopen, een veilige en stabiele investering die fiscaal en financieel interessanter
is dan het klassieke spaarboekje. Interesten op de lening kunnen afgetrokken
worden van het totaal onroerend inkomen,
wat neerkomt op minder belastingen.
Energiezuinigheid bepaalt steeds meer
de waarde van een woning
Hoeveel een bestaande woning kost, werd
tot voor kort grotendeels bepaald door vijf
parameters: de bewoonbare oppervlakte,
de totale grondoppervlakte, de oriëntatie, de
ligging/bereikbaarheid, en de toestand van
het gebouw. Daar is volgens Jan Uyttersprot,
EPC-deskundige en docent Schatting en

“Het nieuwe EPC geeft een berekening van het energieverbruik
van een woning, tips hoe je de
energieprestatie kan verbeteren,
en een raming van hoeveel elke
ingreep je zal kosten.”
Ineke De Schoenmaeker, Vlaams Energieagentschap (VEA)
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Waardebepaling aan de hogeschool HUB
KAHO, een nieuwe parameter bijgekomen:
de energiezuinigheid van de woning. Potentiële kopers/verbouwers kijken steeds meer
naar de EPC-waarde en stellen zich de vraag
wat het kost om het huis energiezuinig te
maken. De woningpas en het nieuwe EPC
(EnergiePrestatieCertificaat) dat begin dit
jaar werd gelanceerd, kunnen hierbij voortaan soelaas bieden. “De woningpas is een
soort digitaal paspoort van een woning,
met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt”, verduidelijkt
Ineke De Schoenmaeker van het Vlaams
Energieagentschap. “Het geeft een volledig
overzicht van de toestand van een woning.
Eigenaars, en later ook mogelijke kopers of
huurders, komen zo in één oogopslag alle
nuttige informatie over de woning te weten.
Dus ook de energiezuinigheid ervan.
Sinds begin dit jaar is het EPC in een nieuw
kleedje gestoken. Het nieuwe EPC geeft
een berekening van het energieverbruik van
een woning, tips hoe je de energieprestatie
kan verbeteren, en een raming van hoeveel
elke ingreep je zal kosten. Elke woning
heeft voortaan ook een label, gaande van
F – een zeer energieverslindende woning
– tot A+, een woning die meer energie
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produceert dan verbruikt. Het streefdoel
van de Vlaamse Regering is dat tegen
2050 alle woningen en appartementen in
Vlaanderen een A-label – of beter – hebben, oftewel een EPC-energiescore van
maximaal 100. Via het vernieuwde EPC zie
je hoe ver je nog van het A-label verwijderd
bent, en welk energielabel je door bepaalde
ingrepen kan bereiken.”
Dat een energiezuinige woning meer
waard is, werd recent ook aangetoond
door de KULeuven. Uit het onderzoek
bleek dat woningen met een B-label
gemiddeld 10,9% meer waard zijn dan
woningen met een E-label.

noodzakelijk zijn om minder energie nodig te hebben. Begin dus met de isolatie
van het dak, de buitenmuren en de vloer.
Hoe beter die geïsoleerd zijn, hoe minder
warmte er verloren gaat en hoe minder
capaciteit je verwarmingsinstallatie
vereist.”

de vastgoedmakelaarsgroep Century 21
heeft uitgewezen dat kopers meestal in
de eerste negentig seconden beslissen
of een huis hen interesseert of niet. Een
goede eerste indruk is dan ook essentieel wanneer je een goede prijs voor je
woning wil krijgen.

Een renovatie van de bouwschil levert
niet enkel een energetisch voordeel op,
maar kan ook esthetisch een mooie
meerwaarde betekenen. Onderzoek van

“Het opknappen en isoleren van de
voorgevel kost zo’n 7.500 euro, maar de
meerwaarde van een mooie, geïsoleerde
gevel kan bij verkoop tot ongeveer 16.000
euro bedragen”, zegt Philippe Verriest
van mijnBENOvatie.be. “Ook nieuwe
ramen zijn voor een gewone woning een
uitstekende investering. Een hypermoderne designkeuken daarentegen, uitgerust
met de meest gesofisticeerde toestellen,
verdient zich bij een eventuele verkoop
veel minder snel terug. Daarvoor is de stijl
van een keuken te persoonlijk.”

BENOveren maakt een woning
waardevast
Investeringen in de energetische prestaties zullen de waarde van de woning meer
en meer bepalen. Bij een renovatie is het
dan ook van cruciaal belang dat niet enkel
wordt gedacht aan ‘meer licht en ruimte’,
een ergonomische keuken of een mooie
badkamer. Een renovatie anno 2019 moet,
behalve een esthetische en praktische,
ook – en zelfs vooral – een energiezuinige
renovatie zijn. Moet de voorgevel worden
opgefrist? Voorzie dan meteen buitenisolatie. Wil je van de zolder een hobbyruimte
of slaapkamers maken? Steek dan ineens
voldoende isolatie in het dak. De goedkoopste energie is de energie die je niet
gebruikt, en dat voel je meteen aan je
energiefactuur. Na enkele jaren heb je
de investering terugverdiend.
Wie verstandig is, gaat verder dan de
wettelijke normen voor energieprestatie
en BENOveert zijn woning in plaats van
die ‘gewoon’ te renoveren. Een BENOvatie
is op lange termijn namelijk de meest
budgetvriendelijke renovatie. De energienormen voor woningen worden strenger.
Eigenaars die verder gaan dan de huidige
normen, krijgen een woning die waardevaster is dan wanneer de woning maar
net voldoet aan de eis van vandaag.
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Een woning met een goede isolatie en ventilatie, een aantrekkelijke buitenkant, en voorzien van hedendaagse technieken, zorgt
voor meer comfort, een gezonder binnenklimaat, en veel minder onderhoud. En wie
BENOveert in functie van levenslang wonen,
kan op latere leeftijd langer comfortabel
thuis blijven wonen. BENOveren is tevens
goed voor het milieu. Een energie-efficiënte
verbouwing in combinatie met hernieuwbare energietoepassingen kan een aanzienlijke
impact hebben op de ecologische voetafdruk van de gezinnen in Vlaanderen.

Die mening deelt ook Annick Hulsman
van mijnBENOvatie.be: “Sowieso is de
goedkoopste energie de energie die je
niet gebruikt. Daarom is het belangrijk
dat je eerst de investeringen uitvoert die

“Een nieuwe voorgevel
en nieuwe ramen
leveren bij verkoop
meer op dan een
nieuwe keuken.”
Philippe Verriest, mijnBENOvatie.be

“Als je renoveert, maakt
dikkere isolatie of
isolatie met een betere
isolatiewaarde meestal
amper een verschil in
kostprijs, maar wel in
comfort.”
Bert Samyn, mijnBENOvatie.be

“Belangrijk is dat elke stap ineens goed
wordt uitgevoerd, met duurzame
materialen”, voegt Bert Samyn,
mijnBENOvatie.be, hieraan toe. “Als je
je dak of muren isoleert, investeer dan
in dikkere isolatie of kies voor isolatie
met een betere isolatiewaarde. De prijs
maakt vaak niet zo’n verschil, maar
je merkt het verschil wel meteen in je
comfort en je energiefactuur. Wat je

extra investeert in dergelijke energiebesparende maatregelen, verdien je jaar na
jaar terug dankzij lagere energiefacturen.
Als je je glas vervangt, kies dan niet voor
gewoon dubbel glas, maar voor dubbele
hoogrendementsbeglazing of drievoudige
beglazing. Dat maakt de kost evenmin en
je voelt het ook direct.”

BENOveren kan ook in stappen
BENOveren hoeft niet duurder te zijn.
Soms kan je met enkele eenvoudige
ingrepen een goed resultaat bekomen.
BENOveren kan daarenboven stapsgewijs, volgens het beschikbare budget.
Een slimme chronologie begint meestal
met de aanpak van het dak en de gevel.
Daarna volgen het schrijnwerk, de vloer
en de ‘technieken’: verwarming en sanitair
warm water, ventilatie, verlichting, elektriciteit, waterbehandeling...

“Verstandig BENOveren
begint steeds met
isoleren. De goed‑
koopste energie is
de energie die je niet
verbruikt.”

Als je renoveert, doe het dan meteen
goed en BENOveer met de B van Beter.
Met betere energetische ambities,
beter gepland en beter geadviseerd.
Want daar wordt niet alleen het milieu
beter van, ook je wooncomfort gaat
erop vooruit, je bespaart flink op je

energierekening, je geniet van tal
van BENOvatiepremies en de marktwaarde van je woning stijgt.
Maar wat is BENOveren nu precies,
waarom BENOveer je beter in plaats
van ‘gewoon’ te renoveren en hoe pak
je dat aan? Met de praktische gids
‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’

helpt het Vlaams Energieagentschap je
op de goede weg.
Aanvragen kan via
www.energiesparen.be/ikBENOveer

Annick Hulsman, mijnBENOvatie.be

BENO 7

Zo blijf je binnen je

EPC
A+

BENOVATIEBUDGET
Bouwen en verbouwen kost geld.
Hoe beheer je je BENOvatiebudget
het best? En hoe vermijd je op
het einde van de rit een financiële
kater? Frank Goossens, Chief
credit officer AXA Bank, geeft
raad.

A
B

Voorzie een financiële buffer
De rente op spaarboekjes ligt laag. Op het
eerste gezicht lijkt het dan ook de logica
zelve om voor je BENOvatie je spaargeld te
gebruiken. Toch kijk je het best wat verder.
Banken adviseren om een buffer voor
onvoorziene omstandigheden te voorzien.
Meestal wordt het equivalent van tussen
3 en 6 maand loon aangeraden.

C
D

Hou daarbovenop een budget van 15 à
20 procent van je verbouwbudget achter
de hand. De kosten voor een renovatie
worden vaak onderschat.

E

Leen verstandig

GA OOK VOOR
EEN TOPSCORE!

F

BENO
VERE
=

N
REN
TOT OVEREN
LABE
LA

Minder energie verbruiken wordt vanaf 2019 eenvoudiger. Zoals bij elektrische toestellen
krijgt een woning dan een label. A+ is uitstekend, F is ondermaats. Met het vernieuwde
energieprestatiecertificaat (EPC) weet je duidelijk welk label je woning scoort en hoe het
beter kan. Zo bespaar je op energiekosten en wordt je woning meer waard.

VLAAMS
ENERGIEAGENTSCHAP

Ga bij het afsluiten van een lening nooit
over één nacht ijs. Vergelijk altijd het
volledige kostenplaatje, dus inclusief dos-

sierkosten en andere bijkomende kosten.
Maar staar je niet blind op enkel de prijzen.
Minstens even belangrijk is advies. Een
goede bankagent gaat samen met jou op
zoek naar de lening die het best bij je past.

meetstaat en alles wat je nodig hebt voor
het bestek. Hoe gedetailleerder een aanbesteding, hoe beter aannemers hun offerte
kunnen opmaken, en hoe minder snel je voor
financiële verrassingen komt te staan.

Informeer zeker ook naar de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen. Wie een

Keep it simple

hypothecaire lening afsluit voor het kopen,
bouwen of verbouwen van een woning,
kan zich op die manier kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies als gevolg van
plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering loopt over 10 jaar.

Ook een doordacht ontwerp helpt de kosten dalen. Vermijd ingewikkelde constructies en kijk samen met de architect hoe
je de totale verbouwprijs kan drukken.
Je kan misschien de leidingen op een
centrale plaats laten vertrekken, of alle
natte cellen – badkamer, keuken, toilet –
groeperen in één hoek van je woning.

Meer info:
www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

Verdeel en heers
Raadpleeg tijdig een expert
Weet goed wat je wil voor je met de werken
begint. Achteraf je plannen wijzigen gaat
wel, maar brengt vaak veel extra kosten
met zich mee. Contacteer daarom tijdig een
architect. Die kan je wijzen op mogelijke problemen, zij/hij kan een inschatting geven van
de kostprijs van de werken, en zal je kunnen
vertellen of je woondroom wel haalbaar is.
Zo niet, dan wordt het inbinden of wachten.
Laat de architect een raming maken met een

“De kosten voor een
renovatie worden vaak
onderschat. Voorzie
daarom een financiële
buffer.”
Frank Goossens, Chief credit officer AXA Bank

Werken met afzonderlijke aannemers is
meestal profijtiger dan met een algemene
aannemer. Voor elke post kan je kiezen voor
de offerte met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Wanneer één aannemer alles in
handen heeft, van de ruwbouw tot de afwerking, heb je minder controle over de prijs.
Laat twee of drie aannemers een prijsofferte maken. Meer kan natuurlijk ook, maar
dat geeft je een hoop werk dat niet altijd
even zinvol is. Vergelijk de offertes op prijs
en kwaliteit, en controleer of alles wat in
het lastenboek staat wel degelijk in de prijs
zit begrepen. Aannemers die tegen een
uurloon werken, hebben weleens de neiging
om wat langer te doen over bepaalde klussen. Een vaste prijs is meestal voordeliger.
Ook architecten vragen niet allemaal hetzelfde ereloon. Door de concurrentie kan
je soms flink wat besparen.

www.energiesparen.be/epcparticulier
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BENOveer in de juiste volgorde
Werken laten uitvoeren zonder te weten
wat de volgende stap is, is vragen om
problemen, en dus ook om meerkosten. Elk verbouwproject is anders, maar
algemeen geldt de regel: begin met
het dak, pak daarna de buitenmuren
aan, vervang vervolgens het glas, de
ramen en de deuren, isoleer de vloeren,
en eindig met de technieken: ruimteverwarming, verwarming van sanitair
water, ventilatie, elektriciteit, verlichting,

“Ben je niet zeker wat
voor jou financieel
haalbaar is? Praat
erover met je bank.
Die kan je hierbij bege
leiden en je adviseren
om de werken
eventueel te spreiden.”

waterbehandeling en regenwaterrecuperatie.
Hou bij elke stap rekening met de stappen
die al zijn gezet, en met de stappen die
nog moeten worden gezet. Wanneer je bijvoorbeeld nu je dak wil renoveren en pas
later je muren aan de buitenkant isoleren,
dan moet de dakwerker ervoor zorgen
dat de dakranden ver genoeg uitsteken.
Goede afspraken met een goede architect
en goede aannemers zijn dan ook van
cruciaal belang.

Spreid eventueel werken
Heb je er nu nog geen zicht op wat voor
jou financieel haalbaar is? Praat erover
met je bank. Die kan je hierbij begeleiden
en bekijken wat voor jou vandaag reeds
mogelijk is en welke werken je eventueel
een tijdlang kan uitstellen. De inrichting
van de zolder of een extra kinderkamer
bijvoorbeeld. Of de aankoop van designverlichting. Een simpel peertje in de
slaapkamer of op de overloop geeft licht
genoeg. Heb je niet meteen het geld voor
zonnepanelen of een slimme elektrische
installatie? Laat nu al genoeg wachtbuizen aanleggen en installeer een basispakket.
Steek zelf de handen uit de mouwen
Wanneer je over voldoende tijd beschikt
én een beetje handig bent, kan je veel besparen door eenvoudige maar tijdrovende
klussen zelf uit te voeren, of vrienden en
familie je te laten helpen. Denk bijvoorbeeld
aan afbraakwerken, de werf opruimen en
het vuil afvoeren. Ook houten trappen of
deuren schuren, gipsplaten plaatsen of
bakstenen sorteren is niet moeilijk.
Van werken die gevaarlijk zijn, zoals dakwerken, blijf je af. Waag je ook nooit zomaar aan
werken waarop een strenge reglementering
rust, zoals elektriciteitswerken.
Voer enkel die werken uit die jij, je familie
en vrienden echt beheersen. Slecht uitgevoerde werken laten herstellen kan je veel
geld kosten.
Bespaar desnoods op de binnenafwerking
Beknibbel nooit op de prijs of de kwaliteit van de ruwbouwmaterialen. Die
vormen de basis van een woning. Eens
je woning is afgewerkt, kan je nooit
meer aan de isolatie in de muren of het
dak. Je kan wel besparen op de materialen waarmee je je muren of dak afwerkt.

