Projectfiche 1: Huis van Boisschot, Zaventem
Gegevens
Gebouwtype
Functie vóór renovatie
Functie na renovatie
Bescherming

Vloeroppervlak verwarmde ruimte na renovatie
Vermindering transmissieverliezen door renovatie
EPC-kengetal vóór renovatie
EPC-kengetal ná renovatie

Figuur 1. Vogelperspectief op een rendering uit het BIMmodel: het project gaat om het ingekleurde huis in het
midden. De twee volumes onder zadeldak zijn goed
zichtbaar.

gesloten bebouwing
woning
woning
Beschermd als monument sinds 01-07-1987
(besluit ID 2302, aanduidingsobject ID 1841)
Beschermd als onderdeel van een
dorpsgezicht sinds 01-07-1987 (besluit ID
2302, aanduidingsobject ID 404)
Vastgesteld bouwkundig erfgoed sinds 2811-2014 (besluit ID 14867,
aanduidingsobject ID 114693)
354 m²
120 MWh/jaar
niet bekend
niet bekend

Figuur 2. Achtergevel van de woning vanuit de tuin. De
verhoging van het dakvlak is zichtbaar.
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Figuur 3. Zicht op de voorgevel vanuit de lage kant
van de straat. Foto uit de uit 2007 uit de Inventaris
van het Bouwkundig Erfgoed

Figuur 4. Zicht op de voorgevel vanaf het Kerkplein.

Beknopte beschrijving
Het oorspronkelijke Huis van Boisschot (of Hôtel de Boisschot) werd gebouwd aan het begin van de
17e eeuw. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw werd het opgesplitst in drie eenheden. Dit
verslag bespreekt het middenste van de drie volumes, dat op zich bestaat uit twee aaneengesloten
bouwvolumes met een zadeldak, parallel aan de straatgevel. Het gebouw werd vanaf de 18e eeuw
tot (mogelijkerwijs) begin 19e eeuw grondig verbouwd. Een ‘neo-traditionele restauratie’ van na
WOII was een poging om het vroeg 17e eeuwse uitzicht terug te brengen. Uit die tijd dateren een
aantal opvallende kenmerken van de voorgevel: de erker en het natuurstenen parament met
historiserend eiken schrijnwerk. Restanten van openingen in wat nu gemene muren zijn met de
buurwoningen getuigen nog van de vroegere verbindingen. De muren en de dakspanten en
gordingen dateren vermoedelijk van de originele bouwfase.
Het bouwvolume tegen de straat is gedeeltelijk onderkelderd met bakstenen tongewelf over (links
1.30 m van de gemene muur). Het bouwvolume aan de tuinzijde daarentegen heeft een lage
kruipruimte, vlak onder de houten plankenvloer (de gang ligt op volle grond).
Rond 1960 voerde de vorige eigenaar een eerste renovatie door, onder andere aan de voorgevel, de
plafonds en de keuken. De huidige eigenaars kochten het pand aan in 2003. De bouwheren zijn
tevens de architect. In 2008 vervingen ze de oude stookolieketel door een nieuwe gasketel met een
vermogen van 35kW. In datzelfde jaar werd ook een zonneboiler geplaatst. In februari 2020 werd de
historische dakstructuur hersteld en kort daarop, in maart 2020, werd een sarkingdak geplaatst. In
oktober 2020 werden de balken boven het gelijkvloers hersteld. Eveneens in 2020 werden
aanpassingen gedaan aan de binnentrappen en de volumes binnen. In de loop van 2021 is gewerkt
aan het herstel van de ramen van de achtergevel en is een nieuwe vloer geplaatst onder het
achterste gedeelte.
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Energiebesparende maatregelen
Zowel het ontwerp als de uitvoering van het restauratie/renovatieproject werden/worden gespreid
over meerdere jaren. Deze beschrijving is dus een momentopname gemaakt tijdens de laatste
maanden van het project. Enkele zaken zijn dan nog ter discussie, zoals bijvoorbeeld de vraag of het
haalbaar en wenselijk zou zijn om een glazen vliesgevel op een bepaalde afstand van de achtergevel
te plaatsen.

