
Deze laatste presentatie binnen de opleiding van ErfgoedEnergieLoket, zal ingaan op 
enkele concrete voorbeelden en afsluiten met enkele algemene besluiten.

16-11-18

1





De hele opleiding binnen ErfgoedEnergieLoket dient eigenlijk om iedereen van de 
sector bewust te maken van de noden in erfgoed qua comfort en 
energiebesparingen, maar ook om de risico’s te duiden. Het is duidelijk dat we de 
voorbeelden die hierboven geïllustreerd zijn te vermijden.

Bovenaan: Voorbeeld van interventie na oliecrisis van 1973 in Zweden, maar ook in 
onze contreien zijn dergelijke voorbeelden te vinden.

Onderaan: gebrek van onderhoud dat tot catastrofale gevolgen kan leiden.
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In deze presentatie gaan we niet in op de voorbeelden van mislukkingen / verkeerde 
aanpak, wel op enkele voorbeelden waar dit beter opgelost werd.

Een eerste voorbeeld is een van de projecten van Het Europese FP7 
onderzoeksproject / -consortium “3EnCult”. De case is gelegen in Bolzano (Italië): het 
public Weigh house dat hier afgebeeld is.

De focus bij dit gebouw, was de ontwikkeling van aangepaste, energiezuinige 
erfgoedramen (= de ogen van een gebouw). Een ingreep hierop kan héél veel 
veranderen aan de perceptie van het gebouw.

In 3encult (www.3encult.eu) wilde men daarop inspelen en samen met de 
erfgoedinstanties, de fabrikanten, studiebureaus, architecten, publieke bouwheren 
enz. een geschikte oplossing vinden..
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En dat begon met een workshop in Bozen waarbij de hele groep van het EU-project 
een rondleiding kreeg door de erfgoedverantwoordelijke, enkel en alleen (of toch 
hoofdzakelijk) gefocust op de ramen die in Bozen in de erfgoedgebouwen aanwezig 
waren. De bedoeling hiervan was dat elke betrokken partij voeling kreeg met het 
onderwerp en de gevoeligheden.

Héél veel verschillende mogelijkheden werden aangetroffen:

• Qua uitzicht

• Qua plaatsing

• Qua werking

• …
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Het probleem bij het Waaghaus (zoals bij zovele historische gebouwen) was gelinkt
aan:

= slechte thermische prestaties

= slechte luchtdichtheid

De stakeholders hadden wel één voordeel: er waren in het verleden al verschillende 
ondoordachte ingrepen uitgevoerd aan de ramen en dus was er wel wat vrijheid om 
in te grijpen, aangezien bijna alle huidige ramen niet meer origineel waren.
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Een ander belangrijk voordeel van het Waaghaus is het feit dat er origineel gewerkt 
was met “box windows”:

• binnenzijde voor energie-efficiëntie

• Buitenzijde voor esthetische redenen

Naar de restauratie / renvoatie toe was dit een belangrijk voordeel om geode 
energetische resultaten te kunnen boeken.

Gezien de slechte voorgaande ingrepen, is er uiteindelijk gekozen om de hudige niet-
originele ramen niet te restaureren, maar voor een innovatieve aanpak en oplossing 
gaan.
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3EnCult is een Europees onderzoeksproject mét producenten (praktijkpartners), 
hetgeen een redelijk innovatieve aanpak was.

Dergelijke samenwerking is essentieel (en niet enkel met grote bedrijven, maar vaak 
met kleinere die in een niche werken) om aan innovatie te doen en om tot 
oplossingen te komen die beter zijn voor ons erfgoed.

In dit project: 21 partners uit 10 landen is misschien wat veel, but you get the point!
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Er werden eerst heel wat verschillende simulaties uitgevoerd (nauwe samenwerking 
tussen ondezoekscentra en uitvoerders). Naast het gekende boxwindow werd ook 
gewerkt op een samengesteld venster voor daar waar box windows niet typisch 
gebruikt werden

Hier zie je het 2-lagen principe (voor beiden):

1. historische laag (binnen) 

2. gescheiden van energetische laag (buiten)
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Uiteindelijk werden van de meest veelbelovende simulaties en modellen prototypes 
gemaakt.