10 BENO

Hoe groter de dakpannen bjivoorbeeld,
hoe minder panlatten er nodig zijn, en
hoe vlugger een vierkante meter dak
gedekt zal zijn.
Als je toch op materialen wil besparen,
doe dat dan op die van de binnenafwerking. Kies bijvoorbeeld keramische tegels
in plaats van natuursteen, of een laminaatvloer in plaats van massief parket. Op
vloerbekleding zit al gauw 10 à 20 euro
verschil per vierkante meter. Ook de
prijzen van binnendeuren en deurklinken
lopen sterk uiteen.
Ga voor een IER
Je beperken tot enkel kleine ingrepen is
geen goed idee. Als je renoveert, doe het
dan ineens goed, en ga in de mate van het
mogelijke voor een doorgedreven energetische renovatie, al dan niet gespreid
over een langere periode. Zo verhoog je de
waarde van je woning, en vergroot ook je
comfort. Bij een IER (Ingrijpende Energetische Renovatie) geniet je bovendien verlaagde registratierechten en een korting
op de onroerende voorheffing.
Een ingrijpende energetische renovatie
is een renovatie waarbij de technische
installaties volledig worden vervangen en
minstens 75% van de buitenkant van een
woning wordt (na)geïsoleerd. Wie een

“Wie een woning koopt
en die ingrijpend
energetisch renoveert,
geniet 5 jaar lang
minder onroerende
voorheffing en betaalt
slechts 6% registratie
rechten.”

woning koopt als enige gezinswoning en
die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch
renoveert, betaalt maar 6% registratierechten (in plaats van 7%). Bij een woning
van 300.000 euro scheelt dat 3.000 euro
aan belastingen. En wie een bouwaanvraag voor een IER heeft ingediend en aan
het einde van de werken een E-peil van
maximaal E90 kan voorleggen, betaalt vijf
jaar lang maar de helft van de onroerende
voorheffing. Zakt het E-peil naar maximaal
E60, dan hoef je vijf jaar lang zelfs helemaal
geen onroerende voorheffing te betalen.
Meer info:
www.energiesparen.be/subsidies
Een huis van 30 jaar oud? Dan heb je
misschien recht op de renovatiepremie
Eigenaars met een lager of gemiddeld
inkomen evenals eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal
verhuurkantoor en die een huis van minstens 30 jaar oud willen renoveren, kunnen
een renovatiepremie van maximaal
10.000 euro aanvragen.
De uitbetaling wordt verdeeld over twee
aanvragen, met een tussentijd van minstens 1 en maximaal 2 jaar. Voor 2019 is
het plafond van het inkomen vastgelegd
op 42.890 euro voor een alleenstaande.
Voor alleenstaanden met één persoon ten
laste en voor gehuwden en samenwonenden is dat 61.270 euro. Per bijkomende
persoon ten laste mag er 3.440 euro
worden bijgeteld.
Meer info: www.wonenvlaanderen.be
Vergeet niet de individuele premies
aan te vragen
De Vlaamse overheid geeft via
distributienetbeheerder Fluvius (het
nieuwe netbedrijf dat vorig jaar ontstaan
is uit de fusie van Eandis en Infrax)
premies aan iedereen die zijn woning of
appartement energetisch wil renoveren.
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Totaalrenovatiebonus
(woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/06)

Individuele premies van je netbeheerder voor eindfacturen
vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 in bestaande woningen
investering
isolatie dak of
zoldervloer

isolatie
buitenmuur via
buitenzijde

isolatie
spouwmuur
isolatie
(in woningen aan‑
gesloten op het
distributienet voor
1/1/2006 of bouw‑
aanvraag uiterlijk
op 31/12/2005)

isolatie
buitenmuur via
binnenzijde

voorwaarden voor de premie

plaatser

premie

Rd-waarde minstens 4,5 m2K/W

aannemer

€ 4/m2 (i.p.v. € 6/m² in 2018)

Rd-waarde minstens 3,0 m2K/W

zelf

€ 2/m² (i.p.v. € 3/m² in 2018)

bonus

aannemer

€ 15/m2

• na 3 investeringen:
€ 1.250

Rd-waarde minstens 2,0 m2K/W, architect of aannemer met certificaat van bekwaamheid of aspirant

STS
aannemer

€ 5/m2

isolatie
buitenmuur

• na 5 investeringen
en mits opmaak EPC:
€ 2.750
• na 6 investeringen:
€ 3.750

lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK, volledige spouw gevuld, spouw minstens 50 mm

nieuw geïsoleerde oppervlakte
bedraagt minstens 30 m2

isolatie vloer
• te activeren voor eindfacturen vanaf
1 januari 2017

• na 7 investeringen:
€ 4.750
hoogrendementsof drievoudige
beglazing

aannemer

bijkomende voorwaarden voor de bonus

isolatie dak of
zoldervloer

• na 4 investeringen:
€ 1.750
Rd-waarde minstens 3,0 m2K/W

investering

€ 15/m

2

• 1 BENO-pass per woning of
appartement
nieuw geïsoleerde oppervlakte
bedraagt minstens 5 m2

zonneboiler
isolatie vloer
Rd-waarde minstens 2,0 m2K/W

aannemer

• binnen een periode van 5 jaar
minstens 3 investeringen
• de volledige woning of appartement
moet geïsoleerd zijn conform de
minimale isolatie-eisen voor het
krijgen van een premie vanaf 2017
voor de betreffende investering

€ 6/m2
warmtepomp

hoogrendementsof drievoudige
beglazing

U-waarde maximaal 1,0 W/m²K
(i.p.v. 1,1 W/m²K in 2018)

aannemer

€ 10/m2
ventilatiesysteem

warmtepomp

installatie
(in woningen aan‑
gesloten op het
distributienet voor
1/1/2014 of bouw‑
aanvraag uiterlijk
op 31/12/2013)

warmtepompboiler

aannemer

per wooneenheid en maxi‑
maal 40% van de factuur:
• € 4.000 geothermisch
• € 1.500 lucht-water
• € 800 hybride lucht-water
• € 300 lucht-lucht

enkel gebruikt voor productie van sanitair warm
water. Niet cumuleerbaar met een zonneboiler.
Enkel cumuleerbaar met warmtepomp indien de
warmtepompboiler eerst geplaatst wordt

aannemer

per wooneenheid premie van
€ 400, max. 40% factuur

Niet cumuleerbaar met een warmtepompboiler

aannemer

bij het plaatsen van een warmtepomp in een gebied
zonder aardgasnet of ter volledige vervanging
van elektrische verwarming verdubbelt het
premiebedrag; deze verdubbeling wordt slechts
eenmaal doorgerekend

voor appartementen: 50% van
bovenstaande bedragen

Voer minstens 3 BENOvatiewerken uit en krijg een totaalrenovatiebonus

zonneboiler
maximaal € 2.750 per
wooneenheid

Voer je binnen een periode van 5 jaar
minstens 3 energiebesparende werken uit? Dan krijg je – bovenop de individuele premies – een extra premie,
de totaalrenovatiebonus genoemd.
Het bedrag hangt af van het aantal
werken dat je laat uitvoeren.

Om voor deze extra bonus in aanmerking
te komen, moeten het volledige dak, alle
muren, alle vloeren en alle beglazing van
de woning of het appartement geïsoleerd
zijn conform de minimale isolatie-eisen
voor het krijgen van een aparte premie
voor dak, vloer, muur en beglazing.

“Vanaf 3 BENOvatiestappen in 5 jaar tijd heb
je recht op een extra
totaalrenovatiebonus.”

Meer Info: www.fluvius.be/premies. Indien je de aanvraag online indient bij Fluvius, dan wordt de premie sneller uitbetaald.
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BENOveren kan ook in fases

Tweede keer,
goede keer

Meer licht binnenbrengen en op dezelfde bebouwde oppervlakte
zowel het ruimtegevoel als de relatie met de tuin versterken, dat was
wat Greet wilde toen ze haar woning in Ledeberg voor de tweede
keer onder handen nam. Ditmaal moest het perfect zijn, met een moderne, goed geïsoleerde uitbouw met royaal veel glas, strakke lijnen,
rust en orde, een nieuwe keuken in de hoofdrol, en binnen en buiten
die in elkaar overvloeien. “Alles klopt. Nu is het helemaal naar mijn
zin”, zegt ze.
“Ik woonde vroeger niet ver van hier. Aan het Muinkpark in Gent.
Dicht bij de Kinepolis”, vertelt Greet. “Maar het was een huurhuis, en
ik had last van dingen die maar niet hersteld werden. Dus besloot ik
in de omgeving op zoek te gaan naar een huis van mezelf, zodat ik er
zelf voor kon zorgen dat alles in orde was. Huizen aan het Muinkpark
waren aanzienlijk duurder dan huizen in Ledeberg. En ik wilde ook
een tuintje hebben. Ik was naar een huis aan de Fransevaart in Ledeberg gaan kijken. En toen ik daarna nog wat rondwandelde, zag ik dit
te koop staan. Ik ben binnengegaan, heb het nog een keer bezocht
met een vriend, en het gekocht. In 1995 was dat.”
Keuken in de ijskast
Greet is het pand bijna direct beginnen verbouwen. “Dakisolatie, nieuwe ramen, ‘deftig’
sanitair, laminaat op de bovenverdieping,
zwaardere elektriciteit, centrale verwarming, en een schuifraam aan de kant van
de tuin. Alles wat ik nodig vond. Behalve
de keuken. Ik wilde die conceptueel totaal
anders, maar mijn budget was op. Ik heb de
oude keuken dan maar teruggezet, zodat ik
er nog eens kon over nadenken.”
In 2012 werd Greets buurman ernstig ziek.
“Toen heb ik gedacht: als ik ooit nog wil
verbouwen, dan moet ik het nu doen. En
deze keer moet het perfect zijn. Hopelijk
heb ik er nog 20 jaar deugd van.”

14 BENO

Op de eerstvolgende Open Renovatiedag
is ze vijf huizen gaan bezoeken. Eentje sprong eruit, een renovatie van het
architectenteam Delobelle. “Ik heb hen
gecontacteerd, en ze hebben mij enkele
referenties gegeven. In het ene huis was
ik gecharmeerd van de lichtstraat, in een
ander van de keuken die in de living was
geïntegreerd, in nog een ander van het feit
dat de wasmachine was ingebouwd in een
kast in de traphal. We hebben onze ideeën
samen gelegd, en daarna is het heel snel
gegaan. Al na twee voorstellen stond mijn
besluit vast: ik wilde Robby voor de technische kant van de verbouwing. En zijn
vrouw Marian voor de interieurinrichting.”
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Isolatie prioritair
Oorspronkelijk was het de bedoeling om
enkel het achterste deel van het huis –
met de oude keuken, de tuinberging en het
buitentoilet – te slopen en dat te vervangen door een goed geïsoleerde constructie, met een plat dak in twee hoogtes,
en de keuken van Greets dromen. Maar
als gevolg van opstijgend vocht was het
booggewelf in de kelder omhoog gekomen, waardoor er van de cementen woonkamervloer stukjes afbrokkelden. “Daarom
werd het booggewelf afgebroken en heb
ik de kelder waterdicht laten afwerken met
een volledige bekuiping. De kelder heeft
nu een nieuw betonnen gewelf, de rest van
het gelijkvloers een nieuwe betonplaat.
Dat viel natuurlijk wat tegen op financieel
vlak, maar het voordeel is dat ik nu een
propere kelder heb die volgens de strengste normen is geïsoleerd.”
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Licht en ruimte
“Goede isolatie, dat is een van de argumenten waarmee we Greet hebben overtuigd
het oude schuifraam niet te recupereren”,
vertelt Robby Delobelle. “De isolatiewaarden van glas van vandaag zijn vele malen
beter dan die van glas van 20 jaar geleden.
Omdat het quasi pal naar het zuiden is
georiënteerd, is het nieuwe schuifraam
bovendien voorzien van een zonwerende
coating. Van de voorgevel zijn we af gebleven. Wanneer het dak en de ramen – de
grootste warmteverliesposten – grondig
zijn aangepakt, is de kleine oppervlakte
van één buitenmuur geen prioriteit. Het
huis dateert van het einde van de 19de
eeuw. Het dikke, volsteense metselwerk
heeft een enorme buffercapaciteit die ervoor zorgt dat het vocht dat de bakstenen
opnemen, snel verdampt.”

Eten doet Greet bij warm weer onder het
overdekt terrasje. “Zelfs als het regent, kan
ze nog lekker buiten zitten”, zegt Robby. “En
doordat de plafonds buiten dezelfde kleur
hebben als de plafonds binnen, en ook op
precies dezelfde hoogte zitten, verruimen de
woonkamer en de keuken en wordt de tuin
visueel mee opgenomen in het interieur.”
“Ik vind die binnen – buiten echt supergoed
geslaagd”, glundert Greet.
Op dit gedeelte van de uitbouw komt nog
een groendak. Het tweede, smallere deel
van het dak is 8 cm hoger, en biedt zo plaats
aan een lichtstraat dwars op de woning.
Deze lichtstraat, samen met de lichtkoepel
en de glaswand, zorgt er tevens voor dat de
vroeger vrij donkere middenplaats, waar nu
de eettafel staat, meer daglicht krijgt.
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Buitenkeuken
In het interieur gaat de keuken met veruit
de meeste aandacht lopen. “Een eerste
idee was om er een leefkeuken van te
maken en het kookfornuis centraal te
plaatsen. Maar dat was niets voor mij. Ik
kook heel weinig. Ik ben ook heel weinig
thuis. Ik zit nu supervaak aan het middenblad op mijn laptop te werken. Een bureau
heb ik eigenlijk niet meer nodig.”
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“Ik heb graag orde in huis. Ik ben nogal
prikkelgevoelig. Daarom die combinatie
van wit en zwart – ik breng liever kleur in
door middel van accessoires. Daarom ook
de greeploze deurfronten. En de strakke
belijning. Dat is helemaal naar mijn zin.
Ooit komt er in plaats van de boekenrekken
nog een wandkast in dezelfde stijl van de
keuken.”

De constructie loopt letterlijk door naar de
stadstuin, waardoor Greet een extra keuken
heeft die tegelijk dienst doet als vernuftige
bergruimte. Onder het granieten blad zitten
twee buitenvuilnisbakken discreet ingewerkt.
En achter de witte fronten aan de overkant is er
plaats voor emmers, een pompbakje op regenwater, en onderaan voor glas en papier. “In de
zomer is dit mijn buitenkeukentje. Echt tof.”
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Eind goed al goed
Nog zo’n slimme ingreep is de combinatie van het toilet en de toegang naar de
kelder. Robby: “Als je in een oude rijwoning een toilet op het gelijkvloers wil, is
daarvoor meestal wel een plek onder de
trap. Maar wat als je de onderkant van de
trap wil gebruiken als keldertoegang? We
hebben daarvoor al in heel veel verbouwingen een oplossing gevonden door beide te
combineren. Dat je dus naar de kelder kan
via het toilet, maar op zo’n manier dat je
het niet zo ervaart.”
Greet: “Wie het niet weet, beseft niet dat
het paneel achter het handdoekrekje in
feite de deur naar de kelder is. Het is net
een kast die in het toiletruimte staat. Ik
vreesde eerst dat de toiletruimte wat klein
zou zijn. Maar dat is het niet. Ook dit vind
ik perfect!”

Volg ook jouw ideale BENOvatietraject

Je huis is aan vernieuwing toe? Doe het dan ineens goed, en BENOveer in plaats van ‘gewoon’ te renoveren. BENOveren past perfect bij de ambitie om energiezuinig en efficiënt te moderniseren. Door slim en
doordacht te werk te gaan, verlaagt je energiefactuur, verhoogt je wooncomfort, krijgt je woning meer
waarde en bewijs je ook het milieu een grote dienst. Maar wat betekent BENOveren in de praktijk? Hoe
doe je het, en waarop moet je vooral letten?
Het meest gebruikelijke BENOvatietraject – al heeft ieder project uiteraard zijn eigen aanpak, en lopen
er vaak werken dooreen – gaat via de BENOvatie van achtereenvolgens het dak, de buitenmuren, het
glas, het schrijnwerk en de vloer naar de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water,
ventilatie, elektriciteit, verlichting... Surf naar www.mijnBENOvatie.be om voor elke BENOvatiestap een
schat aan informatie, concrete oplossingen, premie-updates en financieringsadvies te vinden.
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BENOvatie-

innovaties
Wat zijn de BENOvatietrends van 2019? Welke oplossingen
ken je nog niet? En wie bracht wat op de markt?
Enkele BENOvatienieuwigheden.

