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ENERGIEPRESTATIES EN 

MONUMENTALE CONSTRUCTIES 

Voorwoord 

Energie: het kernbegrip bij uitstek aan het begin van de 21e eeuw. We kunnen er niet 
omheen: dagelijks worden we overspoeld door informatie en publiciteit rond 
energiebesparende maatregelen. Alles draait rond het zuinig omspringen met 
energiebronnen.  

Het Kyoto protocol, waarbij België zich akkoord heeft verklaard de uitstoot aan 
schadelijke gassen met 7,5% te verminderen t.o.v. 1990, werd afgesloten in 1997. 
Binnen deze optiek werden met de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) 
door de Vlaamse regering eisen op vlak van de energieprestatie en het 
binnenklimaat opgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat het aspect “duurzaam bouwen” 
een centrale plaats binnen nieuwbouwprojecten heeft veroverd.  

Voor beschermde monumenten stoot het aspect duurzaam bouwen vaak op  
historische, architecturale, deontologische en esthetische criteria waardoor 
energiebesparende ingrepen niet steeds op een even systematische wijze 
realiseerbaar zijn als bij nieuwbouw het geval is. Toch is bij beschermd of waardevol 
onroerend erfgoed heel wat energiebesparing mogelijk. 

Tijdens deze studiedag wordt, naast het technisch aspect van energiebesparende 
maatregelen voor monumentale constructies, dieper ingegaan op de 
restauratiefilosofie van de overheid. Tevens zijn toelichtingen voorzien aan de hand 
van diverse verhelderende case-studies.    

 

Hilde De Clercq (KIK) en Nathalie Vernimme (VIOE) 
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EPB regelgeving: kort geschetst 

Wina Roelens , Vlaams Energieagentschap 

1. Het Europese beleid betreffende de energie-effic iëntie van gebouwen 

1.1. Europees beleid inzake energie 

In oktober 2006 maakte de Europese commissie zijn “Actieplan Energie-efficiëntie” bekend.  
Het actieplan stelt 75 acties voor in 6 domeinen, om het potentieel om tegen 2020 20% 
primair energieverbruik te sparen, te vervullen. 

Het actieplan werd verder uitgewerkt in een pakket “Energiepolitiek voor Europa” (01-2007). 
In maart 2007 kwam de Europese Raad tot een overeenkomst over de doelstelling “20-20-20 
tegen 2020” met daarin een doelstelling voor:   

• 20% reductie van CO2-uitstoot; 

• 20% hernieuwbare energie; 

• 20% procent energiebesparing; 

• 10% aandeel biobrandstof in transport brandstoffen. 

De Europese commissie deed in januari 2008 een geïntegreerd voorstel voor Klimaatactie. 
Het Europees beleid inzake acties op vlak van energie in het kader van de 
klimaatverandering, is op te volgen via: 

http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/index_en.htm. 

1.2. De Europese richtlijn betreffende de energiepr estatie van gebouwen (EPBD) 

In Europa nemen de huishoudelijke en de tertiaire sector meer dan 40 % van het 
energieverbruik voor hun rekening. Zowel het aantal gebouwen in deze sectoren als het 
energieverbruik per gebouw stijgen nog steeds. Het verbeteren van de energieprestaties van 
gebouwen kan een vrij grote energiebesparing opleveren en dus ook een vermindering van 
de C02-emissie. 

Reeds in 1993 publiceerde de Europese Raad een richtlijn tot beperking van de C02-emissie 
door het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen (de SAVE-richtlijn). Deze 
richtlijn bevatte geen verplichte maatregelen. 

Opdat de uitstoot van C02 door gebouwen effectief zou verminderen en de afspraken van het 
Protocol van Kyoto zouden worden nageleefd, waren er dwingendere en specifiekere 
maatregelen nodig voor de bouwsector. 

Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties 
van gebouwen (EPBD of Energy Performance of Buildings Directive), goedgekeurd op 16 
december 2002. Deze richtlijn wil het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen in 
de Europese Unie stimuleren – rekening houdend met de klimatologische en plaatselijke 
omstandigheden buiten het gebouw, met de eisen voor het binnenklimaat en met de 
kosteneffectiviteit. 

De richtlijn bevat vijf verplichtingen voor de EU-lidstaten: 

1. Ze moeten beschikken over een methode om de energieprestaties van gebouwen te 
berekenen (art. 3). Bij de toepassing van de methode voor het berekenen van de 
energieprestaties van gebouwen dienen ten minste de volgende aspecten in aanmerking 
worden genomen: 

1. thermische kenmerken van het gebouw (buitenschil, binnenruimten, enz.). Die 
kenmerken kunnen ook de luchtdichtheid omvatten; 

2. verwarmingsinstallatie en warmwatervoorziening, met inbegrip van de 
isolatiekenmerken; 

3. airconditioningsysteem; 
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4. ventilatie; 
5. ingebouwde lichtinstallatie (vooral buiten de woonsector); 
6. positie en oriëntatie van de gebouwen, met inbegrip van het buitenklimaat; 
7. passieve zonnesystemen, zonwering; 
8. natuurlijke ventilatie; 
9. de kwaliteit van het binnenklimaat, inclusief het kunstmatige binnenklimaat. 

Bij deze berekening wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met de positieve 
invloed van: 

10. actieve zonnesystemen en andere verwarmings- en elektriciteitssystemen op 
basis van hernieuwbare energiebronnen; 

11. elektriciteit geproduceerd door middel van warmtekrachtkoppeling; 
12. verwarmings- en koelsystemen per blok of wijk; 
13. natuurlijk licht. 

 

2. Ze moeten minimumeisen formuleren voor de energieprestaties van nieuwe 
gebouwen  (art. 4 en 5). Bij het vastleggen van die minimumeisen kunnen de lidstaten 
onderscheid maken tussen verschillende categorieën van gebouwen. De richtlijn verplicht de 
lidstaten ertoe voor nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer 
dan 1000 m2 de technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van alternatieve 
energiesystemen te onderzoeken (art. 5). Deze alternatieve energiesystemen zijn systemen 
die kunnen bijdragen tot belangrijke energiebesparingen; voorbeelden zijn 
warmtekrachtkoppeling ('WKK'), stads- of blokverwarming en warmtepompen. 

3. Ze moeten ook minimumeisen formuleren voor de energieprestaties van grote 
gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan . (art. 6). Een 'bestaand groot 
gebouw' is een bestaand gebouw met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 
1000 m2. 

De richtlijn geeft twee voorbeelden van ingrijpende renovaties: 

- een renovatie waarbij de totale kosten voor wijzigingen aan de buitenschil of 
installaties hoger zijn dan 25 % van de waarde van het gebouw (exclusief de 
grondwaarde); 

- een renovatie waarbij minstens 25 % van de buitenschil wordt vervangen. 

De richtlijn laat de lidstaten de keuze om bij deze ingrijpende renovaties eisen voor het totale 
gebouw of eisen voor de afzonderlijke gerenoveerde systemen of constructiedelen te 
formuleren, op voorwaarde dat toepassing van de eisen de energieprestatie van het gebouw 
verbetert. 

4. De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe een energieprestatiecertificaat in te voeren 
dat beschikbaar moet zijn bij de bouw, de verkoop o f de verhuur van gebouwen . De 
richtlijn stelt dat de energieprestatiecertificatie enkel kan uitgevoerd worden door 
gekwalificeerde en/of erkende deskundigen(art. 7). Aan of in publieke gebouwen – die 
immers een voorbeeldfunctie vervullen – moet een energieprestatiecertificaat worden 
uitgehangen op een opvallende, voor het publiek zichtbare plaats. 

5. De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe een regelmatige keuring in te voeren van 
centraleverwarmingsketels met een vermogen van minstens 20 kW die werken op 
vloeibare of vaste, niet-hernieuwbare brandstof (art. 8). 

Ook airconditioningsystemen  met een nominaal koelvermogen van minstens 12 kW 
moeten regelmatig gekeurd worden (art. 9).  

Op 4 januari 2003 is deze richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen. 
Uiterlijk op 4 januari 2009 moeten deze beide verplichtingen opgenomen zijn in de nationale 
of regionale regelgevingen van de verschillende lidstaten.  

De Europese commissie startte in het kader van het Intelligent Energy for Europe 2003-2006 
programma, het “EPBD Buildings Platform” op ( http://www.buildingsplatform.org/cms/). Het 
platform wil de informatie-uitwisseling tussen de verschillende belanghebbenden verbeteren.  

De richtlijn voorziet in artikel 11 een evaluatie. De Europese Commissie startte de eerste 
evaluatie op eind 2007. Een voorstel voor de revisie wordt verwacht eind 2008. 
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1.3. Invoering van de EPBD in het Vlaamse Gewest 

In België valt het omzetten van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen 
onder de bevoegdheid van de Gewesten. In het Vlaamse Gewest, is het Vlaams 
Energieagentschap (VEA) verantwoordelijk voor de artikels 3, 4, 5, 6 en 7. Het Departement 
van leefmilieu, natuur en energie (LNE) is verantwoordelijk voor de artikels 8 en 9. 

Het EPB-decreet werd op 22 december 2006 goedgekeurd. Het vervangt het 
energieprestatiedecreet van  7 mei 2004. Het EPB-decreet zet de artikels 3, 4, 5, 6 en 7 om 
in regionale regelgeving en legt het handhavingskader vast.  

Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 bepaalt de eisen op het 
vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen) en de rekenprocedure. De 
nieuwe eisen op vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen) zijn van 
kracht voor elk gebouw waarvoor een stedenbouwkundige vergunning na 1 januari 2006 
werd aangevraagd 

Het uitvoeringsbesluit van 2 december 2005 introduceert een verplichting van het 
energiecertificaat voor nieuwe gebouwen. Een energieprestatiecertificaat is vereist voor alle 
nieuwbouw waarvoor de energieprestatie-eis gelden waarvoor sinds 1 januari 2006 een 
stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Het opstellen en de aflevering van dit 
certificaat maken deel uit van de procedure met betrekking tot de ‘EPBaangifte’ na de bouw. 
Het uitvoeringsbesluit betreffende het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen 
werd goedgekeurd op 20/04/2007.  

Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen die verkocht of verhuurd worden, zal 
ingevoerd worden in november 2008 voor de verkoop van bestaande residentiële gebouwen 
en in januari 2009 voor de verhuur van residentiële gebouwen. Het besluit houdende de 
invoering van het energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen bij verkoop en 
verhuur en de uitvoering van een energieaudit, werd goedgekeurd op 11 januari 2008. 

De regelgeving voor de inspectie van verwarmingsketels werd goedgekeurd in december 
2006. De verplichte inspecties en adviezen zullen in 2009 van start gaan. Ketels met 
vloeibare of vaste brandstof zullen jaarlijks gecontroleerd dienen te worden, terwijl er een 
tweejaarlijkse inspectie zal zijn voor gasboilers. De inspecties zullen door een 
gekwalificeerde brandertechnicus uitgevoerd worden. 

De regelgeving voor de inspectie van airconditioningsystemen is in opmaak.  

2. De energieprestatieregelgeving 

2.1. Regelgevend kader 

Het EPB-decreet heet voluit ‘Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het 
vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een 
energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet '.  

Het EPB-decreet omvat twee grote luiken: 

- het decretale kader voor de omzetting van de Europese richtlijn. Het creëert de 
bevoegdheid voor de Vlaamse Regering om door middel van een of meer 
uitvoeringsbesluiten de Europese verplichtingen na te komen; 

- de uitvoerings- en handhavingsmaatregelen die het naleven van de eisen in 
verband met de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen 
verzekeren.  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 geeft uitvoering aan de volgende 
decretaal vastgelegde zaken: 

- het opleggen van de methode waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt 
berekend;  

- het vastleggen van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het 
binnenklimaat van gebouwen; 
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- het bepalen van de gebouwen of de werkzaamheden waarvoor uitzondering of 
afwijking op de EPB-eisen of vrijstelling van een of meer eisen kan worden 
verkregen; 

- het vastleggen van de effectieve invoeringsdatum van de energieprestatie-
regelgeving. 

2.2. De eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van 
gebouwen (de EPB-eisen) 

2.2.1. Het toepassingsgebied 

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op elk gebouw of op elk deel van een 
gebouw met een afzonderlijk gebruik of met een verschillende bestemming, op voorwaarde 
dat: 

- er voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw of aan het deel van 
het gebouw een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt; 

- er in het gebouw energie verbruikt wordt om het te verwarmen of te koelen voor 
gebruik door mensen, en er dus een specifieke binnentemperatuur te creëren. 

De tweede voorwaarde impliceert dat serres, stallingen, … die specifiek voor planten, dieren, 
enzovoort worden verwarmd en/of gekoeld niet in aanmerking komen. Voor gebouwen 
waarin enkel energie verbruikt wordt voor de productieprocessen die er plaatsvinden, worden 
er evenmin eisen gesteld. 

2.2.2. De eisen op het vlak van de energieprestatie s en het binnenklimaat van 
gebouwen (de EPB-eisen) 

De EPB-eisen gelden eveneens voor niet-vergunningsplichtige werkzaamheden, 
handelingen of wijzigingen die samen met vergunningsplichtige werkzaamheden uitgevoerd 
worden. De eisen zijn met andere woorden geldig voor het totaalpakket van de 
werkzaamheden, handelingen en wijzigingen. Voor het vernieuwen van ramen binnen 
dezelfde raamopeningen, bijvoorbeeld, is op zich geen stedenbouwkundige vergunning 
nodig. Als de vervanging gebeurt in combinatie met vergunningsplichtige verbouwings-
werkzaamheden, moeten de vernieuwde ramen wel aan de EPB-eisen voldoen. 

Er zijn EPB-eisen te onderscheiden op het vlak van de thermische isolatie, de 
energieprestatie en het binnenklimaat. De thermische isolatie-eisen (K-peil en Umax/Rmin) en 
energieprestatie-eisen (E-peil) beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste 
installaties. De binnenklimaateisen (ventilatie en risico op oververhitting) waarborgen een 
goede binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan deze verschillende eisen bevordert het 
algemene comfort van de gebouwen. 

De EPB-eisen die van toepassing zijn op een bepaald gebouw zijn afhankelijk van: 

- de 'aard van het werk' (11 types: nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging, 
(gedeeltelijke) herbouw …) en 

- de bestemming van het gebouw (5 types: wonen, kantoor, school, industrie, 
andere ...). 

Wanneer meerdere types werkzaamheden uitgevoerd worden, zal men het gebouw gaan 
onderverdelen in verschillende “deelprojecten” met elk een specifieke aard van het werk. 

Aanvullende informatie over de bestemmingen en de indeling van een gebouw of van een 
deel van een gebouw, vindt u terug op de website via volgende links: 
http://www.energiesparen.be/epb/soortensubdossiers  
http://www.energiesparen.be/epb/indelinggebouw. 

De volgende overzichtstabel bevat de geldende EPB-eisen naargelang van de 'aard van het 
werk' en de bestemming van het gebouw.  
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Tabel 1: EPB-eisen 
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Tabel 2: Maximale U waarden en minimale R waarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ten hoogste 2 % van de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies mag het 
bouwproject afwijken van de maximale U waarden of minimale R waarden.
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2.2.3. Uitzonderingen  

Vanaf 21 juni 2008 is het wijzigingsbesluit betreffende uitzonderingen en vrijstellingen van 9 
mei 2008 officieel in werking. 

UITZONDERING TE VOLGEN 
PROCEDURE 

Volledige vrijstelling van EPB-eisen  

Gebouwen met eenvoudig dossier en < 3.000 m³  
 
Geen procedure 
 
 

Gebouwen met tijdelijke vergunning van maximaal twee 
jaar 
Alleenstaande gebouwen met totale bruikbare 
vloeroppervlakte < 50 m² 
Gedeeltelijke vrijstelling van de EPB-eisen  

Beschermde monumenten en bestaande gebouwen in 
beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht 

Melding in de 
startverklaring 
 Gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig 

erfgoed – LET OP: nog niet uitvoerbaar! 
Afwijking van de EPB-eisen  

Functiewijzigingen van gebouwen opgenomen in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed 

Melding in de 
startverklaring 

Aan te vragen vrijstelling en afwijking van een of 
meerdere van de EPB-eisen 

 

Gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en 
religieuze activiteiten 

 
 
Aanvraag uiterlijk 1 maand 
na indienen stedenbouw-
kundige vergunningsaan-
vraag 
 
 

Industriële gebouwen waarin industriële 
productieprocessen plaatsvinden die zelf warmte 
produceren 
Bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen 
van de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch 
niet haalbaar is 
 

Gedeeltelijke vrijstelling van de EPB-eisen voor beschermde monumenten en 
bestaande gebouwen in beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht 

Voor werkzaamheden aan beschermde monumenten en aan bestaande gebouwen die deel 
uitmaken van een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, zijn enkel EPB-eisen 
opgelegd voor het deel van het gebouw dat wordt uitgebreid of herbouwd. Als in het kader 
van de herbouw of uitbreiding ook verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden aan het 
bestaande gebouw, gelden daarvoor geen EPB-eisen. 

Die gedeeltelijke vrijstelling werd voorzien omdat eventuele te nemen maatregelen om aan 
de EPB-eisen te voldoen, kunnen leiden tot een verandering van het uitzicht of het karakter 
van het (beschermde) gebouw, wat vaak niet wenselijk is. 

De vrijstelling van een of meer EPB-eisen voor die gebouwen en werkzaamheden was al 
opgenomen in het besluit van 11 maart 2005 en blijft volledig behouden. 

De gedeeltelijke vrijstelling van de EPB-eisen voor de vermelde werkzaamheden geldt 
onmiddellijk voor de vermelde delen van het gebouw. 

Niettegenstaande de gedeeltelijke vrijstelling niet aangevraagd of toegekend moet worden 
en onmiddellijk mag toegepast worden, moet er in de startverklaring van het dossier (op het 
laatste tabblad ‘Resultaat’) door de verslaggever wel gemeld worden dat het gebouw of 
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bepaalde werkzaamheden onder toepassing van de uitzondering vallen. Ook het type 
uitzondering moet aangeduid worden in de startverklaring. 

In het aanvraagformulier van de stedenbouwkundige vergunning wordt aangekruist dat er 
EPB-eisen gelden voor de aanvraag, tenzij er enkel werkzaamheden worden uitgevoerd aan 
delen waarvoor de uitzondering geldt. 

Gedeeltelijke vrijstelling of afwijking van de EPB-eisen voor gebouwen opgenomen in 
de inventaris van bouwkundig erfgoed 

Het wijzigingsbesluit van 9 mei 2008 voegt een gedeeltelijke vrijstelling en een mogelijkheid 
tot afwijking van de EPB-eisen toe voor gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van 
het bouwkundige erfgoed, vastgesteld door de minister, bevoegd voor monumenten en 
landschappen. 

Momenteel is de uitzonderingsmogelijkheid nog niet uitvoerbaar omdat de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed nog niet in een ministerieel besluit is vastgesteld door de bevoegde 
minister.  

Aan te vragen vrijstelling en afwijking van een of meerdere van de EPB-eisen 

Het besluit van 11 maart 2005 en het wijzigingsbesluit van 9 mei 2008 maken het mogelijk 
om voor bepaalde types gebouwen of werkzaamheden een vrijstelling of een afwijking van 
een of meerdere van de EPB-eisen te vragen. 

Dit is onder andere mogelijk voor bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan 
de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is 

De uitzondering moet aangevraagd worden door de aangifteplichtige, uiterlijk 1 maand na de 
aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning. In de aanvraag moet duidelijk de 
onhaalbaarheid van de EPB-eisen gestaafd worden. 

2.3. De procedures  

2.3.1. Verantwoordelijkheden 

De energieprestatieregelgeving kent verantwoordelijkheden toe aan de aangifteplichtige en 
aan de verslaggever. Meer informatie vindt u via: 

http://www.energiesparen.be/epb/wiedoetwat. 

2.3.2. Documenten 

Vergunningsaanvraagformulier 

Voor alle gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden, dient bij de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning een verklaring van de architect en de aanvrager gevoegd te 
worden. De architect en de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning verklaren 
hiermee dat de aanvrager kennis heeft genomen van de energieprestatieregelgeving en dat 
zij in onderling overleg een bewuste en overwogen keuze hebben gemaakt in de 
maatregelen die de energieprestatie en het binnenklimaat van het project bepalen om te 
voldoen aan de opgelegde eisen. 

Haalbaarheidsstudie 

Voor nieuwe gebouwen met een beschermd volume groter dan 3000 m³ moet een maand na 
de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning een haalbaarheidsstudie ingediend worden 
bij het Vlaams Energieagentschap. Meer informatie hierover op: 

http://www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/haalbaarheidsonderzoek  

De startverklaring  

Voor werkzaamheden aan gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden, moet de aangifteplichtige 
voor de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen. De werkzaamheden 
mogen bovendien pas aangevat worden nadat een startverklaring is ingediend. Deze bevat 
een verklaring van de aangifteplichtige met de naam van de aangestelde verslaggever en de 
startdatum van de werkzaamheden.  
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De aangestelde verslaggever dient in naam van de aangifteplichtige de startverklaring 
elektronisch in bij de energieadministratie. De startverklaring moet uiterlijk acht dagen voor 
de start van de werkzaamheden doorgestuurd zijn. 

De startverklaring wordt ingediend via www.energieprestatiedatabank.be.  

De EPB-aangifte 

In de EPB-aangifte omschrijft de verslaggever de maatregelen die de energieprestatie en het 
binnenklimaat van het gebouw bepalen en berekent hij of het gebouw al dan niet voldoet aan 
de EPB-eisen. De verslaggever stelt de EPB-aangifte op volgens de uitgevoerde 
werkzaamheden. De EPB-aangifte wordt opgemaakt per wooneenheid of 
bestemmingseenheid van het gebouw. De verslaggever dient via het EPB-softwarepakket de 
EPB-aangifte elektronisch in bij de energieadministratie, ten laatste zes maanden na de 
ingebruikname van het gebouw. 

2.3.3. Principe van de handhaving 

De energieprestatieregelgeving bepaalt dat na de ingebruikname van het gebouw wordt 
verklaard dat het gebouw voldoet of niet voldoet aan de EPB-eisen. De administratie voert 
zowel administratieve controles als controles op de bouwplaats uit.  

Het Energieprestatiedecreet bepaalt administratieve boetes voor de aangifteplichtige en/of 
de verslaggever. Als het gebouw niet voldoet aan de EPB-eisen, krijgt de aangifteplichtige de 
boete. Als de verslaggever in de EPB-aangifte een energieprestatie en een binnenklimaat 
beschrijft die niet in overeenstemming zijn met de eigenschappen van het gebouw en de in 
het gebouw gebruikte materialen en toegepaste technieken, wordt de verslaggever beboet. 
Als andere betrokkenen (aannemer, installateur, …) verantwoordelijk zijn voor overtredingen, 
worden deze overtredingen behandeld volgens de bestaande gerechtelijke procedures. 

De opbrengst van de administratieve boetes gaat naar het Energiefonds, dat gebruikt wordt 
voor extra initiatieven om het energieverbruik in gebouwen te beperken. 