Uitgevoerd of gepland
Dak
Het oorspronkelijk niet-geïsoleerde dak werd in 2019-20 voorzien van een sarkingdak na de
restauratie van spanten, gordingen en balkkoppen. Doordat dit nieuwe dak bovenop het
oorspronkelijke dakvlak ligt, blijft de historische dakstructuur aan de binnenzijde zichtbaar. De
isolatie bestaat uit twee lagen PUR-platen van 8 en 10 cm dik. Aan de dakvoet zijn zogenaamde
springkepers geplaatst die voorkomen dat het nieuwe dak naar beneden kan schuiven. Door een
verspringing tussen beide lagen, wordt voorkomen dat er een doorlopende koudebrug ontstaat.

Figuur 5. Detail van het sarkingdak met de springkepers in oranje.

Een moeilijkheid van het gekozen systeem, is dat de aansluiting met dakkapellen niet altijd evident
is: de basis van de dakkapel verzinkt als het ware een beetje in de toegevoegde dakdikte. In dit geval
is ervoor gekozen om de bestaande dakdikte van de dakkapel te behouden, aangezien de trapgevel
een verhoging moeilijk maakte. Op deze plaats is geïsoleerd tussen de kepers met minerale wol.

Muren
Er is buitenisolatie voorzien op de wanden van de tipgevels, die net als de schuine dakvlakken met
natuurleien bekleed zijn. Hier is 12 cm PUR isolatie geplaatst.

Ramen
De ramen in de achtergevel dateren van vóór 1910, zo blijkt uit de analyse van historische foto’s.
Volgens de eigenaar en de schrijnwerker zijn de profielen gemaakt uit pitch pine. De verdeelroedes
zijn uit metaal en het enkel glas is in de sponningen geplaatst met stopverf. De opengaande vleugels
sluiten met pompspanjoletten. Op het gelijkvloers (en in de badkamer op de verdieping) is de
onderste zone van deze ramen voorzien van houten klapluikjes aan de binnenkant.
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Het is voorzien om het glas te vervangen door gelaagd glas, waarvan het buitenste blad daarvan is
getrokken glas is (of het uitzicht daarvan heeft) en het binnenste is voorzien van een lage-emissie
pyrolitische coating aan de binnenkant. Volgens de fabrikant heeft dit type beglazing een U-waarde
van 3.4 tot 3.6 W/m²K. Indien er een ruimte zou zijn voor een dikker pakket met een spouw gevuld
met Krypton, zou dat terug te brengen zijn tot 1.4, maar die dikte zou te groot zijn voor de sponning.
Na de uitvoering van één venster, wordt nu ook overwogen om voor de andere ramen over te
schakelen op vacuümbeglazing: die zou toelaten om met een kleinere dikte toch zeer goede
thermische prestaties te halen. Er wordt bij het herstel van de raamprofielen ook nagekeken of aan
de onder-en bovenkant een dichtingsstrip kan geplaatst worden.

Figuur 6. Binnenzicht op een raam van de achtergevel.

Figuur 7. Zonnecollector en dakvlakvensters in het zuid
gerichte vlak van het dak van het voorste bouwvolume.

In het oorspronkelijke ontwerp voor de renovatie was een lichtstraat voorzien in de 2 centrale
dakvlakken. Die is echter vervangen door 6 dakvlakvensters met bijhorend gootstuk, isolatieframe,
kraag met dampscherm. Twee van de dakvlakvenster (waaronder dat van de achtergevel) zijn
uitgerust met een regelbare ventilatie-unit. Dat dakvlakvenster aan de kant van de achtergevel is
vervang vervangt een ouder dakvlakvenster; het is verdoken geplaatst zodat het glas in hetzelfde
vlak ligt als de natuurleien (Figuur 2). Door de nodige passtukken (speciaal isolatiekader) heeft die
specifieke dakvlakvenster ook betere thermische prestaties. De keuze voor dit systeem was
onderwerp van bespreking met de erfgoedconsulent. De U-waarde van deze vensters is 1,3 W/m²K;
die van de beglazing 1,0 W/m²K. De zuid georiënteerde dakvlakvensters zijn voorzien van een
buitenzonwering.

