Projectfiche 2b: dak begijnhofhuisje, Diest
Gegevens
Gebouwtype
Functie vóór renovatie
Functie na renovatie
Bescherming

gesloten bebouwing
woning
woning
Het begijnhof is in zijn geheel beschermd als monument sinds
1938 (besluit ID 27, aanduidingsobject ID 859), als
cultuurhistorisch landschap sinds 1939 (besluit ID 33,
aanduidingsobject ID 877) en als Unesco werelderfgoed
kernzone sinds 1998 (aanduidingsobject ID 14992)

Figuur 1. Voorgevel: twee woningen zijn ondergebracht in één bouwvolume en zijn samen gerenoveerd.

Project gefinancierd door het Vlaamse Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in
het kader van de uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.

1

Figuur 2. Achtergevel van de beide woningen.
Figuur 3. Binnenaanzicht van het dak in de
linkse woning, met zichtbare spant,
gordingen, kepers en bebording.

Beknopte beschrijving
Twee wooneenheden zijn ondergebracht in hetzelfde volume van één bouwlaag in metselwerk met
daarboven een dakverdieping onder een zadeldak. Vooraan zijn er twee dakkapellen (Figuur 1),
achteraan zijn er vier: twee grote en twee kleine (Figuur 2). Tegen het hoofdvolume is op het
gelijkvloers een aanbouw van één bouwlaag onder een lessenaardak gebouwd in een latere fase.
Het huis maakte geen deel uit van de oorspronkelijke reeks cases. Aangezien het echter een goed
voorbeeld is van de toepassing van aerogelmatten voor een dun sarkingsdak, is het toch opgenomen
in onze studie. Deze projectfiche bespreekt daarom beknopt enkele aspecten van dit dak. De enige
metingen die zijn uitgevoerd, zijn opnamen met de IR-camera na de renovatie.

Energiebesparende maatregelen
Uitgevoerd of gepland
Dak
Het hoofddak is geïsoleerd volgens het sarkingprincipe, d.w.z. dat de nieuwe isolatie bovenop de
bestaande bebording is geplaatst. Daarbij werd hier geen gebruik gemaakt van harde platen in
synthetische isolatie of minerale wol, maar wel van sterk isolerende aerogelmatten of -dekens. Het
gaat om een vrij recent materiaal, dat oorspronkelijk vooral zijn toepassing kende in de ruimtevaart.
Het wordt gebruikt in de vorm van tamelijk flexibele, oprolbare dekens. Het is uiteraard geen gel: de
naam verwijst naar het productieproces. Vaste silicium-deeltjes in een vloeibaar medium vormen
daarbij eerst een gel (d.w.z. dat er een aaneengesloten skelet van vaste deeltjes word gevormd dat
stevigheid geeft) waaruit dan vervolgens het solvent verwijderd wordt op een zodanige manier dat
er geen sterke capillaire krachten kunnen ontstaan die het materiaal doen ineenklappen. De
zogenaamde gel kan gemaakt worden in de vorm van vaste blokjes of kleinere korrels. De dekens die
in de bouw courant zijn, worden verkregen door de gel-deeltjes te laten ontstaan in een substraat
van glaswol. Wat we dus eigenlijk zien is een glaswolmat gevuld met aerogeldeeltjes. Het specifieke
proces voor verwijdering van het solvent is technisch niet eenvoudig en vraagt veel energie. Om die
reden is het materiaal niet goedkoop.
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Door het uitzonderlijk fijne vastestof-skelet en de uitzonderlijk grote porositeit heeft de aerogel in
de vorm van dekens een uitmuntende lambda-waarde van 0.015 W/m²K. Dat is maar half zoveel als
PUR of XPS en het hoort daarom samen met vacuüm-isolatie thuis in het rijtje van de ultraperformante isolatiematerialen.
De dakopbouw is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De gordingen rusten op de zijmuren en op één centraal spant;
Kepers van 7.5 cm hoog x 8.5 cm breed
Bebording in eiken planken van 2 tot 3 cm dik, met smalle spleten tussen de planken
Zwarte dampremmende folie
2 aerogeldekens van elk 1 cm dikte, geschrankt gelegd
Winddichte zwarte folie
Panlatten op tengellatten
Natuurleien

Door deze ingreep daalt de U-waarde van het dak van ongeveer 6.5 W/m²K naar 0.7 W/m²K.
Daarmee haalt met nog niet de Umax-waarde van 0.24 W/m²K die de EPB-regelgeving vooropstelt
voor daken.

Figuur 4. Het afrollen en plaatsen van de twee lagen aerogeldekens in het vlak van het dak. Aan de randen zijn de dekens
minimaal bevestigd met spijkers met brede koppen. Daarna worden ze geklemd onder de tengels en panlatten, die
geschroefd worden in de onderliggende kepers. (foto: Dakwerken Gebroeders Van Loy)
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Figuur 5. Links de onderdakfolie, rechts de leibedekking op panlatten. (foto: Dakwerken Gebroeders Van Loy)

Figuur 6. Detail van de bekleding van een dakkapel. Ook hier worden spijkers met brede platte kop gebruikt als voorlopige
bevestiging. (foto: Dakwerken Gebroeders Van Loy)
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Behalve de sterke vermindering van de thermische weerstand, heeft deze oplossing enkele
belangrijke voordelen:
1. Het uitzicht van het dak wordt qua maatvoering nauwelijks aangetast omwille van de
geringe dikte.
2. Door de buigbaarheid van de dekens kan de golving in het dak mooi bewaard blijven. Dat is
een grote meerwaarde ten opzichte van stijve platen, die leiden tot een visuele vervlakking
en dus een groot verlies van charme (Figuur 1 en Figuur 2). Daarbij komt nog dat stijve
platen mogelijk vereisen dat er eerst nog een uitvlakkend latwerk getimmerd moet worden
alvorens men de platen kan plaatsen.
3. Door de relatief eenvoudige verwerking en de buigbaarheid kunnen kleinere en complexere
structuren zoals dakkapellen makkelijk en relatief elegant ingepakt worden (Figuur 6).