2.4. Stand van zaken 

Het aantal ingediende startverklaringen bedraagt meer dan 40.000 (sept. 2008). Het aantal 
ingediende EPB-aangiften bedraagt meer dan 6.000 (sept. 2008). 

Voor dossiers waarvan de startverklaring uitblijft na aanmaning werd vanaf oktober 2007 
gestart met hoorzittingen en opleggen van boetes als gevolg. 

In mei 2008 werd gestart met eerste hoorzittingen voor het niet voldoen aan de EPB-eisen 
en opleggen van boete als gevolg. 

2.5.  Evaluatie 

De huidige beleidslijn voorziet een verstrenging van de EPB-eisen vanaf 2010. Momenteel 
worden verschillende stimulerende initiatieven genomen voor het ondersteunen van lage 
energiewoningen vanaf 2009. Een concreet voorstel zal verwerkt worden in een 
ontwerpbesluit.   
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3. Het energieprestatiecertificaat 

3.1. Definitie 

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een nieuw instrument als stimulans voor 
energiebesparing in gebouw, naast bestaande instrumenten zoals subsidies en premies, 
sensibiliseringsacties en normalisatie van verwarmingstoestellen (HR-Top) en van 
huishoudelijke toestellen (A-labels). 

In de Europese Richtlijn worden gespecificeerd, waaraan de energieprestatiecertificaten 
moeten voldoen. De Vlaamse regering keurde in 2005 een stappenplan goed voor de 
gefaseerde invoering van het energieprestatiecertificaat in de periode 2006-2009. 

3.2. Het certificaat bij bouw 

Bij de nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding met een 
BV groter dan 800 m³ en bij de gedeeltelijke herbouw of de uitbreiding met minstens één 
wooneenheid van een woongebouw, kantoor of school, wordt het energieprestatiecertificaat 
opgemaakt gelijktijdig met de EPB-aangifte. 

3.3. Energieprestatiecertificaat publieke gebouwen 

Overheidsinstanties hebben een voorbeeldrol te vervullen op vlak van energiebesparing. In 
de richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen wordt gesteld dat publieke 
gebouwen die vaak door het publiek worden bezocht en een bruikbare vloeroppervlakte  
hebben groter dan 1000 m², over een energieprestatiecertificaat moeten beschikken en dit 
certificaat op een voor het publiek zichtbare plaats moeten uithangen.  

Voor publieke gebouwen wordt het energieprestatiecertificaat gebaseerd op de gemeten 
(werkelijke) energieverbruiken. Hierdoor wordt een belangrijke stimulans gegeven aan 
overheidsdiensten en publieke organisaties om hun energieverbruik op te volgen.  

Onder publieke organisaties worden organisaties verstaan die diensten aanbieden die 
worden of werden verzorgd door de overheid (ook al zijn ze nu uitbesteed) of worden 
gesubsidieerd door de overheid, voor zover ze in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. 

Het energieprestatiecertificaat bestaat uit twee luiken. Enerzijds wordt een kengetal 
toegekend. Dit gebeurt deels op basis van de gebouwgebonden karakteristieken, deels op 
basis van de energieverbruiken. Het kengetal drukt het verbruik uit, gemeten over exact één 
jaar, in verhouding tot de totale bruikbare vloeroppervlakte. 

Anderzijds bestaat het energieprestatiecertificaat ook uit een adviesluik waarin 
energiebesparende maatregelen worden voorgesteld. Aan het adviesluik zijn geen 
verplichtingen verbonden: het is louter ondersteunend en informatief.  

Het energieprestatiecertificaat dient op een voor het publiek opvallende plaats uitgehangen 
te worden en draagt op die manier bij tot het sensibiliseren van het brede publiek.  

Door als overheid zelf verstandig om te springen met energie, wil de overheid ook de 
bevolking aanzetten tot rationeel energiegebruik. 

Meer informatie vindt u op: http://www.energiesparen.be/epcpubliek . 

3.4. Certificaat bij bestaande residentiële gebouwe n 

Vanaf 1/11/2008 moet elk residentieel gebouw dat te koop wordt aangeboden, beschikken 
over een energieprestatiecertificaat bestaand woongebouw (EPC). Residentiële gebouwen 
die te huur worden aangeboden, zullen vanaf 1/01/2009 moeten beschikken over zo een 
EPC.  

Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig. De eigenaar van een woongebouw die zijn 
gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te 
zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is. Het energieprestatiecertificaat 



 

Energieprestaties en monumentale constructies – Brussel, 28 november 2008 15

moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de 
(potentiële) kopers of huurders. 

Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen 
aan de koper. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van 
het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een  energieprestatie-
certificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders. 

De energieprestatie van een bestaande wooneenheid wordt uitgedrukt aan de hand van een 
kengetal. Het kengetal is de verhouding tussen het karakteristiek jaarlijks primair 
energieverbruik en de bruikbare vloeroppervlakte.  

Bij de berekening van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik wordt enkel de  
‘gebouwgebonden’ energieprestatie in kaart gebracht. Energieverbruiken die niet direct 
gekoppeld zijn aan het gebouw, zoals apparaten, spaardouchekop en verlichting, worden 
buiten beschouwing gelaten.  

Meer informatie vindt u op:http://www.energiesparen.be/epcparticulier. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzijde van het certificaat voor 
bestaande residentiële gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

Website Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be  

Vragen: 

– Vlaamse Infolijn: gratis telefoonnummer 1700; 

– Vlaams Energieagentschap: energie@vlaanderen.be. 

Nieuwsbrief:  

– EPB: mail naar EPB-nieuwsbrief@vlaanderen.be 

– EPC: online inschrijven via http://www.energiesparen.be/EPCnieuwsbrief 
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Gevelisolatie in monumentale gebouwen:  

energetisch of esthetisch? 

Filip Dobbels , WTCB 

Samenvatting 
Bij de renovatie van monumentale gebouwen is het belangrijk om een aantal basisprincipes 
na te leven. We wensen het gebouw aan te passen zodat het optimaal zijn actuele functie 
kan vervullen en het voldoet aan de huidige comforteisen. Deze kunnen sterk verschillend 
zijn van de oorspronkelijke situatie. Tegelijk dient het gebouw zo intact mogelijk bewaard te 
worden voor komende generaties. Eventuele ingrepen dienen dus degelijk en omkeerbaar te 
zijn. 
 
Bij monumentale gebouwen is het vaak gewenst of zelfs verplicht om het uitzicht van de 
gevel niet te wijzigen. Als we dergelijke gebouwen wensen te isoleren, is binnenisolatie vaak 
de enige optie. Dit systeem heeft een aantal nadelen, zoals een sterke, niet te vermijden 
koudebrugwerking, delicate vochthuishouding, verlies aan binnenruimte en lager 
zomercomfort. Het vereist dan ook een zeer zorgvuldig ontwerp. Dikte, type en exacte positie 
van de isolatielaag moet gekozen worden op basis van een grondige studie van de 
bestaande structuur (vochtgehalte, gevoeligheid voor vorstschade, dampdichtheid, 
luchtdichtheid, aard van de verbindingen van de gevels met vloeren en binnenwanden, …). 
Er mogen geen leidingen voorkomen in de massieve wand aan de buitenzijde van de 
binnenisolatie. Koudebruggen (bv. ter plaatse van de  aansluiting van een binnenwand op de 
gevel) moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Ze kunnen in de praktijk echter nooit 
volledig uitgesloten worden. Toch mogen ze geen aanleiding geven tot condensatie- of 
schimmelproblemen. Ook bij de uitvoering moet zeer zorgvuldig tewerk gegaan worden. Alle 
voegen tussen de binnenisolatielaag en vloeren, plafonds, of binnenwanden moeten perfect 
luchtdicht afgewerkt worden, zodat luchtstromingen achter de isolatielaag uitgesloten 
worden. Bij monumentale gebouwen is de medewerking van een terzake onderlegd 
studiebureau sterk aan te raden. 
 
Tijdens deze voordracht wensen we de voornaamste principes van binnenisolatie toe te 
lichten, een aantal aandachtspunten bij monumentale gebouwen aan te stippen en mogelijke 
alternatieven voor binnenisolatie voor te stellen. Ook innovatieve isolatiesystemen die in het 
bijzonder voor monumentale gebouwen interessant kunnen zijn (zoals vacuümisolatie) 
worden besproken.  
 



Energieprestaties en monumentale constructies – Brussel, 28 november 2008 
 

 

17

Hergebruik van ondergrondse monumentale constructie s:  

de grenzen aan vocht en zout 

Hilde De Clercq , Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

Energiebesparende maatregelen en aanbevelingen voor het binnenklimaat van 
monumentale constructies: hedendaagse begrippen, doch zijn deze van toepassing voor 
ondergrondse constructies ? Deze uiteenzetting hoopt aan de hand van een aantal 
verschillende cases de problematiek rond het behoud van ondergrondse monumentale 
constructies uit de doeken te doen. 

1. Hygroscopiciteit van zouten 

Dat zouten schade kunnen veroorzaken aan bouwmaterialen is alom gekend. Afwisselende 
cycli van oplossen-kristallisatie kunnen in de poriënstructuur kristallisatiespanningen 
veroorzaken die kunnen aanleiding geven tot verpoedering, tot verkruimeling en zelfs tot het 
afstoten van een gehele oppervlaktelaag. Bij dit proces speelt vocht een centrale rol: 
aanwezigheid van vocht leidt tot oplossing en hydratatie van zouten terwijl zijn verdamping 
leidt tot een dehydratatie en het afzetten van zoutkristallen aan het verdampingsfront. Indien 
het verdampingsfront zich aan het oppervlak bevindt, treedt zoutuitbloei of efflorescentie op. 
Indien het verdampingsfront zich binnenin het poreuze materiaal bevindt, worden de zouten 
in de poriën afgezet waardoor kristallisatiedrukken ontstaan met eventueel schade tot 
gevolg. 
 
De hygroscopiciteit van zouten is een minder gekend begrip. Hygroscopiciteit draait rond het 
spontaan absorberen van luchtvocht. Eigenlijk vertoont elk poreus materiaal een zekere 
hygroscopiciteit. Vooral fijne poriën (<0.1 µm) werken de hygroscopiciteit van poreuze 
materialen in de hand: zo is hout gezien zijn fijnporeus karakter doorgaans hygroscopischer 
dan steenachtige materialen. Hiervan getuigt de veelal intense (korst)mosgroei op bomen. 
Zouten op zich kunnen ook hygroscopisch zijn: elk zout wordt gekenmerkt door een 
zogenaamd transitiepunt. Dit is de relatieve luchtvochtigheid waarbij de zouten spontaan 
luchtvocht absorberen en in oplossing gaan. Tabel 1 meldt het transitiepunt voor een aantal 
zouten courant gedetecteerd in metselwerk. Hieruit kan worden afgeleid dat natriumnitraat 
(NaNO3) spontaan luchtvocht absorbeert vanaf 75% relatieve luchtvochtigheid en in 
oplossing gaat. Concreet zal metselwerk dat belast is met hygroscopische zouten spontaan 
vochtvlekken vertonen vanaf een bepaalde relatieve luchtvochtigheid. Figuur 1 illustreert een 
met natriumnitraat gecontamineerde muur van een stal van een boerderij. Het is gekend dat 
uitwerpselen van levende wezens diverse nitraten bevatten die ten gevolge van capillaire 
krachten in poreuze materialen kunnen migreren. 
Een klimaat gekenmerkt door frequente schommelingen van luchtvochtigheid rond het 
transitiepunt van zouten impliceert frequente cycli van kristallisatie/oplossen in 
hygroscopisch vocht hetgeen schade kan veroorzaken [1]. Voor binnengevels kan een 
aangepaste klimatisatie waarbij de zouten continu zijn - hetzij in de kristallijne vorm hetzij 
opgelost in hygroscopisch vocht  - een oplossing bieden. 
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Tabel 1:  relatief vochtgehalte van de dampfase (%) in evenwicht 
met een verzadigde zoutoplossing, het zogenaamde 
transitiepunt, bij 20°C. 

Zout Transitiepunt Hygroscopisch (a) 
K2SO4 97 - 

Na2SO4 81 +- 
KNO3 93 - 

NaNO3 74 + 
Ca(NO3)2.4H2O 50 ++ 

KCl 84 +- 
NaCl 75 + 

MgCl2.6H2O 33 ++ 
CaCl2.2H2O 29 ++ 

(a) : ++ : sterk ; +: matig; +-: licht ; -: zeer licht  
 

 
 
 
 
Figuur 1 : straatgevel van de stal van een 
boerderij. (© KIK-IRPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De conserveringstoestand van ondergrondse constructies zoals kelders en archeologische 
sites houdt verband met een langdurige blootstelling aan grondvocht. Grondvocht op zich 
bevat veelal opgeloste zouten die als dusdanig kunnen migreren in bouwmaterialen. Hun 
aanwezigheid stelt echter speciale eisen aan de conditioneringsomstandigheden. Indien men 
opteert voor een maximaal behoud van de authentieke materialen dan is dit veelal 
onverzoenbaar met comforteisen voor het binnenklimaat.  

2. Ijskelders te Oudergem 

Ijskelders zijn ondergrondse constructies die dateren van voor de periode dat koelapparaten, 
zoals ijskast en diepvriestoestel, in menige huiskamers hun intrede deden. België telt 
honderden ijskelders, veelal als deel van bvb kloosters of kastelen.  
 
Volgend op de oprichting van een grote brouwerij Brasserie de la Chasse Royale in 1875, 
die voor de bierproductie veel ijs nodig had, werden de ijskelders te Oudergem (figuur 2) 
gebouwd in twee fasen (1875 en 1894). Met een totale lengte van 52m, een breedte en een 
hoogte van respectievelijk 9 en 12m zijn zij zeer omvangrijk in hun soort.  Het concept van 
een ijskelder was gebaseerd op de zogenaamde inertie van grondmassief waardoor een 
vrijwel constante lage temperatuur kon worden gegarandeerd. Hun dubbelwandige opbouw 
met spouw maakte bovendien dat een met ijs gevulde kelder goed geïsoleerd was van het 
grondmassief waardoor het ijs langer kon bewaard blijven. Deze ijskelders bleven in gebruik 
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tot de Eerste Wereldoorlog en zijn vandaag een monumentale getuigenis van bloeiende laat 
19e eeuwse industriële activiteiten. 
 

 
 
 
Figuur 2 : Oudergem, ijskelder 
(bouwfase 1894). De in het midden 
zichtbare doorgang geeft toegang tot 
een tweede kelder van gelijkaardige 
omvang gebouwd in 1875.  
(© KIK-IRPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

De klimatologische omstandigheden in de ijskelders zijn typerend voor ondergrondse 
constructies: koud en vochtig; met een gemiddelde temperatuur rond 15°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van minstens 95% (figuren 3 en 4). In deze figuren werden de temperatuur 
en relatieve vochtigheid in de natuurlijk geventileerde ijskelders vergeleken met de 
buitenwaarden opgemeten door het KMI. Hierbij kan worden vastgesteld dat de fluctuaties 
van het buitenklimaat herkenbaar zijn in deze gemeten in de ijskelders zij het met een 
decalatie van een tweetal uren en minder intens.  

 
 
 
 
 
Figuur 3 : profiel van de 
temperatuur buiten en in de 
ijskelders in april-mei 2008. 
Logger 103 bevindt zich onder de 
inlaat van buitenlucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4 : profiel van de relatieve 
vochtigheid buiten en in de 
ijskelders in april-mei 2008. 
Logger 103 bevindt zich onder de 
inlaat van buitenlucht. 
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Deze klimatologische omstandigheden vallen buiten het gebied van door de mens ervaren 
“aangenaam binnenklimaat”. De vraag stelt zich hier dus: wat zijn de gevolgen indien aan 
deze kelders een herbestemming wordt toegekend waarbij de klimatologische 
omstandigheden worden aangepast aan de huidige comforteisen. 
 
Om hierop een antwoord te kunnen formuleren heeft het laboratorium van het KIK een 
onderzoek uitgevoerd naar de vocht- en zoutdistributie van de zijwanden van de ijskelders. 
Een onderdeel van dit onderzoek omvatte een simulatie van het hygroscopisch gedrag van 
gelichte boorstalen bij een progressief dalende relatieve luchtvochtigheid (desorptiegedrag), 
maw het opstellen van zogenaamde isothermen die een experimentele bepaling van het 
kristallisatiepunt van de zouten mogelijk maken. Figuur 5 is een voorbeeld van een 
vochtprofiel bekomen voor de baksteen en mortel van de ijskelders. Hieruit blijkt dat de 
mortel sterker hygroscopisch is dan de baksteen en tot 11g% vocht bevat bij een relatieve 
luchtvochtigheid van 95% enkel ten gevolge van hygroscopische kenmerken. Kwantitatieve 
zoutdoseringen hebben uitgewezen dat het baksteenmetselwerk voornamelijk calciumzouten 
bevat onder de vorm van gips naast calciumchloride en –nitraat. Uit tabel 1 blijken de sterk 
hygroscopische kenmerken van deze laatste twee zouten hetgeen de hoge gehaltes aan 
geabsorbeerde luchtvocht verklaren. Het verband tussen de experimenteel bepaalde 
hoeveelheid geabsorbeerde luchtvocht bij een relatieve luchtvochtigheid van 95% en de som 
van chloriden en nitraten wordt geïllustreerd in figuur 6. Gezien de zoutcontaminatie kon voor 
deze ijskelders worden geconcludeerd dat in de toekomstig een relatieve luchtvochtigheid 
van minstens 50% dient gehandhaafd bij een temperatuur van 15°C. In dergelijke 
omstandigheden zijn de aanwezige zouten continu opgelost in hygroscopisch vocht.  
 

 
 
 
 
 
Figuur 5 : desorptiekurve van 
baksteen (grijs) en mortel 
(zwart) bepaald bij 15°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 6 : verband tussen het 
hygroscopisch vochtgehalte, 
gemeten bij 95% relatieve 
luchtvochtigheid, en de som 
van nitraten en chloriden van 
de onderzochte stalen gelicht 
van de ijskelders. 
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3. Aula Magna 

Dat een optimale balans tussen een door de mens ervaren aangenaam klimaat en een 
maximaal behoud van bouwmaterialen van een ondergrondse constructie moeilijk haalbaar 
is wordt geïllustreerd voor het in 2000 opgegraven 13e eeuws Paleis op Coudenberg en de 
15e eeuwse feestzaal Aula Magna, gelegen onder het Koningsplein te Brussel. Om 
stabiliteitsredenen werd een aantal jaren geleden beslist het plafond van de Aula Magna te 
voorzien van een glad gewelf in gewapend beton. De voor de ondergrondse constructie 
typerende klimatologische omstandigheden werden als oncomfortabel ervaren voor de 
bezoekers. Daarom werd een verwarming geïnstalleerd naast een sterke mechanische 
ventilator waardoor de relatieve luchtvochtigheid daalde tot zo’n 85 %. Sindsdien treedt in 
sterke mate zoutuitbloei op (figuur 7) naast verpoedering van onder meer de baksteen. Het 
vermoeden bestaat dat de zoutuitbloei natriumsulfaat betreft gekenmerkt door twee 
kristallijne vormen (tenardiet (Na2SO4) en mirabiliet (Na2SO4.10H2O)) afhankelijk van de 
relatieve luchtvochtigheid. Fluctuaties rond het transitiepunt (75% relatieve luchtvochtigheid) 
impliceren frequente omzetting van de ene kristallijne vorm naar de andere met gepaard 
gaande volumeveranderingen en bijgevolg spanningen. 
 
Voor deze ondergrondse monumentale constructie dringt een onderzoek naar het vocht- en 
zoutgehalte van het baksteenmetselwerk zich op, zoals uitgevoerd voor de ijskelders te 
Oudergem, teneinde te komen tot de bepaling van verantwoorde condities van klimatisatie. 
Hierbij is het belangrijk het behoud aan authentiek materiaal prioritair te stellen boven de 
door de mens gewenste omstandigheden van aangenaam klimaat. 

 
 
 
 
 
 
Figuur 7 : Brussel, Aula Magna, 
zoutuitbloei op de restanten van het 
baksteenmetselwerk  
(© WTCB). 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kelder woning 

Figuur 8 illustreert de kelder van een Brusselse woning. De baksteen vertoont zoutuitbloei en 
verpoedering, hiervan getuigt het rode poeder op het vloerniveau. Onderzoek uitgevoerd in 
het laboratorium van het KIK heeft uitgewezen dat de ondergrond nitraten en chloriden bevat 
gebonden aan calcium en natrium. Bij de actuele waarden van relatieve luchtvochtigheid 
(zo’n 80%) zijn deze in oplossing en dus niet zichtbaar (tabel 1). De kristallijne bestanddelen 
in de uitbloei blijken carbonaten gebonden aan natrium te zijn (Na2CO3) (figuur 9).   
Het transitiepunt van natriumcarbonaat-decahydraat (Na2CO3.10H2O) bedraagt 87% bij 
25°C. Maw bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 87% zal dit zout uitkristalliseren 
hetgeen eventueel gepaard gaat met schade. Bij een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 
87% absorbeert dit zout luchtvocht en gaat in oplossing. Bij 18°C ligt dit transitiepunt bij 92% 
relatieve luchtvochtigheid. Voor deze ondergrondse constructie, waarbij de muren (deels) in 
contact zijn met grondvocht lijkt het aangewezen te opteren voor een zo hoog mogelijke 
luchtvochtigheid (preferentieel hoger dan 92%). Deze waarde valt uiteraard buiten de 
grenzen van “aangenaam klimaat” en sluit diverse herbestemmingsmogelijkheden uit. 
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Figuur 8 : Brussel, kelderruimte van een 
Brusselse woning. 
(© KIK-IRPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 9 : XRD van de uitbloei op baksteen 
van de kelderruimte voor-gesteld in figuur 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Besluit 

Voor ondergrondse constructies zijn een maximaal behoud van bouwmaterialen in 
combinatie met een aangenaam leef- en/of woonklimaat moeilijk verzoenbaar, mits behoud 
van het authentiek visueel aspect. Voor dergelijke constructies geldt doorgaans: respecteer 
hun voorgeschiedenis en hou rekening met de huidige conditie, in het bijzonder op het vlak 
van de hoge relatieve vochtigheid. Het nadeel is evenwel dat dit ideale condities zijn voor 
biologische contaminatie en de ruimte beperkte mogelijkheden heeft naar herbestemming 
toe. Het omvormen van ondergronds metselwerk tot werk- en woonruimte, of hetgeen in de 
praktijk vaak wordt vastgesteld een ruimte voor de verwarmingsinstallatie, en waarbij 
gestreefd wordt naar een aangenaam klimaat veroorzaakt veelal zoutschade, en bijgevolg 
materiaalverlies, aan poreuze materialen.  
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De auteur wenst het KMI, Mevr. An Willems, hartelijk te danken voor het ter beschikking 
stellen van de klimatologische gegevens.  
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Energiebesparing en erfgoedzorg 

Miek Goossens 

Gewestelijk Erfgoedambtenaar, Vlaamse Overheid, Afdeling R-O West-Vlaanderen  

Erfgoedzorg onderschrijft de doelstellingen met betrekking tot de energiebesparende 
maatregelen. Zowel de bestaande bebouwing als nieuwbouw zijn er bij betrokken. Dit 
zoeken naar energiebesparing moet echter de patrimoniale en architecturale kwaliteiten van 
de bestaande bebouwing respecteren en er dient een politiek en een attitude ontwikkeld te 
worden die de eisen van beide kanten verzoent.  
Wij mogen niet vergeten dat het culturele en architecturale patrimonium bijdraagt aan de 
territoriale ontwikkeling door de structurering van het gebouwde en landschappelijke kader 
en dat het een fundamentele plaats inneemt in de sociale cohesie. Het patrimonium is een 
aanzienlijke economische bron en speelt een hoofdrol in de toeristische aantrekkingskracht. 
Het vertegenwoordigt een rijkdom die we moeten doorgeven aan de toekomstige generaties. 
Het is dus noodzakelijk dat modaliteiten van de beoogde interventies met betrekking tot 
energiebesparing verzoend worden met het specifieke karakter van het patrimonium. 
Eventueel zullen aangepaste of verschillende maatregelen voor het patrimonium moeten 
ontwikkeld worden1. 
 