Vloeren
Er is lang gezocht naar de beste oplossing voor de vloer van de leefruimte op het gelijkvloers
achteraan. Dit was een houten plankenvloer op een balklaag die steunt op de zijmuren en via stutten
op de ondergrond van een ondiepe kruipkelder. Het probleem van isolatie is hier verbonden met de
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moeilijkheid om de houten vloer langs onder te inspecteren, wat hier moeilijk is door de beperkte
hoogte. Het is een algemene regel dat houten vloeren boven een grondmassief geventileerd moeten
worden om vochtproblemen te vermijden. Men mag de lucht waarmee de kruipkelder wordt
verlucht niet gebruiken voor hygiënische ventilatie van de leefruimte. De facto is dat wel wat in de
huidige situatie gebeurt: door thermische trek voelen de bewoners een continue luchtstroom
doorheen de spleten. Een gedwongen luchtstroom doorheen de vloer naar beneden zou ook grote
nadelen hebben: grote energieverliezen en (weliswaar beperkt) risico op condensatie als de
binnenlucht vochtig is.
Een oplossing werd dus aanvankelijk gezocht in een scenario waarbij geïsoleerd zou worden tussen
de balken met toevoeging van een zekere luchtdichtheid en dampscherm aan de bovenzijde, en
ontkoppelde voorzieningen voor ventilatie van de kruipruimte en de leefruimte.
Omwille van de praktische uitvoerbaarheid (er was ook asbest aanwezig in de kruipruimte) is
uiteindelijk toch gekozen om de houten plankenvloer op te offeren en te vervangen door een
nieuwe vloer op volle grond. De draagvloer bestaat uit 20 cm gewapend beton op een PE-folie.
Daarboven wordt 15 cm isolatie geplaatst (ofwel harde platen, ofwel een soort isolerende dekvloer
met EPS-bolletjes) en daarop de vloerverwarming, ingebed in een gewapende dekvloer van 7 cm dik.
De tegels (die 1 cm dik zijn) worden daarop dubbel verlijmd, al dan niet op ontkoppelingsmatten om
eventuele scheuren veroorzaakt door krimp van de dekvloer te vermijden. die voorzien zou worden
van vloerisolatie en vloerverwarming.

Figuur 9. De plankenvloer wordt gesteund door kleine
stutjes die rusten op verdeelbalken op volle grond (of een
uitvullaag).

Figuur 8. Zone met drie types vloer tussen gang en
leefruimte waar een muur is afgebroken. De keramische
tegels zijn wellicht het oudst; de stenen vloer in
dambordpatroon en de houten plankenvloer vermoedelijk
eind 19de-eeuws of vroeg 20ste-eeuws.
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Verwarming en zonneboiler
De woning wordt verwarmd door een condenserende aardgasketel die in de kelder van het voorste
bouwvolume geplaatst is.
Er was reeds in 2008 een zonneboiler geplaatst op het niet-zichtbare dakvlak dat naar het zuiden
gericht is. Het gaat om zonnecollector met buffervat type met een inhoud van 400 liter. Op termijn
zou ervoor geopteerd worden om de huidige ketel uit te breiden met een warmtekrachtkoppeling
die warmte in elektriciteit kan omzetten op een efficiënte manier en zo zowel de verwarming als de
elektriciteit zou kunnen leveren. Nieuwe systemen op de markt werken zouden toelaten om
restwarmte van aardgasverbranding te gebruiken voor de productie van waterstofgas, dat kan
gebruikt worden voor levering van elektriciteit en warmte.

PV-panelen
Voor hetzelfde dakvlak als waar de zonnecollector op staat, werd destijds door het Agentschap
Onroerend Erfgoed toegestaan om zonnepanelen te plaatsen. Zoals blijkt op Figuur 7 is de ruimte
echter beperkt, zodat maximaal 5 panelen met elk 300W piekvermogen zouden geplaatst kunnen
worden. Aangezien dat te weinig was om de investering in een omvormer te verantwoorden, is
uiteindelijk beslist om dat niet te doen.