Mooier en energiezuiniger in één handeling
Façabrick combineert ongeveer 22 mm dikke keramische steenstrippen met een paneel uit
geëxpandeerd polystyreenschuim (eps) dat is voorzien van een mortellaag met een geïntegreerd
wapeningsnet. Het 2-in-1-renovatiesysteem verzekert een snelle plaatsing en een duurzaam
resultaat. En vooral: een mooie en efficiënt geïsoleerde gevel. De isolatiepanelen zijn verkrijgbaar
in verschillende diktes, naargelang de isolatiegraad die je wil. Ze worden op de gevel verlijmd, vervolgens verankerd met pluggen uit verzinkt staal, en afgestreken met wapeningsmortel. Daarna
worden de steenstrippen op de panelen verkleefd. Het resultaat is een gevel die nauwelijks te onderscheiden is van een klassieke baksteengevel en ook alle voordelen heeft van bakstenen met
een traditionele dikte: een grote onderhoudsvriendelijkheid, een lange levensduur en een grote
stootvastheid. Voor de steenstrippen kan je kiezen uit nagenoeg het volledige gamma gevelstenen van Terca en Desimpel, zowel handvorm, vormbak als strengpers. www.wienerberger.be

De meest geavanceerde
condenserende gaswandketel

Extra gezond en extra lekker
drinkwater

Altijd en automatisch de beste
binnenluchtkwaliteit

Innovatief 'pop-insysteem':
de snelste isolatie op de markt

De condenserende ketel
Vitodens 200
van Viessmann
is de meest
geavanceerde
in zijn soort. De
unieke Lambda Pro Control
Plus-regeling
garandeert een
perfecte gasverbranding, ook bij
een wisselende
samenstelling
van het gas.
Ook het hart van
deze ketel – de
radiaalwarmte-

Je kan kalk bestrijden met een waterverzachter, maar ook
via kalkneutralisatie – een technologie waarbij met een minimaal stroomverbruik elektrische impulsen worden afgegeven die het calcium dat in het water is opgelost, omvormen
tot minuscule kalkkristallen. Zo wordt komaf gemaakt met
zowel kalkaanslag in leidingen, boilers en douchekoppen als
met corrosie op leidingen uit gegalvaniseerd staal. Vergeleken met een waterontharder heeft de BWT AQA Total
Energy-kalkneutralisator belangrijke voordelen: hij verbruikt
geen zout, er is geen afvoer voor spoelwater nodig, en je
kraantjeswater blijft alle essentiële mineralen behouden.
Meer nog: de AQA Total Energy voegt aan je drinkwater extra
magnesium toe, waardoor het extra gezond en extra lekker
wordt. Magnesium is immers niet alleen een mineraal waaraan veel mensen een tekort hebben, het is ook een smaakdrager. www.bwt.be

Voor wie enkel zijn badkamer opknapt, een extra
toilet installeert of een
nieuwe keuken bijbouwt
en daarbij doeltreffend
komaf wil maken met
vochtproblemen en
geurtjes, is de Waves de
ideale decentrale ventilatieoplossing. Anders dan
klassieke badkamer- of
toiletventilatoren (die je
zelf moet aan- en afzetten
via een schakelaar, of die
achter de verlichtingsschakelaar aangesloten
zitten), stemt de Waves
zijn ventilatieniveau
volautomatisch af op
het vochtgehalte en de geurtjes die hij 24/7 via zijn sensoren
detecteert. Neem je een douche, dan gaat de ventilator harder
aan de slag om de binnenlucht te kunnen afvoeren. Hetzelfde
gebeurt bij geurtjes afkomstig van het toilet, koken of bakken.
Van de Waves bestaat er eveneens een variante die is uitgerust
met een vocht-, een VOC-(geurtjes) én een CO2-sensor. Loopt

Comfofix®, het nieuwe ‘pop-insysteem’ van Recticel Insulation onderscheidt zich door zijn bijzonder snelle en gebruiksvriendelijke plaatsing. Het volstaat de isolatieplaten tussen
de dakspanten te duwen, en klaar is Kees. Hun unieke
ontwerp zorgt ervoor dat de platen perfect aansluiten tegen
de spanten en op hun plaats blijven zitten. Je hebt dus
geen bevestigingsmateriaal nodig. Dankzij hun uitzonderlijke thermische prestaties is er bovendien maar één dunne
laag isolatiemateriaal nodig, waardoor je ruimte bespaart
onder het dak. Omdat de isolatieplaten in één laag, op korte
tijd en zonder extra bevestigingsmateriaal of gereedschap
geplaatst kunnen worden, is het nieuwe pop-insysteem erg
kosteneffectief. www.recticelinsulation.be

wisselaar in inox
– is de beste in
zijn soort. Geen enkele warmtewisselaar biedt zoveel
perspectief op een langdurige en duurzame werking.
De warmtewisselaar is zelfreinigend en optimaal voor
condensatie: tot 109% van de energie in het gas wordt
nuttig gebruikt. Bovendien heeft hij een garantie van
10 jaar. Het vermogen van de ketel kan zich aanpassen
van 6% tot 100%. Hierdoor worden vele starts en stops
van de ketel vermeden. Het resultaat? Een energiezuinig gebruik, lage emissies van schadelijke gassen en
bovenal een langere levensduur.
www.viessmann.be
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het CO2-gehalte te hoog op door een drukbevolkt feestje in de
woonkamer? Ook dan drijft de Waves zijn ventilatieniveau op
om vanuit badkamer, toilet en/of keuken de binnenluchtkwaliteit
weer op peil te brengen. Dit maakt van de Waves de geknipte
oplossing om een totaalrenovatie waarin geen ruimte is voor
een ventilatiekanalennet toch volautomatisch én vraaggestuurd
te kunnen ventileren. www.renson.be
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Maximale isolatie, maximale lichtinval
Natuurlijk licht heeft een positieve invloed op ons humeur, vermindert stress en verhoogt de productiviteit. ECLAZ ONE – een
samentrekking van éclat (helderheid, glans) en lazer (vanwege
de productietechniek) – combineert de beste isolatiewaarden die
glas maar kan hebben met een maximum aan daglicht. ECLAZ
ONE laat 80% van het natuurlijk licht binnen. Dat is 10% meer dan
de standaard 1.0-beglazing. ECLAZ ONE heeft ook een opvallend
hoge zontoetredingsfactor, waardoor je extra profiteert van de
gratis zonnewarmte. Bij ECLAZ ONE liggen de zonnewarmtewinsten die je uit het glas haalt 15% hoger dan bij andere 1.0-hoogrendementsbeglazingen. Een maximum aan daglicht zorgt er
tevens voor dat je minder behoefte hebt aan kunstlicht, wat goed
is voor je elektriciteitsfactuur. Indien je dat wil, kunnen aan het
glas extra functies worden toegevoegd: een akoestisch isolerende laag om geluidshinder te beperken, een letselwerende laag
om verwondingen te voorkomen in geval van glasbreuk, en een
inbraakvertragende laag om inbrekers langer buiten te houden.
www.saint-gobain-building-glass.be

Maak van elke woning
een ‘smart home’

Bedien je verlichting, verwarming, ventilatie, rolluiken, zonwering, geluidsinstallatie, de toegang tot je woning en nog
veel meer vanop één centrale plek in je woning met een
touchscreen. Of met je smartphone, waar je ook bent. Ook
je energieverbruik kan je centraal beheren en bijsturen
met het huisautomatiseringssysteem Niko Home Control.
De herkenbare iconen zorgen voor een vlotte bediening.
Je kan eenvoudig zelf software-updates downloaden, en
je kan je installatie laten connecteren met systemen van
onder andere Sonos, Bose, Renson en Velux. Vanaf de
tweede helft van 2019 is het systeem ook beschikbaar
voor op bestaande bekabeling, zodat je zonder kappen of
breken je woning slim kan maken.
www.niko.eu/nikohomecontrol

Luchtdicht in een handomdraai
Er bestaan firma’s die zijn gespecialiseerd in het luchtdicht maken van de diverse aansluitingen in een woning. Maar je kan ook gemakkelijk zelf aan de slag. Geen gedoe met knippen, plooien en plakken van vensterfolies: met Soudatight introduceert
Soudal lucht- en dampdichte vloeibare membranen die uitblinken door hun gebruiksvriendelijkheid. Na het aanbrengen vormen ze een elastisch, naadloos geheel dat perfect de vorm van de
ondergrond volgt. Soudatight LQ (Liquid) smeer je met een muurborstel uit
op de zone die je luchtdicht wil maken. Dankzij de minuscule glasvezels
kan de luchtdichtingspasta ook grotere langsnaden, bijvoorbeeld tussen de
binnenschaal van de muur en de isolatielaag, overbruggen. Soudatight SP
(Sprayable) wordt aangebracht met behulp van airless spuitapparatuur en kan
elke aansluiting of zelfs een volledig oppervlak snel en eenvoudig luchtdicht
maken. Soudatight SP GUN is dan weer een prima product voor kleinere
oppervlakken. Alle producten van Soudatight zijn solventvrij en voldoen aan
de strenge eisen van het EC1 Plus-label. www.soudalluchtdicht.be
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Dé manier om vanop afstand je verwarming te monitoren
Woningverwarming is een van de gebieden waar geconnecteerde
toestellen écht een meerwaarde kunnen bieden. Viessmann pakt
daarom uit met de ViCare, een app waarmee je vanop afstand je
verwarmingsinstallatie kan regelen. Dankzij de intuïtieve interface
zie je meteen hoe het met je verwarming is gesteld. En met één
swipe kan je de kamertemperatuur verhogen of verlagen. Bij het
verlaten van je woning kan je via de app je verwarmingsinstallatie
op een lagere temperatuur instellen om energie te besparen. De
app laat ook toe om voor elke dag verschillende in- en uitschakeltijden te programmeren. Een geel veld geeft aan dat er binnenkort
een onderhoudsbeurt gepland staat. Bij een rood veld verschijnt
automatisch een link om contact te nemen met een installatie- en
servicebedrijf. Daartoe volstaat het eenmalig dit bedrijf aan te
duiden. Je kan het servicebedrijf ook de toelating geven om je verwarming te monitoren. De ViCare app is beschikbaar in iPhoneen Androidversie. www.viessmann.be

Gerecupereerd regenwater
zonder geurtjes en kleurtjes

Tijdloos en superisolerend

Voor zo’n 142,50 euro (excl. btw) biedt waterbehandelingsspecialist BWT de Pluvio 500 ST aan, een filtercombinatie die de kleur en de geur uit je gerecupereerde
regenwater haalt. Zo zie je geen slijmerige film in je toilet, en
ruiken je pas gewassen kleren lekker fris. De regenwaterfilter
van BWT filtert gerecupereerd regenwater in drie stappen.
De eerste filter zorgt voor een voorfiltering van de grootste
vuildeeltjes tot 90 μm en kan worden uitgewassen. Zo houd
je de onderhoudskosten minimaal. Het tweede filterelement
filtreert kleinere vuildeeltjes tot 25 μm en is bacteriostatisch.
Micro-organismen kunnen er zich dus niet op ontwikkelen.
De derde filter met actieve koolstof slaagt erin de kleinste
vuildeeltjes tot 5 μm (zoals pesticiden en herbiciden) op te
nemen en te neutraliseren. Het resultaat: gerecupereerd
water dat volledig geur- en kleurloos is. www.bwt.be
Behalve voor zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding staat
pvc al langer bekend voor zijn goede isolatiewaarde. De
Linktrusion®-technologie maakt kiezen voor pvc-schrijnwerk
nog interessanter. Door de gegalvaniseerde stalen versterkingen te vervangen door continue glasvezelverbindingen zijn
de isolatieprestaties van Zendow#neo-profielen tot 35% beter
dan die van klassieke profielen. Bijkomende troeven van de
Zendow#neo-ramen van Deceuninck zijn het strakke en tijdloze
design, de meer dan 4.000 mogelijke kleurcombinaties, en de
grotere afmetingen.
www.deceuninck.be
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Meer
woonruimte
nodig?

Renovatiescreen op zonne-energie
Grote ramen zorgen voor flink wat daglicht binnenshuis. Maar
om in de zomer oververhitting te vermijden, is het belangrijk
dat je maatregelen neemt om de zon tegen te houden nog
voor die het glas bereikt. Dankzij de Fixscreen Solar kan dat
heel eenvoudig ook bij bestaande ramen, zonder kap-, breek- of
elektriciteitswerken. De Fixscreen Solar is een windvaste screen
om voor het raam te plaatsen. Dit type doekzonwering werkt –
dankzij een zonnecel die naar keuze links of rechts op de voorkant
van de kast aangebracht kan worden – op zonne-energie, zonder
elektrische bedrading. De screen kan ongecompliceerd en zonder
breekwerken op elk raam gemonteerd worden, tot maximum 10,8
m², en wordt standaard geleverd met een radiogestuurde motor.
De batterij bevindt zich in een kokerprofiel onder de kast. Zowel
motor als batterij zijn gemakkelijk bereikbaar. www.renson.be

Haal zonder problemen
digitale videofonie in huis

Gevelbekleding Premium Vlak: perfecte afwerking tot in het kleinste detail

Je wil graag een digitale videofoon aan je voordeur,
maar de bel die je nu hebt krijgt nog stroom via gewone
elektriciteitsdraden? Een klassieke deurbel kan eenvoudig
worden vervangen door de 2-draadse IP-toegangscontrole
van Niko. Eenvoud en comfort staan centraal: er is geen
programmering nodig, het systeem stelt zichzelf in, en je
kan er meteen mee aan de slag. De postbode komt een
pakketje leveren en jij bent niet thuis? Geen probleem, je krijgt
een melding op je smartphone en kan vanop afstand met
je bezoeker communiceren. Met de digitale videofoon van
Niko kan je ook achteraf op je binnenpost bekijken wie aan je
deur gebeld heeft. De strakke, moderne look van het nieuwe
videofoniesysteem past bij elke stijl. www.niko.eu

Trendy of
tijdloos?
Geraffineerd
of strak?
Karaktervol
of sober? Met
een donkere
gevelbekleding
kan je alle
kanten uit en
zit je altijd
goed. Een
beetje zoals
een ‘little black
dress’ dus, of
een donker
kostuum. Al
zijn ook die
pas helemaal
ideaal als ze
je als gegoten zitten, met oog voor detail zijn afgewerkt,
en met de juiste accessoires worden gecombineerd.
Dat dit eveneens voor je woning geldt, heeft Deceuninck
goed begrepen. Want zijn nieuwe gevelplanken Premium
Vlak (P 2730), beschikbaar in 4 donkere kleuren, zijn niet
alleen perfect vlakliggend. Ze worden ook onzichtbaar
aaneengevoegd dankzij het discrete koppelstuk dat
Deceuninck voor dit nieuwe gevelbekledingssyteem heeft
ontwikkeld. www.deceuninck.be
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Richt de zolder in

BEELD: NIKO
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Onder de dakpannen ligt er een zee van ruimte waarvan
je de mooiste en sfeervolste kamer(s) kan maken, soms
wel met het mooiste uitzicht van heel je huis. Een master
bedroom met een bad en inloopdouche. Een werkkamer of
atelier. Een hobby- of fitnessruimte. Een speelpaleis voor de
kinderen. Een studio. Een thuisbioscoop. Een loungeruimte
om ongestoord een boek te lezen of naar muziek te
luisteren… Afhankelijk van de grootte kan je een zolder
eigenlijk alle functies geven die je maar kan bedenken.
En door het afgeschuinde dak krijg je een lichtinval die in
andere kamers niet mogelijk is. Bezin wel vooraleer je eraan
begint. De zolder blijft een bijzondere ruimte, met specifieke
eisen en beperkingen.

laten installeren. Dat heeft onvermijdelijk
gevolgen op de onderliggende verdieping.
Soms zal je een kamer of een deel ervan
moeten opofferen. Een specialist kan je
vertellen of alles wel haalbaar is.

Tip
Een klassieke vaste trap heeft een
rechthoekige ruimte van ongeveer
3 x 0,90 meter (2,70 m²) nodig. Wil
je dat de trap minder bewoonbare
zolderruimte inpalmt? Opteer dan
voor een wenteltrap. Die heeft voldoende aan 1,70 m².

Is de zolder hoog genoeg?

Hoe zit het met de toegankelijkheid?

Heeft de vloer voldoende draagkracht?

Begin met de ruimte goed in te schatten.
Een zolder kan ruim lijken, maar in de
praktijk is een groot gedeelte ervan niet
bruikbaar. De echt bewoonbare oppervlakte
beperkt zich tot de plaatsen waar je comfortabel rechtop kan staan. Dat betekent
niet dat de rest van de zolder als verloren
moet worden beschouwd. In de ruimte
onder de dakhelling kan je bijvoorbeeld een
bureau, een bed of inbouwkasten zetten.

Oude zolderruimtes zijn meestal te bereiken via een steile, smalle trap of via een luik
in het plafond waar een plooibaar laddertje
uitklapt. Voor kinderen, of voor als je ouder
wordt, is dat niet meteen de veiligste oplossing. Je zal de opening van de toegang
moeten vergroten en een volwaardige trap

De zoldervloer van de meeste oude
huizen bestaat uit een houten roostering met aan de bovenzijde een
loopvloer uit planken of platen en aan
de onderzijde houten latjes, gipskarton- of gipsvezelplaten. Zo’n vloer kan
in principe 150 à 200 kg gewicht per

vierkante meter dragen. Wanneer je de
zolder wil verbouwen tot bijvoorbeeld
een speelkamer voor de kinderen,
zullen er meestal geen problemen zijn.
Maar als je op zolder een badkamer
wil voorzien – een gevuld bad weegt
al snel 400 kilo –, of er zware boekenrekken wil installeren, dan spelen de
sterkte en het draagvermogen van de
vloerconstructie wél een belangrijke
rol. Roep de hulp in van een specialist
die voor je kan nagaan of de vloer
moet worden verstevigd.

Tip
Wil je op
zolder een
kinderkamer
bijmaken, overweeg dan akoestische isolatie door middel van een
‘zwevende’ vloer. Belangrijk is dat
de isolatieplaten een halve cm van
de wanden verwijderd blijven en er
randstroken worden voorzien.
BEELD: GYPROC

Tip
Is de dakstructuur in goede staat?

Hoe steiler de dakhelling, hoe meer
vierkante meter woonmogelijkheid. Ideaal
is een dakhelling van 45°. Eventueel kan
je het dak laten verhogen of de dakvorm
aanpassen door middel van een dakkapel.
Heel trendy is een dakkapel in de vorm van
een kubus.