Energiebesparing moet op de eerste plaats in een ruimer kader van duurzaam handelen en 
bouwen geplaatst worden. Duurzaam bouwen heeft invloed op verschillende gebieden; naast 
energiegebruik en waterverbruik, het verwerken van afval en mobiliteitsaspecten, is er het 
belangrijke aspect van het materiaalgebruik. Het hergebruik van bestaande gebouwen en 
van oude bouwmaterialen en de zuinige omgang met grondstoffen zijn handelsmerken van 
de monumentenzorg en getuigen op zich al van milieuvriendelijkheid.  Monumenten hebben 
in technische zin al bewezen dat ze duurzaam zijn aangezien ze al lang meegaan. Menige 
nieuwbouw zal de ouderdom van vele monumenten niet bereiken. 
Met betrekking tot deze duurzaamheid wil ik bijkomend wijzen op de beleidskoers van de 
Vlaamse monumentensector en de aandacht die reeds vele jaren op de eerste plaats uitgaat 
naar onderhoud van het patrimonium en de instrumenten die hiertoe werden ontwikkeld, met 
name de werking van de monumentenwacht en de succesvolle toepassing  van de 
onderhoudspremie. 
 
Wat de energiezuinigheid betreft hebben zij echter de beeldvorming tegen: monumenten zijn 
niet energiezuinig naar huidige maatstaven. Er is sprake van overruimte door een 
verouderde ruimtelijke indeling en te grote plafondhoogte.  
De eerste aandacht voor energiebesparing werd ingezet na de eerste oliecrisis in 1973. Kort 
voor de millenniumwisseling ontstaan de eerste prestatiegerichte programma’s om de 
milieubelasting van gebouwen uit te rekenen. Deze trend zette zich door en in 2005 
verschijnt het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van 
de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen2.  Voor beschermde monumenten 
en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, stads-of 
dorpsgezicht en voor gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundige erfgoed 
zijn de gestelde eisen echter enkel van toepassing bij herbouw of uitbreiding3. 
Monumentenzorg ontsnapt dus aan deze regelgeving, maar dit belet niet dat zij er aandacht 
voor heeft. Dat een  monumenteneigenaar vooral zijn stookkosten verlaagd wil zien ligt voor 
de hand, maar dit heeft spijtig genoeg geen uitstaans met duurzaam bouwen. In termen van 
duurzaamheid levert de isolatie van monumenten landelijk en mondiaal weinig op, aldus 
uitgevoerd onderzoek.  
 
                                                
1 Zie Déclaration d’ICOMOS France, Comment concilier performance énérgétique et qualité patrimoniale? 
Paris,27/6/2008, icomos.france@wanadoo.fr 
2 Vervangen op 22/12/2006 
3 Voor deze panden kan men een afwijking  vragen  van de EPB regels. Dat die vraag zal aanvaard worden is 
echter niet gegarandeerd. 
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Gezien de invloed van gebouwenisolatie op het energiegebruik en de CO2-emissies een vrij 
complex probleem is, werd door het VITO (Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek) 
een studie uitgevoerd naar de invloed van gebouwenisolaties op CO2-emissies. Een aantal 
conclusies komen de monumentenzorg en haar bekommernis om het behoud van 
cultuurwaarden tegemoet. De vermindering van het energiegebruik en van de CO2 uitstoot 
blijkt immers niet enkel afhankelijk te zijn van de isolatiegraad (K-peil) van het gebouw. 
Andere parameters spelen een grote rol. Zo blijkt dat het verbeteren van de 
gebouwenisolatie een gering effect heeft op de reductie van CO2

4; het type van verwarming 
heeft hierin een veel groter aandeel. Het vervangen van oliegestookte ketels door 
condensatieketels heeft in bestaande gebouwen een veel grote effect. Daarnaast zijn twee  
maatregelen belangrijk voor bestaande gebouwen met het oog op een hoog rendement, nl 
het aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van de enkele beglazing, aldus de studie 
van VITO. 
We onderzoeken deze drie mogelijkheden op hun haalbaarheid binnen het 
monumentenbeleid. 
 

1. Het plaatsen van een nieuwe stookketel (hoogrendementsketels of condenserende 
verwarmingstoestellen) vormt nooit een probleem in monumenten; wel zal men 
bijkomende aandacht moeten besteden aan de schouw (bv. plaatsen van een flexibel 
in de schouw om condens in het schouwlijf te vermijden). Vrijwel alle bronnen zijn het 
er over eens dat hier het hoogste rendement kan worden bekomen5; 

2. Dakisolatie plaatsen vormt evenmin een probleem; wanneer de erfgoedsector meent 
te moeten wijzen op  waardevolle dakgebinten dan wordt het type van isolatie 
aangepast aan de specifieke situatie;  het principe wordt echter nooit geweigerd. Men 
is het er over eens dat isolatie van de bouwschil, en met name de bedaking het 
meeste oplevert en dat alleen daar energiebesparing van betekenis te halen is. Nog 
eenvoudiger en doeltreffender  wordt het wanneer men, in het geval van een 
onbewoonde zolder, de isolatie aanbrengt op de zoldervloer; 

3. Het vervangen van ramen met enkele beglazing zorgt voor de meeste problemen  
binnen monumentenkringen. Toch kan er van worden uitgegaan dat voor vele 
historische raamtypes het plaatsen van dubbele beglazing mogelijk is zonder afbreuk 
te doen aan de karakteristieken van het schrijnwerk zoals profileringen en 
detaillering. De afweging die monumentenzorgers zich maken en die de vervanging 
van oude ramen soms verhindert is deze van de goede staat waarin het bestaande 
materiaal zich bevindt. En hier wordt weer de link gelegd naar de bredere kijk op 
duurzaamheid  en dient men zich de vraag te stellen of de energiebesparing opweegt 
tegen de kostprijs van een nieuw raam terwijl het oude nog in goed staat verkeert en 
mits regelmatig onderhoud nog decennia lang kan meegaan. Het nieuwe raam zal 
dan wel dubbele beglazing hebben, maar heeft een levensduur die misschien zelfs 
niet te vergelijken is met het bestaande raam, dat daarenboven een cultuurwaarde 
vertegenwoordigt. 

 
Bij waardevol én in goede staat verkerend schrijnwerk waarvan men de nadelige effecten 
van enkele beglazing wenst te compenseren, stelt de erfgoedzorgsector volgende 
oplossingen voor : 
Ofwel wordt dubbele beglazing van beperkte dikte geplaatst in de bestaande ramen; hiertoe 
dient soms de glassponning te worden uitgefreesd. Dit procédé is bv. met succes toegepast 
bij de restauratie van het Museum voor Schone Kunsten van Gent, dat beschikte over 
prachtig eikenhouten schijnwerk in perfecte staat dat bij de restauratie bewaard bleef en 
voorzien werd van dubbel glas.  

                                                
4 Deze stelling wordt ook elders bevestigd : “een ruwe schatting leert dat, wanneer alle monumenten door 
maximale isolatie en slimme installatietechniek optimaal energetisch worden aangepakt, er een landelijke 
energiebesparing van hooguit ongeveer 1% wordt geboekt” bron : Duurzame Monumentenzorg, infoblad 
27(2001) van de Nederlandse Rijksdienst voor Monumentenzorg. Nederland heeft ongeveer 80.000 beschermde 
monumenten, Vlaanderen 12.000. 
5 Zie www.infopuntbeterwonen.be 
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Men kan hierin zelfs verder gaan in de bekommernis om erfgoedkwaliteiten en aandacht 
schenken aan het uitzicht van de dubbele beglazing. Er is immers beglazing op de markt die 
thermisch isolerend is én waarvan het uitzicht aansluit bij de oude glassoorten (geblazen of 
getrokken glas) en die daarenboven vaak past in bestaande sponningen. Daarnaast kan in 
een aantal gevallen een dubbele beglazing worden gemaakt met één of twee hermaakte 
glassoorten waardoor het historisch uitzicht goed behouden blijft en de isolerende waarde 
wordt verhoogd6. 

 
Ofwel wordt aan de binnenzijde een tweede, voorzetraam geplaatst van eenvoudige 
uitvoering en met eventueel dubbele beglazing. De luchtruimte tussen beide ramen verzekert 
een uitstekende isolatie, zowel thermisch als akoestisch. Een recente toepassing van dit 
procédé werd consequent doorgevoerd bij de restauratie van het beschermde stadhuis van 
Menen (figuur 1), een project dat ook in kringen van nieuwbouw zeer positief werd onthaald. 
Ik verwijs naar de publicatie ervan in het Jaarboek van de Architectuur in Vlaanderen editie 
2008.  
De overheid heeft in het licht van deze problematiek een voorbeeldfunctie, wat het belang 
van deze beide voorbeelden nog vergroot. 
 

 
 
 
 
 
Figuur 1 : Stadhuis Menen, voorzetraam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indien de delicate aankleding van het interieur dit plaatsen van voorzetramen niet toelaat, 
dient zich nog een oplossing aan onder de vorm van plaatsen van oplegbeglazing op het 
bestaande raam. Een oplossing die bv. gerealiseerd werd in het Kasteel van Wijnendaele bij 
Torhout en waardoor zowel het waardevolle en voor het gebouw karakteriserende 
schrijnwerk met glas-in-lood kon bewaard blijven en tegelijkertijd aan de comforteisen van de 
gebruikers kon worden tegemoetgekomen. 
Belangrijk is dat in het kader van het verlenen van onderhoud- of restauratiepremies dit soort 
van energiebesparende ingrepen betoelaagd worden om de eigenaars aan te moedigen die 
werken uit te voeren die energiebesparend zijn en tegelijkertijd respect opbrengen voor het 
patrimonium. 
 
Aansluitend wil ik nog het volgende opmerken : het binnenklimaat van oude gebouwen is 
meestal gunstig : er is een natuurlijke ventilatie en buffervermogen. Al te dikwijls wordt 

                                                
6 Voorbeelden hiervan zijn het Van Ruysdael gelaagd glas, Restaurationsglas van Lamberts, Dörr 
Monumentendubbelglas, Classiquue-glas van Allwin en het vacuümglas van Glaverbel (SPACIA-Glas) + 
Colonial-glas (bron : Agentschap R-O Vlaanderen, Marc De Malsche) 
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voorbij gegaan aan de nadelen van een overdreven isolatie door een verslechterd 
binnenmilieu en gebrek aan ventilatie waardoor houtrot, schimmel en stof ontstaan wat 
nadelig is voor de gezondheid van de bewoner/gebruiker. Daarenboven degradeert het 
bouwmateriaal door onvermijdelijke vochttransmissie en inwendige condensatie. In vele 
gevallen zal het zonder voldoende voorzorgsmaatregelen toepassen in oude gebouwen van 
methoden zoals ontwikkeld voor nieuwbouw, evenals het zijn toevlucht nemen tot 
onaangepaste materialen en technieken, een bedreiging vormen voor de architecturale en 
technische en dus hygiënische integriteit van dit type van constructies. 
Door het ontbreken van spouwmuurconstructie en van ingebouwde sperlaag tegen 
opstijgend vocht bij oude gebouwen bijvoorbeeld, zal de overaccentuering van de isolatie 
van de ramen bijna automatisch leiden tot condensatievorming op de muren, waarbij de 
koudebruggen van de constructie de volle lading krijgen, niet zelden met 
verrottingsverschijnselen van de balkenlagen tot gevolg. 
En men mag zich niet blind staren op de stookkosten voor verwarming ’s winters; er zijn ook 
de warme dagen die koelte vragen. Oude gebouwen met hun beperkte glasoppervlakken zijn 
inert : zij warmen trager op en blijven langer koel, wat uitspaart op het verbruik van airco en 
ventilatoren. 
In conclusie durf ik dan ook te stellen dat elk gebouw van architecturaal of patrimoniaal 
belang zijn eigen constructieve logica bezit en zijn eigen kwaliteiten op het plan van energie 
dat vooraleer in te grijpen dient omschreven te worden. 
 
Plaatsen van zonnepanelen is een zeer zichtbare daad en dus met betrekking tot ons 
erfgoed genuanceerd te benaderen. De panelen die momenteel op de markt zijn vragen 
visueel veel aandacht; de erfgoedsector vermijdt ze in het zicht te plaatsen. Het vormt dus 
doorgaans geen probleem voor gebouwen binnen een agglomeratie waar ze aan de 
achterzijde of aan de binnenzijde van de bedakingen worden geplaatst indien deze gunstig 
georiënteerd zijn. Bij hofsteden met zichtbare bedakingen wordt gesuggereerd de panelen 
op de grond te plaatsen. Er kunnen echter geen standaardoplossingen worden aangereikt; 
elk geval wordt apart bekeken waarbij de stelregel is dat zonnepanelen kunnen op 
voorwaarde dat zij geen negatieve invloed hebben op het uitzicht van het monument.  
Het inpassen van PV (Photo Voltaic–E) in gebouwde omgeving heeft consequenties voor het 
stedenbouwkundig en architectonisch concept. Zo is de afstand tussen de bouwblokken van 
belang in verband met eventueel beschaduwen en verandert het aanzien van gebouwen 
door het gebruik van PV in gevels en daken. Toepassing van zonnepanelen stelt specifieke 
eisen aan de bouwkundige en elektrotechnische integratie van deze bouwelementen op 
daken en gevels (figuur 2). 

 
 
 
Figuur 2 : toepassing 
zonnepanelen 
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Toegegeven, de huidige vormen van zonnepanelen liggen moeilijk in de erfgoedzorg en met 
betrekking tot visuele pollutie in het algemeen.  Vanuit de energiesector is men het er echter 
over eens dat deze maatregel pas verantwoord is voor een gebouw waar al inspanningen 
werden geleverd om goed te isoleren, om goede beglazing te voorzien en een optimale 
verwarmingsinstallatie te installeren7.  
 
Maar PV is een technologie in volle ontwikkeling en ik stel vast dat de producenten meer een 
meer aandacht krijgen voor dit esthetisch aspect van de zaak. Er worden kleine panelen 
gemaakt op maat van een leien- of pannendak waardoor het paneel volledig in hetzelfde vlak 
ligt als de eigenlijke pannen en leien. Er bestaan nu reeds leien met geïntegreerde PV-cellen 
die van op afstand nauwelijks te onderscheiden zijn van de gewone leien zodat er één 
doorlopend vlak wordt waargenomen (“Arizona”-lei van Eternit) (figuur 3).  
 

 
Figuur 3 : toepassing Arizona”-lei van Eternit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de zonnepanelen durf ik in conclusie dan ook stellen dat, om te komen tot een 
duurzame energiehuishouding in monumenten, het van belang is dat ALLE energieopties, 
waaronder PV, in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming integraal worden 
afgewogen. 
 
Algemeen merk ik op dat de huidige voorzieningen essentieel ontwikkeld werden voor 
nieuwbouw terwijl de renovatiemarkt voor bestaande bebouwing, waaronder de beschermde, 
in volle ontwikkeling is en dus een aanzienlijk potentieel betekent op het vlak van onderzoek 
naar energiebesparing. Zo werd reeds in zekere mate –zoals hoger gesteld - 
tegemoetgekomen aan het nadelig esthetisch effect van zonnepanelen op daken door de 
ontwikkeling van zonnecellen die leverbaar zijn als toevoeging aan bepaalde typen 
dakpannen of leien. Dit zijn ontwikkelingen die in de toekomst voor monumenten geschikt 
zijn. Belangrijker is echter dat de Californische ondernemers van Silicon Valley hopen dat 
hun model van chipontwikkeling kan worden toegepast op de productie van goedkope 
zonnepanelen – hun bijdrage zit vooral in het almaar kleiner maken van de dingen8 en daar 
kan de erfgoedsector zijn voordeel uit halen. 

 
Voor de toekomst zie ik dan ook alle heil in een milieubeleid dat de evolutie en de 
aanpassing van de energiebesparende reglementering begunstigt wanneer rekening wordt 
gehouden met de architecturale en constructieve bijzonderheden van bestaande bebouwing 
en deze zelfs als uitgangspunt neemt. Het milieubeleid moet het onderzoek begunstigen 
naar en de innovatie van energiebesparende technieken die compatibel zijn met het behoud 
van het patrimonium. De intrinsieke thermische eigenschappen van oude gebouwen dienen 
wetenschappelijk gedefinieerd te worden zodat een thermisch beleid er zich op kan richten, 
los van de gangbare vooroordelen.  
 

                                                
7 Zie www.infopuntbeterwonen.be 
8 - Silicon Valley richt zijn blik op de zon, in:  De Tijd, 11 september 2008, p.15  
  - Im Gespräch : Michael Splinter, Vorstandsvorsitzender der Applies Materials Inc. , in: Der Frankfurter 
Zeitung, 4 september 2008, p.18 
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Ook dient  de kosten/baten analyse volledig te gebeuren, met inbegrip van de vraag : in 
hoeverre kan het patrimonium dit dragen? De totaliteit van de impact van energiebesparende 
maatregelen dient afgewogen: energie, ware kostprijs (met inbegrip van het gesubsidieerde 
gedeelte), maar evenzeer de impact op ruimtelijk en milieuvlak en met inbegrip van de vraag 
naar de toelaatbaarheid van de individuele bezoedeling, die zeker in de hand wordt gewerkt 
door de promotoren en het alternatief van de globale aanpak. 
Deze studiedagen kunnen hiertoe in elk geval reeds een belangrijke aanzet vormen. 
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Evaluatie van duurzaamheidscriteria van monumentale  

gebouwen in relatie tot erfgoedwaarden  

Els Balduck  

Architect, Master in Conservation, Raymond Lemaire Internationaal Centrum voor 
Conservatie, K.U.Leuven 

 
Duurzaam bouwen verhoogt de energie efficiëntie van gebouwen en het verkleint de 
ingrijpende en nefaste impact op de leefomgeving. Duurzame oplossingen voor gebouwen 
zijn niet alleen op nieuwbouw constructies van toepassing maar ook op bestaande en zelfs 
historische gebouwen. Er zijn immers veel parallellen tussen duurzaamheid en het 
hergebruik van historische gebouwen. Het is vandaag de dag een belangrijke uitdaging om 
historische gebouwen aan de huidige, hoge maatstaven van duurzame ontwikkeling aan te 
passen zonder dat deze daardoor hun erfgoedwaarde verliezen. Dit is niet evident omdat 
sommige maatregelen die op het eerste gezicht de duurzaamheid van gebouwen vergroten 
soms het omgekeerde effect bereiken. Denken we maar aan het plaatsen van nieuwe ramen 
met dubbele beglazing in een bestaand gebouw. De bekomen verhoogde luchtdichtheid kan 
allerlei condensatieproblemen in het gebouw met zich meebrengen. Bovendien kan het 
historisch karakter van erfgoed ernstig aangetast worden door onaangepaste, 
energiebesparende maatregelen. Zo is het isoleren van een historisch gebouw meestal een 
delicaat vraagstuk. Het verlies vanuit cultureel oogpunt kan vaak niet opwegen tegen de 
beoogde voordelen. Ook radicalere keuzes zoals het vervangen van historische gebouwen 
door nieuwe, energie efficiëntere gebouwen brengen het cultuurhistorisch patrimonium in 
gevaar. 
Kortom, we staan voor het dilemma dat bescherming van erfgoed en leefomgeving niet altijd 
leiden tot dezelfde strategie of bouwkundige ingrepen hoewel ze beiden duurzaamheid 
ambiëren. Er dringt zich een evaluatiemethode op die enerzijds rekening houdt met criteria 
die in “duurzaam bouwen” worden gehanteerd maar die anderzijds ook de criteria van 
“erfgoedwaarden” inhouden. 
Het thesisonderzoek aan het Raymond Lemaire Internationaal Centrum voor Conservatie 
aan de K.U.Leuven kaderde in de discussie rond het hergebruik van historische gebouwen. 
Deze studie kreeg vorm dankzij de samenwerking met professor Koen Van Balen van het 
RLICC en professor Filip Descamps, van de Vrije Universiteit Brussel en toont aan dat het 
beschermen, onderhouden en lange termijn benutten van historische gebouwen direct kan 
bijdragen aan het begrip duurzame ontwikkeling.  
Het implementeren van duurzaamheidsprincipes in het restauratieproces vergt echter een 
specifieke aanpak die de gezamenlijke doelstellingen van duurzaamheid en conservatie 
integreren. Er bestaan vandaag een aantal evaluatiemodellen die de duurzaamheid van 
materialen en gebouwen kunnen kwantificeren, zoals LCA of Levenscyclusanalyse, TWIN-
model, ECO-Indicator 99, SimaPro, GreenCalc, BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), HQE (Haute Qualité Environnementale), BEES 
(Building for Environmental and Economic Sustainability), LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), e.a. Er is echter geen model dat specifiek hanteerbaar is voor 
historische gebouwen en hun erfgoedwaarden. Dit thesisonderzoek voegt daarom een 
nieuwe erfgoeddimensie toe aan een bestaand evaluatieproces door kritische analyse en het 
formuleren van een aantal aanbevelingen. In samenspraak met prof. Filip Descamps werd 
voor LEED for New Construction and Major Renovations gekozen. 