Ventilatie en luchtdichtheid
Ventilatie is voorzien met een systeem gelijkaardig aan C+, maar waarbij voor aanvoer van verse
lucht ook op infiltratie wordt gerekend. In principe betekent C+ dat aanvoer gebeurt door regelbare
toevoeropeningen in de leef- en slaapruimten en afvoer mechanisch gebeurt in de natte ruimten. De
plus betekent dat de afvoer vraaggestuurd gebeurt, op basis van sensoren die ofwel de CO2concentratie of de RV van de afgevoerde lucht meten. Doordat het systeem slechts op minimaal
debiet draait als het niet nodig is, is er minder warmteverlies dan bij een gewoon systeem C. In
praktijk wordt daar een geïntegreerd apparaat voor gebruikt en zorgen ‘zelfregulerende’
toevoerroosters in de nieuwe dakvlakvensters voor een deel van de aanvoer van verse lucht. Maar
wellicht zal infiltrerende lucht die via kieren op het gelijkvloers en de verdieping binnenkomt, ook
een deel van het debiet leveren. In de keuken is ook een dampkap voorzien met afvoer naar buiten.
Voor nachtkoeling tijdens de zomer worden de (ventilatieroosters van de) dakvlakvensters
bijkomend gemotoriseerd gestuurd door een eenvoudig domotica-systeem dat zorgt voor een
verhoogde dwarse ventilatie. De domotica is in uitvoering op het moment van schrijven. Deze
methode is het resultaat van een samenwerking tussen de producenten van de dakvlakvensters, de
ventilatieroosters en de bediening/regeltechniek. Het project zit nog in een pioniersfase waarbij de
verschillende partijen van elkaar leren op het vlak van optimale regeling en uitvoering: de woning is
dus een testcase.

Niet uitgevoerd of gepland
Ramen
Het bestaande schrijnwerk in de voorgevel , dat vermoedelijk dateert uit de jaren 1960, is in goede
staat en wordt niet vervangen. Toen de eigenaars het pand aankochten, was er aan de binnenkant
een dunne plaat ‘oplegbeglazing’ geplaats die met schroeven op zijn plaats gehouden werd.
Aangezien achter dit glas regelmatig condens ontstond, is het overal verwijderd. Als er binnen
tamelijk veel vocht in de lucht zit en de aansluiting tussen de oplegbeglazing en het originele profiel
niet luchtdicht is, is dit risico zeer reëel.
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Muren
Er is geen binnenisolatie van muren voorzien. Met rekent op de warmteweerstand door de
aanzienlijke dikte van het metselwerk in Diegemse zandsteen en baksteen. Een ander argument was
dat met de thermische capaciteit van die dikke muren niet wou verliezen.
Om een maximale conservatie van de zuidgevel te garanderen, wordt gedacht aan het toevoegen
van een nieuwe beglaasde schil, waarbij diverse problemen tegelijkertijd aangepakt kunnen worden
(waaronder conservering gevelmaterialen, behoud oorspronkelijk schrijnwerk en beglazing). Het
staat nog niet vast of en hoe dit precies ingevuld zal worden.

Vloeren
Het voorste bouwvolume heeft een overwelfde kelder: het is niet mogelijk om daarop te isoleren
zonder dat de vloerpas substantieel hoger zou komen te liggen. Om die reden wordt daar geen
vloerisolatie voorzien. Breken in de gewelven is in het algemeen niet wenselijk.

Metingen
Geometrie
In 2017 werd een beknopte 3D-scan gemaakt van de voorgevel. Figuur 10 en Figuur 11 geven een
voorbeeld van 2D shots van de drie-dimensionale puntenwolk. Behalve de plaats van een punt, is het
met laserscanners ook mogelijk om de kleur van een oppervlak te registreren als RGB-waarde. Dit
duurt uiteraard iets langer. Het al dan niet opnemen van kleur en de gewenste dichtheid van de
punten zijn dus de belangrijkste parameters, die gekozen worden op basis van een compromis
tussen scantijd en gewenste kwaliteit.

Figuur 10. Weergave van een 3D-scan van de voorgevel – zicht van rechts.
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Figuur 11. Weergave van een 3D-scan van de voorgevel – zicht van links.

Het resultaat kan zowel gebruikt worden voor analyse van de conditie en de geometrie in drie
dimensies, als verwerkt worden tot 2D-weergaven zoals plannen en ortho-foto’s. Voor het ontwerp
en de opvolging van de renovatie van het interieur, werd door de architect een BIM-model
opgesteld met BIMx-software (zie Figuur 1). De puntenwolk van de gescande voorgevel had daarbij
bijvoorbeeld kunnen dienen als onderlegger voor de tekening van vlakken en volumes.