Tip
Vergeet niet dat er ook voldoende
ruimte moet zijn om de technieken
te installeren en muren en plafonds
optimaal af te werken. Werk je de
dakstructuur onder de balken af, dan
verlaagt de hoogte onder het dak.
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De dakstructuur mag niet zijn aangetast
door insecten, schimmels of zwammen. Dat kan je controleren door met
een scherp voorwerp op verschillende
plaatsen in het hout te prikken. Aangetast hout moet worden vervangen of
behandeld.
Kijk zeker ook na of het dak goed waterdicht is. Elke belangrijke waterinsijpeling
zal vroeg of laat het dakgebinte aantasten.
Slechte aansluitingen van het lood- en
zinkwerk moeten worden hersteld en
vervolgens waterdicht gemaakt. Kapotte
pannen moet je vervangen. Of misschien
leg je beter ineens een nieuwe bedekking
op je dak?

Let op de staat van de regenwaterafvoer. Bij oudere woningen komen er
dikwijls lekkages voor. En soms zijn
gedeeltes van de dakgoot verrot.

Als je dak geen onderdak heeft (dan
zie je de dakpannen als je op zolder
staat), of als het onderdak geen damp
doorlaat (bitumenpapier of plastiekfolie bijvoorbeeld) of niet meer
in goede staat verkeert, laat dan de
dakpannen en de pan- en tengellatten
weghalen en een nieuw onderdak
plaatsen.

Is er een onderdak?
Een traditioneel, goed geïsoleerd hellend dak bestaat uit vier onderdelen: de
dakstructuur, een onderdak (een waterdichte en dampdoorlatende folie of
stijve plaat net onder de dakbedekking)
dat de isolatie en de binnenruimte moet
beschermen tegen neerslag, wind en
ingeblazen poedersneeuw van buiten, het
isolatiemateriaal zelf, en ten vierde een
dampremmende laag die condensproblemen moet vermijden.

Tip
Is je dakbedekking nog in goede
staat, dan kunnen de dakpannen
teruggeplaatst worden. Hebben je
dakpannen hun beste tijd gehad, dan kan dit een uitstekend
moment zijn om de dakbedekking
te vernieuwen en de goten na te
kijken.
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Hoe wil je het dak isoleren?

Tip

Een niet-geïsoleerde zolder kan bloedheet
zijn in de zomer en ijskoud in de winter –
een probleem dat enkel teruggedrongen
kan worden door het dak te isoleren. Dakisolatie kan aan de binnenzijde of aan de
buitenzijde. Het gemakkelijkst is isoleren
aan de binnenzijde. Hoe je dat het best
doet hangt af van het type dak: is het een
keperdak (een dak met zowel verticale als
horizontale balken) of is het een spantendak (een dak met enkel verticale balken)?

Heb je een spantendak? Dan zijn de spanten meestal
15 of 18 cm diep en kan je makkelijk na-isoleren door
isolatieplaten tussen de spanten te klemmen. Bij oudere
woningen is de kans groter dat je een keperdak hebt. Kepers
zijn meestal maar 6 cm diep. Om dikker dan 6 cm te kunnen
isoleren, heb je twee mogelijkheden. Ofwel verhoog je de kepers door er balkjes bovenop te schroeven. Ofwel maak je gebruik van speciale ophangstangen.
Hierover spies je zowel de isolatie als het dampscherm, waarna je het pakket
vastklemt met rondellen en doppen. Deze laatste oplossing is duurder, maar
heeft als groot voordeel dat het werk snel en gemakkelijk gaat en dat het
dampscherm overal goed luchtdicht aansluit.
BEELD: ISOVER

Sommige daken werden al eens geïsoleerd, bijvoorbeeld met harde platen van
geëxpandeerd polystyreen van 4 cm dik
of met flensdekens van een 6-tal cm
dik. Voor BENOvatienormen is dat niet
voldoende. Harde platen verwijder je
best, want ze sluiten meestal niet mooi
meer aan tegen de draagstructuur en het
onderdak. Flensdekens die nog intact zijn
kan je laten zitten, op voorwaarde dat het
onderdak goed aansluit en het houtwerk
nog in goede staat verkeert. Als je een dak
isoleert waar er isolatie met een dampscherm aanwezig is, moet je dat dampscherm verwijderen of doorprikken. Zo niet
kan de extra isolatie gevangen komen te
zitten tussen twee dampremmende lagen,
met vochtproblemen tot gevolg.
Eenmaal het dak geïsoleerd is, kan je
het afwerken met gipskartonplaten.
Afhankelijk van of je de dakstructuur
al dan niet zichtbaar wil laten, en van
bepaalde eisen die je stelt – inzake
akoestiek of vochtwerendheid bijvoorbeeld –, bestaan er verschillende types
van platen. Heel handig zijn oplossingen
met isolatie, dampremmende laag en
gipskarton in één paneel.
Als je een hellend dak aan de buitenzijde isoleert, wordt dit een sarkingdak
genoemd. Bij de sarkingmethode wordt
de isolatie niet tussen en op de kepers of
spanten aangebracht, maar bovenop de
draagstructuur van het dak. De dakpan-
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nen, panlatten en tengellatten worden verwijderd, er komen isolatieplaten bovenop
de kepers, daarna een onderdak dat het
dak wind- en waterdicht moet houden, en
vervolgens worden er nieuwe tengellatten

Tip
Heel handig
zijn dakelementen met
onderdakfolie,
houten tengellatten,
een meerlaagse kraft-alubekleding,
pir-isolatie en houten balken in één.
Ze zijn vlot te monteren, en doordat de
houten balken in het isolatieschuim
verwerkt zitten, wordt de isolatieschil nergens onderbroken en zijn er
geen koudebruggen. Anders dan de
klassieke geïsoleerde dakelementen
zijn de elementen niet afgewerkt aan
de binnenkant. De afwerking kan dus
bij het plaatsen niet beschadigd of
besmeurd worden, en je krijgt altijd
een mooi plafond. Nog een voordeel
is dat een leidingenspouw voor de
verlichting kan worden voorzien.
Bij klassieke dakelementen is enkel
opbouw mogelijk.
BEELD: RECTICEL INSULATION

en panlatten en een nieuwe dakbedekking
aangebracht. Deze oplossing is arbeidsintensiever, maar laat wel toe dat de
dakstructuur aan de binnenkant zichtbaar
blijft en dat al geplaatste binnenafwerking
kan blijven zitten. Dit is ook technisch de
beste oplossing aangezien je bovenop je
dak een doorlopend isolatieschild plaatst.
Sommige fabrikanten van dakbedekkingsmaterialen hebben speciale hulpstukken om de verhoging van de isolatie
ter hoogte van de topgevels op te vangen
en mooi af te werken.
Hoe wil je zorgen voor een goede
luchtdichtheid?
Een goede luchtdichtheid is niet enkel
belangrijk om geen warmte te verliezen,
het is ook een absolute vereiste om
schade aan de isolatie te vermijden. De
werking van de meeste thermische isolatiematerialen is immers gebaseerd op
het beperken van de warmtetransmissie
door middel van stilstaande lucht die zit
opgesloten in de kleine cellen of tussen
de fijne vezels van het isolatiemateriaal.
Wanneer er in of rondom de isolatie
lucht kan stromen, dan voeren de luchtstromingen vocht met zich mee. Dat
vocht kan zich ophopen in de isolatie en
zo de isolatiewaarde sterk naar beneden
halen. Wanneer het koude, opgehoopte

BEELD: NIKO

Tip

Hoe haal je licht binnen?

Overlappingen
van dampschermbanen,
kleine openingen
en beschadigingen in
dampschermfolies, alsook doorvoeringen voor kabels of leidingen doorheen
dampschermen kan je gemakkelijk zelf
luchtdicht maken. Daarvoor bestaan
er specifieke kleefbanden. Voor het
lucht- en dampdicht maken van de
aansluiting tussen dampremfolies en
poreus, oneffen metselwerk kan je met
gebruiksklare lijmen aan de slag.

Wellicht heeft je zolder maar één of twee
onooglijke raampjes. Je zal dus meer
natuurlijk licht moeten binnenhalen. Niet
enkel voor je wooncomfort en het ruimtegevoel, maar ook voor je goed humeur
en de werking van je hersenen. Natuurlijk
licht maakt je fitter en blij.

BEELD: SOUDAL

vocht in contact komt met de warme
binnentemperatuur, kunnen schimmels
en condensatie ontstaan. Om dat te
voorkomen, moeten alle naden, kieren
en alle plaatsen waar leidingen doorheen het dak gaan zorgvuldig worden
afgedicht.

Voor een ideale lichtinval moet volgens
beroepsmensen het raamoppervlak 10
à 12% van de vloeroppervlakte bedragen. De vaakst gekozen oplossing zijn
dakvensters. Ze brengen zo’n 40% meer
daglicht binnen dan een dakkapel met
dezelfde oppervlakte, en ze zijn (ook door
een handige doe-het-zelver) eenvoudig
te plaatsen – zeker als ze precies tussen
twee gordingen passen. Een dakvenster kan je volledig zelf samenstellen:
het formaat (in een slaapkamer kunnen
kleine dakramen volstaan, een leefruimte
vraagt grotere exemplaren zodat je niet
continu het licht moet aansteken om iets
te kunnen zien), het materiaal (hout, aluminium en pvc), het bedieningssysteem

(manueel, elektrisch, automatisch, via je
smartphone…), de manier van openen, en
de soort beglazing (hoogrendementsglas,
akoestische beglazing, zonwerende beglazing, beglazing met een zelfreinigende
coating…).

Tip
Een zeer
efficiënte
combinatie
voor in
hellende daken is
zonwerend glas met een coating
om de vervuilingsfactor te verlagen.
De regen spoelt dan de vuilresten
op het glas weg. Aangezien de
U-waarde daalt wanneer beglazing
gekanteld wordt, is ook drievoudige
beglazing een aanrader. Maar
dat is zwaarder dan tweevoudige
beglazing en daardoor niet geschikt
voor elk dak.
BEELD: SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS
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Heb je naast meer licht ook behoefte aan
meer staruimte, dan is een dakkapel een
goede oplossing. Dakkapellen kan je ter
plaatse in elkaar laten zetten, maar er bestaan ook kant-en-klare modellen die met
een kraan in minder dan één dag geplaatst
kunnen worden.

lijk door de ruimte, en zorgen ervoor dat
binnen de 10 minuten een goede binnenluchtkwaliteit is bereikt. Tijdens warme
zomernachten kan je met een geopend
dakvenster je huis passief koelen. Door
het schoorsteeneffect zuigt het raam op
een volledig natuurlijke manier de warme
lucht naar buiten.

En verse lucht?
Net als elke ruimte in huis moet een zolder zorgvuldig worden geventileerd. Niet
enkel om het thermisch comfort in de
zomer te behouden, maar ook om vocht,
schimmels, stofdeeltjes en bacteriën af
te voeren, en frisse lucht binnen te halen. Voor een continue maar gecontroleerde toevoer van verse lucht, zelfs als
het venster gesloten is, zijn dakvensters
met een zelfregelende ventilatieklep een
goede oplossing. De ventilatieklep heeft
een ingebouwde stof- en insectenfilter
en kan in drie posities staan: gesloten,
geopend, en ventilatie bij een vergrendeld dakvenster.
Wil je de lucht grondig verversen? Dan
zet je het dakvenster 2 à 4 keer per dag
gedurende 5 minuten open. Vensters
die aan weerszijden van het dak zijn
geplaatst, trekken verse lucht gemakke-

Wat moet er gebeuren met de
technieken?
In een woning zijn er, naast de ventilatie, nog andere soorten technische
installaties: de verwarming, de sanitaire
installatie en elektriciteit. Die zullen
misschien alle vier moeten worden
uitgebreid en/of aangepast. Daarvoor
zullen op de lager gelegen verdiepingen
sleuven voor de toe- en afvoerleidingen
moeten worden voorzien. De omvang
en kostprijs van deze werken zijn niet te
onderschatten.
Wordt je huis centraal verwarmd, dan
is een extra radiator de meest voor de
hand liggende oplossing. Dat impliceert wel dat het vermogen van je
cv-ketel groot genoeg moet zijn. Laat
dit controleren door een verwarmingsinstallateur.

Tip
Een volwaardige leefruimte heeft uiteraard het meest baat
bij een gecontroleerde ventilatie. Het ventilatiesysteem C+
heeft voor de installatie maar een minimum aan leidingen
nodig en is bovendien ‘vraaggestuurd’ – het ventileert dus
enkel wanneer dat nodig is, niet te veel en niet te weinig. Zo
wordt het energieverbruik van het systeem zo laag mogelijk gehouden.
Heb je geen plaats om een centrale afvoerunit en een luchtkanalennet in te werken? Dan kan een vraaggestuurde decentrale ventilator een oplossing bieden om
vervuilde lucht af te voeren. Deze ventilator stemt zijn ventilatieniveau eveneens
volautomatisch af op het vochtgehalte en de geurtjes die hij 24/7 via zijn sensoren detecteert, en is een geknipte oplossing voor wie bijvoorbeeld enkel een
badkamer opknapt of een extra toilet installeert.
BEELD: RENSON
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Tip
Zorg voor
voldoende
stopcontacten
en lichtpunten.
Wil je domotica,
automatisatie, parlofonie of videofonie? Dan wordt je zolderverbouwing
pas echt ‘slim’. Behalve de verlichting kan je met een ‘smart’ systeem
ook de zonwering, ventilatie en
verwarming bedienen.
BEELD: NIKO

Vervolgens breng je voegband aan op
de afgeschuinde boorden van de platen
en werk je deze af met een voegproduct.
Schuur indien nodig de oneffenheden vlak,
en de wand is klaar om te verven. Voor wie

Tip
Ben je van plan om een flatscreen, boekenrekjes of een
zwaar schilderij aan de muur te hangen? Er bestaan gipsplaten die tot vijfmaal sterker zijn dan de klassieke. Je kan
er per ophangpunt 30 kilo aan ophangen, gewoon met een
spaanplaatschroef van 5 mm diameter. Je hebt dus geen pluggen meer nodig. Deze platen zorgen bovendien voor een goede geluidsisolatie.
Geen last meer van het lawaai van de buren dus.
BEELD: GYPROC

De moeilijkheidsgraad en de kostprijs van
het plaatsen van een radiator op zolder
hangen af van de plaats van de cv-ketel.
Staat die ook op zolder, dan gaat het
aankoppelen van een extra verwarmingselement uiteraard veel gemakkelijker dan
wanneer de ketel in de kelder staat. Je
kan ook kiezen voor elektrische bijverwarming. Vergeet niet dat elektrisch
verwarmen twee tot drie keer zo duur is
als verwarmen met gas.

tegelijk wil isoleren en afwerken, bestaan
er isolatieplaten waarop al een gipsplaat is
verkleefd en die met kleefgips, lijmschuim
of mechanisch tegen een uitgelijnde lattenconstructie kunnen worden bevestigd.

Gipsplaten vind je in verschillende
soorten. Er bestaan groene platen
(waterafstotend – ideaal voor een
badkamer), ivoorkleurige (de bekendste) en witte – die zijn voorgeschilderd, wat een eerste grondlaag
overbodig maakt en je zolder er direct
aangenaam doet uitzien. Al deze platen zijn verkrijgbaar in verschillende
afmetingen.
Maak je keuze in functie van de bereikbaarheid van je zolder (hoe breed
is de trap waarlangs de platen naar
boven moeten worden gebracht?), van
de grootte ervan, van de plafondhoogte en van de uiteindelijke bestemming
die je aan je zolder wil geven.

Wil je water op zolder, bijvoorbeeld voor
een bijkomend toilet of een extra badkamer? Bij een houten vloer kunnen de leidingen worden weggewerkt tussen de balken.
Hoe werk je de muren af?
Om de vaak ruwe en onregelmatige
bakstenen muren vlak te maken, heb
je twee mogelijkheden. Ofwel laat je de
muren bepleisteren, ofwel kan je (zelf)
tegen of voor de bestaande muur gipsplaten bevestigen – dat gaat veel sneller
en met een veel kortere droogtijd.
Het volstaat een metalen structuur (type
Metal Stud) tegen de muur te plaatsen
en er gipskartonplaten tegenaan te
brengen. Of nog sneller: breng dotten
en stroken kleefgips aan op de muur, en
duw de plaat tegen de muur.
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Het overgrote deel van onze kelders wordt
enkel gebruikt als berging of stookruimte, in
het beste geval voor het liggend bewaren van
wijn. Toch kan er in vele gevallen ook van deze
ruimte een echte leefruimte worden gemaakt,
aldus Mark Bleys, notoir wijnliefhebber en
voormalig hoofdredacteur van het maandblad
beter bouwen & verbouwen. Naargelang de
afwerkingsgraad kan je de kelder gebruiken
als wasplaats, keuken, hobby- of fitnessruimte,
bureau, slaap- of logeerkamer of zelfs als (wo)
man cave. Vooral in de stad, waar elke vierkante meter telt, is dit een relatief goedkope
manier om ruimte te winnen. De kelder moet
daarvoor wel vochtvrij zijn, goed geïsoleerd en
voldoende (liefst natuurlijk) verlicht en verlucht
kunnen worden. Zijn tips.