Deze werden redelijk positief onthaald, maar toch zijn ze verder gegaan:

 Flexibel model en flexibele opbouw

Ook aanpasbaar voor ramen die naar buiten opengaan
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Uiteindelijk heeft deze ontwikkeling een reductie van 20% gegenereerd op het 
energieverbruik in het Waaghaus.

(natuurlijk wel met een 4-voudig glasraam)

Op deze manier hebben ze dus zowel voldaan aan de eisen van de overheid qua 
erfgoedwaarden, is het comfort van de gebruikers sterk verhoogd (geen koudeval, 
geen condens, geen tocht …) en is het energieverbruik substantieel verlaagd.
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Hier zijn we ingegaan op de ramen, maar binnen 3EnCult is men met deze case nog 
verder gegaan. Zo werden ook de mogelijke ingrepen en energiewinsten qua 
dakisolatie, vloerisolatie, luchtdichheid, WTW-ventilatie … onderzocht.

Meer info over deze case is terug te vinden in: https://www.eechb.eu/wp-
content/uploads/2016/12/Proceedings_EECHB.pdf 
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Laten we naar een ander voorbeeld gaan.

Deze keer zullen we geen isolatie of ramen bekijken, maar wel de ventilatie en 
lichtbeheersing bij de Höttinger school in Innsbruck in Oostenrijk.
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Vroeger had de school weinig problemen qua luchtkwaliteit omdat de school in een 
groene omgeving lag. Dus omgeving was gezond, ramen konden geopend worden 
zonder geluidshinder …

Doorheen de tijd is de omgeving van deze school echter sterk veranderd en 
tegenwoordig ligt ze midden in een zeer verkeersintense omgeving. Dus het openen 
van ramen lukt niet meer omwille van de geluidshinder en de slechte luchtkwaliteit.
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Dus er moest iets aan de ventilatie gedaan worden.

De vraag was hoe? Welk systeem?

Ze zijn dus de verschillende bestaande typische systemen en aanpakken afgegaan, 
maar zoals je hier ziet, ontstaat er vaak snel een heel netwerk van buizen en 
systemen bij dergelijke grote school.
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Ook een centrale aanpak bleek moeilijk bij deze minimalistische schoolarchitectuur:

• Te veel leidingen nodig

• Te veel doorboringen nodig
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Decentrale ventilatie viel af omdat het duurder bleek te zijn. Bovendien is het vaak 
ook luidruchtiger (zeker bij grote debieten zoals hier in klaslokaal) en moesten er in 
de historische gevels openingen gemaakt worden.
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Al deze technieken waren dus niet afdoende in dit monument.

Dus werd de centrale vraag gesteld: “welke mogelijkheden biedt dit gebouw?”. Al 
snel kwamen ze bij het feit dat de school een grote centrale traphal bezit die alles 
verbindt, en dat er grote gangen waren die naar de lokalen leiden.

Waarom kunnen ze dat niet gebruiken als reservoir waaruit lucht geput kan worden 
indien nodig?!
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Men is uiteidnelijk uitgekomen bij het active overflow systeem:

• Dicht bij de buitenschil wordt in één ruimte een WTW-ventilatie-systeem 
geïnstalleerd

• Binnen beschermd volume

• Zo dicht mogelijk bij buitenmuur om leidingen zo kort mogelijk te maken

• Van daar wordt de verse lucht naar de centrale trap en gangen gebracht

• Deze doen dienst als reservoir

• Bij elk klaslokaal is er een aparte ventilator die aanwezigheids- en CO2-gestuurd 
autonoom bepaalt of de lucht in het klaslokaal ververst dient te worden

• Afhankelijk hiervan zal deze lucht uit het reservoir naar het klaslokaal sturen, waar 
er zo een overdruk ontstaat

• Via een overdruksysteem kan de oude lucht van het klaslokaal terug uit te klas 
ontsnappen naar het reservoir.