IR-thermografie
Er zijn 2 series metingen uitgevoerd:
•

op 22-12-2017 (buiten: 7-8°C, binnen 23-25°C)

•

op 26-03-2021 (buiten: 5-10°C, binnen: ongeveer 23°C op het gelijkvloers en iets minder op
de verdiepingen aangezien enkel radiatoren op het gelijkvloers in gebruik waren)
Figuur 12 tot Figuur 14 tonen enkele bijzonderheden van de voorgevel. Door de plaatsing van de
dakisolatie heeft het dak een koudere oppervlaktetemperatuur dan de gevel en vermoedelijk ook de
ramen. Een lokale koudebrug werd gevonden in de onderkant van de erker op de plaats waar een
verwarmingsleiding loopt. De ramen in de voorgevel hebben al een zeker leeftijd en hebben helaas
geen dubbel glas, maar ze vertonen geen gebreken. In Figuur 15 is mooi te zien hoe een semitransparant rolgordijn leidt tot een grote comfortverbetering doordat het veel minder koud is dan
het oppervlak van het glas. Enerzijds verliest een bewoner daardoor minder stralingswarmte door
uitwisseling met het glas, en anderzijds remt zo’n gordijnen de koude luchtstroom.
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Figuur 13. Detail van de onderkant van de erker in 2021: de
warme plek komt overeen met een plaats waar een nietgeïsoleerde verwarmingsleiding ligt.

Figuur 12. Voorgevel in 2021: het geïsoleerde dak is
kouder dan de niet-geïsoleerde gevels.

Figuur 14. Vier details van de eiken ramen in de voorgevel: ondanks hun leeftijd en ‘historiserende’ sluiting met spanjolet,
zijn er geen mankementen, lekken of koudebruggen zichtbaar.
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Figuur 15. Dit beeld van een raam in de voorgevel is een mooie illustratie van het effect van gordijnen: op de plaats waar
het rolgordijn naar beneden is, stijgt de stralingstemperatuur van ongeveer 14 naar 19°C.

Het sarkingdak isoleert zeer goed in het vlak, maar er zijn wel wat koudebruggen zichtbaar bij de
aansluitingen, zowel bij de dakvoet als bij de aansluiting met de puntgevel (Figuur 16). De prestaties
van de achtergevel, en dan vooral van de ramen, zijn zichtbaar gemaakt in Figuur 17. Wat echter ook
zichtbaar is, is de onderstructuur in verschillende soorten steen. Door de verschillende
warmtegeleiding en warmtecapaciteit van die materialen, heeft het buitenoppervlak niet overal
dezelfde temperatuur. In Figuur 18 zijn zowel de binnenkant als de buitenkant van een raam
weergegeven, wat toelaat om het warmteprofiel bij benadering in te schatten.

Figuur 16. Twee details van aansluitingen van het dak: een noordboom en een een dakaanzet. Ondanks inspanningen kon
een koudebrug toch niet helemaal vermeden worden. De oorzaak van de koude zones op de linker foto bleek een luchtlek
ter hoogte van de goot van de buur te zijn. Dit is inmiddels opgelost.
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Figuur 17. Twee beelden (2021) van de achtergevel: in het linkse beeld zijn de verwachte slechte prestaties van het enkel
glas goed zichtbaar; in het rechtse beeld is het interessant om te zien hoe de heterogene opbouw van de gevel aanleiding
geeft tot een vlekkerig beeld. Je ziet de aftekening van oude lateien in Diegemse zandsteen boven de boogjes van de ramen.

Figuur 18. Details van een raam in de achtergevel in 2017. Aan de binnenkant is een aanzienlijk lek zichtbaar tussen de
dwarsregel en de twee opengaande vleugels. We kunnen hier benaderend het temperatuursprofiel over het glas mee
inschatten: buitenlucht 7-8°C, buitenglasoppervlak 13-14 °C, binnenglasopervlak 16-17 °C, binnenlucht 22-23°C.