Is je kelder de kosten wel waard?
Vooraleer je in je kelder investeert, moet
je zo realistisch mogelijk inschatten of het
wel de moeite loont. Zelfs als de kelder
droog is, is hij daarom nog niet geschikt
als leefruimte. Is hij wel hoog genoeg?
240 cm is eigenlijk het minimum, zeker als
je de vloer nog moet isoleren, 250 cm is
beter. Van een kelder van maar 200 of 220
cm hoog kan je geen aangename woonruimte maken.
Vaak zijn er muren die de kelder opdelen in
kleinere kamers. Als je er één grote ruimte
van wil maken, laat dan door een vakman
controleren of die muren al dan niet een
dragende functie hebben.
Oudere huizen hebben soms nog een
gemetselde kelder. Zijn die muren wel
stevig genoeg? En is de keldertrap wel
veilig? Een smalle houten trap is voldoende als je maar een keer per week een fles
wijn uit de kelder wil halen, maar als je
enkele keren per dag naar je hobbyruimte
wil, zal je toch een bredere en stevigere
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"Een kelder voor de wijn is fijn, 		
maar mag het ook wat meer zijn?"

constructie moeten voorzien. Dat is niet
altijd mogelijk.
Een bijkomend probleem kan zijn dat er
waterafvoerbuizen en diverse leidingen
tegen het kelderplafond en/of de muren
bevestigd zijn. Kunnen die verplaatst worden? Vraag raad aan een expert.

aan geluidsisolatie denken. Anders kan
iedereen in huis meeluisteren naar je
favoriete film of cd.

Mark Bleys,
Voormalig
hoofdredacteur
beter bouwen
en verbouwen

door de hoge grondwaterstand komen, door
de regen, door een lek (misschien zelfs bij de
buren), door condensatie… Dat moet duidelijk én opgelost zijn vooraleer je verder gaat.
Want een droge kelder is essentieel voor de
gezondheid en de veiligheid van je huis en je
gezin. Opgelet: in een keldermuur die aan de
binnenkant waterdicht gemaakt is, mag je
nadien geen gaten boren!

Vochtvrij (maken)
Isoleren
Heel wat kelders zijn vochtig. Als het
vocht louter het gevolg is van een slechte
verluchting, kan dat gemakkelijk opgelost
worden. Maar als er echt constant water
op de vloer staat, kan je een renovatie tot
woon- of werkruimte misschien beter vergeten. Uiteraard moet je ook in dat geval
wel proberen het probleem te verhelpen.
Het water gewoon in de kelder laten staan
is geen verstandige keuze.
Controleer iedere vierkante centimeter van
de vloer en de muren. Is het hier of daar echt
vochtig of zelfs nat? Haal er dan een vakman
bij om de oorzaak van het vochtprobleem
op te sporen. Eenvoudig is dat niet. Het kan

Een bestaande kelder zal je zelden aan
de buitenkant kunnen isoleren. In principe
zou dat bij een vrijstaande woning mogelijk moeten zijn, maar de kostprijs om
alle verhardingen rondom op te breken en
dan de grond weg te graven zonder iets te
beschadigen, weegt allicht niet op tegen het
voordeel dat je haalt uit die extra leefruimte.
Isoleren aan de binnenkant kan vrij eenvoudig op de vloer en tegen de wanden, die je
vervolgens voorziet van een afwerking.
Als je in je kelder een thuisbioscoop of
muziekstudio wil inrichten, moet je ook

Voor de wanden heb je de
keuze tussen
een voorzetwand of dampdichte platen tegen
de muur. Er bestaan ook platen met
isolatie die al meteen zijn afgewerkt
met gipskarton.
BEELD: ISOVER

Voor de vloer
kan je kiezen
voor gespoten
pur- of harde
pur-isolatieplaten. Het voordeel
van harde isolatieplaten is de betere
isolatiewaarde, waardoor je ook
met een beperkte dikte uitstekende
resultaten boekt.
BEELD: RECTICEL INSULATION

tot 100%. Daardoor kunnen er condensatie en schimmelproblemen ontstaan.
Binnenlucht in de kelderruimte blazen en
via de kelderramen naar buiten voeren is
evenmin ideaal, want de luchtvochtigheid
schommelt sterk, zowel in de wintermaanden als in de zomer. Dat kan leiden tot
zoutkristallisatie. Het beste is een vraaggestuurd ventilatiesysteem.
Licht
Ook licht is van heel groot belang. Daglicht
heeft veruit de voorkeur op kunstlicht,
maar dat zal niet overal mogelijk zijn. Als
je het geluk hebt dat de kelder niet volledig
onder het maaiveld ligt, kan je bovenaan
in de buitenmuren vensters laten aanbrengen. Of misschien is er een kelderraam
dat je wat kan vergroten. Als dat op de
stoep uitkomt, heb je wel een vergunning
nodig. Een tuin die naar de kelder afhelt, is
een groot pluspunt – je kan dan misschien zelfs een glazen deur voorzien.

Verwarmen
De temperatuur van de grond rondom een
kelder ligt steeds tussen de 10 à 15 °C. Dat
betekent dat je die ruimte ook in de zomer
regelmatig wat zal moeten bij verwarmen.
Keuken of badkamer in de kelder?
In principe kan je in de kelder een badkamer
of keuken installeren, maar dan moet je
ervoor zorgen dat het afvalwater vlot weg
kan. Als de kelder onder het niveau van
de openbare riolering ligt, heb je in ieder
geval een pomp nodig om het water naar
boven over te hevelen. Vraag raad aan een
vakman.
Aanpasbaar inrichten
Door elektrische aansluitingen en afvoerleidingen te voorzien, kan je in de toekomst de
ruimte nog aanpassen.
Gevaarlijke stoffen (asbest, lood…)

Een andere mogelijkheid, maar technisch
moeilijk en vrij duur, is een stevige glazen
vloerplaat op het gelijkvloerse niveau. Zo valt
het daglicht zenitaal in de kelder. Hoe dichter
die vloerplaat bij een raam ligt, hoe beter.
Ook een lichttunnel of een koepel kan een
oplossing zijn. Bepaalde varianten zijn uitge-

Verluchten

rust met een lichtsensor die de spiegel doet
meedraaien met de zon. Zo heb je steeds
maximale lichtwinst.

Een woonkelder verluchten met behulp
van buitenlucht is geen goede oplossing.
Tijdens de wintermaanden is de gemiddelde buitentemperatuur te laag, terwijl
bij zeer warm weer de relatieve luchtvochtigheid in de kelder kan stijgen tegen

Als je geen natuurlijk licht kan binnenhalen, kan je lampen aan het plafond en/of in
de wanden of op de vloer laten installeren.
Een mooi alternatief zijn spanplafonds.
Als je de verlichting boven dat plafond
wegwerkt, creëer je een volledig lichtvlak.

Het komt nog steeds voor dat er asbest of
lood aanwezig is in oudere huizen. Begin
daar niet zelf aan te prutsen, vraag ook
hierover raad aan je vakman.
Conclusie
De renovatie van een kelder tot woonruimte kan heel aanlokkelijk lijken, maar
is niet altijd evident. Het vraagt vaak een
grondige voorafgaandelijke analyse om
te zien of het technisch en financieel
wel haalbaar is. Indien dat het geval is,
is dit natuurlijk een heel verstandige en
betaalbare oplossing om je leefruimte uit
te breiden.
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1. Begin met isoleren
Met stip tip nummer 1: isolatie! Wie vandaag investeert in isolatie, heeft morgen
minder verwarmingskosten. Want hoe
kleiner de warmteverliezen doorheen het
dak, de muren en de vloer, hoe lager de
energiebehoefte van een woning. Goede isolatie en een goede luchtdichtheid
zorgen eveneens voor een aangenaam
en gezond leefklimaat. De binnentemperatuur blijft constanter, en je hebt veel
minder snel last van tocht en dat vervelende gevoel van koude muren.

Slim BENOveren
voor meer comfort,
zo doe je dat

In een tochtig en onvoldoende geïsoleerd
huis heb je snel de neiging om de verwarming een graadje hoger te zetten, terwijl
extra stoken het koudegevoel door tocht
niet echt wegneemt. Wat veel beter helpt,
is vooral je dak en je buitenmuren maar
ook je vloer isoleren en kiezen voor goed
isolerende vensters. Zo zullen ze in de winter niet koud aanvoelen als je je hand erop
legt. Ook in de warme zomermaanden
stijgt je welbehagen, want isolatie houdt
de hitte buiten. Een goed geïsoleerde woning biedt het hele jaar door meer comfort,
omdat het er warmer is in de winter, én
frisser in de zomer.

6 tips

2. Ventileer verstandig
Oude huizen hebben altijd natuurlijke
ventilatie als gevolg van kieren aan deuren
en ramen. Een huis dat volgens de huidige
criteria wordt geïsoleerd, is echter bijzon-

BENOveren, dat is niet enkel
minder energie verbruiken.
Het is ook meer genieten.
Niet enkel je portemonnee
vaart er wel bij. Door je
woning te BENOveren kan
je tegelijk het comfort ervan
aanzienlijk verhogen.
36 BENO

BEELD: DOVY KEUKENS

der luchtdicht. Isolatie is dan ook onlosmakelijk verbonden met ventilatie. Want
waar warmte niet naar buiten kan, kunnen
er ook geen woonvocht, hinderlijke geuren
of schadelijke stoffen van bijvoorbeeld
onderhoudsproducten of verf naar buiten
worden afgevoerd. En waar er geen koude
lucht naar binnen kan, kan er ook geen
verse lucht worden aangevoerd. Houd je
dus zeker aan de ventilatienormen. Die zijn
gebaseerd op het aantal kubieke meter
lucht per uur dat ververst moet worden.
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Wanneer je nieuwe ramen laat plaatsen,
voorzie ze dan van ventilatieroosters.
Bij ingrijpende energetische renovaties en uitbreidingen ben je wettelijk
verplicht om via een ventilatiesysteem
zowel in toevoer als in afvoer van lucht
te voorzien. De best mogelijke binnenluchtkwaliteit op ieder moment, voor
iedere ruimte in huis, en voor iedere
behoefte, krijg je met een ventilatiesysteem dat vraaggestuurd is. Dit systeem
stemt zijn ventilatiedebiet automatisch
af op basis van wat sensoren detecteren, en doet de sturingsklep die op de
betreffende ruimte is aangesloten, meer
of minder opengaan. Zo wordt er niet te
veel geventileerd, maar ook niet te weinig. Het resultaat? Een grote energiebesparing, en ook een groot comfort.

BEELD: DOVY KEUKENS

3. Onthard je water
Het leidingwater in België is het kalkrijkste
van heel Europa. Een teveel aan kalk in
het leidingwater heeft een nefaste invloed
op de werking en de levensduur van
huishoudtoestellen en op ons dagelijks
comfort. Een waterontharder installeren is
dan ook een slimme beslissing. Wanneer
water minder kalk bevat, heb je geen last
van witte kalkaanslag op kranen, glazen en
douchekoppen. Schoonmaken gaat dus
gemakkelijker én sneller, en je hebt minder
schoonmaakmiddel nodig. De boiler en
het koffiezetapparaat moeten minder vaak
worden ontkalkt, huishoudelijke toestellen verbruiken minder energie en gaan
langer mee, en verwarmingselementen
zijn minder vlug verstopt en verliezen geen
rendement. Kalk werkt immers isolerend.
Naarmate verwarmingselementen bedekt
geraken met kalk, raken ze steeds meer
afgescheiden van het water. Gevolg: de
opwarming duurt langer en kost meer
energie.
Ook voor je huid en haar is zacht water alleen maar voordelig. Wanneer hard water
verdampt, vormt de kalk een residu dat je
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BEELD: DOVY KEUKENS

huid kan uitdrogen en irriteren. Met zacht
water daarentegen voelt je huid gladder
aan, behoudt je haar zijn natuurlijke glans,
en je hebt bovendien minder zeep en
shampoo nodig. Zepen moeten namelijk
eerst de kalk in het water neutraliseren,
pas dan beginnen ze te reinigen. Iedereen die al een waterontkalker heeft, kan
bevestigen dat de zeep op een washandje
sneller en meer schuimt.

Zacht water is verder ook beter voor je kledij.
Je wasgoed voelt minder ruw aan, behoudt
langer zijn kleuren, en gaat ook langer mee.
Want elke keer dat je met hard water de was
doet, schuren de ruwe kalkkorreltjes de vezels van je kledij en linnen een beetje kapot.
En omdat je minder energie verbruikt en minder zeep en schoonmaakmiddel nodig hebt, is
zacht water tot slot ook beter voor het milieu.

BEELD: DOVY KEUKENS
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4. Haal meer uit je glas

Wanneer je je zonnecollectoren gebruikt
voor zowel verwarmingsondersteuning
als voor warmwateropwekking bespaar je
tot 35 procent op je verwarmingskosten.

Uiteraard kies je voor nieuw hoogrendementsglas als je je ramen vervangt. Dat
isoleert bijna drie keer beter dan gewone
dubbele beglazing en staat bijgevolg het
hele jaar door garant voor het grootste
comfort. Maar wist je dat glas nog veel
meer ‘comfortfuncties’ kan vervullen dan
warmte-isolatie? Glas kan ook geluidswering bieden, inbraakvertraging, zonwering,
privacy en een easy-to-cleanfunctie.

De verwarming van de toekomst is niet
enkel duurzaam, maar ook bijzonder
handig. Dankzij een gratis app op je
smartphone kan je eenvoudig en veilig
vanop afstand de status van je ketel
opvolgen en de regeling ervan bedienen.
Zo stem je eigenhandig de warmtevraag
en het warmteaanbod in je woning op elkaar af – met een lager energieverbruik
en meer comfort als gevolg. Binnenkort
zal de installateur zelfs problemen vanop afstand kunnen verhelpen.

Zo zal wie ramen heeft op het zuiden en
zuidwesten profiteren van een zonwerende laag op het glas, zal glas met een
inbraakwerende functie het veel moeilijker
maken om via het raam binnen te dringen,
zal akoestisch isolerend glas hinderlijke
buitengeluiden buitensluiten, en kan je met
een zandstraling of figuurglas privacy creëren of een persoonlijke esthetische toets in
je woning brengen.
Het is dan ook nuttig om vóór de keuze van
een nieuwe hoogrendementsbeglazing de
combineerbaarheid met andere functies
te overwegen. Weet ook dat het mogelijk
is verschillende van de comfortfuncties te
combineren. Grote ramen op de achtergevel kunnen bijvoorbeeld inbraakwerend en
zonwerend zijn.

6. Maak je huis slim
Met een slimme elektrische installatie
ga je nog een stap verder richting ultiem
comfort. Heerlijk toch wanneer je centraal
– met behulp van een touchscreen of met
je smartphone of tablet – alle elektrische
functies in huis kan bedienen: de verlichting, verwarming, ventilatie, rolluiken…?
Zo kan je met één enkele druk vanuit je
luie stoel je woonkamer laten baden in
de sfeer die je wenst: het licht gedimd, de
verwarming wat hoger, de rolluiken dicht.
Ook heb je zo buitenshuis controle over
je woning. Ga je boodschappen doen en
twijfel je of de lichten wel uit zijn? Wil je
dat de woonkamer lekker warm is wanneer je thuiskomt van je werk? Een app op
je smartphone toont je de situatie en met
één tik op het scherm kan je de installatie bedienen. Je komt met je handen vol
boodschappen in een donkere garage
binnen? Dankzij een bewegingsmelder
springt de verlichting vanzelf aan. Je voelt
je niet veilig als je ‘s avonds thuiskomt in
het donker? Duw op de ‘alles aan’-toets, en
alle lichten langs je looproute floepen aan.