LEED for New Construction and Major Renovations 

LEED is een evaluatiemodel dat de energieprestaties van bestaande gebouwen ondersteunt 
en onderscheidt en dit doorheen het ganse restauratieproces. LEED bestaat voor 
verschillende types gebouwen, van ziekenhuizen en scholen tot winkels en kantoren, etc. 
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Het model gaat echter verder dan het belonen van louter energieprestaties, het heeft ook 
oog voor andere belangrijke aspecten van duurzaamheid zoals waterverbruik, materialen en 
grondstoffen, kwaliteit van het binnenklimaat, etc. Het LEED programma bestaat uit vijf 
duurzaamheidscategorieën (Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, 
Materials and Resources en Indoor Environmental Quality) die elk opgedeeld zijn in een 
aantal beoordelingscriteria. Alle projecten en gebouwen die een LEED-certificaat willen 
bekomen, moeten vooraf per categorie aan een aantal  aspecten voldoen. Vervolgens 
worden de projecten aan de verschillende beoordelingscriteria onderworpen. Aan de hand 
van hun score (totaal aantal punten) ontvangen gebouwen zo hun LEED-certificaat met 
bijhorend duurzaamheidsniveau (Voldoende: 26-32 punten; zilver: 33-38 punten; goud: 39-
51 punten; platina: 52-69 punten). 
Tijdens het onderzoek worden alle beoordelingscriteria door een kritische analyse van het 
model in detail bestudeerd en in een eerste onderzoeksfase wordt voorspeld hoe historische 
gebouwen kunnen scoren binnen het huidige systeem. Vervolgens komen de sterke en 
zwakke punten van LEED bij het kwantificeren van de duurzaamheid van historische 
gebouwen naar voren in een SWOT-analyse. Naast een aantal voor de hand liggende 
omgevings- en milieugerelateerde voordelen, zijn er nog andere. Zo biedt een 
evaluatiemodel zoals LEED een zekere objectiviteit omdat het mogelijk is verschillende 
projecten of gebouwen met elkaar te vergelijken. Dergelijke evaluatiemodellen ondersteunen 
ontwerpers bij het maken van gefundeerde keuzes en zijn een bron van inspiratie. Verder 
promoot LEED-certificatie duurzaam bouwen als de nieuwe constructienorm en kan het een 
belangrijk middel zijn in het bewustmakingsproces. Er zijn echter ook enkele belangrijke 
nadelen aan dit model. Naast een weinig doeltreffende puntenweging en het ontbreken van 
een LCA of levenscyclusanalyse is het ontbreken van een erfgoeddimensie een van de 
belangrijkste nadelen van dit kwantitatief model. Stap voor stap worden dan ook 
aanbevelingen geformuleerd die de huidige criteria nuanceren met de gevoeligheid van het 
historische weefsel in het achterhoofd. Dit leidt tot een nieuw en aangepast model dat zich 
specifiek richt tot de duurzaamheidsproblematiek bij historische gebouwen: LEED voor 
Historische Gebouwen. De status van dit nieuwe model creëert echter onmiddellijk een 
ambiguïteit. LEED voor historische gebouwen kan immers op twee manieren deel uitmaken 
van de overkoepelende LEED-familie. Het kan een op zichzelf staand model zijn, zoals 
LEED voor ziekenhuizen of scholen of het kan deel uitmaken van elk van de reeds 
bestaande categorieën. Uit de casestudies blijkt welke keuze het meest logisch is. 
Een aangepast model kan de duurzaamheid van historische gebouwen evalueren en dit niet 
alleen vanuit wiskundig oogpunt, maar ook op een kwalitatieve manier door het inbedden 
van erfgoedwaarden. Het aangepaste model wordt tenslotte getest op twee zeer 
verschillende case studies, het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers te Brussel 
(het vroegere Postcheque gebouw – Fig. 1 en 2) en de watermolen in de Abdij van Park te 
Heverlee (Fig. 3 en 4).  
 
 
Het voormalige Postcheque gebouw werd ontworpen door architect Victor Bourgeois (1897-
1962) in 1937. Het Modernistische kantoorgebouw ligt in het centrum van Brussel, naast het 
Vlaams Parlement. In 1991 kocht deze laatste het gebouw, dat zich ondertussen in zeer 
slechte staat bevond. Het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers is niet in zijn 
geheel beschermd als monument, enkel de lokettenzaal (Fig. 1) op de begane grond van de 
noordelijke vleugel. Het gebouw zou een nieuwe functie krijgen en de ontwerpers van het 
restauratieproject werden via een open internationale architectuurwedstrijd in 1996 
aangesteld. In het winnende team zat naast Groep Planning een aantal studiebureaus 
waaronder BEG (Luik), Ingenium (Brugge) and Daedalos (Leuven). De restauratie werd in 
2002 afgerond en het gebouw huisvest nu de kantoren van de Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers. 
 
De watermolen in de Abdij van Park te Heverlee dateert vermoedelijk van de 16de-17de eeuw. 
De molen was zeer lang in gebruik op de site tot 1963. De watermolen werd, samen met de 
hele abdijsite in maart 1940 als monument beschermd. Op het einde van de jaren ’80 
werden tijdelijke structuren aangebracht die de stabiliteit van het gebouw moesten 
verzekeren. Door jarenlange leegstand en onbruik staat de molen er vandaag zeer vervallen 
bij (Fig. 4). In 2003 besliste het stadsbestuur in afwachting van de definitieve restauratie om 
bijkomende dringende instandhoudingswerken uit te voeren.  
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Case studies: enkele bevindingen 

- De twee case studies betreffen historische gebouwen met een verschillende 
beschermingsgraad - een deel van het gebouw in het geval van het Huis van Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers versus het gebouw en zijn directe omgeving in het geval van de 
watermolen - wat waarschijnlijk de respectievelijke moeilijkheden bij het toepassen van 
LEED verklaart. In het geval van een beschermd monument was het bij heel wat 
beoordelingscriteria nodig nog eens extra te benadrukken hoe gevoelig de erfgoedwaarde 
van het historisch weefsel is en met welke zorg deze moest benaderd worden. Maar of het 
nu om een beschermd monument gaat of niet, evaluatiemodellen zoals LEED dienen steeds 
een centrale rol te geven aan de culturele en historische waarde van historisch erfgoed. De 
principes van een zachte en op behoud gerichte restauratie kunnen relatief goed 
weergegeven worden in de verschillende beoordelingscriteria van LEED. Doorheen het 
restauratieproces worden architecten en andere professionelen aangemoedigd om die 
constructiemethoden en materialen te gebruiken die zo dicht mogelijk bij de originele 
configuratie van het gebouw liggen.  

Figuur 4:  Watermolen in serieus 
verval, noordgevel (Foto: KIK, 2003). 
 

 

Figuur 2 : Gevel, Huis van de Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers (Foto: E. 
Balduck, 2008). 
 

Figuur 1 : Beschermde Lokettenzaal, Huis 
van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers 
(Foto: E. Balduck, 2008.) 

Figuur 3  : Westgevel Watermolen met 
tijdelijke dakconstructie (Foto: E. Balduck, 
2008.)  
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Het toepassen van LEED brengt wel aan het licht dat beoordelingscriteria te weinig belang 
hechten aan het behouden van cultureel of historisch belangrijk erfgoed. Er zijn wel wat 
punten te verdienen tijdens het certificatieproces wanneer bestaande structuren bewaard 
blijven, maar deze zijn minimaal. Het gaat om 3 punten van de 69, terwijl bvb. maatregelen 
die een doorgedreven energie-efficiëntie bereiken een maximum van 10 punten kunnen 
opleveren, zonder met het bewaren van historische structuren of monumenten rekening te 
houden.  
 
- LEED lijkt daarnaast onvoldoende belang te hechten aan de inerte energie (de energie die 
nodig is tijdens de volledige levenscyclus van een materiaal, van wieg tot graf) aanwezig in 
de materialen en gebouwonderdelen van bestaande gebouwen. De LEED criteria moedigen 
restauratiearchitecten onvoldoende aan om op een meer creatieve en energie efficiëntere 
manier om te gaan met de bestaande configuratie van een gebouw. Het is daarom van 
belang om een levenscyclusanalyse of LCA te implementeren in evaluatieve modellen en 
meer nadruk te leggen op hergebruik en recyclage van bestaande structuren en materialen. 
Zo kan bijvoorbeeld bestaand schrijnwerk herbruikt worden om de afvalberg te verkleinen en 
de ontginning van nieuwe grondstoffen te minimaliseren. 
 
- Het toepassen van LEED op twee verschillende types van gebouwen (in ongebruik versus 
gebruik als vergaderruimte en een watermolen versus een publiek gebouw) bleek 
interessant. Het verschil in gebruik/economische waarde en type architectuur tussen de twee 
gebouwen voedt de nood om specifieke nuances te maken in de verschillende 
beoordelingscriteria van het evaluatief model. Hier keert de vraag terug of LEED voor 
Historische Gebouwen als een op zichzelf staand model moet gezien worden dan wel als 
een subcategorie, telkens aangepast en op maat van verschillende types gebouwen. De 
case studies tonen aan dat deze laatste optie de voorkeur geniet. Historische gebouwen 
kunnen immers niet onder één noemer geplaatst worden. Bij de restauratie van een religieus 
gebouw zullen andere aspecten aan bod komen dan bij industrieel erfgoed. LEED voor 
historische gebouwen zal een stuk efficiënter zijn als subcategorie van de reeds bestaande 
modellen. Er kunnen zo specifieke nuances gemaakt worden en aspecten die niet van 
toepassing zijn in verschillende categorieën en bij verschillende gebouwen kunnen 
achterwege gelaten worden. 
 
- Ten slotte bracht de keuze van de case studies een praktische moeilijkheid aan het licht. 
Het toepassen van dezelfde beoordelingscriteria op een enerzijds reeds gerestaureerd 
gebouw, i.e. het voormalig Postcheque gebouw te Brussel, en anderzijds op een bouwvallige 
structuur, i.e. de watermolen in de Abdij van Park te Heverlee, bleek niet evident. In het 
geval van de watermolen gebeurde de hele doorlichting op een zeer conditionele manier. Er 
werden voor de watermolen immers nog geen concrete beslissingen genomen betreffende 
het restauratieproces. Het lijkt dan ook nuttig om een aparte, korte checklist te ontwikkelen 
voor gebouwen die nog moeten gerestaureerd worden. Een dergelijk kort document kan een 
praktische houvast zijn voor ontwerpers om diverse restauratieopties te onderwerpen aan 
een duurzaamheidstoets teneinde energie efficiënte en erfgoed respecterende keuzes te 
maken. Bovendien kan een kort energierapport en/of duurzaamheidsevaluatie een leidraad 
zijn in de keuze van de mogelijke herbestemming van een gebouw. 

Conclusie 

De integratie in historische gebouwen van de gezamenlijke doelstellingen van duurzaamheid 
en conservatie (de zogenaamde ‘groene restauratie’) zal zijn vruchten afwerpen voor milieu 
en maatschappij. Het efficiënt gebruiken van niet-hernieuwbare grondstoffen in onze 
gebouwen zal niet alleen de uitstoot van broeikasgassen en de impact op onze ecosystemen 
reduceren, maar ook de financiële druk op eigenaars en bewoners door een lagere 
verbruikskost. Als de directe prijs van fossiele brandstoffen blijft toenemen, zullen 
innovatieve ontwerpen en initiatieven zoals in dit thesisonderzoek belicht, eerder de norm 
dan de uitzondering worden. 
De vraag kan echter gesteld worden hoe groot de verschillen in duurzaamheid zullen zijn 
wanneer we een historisch gebouw zouden bewaren en hergebruiken in plaats van een 
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nieuwe constructie te bouwen voor hetzelfde doel die aan alle hedendaagse normen voldoet. 
Tot welke grens zijn deze verschillen verdedigbaar door de erfgoedwaarden die we willen 
beschermen? Het antwoord is niet eenvoudig, maar toch wordt verwacht dat ‘groene 
restauratie’ in toenemende mate deel zal uitmaken van duurzame strategieën. Duurzaam 
bouwen promoot immers het hergebruik van bestaande constructies en de recyclage van 
materialen.  
De aanbevelingen die naar voren worden gebracht in deze thesis kunnen worden gebundeld 
in een nieuw model, LEED voor Historische Gebouwen. Dit model kan de duurzaamheid van 
verschillende soorten historische gebouwen evalueren in alle fasen van hun 
restauratieproces. LEED voor Historische Gebouwen kan een totaalconcept zijn of een korte 
checklist, afhankelijk van de vraag en zal, afhankelijk van de categorie van gebouwen waarin 
het thuishoort, verschillende nuances leggen in de toepassing ervan. 
Dit thesisonderzoek heeft de voor- en nadelen van LEED als evaluatief model aan het licht 
gebracht en de haalbaarheid om een erfgoed component in het bestaand model in te 
passen. Dit onderzoek kadert echter in een groter verhaal en verdere studie dient uit te 
wijzen hoe duurzaam bouwen in de monumentenzorg kan worden geïntegreerd. 
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Energiebesparende toepassingen in de vakwerkbouw 
Jos Gyselinck , Gewestelijk Erfgoedambtenaar Limburg 

Een belangrijk onderdeel van ons Vlaams gebouwenpatrimonium betreft vakwerkbouw of  
houtskeletbouw. Deze constructiewijze is zeer oud en ontstaan uit de vlechtwerkbouw, 
waarbij de huiswanden bestonden uit met leem bestreken vlechtwerk. Het integreren van 
vlecht- en leemwerk in een houten skelet is het begin van de vakwerkbouw. 
 
Algemeen wordt aangenomen dat de vakwerkbouw zijn intrede doet in Vlaanderen vanaf de 
11de eeuw en een hoogtepunt bereikt tussen de 14de en de 16de eeuw. In Limburg is deze 
bouwwijze blijven voortbestaan tot ca. 1930. In gans Vlaanderen zijn er nog 
vakwerkgebouwen bewaard, doch alleen in de provincie Limburg kunnen nog vele 
honderden relatief gave gebouwen en duizenden met restanten van houtbouw aangeduid 
worden. Om dit bouwfenomeen voor een volledige verdwijning te behoeden, zijn we eind van 
de jaren 90 in de provincie Limburg gestart met een herinventarisatie en een systematische 
bescherming op basis van een aantal criteria als gaafheid, authenticiteit, zeldzaamheid en 
omgevingswaarde. Inmiddels zijn in Vochtig-Haspengouw en in Voeren, waar dit 
gebouwtype frequent voorkomt, meer dan tweehonderd vakwerkgebouwen wettelijk 
beschermd als monument. 
 
Het behoud, de herbestemming en vooral het beheer van deze gebouwen stelt nogal wat 
problemen. Vakwerkgebouwen - zoals trouwens alle monumenten - kunnen slechts 
behouden worden door ze te herbestemmen of de bestaande bestemming die meestal 
wonen is, te bestendigen. Dit impliceert dat ze bruikbaar en leefbaar dienen gemaakt met 
respect voor de intrinsieke kwaliteiten en de eigenheid van elk pand. Bij renovatie dient 
vooral aandacht besteed aan de houten structuur, de inwendige indeling, de vits- en 
leemtechniek, de in- en uitwendige afwerking. Renoveren betekent tevens dat toegevingen 
worden gedaan aan hedendaagse comforteisen waarbij verwarming, isolatie en licht een 
zeer belangrijke rol spelen. Energiebesparende maatregelen zijn nodig om energiezuinig en 
dus economisch verantwoord te kunnen leven. Heel belangrijk hierbij is dat het 
vakwerkhuisje dat meestal niet meer was dan een daglonerswoning of een boerenhuisje niet 
verbouwd wordt tot een fermette. De toenmalige bewoner maakte gebruik van hout dat hij 
recupereerde uit een nabijgelegen bos. Leem won hij uit een zelfgemaakte kuil op zijn stukje 
grond. Daarmee maakte hij een vloer in gestampte leem of leemde hij de vlechtwerkwanden 
van zijn woning. Voor het vlechtwerk gebruikte hij twijgen herkomstig van knotwilgen die 
ingeplant waren langs een beek die zich in de omgeving van het hoevetje bevond. 
 
Uit het voorgaande moet blijken dat bij de renovatie van zo een eenvoudig gebouwtje niet zo 
maar kan gewerkt worden met zonnepanelen die het uitzicht, de esthetische waarde en zelfs 
de omgevingswaarde fundamenteel aantasten. 
 
Erfgoedzorg probeert evenwel op andere vlakken tegemoet te komen aan comforteisen en 
aan energiebesparende reglementering. Op het vlak van dubbele beglazing in de ramen van 
in hoofdzaak 19de en 20ste eeuwse vakwerkhoevetjes stelt zich meestal geen probleem 
omdat de ramen zo geconcipieerd zijn dat men omwille van het dubbel glas weinig of niets 
dient te wijzigen aan de bestaande profilering van de ramen. Het probleem wordt iets groter 
in 16de, 17de en 18de eeuwse gebouwen waar kruisramen met vier-, zes- en achtlichten 
voorkomen. In de bovenlichten van de kruisramen zijn meestal de sponningen of sporen 
ervan nog aanwezig. In deze sponningen werd de ingeoliede dierlijke huid of soms glas-in-
lood (niet in landelijke context) vastgemaakt. Teneinde deze sporen niet te vernielen wordt 
gebruik gemaakt van dubbele beglazing in een zeer smal metalen profiel of van een smal 
houten profiel dat iets terugliggend wordt geplaatst zonder de sponning te beschadigen.  
 
In een hoevetje in de Bulsstraat 116 in Alken bevindt zich in de zuidgevel een kruisvenster 
met vierledig boven- en onderlicht (figuur 1). In de bovenlichten zijn de sponningen nog 
aanwezig en in de onderlichten houten diefijzers. Hier gebeurde de afsluiting met houten 
luiken. Dit type kruisvenster is zeer uitzonderlijk in de landelijke architectuur en elke ingreep 
om beglazing in dit raamwerk te realiseren zou de authenticiteitswaarde en de 
bouwhistorische kwaliteit hebben aangetast. Derhalve werd geopteerd om het houten 
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raamwerk onaangeroerd te laten en langs de binnenzijde werd een onafhankelijk glasraam 
met dubbelwandig glas gerealiseerd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 : kruisvenster, hoeve 
Bulsstraat 116 te Alken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar de bestaande historische ramen te weinig licht bieden en waar in functie van de 
bestemming meer licht nodig is, wordt bijvoorbeeld de houten structuur ongemoeid gelaten 
en langs de binnenzijde een dubbelwandig glazen scherm gerealiseerd. Anderzijds zou men 
in principe in elk gevelvak een glaspaneel kunnen aanbrengen waardoor de vakwerk-
structuur onaangetast blijft en er toch meer licht gegenereerd wordt. 
 
Het belangrijkste probleem situeert zich op het vlak van vakwerkwanden met vullingen in 
vits- en leemwerk. In de vakken van het houten skelet wordt vitswerk aangebracht dat 
functioneert als drager en wapening van de leemspecie. In Limburg worden twee systemen 
aangetroffen: het zogenaamd spijkerloos vlechtwerk met zichtbare regels (‘type 
Haspengouw’) en het gespijkerd vlechtwerk met verdoken regels (‘Kempisch type’). Het 
vitswerk bestaat uit vitsstokken waartussen twijgen gevlochten worden tot een dicht 
vlechtwerk. Hierop wordt in twee lagen – een basislaag en een dunne afstrijklaag - met een 
krachtige worp leem aangebracht die zich rond het vitswerk krult. De eerste laag bestaat uit  
stroleem met terplaatse opgedolven leem met veel stro. De tweede veel dunnere afstrijklaag 
bevat fijn gezeefde leem met fijn gehakt stro, hooi en vlas. 
 
Leem heeft een veelzijdigheid aan kwaliteiten die men in geen enkel ander materiaal 
terugvindt. Leem is evenwel niet warmte-isolerend. Bij stroleem dient de leem enkel als 
bindmiddel en wordt de isolerende werking uitgeoefend door de strovezels. Het stroleem-
mengsel bestaat uit ongeveer 80% stro en amper 20% leem. Om een relatief betere isolatie 
en tegelijk dichte bepleistering te bekomen, zal men dicht op het vlechtwerk veel stro en naar 
buiten toe meer leem gebruiken. 
 
Leem heeft wel een warmteregulerend vermogen. Warmte wordt opgeslagen in de leem, 
wordt vastgehouden en als de temperatuur gedaald is, wordt de warmte terug vrijgegeven. 
Deze warmtebufferende eigenschap zorgt voor energiebesparing. Leem geeft 
schommelingen in de buitentemperatuur vertraagd en verminderd door naar het binnen-
oppervlak. 
 
Stroleem heeft ook een vochtregulerend vermogen via de strohalmen die als capillaire 
buisjes fungeren. Hierdoor kan de relatieve vochtigheid in een vakwerkwoning vrij constant 
gehouden worden.  
 
Leem is niet watervast en moet beschermd worden tegen regen en vorst. Overkragingen van 
de gevel, ver uitstekende en laag bij de grond overstekende daken boden bescherming 
tegen het uitregenen van de leem. Op de westelijke slagregenzijde werd een extra dikke 
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leemlaag aangebracht om langer weerstand te kunnen bieden aan de regen. Soms werden 
strobundels op de lemen wand gebonden, vooral als de leem bijna uitgeregend was. Het stro 
nam dan de isolerende functie van de stroleemspecie over. Op de westgevel werden niet 
zelden pannen genageld om de gevel te beschutten. Een beplankingssysteem bood een 
goed alternatief. Elk systeem was goed, zolang de vakwerkgevel kon blijven ademen en de 
dampdoorlatendheid van de leem niet teniet gedaan werd. De meest destructieve aanpak 
bestond in de afdichting van de westwand door het voormetselen van een stenen wand of de 
realisatie van een cementpleister. Een goede bescherming werd geboden door het witselen 
met kalk, een systeem dat meestal niet van bij het begin van de bouw werd gebruikt, doch 
ondermeer diende om scheuren en reten te camoufleren en te dichten. 
 
Gaandeweg is men zeer sceptisch geworden tegenover deze traditionele manier van vitsen 
en lemen wegens het gebrek aan ervaring en kennis hieromtrent, wegens angst voor het 
onvoldoende isolerend karakter en de grote kans aan warmteverlies via barsten en reten, 
wegens de onderhoudsproblematiek, wegens de kwetsbaarheid en de relatieve 
duurzaamheid van de vullingen, wegens het zogenaamd armoedig verleden dat aan deze 
panden kleeft, wegens het niet meer kunnen vinden van bekwame vaklui. 
 
In al deze argumenten is zeker een grond van waarheid aanwezig. Geleidelijk aan is men 
vits- en leemwerk gaan vervangen door vullingen in baksteen, snelbouwsteen of cellen-
betonblokken. Om de isolatiewaarde te verhogen werd langs de binnenzijde een spouwmuur 
in steenmateriaal opgericht en tussenin geïsoleerd. Deze vullingen zijn uiteraard niet 
plastisch en het grote gewicht is niet in verhouding met de vakwerkconstructie. Daarbij komt 
dat de baksteen de bewegingen van het houten skelet niet kan volgen waardoor er 
verzakkingen en scheurvorming optreden in de pen- en gatverbindingen. De knooppunten 
gaan uiteen en worden zeer kwetsbaar voor vochtinsijpeling en verrotting. Door het 
realiseren van een spouwmuur langs de binnenzijde wordt het karakter van het houten skelet 
grondig aangetast. De vakwerkwand is niet langer zichtbaar en de houten structuur wordt 
niet meer als dusdanig ervaren, de inwendige verhoudingen wijzigen, het houten skelet 
verliest zijn  dragende en structurerende functie. 
 