Luchtdichtheidsmetingen
Het was weinig relevant om een luchtdichtheidsmeting te doen aangezien er nog werken gepland
zijn aan het buitenschrijnwerk, die daarop een belangrijke invloed kunnen hebben. Het valt te
verwachten dat de vervanging van de vloer op het gelijkvloers achteraan zal leiden tot een
aanzienlijke verbetering van de luchtdichtheid.

Comfortmetingen
Op 21 december 2017 werden zeer summiere comfortmetingen uitgevoerd in 5 ruimtes: de keuken,
de leefruimte, de kelder, de oudersslaapkamer en de zolder. Op dat moment was de woning
bewoond door het gezin, maar was de zolderruimte nog niet in gebruik (renovatie dak in 2019). De
keuken was nog gelegen op het gelijkvloers aan de voorgevel (vanaf einde 2021 is voorzien dat die
verplaatst wordt naar de ruimte aan de achtergevel en dat de living vooraan komt).
De momentopnames voor keuken en living gaven, bij een normale activiteit en een normale kledij
(‘clo-waarde’) dat de ruimtes behaaglijk waren: de PMV (‘predicted mean vote’) lag tussen -1 en 1.
De CO2-concentratie lag rond de 600 ppm in de keuken en rond de 650 ppm in de living, wat goed is.
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Binnenklimaat
Vanaf januari 2018 tot 2021 zijn de temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten in vijf kamers en
buiten. De gelogde ruimten zijn de huidige leefruimte (achteraan op het gelijkvloers dus, wordt de
leefkeuken), de keuken (vooraan op het gelijkvloers, wordt living), de vroegere slaapkamer van de
ouders (1ste verdieping vooraan), de vroegere slaapkamer van de kinderen (1ste verdieping achteraan,
wordt oudersslaapkamer) en de zolder. Tijdens die periode was de woning bewoond door een gezin
van 5 personen (en een hond). Door de omstandigheden zijn loggers soms verplaatst:
•
•
•

•
•
•

op 1 mei 2019 is de logger van de zolder verplaatst naar de hal op het gelijkvloers omdat de
afbraakwerken boven begonnen
op 2 mei 2019 zijn de loggers uitgevallen, daarna zijn ze weer gereset
van de zomer tot december 2020 zijn loggers van de verdiepingen tijdelijk in keuken
geplaatst o.w.v. werken; daarna zijn ze nog een tijdje inactief geweest door een panne van
de router
op 4 juni 2021 werden de loggers na een panne van de router weer geactiveerd
in de zomer van 2021 is de datalogger van de living even verplaatst naar de voorgevel gezien
de vloerwerken, vanaf 15-09-2021 werd de logger terug geplaatst in de (nieuwe) leefkeuken
in oktober 2021 wordt de meting in de kinderkamer mogelijk verstoord door het tijdelijk
plaatsen van de droogkast in die kamer

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 19 tot Figuur 28. Het thermisch comfort is overal goed,
zowel vóór als na de isolatiewerken aan het dak, met uitzondering van oververhitting in de zolder op
warme zomerdagen vóór de werken. Dit is vooral duidelijk als we kijken naar de zomer van 2018.
Om de dag-nachtschommelingen in zo’n warme periode zichtbaar te maken, is een detailplot
gemaakt waarbij alle kamers zijn weergegeven en ook de buitentemperatuur (Figuur 29). Daaruit
blijkt een typisch verloop waarbij de temperatuur naargelang de verdieping van gelijkvloers tot
zolder toeneemt en de temperatuur binnen heel wat hoger kan worden dan buiten, door de grote
invloed van zonnestraling. Het verschil tussen de kinderkamer en de oudersslaapkamer is te wijten
aan de oriëntatie: de eerste is zuid georiënteerd. De ramen aan de oudersslaapkamer zijn van
recentere datum, maar hebben net als die van de kinderkamer enkel glas op het moment van de
metingen.
De grenswaarden voor RV die in Figuur 19 en volgende als twee getrapte lijnen zijn weergegeven,
zijn gebaseerd op gangbare grenzen voor comfort. De richtwaarde wordt in de winter regelmatig
onderschreden. Dat duidt op een ietwat lage RV, wat het gevolg is van infiltratie van buitenlucht. We
kunnen dit voor de living linken aan de belangrijke trek doorheen de plankenvloer.
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Figuur 19. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de (huidige) living.