BEELD: DOVY KEUKENS

BEELD: DOVY KEUKENS

5. Verwarm met visie
Wat is er heerlijker dan op een koude
winteravond knus wegkruipen in een zetel,
omgeven door gezellige warmte? Stookketels ouder dan 15 jaar verbruiken zeer
veel energie en geven er ook veel af via de
schoorsteen, waardoor je je huis moeilijker
aangenaam warm krijgt. Het goede nieuws?
Tegenwoordig haalt een condenserende
gasketel een rendement tot 98 procent,
terwijl dat bij een verouderde ketel slechts
75 procent is. En of je nu investeert in een
nieuwe ketel op stookolie of gas, of in een
warmtepomp, denk zeker eens na over de
combinatie ervan met zonnecollectoren.
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BEELD: DOVY KEUKENS

Start eventueel met een basisinstallatie,
en breid die later uit in functie van je behoefte, budget en levensfase.
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Handige
BENOvatieapps
& -tools
Het EPC in een nieuw kleedje

Elke druppel telt
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Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC), verplicht voor woningen
en appartementen die te koop of te huur worden aangeboden,
informeert potentiële kopers en huurders al sinds 2008 over de
energieprestaties van de wooneenheid in kwestie. Sinds begin
dit jaar doet het dat nog beter. Want op het nieuwe EPC dat in
januari 2019 werd ingevoerd, is steeds een label toegevoegd,
gaande van A+ (een woning die meer energie produceert dan ze
verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Daar-

BEELD: WIENERBERGER
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Volgens cijfers (van mei 2018) van de Vlaamse Milieumaatschappij hebben we in 2016 ongeveer 6% minder leidingwater
gebruikt dan in 2000, terwijl ons verbruik van regenwater voor
de wasmachine, poetsen en besproeien is toegenomen. Dat is
uiteraard een positieve evolutie. Want in vergelijking met leidingwater is regenwater goedkoper en zachter, waardoor leidingen
en huishoudtoestellen langer meegaan. En omdat regenwaterputten bijdragen aan het afzwakken van piekafvoerdebieten bij
hevige buien, worden de opvang en het gebruik van regenwater
door de overheid aangemoedigd. Ook Wienerberger helpt mee
om de recuperatie van regenwater te stimuleren. De fabrikant
van keramische bouwmaterialen heeft daarvoor zijn website
aangevuld met een regenwatercalculator (berekening-regenwaterrecup.be). Geef de oppervlakte, helling en oriëntatie van je dak
in, alsook het type dakbedekking, en de tool berekent de hoeveelheid leidingwater die je kan besparen. De besparing wordt
zowel uitgerekend in liter per jaar als in euro per jaar (uitgaande
van een gemiddelde basisprijs voor drinkwater). De tool geeft
je eveneens een idee van de correcte dimensionering van je
waterput, van welke toestellen je kan aansluiten op het regenwatercircuit, en waarvoor je regenwater zoal kan gebruiken.
www.wienerberger.be

naast worden op het nieuwe EPC de BENOvatieaanbevelingen
aanzienlijk uitgebreid, en aangevuld met een kostenindicatie.
Wie een woning koopt of huurt, kan zo duidelijker zien hoe ver
de energieprestaties verwijderd zijn van de doelstellingen van
het Renovatiepact en met welke BENOvatiemaatregelen de
score kan worden opgekrikt.
www.energiesparen.be
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Perfect BENOveren in 5 stappen

Zij deden het voor... BENOvaties in beeld

Een BENOvatietraject verloopt normaliter als volgt: eerst het dak, dan
de buitenmuren, het glas en het schrijnwerk, daarna de vloer en tot
slot de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water,
ventilatie, elektriciteit, verlichting, waterbehandeling en waterrecuperatie. Het is doorheen deze 5 BENOvatiestappen dat de website
www.mijnBENOvatie.be je gidst. Bij elk van die stappen vind je informatie over de wettelijke vereisten, de mogelijke isolatieoplossingen,
plaatsers en verdelers, premies, financieringsadvies enz. Er gaat ook
aandacht naar bijvoorbeeld luchtdichting en zonwering, en naar de mogelijke afwerkingen, zowel binnen als buiten. Je ontdekt er ook tal van
tips om, zelfs als je woning al volledig geBENOveerd zou zijn, verstandig om te gaan met energie. www.mijnBENOvatie.be
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Ben je benieuwd hoe anderen hun BENOvatie hebben aangepakt? Zoek
je bewijzen dat een BENOvatie niet alleen resulteert in een energiezuinige woning – die veel beter is voor je energiefactuur en voor het
milieu –, maar ook in een mooiere en comfortabelere woning die in
waarde stijgt? Surf dan naar de nieuwe rubriek BENOvaties in beeld op
www.mijnBENOvatie.be. En laat je inspireren door de BENOvatie van
Tineke en Frederik die een uitgeleefde bel-etagewoning omtoverden tot
een warme en gezellige leefplek, door die van Klaar en Floris die al in
2014 ‘avant la lettre’ hebben geBENOveerd, door Sofie en Filip die een
oude hoeve omtoverden tot een moderne eengezinswoning, door Yves
en Hilde die hun woning resoluut futureproof hebben verbouwd…
www.mijnBENOvatie.be
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Je dak perfect geBENOveerd dankzij de dakisolatiecalculator

Vind dé Gyproc®-oplossing voor jouw project

Wie het slim aanpakt, kan dankzij een verbeterde
dakisolatie het warmteverlies van zijn woning tot
30% verminderen. Dakisolatie is dan ook de eerste en
meest efficiënte stap om energie, en dus ook kosten,
te besparen. Maar hoeveel isolatie heb je precies nodig
om bij de (na-)isolatie van een hellend dak tot een
perfect resultaat te komen? Op de website van ISOVER
kan je dat op een heel eenvoudige manier berekenen.
Duid met behulp van de pictogrammen aan welk type
hellend dak je hebt, voer de afmetingen van het dak
in én het aantal dakvlakramen, geef aan hoe dik je wil
isoleren en het type gipsplaten dat je wil gebruiken, en
je komt niet enkel te weten hoeveel pakken isolatiemateriaal je nodig hebt, maar ook alles over de nodige
accessoires zoals dampscherm, kleefband, dichtingskit en praktische ophangsystemen. Wie dat wenst, kan
hierna dit boodschappenlijstje in de mailbox ontvangen, inclusief technische fiches en een video met
plaatsingstips. www.isover.be/dakisolatiecalculator

De woningpas: het digitaal paspoort van je huis
Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren? Daar
komt heel wat papierwerk bij kijken. Daarom lanceerden
het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement
Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de woningpas. De
woningpas is een gratis digitaal paspoort dat een heleboel beschikbare informatie over je huis bundelt en ter
beschikking stelt. Met respect voor je privacy. Zo kan je
je woninggegevens alleen bekijken door in te loggen met
je e-id, token of itsme-app. Op termijn zal de woningpas
nog uitgebreid worden met meer informatie en attesten
en zal je jouw woningpas kunnen delen met anderen.
Benieuwd naar wat er in je woningpas zit? Log dan snel
in via woningpas.vlaanderen.be
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Als doe-het-zelver of professional wil je natuurlijk
niet alleen een resultaat dat mooi oogt. Kwaliteit
op lange termijn is even belangrijk. Maar hoe
maak je de juiste keuze in het uitgebreide aanbod
van gipsplaten en -systemen? De Gyproc®-Selectietool helpt je kiezen. Aan de hand van een aantal
stappen berekent deze tool welke oplossing het
beste past bij je project, maar ook welke materialen én hoeveel je precies nodig hebt. Kies de ruimte en geef aan welke bouwdelen je wil aanpakken.
Op basis van je keuze krijg je een aantal vragen
over de verschillende bouwonderdelen, het doel
van de wand, de vloer of het plafond, de ondergrond en de bestaande constructie. Als antwoord
ontvang je een gedetailleerde materialenlijst
waarmee je naar een Gyproc®-verkooppunt kan
gaan. www.gyproc.be

Lenen voor je BENOvatie?
Doe de simulatie!
Hoeveel kan ik lenen? Hoeveel moet ik maandelijks
terugbetalen? Een vaste of variabele rentevoet?
En wat zijn de totale kosten? Zodra de helft van je
verbouwingen uit energiebesparende investeringen
bestaat, kan je bij bepaalde banken terecht voor
een voordelige renovatielening met een extra
aantrekkelijke rentevoet. Zoals het Energy@Homekrediet van AXA Bank. Met de Energy@Homekredietsimulator kan je een kosteloze simulatie
doen. www.axabank.be
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Alles weten over zonneboilers? Surf naar InfoZonneBoiler.be

Wat is een zonneboiler precies? Welk type zonnecollector kies
je best en hoe groot moet die zijn? Wat is de rendabiliteit van
een thermisch zonne-energiesysteem? Kan je nog aanspraak
maken op subsidies of premies? Heb je een vergunning nodig?
En kan je wel rekenen op warm water als de zon niet schijnt?
Voor een deskundig, niet-merkgebonden antwoord op deze en
nog veel meer vragen kan je terecht op www.InfoZonneBoiler.be,
het objectieve zonneboilerinfoplatform van de Belgische
zonneboilerfederatie. De website www.InfoZonneBoiler.be
is geen commerciële site, maar een initiatief van Belsolar,
een federatie waarbij quasi alle Belgische leveranciers van
systemen voor thermische zonne-energie of zonneboilers
aangesloten zijn. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van sectie
5 van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische
technieken. www.InfoZonneBoiler.be

Gevels en daken 		
die je woning
mooier maken
Je gevel en dak isoleren is de meest rendabele ingreep die je kan doen.
Je kan de netto-energiebehoefte van je woning doen dalen met de helft
en zelfs méér.

Inspirerende en
informerende woonvideo’s
Wil je bouwen of verbouwen? Zoek je informatie over de keuze
van de architect, welke premies je kan krijgen of hoeveel een notaris kost? Of wil je veeleer inspiratie voor je ramen, dakpannen,
keuken, badkamer of vloer? Dan ben je bij QUOON op het juiste
adres. Via korte video’s wordt uitgelegd waarop je moet letten en
krijg je ideeën om je droomproject te realiseren.
www.quoon.be
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Als je tegelijk je huis een nieuw uitzicht geeft, vang je twee vliegen in
één klap. Je huis is niet alleen energiezuiniger, het ziet er hedendaagser en frisser uit en het blijft zijn waarde langer behouden.
Denk je aan gevelisolatie, denk dan zeker ook na over je bestaande
ramen, en vervang ze indien nodig door goed isolerende ramen die de
koude buiten laten en gratis zonnewarmte en zonlicht binnentrekken.
Extra zonlicht betekent echter ook meer risico op verblinding of oververhitting. Speciale beglazing, raambekleding en buitenzonwering om
je te beschermen tegen de hitte, om te verduisteren of om het daglicht
te temperen, zijn dan ook geen overbodige luxe.
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Aan een knus plein in Beveren staat
al sinds de jaren 50 een sociale woning die een make-over
kon gebruiken. Om de nieuwe
dakbedekking naadloos te laten
aansluiten op de omgeving, werd
gekozen voor zwarte dakpannen. De
geglazuurde exemplaren waren de beste
optie om de mosgroei af te remmen.

Het pvc-schrijnwerk van nu gelijkt in
niets meer op dat van ruim een halve
eeuw geleden. Tegenwoordig is pvc
– de afkorting van polyvinylchloride – een opvallend kwaliteitsvol
en duurzaam materiaal. Pvc-profielen hebben nu een gegarandeerde
kleurvastheid van minstens 20 jaar, ze zijn
verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog
en zelfs in houtimitaties, en ze isoleren bovendien steeds beter. Nieuwe technologieën
op basis van een combinatie van ononderbroken structurele glasvezels, staaldraden
en pvc-hardschuim maken het mogelijk om
pvc-profielen te maken die dermate stevig
zijn dat ze geen stalen versterking meer
nodig hebben. Geen stalen versterking, dat
betekent geen koudebrug, en bijgevolg iso-

Kleidakpannen zijn verkrijgbaar in veel
kleuren, formaten, oppervlaktebehandelingen en vormen. Vlakke kleidakpannen
verlenen een strak en hedendaags vormgegeven dak een extra krachtige uitstraling. De zachte afrondingen van golvende
dakpannen geven een woning een elegant
cachet, terwijl stormpannen passen bij
elke stijl.

latieprestaties die tot 35% beter zijn dan die
van de klassieke profielen.

Kleipannen zijn kleurvast en gegarandeerd
30 jaar lang bestand tegen vorst en andere gure weersomstandigheden.

Pvc is eveneens een prima materiaal voor
gevelbekleding. Gevelbekledingsprofielen in
pvc onderscheiden zich door hun snelle en
eenvoudige plaatsing, hun onderhoudsgemak
en hun grote kleurvastheid. Tegenwoordig erg
in trek zijn vlakke gevelpanelen. Die zijn niet
alleen perfect vlakliggend, dankzij een speciaal
koppelstuk zijn de verticale voegen zo goed als
onzichtbaar. De kleuren spelen perfect in op de
huidige trend van donkere gevels.

Met het oog op energie-efficiëntie bleek
een gevelsteen van slechts 6,5 cm dik
de juiste keuze. Deze slanke gevelsteen
is 3,5 cm smaller dan een traditionele
gevelsteen, waardoor in dit project 22
cm isolatie kon worden aangebracht.
Zo was het mogelijk de gevel maximaal
te isoleren zonder de wanddikte uit te
breiden of woonbreedte te verliezen.
Door de gevelsteen te verlijmen
oogt de façade eenvoudiger
en hedendaags. De typische
onregelmatige vormen en
nerven van handgevormde
stenen zorgen voor een frisse
uitstraling.

FOTO WIENERBERGER
KORAMIC VLAAMSE PAN 401, ZWART GEGLAZUURD
TERCA BASIA PAEPESTEEN ECO-BRICK
ARCHITECT: 3D-ARCHITECTEN, BART TINDEMANS, MELSELE
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De slanke gevelstenen die hier
werden gebruikt, bezitten dezelfde
duurzaamheid, sterkte en stabiliteit
als een traditionele gevelsteen. Ze
worden verwerkt volgens de klassieke
metsel- of lijmtechnieken en met de
traditionele gereedschappen. Een
aannemer heeft er dus geen speciale
kennis voor nodig.

Met gevelbekleding in pvc-houtcomposiet (zoals op de gevel hiernaast),
combineer je het warme uitzicht
van hout met het onderhoudsge-

FOTO DECEUNINCK
DECEUNINCK ZENDOW#NEO
DECEUNINCK VLAK 167 TWINSON GEVELPLANK (P 9576)

mak van pvc. Composietplanken
zien eruit als houten planken,
maar ze blijven hun oorspronkelijke kleur behouden en hoeven niet
beschermd te worden tegen schimmels
en insecten. Bij blootstelling aan zonlicht
en regen gaan ze ook niet rotten, splinteren
of vervormen. Houtcomposiet is 100%
recycleerbaar en dus een milieuvriendelijk
alternatief voor tropische houtsoorten. Het
meest milieuvriendelijk zijn pvc-houtcomposieten die PEFC zijn gecertificeerd. In dit
geval wordt voor elke gerooide boom een
nieuwe geplant.
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De eigenaar wilde deze bel-etagewoning, daterend uit 1960, een
hedendaagse look geven. Hij
koos daarom voor de slanke
vormgeving van keramische
leien. Door de dunne voetzijde van
de lei en de aangepaste breedte van
de vorst (de lei die bovenop de nok ligt en
de regendichtheid moet verzekeren) lijkt het
dak door te lopen. Ook de keramische hulpstukken hebben een ultrastrakke belijning.

Voldoende daglicht is een must om je
thuis goed in je vel te voelen. Maar
hoe meer ramen, hoe groter het gevaar op oververhitting. Voor ramen
die naar het zuiden zijn gericht, is
zonwerende beglazing een slimme
keuze. Zonwerend glas houdt 3,5 keer
zoveel zonnewarmte tegen als gewoon dubbel glas. Zo krijg je in elk seizoen volop natuurlijk licht binnen, en ben je op hete zomerdagen
toch beschermd tegen oververhitting.

De dunne keramische leien werden speciaal
ontwikkeld ter vervanging van oude
leien en dakpannen. Dankzij hun lichte
gewicht is het meestal niet nodig om de
dakstructuur te versterken. Achteraan zijn
de leien voorzien van een doorlopende
ophangneus – een soort rib die doorloopt

Zonwerend glas ziet eruit als gewoon glas,
maar door de transparante coating die op het
glas is aangebracht, wordt de zonnewarmte
buiten gehouden. Gewone dubbele hoogrendementsbeglazing heeft een zontoetredingsfactor van ongeveer 60%. Zo’n 60% van de
zonnewarmte komt dus naar binnen. Zeer
performante zonwerende HR-beglazingen
hebben een zontoetredingsfactor van 28%.

over de hele breedte van de pan. Daardoor
hoeven niet alle leien één voor één te
worden vastgemaakt, wat zorgt voor een
gemakkelijke en snelle plaatsing.

Zonwerend glas heeft in vergelijking met
zonweringsystemen het voordeel dat het
altijd efficiënt is, dus ook als de screens niet
naar beneden zijn, en dat het zicht naar buiten voor de volle 100% bewaard blijft.
Zonwering laat dan weer toe dat je van de
warmte en het licht van een winters
zonnetje kan profiteren.

Op zoek naar een systeem waarmee je je
gevel in één handeling zowel mooier als
energiezuiniger maakt? Bij dit renovatieproject werd gekozen voor een 12 cm dik paneel
uit geëxpandeerd polystyreenschuim
(eps) dat is afgewerkt met steen
strippen van ongeveer 22 mm dik
die uit bakstenen werden gezaagd.

Zonwering wordt ingedeeld in binnenzonwering en buitenzonwering.
Buitenzonwering is veruit de beste
oplossing omdat die de zonnestralen
tegenhoudt nog voor ze het glas kunnen
bereiken. Een luifel boven het raam, schuifpa-

De panelen zijn verkrijgbaar in
verschillende diktes, naargelang
de isolatiegraad die je wil. Ze worden
door speciaal daarvoor opgeleide aannemers op de gevel verlijmd, vervolgens
mechanisch verankerd met pluggen uit
verzinkt staal, en afgestreken met een
speciale, bijgeleverde wapeningsmortel.
Daarna worden de steenstrippen op de
panelen verkleefd.
Het resultaat is een gevel die nauwelijks te
onderscheiden is van een klassieke baksteengevel en ook alle voordelen heeft van
bakstenen met een traditionele dikte: een
grote onderhoudsvriendelijkheid, een lange
levensduur en een grote stootvastheid.
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nelen voor het raam, of windvaste screens die
al dan niet subtiel in de gevel zijn ingewerkt:
voor elk is er wat wils. Structurele zonwering
zoals luifels of schuifpanelen beschermen
niet enkel tegen overmatig zonlicht en verblinding. Ze kunnen ook de architectuur en de
stijl van je woning een meerwaarde geven.