Wij zijn gaan zoeken naar alternatieve systemen die minstens evenwaardig zijn als 
traditioneel vits- en leemwerk, doch isoleren, eenzelfde uitzicht vertonen, niet belastend zijn 
voor de houten constructie, het houten skelet zichtbaar laten langs de buiten- en de 
binnenzijde en gemakkelijker in stand te houden zijn. 
 
Principieel wordt de vulling in de vakken gerealiseerd binnen de dikte van stijlen en regels. 
Een materiaal dat zich hiertoe goed leent zijn houtwolcementplaten waartussen isolatie-
materiaal wordt aangebracht. Deze platen zijn een natuurlijk materiaal dat wordt opgebouwd 
uit houtwol gebonden met een natuurlijk mineraal magnesiet dat in de mijnbouw wordt 
gedolven. Houtwol is trouwens afval van verschillende zachte houtsoorten als wilg, linde en  
populier dat in schaafmachines wordt verwerkt tot dunne, smalle houtreepjes. Er werd zelfs 
onderzoek verricht voor het realiseren van houtwolleemplaten waarbij houtwol wordt 
gebonden met leem in plaats van met cement. De twee houtwolplaten met isolatie tussenin 
worden op hun plaats gehouden met een smalle randlat. Op de platen wordt een 
hechtingsstructuur (bijvoorbeeld: glasvezelnet) aangebracht en daarop wordt binnen en 
buiten geleemd.  
 
Dit systeem werd met succes toegepast bij heel wat restauraties. Bovendien wordt 
voortdurend gezocht naar alternatieven waarbij ofwel het isolatiemateriaal, ofwel het 
plaatmateriaal, ofwel de hechtingsstructuur of zelfs de hele opbouw wordt aangepast. Bij de 
restauratie van de Rooiermolen in Diepenbeek bijvoorbeeld werd gevitst en geleemd aan de 
buitenzijde (figuur 2); achter het vitswerk naar binnen toe werden achtereenvolgens 
isolatiemateriaal, houtwolcementplaat en leemwerk aangebracht. Bij de renovatie van een 
pand in Alken is de opbouw van binnen naar buiten als volgt: een 4cm dikke binnenleem-
bepleistering, rietmatten van 1cm dikte (= draadgebonden riethalmen die dienen als drager 
voor de bepleistering of als aanvullende ruimtebesparende binnenisolatie), een 9cm dikke 
houtlichtleemlaag (= een mengeling van leemslijk en gehakte houtsnippers met goede 
thermische isolatiewaarde), vitswerk en een buitenleembepleistering. 
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Figuur 2 : Diepenbeek, 
Rooiermolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovendien is men in de loop van de tijd de z.g. stroleemsamenstelling die in principe enkel 
bestond uit leem en stro gaan aanpassen of ‘stabiliseren’. Uit analytisch en vergelijkend 
onderzoek van wandstalen van de leemvullingen en van grondstalen van de leem in de 
onmiddellijke omgeving van vakwerkgebouwen is gebleken dat men in het verleden 
hoofdzakelijk proefondervindelijk heeft gewerkt. Het blijkt dat men verschillende 
stabilisatiemethodes heeft toegepast. Een van de meest bekende methodes is de 
‘verdichting ’, waarbij men door het goed kneden van leem, de luchtkamers tussen de 
samenstellende korrels verwijdert. Hetzelfde effect wordt trouwens bekomen door het 
toevoegen van zand dat een structurerend bestanddeel vormt in de leem. Een andere 
stabilisatiemethode is de ‘wapening’ met stro, vlasvezels en dierlijke vezels (koehaar) van 
goede kwaliteit en in voldoende kwantiteit (20 à 30 kg/m³). Hierdoor verkrijgt men een 
grotere weerstand tegen barst- en scheurvorming, verhoging van de drukweerstand, 
verkleining van het gewicht van de leem, versnelling van het droogproces omdat het vocht 
via de vezels en strohalmen kan evacueren. Een belangrijke stabilisator is kalk  (nat gebluste 
luchtkalk en schelpkalk). Door toevoeging van kalk wordt de leemsamenstelling versterkt, het 
krimpen verminderd en de zwelling vermeden. Bovendien verbetert hierdoor de trek- en de 
drukweerstand. Andere stabilisatoren die in de bestaande samenstellingen werden 
teruggevonden, zijn paardenurine, bloed en mest. 
 
Naast het probleem van het beter isoleren van de vakwerkwanden, worden we vooral 
geconfronteerd met barst- en scheurvorming van de stroleemspecie. Zoals hierboven 
aangehaald, heeft de analyse van monsters die uit vakwerkwanden werden weggenomen 
geleid tot de conclusie dat men in het verleden proefondervindelijk heeft gestabiliseerd en 
dat veel toevoegingen effectief functioneel waren. Op een of andere wijze hebben zij een 
grotere duurzaamheid gegenereerd. 
 
De eerste restauratie van een beschermd vakwerkgebouw betreft het z.g. ‘Spaans Huis’ te 
Tongeren. Sindsdien zijn er een vijfentwintigtal restauraties van vakwerkgebouwen 
uitgevoerd. We hebben een analyse gemaakt van alle hierbij gebruikte leemmortels en 
hebben vastgesteld dat de samenstellende elementen nagenoeg altijd dezelfde zijn, in 
verschillende verhoudingen en soms met aanwezigheid van een andere stabilisator, 
afhankelijk van de kwaliteit van de leem. De basisbestanddelen zijn steeds leem, zand, 
luchtkalk, schelpkalk, stro of vlasvezel en koehaar. Hierdoor verwijderen wij ons voor een 
deel van de oorspronkelijke stroleem waar men experimenteel een of andere stabilisator aan 



Energieprestaties en monumentale constructies – Brussel, 28 november 2008 
 

 

38

toevoegde. Uit nazicht van de inmiddels toegepaste leemmortels kunnen we besluiten dat ze 
zich, zelfs na 20 jaar uitvoering, perfect gedragen en weinig of geen barstvorming of 
afscheuring ten aanzien van de houtconstructie, vertonen. Ze hebben dus een grotere 
duurzaamheid, zijn onderhoudsvriendelijker en door de combinatie met de boven 
aangehaalde isolatietechnieken, wordt er een hogere isolatiewaarde bereikt. 
 
Alternatieven waarbij langs de binnenzijde van het vakwerkgebouw een spouwmuur in steen 
wordt opgetrokken met tussenin isolatie, is vanuit het oogpunt erfgoedzorg onaanvaardbaar. 
Hierbij wordt de essentie van houtbouw vernietigd en de ziel van het monument stuk 
gemaakt. Het enige aanvaardbaar alternatief in ruimtes die geen interieurwaarde hebben 
en/of waar de vakwerkstructuur langs de binnenzijde niet waarneembaar was, is bijvoorbeeld 
het plaatsen van gips- of thermogipsplaten met tussenin isolatiemateriaal. 
 
Wij hopen op deze wijze een illustratie te hebben gegeven van de pogingen die vanuit 
erfgoedzorg worden ondernomen om ook bij de renovatie van op het eerste gezicht en met 
de huidige normen niet te renoveren gebouwtjes, energiebesparing en kwalitatieve 
restauratie te laten samengaan. 
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Comforteisen van de 21e eeuw voor monumentale  

constructies: de uitdaging van de architect  

Robin Engels, Origin 

1. Inleiding 

Rationeel energiegebruik in de context van historisch en architecturaal waardevolle 
gebouwen is op zijn minst gezegd een hot topic van het moment. 

Hoewel monumentenzorg en duurzaamheid analoge termen zijn, stellen verschillende 
partners in het bouw-, verbouw- en restauratieproces zich - vaak terecht - vragen bij de 
energieprestaties van monumentale gebouwen. 

Dit artikel probeert via enkele case studies – het moet nogmaals onderstreept, in 
monumentenzorg kan je niet veralgemenen en moet je bijna altijd object per object bekijken 
– het gebruik van nieuwe vormen en materialen in de context van waardevolle gebouwen te 
analyseren.  

Hierbij worden van de volgende vooronderstellingen uitgegaan: 

1. Het belang van de waarde van de architecturale verschijningsvorm en van de historische 
materiële evidentie. Deze premisse lijkt misschien evident, maar ze is het niet. In het proces 
van de recuperatie van monumentale gebouwen lijkt die waarde namelijk langzaam te 
verglijden. 

2. Er wordt niet ingegaan op een werkelijk belangrijke correlatie tussen monumentenzorg en 
duurzame ontwikkeling, met name het afzien van de productie van nieuwe gebouwen en 
materialen door de verlenging van de levensduur van het patrimonium via gepaste 
onderhoudstechnieken en restauratieve ingrepen. 

3. Er wordt ook niet ingegaan op de huidige regelgeving in verband met de 
energieprestaties. Niet zozeer omdat gebouwen met het statuut van beschermde 
monumenten uitzonderingen zijn op deze regelgeving, dan wel omdat het beantwoorden aan 
deze normen geen doel mag zijn van de monumentenzorg gezien deze moeilijk haalbaar 
zijn. 

4. De ingrepen die worden voorgesteld en geanalyseerd hebben steeds tot doel de 
energieprestaties van een monumentaal gebouw te verbeteren zonder aan de essentie van 
de monumentale waarde te raken. De monumentale waarde in al haar aspecten onaangetast 
(onaangepast?) laten bij energieverbeterende interventies is schier onmogelijk. 

5. Het onderzoek dat is gebeurd naar de energetische verbetering is doorgaans het gevolg 
van een specifieke en terechte vraag van de klant, met als belangrijkste motivatie het 
controleren en/of beperken van het toekomstige energieverbruik en dan nog hoofdzakelijk 
met betrekking tot de verwarming en/of de koeling van een gebouw. Interessanter en 
relevant in de context van duurzame recuperatie zijn de ingrepen die (ook) een verbetering 
betekenen op het gebied van het gebruikscomfort, het akoestische klimaat, de beveiliging en 
bescherming, en de functionaliteit van een gebouw. 

2. Monumentale gebouwen en innovatieve isolerende materialen, een 
verstandshuwelijk? 

1. Cité Moderne (Sint-Agatha Berchem, arch. V. Bourgeois, 1922-1926, beschermd 
monument MB 07.09.2000) 

Het complex “Cité Moderne” betreft sociale woningen en een buurtwinkel. Een 
vooronderzoek van het hoekgebouw van de Cité Moderne (Fig. 1) heeft uitgewezen dat de 
aard van de dragende buitenmuren anders bleek dan deze vermeld in de 
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archiefdocumenten. In tegenstelling tot een voorziene 26cm magere betonstructuur (Non-
Plus systeem) bleken de dragende buitenmuren te zijn opgebouwd uit artificiële bouwstenen 
op basis van slakken in een cementmatrix. Door de hoge luchtdoorlatendheid via open 
poriën van dit geprefabriceerd materiaal is de warmtegeleidingcoëfficiënt groter dan deze 
van het mager beton (tabel 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Cité Moderne 

Tabel 1: fysische kenmerken slakstenen en mager beton 

 Eenheid Slakstenen Mager beton 
(Systeem Non-Plus) 

Muurdikte (d) m 0.25  0.26  

densiteit kg/m3 1730-1870  --- 

Thermische conductiviteit 
(λ) (a) 

W/m.K 1.3-1.7 1.13 

Thermische coëfficiënt  (U) W/m2.K 5.2-6.8 4.35 
(a) : berekend op basis van de in het laboratorium gemeten densiteit.  

 

Omdat de slakstenen een grote porositeit en dus isolerende capaciteit bezitten en er aan 
beide zijden een pleister is aangebracht die een luchtdichtende werking heeft, is verder 
gerekend met de laagste λ waarde. 

De totale thermische resistentie van de bestaande wandopbouw wordt verkregen via : 

Rt = Ri + Σ(d/ λ) + ΣRl + Re 

 

Met : 

Rt = totale thermische resistentie of thermische weerstand van de gehele wand 

Ri = thermische weerstand luchtlaag binnenzijde wand 

Re = thermische weerstand luchtlaag buitenzijde wand 

Rl = thermische weerstand interne luchtlagen (luchtspouw) 

d/ λ = R = thermische weerstand van de samenstellende materialen 

De U – waarde van de buitenschil  is het omgekeerde van de totale weerstand 1/Rt. 
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De fysische kenmerken van de muursamenstelling van het hoekgebouw in de Cité Moderne 
zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: fysische kenmerken van de huidige 
muursamenstelling van het hoekgebouw in de 
Cité Moderne 

fysische kenmerken van de 
huidige muursamenstelling  

 

d/λ buitenbepleistering 0.015/1.13 

d/λ slakstenen 0.25/1.3 

d/λ binnenbepleistering 0.02/0.20 

Σ(d/λ) 0.30 

Σ Rl 0 

Ri + Re 0.17 

Rt = Ri + Σ(e/λ) + Σ Rl + Re 0.47 

U = 1/Rt 2.1 

 

De dakstructuur was eveneens niet vervaardigd in beton maar omvat een eenvoudige 
roostering van houten balken met een bebording en een waterdichting. De vensters bestaan 
uit stalen raamkaders met een enkele beglazing. In de centrale partij bevindt zich gekleurd 
glas in een compositie kenmerkend voor het modernisme. Dit zijn dus ideale 
omstandigheden voor een ontwerper om tot het uiterste te gaan om de energetische 
prestaties van de gebouwen te verbeteren zonder de architecturale integriteit van het 
gebouw in gevaar te brengen. 

De opties voor de restauratie van de verschillende wandeenheden zijn de volgende : 

1. Omwille van de erg beperkte interne oppervlakte van de sociale woningen en het grote 
gevaar op condensatie (stalen ramen, dagkanten en gebrekkige ventilatie) werd ervoor 
geopteerd aan de buitenzijde te isoleren. 

2. Alle onderdelen van de buitenschil aan de buitenzijde dienen geïsoleerd om koude 
bruggen in de overgangen te vermijden. 

3. Op het platte dak is er plaats om boven de bebording isolatiemateriaal te plaatsen. Omdat 
er niet tussen de roostering wordt geïsoleerd maar boven de bebording moet worden 
geopteerd voor een beloopbare isolatieplaat. Er is gekozen voor cellenglas (relatief hoge λ-
waarde van 0.048 W/mK) omwille van de vochtresistentie van het materiaal in een omgeving 
waarbij damppenetratie in de buitenenveloppe niet kan vermeden worden.  

4. De historische waarde van de bestaande metalen raamprofielen en gekleurde beglazing in 
de trap is zeer hoog, zeker gezien hun rol in de architecturale compositie en dit zowel aan de 
buitenzijde als aan de binnenzijde. Het behoud en de restauratie van dit venstergeheel was 
dus een vereiste.   

5. De bestaande houten raamprofielen zijn eveneens waardevol en in goede staat. Er werd 
dus geopteerd voor behoud. De integratie van dubbele beglazing (U = 2.5 W/m²K) werd 
onderzocht maar de aanwending van de noodzakelijke nieuwe glaslat van min 10 x 18 mm 
voor hun plaatsing op het bestaande houten profiel veranderde het uitzicht van de ramen te 
zwaar. Er werd daarom geopteerd voor een thermisch verbeterde gelaagde beglazing (dikte 
7.7 mm, U = 3.3 W/m²K). 

6. Het rendement van de technische uitrustingen werd gemaximaliseerd door de installatie 
van een condensatieketel (90%) en een mechanisch ventilatiesysteem dat verse lucht blaast 
in de droge lokalen en lucht extraheert in de natte lokalen met warmterecuperatie. 

7. Isoleren van de buitenwanden.  
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De voldoende isolatie van de buitenwanden door middel van de toepassing van een hard 
plaatmateriaal (geëxpandeerd polystyreen) met een buitenbepleistering zou een verdikking 
van min. 8 cm van het wandpakket betekenen. Voor een gebouw waarvan de volumetrie 
gebaseerd is op de Gulden snede en de plaatsing en muuropening van de vensterpartijen 
met geometrische precisie ontworpen zijn, is dat geen optie. Het architecturaal aspect zou te 
veel wijzigen.  

Een andere mogelijkheid is het verminderen van de dikte van de dragende muren (ook en 
vooral in de vensteropeningen). Deze oplossing is echter in de context van duurzaam 
materiaalgebruik en energie-inzet tijdens de verbouwingswerken onaanvaardbaar. 
Bovendien tast deze optie de structurele stabiliteit en de authenticiteit van het monument 
aan. 

Het grote probleem van het gebouw en de reden voor zijn slechte toestand ligt in een 
verkeerde toepassing van de bepleisteringen. De buitenbepleistering op basis van cement is 
dampdicht, terwijl de binnenbepleistering dampopen. Condensatievocht stapelt zich op die 
manier op in de wanden. 

De oplossing om de gebouwschil te beschermen en – in tweede instantie – een zekere 
thermische isolatie te bieden is dus een dampopen en isolerende buitenbepleistering aan te 
brengen. Dit kan slechts met nieuwe materialen, waarbij de dampdoorlatende 
karakteristieken van kalkpleister en de isolerende karakteristieken van geëxpandeerde 
korrels gecombineerd worden. Een buitenbepleistering op basis van hydraulische kalk, 
gemengd met granulaten van geëxpandeerde perlietkorrels, heeft een λ waarde van 0.066 
W/mK en laat toe de thermische prestatie van de wand te verdubbelen (tabel 3). 

Tabel 3: fysische kenmerken van de 
muursamenstelling met een buitenbepleis-
tering op basis van geëxpandeerde korrels. 

fysische kenmerken van de  
voorgestelde muursamenstelling 

 

d/λ buitenbepleistering 0.030/0.066 

d/λ slaksteen 0.25/1 

d/λ binnenbepleistering 0.02/0.20 

Σ(d/λ) 0.80 

Σ Rl 0 

Ri + Re 0.17 

Rt = Ri + Σ(d/λ) + Σ Rl + Re 0.97 

U = 1/Rt 1.03 

 

De oorspronkelijke cementhoudende buitenbepleistering was gemiddeld 15mm dik. Met een 
verdubbeling van de dikte tot 30mm wordt een aanvaardbare isolatiewaarde van de wand 
behaald. Hier bovenop is een regenwaterdichte afwerkingslaag van max. 5mm dikte 
noodzakelijk. Een totale muurverdikking van 20mm is visueel niet waarneembaar voor het 
volume en in de grote vensterpartijen. Uiteraard beantwoordt deze U waarde niet aan de 
normen van de hedendaagse Energieprestatieregelgeving maar ze voorkomt de 
achteruitgang van de fragiele constructie door interne condensatie en een te grote 
energieverspilling bij verwarming.  

De noodzakelijke afwerkingslaag kan in de massa gekleurd worden en zal toelaten de 
oorspronkelijk door de architect voorziene kleurrijke gevelcompositie met geaccentueerde 
plint en trapvolumes (Fig. 2) te hernemen. 
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2. Gemeentehuis Vorst (Jean Baptiste Dewin, 1935-1937) 

 

 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3: Gemeentehuis Vorst                                       Figuur 4: metalen schrijnwerk 
 
Dit monumentaal gemeentehuis is over een belangrijk oppervlakte van de buitenschil  
voorzien van metalen schrijnwerk, type Chamebel profielen van 45mm diepte, met enkele 
beglazing (Fig. 4). 
 
De massieve bakstenen muren stellen geen isolatie- of condensatieproblemen in geval van 
behoud van de metalen raamprofielen, waar in de context van de algemene restauratie 
uiteraard voor geopteerd werd. 
 

Omdat het echter een erg groot oppervlak betreft en het comfort van de werknemers in het 
gemeentehuis een belangrijke vereiste was, werd een onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van de plaatsing van een dubbele beglazing in de bestaande profielen en 
tevens naar een verbeterde luchtdichting van de raamkaders. 

Figuur 2: oorspronkelijke  

gevelcompositie  
(V. Bourgeois, Cité Moderne, Place 
des Coopérateurs, 1926. 
 
Uit : STRAUWEN Iwan, ‘Les frères 
Bourgeois, architecture et plastique 
pure, éd. AAM, 2005, p.59.) 
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Figuur 5: bestaande en voorgestelde 
situatie metalen schrijnwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

De oorspronkelijke stalen ramen met een fijne afwerking hebben een enkele beglazing (Fig. 
5) die niet - zoals gewoonlijk - aan de buitenzijde met mastiek geplaatst is, maar via de 
binnenzijde met een glaslat. Deze glaslat in metaal heeft een halfronde afwerking en is met 
een schroef met ronde kop in het schrijnwerk geplaatst.  

Het plaatsen van een hoogwaardige thermische beglazing met een gelaagd blad aan de 
buitenzijde (4-2-4-12-11, U = 1.4 W/m²K) werd gevraagd.  

De nadelen hiervan zijn : 

- volledige vulling sponning; 

- structurele verlijming noodzakelijk; 

- bijkomende glaslat op bestaand profiel; en 

- enorme condensdruk op het stalen profiel. 

 

De plaatsing van een dunne dubbele beglazing van 18mm (6-6-6, 2W/m²K) (figuur 5) laat toe 
de bestaande glaslatten te restaureren en te herbruiken. Echter de zijdelingse 
sponningsdiepte moet bij dubbele beglazing minstens 18mm zijn om de bevestiging van 
beide glasbladen aan de afstandshouder te beschermen. Daarom dient een nieuwe glaslat 
geplaatst te worden waarop dan de bestaande glaslat bevestigd wordt. Dit werk kan echter 
niet door iedere schrijnwerker worden uitgevoerd omdat het zorgzaam handwerk vereist.  

De luchtdichting van het raam wordt verbeterd door een rubberen luchtdichtingsprofiel 
tussen opengaand en vast raamdeel aan te brengen. Dit is echter niet voldoende. Het 
sluitingsmechanisme van de opengaande delen grijpt op één plaats in de stijl van het vast 
kader. De bestaande metalen Chamebel profielen worden daarom voorzien van een 
vierpuntssluiting met twee glijdende tappen in het midden van de stijl en twee pennen in 
boven- en onderlat (Fig. 6). Dit sluitmechanisme is compatibel met de bestaande, te 
restaureren en te herplaatsen raamkrukken. 
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Figuur 6: aanpassing van de Chamebel profielen aan de 
vierpuntssluiting 

 

 

 

 

 

 

 

De condensproblematiek op de metalen profielen wordt opgelost door : 

1. de condenswaterafvoeren in het profiel zelf; en  

2. de reeds bestaande condensgoot ter hoogte van het tablet te restaureren en aan te sluiten 
op de afvoer. 

 

3. Cité Galaxie (Georges Pepermans, 1970, Andromedalaan, St Lambrechts Woluwe) 

 

 

Figuur 7 : Cité Galaxie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woningbouwmaatschappij die de sociale woningen ‘Cité Galaxie’ (Fig. 7) beheert, vroeg 
om een interventievisie over de betonnen gebouwen in de jaren 1970 opgetrokken naar 
ontwerp van Georges Pepermans. De gebouwen zijn niet beschermd als monument, noch 
opgenomen op een lijst van waardevol patrimonium. Het gaat hier wel om hoogwaardige 
naoorlogs modernistische architectuur met veel aandacht voor de stedenbouwkundige 
context, volumetrie en materiaalgebruik. Het subtiele contrast tussen het zichtbaar 
betonskelet en de invulling van cementblokken en de donker houten muuropeningen maken 
deel uit van het architecturaal beeld.  
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Problematiek was opnieuw de grote warmteverliezen en de degradatie van de schil door 
condensvorming. 