Metingen
IR-thermografie
Op 11 februari 2021 werd een reeks IR-opnames gemaakt tijdens de ochtend, zowel binnen als
buiten. Op het moment van de opnames was het buiten tussen -7°C en -5°C. De binnentemperatuur
op het gelijkvloers was ongeveer 21°C (woonkamer). Aangezien IR-opnames van het hellend dak
onder relatief scherpe hoeken een vertekend beeld geeft, is op zondag 21 februari 2021 tijdens de
ochtend ook een opname vanuit de lucht gemaakt met drones. De beelden van deze opnames
werden bovendien met fotogrammetrische software omgezet tot een 3D-beeld. Op die dag bedroeg
de buitentemperatuur (in de ochtend) 8 tot 13°C en was het zwaar bewolkt (in tegenstelling tot 11
februari) zodat de opnames niet sterk verstoord werden door directe zonnestraling.
Een beeld van de voorkant van het dak toont een vrij egaal beeld over het dakvlak en het zijvlak van
de dakkapel, maar wel enkele duidelijke warmteverliezen in de voorkant van de dakkapel en een
enigszins hogere temperatuur aan de nok (Figuur 7).

Figuur 7. Het dak met aansluiting op de voorgevel en centraal de dakkapel.
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Een opname van de binnenkant van dezelfde dakkapel bevestigt de lokale problemen, die vooral te
wijten zijn aan luchtlekken. Luchtlekken en koudebruggen nemen we ook waar bij de aansluiting van
het dak tegen het opgaand metselwerk van de gemene muur en de aansluiting tussen het dak en de
voor- en achtergevel (Figuur 9).

Figuur 8. Binnenkant van de dakkapel aan de voorgevel.

Figuur 9. Aansluiting van het dak met de voorgevel en de
gemene muur.

De luchtopnames vullen deze grondopnames aan (Figuur 10 en Figuur 11). Op dit ogenblik is deze
werkwijze nog experimenteel en is het nog mogelijk om absolute waarden van de temperatuur te
tonen in de vorm van een kleuren-schaalbalk. De beelden zijn dus als kwalitatieve en comparatieve
data te beschouwen.
Ze tonen eveneens een egale lage temperatuur van het buitenoppervlak van het dak in het dakvlak.
De hogere temperatuur van de voorkanten van de dakkapellen wordt echter ook duidelijk
waargenomen. De aansluiting met de kopgevel is ook iets warmer. Hetzelfde geldt voor de zone
rond de nok.

Verbruiksgegevens
De rechter woning (gezien vanaf de straat) wordt slecht zelden gebruikt, vooral tijdens het weekend,
en is dus moeilijk te evalueren op vlak van verbruik. De linker woning wordt gestookt met één
gaskachel die op het gelijkvloers staat en die via de open trap ook zorgt voor een comfortabele
temperatuur boven, waar het slaapgedeelte zich bevindt. We hebben van de bewoner geen
gasfacturen gekregen, maar volgens haar getuigenis is er een groot verschil in verbruik. Vóór de
werken was het op koude winterdagen vaak te koud om comfortabel te zijn, zelfs als de kachel op de
hoogste stand werkte. Sinds de isolatiewerken is het nog maar zelden nodig om de kachel op volle
kracht te laten werken, en is het nooit meer voorgevallen dat de temperatuur onbehaaglijk laag was.
Behalve van deze belangrijke vermindering in verbruik, getuigt de bewoner ook over een grote
toename van het comfort, omdat het dak niet meer zo koud aanvoelt.
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Figuur 10. Fotogrammetrisch reconstructie van de woning, gezien vanuit de lucht, met weergave van de standpunten van
de drone bij het nemen van de reeks foto’s. De inzet onderaan toont de IR-opnames die tezamen met de gewone
kleurenfoto’s werden genomen.
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Figuur 11. De reconstructie van het IR-beeld in 3D verloopt door dezelfde transformaties toe te passen op de ruwe IR-foto’s
als op de visuele beelden.

Schatting impact en besluit
Binnen de context van een UNESCO werelderfgoed-site is het niet evident om grote
energiebesparingen te realiseren. Aan de meeste authentieke elementen wordt een grote waarde
toegekend, die grondige aanpassingen in de weg staat. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel wat
elementen, zoals vloeren, beglazing, dakbedekking, … die in een recenter verleden vervangen zijn.
Die hebben vaak minder erfgoedwaarde en kunnen dan weer wel aangepast worden. De
dakbedekking van dit huis is daarvan een voorbeeld. Door die te vervangen en een dunnen maar
zeer performante isolatielaag in te voegen, werd de erfgoedwaarde niet aangetast.
Het resultaat is een significante vermindering van het verbruik en een grote verbetering van het
comfort, echter zonder hedendaagse normen te halen. De toegepast methode is vernieuwend kan
interessant zijn voor veel gelijkaardige projecten.
Het feit dat het dak van deze twee aaneensluitende woningen door beide eigenaren (of pachters) in
onderlinge overeenkomst gezamenlijk gerenoveerd werd, is ook positief. Niet alleen bij begijnhoven,
maar ook bij heel wat andere ensembles van beschermde of geïnventariseerde woningen, kan het
interessant zijn om dergelijke werken gezamenlijk uit te laten voeren.
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