FOTO WIENERBERGER
BELLUS KERAMISCHE LEI ANTRACIET MAT
NA-ISOLATIESYSTEEM FAÇABRICK MET
STEENSTRIPPEN VAN TERCA CASSIA ROOD
ARCHITECT: KRUL ARCHITECTEN, LEUVEN

FOTO RENSON
DOEKZONWERING RENSON FIXSCREEN
ZONWERENDE BEGLAZING SGG CLIMAPLUS SUN

Voor een BENOvatie waarbij de ramen behouden blijven, bestaan er nu ook screens die werken op zonne-energie, dus zonder elektrische
bedrading. Ze kunnen zonder kap- of breekwerken gemonteerd worden op elk raam.
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5 misvattingen over zonneboilers
Investeren in een zonneboiler is altijd een goede
zaak: de aankoopprijs is de laagste van alle
technieken met hernieuwbare energie, en je
bespaart op jaarbasis tot maar liefst 60% op je
warmwaterfactuur. Met een zonneboiler kan je
immers van maart tot oktober al je warm water voor
de badkamer en de keuken halen uit de energie van
de zon. Zalig toch? En toch blijven er enkele fabels
de ronde doen. Tijd om een en ander op te klaren.

1: Als de zon niet schijnt,
heb ik geen warm water
Een zonneboilersysteem bestaat uit collectoren en een opslagvat (boiler).
Een zonnecollector ziet eruit als een zwarte
plaat die meestal op het dak van je woning
wordt geplaatst, maar ook op de gevel of
zelfs op de grond kan worden geïnstalleerd.
Hij vangt het zonlicht op, en met de energie
van dat licht verwarmt hij de vloeistof die
door de collectoren stroomt.
Via een pomp gaat die opgewarmde vloeistof naar het opslagvat, waar ze via een
warmtewisselaar haar warmte afgeeft aan
het sanitair water. Ofwel is het gebruikswater daarmee warm genoeg, ofwel zorgt een
naverwarming (een cv-ketel, warmtepomp
of elektrisch element) voor bijkomende
warmte om aan de nodige 45 tot 60 °C te
geraken.
Aangezien een zonneboilersysteem niet
werkt op warmte, maar op het licht van de
zon, kan het dus ook putje winter je sanitair
water opwarmen. Zonlicht is er namelijk
altijd, ook bij een troosteloze grijze hemel.
De zonnestralen bereiken ons immers niet
alleen direct, maar ook indirect.
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2: Als ik een zonneboiler
installeer, moet ik mijn hele
verwarmingsinstallatie vervangen
Ingrijpende werken zijn er voor een
zonneboiler niet echt nodig. De boiler
kan naast de verwarmingsketel worden
geplaatst. Die kan je veelal gewoon
behouden.
Wanneer er niet voldoende zonlicht is, is
het de ketel die het sanitair water op de
gewenste temperatuur moet brengen.
Wanneer je ketel ouder is dan 15 jaar,
overweeg dan een nieuwe condensatieketel. Een condensatieketel verbruikt tot
35% minder dan een oude verwarmingsketel.

3: Zonnecollectoren gaan
snel stuk
Er worden hoge eisen gesteld aan de
kwaliteit en duurzaamheid van zonnecollectoren. Meestal bestaan ze uit borosilicaatglas. Dit veiligheidsglas is zelfreinigend, warmt niet op en is bestand tegen
hevige regen en hagel, en ook tegen
bijvoorbeeld een voetbal.

4: Zonnecollectoren vergen
veel onderhoud
Eens geïnstalleerd, zal een zonneboiler gemakkelijk zo’n 25 jaar werken. Je zal in die
tijd misschien wel eens een pomp of een expansievat moeten vervangen, maar voor de
rest blijft het systeem optimaal. De vloeistof
die zorgt voor de warmteoverdracht tussen
de collectoren en het buffervat, – een mengsel van een antivriesproduct en water –,
moet maar één keer om de drie jaar worden
gecontroleerd en eventueel vervangen.

5: De investering is te duur
tegenover de opbrengst
Een zonneboilerinstallatie heb je soms al
terugverdiend op minder dan 6 jaar.
Collectoren die pal naar het zuiden zijn
gericht, met een hoek van 45°, leveren het
beste rendement op.
Met 5 m2 zonnecollectoren kan je je jaarlijkse energiefactuur voor warm water meer
dan halveren. Bovendien kan je aanspraak
maken op een premie van de distributienetbeheerder, aan te vragen via Fluvius. Het
plaatsen van een zonneboiler maakt ook
deel uit van de maatregelen die recht geven
op een totaalrenovatiebonus, op gratis begeleiding door een BENOvatiecoach, en op
een korting op de onroerende voorheffing bij
ingrijpende energetische renovaties.

Wil je weten of je dak geschikt is voor een
zonneboilerinstallatie? Geef dan je adres in op
de Zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap (www.energiesparen.be/zonnekaart).
Wil je de jaarlijkse energieopbrengst laten bere
kenen? Surf dan naar www.InfoZonneBoiler.be.
Op dit platform vind je ook informatie over
zonneboilers.
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Wat weet je over energieverstandig verbouwen?

DOE DE TEST
Je wil renoveren? Dan kies je natuurlijk voor een BENOvatie met energiebesparende
technieken en materialen. Maar ken je wel de belangrijkste algemene principes en
begrippen? Test aan de hand van deze 15 vragen hoe goed jij thuis bent in de materie.
Per vraag is er één correct antwoord.

1

Wat is het eerste wat je moet doen
als je je energiefactuur wil verlagen?
a. Zonnepanelen installeren.
b. Je huis correct isoleren.

2

Oude woningen zitten veelal vol
spleten en kieren. Dat is uiteraard
slecht voor de verwarmingskosten, maar er is wel voldoende natuurlijke
ventilatie. Eens je woning geïsoleerd en
luchtdicht afgewerkt is, kan verse lucht
niet naar binnen en blijven kookgeurtjes,
koolstofdioxide en restanten van onderhoudsproducten in je woning hangen.
Tegelijk verhoogt het risico op schimmelvorming en gezondheidsproblemen.
Dat risico is aanzienlijk, want minstens
vier vijfde van ons leven brengen we
binnen door. Ventileren is daarom uiterst
belangrijk. Dat kan op diverse manieren.
Wil je niet te veel, maar ook niet te weinig
ventileren, kies dan voor een systeem
dat ‘vraaggestuurd’ is. Wat betekent dat:
vraaggestuurd?
a. Dat je het ventilatiedebiet kan
sturen met je smartphone.
b. Dat het ventilatiedebiet zich uit
eigen beweging aanpast waar en
wanneer dat nodig is.

3

Al na 15 jaar is het rendement
van een verwarmingsketel fors
gedaald, ook bij een regelmatig
onderhoud. Is je ketel al minstens 20
jaar? Dan is het tijd om uit te kijken naar
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een nieuw model. Een condenserende
ketel bespaart tot wel 30% in vergelijking
met een oude ketel. Het best kies je een
modulerende condensatieketel met een
weersafhankelijke regeling en/of een modulerende thermostaat. Wat betekent dat:
een modulerende ketel?
a. Dat de ketel bij je thuis geleverd
wordt in modules.
b. Dat de ketel zich aanpast aan de
warmtevraag van de woning.

4

Koudebruggen veroorzaken
extra warmteverlies en mogelijk
vochtproblemen. Het is dus heel
belangrijk dat ze worden vermeden. Maar
wat zijn koudebruggen precies?
a. Plaatsen in een geïsoleerd
bouwonderdeel waar de isolatie
onderbroken is of ontbreekt.
b. Plaatsen waar de waterkering
ontbreekt.

5

Op de verpakking van isolatiematerialen staat, uitgedrukt in W/mK, de
lambdawaarde vermeld. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte het materiaal
geleidt (meer specifiek: hoeveel warmte per
tijdseenheid door een vlak van 1 vierkante
meter met een dikte van 1 meter wordt
geleid bij een temperatuursverschil van 1
Kelvin). Welke stelling is de juiste?
a. Hoe lager de lambdawaarde, hoe
beter een materiaal isoleert.
b. Hoe hoger de lambdawaarde, hoe
beter een materiaal isoleert.

6

Waterbehandeling raakt in België
meer en meer ingeburgerd. Maar
nog veel te vaak wordt het procedé
enkel geassocieerd met sanitair water.
Terwijl ook de kwaliteit van het water dat
door je cv-installatie, je vloerverwarmingsleidingen of je zonnecollectoren loopt, goed
moet zijn, onder andere om kalkaanslag
te voorkomen. Wanneer standaard (hard)
leidingwater verwarmd wordt, dan komt
immers het calcium vrij dat in het koud
water zit opgelost. Dat calcium vormt in de
leidingen een laagje dat gaat functioneren
als een soort isolatiemateriaal. In dit geval
is isolatie een minpunt. Een laagje van
slechts 1 mm calcium kan de warmteafgifte van het warmteafgifteoppervlak al snel
verminderen met
a. ongeveer 70%.
b. ongeveer 80%.

7

Vroeger werden pvc-ramen voorzien van een stalen versterking.
Stalen versterkingen zijn goedkoop
en stevig, maar ze blijven koud en hebben
een negatieve invloed op de isolatiewaarde
van de profielen. Fabrikanten zijn daarom
op zoek gegaan naar nieuwe materiaalconcepten. Door het koude staal te vervangen door een ‘continue’ (ononderbroken)
glasvezel zijn ze erin geslaagd profielen te
produceren die 30 tot 35% beter isoleren
dan de klassieke profielen. Hoe wordt deze
productietechniek genoemd?
a. Linktrusion.
b. Extrusion.

8

Met een slimme elektrische installatie kan je via een aanraakscherm
op de muur, je tablet of je smartphone op elk moment van de dag nagaan
hoeveel energie je gebruikt, en als reactie
daarop energie besparen. Studies wijzen
uit dat wie actief omgaat met de energie
die zij of hij verbruikt,
a. tot 15% energie bespaart.
b. tussen de 5 en de 10% energie
bespaart.

9

Een aircosysteem is niet enkel
duur in aankoop, maar ook in verbruik. Een huis met 1 °C afkoelen
vergt immers drie keer meer energie
dan een huis met 1 °C opwarmen. In de
zomer kan je oververhitting via de ramen
het best tegenhouden door middel van
a. een rolgordijn aan de binnenkant.
b. buitenzonwering.

10

Het lijkt een detail, maar
in de energieberekening
van een dubbel of drievoudig raam maakt het wél een meetbaar
verschil: het materiaal van de afstandhouders – de latjes die zorgen voor een
constante afstand tussen de glasbladen.
Welke afstandhouders isoleren het best:
a. afstandhouders in aluminium?
b. afstandhouders in een composietmateriaal?

11

Gipsplaten zijn een prima
oplossing om muren en
plafonds af te werken en zo
een nieuwe, vlakke ondergrond te creëren.
Gipsplaten bestaan uit een kern van gips,
aan beide zijden omhuld met karton, en in
verschillende diktes. Welke dikte gebruik je
het best voor wanden en voorzetwanden?
a. 12,5 mm.
b. 9,5 mm.

12

In een ruimte waar mensen
verblijven, wordt vocht geproduceerd in de vorm van damp,
zweet... Dit vocht wil zich van binnen naar
buiten verplaatsen, m.a.w. van warm naar
koud. Als een voorzetwand of een plafond
uit gipsplaten thermisch geïsoleerd wordt,
is het isolatiemateriaal aan de buitenzijde
kouder dan aan de zijde die naar binnen is
gericht. Een dampscherm moet ervoor zor-

gen dat er geen condensatie kan ontstaan
achter de voorzetwand of het plafond. Aan
welke zijde van het isolatiemateriaal moet
het dampscherm worden aangebracht?
a. Aan de ‘warme’ zijde.
b. Aan de ‘koude’ zijde.
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Een groot deel van de huiselijke warmte gaat verloren via
allerlei naden en kieren in de
bouwschil. Een gebrekkige luchtdichtheid
kan leiden tot ongecontroleerde luchtstro-

men (= tocht), energieverlies, schimmelvorming en condensatie. Hoe heet de test
waarmee de luchtdichtheid van een woning
wordt gemeten?
a. Blowerdoortest.
b. Airtransittest.
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Een doorsnee gezin in Vlaanderen bestaat uit 2,3 personen
en verbruikt 84 m³ leidingwater
per jaar. Tot bijna de helft daarvan komt op
rekening van het toilet, de wasmachine en
schoonmaken. Net dat zijn toepassingen
waarvoor je in plaats van duur drinkwater
gemakkelijk regenwater kan gebruiken. Regenwater is niet alleen gratis, het is ook veel
zachter dan leidingwater. En door regenwater
op te vangen, ontlast je het rioleringssysteem.
Hoeveel regenwater je kan opvangen, hangt
in eerste instantie af van de oppervlakte van
het dak. Maar ook de dakvorm en de aard
van de dakbedekking spelen een rol. Met
een hellend dak, bekleed met kleidakpannen, recupereer je tot 95% van het hemelwater dat erop valt. Bij een plat dak dat met
grind is bedekt, kan je veel minder regenwater recupereren. Hoeveel regenwater kan
een plat dak recupereren?
a. Tussen de 55 en de 60%.
b. Tussen de 65 en de 70%.
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Gewone dubbele hoogrendementsbeglazing heeft een zontoetredingsfactor van ongeveer 60%. Dat betekent dat zo’n 60% van de
zonnewarmte naar binnen kan komen. Om
tijdens de zomer sterk energieverslindende
afkoelingssystemen te kunnen vermijden,
kies je bij een BENOvatie met veel op het
zuiden gerichte ramen het best voor een
beglazing met een zo laag mogelijke zontoetredingsfactor. Er bestaan tegenwoordig
HR-beglazingen met een zontoetredingsfactor van slechts 25%. Hoe heet de waarde
die weergeeft hoeveel zonnewarmte er in je
woning binnenkomt?
a. De g-waarde.
b. De z-waarde.
Ontdek de antwoorden op de volgende blz.
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b. Geen enkele investering is
zo rendabel als isolatie. Alleen
al door je dak te isoleren, kan
je tot wel 30% besparen op je verwarmingskosten. Niet-geïsoleerde muren
zijn verantwoordelijk voor 20 à 25%
warmteverlies. Door de vloeren op de
benedenverdieping te isoleren, laat je
10% minder warmte ontsnappen. Degelijk schrijnwerk met minstens dubbele
beglazing houdt nog eens zo’n 15% van
de warmte binnen.

daken

30%
ramen

15%

koudebruggen

5%

3

b. Moduleren betekent dat de ketel
– in feite de brander in de ketel –
harder of zachter gaat branden afhankelijk van de warmtevraag. Een ketel die
niet moduleert, kent maar twee standen:
‘op vol vermogen aan’ en ‘uit’. Modulerende
condensatieketels passen hun vermogen
continu aan volgens de warmtebehoefte.
Hierdoor zijn er minder stilstand- en start/
stopverliezen. Het
resultaat? Een efficiëntere werking. En omdat
ze minder aan- en
uitschakelen, verslijten
modulerende ketels ook
minder snel.
BEELD: VIESSMANN

muren

20%

5

a. Hoe lager de lambdawaarde, hoe minder een
isolatiemateriaal de warmte
en koude geleidt
en hoe beter het
0,019 W/mK
=13%
isoleert.

beter dan
0,022 W/mK

BEELD: RECTICEL INSULATION
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b. Een laagje van 1 mm calcium
op een warmteafgifteoppervlak
vermindert de warmteafgifte met
ongeveer 80%, waardoor de efficiëntie van
je verwarming met tot wel 20% kan verminderen. Er zal dus meer energie nodig
zijn om je huis warm en knus te houden.

4

vloer

10%

2

b. Bij vraaggestuurde ventilatie
past het debiet van de ventilatoren
zich automatisch aan volgens de
werkelijke behoefte. Neem je een douche,
dan detecteren sensoren een verhoogd
vochtgehalte, en sturen ze de afzuiging in
de badkamer op een hoger niveau.
Eenmaal het vochtgehalte aanvaardbaar
is, gaat het ventilatiedebiet automatisch
weer naar het minimum. Het systeem
werkt zodoende bijzonder energievriende-

a. Een koudebrug is een plaats in
een geïsoleerd bouwdeel waar de
isolatie (deels) ontbreekt of niet
doorloopt. Ter hoogte van koudebruggen
komt warme lucht in contact met een koud
oppervlak. Het verschil in temperatuur
kan condensatie veroorzaken, wat op zijn
beurt kan leiden tot geurhinder en schimmelvorming. Daarom is het belangrijk dat
de isolatie continu doorloopt over de hele
bouwschil en dat aan de binnenzijde van de
isolatielaag de luchtdichtingslaag eveneens
continu doorloopt.

BEELD: BWT
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a. Linktrusion zorgt niet enkel voor
een significante verbetering van de
isolatiewaarde van pvc-ramen, zodat
je meer kan besparen op je energiefactuur.
De verstevigingen hebben bovendien een
langere levensduur en ze zijn ook nog eens
100% recycleerbaar.

8

a. Met een slimme elektrische
installatie heb je continu een
nauwkeurig overzicht van je elektriciteits-, gas- en/of waterverbruik. Ook
het sluimerverbruik van je toestellen en
de opbrengst van je zonnepanelen kan
je controleren. Nauwkeurig het energieverbruik opvolgen zet mensen ertoe aan
om minder energie te verspillen. Volgens
studies kan de energiebesparing oplopen
tot 15%.