Een standaardoplossing bij renovatie is: het gebouw inpakken in een buitenisolatie met een 
afwerking - hetzij buitenbepleistering, hetzij aluminium- of ander plaatmateriaal - en de 
ramen vervangen door naar voor geschoven aluminium ramen met dubbele beglazing. 
Voornamelijk omwille van het monumentaal karakter van de architectuur was dit voor ons 
geen optie. De warmteverliezen zouden, vergeleken met de bestaande toestand, met 40% 
teruggedrongen kunnen worden. De investering zou echter dermate zijn dat ze slechts over 
70 jaar zou zijn afbetaald door de besparing. 

De warmteverliezen werden duidelijk aan de hand van een thermografische studie. Deze 
studie toonde aan dat enkel de koudebruggen, gevormd door de doorlopende constructie-
elementen, een probleem vormden (Fig. 8) en dat de warmteverliezen via de schil - hoewel 
natuurlijk niet beantwoordend aan de huidige normen - onvoldoende waren om een zware 
bouwkundige interventie als buitenisolatie te verantwoorden. Voornamelijk de ramen waren 
een belangrijk verliesoppervlak. 

 

De oorspronkelijke plannen van het gebouw wezen op een dubbele muurconstructie in 
cementblokken met luchtspouw (Fig. 9) die bijgevolg de aanvaardbare verliezen door de 
wanden verklaren.  

Figuur 8: resultaat thermografisch onderzoek van een woondeel links voorgesteld 

 

 
 
 
Figuur 9: plan opgemaakt door Georges 
Pepermans. Cité Galaxie.  
(archief van L’Habitation Moderne) 
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Ons advies was gebaseerd op drie interventies : 

1. De houten ramen bleken in een algehele goede staat te zijn en eenvoudig aan te passen 
aan het plaatsen van een dubbele beglazing (4-15-4, U = 1.1 W/m²K) in de bestaande 
profielen en het vervangen van de glaslat. Vermoedelijk had Pepermans de houten chassis 
al voorzien op een dubbele beglazing. Hierdoor wordt het belangrijkste deel van de 
warmteverliezen dus reeds opgevangen. 

2. Het isoleren van de beglazing zorgt natuurlijk voor een groter condensatiegevaar op de 
koudebruggen. 

Figuur 10: resultaat thermografisch onderzoek van een woondeel links voorgesteld 

De koudebruggen zijn allen geïdentificeerd zoals de latei van het venster achter de 
gordijnkast (Fig. 10) waarvoor een aangepaste luchtdichte binnenisolatie aangewezen is.  

3. het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie 

Verschillende ingrepen op niveau van de verwarmingsinstallatie zorgen voor een extra 
beperking van het energieverbruik: 

- opsplitsing van systeem per gebouweenheid in twee condensatieketels;  

- beredeneerde plaatsing van de ketels om de leidinglengte te beperken; 

- installatie van warmterecuperatie op het afvalwater, de elektriciteitsproductie, enz… 

Al deze ingrepen worden op maximaal 15 jaar ‘terugverdiend’ door de beperking van de 
uitgaven voor energie en dit zonder de gebouwenveloppe aan te tasten. 

 

4. Huis Lebeaustraat 55, 1000 Brussel 

 

Dit mooie huisje (Fig. 11) nabij de Zavel in Brussel, gebouwd in 1899 in neo-vlaamse-
renaissancestijl, werd tot vandaag door slechts één familie bewoond. Het gevolg is dat het 
exterieur en interieur van deze woning zich in een hoogst uitzonderlijke staat van 
authenticiteit bevinden. Reden voor de Directie Monumenten en Landschappen om het huis 
in 2006 als monument te beschermen. Volgend jaar wordt er een kunstgalerie ingericht 
hetgeen specifieke eisen stelt aan beveiliging. 

De ramen zijn van hout waarbij de opengaande delen zo’n 4cm dik. De bestaande toestand 
van de ramen bevat een vreemde superpositie van een blank glasblad 2mm en glas-in-
loodramen aan de binnenzijde. Bij nader onderzoek bleek het transparant glas van 2mm 
deels oorspronkelijk en heeft het dus naast een esthetische ook een historische waarde. 

De problematiek van de raampartijen van de woning is tweeledig. Aan de straatzijde (Fig. 11) 
moet de voorziene kunstgalerij beveiligd worden tegen inbraak. Aan de achterzijde van de 
woning (Fig. 12) is er een speelplaats met kastanjebomen. Een beveiliging tegen 
mechanische inwerking van kastanjes dringt zich bijgevolg op.  
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Het houten schrijnwerk van de woning is in goede staat maar een dikte van 40mm is 
onvoldoende om een dubbele beglazing te plaatsen. Een oplossing is hier gelaagd glas type 
Van Ruysdael. Deze fabrikant lijmt een vertekende glasplaat via een polybuteralfilm op een 
glasplaat waarin (kleurloze) metaaloxyden zijn gemengd die de warmte grotendeels 
reflecteren.  

Er werd gekozen voor de isolerende klassiek vertekende glasplaat  met een dikte van 6.6 
mm (U = 3.4 W/m²K). De isolerende capaciteit bevindt zich tussen deze van dubbele 
beglazing (U = 1.1 -2.0 W/m²K) en gewone enkele beglazing (U= 6W/m²K). Indien gekozen 
wordt voor een dikkere plaat en een betere isolatiewaarde dan moet de sponning te fel 
worden uitgediept en kan het glas in lood niet meer geplaatst worden. 

Bovendien bieden deze glasplaten door hun gelaagde samenstelling een verhoogde 
inbraakveiligheid. Daarnaast wordt een akoestische verbetering verkregen gezien de 
beperking van 33 dB. 

Het glas in lood zal in een nieuw messing kader worden geplaatst dat met kleine 
scharniertjes op het raamkader wordt bevestigd. Het verlies aan zichtvlak is miniem 
aangezien de glas-in-lood ramen met een extra houten glaslat geplaatst werden. Op die 
manier kunnen alle vier de glasvlakken blijvend onderhouden worden. 

 

Figuur 13: Huis Lebeau 55, 
bestaande toestand (links) en project 
(rechts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11 : Woning Lebeaustraat 55 
te Brussel, voorzijde 

Figuur 12 : Woning Lebeaustraat 55 te 
Brussel, achterzijde 
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5. Torengebouw Square de Meeûs 23, Brussel. architecten Jean-Jules Eggericx en Raphael 
Verwilghen, 1938-1940. 
 
Op het Square de Meeûs in Brussel realiseerden Eggericx en Verwilghen een 
stedenbouwkundig gedurfd torencomplex (Fig. 14) in de jaren 1930. Aan weerszijden van de 
Luxembergstraat die naar het Luxemburgstation leidt werd achtereenvolgens de toren 
Leopold opgetrokken (1936-1937) met luxueuze appartementen, gevolgd door de toren 
Albert (1938-1940) die vanaf het begin gebruikt wordt als kantoorruimtes. De gevels en de 
daken van de torenvolumes zijn beschermd als monument (1996).  

 
   
Figuur 14: torengebouw Square de Meeûs 23 te 
Brussel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Leopold toren werd enkele jaren geleden in opdracht van de verenigde eigenaars 
gerestaureerd door architect Leo Van Broeck. Hierbij werden de metalen ramen bewaard en 
sommige eigenaars lieten dubbele beglazing plaatsen. De houten rolluiken werden overal 
bewaard. 
 
Na 70 jaar is ook de toren Albert aan renovatie toe. Het voorziene project stelde de 
thermische verbetering van de buitenschil voorop in de context van een toekomstig gebruik 
als verhuurkantoren. De constructie van het gebouw bestaat uit een betonnen skelet met 
betonnen vloerplaten en geveldelen met invulmetselwerk bekleed met geprefabriceerde 
betonpanelen. De problematiek van het gebouw komt daarbij neer op het isoleren van de 
opake gevelvlakken en van het metalen schrijnwerk. 
 
1. isoleren van gesloten geveldelen 
 
Het isoleren van de gesloten geveldelen kan omwille de bescherming als monument 
uiteraard niet langs de buitenzijde. Het plaatsen van een volledige nieuwe binnengevel zou 
neerkomen op een belangrijk verlies aan bruikbare oppervlakte binnen het gebouw en was 
niet aanvaardbaar voor de opdrachtgever. 

 
  
 
Figuur 15: doorsnede vloerplaat van een erker, 
voorstelling van een binnenisolatie (overeen-
komstige U-waarde: 1.16 W.m-2.K-1 ; U-waarde 
bestaande toestand metselwerk : 3.1 W.m-2.K-1). 
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Voor het uitwerken van een goede isolatie tegen de binnenzijde van de buitenschil (Fig. 15) 
is het voornaamste probleem het enorme reliëf in het gevelvlak. De foto van de gevel (Fig. 
14) toont dat de gevel vooruitspringende loggia’s heeft en terugliggende balkons. 
Daarenboven zijn er onder elk raam nissen in het metselwerk. Sommige muurdelen zijn 
ontdubbeld via een later ingemetste muur van holle bakstenen terwijl andere muurdelen vol 
zijn. 
 
Een binnenisolatie op de traditionele manier met gekende materialen en technieken genoot 
initieel de voorkeur van de klant. Een aantal testvlakken werden geplaatst: één met een 
zogenaamde ‘thermogyp’ en één met een minerale wol als isolatiemateriaal, een 
gipskartonplaat voorzien van een isolatieplaat uit geëxtrudeerd polystyreen. Gezien 
condensproblemen werd afgeweken van deze optie en werd geopteerd voor de toepassing 
van een minerale isolatieplaat (Fig. 16) die eigenlijk bestaat uit een cellenbeton met een 
porositeit hoger dan 95%. 
 
Dit materiaal heeft - voor deze toepassing - verschillende voordelen : 
 

- Een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 0.045 W/mK die gelijkaardig is aan deze van 
traditionele isolatiematerialen en in de buurt van minerale wol maar hoger dan 
polyurethaan of polystyreen gebaseerde materialen;  

- Een diffusieweerstandsgetal (µ) van 3 en dus dampopen; 
- Hygroscopiciteit gekenmerkt door een vochtopname en –retentie van 6% zonder 

verlies van de isolerende eigenschappen; 
- Brandwerend; 
- Een dichtheid van 115 kg/m³ waardoor het erg licht is en gemakkelijk verwerkt kan 

worden; 
- Volledig recycleerbaar gezien samengesteld uit kalk, cement en zand; en  
- Behoud van de thermische inertie van de buitenschil. 

 
Dit laatste punt is in het geval van de toren aan het Square de Meeûs een belangrijk 
voordeel. Het platenmateriaal wordt geleverd in verschillende dikten die eenvoudig te 
verzagen zijn. Op die manier kan men snel en eenvoudig de meest complexe muur- en 
plafonddelen bekleden met perfecte aansluitingen tussen de platen. Aan de binnenzijde 
moet een afwerking worden aangebracht die voor een luchtbarrière zorgt. Omdat de wand 
perfect recht is kan deze afwerkingslaag beperkt blijven.  
 
Het grote voordeel voor de klant en gebruiker was de plaatsingsdikte. Met 60mm harde 
minerale isolatieplaat en een afwerkingslaag van 5 tot 8mm was de binnenisolatie een feit 
daar waar het pakket met brandvertragende gipskartonplaten en minerale wol min 100mm 
aan de buitenmuur toevoegde. 
 
Een belangrijk nadeel is de fragiliteit van het muuroppervlak. De gemiddelde druksterkte van 
het plaatmateriaal is slechts 0.35 N/mm². In de afwerkingslaag wordt een glasvlies 
opgenomen voor de algemene samenhang. De weerstand tegen verticale impactbelasting is 
laag waardoor meubilair aan de wand dient opgehangen met speciale pluggen. 
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Figuur 16: isolatie met minerale hoogporeuze 
platen die onregelmatigheden van de bestaande 
muurpartijen opvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. isoleren van metalen schrijnwerk 
 
Voor de metalen ramen stelde zich een vergelijkbare problematiek als bij het 
restauratieproject voor het gemeentehuis van Vorst. De bestaande ramen zijn van het type 
Chamebel 40 mm. Het glas is geplaatst dmv een brede afgeschuinde mastiekvoeg aan de 
buitenzijde. 
 
Hoewel de studie voor de integratie van een dubbele beglazing in de bestaande profielen 
vergevorderd was, koos de opdrachtgever voor een vervanging van de bestaande ramen via 
een speciaal voor het dossier ontworpen thermisch onderbroken aluminium profiel dat 
ongeveer hetzelfde extern uitzicht heeft als de stalen ramen.  
 
Het voorstel voor de plaatsing van dubbele beglazing in de bestaande te restaureren 
profielen was als volgt :  
- opengaande delen : een dunne dubbele beglazing 6-8-4 met argon vulling (U = 1.7W/m²K) 
structureel gekleefd (VEC) in de sponning zodat het raamkader zelf niet dient te worden 
verstevigd; 
- vaste delen : een dubbele beglazing 6-10-8 met argon vulling ( U= 1.4 W/m²K). 
 
De nieuwe profielen waarvoor wordt geopteerd zijn aluminium profielen met een thermische 
onderbreking, waarin de dubbele beglazing 6-10-8 in de opengaande delen structureel 
verlijmd wordt. Dit zorgt ervoor dat de uitwendige aanzicht van de raampartijen gelijk kan 
blijven aan het bestaande raam. Het nieuwe profiel is echter 86mm in plaats van 400mm dik. 

 
 
 
Figuur 17: Square de Meeûs 23, vergelijk van 
bestaande en nieuwe vensterprofielen. 
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Keuze van verwarmingsinstallaties in functie van he t  

monument of van zijn gebruikers? 
Marc Vanderauwera  

De titel van de studiedag (of -dagen) sluit aan op het debat betreffende rationeel 
energiegebruik bij nieuwbouwconstructies en bij renovaties. Dat debat is dan ook meer dan 
terecht. Het gemiddelde energiegebruik in Vlaanderen (gemeten in de residentiële sector in 
woningen gebouwd tussen 1910 en 1995) stijgt 2,5 tot 8 keer boven de gemiddelde waarde 
van een lage-energiewoning uit1. Bouwen en gebouwen gebruiken is verantwoordelijk voor 
maar liefst 40% van het jaarlijks primair energieverbruik in België en in Europa2. Voorlopig 
ligt de Vlaming er nog te weinig wakker van gezien de verwarmingskost nog steeds een 
kleiner budget vertegenwoordigt dan de jaarlijkse telefoonrekening of de jaarlijkse reis (of 
reizen). Een integrale vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energie is niet 
realistisch3. Rationeel energiegebruik moet daarom het fundamentele leidmotief voor een 
toekomstig energiebeleid blijven. Het totaal landelijk verbruik wordt niet zozeer geholpen 
door een energetisch deskundig ontworpen nieuwbouw, tenzij tegelijkertijd een bestaand 
gebouw afgebroken zou worden of leeg zou komen te staan. De huishoudenverdunning helpt 
al evenmin, eerder in tegendeel aangezien hierdoor meer wooneenheden vereist zijn. De 
enige manier om voor een significante afname te zorgen, bestaat in energiebesparende 
renovaties en restauraties of in het vervangen van bestaande energieopslorpende 
constructies door nieuwe energiezuinige. Die laatste piste is – in het kader van 
monumentenzorg – ondenkbaar. Energiebesparende maatregelen met respect voor onze 
monumenten zijn bijgevolg de enige, maar ook een noodzakelijke denkpiste in het kader van 
een overkoepelend energiedebat. 
 
Toch blijft de vraag naar nieuwe of bijkomende verwarmingsinstallaties in bestaande 
monumenten groot tot zeer groot. Soms betreft het de aanpassing, optimalisatie of 
vernieuwing van een bestaande installatie, maar zeer vaak gaat het over een nieuwe 
installatie in een nog niet – of ten minste nog niet met behulp van een vaste installatie – 
verwarmd gebouw. We spreken dan zowel over kerkgebouwen, als over residentiële of 
representatieve monumenten. Op zich is dit ook een zeer logische evolutie: gebruikers zijn 
thuis en op het werk meer comfort gewoon, dus is er ook vraag naar meer comfort in onze 
monumenten. Stads- en gemeentepersoneel verwachten evenveel (of minstens een 
vergelijkbaar) comfort in een beschermd stad- of gemeentehuis dan in een nieuwbouw. 
Huurders of kopers van een beschermd pand verwachten anno 2008 een aangenaam 
leefklimaat te kunnen creëren. De vraag naar comfort stijgt, maar tegelijk wordt ook de vraag 
naar energiebesparing levensnoodzakelijk. 
 
In dit artikel zullen we ons in hoofdzaak richten tot  de problematiek van de kerkverwarming. 
Dit heeft o.a. te maken met de algemene vertrouwdheid van het publiek met de 
architecturale typologie van een kerkgebouw alsook met het stabiel architecturaal karakter 
ervan in relatie tot het verwarmingsvraagstuk enerzijds, anderzijds ook met de relatief grote 
hoeveelheid beschikbaar onderzoeksmateriaal in dit verband in verhouding tot andere 
gebouwtypes in de erfgoedsector. De rode draad van ons verhaal en de aspecten van 
comfort- en conservatietechnische eisen blijven echter geldig ook voor andere typologieën, 
al zullen daar de accenten en aandachtspunten mogelijk licht verschuiven. 

1. Het aspect menselijk comfort 

Comfort is een ruim begrip. Binnen het kader van ons onderwerp zullen we ons beperken tot 
het begrip thermisch comfort. Er bestaat een Europese norm (EN ISO 7730-2005) die het 
                                                   
1 “Energieprestatieregelgeving. Energieprestatie bij renovatie en restauratie.” p. 4, Hens H., in “Handboek 
Onderhoud, Renovatie en Restauratie”, Kluwer, Afl. 26, 2006. 
2 “Lage energie gebouwen, ontwerp en uitvoering”, p. 3, Hens H., Verbeeck G., onuitgegeven nota, s.d. 
3 Hens H., Verbeeck G., p. 3. 
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(binnen)klimaat beoordeelt in termen van behaaglijkheid4. Deze norm is uiteraard eerder 
opgesteld vanuit een problematiek die te situeren valt onder gematigde omstandigheden 
(bijv. kantoorsituatie) en minder in het kader van klimaatomstandigheden zoals we die in een 
kerkgebouw terugvinden. Zes variabelen beïnvloeden het thermisch comfort; hieronder vier 
omgevingsvariabelen (luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtig-
heid) en twee persoongebonden variabelen (metabolisme en kleding). Deze alom aanvaarde 
principes gaan terug op de vergelijking van Povl Ole Fanger, een Deense onderzoeker en 
universiteitsprofessor5. Er is sprake van een thermisch comfortabele situatie wanneer voor 
het lichaam als geheel een thermisch evenwicht geldt en er tevens geen sprake is van lokaal 
discomfort. Lokaal discomfort kan optreden wanneer er aan één of meerdere lichaamsdelen 
een relatief grote warmte-uitwisseling met de omgeving plaatsvindt. De oorzaken van dit 
lokale discomfort kunnen zijn (asymmetrische) straling, tocht en geleiding6. Ondermeer in de 
kerk van St. Maria Maddalena in Rocca Pietore (Italië) zijn uitgebreide testen en metingen 
uitgevoerd naar het thermisch comfort van de gelovigen. Uit dit onderzoek bleek dat vooral 
de luchttemperatuur, de luchtsnelheid en de turbulentie-intensiteit van de lucht rond de 
mensen de parameters zijn waaraan aandacht moet worden geschonken7. 

2. Het comfort van ons patrimonium 

In het kader van erfgoedzorg komt de bekommernis om het comfort van de bewoners, 
gebruikers of bezoekers zelden voorop. De behandeling van restauratie(premie)dossiers 
door de overheidsinstanties gaat in de eerste plaats uit van het belang van en de zorg voor 
het monument. En dat is ook zeer terecht. Vanuit onze onwetendheid en beperkingen als 
restauratiearchitect maken we nog dagelijks fouten. Dan spreken we nog niet over de 
onhandigheid of onkunde bij installateurs, bij de gebruikers van een verwarmingssysteem en 
evenmin over de talrijke catastrofale fouten uit het verleden. Echter, zeer ver in het verleden 
hoeven we niet altijd te gaan zoeken. 
 
De verhalen van priesters die kerkgangers van naburige parochies afsnoepen door in hun 
eigen kerk een kamertemperatuur aan te bieden, zijn geen fabel, maar dagelijkse realiteit. 
De gevolgen laten zich raden, vooral indien die kerk een heteluchtverwarmingssysteem heeft 
met bijvoorbeeld slechts één uitblaasmond. Voorbeelden van stukgestookte altaren, 
lambriseringen en/of schilderijen vinden we terug in talrijke rapporten van Monumentenwacht 
Vlaanderen. Houdt de gebruiker rekening met de aanbevelingen van deze instantie? We 
mogen het hopen, maar mijn persoonlijke ervaring gaat niet altijd in die richting: “De mensen 
hebben kou, mijnheer. - Binnenkort moeten we niet meer stoken, want dan komt er geen kat 
meer. - Als dat nog lang gaat duren, zullen we de ramen met isolatiemateriaal moeten 
blokkeren; alle warmte gaat erdoor verloren! - Voor een begrafenis van een familielid kunnen 
we de mensen toch niet in de kou laten zitten.” Vanuit een oncomfortabele situatie groeit de 
frustratie aan een snel tempo. 
 
Hiertoe aangezet door verschillende schadegevallen en mistoestanden, heeft de Vlaamse 
Overheid actie ondernomen en in 2002 een omzendbrief uitgevaardigd met enkele duidelijke 
richtlijnen betreffende kerkverwarming8. Een aantal voorbeelden van onoordeelkundige 
instellingen en/of verkeerdelijk gebruik worden aan de kaak gesteld, uitgelegd vanuit een 

                                                   
4 In Nederland bestaat de norm NEN-EN-ISO 7730:1996-05: Gematigde thermische binnenomstandigheden - 
Bepaling van de PMV- en de PPD-waarde en specificatie van de voorwaarden voor thermische behaaglijkheid. 
Deze norm wordt ook gehanteerd bij proefopstellingen en wetenschappelijk onderzoek naar comfortanalyse van 
verwarmingssystemen. 
5 “Thermal Comfort – Analysis and Applications in Environmental Engineering”, Fanger P., Danish Technical 
Press, 1970. 
6 “Onderzoek naar lokaal thermisch klimaat bij gebruik van kerkbankverwarming”, p. 16, Schoffelen M., Neilen 
D., Schellen H., in “Bouwfysica”, Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, vol. 17, n° 2, 2004. 
7 “De invloed van een lokaal verwarmingssysteem op het binnenklimaat van een kerk”, p. 26, Limpens-Neilen, 
D. en Schellen H., in “Bouwfysica”, Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, vol. 18, n° 3/4, 2005. 
8 Omzendbrief ML/11 betreffende de kerkverwarmingen van beschermde monumenten, Vlaamse 
Regering, 2002. 
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wetenschappelijke achtergrond en enkele aanbevelingen worden vooropgesteld. Op de 
precieze technische inhoud komen we verderop in dit artikel terug. 
 