Figuur 20. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de (huidige) living, opgesplitst per seizoen: meetpunten
gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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Figuur 21. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de (huidige) keuken.

Figuur 22. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de (huidige) keuken, opgesplitst per seizoen: meetpunten
gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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Figuur 23. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de (vroegere) oudersslaapkamer.

Figuur 24. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de (vroegere) oudersslaapkamer, opgesplitst per
seizoen: meetpunten gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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Figuur 25. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de (vroegere) kinderslaapkamer.

Figuur 26. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de (vroegere) kinderslaapkamer, opgesplitst per seizoen:
meetpunten gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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Figuur 27. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de zolder. De streepjeslijn markeert het moment waarop de sensor
verplaatst werd naar de keuken omwille van afbraakwerken van het dak.

Figuur 28. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de zolder, opgesplitst per seizoen: meetpunten
gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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Figuur 29. Temperatuursverloop buiten en in verschillende kamers van de woning tijdens een warme periode in de zomer
van 2018, vóór de isolatie van het dak.

Verbruiksgegevens
De recente verbruiksgegevens zijn moeilijk te interpreteren door alle veranderingen van de laatste
vier jaar. Vóór de werken werd de zolder niet op dezelfde manier gebruikt als na de werken. En
tijdens de werken was het huis soms niet goed afgesloten, zodat er extra kosten waren voor
verwarming. Figuur 30 geeft de waarden weer vanaf 2015. De verbetering van de gebouwschil zette
zich in 2020 dus nog niet om in een lager verbruik. De verklaring kan liggen in: vergroting van de
gebruikte ruimte (de zolder), verbetering van het comfort en tijdelijk grotere warmteverliezen door
de werken. In het theoretische geval dat het huis het ganse jaar verwarmd zou worden en dat het
gebruik voor en na de werken identiek zou zijn, werd een vermindering van 120 MWh per jaar
verwacht.

Figuur 30. Jaarlijks gasverbruik in kWh, gebaseerd op de afrekening van de leverancier, genormaliseerd aan de hand van de
graaddagenmethode.
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Schatting impact en besluit
Dit project wordt gekenmerkt door een stapsgewijze uitvoering gespreid over meerdere jaren,
waarbij gaandeweg een aantal zaken worden bijgesteld op basis van ervaringen, omstandigheden en
financiële overwegingen. Door in het huis te wonen, kunnen de gebruikers hun wensen ook steeds
beter definiëren. Tijdens de werken komen ook regelmatig nieuwe zaken aan het licht, zoals
bijvoorbeeld bouwsporen in muren of vloeren. Het feit dat de eigenaars ook tegelijk bewoners en
architect zijn, laat zo’n organisch en flexibel renovatie-proces ook toe.
Veel keuzes komen voort uit de waardering van elementen met erfgoedwaarde. Een goed voorbeeld
is de beslissing om de bestaande ramen in de achtergevel te herstellen en te voorzien van beter glas,
in plaats van te gaan voor achterzetramen. De eigenaars vinden de visuele impact daarvan te groot.
Andere keuzes, zoals die voor een ‘oneigenlijk’ ventilatiesysteem C+, zijn vooral pragmatisch.
Aangezien de woning een beschermd monument is en er dus geen EPB-verplichting was, hebben we
geen zicht op de globale theoretische energieprestaties. Er werd in een beperkt rapport uit 2015 wel
een controle gedaan van de U-waarde van toegevoegde nieuwe elementen: voor het nieuwe dak
werd 0.15 W/m²K becijferd en voor de geïsoleerde tipgevels 0.16 tot 0.23 W/m²K (12 cm).
De werkelijke verbruiksgegevens zijn tegenvallend, maar niet geheel onverwacht door de verhoging
van de gebruikte ruimte en de verbetering van het comfort. Dit neemt niet weg dat de
isolatiewerken aan het dak een grote energiebesparing opleveren, net als de isolatie van de
vernieuwde vloer.

Referenties
EPB-rapport, Lore Vande Cauter, 2B Safe, 2016
Email-correspondentie met de eigenaar-bewoner-architect
BIM-model https://bimx.graphisoft.com/model/76270142-e616-44d2-8c53-a728f0cb3314
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