Dit zorgt ervoor dat het reservoir geen 100% verse lucht reservoir is, maar een 
gemengde zone. We komen hierop terug in de volgende slides.
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Active overflow principe

• Traphal en gang als reservoir

• Via actieve inlaat (= kleine ventilator) (aanwezigheids- en CO2-gestuurd) (niet 
enkel in lokalen, maar ook in gang en traphal gemeten!!)

• Passieve of actieve overdruk ventiel (of gewoon spleet onder de deur)

• Mengzone (héél belangrijk  dus niet 100% verse lucht, maar door enorm 
reservoir werkt dit wel)

• Afvoer via wc-ruimte en warmteterugwinning wtw-toestel 

• Hier voor school toegepast, maar ondertussen in Zwitserland, Oostenrijk … al vaak 
toegepast in residentiële gebouwen!!

• Bovendien vaak leidingen aanwezig in dergelijke gebouwen!!!  bruikbaar voor 
afvoer?!

16-11-18

20



Hier heb je een zicht op het systeem. Wegens hoge benodigde debieten zie je in dit 
geval ook:

• Fijn-geperforeerde textielbekleding (voor een uniforme verdeling van de 
inblaaslucht en om tocht te vermijden)

• Silencer (demper)  akoestisch
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Gezien met hier met een reservoir met gemengde lucht werkt, diende dit gemeten, 
getest en vergeleken te worden met de huidige standaarden.

Uit de monitoring bleek dat met dit systeem waarden gehaald werden die duidelijk 
onder de 1500 ppm liggen, de grens waar ze eigenlijk nooit boven mogen komen.
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Uiteindelijk leidde dit systeem – ondanks een extra ventilatie – tot een reductie van 
het energieverlies van ongeveer 17%!
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Niet alleen verluchting was een probleem in de Höttinger school.

Ook de daglichttoetreding en verlichting van de leslokalen was ondermaats.

Zowel simulaties als metingen van daglichttoetreding werden uitgevoerd in deze 
school.

Je ziet dat beide hetzelfde aantonen:

• Er is overvloed aan licht bij de ramen, hetgeen tot verblinding van de leerlingen
leidt

• Daarentegen is er amper lichttoetreding aan de kant van de gang

Bij dit project werd vervolgens zowel op passieve als op actieve oplossingen ingezet 
om dit probleem te verhelpen.
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Doorheen de studie werden diverse simulaties en metingen van de daglichtfactor 
uitgevoerd. In totaal werden 6 verschillende systemen (zie slide) die op de markt 
aanwezig zijn geanalyseerd. Telkens werden de mogelijke verblinding en de 
indringingsdiepte van het daglicht in het klaslokaal geanalyseerd.
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Uit de analyses bleek dat bij de meeste systemen zelfs een reflecterend plafond niet 
voldoende hielp om de lichtinval echt dieper in de klasruimte te krijgen (zie schema’s 
onderaan)

Uiteindelijk werd toch gekozen voor systeem 3, dat een dubbel lamellen systeem was.
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Naast deze studies, hebben de studenten van Bartenbach ook een verbeterd 
“historisch alternatief” uitgewerkt en getest. 

Er werd uitgegaan van de origineel aanwezige luiken, die via simulaties en 
testmodellen verbeterd werden, zodoende een echte weerkaatsing van het zonlicht 
naar het plafond te genereren. OP deze manier werd het zonlicht dieper de klas in 
gestuurd en werd rechtstreekse verblinding van de leerlingen langs de ramen 
vermeden. Bij deze oplossing dienden enkel de lamellen vervangen te worden door 
een nieuw type van lamellen.