Het is beangstigend vast te moeten stellen dat deze richtlijnen nog maar weinig gekend zijn, 
laat staan toegepast worden. Gelukkig is er de laatste jaren mede dankzij het uitstekend 
werk van Monumentenwacht Vlaanderen een duidelijke kentering merkbaar. Langzaam maar 
zeker dringt de bewustwording door. We zouden kunnen veronderstellen dat de belangrijkste 
aspecten op het gebied van verwarmingstechnologie intussen alom gekend zijn. Niets blijkt 
minder waar. Bovendien blijft de verwarmingssector continu in evolutie, mede in de rug 
geduwd door de stijgende energiekost. Lage temperatuurinstallaties, warmtepompen, 
betonkernactivering zijn alle vrij nieuwe termen, die in de wereld van de monumentenzorg 
nog maar de laatste jaren hun intrede beginnen doen. 
 
Het antwoord op de vraag hoe we een gebouw op een ‘correcte’ manier moeten verwarmen, 
is blijkbaar nog niet zo evident of op zijn minst nog niet wijdverspreid. Nochtans kan men 
vermoeden dat de meeste mensen begaan met erfgoedzorg de basisprincipes wel goed 
kennen. Wat loopt er dan fout? Wel, in de eerste plaats blijken de meeste erfgoedkundigen 
slechts goed op de hoogte van een beperkt aantal parameters betreffende klimaat-
beheersing. We kunnen ze dat ook moeilijk verwijten, er is vrij weinig coherente informatie 
beschikbaar en het aantal deskundigen in dit specifieke domein gericht op de erfgoedsector, 
is ook al dun gezaaid. Op universitair of algemeen wetenschappelijk niveau gebeurt er zeker 
in België weinig onderzoek en zijn er bijgevolg ook weinig publicaties voorhanden. Er is 
dringend nood niet alleen aan een soort kenniscentrum over de materie, maar ook aan een 
aantal professionelen die restauratieprojecten vanuit deze invalshoek kunnen bijstaan. 

3. De beheersing van het binnenklimaat: enkele basi sbegrippen 

Het inzicht in en het beheersen van het binnenklimaat is geen eenvoudige aangelegenheid, 
zeker niet in een kerkgebouw. De heterogene architectuur speelt daarin een grote rol: naast 
zeer massieve muren vinden we meestal grote glaspartijen terug en naast een groot en hoog 
schip en koor, zijn er kleinere soms half afgesloten kapellen. De temperatuur en 
vochthuishouding en ook de luchtstromen die hier mede het gevolg van zijn, zijn niet altijd 
eenduidig te bepalen. Grote klimatologische verschillen zijn legio. Er bestaat een 
interessante publicatie van het Waalse Gewest dat al uit 1991 dateert: “Guide pour la gestion 
de l’énergie dans les bâtiments de culte.” In het boekje worden enkele basisbegrippen 
verduidelijkt: stratificatie, relatieve vochtigheid, luchtverplaatsingstromen,… In dezelfde 
publicatie worden ook de technische karakteristieken van de verschillende 
verwarmingssystemen uit de doeken gedaan. 
 
De temperatuur heeft in het algemeen (extreme temperaturen buiten beschouwing gelaten) 
geen directe invloed op de conservatie van een gebouw en zijn roerend patrimonium9. De 
temperatuurvariatie daarentegen heeft duidelijk invloed op de relatieve vochtigheid en deze 
laatste vormt een essentiële factor. De meeste materialen zijn hygroscopisch en reageren 
daarom op verschillen in relatieve vochtigheid. Een gebouw verwarmen houdt in dat we de 
lucht opwarmen ofwel rechtstreeks ofwel door middel van een warmtestralend object. Warme 
lucht stijgt waardoor verschillende luchtlagen zich zullen gaan opstapelen gaande van 
luchtlagen op lagere temperatuur in lagere zones en lagen op hogere temperaturen in de 
hogere zones van de ruimte. Stratificatie wordt een probleem zodra de 
temperatuurverschillen tussen laagste en hoogste lagen te belangrijk worden (groter dan 
15°C) 10. Lucht bevat altijd water. De maximale hoeveelheid water dat een bepaalde 
hoeveelheid lucht kan bevatten, varieert naargelang de temperatuur. Wanneer men lucht 
opwarmt, zet deze uit en kan ze meer waterdamp bevatten. Wanneer men – eens het 
verzadigingspunt bereikt - waterdamp blijft toevoegen, kan het niet anders of er zal 
condensatie onder de vorm van waterdruppels optreden. Naast stratificatie zijn ook koude 
stralingsoppervlakken de oorzaak van onaangename luchtverplaatsingstromen. 

                                                   
9 “Préserver les objets de son patrimoine”, p. 20 en 21, Mardaga P. ed., Section Française de l’Institut 
International de Conservation, 2001. 
10 “Chauffage et patrimoine: que sait-on?”, Deprez X., in “Servir” nr 1, 2004. 
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4. Parameters in functie van de conservatie van het  patrimonium 

De Nederlandse professor Henk Schellen deed een uitgebreid onderzoek naar de 
belangrijkste parameters betreffende conservatie van monumentale kerken en hun interieurs. 
Zijn resultaten werden in kaart gebracht in zijn doctoraat, dat intussen tot een standaardwerk 
is uitgegroeid onder monumentenzorgers11. In de tabel vergelijken we ze met de 
advieswaarden van de omzendbrief ML/11. 
 

Tabel: samenvatting van de aanbevelingen van H. Schellen i.v.m. kerkverwarming 
vergeleken met de omzendbrief ML/11. 
 

eigenschap symbool onderwaarde bovenwaarde ML/11 eenheid 

binnenluchttemperatuur  θi  12...19 < 15 
17…18 (max 1,5 

uur) 

°C 

basistemperatuur θbasis 5 8…10 10…12 
ideaal 13…14 

°C 

relatieve vochtigheid RV 45…50 60…75 tussen 55 en 70 % 
dagelijkse schommeling 
RV 

∆RVdag  10  % 

jaarlijkse schommeling 
RV 

∆RVjaar  30  % 

opwarmingssnelheid ∆θ/∆t  1…2 < 2 K/h 
luchtsnelheid binnen v  0,15  m/s 
inblaastemperatuur θtoevoer  θi + 25 

45 
tussen 40 en 45 °C 

temperatuurstratificatie ∆θ/∆h 
∆θmax 

 0,1 
2 

 K/m 
K 

inblaassnelheid vtoevoer  2  m/s 
oppervlaktetemperatuur 
vloer 

θvloer 16 houten 
24 stenen 

25…28  °C 

 
In deze advieswaarden uit de tabel wordt al rekening gehouden met de criteria voor 
menselijk comfort: voldoende hoge luchttemperatuur, niet te hoge luchtsnelheid en een zeer 
beperkte turbulentie-intensiteit van de lucht rond de mensen (beïnvloed door koude en/of 
warme stralingsoppervlakken en door te grote temperatuurstratificatie). Het vergt mogelijk 
enig inzicht in de problematiek, maar dan blijkt dat de verschillende advieswaarden niet eens 
zo incompatibel te zijn. Een ideale algemene ontwerpvisie bestaat uiteraard niet. Een 
coherente deskundige visie is daarentegen niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. 
Deze visie zal rekening houden met de specifieke kenmerken van het gebouw (afmetingen, 
vorm, proporties, bouwtechnische kenmerken), de frequentie van de diensten en eventueel 
medegebruik, de aanwezigheid van een bestaande installatie, het meubilair en de specifieke 
karakteristieken ervan. Op basis van een grondige analyse zullen de verschillende 
installatiemogelijkheden en aanpassingsmogelijkheden grondig overwogen moeten worden 
om te komen tot een optimale oplossing. 

                                                   
11 “Heating Monumental Churches, indoor climate and preservation of cultural heritage”, p. 5-93, Schellen H., 
Technische Universiteit Eindhoven, 2002. 
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5. Aangenaam comfort voor patrimonium en gebruikers : realistisch streefdoel of 
utopie? 

Of comfort in een kerkgebouw een noodzakelijke voorwaarde is bij de restauratie, wordt in 
erfgoedkringen vaak betwist. We kunnen echter niet om de vaststelling heen dat het meestal 
een basisvraag van de opdrachtgever en/of de gebruiker(s) is. Dat het aanbeveling verdient 
een kerk te verwarmen in plaats van ze niet te verwarmen, werd al eerder wetenschappelijk 
aangetoond12. Bij het ontwerp van een verwarmingssysteem dient men uiteraard mogelijke 
problemen te onderkennen en bijgevolg te vermijden. De meest voorkomende problemen 
met kerkverwarming zijn: 

- uitdrogingseffecten en gerelateerde vervorming van houten interieuronderdelen; 
- oppervlaktecondensatie door direct gestookte verwarmingssystemen in combinatie 

met lage oppervlaktetemperaturen; 
- vervuiling van wanden en/of gewelven door gebruik van kaarsen en wierook al of niet 

in combinatie met gegenereerde luchtstromen; 
- discomfort voor de gebruiker omwille van (koude) tochtstromen. 

 
De randvoorwaarden om dergelijke situaties te vermijden werden eerder reeds toegelicht. In 
dit artikel zullen we hier slechts zeer beperkt op ingaan en eerder de relatie met het ruimer 
kader schetsen. 
 
Ondanks haar grote populariteit o.a. op het einde van de 20ste eeuw, blijken bijna alle 
vloerverwarmingssystemen in kerkgebouwen het als comfortverwarming vaak niet zo goed te 
doen. Dit heeft ondermeer te maken met het eerder beperkte stralingsoppervlak in relatie tot 
de wand- en gewelfoppervlakken. Men moet al zeer hard gaan stoken, wil men enig 
resulterend effect bekomen. Het grote verschil in oppervlaktetemperatuur tussen de 
verschillende gebouwdelen heeft als bijkomend negatief effect dat er zeer grote luchtstromen 
gegenereerd worden die een onaangenaam tochtgevoel gaan veroorzaken. Door depositie 
krijgt men een bijkomend probleem van vervuiling vooral op de gewelven. Een mooi 
voorbeeld is de Sint Martinuskerk in Weert (NL). De enige manier om het bestaande systeem 
grondig te verbeteren, hield in dat de warmteverliezen beperkt moesten worden. Er werd dan 
ook geadviseerd een voorzetbeglazing te gebruiken en de gewelven te dichten. Na deze 
ingreep bleek het tochtfenomeen grotendeels verholpen13. 
 
Lokale verwarmingssystemen hebben enkele grote voordelen: ze zijn veeleer reversibel, 
vergen weinig structurele ingrepen, hebben nauwelijks impact op het algemene klimaat van 
de kerk en dus evenmin op dat van de kunstvoorwerpen. Helaas is hun comfortresultaat ook 
weinig bevredigend. Stralingsverwarming op gas hebben een zeer grote waterproductie en 
moeten bijgevolg vermeden worden. Voor Vlaanderen relatief nieuwe systemen met 
meerdere convectorputten geven uitstekende resultaten (bijv. Averbode14), doch worden  niet 
overal even oordeelkundig toegepast. 
 
Systemen op basis van luchtverwarming blijken, mits op een doordachte wijze aangewend, 
in de praktijk de beste comfortresultaten te kunnen voorleggen. Voorbereidende studies van 
kerken met een luchtverwarming met afwijkende resultaten (zie deze van Sint Amands aan 
de Schelde en Sint Salvator in Meerle) geven aan dat men niet noodzakelijk de volledige 
installatie dient af te schrijven, maar dat – mits kleinere aanpassingen – wel goede resultaten 
mogelijk zijn. 
 
Uit verschillende geslaagde uitvoeringen kunnen we globaal twee mogelijke 
verwarmingsregimes naar voren schuiven. In ruimten met een permanent gebruik is een 
permanente basisverwarming aangewezen. Ruimten met een beperkt tijdelijk gebruik 
hebben nood aan een langere opstartperiode en een elektronisch gestuurd regelingssysteem 

                                                   
12 Klimaatbeheersing in monumentale kerken, conservering en behoud van het monumentale interieur”, p. 9, 
Schellen H., in “Bouwfysica”, Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, vol. 18, n° 3/4, 2005. 
13 “Klimaatbeheersing in de Sint Martinuskerk te Weert, onderzoek naar vervuiling van gewelfschilderingen.”, 
Stevens J. en Schellen H., in “Bouwfysica”, Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, vol. 11, n° 4, 2000. 
14 “Klimaatmetingen Sint-Jan-de-Doperkerk te Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), periode november 2005 – 
mei 2006”, Deknopper A., onuitgegeven analyserapport Monumentenwacht Vlaams-Brabant, 2006. 
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met extra sensoren. Vaak zijn systemen met tweetrapsbranders en tweetrapsmotoren, die 
een flexibeler verwarmingsregime mogelijk maken, in combinatie met een aangepast 
regelsysteem aangewezen. 

6. Klimaatregeling: toezicht en financiering 

Een aangenaam comfort creëren voor mens en monument lijkt bijgevolg minder utopisch dan 
sommigen denken. Nu moet nog het dwingende probleem van de energiebesparing 
aangepakt worden. Alsook dat van de financiering van dergelijke systemen. Wat de 
premieregelgeving betreft stelt de omzendbrief ML/11 duidelijk: “Ervan uitgaande dat een 
goede klimatisatieregeling of een monument- en orgelvriendelijk ingericht 
verwarmingssysteem voor een monumentaal kerkgebouw een weldaad is en dus een positief 
gegeven ter ondersteuning van zowel de goede instandhouding van het monument en de 
waardevolle elementen van zijn interieur, als voor een nuttig gebruik ervan, is de toekenning 
van een restauratiepremie overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 14 
december 2001, voor de aanleg of renovatie van verwarmingsinstallaties door dit besluit 
voorzien.” In de praktijk hanteren erfgoedconsulenten een andere politiek: restauratiepremies 
worden pas verleend indien duidelijk kan worden aangetoond dat de technische 
infrastructuur “noodzakelijk is voor het behoud en de valorisatie van het monument”15. In de 
meeste gesprekken met de provinciale afdelingen wordt deze regel zeer strikt gehanteerd in 
de zin dat de meeste kerkgebouwen al eeuwenlang zonder problemen bestaan zonder 
bijkomende verwarming. Een restauratiepremieaanvraag voor een nieuwe verwarming wordt 
bijgevolg steevast negatief geadviseerd. Men kan zich afvragen of deze houding de juiste is. 
Enerzijds is de redenering correct te noemen: vele gebouwen kregen inderdaad pas te lijden 
door verkeerd geconcipieerde of gebruikte installaties van de laatste vijftig jaar. Anderzijds 
komen met deze houding de installaties volledig aan de zijde van de eigenaars en komen de 
erfgoedconsulenten meer onder druk te staan om nieuwe dossiers goed te keuren vermits er 
toch geen geldelijke steun aan gekoppeld is. Opdrachtgevers worden niet gestimuleerd 
bestaande niet correct werkende systemen te laten aanpassen, vermits ze alle kosten zelf 
moeten dragen. De houding is vooral geïnspireerd op de stelling dat een installatie vooral 
geen bijkomende schade mag aanrichten en niet zozeer op de ‘positief ondersteunende 
werking op de instandhouding van het gehele monument en zijn uitrusting’ zoals de 
omzendbrief nochtans zelf poneert. De vraag is of deze houding wel het gewenste effect 
ressorteert, mogelijk zou een politiek van aanmoediging meer aangewezen zijn. 
Ook wordt de anders zo vaak herhaalde bewering dat ‘een gebouw pas nut heeft bij gratie 
van zijn gebruikers’, in deze context wel heel snel vergeten. Maken  de klimaatbeheersing en 
– meer algemeen – het bouwfysisch welbehagen - van het beschermde interieur niet 
integraal deel uit van de grondige totaalanalyse die van de restauratiearchitect verwacht 
wordt? Horen de vereiste ingrepen dan ook niet thuis in het globale pakket restauratie-
ingrepen die ook een maatschappelijk fundament hebben en die bijgevolg recht hebben op 
een subsidie van hogerhand? Als het antwoord op deze vragen al niet positief is, dan zijn er 
in elk geval meerdere argumenten in die richting. Misschien kan een aparte entiteit 
‘klimaatregeling’, zoals die al bestaat voor funerair erfgoed, archeologie, beveiliging, 
landschappen, tuinen en parken,… soelaas bieden. Hoe die verder zou moeten/kunnen 
worden ingevuld, is onderwerp voor een ruimer debat. 

7. Van ‘juist verwarmen’ naar bijkomende energiebes paring 

Laten we eindigen met goed nieuws: proefondervindelijk werd vastgesteld dat doordacht en 
‘juist verwarmen’ een positieve invloed heeft op de energiefactuur. Een aan het volume van 
het gebouw en aan de frequentie van het gebruik aangepaste installatie, verbruikt minder 
energie dan een standaardinstallatie. Ook blijkt dat een correct aanwenden van de 
verwarming de energieconsumptie gunstig beïnvloedt. Zo hebben o.a. de kerkfabrieken van 
Averbode, Mechelen (de Sint Pieter en Pauluskerk16), Turnhout en Brussel (de Sint Michiels 
                                                   
15 Omzendbrief ML/11 betreffende de kerkverwarmingen van beschermde monumenten, Vlaamse Regering, 
2002. 
16 Op basis van gegevens ons verschaft door de kerkfabrieken. 
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en Sint Goedelekathedraal17) zelf uitgetest wat het verschil in energieverbruik zou zijn 
wanneer men met korte tussenpozen verwarmt, dan wel permanent. Uit deze 
proefondervindelijke testen blijkt dat – voor deze druk in gebruik zijnde en relatief grote 
ruimten – een permanent verwarmingsregime minder kostelijk is dan een 
verwarmingsregime op basis van intervallen. 
 
Indien we er in slagen de bijna 2.000 erkende parochiekerken en kapelanijen (en ook de vele 
andere monumenten) op een degelijke manier te verwarmen, dan zijn we alvast op de goede 
weg. Anderzijds blijft de vraag naar bijkomende energiebesparing ook in monumentenzorg 
pertinent. Als de buitenlucht kouder is dan het kerkinterieur, treedt het meeste warmteverlies 
op via de ramen en in tweede instantie via het dak18. Het ligt dan ook voor de hand de 
energiebesparende maatregelen in eerste instantie op die plaatsen te gaan zoeken: 
isolerende buitenbeglazing en gewelf- of dakisolatie19. Het feit dat dergelijke maatregelen bij 
mijn weten nog nauwelijks worden toegepast, geeft aan dat het niet zo eenvoudig ligt. 
Buitenbeglazing wijzigt in belangrijke mate het uitzicht van een gebouw en de industriële 
bouwmarkt volgt de vraag naar energie- én restauratievriendelijke bouwmaterialen nog niet 
echt op. Gewelfisolatie mag dan al technisch mogelijk zijn, het verhindert toekomstig nazicht 
van de bewaringstoestand van de gewelfschelpen en bemoeilijkt toekomstig onderhoud van 
de dakstructuur. Mogelijke neveneffecten zijn nog maar in heel beperkte mate 
wetenschappelijk nagegaan. Het blijft niettemin een piste die verder onderzoek verdient. 
Meer nog: het is een noodzakelijk dialoog in het breder maatschappelijk debat rond 
monumentenzorg en de bescherming en conservatie van ons erfgoed. 
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17 “Chauffage et patrimoine: que sait-on?”, Deprez X., in “Servir” nr 1, 2004. 
18 “Sporen van klimatologische impact op het interieur van de Sint-Romboutskathedraal”, p. 167, Eyskens P., in 
“Monumentenzorg? Vergeet de historische binnenruimte niet!”, Bourgeois T. e.a., Stichting Restauratieatelier 
Limburg en Hogeschool Antwerpen, 2001. 
19 Dit werd in 1993 reeds bepleit in Nederland, zie: “Verwarming van monumentale kerkgebouwen”, p. 4, van 
Rooden M., Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1994. 



Energieprestaties en monumentale constructies – Brussel, 28 november 2008 
 

59

Isoleren van monumenten:  

de keerzijde van de medaille 

Marc Stappers , Rijksdienst voor Archeologie (NL) 

Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben duurzaam te zijn. In technische zin gaan 
ze lang mee. Maar monumenten zijn over het algemeen niet energiezuinig. Door 
verschillende maatregelen kan dit worden verholpen. Helaas zijn niet alle maatregelen even 
wenselijk vanuit het oogpunt van monumentenzorg en kunnen sommige maatregelen op 
termijn schadelijk zijn. Hierover gaat deze bijdrage. 

Inleiding 

Een ruwe schatting leert dat, wanneer alle Rijksmonumenten in Nederland door maximale 
isolatie en slimme installatietechniek optimaal worden aangepakt, er een landelijke 
energiebesparing van hooguit ongeveer 1% is te behalen1. Het verlies van cultuurhistorische 
waarden zal bij een dergelijk aanpak groot zijn. De vraag is dan ook hoe we het een in 
overeenstemming kunnen brengen met het andere. 

Wet- en regelgeving 

Bij het isoleren van gebouwen is wet- en regelgeving van toepassing. Voor monumentale 
gebouwen kan in sommige gevallen ontheffing worden verleend. Hieronder wordt een 
beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving in Nederland. 

Monumentenwet 1988 

Wat betreft het isoleren van monumentale gebouwen is met name artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988 van belang. Dit artikel geeft aan dat: 
1. Het verboden is een beschermd monument te beschadigen of te vernielen; 
2. Het verboden is zonder of in afwijking van een vergunning: 

a. een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht 
te wijzigen; 

b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

Dit betekent dat voor het isoleren altijd een vergunning inzake artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988 nodig is.  
Per 1 januari 2009 zal de Monumentenwet 1988 worden gewijzigd. Dit heeft echter geen 
gevolgen voor artikel 11.  

Bouwbesluit 2003 

Het Bouwbesluit 20032 regelt voor nieuwbouw in hoofdstuk 5 de ‘voorschriften vanuit het 
oogpunt van energiezuinigheid’. Daarbij is bepaald dat de warmteweerstand van een 
uitwendige scheidingsconstructie (Rc) van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een 
badruimte ten minste 2,5 m2K/W is, bepaald volgens NEN 10683. Ook voor de constructie 
tussen deze ruimten en een kruipruimte of niet-verwarmde ruimte geldt deze 
warmteweerstand. Voor ramen, deuren en kozijnen mag de maximale warmtedoorgangs-
coëfficiënt (U) 4,2 W/m2K bedragen, bepaald volgens NEN 1068. 
 