9

b. Buitenzonwering houdt
85 à 90% van de warmte-energie
tegen, binnenzonwering maar
35 à 65%. Buitenzonwering houdt de
zonnestralen tegen nog vooraleer die zich
doorheen het glas een weg kunnen banen.
Binnenzonwering schermt pas af nadat de
zonnestralen al door het raam naar binnen
zijn gekomen.

10

b. Aluminium en gegalvaniseerd staal hebben een goede
warmtegeleiding. Als gevolg
daarvan worden de randen van het glas de
‘koudste’ plek van het glas. Afstandhouders
in een composietmateriaal omhuld door een
heel dunne film van roestvrij staal isoleren
veel efficiënter. Naast de energiewinst heeft
de ‘warmere’ glasrand (vandaar de benaming ‘warm edge afstandhouder’) nog een
ander belangrijk voordeel: er is veel minder
risico op condensvorming en schimmelvorming ter hoogte van de sponning.

Luchtdebiet

lijk, en de luchtkwaliteit is altijd optimaal.

Constant
luchtdebiet

Thermische isolatie
Vraaggestuurd - ventilatie

BEELD: RENSON
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Binnenzonwering

Luchtdichting
BEELD: SOUDAL

BEELD: DECEUNINCK

BEELD: NIKO

BEELD: RENSON

Buitenzonwering

BEELD: SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS
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a. Voor wanden en voorzetwanden gebruik je het
best gipsplaten van 12,5
mm dikte; je plaatst de verticale stijlen
dan op 60 cm van elkaar. Gebruik je een
gipsplaat van 9,5 mm dikte, dan moet
je de stijlen elke 30 cm plaatsen. Je zal
dus tweemaal zoveel profielen nodig
hebben. Met een gipsplaat van 12,5 mm
dikte heb je niet alleen een stevigere
wand, je doet ook nog een belangrijke
besparing.

60cm

12,5 mm

BEELD: GYPROC

12

a. Een dampscherm moet
altijd worden aangebracht
aan de ‘warme’ zijde van het
isolatiemateriaal, dus tussen de gipsplaat
en het isolatiemateriaal. Laat het dampscherm overlappen, dicht de overlappingen zorgvuldig en vermijd doorboringen
voor leidingen.
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a. Problemen met luchtdichtheid situeren zich vooral in
de aansluitpunten tussen verschillende delen van het gebouw, zoals de
aansluiting tussen muur en vloer, tussen
muur en dak, en tussen muur en ramen.
Een gebrekkige luchtdichtheid leidt tot
warmteverlies – waardoor je meer moet
verwarmen om eenzelfde binnentemperatuur te houden –, en soms ook tot condensatie en schimmelvorming. Het is dan
ook steeds aangeraden een luchtdichtingstest te laten uitvoeren, alvorens bv.
zonnepanelen of een hoogrendementsketel te installeren. Zulke investeringen
hebben enkel zin wanneer de opgewekte
energie optimaal kan worden benut.
De luchtdichtheid van een huis wordt
gemeten met een blowerdoortest, ook wel
luchtdichtheidstest of pressurisatieproef
genoemd. Daarvoor sluit een vakman je
woning aan de buitenkant volledig af, zet
hij binnen alle deuren open, en plaatst hij
een gekalibreerde ventilator in een deuropening. Vervolgens meet hij hoeveel
lucht de ventilator moet bijblazen en afzuigen om een gemiddeld drukverschil van
50 Pa (Pascal) tussen de binnen- en de
buitenkant van de woning aan te houden.

Tijdens de test gaat de vakman met behulp van een infraroodcamera, een rookgenerator of een rookstaafje op zoek waar
er zich luchtlekken bevinden. Zo kunnen
de kleinste gaatjes en kiertjes waarlangs
lucht ontsnapt worden opgespoord, en
kan je die alsnog luchtdicht afwerken.

14

a. Bij een plat dak kan je
gemiddeld slechts 60% regenwater recupereren. Met een
hellend dak kan je dus ruim de helft meer
regenwater hergebruiken.

-5%
-40%

BENOveren,
da's je goed laten

tot

95%

60%

BEELD: WIENERBERGER

15

a. De g-waarde. Hoe lager
de g-waarde van glas, hoe
minder warmte het naar
binnen doorlaat, en hoe lager de kans
op oververhitting.

Steek tijdig je licht op bij experts

Inval zonnewarmte

rechtstreeks
reflectie
g

absorptie

BEELD: ISOVER
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BEELD: SOUDAL

BEELD: SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS

adviseren
Problemen voorkomen is beter dan ze achteraf te moeten rechtzetten. Om onnodige
kosten en ingrepen te vermijden, is het van belang dat je al in de brainstormfase
advies inwint bij experts. Moet de hele woning worden aangepakt, of maar een deel
ervan? Zullen de werken in één keer worden uitgevoerd, of stap voor stap, volgens je
financiële mogelijkheden? Zeker bij een BENOvatie in stappen is het cruciaal dat alle
maatregelen kaderen in een globaal ‘plan van aanpak’. Al van bij het begin van het
verbouwtraject moet het einddoel worden vooropgezet en moet ook de timing goed
zijn doordacht. Tevens moeten de fases technisch op elkaar worden afgestemd, om
zogenaamde lock-in-effecten te vermijden. Bepaalde ingrepen mogen latere maatregelen niet in de weg staan. Wanneer je bijvoorbeeld de ramen vervangt, en pas in een
volgende fase buitenisolatie voorziet, moeten de nieuwe ramen verder naar buiten
worden geplaatst, zodat de gevelisolatie er later goed kan op aansluiten. Zo zijn er nog
meer tips die je beter niet in de wind slaat.
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Vermijd onredelijke voorschotten
“Een voorschot vragen is een courante praktijk
in de bouw”, stelt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).
“Gebruikelijk is een voorschot van 20 à 30
procent. Tenzij het gaat om nieuwbouw of een
grondige renovatie van meer dan 80 procent
van de koopprijs van de woning en de Wet
Breyne van kracht is: dan kan een voorschot
van maximaal 5 procent van de totaalprijs
gevraagd worden.”
Opgepast met cash: betaal geen grote bedragen
met cash geld, en zorg dat je altijd een bewijs
van betaling hebt. ‘In het zwart’ betalen is illegaal
en bovendien heb je geen verhaal als er nadien
gebreken opduiken.

Controleer of de aannemer geen
schulden heeft
“Een ander belangrijk punt is nagaan of de
aannemer de werken wel mag uitvoeren en of hij
geen schulden heeft. Controleren kan snel, met

het ondernemingsnummer, op www.belgium.be
(kruispuntbank van ondernemingen en handelsregister) en checkinhoudingsplicht.be (fiscale en
sociale databank). Een aannemer die geen schulden heeft, geeft je meer zekerheid en minder
kans op een faillissement.”
Je kan ook controleren of de aannemer lid is van
een beroepsorganisatie. Beroepsorganisaties
bieden hun leden bijscholingen en opleidingen
aan en brengen hen op de hoogte van wijzigingen
in belangrijke wet- en regelgevingen.

“Een aannemer
die geen schulden
heeft, geeft je
meer zekerheid en
minder kans op een
faillissement.”
Marc Dillen, directeur-generaal
Vlaamse Confederatie Bouw

Werk met goede, betrouwbare
aannemers
Je bouwproject staat of valt grotendeels met
de keuze van de juiste aannemer(s). Maar hoe
herken je die? “Al van bij het eerste gesprek
zal je ervaren dat een goede vakman advies
geeft”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd
bestuurder van Bouwunie. “Een vakman is niet
enkel op de hoogte van de nieuwe technieken
en werkmethodes. Hij weet ook alles over
premies en energiebesparende maatregelen.

“Hoe meer op voorhand
is afgesproken en
schriftelijk vast-
gelegd, hoe minder
risico op discussies
achteraf.”
Jean-Pierre Waeytens,
gedelegeerd bestuurder Bouwunie

Hij is niet bang van kritische vragen. En hij
geeft graag enkele referenties van klanten waar
hij eerder projecten heeft uitgevoerd.“

Kwaliteit heeft zijn prijs
“Essentieel om het bouwen aangenaam en
vlot te laten verlopen, is een goed contract.
Hoe meer op voorhand is afgesproken en
schriftelijk vastgelegd, hoe minder risico op
discussies achteraf. Belangrijk zijn afspraken
over de prijs en de uitvoeringstermijn, eventuele meerwerken – met ook hier duidelijke
afspraken over de prijs en het verlengen van
de uitvoeringstermijn – en voldoende gedetailleerde en duidelijke lastenboeken, aan te
leveren door de architect.“
Heb je een aantal potentiële aannemers op het
oog? Vergelijk geen appels met peren. En vergeet
de kleine lettertjes niet. “Een lage prijs is op het
eerste gezicht aanlokkelijk. Maar dat is ook waar
aannemers met minder goede bedoelingen op
speculeren. Een heel lage prijs is vaak gewoon te
mooi om waar te zijn.”

www.buildyourhome.be

www.vinduwaannemer.be

De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 15.000 ondernemingen uit de
bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen uit alle takken van de bouw.
Ze is initiatiefnemer van grote evenementen zoals het BouwForum en Open Wervendag.

Iedereen die bouwt of verbouwt, stelt zich de vraag: welke aannemer zal de
werken uitvoeren? Met wie ga ik in zee? En vooral: wie kan ik vertrouwen?
Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn aannemer een echte vakman is? Hoe
herken je een goede vakman? En zal hij zijn afspraken wel nakomen?

Met de website www.buildyourhome.be richt de Confederatie Bouw zich vooral op
(ver)bouwers. Hierin vind je een database van de aannemers die lid zijn van de VCB,
elk met hun specialiteit, en bovendien in orde zijn met hun sociale en fiscale verplichtingen. Je ontdekt er ook 10 tips die de Confederatie meegeeft aan bouwers
en verbouwers die met een aannemer in zee willen gaan.
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Speciaal voor wie aan een bouw- of verbouwproject begint, ontwikkelde
Bouwunie de checklist: ‘Hoe herken je een goede aannemer’. Je vindt die op
de website www.vinduwaannemer.be.
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Al bij de aankoop van een woning is het juiste
advies cruciaal om problemen en kosten te
vermijden. En dat krijg je volgens Kati Lamens,
voorzitster van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) – de grootste sectororganisatie van
architecten – het best van een architect. “Een
architect kan het maximum uit je BENOvatiebudget halen. Als je een architect vroeg genoeg
inschakelt, kan hij wijzen op het potentieel van
het huis. Daardoor kan je bijvoorbeeld functies
herschikken, waardoor uitbreiden niet nodig
is, en je je budget kan gebruiken voor andere
zaken. Win daarom in een zo vroeg mogelijk
stadium het advies van een architect in. Een
geslaagde verbouwing staat of valt met een
doordacht ontwerp en een al even doordachte
planning.”
“Een architect kan ook zeggen of het sop de kool
wel waard is. Verbouwings- of renovatiewerken
kunnen soms gewoon zodanig groot zijn, dat
het onzinnig is ze daadwerkelijk uit te voeren.
In bepaalde gevallen is het goedkoper om (een

deel van) een woning te slopen en weer op te
bouwen.”
“Een architect weet waar de struikelpunten kunnen liggen. Hij kan latere bouwgebreken vooraf
al zien en oplossen, en hij kan een inschatting
geven van de kostprijs van de renovatiewerken.
Zo kom je niet voor verrassingen te staan wanneer de werken aanvangen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om bouwvallige wanden aan de
buitenzijde van isolatie en een nieuwe gevelafwerking te voorzien, of om een extra belasting op
een bestaande dakconstructie te leggen, als de
stabiliteit ervan al twijfelachtig is.”

“Een architect kan
zeggen of het sop de
kool wel waard is.”
Kati Lamens, voorzitster Netwerk
Architecten Vlaanderen (NAV)

Tom Ceuppens, klantendirecteur van het
netbedrijf Fluvius: “Om energetisch renoveren
betaalbaarder te maken, biedt de overheid tal
van individuele premies aan. Daarvan geen
gebruik maken is zonde. Vanuit Fluvius
promoten we die maatregelen volop, vorig jaar
nog via een brede communicatiecampagne
rond onze BENOvatiepremies. Toch zouden
nog veel meer Vlamingen van de premies
gebruik kunnen maken.
Bovenop deze individuele premies kunnen
BENOveerders aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus. En als minstens 10 eigenaars

“Geen gebruik maken
van de vele premies
is zonde.”
Tom Ceuppens, directeur
klantendienst Fluvius

uit eenzelfde wijk, gemeente of aanpalende
gemeentes BENOveren, kunnen ze een beroep
doen op een BENOvatiecoach. Deze wordt door
ons betaald via de zogenaamde ‘burenpremie’.
De burenpremie is dus geen geldbedrag dat de
10 eigenaars krijgen, maar wel een dienstverlening waarvan ze gratis gebruik kunnen maken.
Meer informatie hierover vind je op onze website www.fluvius.be/premies.”
Voor advies op maat kan je terecht bij de
energieadviseurs van Fluvius. Die geven op
beurzen en lokale evenementen gratis en
onafhankelijk een antwoord op vragen als:
wat betekent BENOveren in de praktijk? Welk
energiezuinig systeem kies ik het best voor
de verwarming van mijn woning en voor
de productie van het sanitair warm water?
Waarom is ventileren belangrijk? Welke
soorten energiepremies zijn er, en wat zijn
de voorwaarden? En hoe kan ik besparen
op mijn waterverbruik? Een overzicht van de
infosessies staat op BENOveren.fluvius.be.

www.zoekeenarchitect.be

www.fluvius.be

Afwegen welke werken je wil uitvoeren, weten wat wel en wat niet kan, de werkfases plannen en vaklui op elkaar afstemmen: de steun van een goede architect is van essentieel
belang. Neem daarom de nodige tijd om iemand te kiezen die het best past bij jou en de
BENOvatie die je plant.

Fluvius bundelt voortaan de krachten van netbeheerders Eandis en Infrax.
Met Fluvius heeft Vlaanderen nu één bedrijf waarin alle netten voor de
distributie van elektriciteit en aardgas samen uitgebaat worden.

Informeer bij familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en vaklui naar hun ervaringen
met hun architect. Doorblader tijdschriften en andere publicaties. Bel eventueel aan
als je een renovatie ziet die je bevalt om de naam van de architect te vragen. En surf
zeker eens naar de website www.zoekeenarchitect.be. Via een krachtige zoekrobot
kan je grasduinen in meer dan 4.000 visuele referenties van architecten die bij het
NAV zijn aangesloten.

64 BENO

Behalve voor aansluitingen en storingen is Fluvius het rechtstreekse aanspreekpunt voor energiepremies. Voor informatie over de individuele premies,
de totaalrenovatiebonus en de burenpremie kan je eveneens terecht op
www.fluvius.be/premies.
Op BENOveren.fluvius.be vind je dan weer info over BENOveren in het
algemeen, en een kalender met het overzicht van de energieadviessessies.
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Nuttige websites
Zoek je info over premies, energiebesparing, duurzaam renoveren?
Contacteer:
Vlaams Energieagentschap (VEA)
www.energiesparen.be
of bel gratis 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur).

Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen
Antwerpen: Kamp C
www.kampc.be

Vlaamse overheid – Wonen-Vlaanderen
www.wonenvlaanderen.be
of bel gratis 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur).

Limburg: DuboLimburg
www.dubolimburg.be

Renteloze energielening
www.energiesparen.be/energielening
of contacteer het Energiehuis
in je gemeente

Vlaams-Brabant: Steunpunt DuboVlaamsBrabant
www.dubovlaamsbrabant.be
Oost-Vlaanderen: Steunpunt Duurzaam Wonen
en Bouwen Oost-Vlaanderen
www.bouwwijs.be

Netbeheerder
www.fluvius.be/premies
BENOveren.fluvius.be

West-Vlaanderen: Acasus
www.acasus.be

Zoek je informatie over hoe ook jij kan BENOveren?
Die vind je op
www.mijnBENOvatie.be

Zoek je een architect voor je BENOvatie?
Die vind je op de website van NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen)
www.zoekeenarchitect.be

Zoek je informatie over zonneboilers of warmtepompen?
Die vind je op de websites van de Belgische zonneboileren warmtepompassociatie:
www.InfoZonneBoiler.be
www.InfoWarmtePomp.be

Zoek je een aannemer/vakman voor je BENOvatie?
Die vind je op de website van Bouwunie
www.vinduwaannemer.be
of op de website van de Confederatie Bouw
www.buildyourhome.be

Voel je
BENOvatiekriebels?
Vergeet je premie niet
Voor de snelste afhandeling
van je aanvraag en gratis
advies op maat surf je
voortaan naar
www.fluvius.be

Voor een vlot verkeer
van jouw elektriciteit
en aardgas, bundelen
netbeheerders Eandis en
Infrax de krachten.
Onder de nieuwe naam
Fluvius bouwen we verder
aan één betrouwbaar
energiedistributienet.
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Volg jouw ideale BENOvatietraject
Volg
jouw ideale BENOvatietraject
op
www.mijnBENOvatie.be
op www.mijnBENOvatie.be
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