Uiteindelijk werd deze oplossing niet voor deze school gebruikt, maar deze aanpak en 
het voorstel toont wel dat er aangepaste oplossingen kunnen bedacht worden als we 
wat verder denken, simuleren en uittesten.
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Naast de daglichttoetreding, werd ook ingezte op actieve verlichting om het 
lichtcomfort optimaal te krijgen. Op deze slide zie je een vergelijking tussen twee 
verschillende klaslokalen die verschillend aangepakt werden:

• Links heeft men High-end top of the bill verlichting geplaatst

• Rechts heeft men gekozen voor een TL-verlichting met daglichtsturing, 
geïntegreerd in akoestisch plafond

Op basis van de aangeleverde cijfers valt moeilijk te besluiten welk systeem nu het 
meest optimaal is. Room 2 laat een hogere winst optekenen (26% vs. 18%), maar het 
origineel verbruik was ook hoger omdat het lokaal – wegens oriëntatie en ligging –
meer verlichting nodig had dan room 1. in absolute cijfers verbruikt classroom 1 
echter minder…

Het belangrijkste besluit is vermoedelijk dat beide ingrepen een aanzienlijke winst 
opleveren!
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Zo ziet het schoolgebouw er tegenwoordig uit. Zoals je ziet, is er weinig aan het 
historische uiterlijk geraakt.
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Om af te sluiten geeft deze slide een overzicht wat de verschillende ingrepen voor de 
Höttinger school zou opleveren:

• Ramen = ±10%

• Ventilatie en luchtdichtheid = ±22% (= dubbele van de ramen!!!!)

• Binnenisolatie = 40% 

• Buitenisolatie = 45%

Uiteindelijk werden de eerste drie ingrepen uitgevoerd in realiteit. Samen leverde dit 
een besparing op van 72% (dit had met externe isolatie kunnen oplopen tot 75%, 
maar dan moesten er belangrijke erfgoedwaarden opgegeven worden).

Dit voorbeeld toont dus aan dat er – indien men er op een doordachte manier mee 
omgaat - veel besparingspotentieel is voor erfgoed / historische gebouwen zonder 
dat men persé historische en architecturale kwaliteit dient in te boeten!!!

Meer info over deze case is terug te vinden in: https://www.eechb.eu/wp-
content/uploads/2016/12/Proceedings_EECHB.pdf 
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Lees ook: https://www.bouwkroniek.be/article/een-energetisch-concept-op-maat-
van-brugse-godshuizen.640
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Het gaat om een berekend transmissieverlies volgens de norm NBN B 62-003. Die is 
eigenlijk vervangen door NBN EN 12831, maar beide komen in grote lijnen wel
overeen. Enkele belangrijke verschillen zijn: benodigde opwarmvermogen (vermogen
nodig om een afgekoeld gebouw weer snel op te warmen), de manier van het 
berekenen van ventilatieverliezen, en de verliezen van warmte naar grond (eigenlijk
beter, de verliezen van warmte waarbij de warmtestromen doorheen de grond gaan). 

Zie https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-
contact&pag=Contact48&art=728 voor meer info
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Bij vloeren kon men met een grote ‘veiligheid’ VIP toepassen, omdat het risico op 
doorboring erg klein was.

VIP wordt geproduceerd en geleverd in panelen met vast maten. Het is daarom 
nauwelijks mogelijk om de isolatie exact te laten aansluiten met de muren. Dat hoeft 
geen probleem te zijn indien men ook binnenisolatie toepast, en uiteraard de 
benodigde damp- en luchtschermen aanbrengt. 
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Uiteindelijk is de keuze dus wel gevalle op de aerogelpleister, omwille van praktische 
redenen.
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De gevels bestonden uit baksteenmetselwerk en betonnen structuur, voorzien van 
een cementgebaseerde pleister, op zijn beurt een factor die vochtproblemen aan de 
binnenkant van het gebouw accentueert (vocht in het metselwerk, bijvoorbeeld door 
infiltraties via scheuren in de gevelbeplaisyering, kan moeilijk nog via de 
buitenbepleistering ontsnappen, wegens de relatief grote dampdichtheid ervan). De 
cementering werd verwijderd en vervangen door een dampopener en isolerende
pleister.
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Vanuit de KCML werd aangestuurd op een bewaren van de eenvoudige houten
ramen, alhoewel het bureau van mening was dat dit eigenlijk een minder goede
beslissing is: de houten ramen hebben een bijzonder eenvoudig uitzicht, geen
bijzondere esthetiek (de bouwwijze is destijds gestuurd onder impuls ven beperkte
budgetten). Het vervangen van het schrijnwerk door luchtdichter schrijnwerk had de 
energieprestaties nog aanzienlijk kunnen vergroten, zonder het uitzicht van het 
schrijnwerk te veranderen. Uiteindelijk werd het te bewaren houten schrijnwerk dan
ook echt geconserveerd. Te zeer aangetast schrijnwerk werd alsnog verwijderd en
vervangen door een performanter houten schrijnwerk en beglazing.