Voor bestaande bouw kent het Bouwbesluit 2003 geen voorschriften, en dus ook niet voor 
monumenten. Dit geldt echter niet wanneer een monumentaal gebouw wordt herbestemd. In 
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dat geval zijn de nieuwbouweisen van kracht. Het Bouwbesluit 2003 kent in artikel 1.12 
echter een ontheffingsmogelijkheid welke door het college van Burgemeester en Wethouders 
moet worden verleend: 
“Indien voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een 
monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke 
monumentenverordening, een vergunning ingevolge die wet of verordening is verleend, is, 
voor zover een aan die vergunning verbonden voorschrift afwijkt van een voorschrift van dit 
besluit, uitsluitend het aan die vergunning verbonden voorschrift van toepassing.” 

Energie Prestatie Norm 

De Energie Prestatie Norm (EPN), sinds 15 december 1995 verplicht voor nieuw te bouwen 
gebouwen, drukt de energie-efficiëntie van een nieuwe woning uit in een getal: de Energie 
Prestatie Coëfficiënt (EPC), het te verwachten energieverbruik in mega joule per vierkante 
meter vloeroppervlak per jaar. Deze EPC wordt berekend op basis van de 
gebouweigenschappen, zoals isolatiegraad van wanden, vloeren en beglazing, en 
installaties, zoals zonnecollectoren, ventilatiesysteem en verwarming, volgens NEN 51284. 
Hoe lager de EPC, des de energiezuiniger het gebouw. Per 1 januari 2006 is de EPC 
verlaagd van 1,0 naar 0,8. Dat betekent dat alle woningen waarvoor na 1 januari 2006 een 
aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend aan deze waarde moeten voldoen. De 
verwachting is dat de EPC in 2011 en 2015 verder verlaagd wordt naar 0,6 respectievelijk 
0,4 (zie figuur 1). 
 

Energie Prestatie Coëfficiënt in de tijd
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Figuur  1: de energie prestatie coëfficiënt sinds 1995 met een verwachte verlaging naar 0,6 
in 2011 en 0,4 in 2015 

Energielabel 

Elke woning moet vanaf 1 januari 2008 bij verhuur of verkoop een Energieprestatiecertificaat 
hebben, ook wel Energielabel genoemd. Dit label laat zien hoe energiezuinig een woning is. 
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Dit wordt aangegeven met een letter, van A tot en met G, waarbij een woning met het A-label 
het zuinigst is en een woning met een G-label het minst zuinig. Voor woningen jonger dan 10 
jaar wordt een uitzondering gemaakt. In de bouwaanvraag is namelijk al een EPC 
opgenomen, die dezelfde informatie bevat als het Energielabel. 
In artikel 2.2, lid 2 is bepaald dat voor “…monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 
1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening…” en “…gebouwen die 
worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten…” een Energielabel niet verplicht 
is. 
Op 1 januari 2009 wordt het energielabel verbeterd. De classificatie van de woning wordt 
gekoppeld aan het type woning. 

Energie Performance of Building Directive 

Op 4 januari 2003 is de richtlijn 2002/91/EC (EPBD, 2003)5 van het Europees Parlement 
gepubliceerd en in werking getreden. Deze richtlijn heeft tot doel het stimuleren van een 
verbeterde energieprestatie voor gebouwen in de Europese Unie. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw, en 
eisen voor het binnenklimaat en de kosteneffectiviteit. In artikel 4, lid 3, is opgenomen dat 
“…monumenten die officieel beschermd zijn…” vrijgesteld kunnen worden “indien de 
toepassing van de eisen hun karakter of aanzicht op onaanvaardbare wijze zou veranderen”. 
Ook voor gebouwen die worden gebruikt voor de erediensten en religieuze activiteiten kan 
worden besloten geen eisen vast te stellen of toe te passen. 

Milieu Index Gebouw 

De Milieu Index Gebouw (MIG) geeft de milieuvriendelijkheid van het gebouw weer. Daarbij 
wordt het te beoordeling gebouw (met een standaard gebruiker) vergeleken met een 
referentiegebouw uit 1990. Hierdoor is de uitkomst onafhankelijk van de gebruiker.  
Het referentiegebouw heeft per definitie een MIG van 100. Een gebouw gebouwd volgens de 
voorschriften uit het Bouwbesluit 2003 kent een MIG van 135: F-niveau. Het ambitieniveau 
lag anno 2007 op een MIG tussen de 163 en 197: D-niveau.  
Onlangs is het Handboek Duurzame Monumentenzorg6 verschenen. Daarin wordt een 
zogenaamd DuMo-profiel geïntroduceerd. Met dit profiel kan een lagere duurzaamheidsindex 
(Du-index) gecompenseerd worden door de hoge monumentale waarden van een gebouw 
(Mo-index).  
De Du-index is vergelijkbaar met de MIG. De Mo-coëfficiënt wordt bepaald met behulp van 
een methode om de cultuurhistorische waarden van een monumentaal gebouw te 
kwantificeren en kent drie zogenaamde aanraakbaarheidscategorieën: A, B en C (zie tabel 
1).  
Het DuMo-profiel volgt uit het product van de Du-index en de Mo-coëfficiënt. Een gebouw dat 
valt in aanraakbaarheidscategorie A (Mo-coëfficiënt: 2-3), en dus slechts weinig ingrepen 
kan verdragen, kan op die wijze, ondanks een geringere duurzaamheidsinspanning (Du-
index: 60-90) toch op het gevraagde gemiddelde van 180 uitkomen.  
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Tabel 1 : aanraakbaarheidscategorieën volgens DuMo 

Aanraak-
baarheids-

categorie 

Mo-coëfficiënt Omschrijving 

A 2-3 Museaal Documentair. Ingrijpen staat nagenoeg geheel ten 
dienste van behoud van cultuurwaarden. Functionele 
aanpassing zijn volledig ondergeschikt aan behoud van 
historiciteit. 

B 1,5-2 Museaal Functioneel. Ingrijpen staat ten dienste van behoud 
van cultuurwaarden. Functionele aanpassingen zijn onder 
voorwaarden mogelijk. 

C 1-1,5 Monumentaal Flexibel. Ingrijpen en aanpassen in heden en 
verleden kenmerkt het object. Aanpassingen zijn binnen 
randvoorwaarden van cultuurbehoud dienstbaar aan de 
functioneel prestaties. 

In de praktijk 

Ook bij eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen bestaat de wens om energie te 
besparen en/of het thermisch comfort te verbeteren. In sommige gevallen wordt isolatie ook 
toegepast om schade aan het gebouw te voorkomen. Het isoleren van wanden, daken, 
ramen en vloeren ligt dan voor de hand. Juist bij monumentale gebouwen komt het 
aanbrengen van isolatie nauw. Door de isolatiemaatregel wordt direct ingegrepen in het 
gebouw, doordat het isolatiemateriaal fysiek aan het gebouw moet worden bevestigd. Het 
aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde zorgt ervoor dat dakdetails aangepast 
moeten worden. Daarnaast zal de isolatiemaatregel de warmte- en vochthuishouding 
veranderen. Zo zal een geïsoleerde wand aan de geïsoleerde zijde minder snel drogen. 
Hieronder zal aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden een aantal van deze nadelige 
effecten worden toegelicht.  

Dominicanenkerk te Maastricht: isolatie van een ste nen gewelf 

Recentelijk is de Dominicanenkerk te Maastricht (figuur 2), gewijd in 1294, herbestemd als 
boekhandel. Daarvoor heeft het verschillende andere functies gehad, waaronder 
evenementenhal en fietsenstalling. Voorafgaand aan de herbestemming als boekhandel is 
de kerk gerestaureerd, waarbij ook de gewelfschilderingen zijn gerestaureerd (figuur 3) 
welke in 1619 door Johannes Vassoens werden aangebracht. Daarbij zijn loszittende 
verfschilfers geconsolideerd en is de schildering esthetisch behandeld, waardoor de 
leesbaarheid van de beschadigde schilderingen werd verbeterd.7 
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Figuur  2: exterieur van de 
Dominicanenkerk te Maastricht 
(foto: RACM, C. Steenbergh, 
1910/1935) 

Figuur  3: gewelfschilderingen, in 1619 aangebracht door 
Johannes Vassoens, van de Dominicanenkerk te 
Maastricht na restauratie (foto: SRAL, Angelique 
Friedrichs, 2006) 

 
Het gewelf bestaat uit twee lagen: een draagconstructie met een dikte van 15 centimeter 
mergel en een afwerklaag met een dikte van 2 centimeter kalkpleister met daarop bijzondere 
gewelfschilderingen (figuur 4).  
Om het gewelf luchtdichter te maken, is tijdens de restauratie een derde laag toegevoegd. 
De bovenzijde van het gewelf werd daarbij afgedekt met een pleisterlaag met een dikte van 
ongeveer 5 centimeter (figuur 5). Daarbij kon gekozen worden uit twee type pleisters: een 
normale pleister met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,7 W/mK en een isolerende 
pleister van calcium silicaat met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,065 W/mK.   

 

 
Figuur  4: schematische opbouw van de 
situatie waarin de bovenkant van het gewelf 
niet is afgedekt (bron: TUE, Cor Pernot, 2005) 
 

Figuur  5: schematische opbouw van de situatie 
waarin de bovenkant van het gewelf is afgedekt, 
voor zowel de kalkpleister als de isolerende 
pleister is de opbouw hetzelfde (bron: TUE, Cor 
Pernot, 2005) 
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In verband met het behoud van de gewelfschilderingen was inzicht in de thermische en 
hygrische effecten van het afdekken aan de bovenzijde met pleister wenselijk. Door de 
Technische Universiteit Eindhoven is met behulp van een computermodel WUFI8 de warmte- 
en vochthuishouding gesimuleerd van de bestaande situatie, de situatie waarin het gewelf is 
afgedekt met kalkpleister en de situatie waarin het gewelf is afgedekt met isolerende calcium 
silicaatpleister9. In de niet afgedekte situatie was de temperatuur relatief hoog, maximaal 
26 ˚C, en de relatieve luchtvochtigheid was in de zomermaanden maximaal ongeveer 97% 
(figuur 6).  
 

 

 

Figuur  6: temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid op de twee monitorpunten in 
de situatie waarbij het gewelf niet is afgedekt 
(bron: TUE, Cor Pernot, 2005) 

 

 
Het afdekken met isolerende pleister veranderde de omstandigheden in de laag tussen 
mergel en pleisterlaag met daarop de schilderingen behoorlijk. De simulaties voorspelden in 
de zomermaanden condensatie in deze laag, juist op de plaats waar zich de bijzondere 
gewelfschilderingen bevinden terwijl de maximale temperatuur wel behoorlijk daalde (zie 
figuur 7). 
Het afdekken met een standaard pleister veranderde ook de condities tussen de mergel en 
pleisterlaag. Echter deze keer werd de situatie zelfs enigszins gunstiger dan de niet 
afgedekte situatie (zie figuur 8). De temperatuur nam met ongeveer 1 ˚C tot 25 ˚C af en de 
relatieve luchtvochtigheid met ongeveer 7% tot 90%. 
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Figuur  7: temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid op de twee monitorpunten in 
de situatie waarbij het gewelf met calcium 
silicaat is afgedekt (bron: TUE, Cor Pernot, 
2005) 

Figuur  8: temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid op de twee monitorpunten in 
de situatie waarbij het gewelf met een 
standaard kalkpleister is afgedekt (bron: 
TUE, Cor Pernot, 2005) 

 
Gekozen werd om het gewelf niet af te dekken met een isolerende pleister, maar om een 
standaard pleister te gebruiken. 

Tropenburg te ’s-Graveland: isolatie van een vakwer kconstructie 

Van 2002 tot 2003 is de restauratie van de 17e eeuwse buitenplaats de Trompenburg te ’s-
Graveland (figuur 9) gestart met een cascorestauratie. Aanleiding voor de cascorestauratie 
waren aanzienlijke aantastingen van de kapconstructie10. In 2004 tot 2005 volgde een 
interieurrestauratie waarbij verschillende schilderingen op doek werden gerestaureerd door 
de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).  
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Figuur  9: buitenplaats Trompenburg te ’s-Graveland (foto: auteur, 2007) 
 
Vóór aanvang van de restauratie was de buitenplaats nog in gebruik als woonhuis. Het huis 
werd verwarmd met lokale oliegestookte kachels. Omdat het woonhuis in principe zijn 
woonbestemming zou behouden, maar ook een bijzonder historisch interieur had, waarin 
bijzondere schilderingen werden blootgelegd (figuur 11), werd door het Instituut Collectie 
Nederland (ICN) voorgesteld om de verschillende vertrekken van de bel-etage in meer of 
mindere mate te klimatiseren. Naast het beheersen van de temperatuur zou ook de relatieve 
luchtvochtigheid beheerst moeten worden. Daarbij werd een aantal vertrekken als zeer 
bijzonder aangemerkt (rood, zie figuur 10) die daarom een striktere conservering (zie tabel 2) 
zouden krijgen dan een aantal minder bijzondere (geel, zie figuur 10 waarin in de 
wintermaanden, indien de temperatuur het toeliet, gewoond kon worden (zie tabel 2). In de 
museale vertrekken zou bovendien de relatieve luchtvochtigheid leidend moeten zijn en de 
temperatuur volgend. 
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 Trompzaal  Corps de Logis  

     

Figuur  10: plattegrond van de bel-etage met daarin aangegeven in kleur de verschillende 
gewenste klimatiseringswensen (groen: wonen, geel: wonen/museaal, rood: museaal, 
tekening: Vlaardingerbroek & Wevers, 2000) 
 

Tabel 2: klimaatwensen voor de verschillende vertrekken van de bel-etage 
(ontwerpuitgangspunten) 

Kleur  Beschrijving  Klimaatwensen  
� Wonen Temperatuur    : comfort 

Relatieve luchtvochtigheid  : geen eis 
� Museaal/wonen Temperatuur   : ≤ 18 ˚C 

Relatieve luchtvochtigheid : 45% (winter) - 65% (zomer) 
� Museaal Temperatuur   : 5-12 ˚C 

Relatieve luchtvochtigheid : 45% (winter) - 65% (zomer) 
Opmerking:  de relatieve luchtvochtigheid is leidend, de 
temperatuur is volgend. 

 
Dit betekent dat met behulp van de verwarming wordt geprobeerd de relatieve 
luchtvochtigheid binnen de gestelde grenzen te houden, het zogenaamd hygrostatisch 
verwarmen. Om overmatige opwarming in de zomer en een te lage temperatuur in de winter 
te voorkomen, is de temperatuur begrensd. Om op die momenten toch de relatieve 
luchtvochtigheid te kunnen beheersen, staan een luchtbevochtiger en -ontvochtiger ter 
beschikking om het eventueel vochttekort aan te vullen of een vochtoverschot aan de ruimte 
te onttrekken.  
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Figuur  11: blootgelegde plafondschilderingen (foto: auteur, 2005) 
 
Het gevolg van deze striktere conservering was mogelijk hoge relatieve luchtvochtigheden 
nabij de buitenwanden. Om het risico van schimmelvorming en houtrot aan houten 
draagconstructies, wandbespanningen, schilderdoeken en lambriseringen te verkleinen, zou 
de oppervlaktetemperatuur van de buitenwanden verhoogd moeten worden met behulp van 
een isolatiepakket. Daarnaast zouden ook de ramen voorzien moeten worden van 
zogenaamde binnenbeglazing11 en zou vochtophoping in de balkkoppen voorkomen moeten 
worden door deze enigszins te verwarmen12. 
 
Daarop werd besloten om de binnenzijde te voorzien van een dun isolatiepakket: noppenfolie 
en een dampremmende laag. De bouwkundige opbouw maakte toepassing van dikke 
isolatiepakketten zonder aanpassing van details immers niet mogelijk en berekeningen 
gaven aan dat al een dunne isolatielaag een gunstig effect zou hebben op de 
oppervlaktetemperaturen en dus ook de relatieve luchtvochtigheid nabij het oppervlak. 
Helaas bleek dat in de uitvoering de isolatie en dampremmende lagen niet overal juist waren 
aangebracht (figuur 12) en dat de andere twee noodzakelijk geachte maatregelen niet 
konden worden uitgevoerd. Het verwarmen van de balkkoppen was op dat moment al niet 
meer mogelijk. De werkzaamheden aan balklagen en vloeren waren immers al uitgevoerd. 
Het toepassen van binnenzetbeglazing werd gezien als een te grote ingreep met 
onacceptabel verlies van belevingswaarde van de ruimten.  
 
Om de kans op condensatie te verkleinen, is uiteindelijk gekozen om de 
ontwerpuitgangspunten aan te passen en de relatieve luchtvochtigheid in de winter te 
verlagen naar 30-35%. Daarbij wordt getracht de overgang van de hogere relatieve 
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luchtvochtigheid in de zomer naar de lagere relatieve luchtvochtigheid in de winter en vice 
versa zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. 
Uit infraroodopnamen bleek verder dat alle onjuist aangebrachte isolatie keurig was hersteld. 
Op infraroodopnamen waren geen afwijkende temperaturen te zien (figuur 13). Wel waren er 
op een aantal plekken luchtlekken te zien, te herkennen aan de plaatselijk lage 
temperaturen. 
 

  
Figuur  12: detailopname van de 
aangebrachte isolatie, te zien is dat de 
noppenfolie niet over het gehele 
oppervlak is doorgezet (foto, auteur, 
2005) 

Figuur  13: infraroodopname van hetzelfde detail 
waarbij te zien is dat de onzorgvuldig 
aangebrachte isolatie hersteld is, ter plaatse van 
de plinten worden lage temperaturen, waarschijnlijk 
als gevolg van luchtlekken, waargenomen (foto: 
Technische Universiteit Eindhoven, 2007) 

De Waag te Deventer: isolatie en kierdichting van e en zolder 

In 2002-2003 is Waag in Deventer (figuur 14) uit 1528 gerestaureerd. De functie van dit 
gebouw is vanaf 1920 museum: Historisch Museum Deventer. 
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Figuur  14: exterieur van de Waag te Deventer (foto: RACM, J.H. Rutgers, 1922) 
 
Als gevolg van de museumfunctie is de zolder in het verleden, waarschijnlijk tijdens de 
restauratie in de jaren tachtig, herbestemd als depot (figuur 15). Om de objecten in het depot 
zoveel mogelijk te behoeden voor verval, werd de binnenlucht van het depot geklimatiseerd 
(figuur 16), waarbij de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid werden gecontroleerd 
binnen bepaalde grenzen, standaard voor een gemengde collectie: 18 ±2 ˚C, 52±3% met zo 
klein mogelijke variaties13.  
 
Om de efficiëntie van het klimaatbeheersingssysteem te vergroten, is de luchtdichtheid van 
de zolderruimte vergroot. Langs de muurplaten is dit gedaan door de openingen tussen 
dakbeschot en muurplaat vol te schuimen met PUR-schuim (figuur 17). Verder zijn de 
wangen van de dakkapellen aan de binnenzijde ook voorzien van een laag PUR-schuim 
(figuur 18). 
 
Ongeveer 15 jaar na het aanbrengen bleek uit inspectie dat nagenoeg alle spantbenen welke 
zich in het PUR-schuim bevonden waren weggerot (figuur 17). Hoewel de precieze oorzaak 
nooit is onderzocht, is mogelijke inwendige condensatie als gevolg van een hoge interne 
vochtbelasting hier debet aan. De constructie kon door het PUR-schuim onvoldoende drogen, 
waardoor het houtvochtgehalte in de tijd steeds hoger werd en schimmels de kans kregen 
het hout aan te tasten. Herstel was noodzakelijk. Verlies van cultuurhistorische waarden was 
helaas onvermijdelijk. 



Energieprestaties en monumentale constructies – Brussel, 28 november 2008 
 

71

  
Figuur  15: de ruimte onder de 
kap doet dienst als depot (foto, 
RACM,Taco Hermans, 2001) 

Figuur  16: de klimaatinstallatie voor de beheersing van 
het klimaat in depot (foto: RACM, Taco Hermans, 2001) 

 

  
Figuur  17: de ruimte tussen dakbeschot en muurplaat is 
volgeschuimd met PUR-schuim, te zien is dat de 
onderzijde van het spantbeen met het witte kruisje 
volledig is weggerot (foto, RACM, Taco Hermans, 2001) 

Figuur  18: de wangen van de 
dakkapellen zijn eveneens voorzien van 
een laag PUR-schuim (foto: RACM, Taco 
Hermans, 2001) 
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Tot slot 

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft in principe geen 
bezwaar tegen het isoleren van monumentale gebouwen, zolang aan een belangrijk 
voorwaarde wordt voldaan: het isoleren mag niet leiden tot onherstelbare en onacceptabel 
verlies van cultuurhistorische waarden. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan 
dergelijke ingrepen vast te stellen waaruit de cultuurhistorisch waarden van het gebouw 
bestaan en welke mogelijkheden het gebouw biedt. Tevens zal aan de beslissing tot isolatie 
van monumenten een goede studie vooraf moeten gaan. Het isolatieplan moet vooraf 
getoetst worden op mogelijke vervolgschade14, bijvoorbeeld als gevolg van inwendige 
condensatie. Behoud van bouwfysische kwaliteit van historische gebouwen moet voorop 
staan. De potenties van historische bouwmethoden, zoals het natuurlijke thermisch en 
hygrisch bufferend vermogen van dikke metselwerk muren en gepleisterde 
binnenafwerkingen moet niet onbenut worden gelaten. Recentelijk is het Handboek 
Duurzame Monumentenzorg6 verschenen. Dit initiatief van de Rijksgebouwendienst en de 
Rijksdienst voor Cultuurlandschap. Archeologie en Monumenten geeft richting aan een 
duurzame omgang met monumenten en gaat dieper in op de kansen en bedreigingen van 
duurzaam monumentenbeheer aan de hand van een twintigtal strategieën. 
 
Verder speelt bij het inschatten van mogelijke risico’s het gebruik of functie van het gebouw 
een belangrijke rol. In het verleden is gebleken dat functies met een hoge vochtbelasting, 
zoals musea en historische interieurs, aanleiding gaven om te isoleren. Isolatie moet 
condensatie op koude gebouwonderdelen voorkomen. Momenteel is in Nederland voor 
musea een conceptversie in omloop van de publicatie met als voorlopige titel Besluitvorming 
over het binnenklimaat en de risico’s voor ons cultureel erfgoed, klimaatrichtlijnen15. Deze 
publicatie geeft voor het beheersen van het binnenklimaat in musea in vier stappen het te 
doorlopen proces weer op basis waarvan een programma van eisen kan worden 
geformuleerd. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de waarden van zowel gebouw als 
collectie en deze worden met elkaar in verband gebracht (stap 1). Vervolgens wordt gekeken 
welk niveau van klimaatbeheersing de collectie nodig heeft (stap 2) en welke mogelijkheden 
het (monumentale) gebouw biedt om bouwkundige en installatietechnische maatregelen door 
te kunnen voeren (stap 3). Als laatste wordt gekeken op welke wijze het klimaat beïnvloed 
kan worden (stap 4). Afhankelijk van de eerste drie stappen kan dit variëren van het gebruik 
van passieve klimaatvitrines en microklimaatdozen in bijvoorbeeld historische interieurs tot 
volledige klimaatbeheersing in bijvoorbeeld een nieuwbouw depot. Voor monumenten 
betekent dit dat onnodig ingrijpen wordt voorkomen16. 
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