Ventilatie: waar wordt de lucht aangevoerd? Lijkt logisch vanuit de trappenzone, waar
het historische schrijnwerk allesbehalve luchtdicht is, en waar men sowieso weinig
bijzonder comforteisen moet stellen. Het principe van compartimentering zou hier
eventueel ook gebruikt kunnen worden. Lees: de scheiding van het beschermde
volume ligt ter hoogte van de muren tussen trappenhuis en appartementen. Dit
natuurlijk in die mate dat het ontwerp daar lokaal een isolatielaag in het trappenhuis
toelaat (eventueel kan de trapbreedte daardoor in negatieve zin veranderen, de trap 
wordt te small), en bovendien dient gekeken te worden in welke mate dit een
significante meerwaarde biedt, gezien de beperkte mogelijkheden van de isolatie van 
buitengevels. Uiteindelijk is dit concept niet toegepast. Qua gevelislatie werd toch
overgegaan tot een loutere buitenisolatie.
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Goed om aan te geven dat de vermindering van het vochtgehalte van het metselwerk
nog tot een betere afname van de U-waarde zal leiden (nat metselwerk dat beter
warmte geleidt dan droog). Dit door de restauratie van het gevelpleisterwerk, én de 
toepassing van een pleister die beter droging toelaat.
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Energie-audit hangt sterk samen met de toestand van het gebouw: thermografie kan
bvb niet als het niet verwarmd kan worden. Luchtdichtheid is ook vrij onzinnig indien
er teveel lekken zijn, die als ‘abnormaal’ beschouwd kunnen worden. In die gevallen
is het dus niet direct mogelijk om heel duidelijk een reële besparing in te schatten, en
dienen de uiteindelijke werken gerelateerd te worden aan eerder ‘theoretische’ of 
algemene berekeningen of inzichten/normen.
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Voor en na restauratie. Deze ‘beperkte’ zich dus overduidelijk niet enkel tot 
energiebesparende ingrepen.
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Deze tabellen, per gebouwonderdeel, geven de mogelijke winsten, uitgedrukt in 
zowel uitgespaarde energie als in kost, inclusief de terugverdientijd, en dit per 
oppervlakte-eenheid van het betrokken element. Ze worden in de publicatie vermeld
voor de verschillende ingrepen.
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Rechtsonder: vloeren in de inkomhal, die men als te waardevol beschouwde om te
demonteren, om mogelijkerwijs een slechts beperkte winst te bekomen met 
vloerisolatie. Het gaat hier immers om een doorgangsruimte,  niet zozeer om een
woonruimte, waardoor ze ook helemaal niet zo warm of comfortabel hoeft te zijn. 
Het belang van het behoud van de de oorspronkelijke vloerbekleding is voor deze
ruimte ontegensprekelijk groter dan het belang van een comfortable klimaat in de 
gang te creëeren.
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De gang wordt op deze manier gebruikt als ruimte waar lucht reeds een 
‘voorverwarming’ kan ondergaan (wat oorspronkelijk natuurlijk ook de bedoeling 
was, gezien de grote aanwezigheid van roostertjes in die ruimte).
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Linksboven: oude torfoleumplaten die zichtbaar worden bij afbraak van het 
parament. Vervanging van de oude isolatie door glaswol.
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Weinig verschil in luchtdichtheid. Men heeft natuurlijk ook wel ventilatiemogelijheid
bijgecreërd, maar men kan nu tenminste de luchtstromen regelen, waar dit voorheen
nagenoeg niet het geval was
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Don’t panic on the consumption et CO2 emission, but learn how to use the heritage
buildings, improve them (without overkill) in order to create a comfortable heritage
building (not a energy-performant building)
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Doe bovenstaande in nauw overleg met de nodige specialisten!
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Gebruik de inherente kwaliteit die aanwezig is bij historische gebouwen en speel deze 
uit als een troef!
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Met compatibel bedoelen we: de nieuwe ingrepen mogen niet leiden tot een
vergroot risico tot schade aan de historische materialen.

Het begrip ‘reversibiliteit’ is enigszins rekbaar, maar irreversibele ingrepen kunnen
zeer vaak goed beargumenteerd worden, hetzij vanuit wetenschappelijke inzichten en
ervaringsgegeven, hetzij vanuit bouwhistorisch standpunt. Bijvoorbeeld: is het een
probleem dat een oude pleister, die een nadelijke invloed heeft op de 
vochthuishouding van een gebouw, vervangen wordt door een pleister die zo’n
nadelige invloed veel minder heeft, en bovendien een positieve invloed op het 
energiegebruik en comfort? De oude pleister is dan wel weg (dus verlies aan
authenticiteit), maar de rest van het gebouw wordt beter geconserveerd.
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De berekeningsmethodes zijn niet steeds correct, en dat heeft veel te maken met 
onbekende parameters (hoe zit het gebouw ineen?, welke zijn de 
materiaaleigenschappen?), maar eveneens met te sterk vereenvoudige modellen
(energieverbruik van een gebouw berekenen, veronderstellende dat slaapkamers, 
trappenhuizen enz. allemaal op 20°C worden verwarmd, is niet realistisch). En niet te
vergeten: de meeste rekenmodellen gaan uit van vereenvoudigde parameters, die 
niet noodzakelijk realistisch zijn.

Met verkeerde beginparameters ga je zeker geen goede begroting kunnen maken van 
het energievebruik. Berekeningsmethodes, én meetmethodes, zijn nog steeds 
onderwerp van onderzoek.

Het gebruik van gebouwen beïnvloedt niet alleen het rebound-effect. Het gewoon
‘goed gebruiken’ van een gebouw is belangrijk: als er performante zonwering
aanwezig is, maar ze wordt niet optimaal (of zelfs helemaal niet) gebruikt. Als er een
performant ventilatiesysteem aanwezig is, maar het wordt afgezet, of met de 
verkeerde parameters ingesteld. Ook dan zullen de energie- en comfortdoelstellingen
niet of slechts moeizaam bereikt worden.
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Het is en blijft een mooi voorbeeld dat creativiteit, erfgoedzorg en comfort/energie-
optimalisatie perfect zouden kunnen samengaan!

En soms kan doordachte creativiteit + combinatie van historische met hedendaagse 
aspecten hierbij helpen / elkaar versterken.

Datacentra gaan steeds belangrijker worden (cloud-computing, centraal 
gegevensbeheer,…)

Iedereen heeft smartphone, velen gebruiken google drive, onedrive, dropbox, online 
maildiensten …

Al deze diensten vergen veel datacenters.

Dit vormde de inspiratie van arch. Van der Aa bij zijn ontwerpvoorstel voor het 
energiezuinig maken van de Sint-Bavo kerk in Haarlem, NL:

• Het datacenter wordt in de koele kelder geplaatst (koeling is positief voor 
datacentra)

• De overtollige warmte van het datacentrum wordt afgevoerd naar de 
bovenstaande kerk en dient als basisverwarming.
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Ook erfgoed en de omgang met ons erfgoed verandert!

Op dit moment moeten we goed nadenken waar we naartoe willen

Niet “moeten” (gepusht door een lobby)

Maar ook niet vervallen in het onder een glazen stolp zetten van ons erfgoed!

Ergens een tussenweg vinden

• We hopen dat jullie veel aan dit 5-daags traject hebben gehad

• Geen kant en klare oplossingen aangereikt

• Wel aandachtspunten en enkele voorbeelden, technieken

• Maar nu is het aan jullie en jullie creativiteit en samenwerking
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