Projectfiche 4: herenhuis, Diest
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

gesloten bebouwing
woning
woning
vastgesteld bouwkundig erfgoed sinds 14-09-2009,
aanduidingsobject ID 115079, besluit ID 14867,
ergoedobject ID 41750
gelegen in vastgestelde archeologische zone ‘Historische
Stadskern van Diest’ (19-02-2016, aanduidingsobject ID
11884, besluit ID 5882)
573 m²
108 MWh/jaar
niet gekend
120 kWh/m²jaar

Figuur 2. De achtergevel na renovatie (2021).

Figuur 1. De voorgevel na renovatie (2021).
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Beknopte beschrijving
De woning werd in het begin van de 19e eeuw gebouwd als deel van een groter geheel, dat evenwel
later werd opgesplitst. Ze omvat de vijf linkse traveeën (inclusief de onderdoorgang) van de in totaal
zeven oorspronkelijke traveeën.
De woning heeft in de loop der tijden aanzienlijke aanpassingen ondergaan. De oorspronkelijke
basisstructuur is grotendeels behouden, alhoewel het tijdens de huidige renovatie de noodzakelijk
bleek om de vloerconstructies grotendeels te vervangen. De binnenmuren bleven wel in belangrijke
mate behouden, net als de voorgevel. In de achtergevel werd een grote nieuwe beglaasde opening
gemaakt (Figuur 2).
Sinds september 2010 stond het pand leeg. In 2012 werd het aangekocht door de huidige eigenaars.
Zij namen het initiatief om het te verwarmen tot 10-11°C om vochtproblemen te vermijden, in
afwachting van een grondige renovatie. In 2014 werden enkele storende toevoegingen afgebroken.
De eigenlijke renovatiewerken startten in de lente van 2018. In dat jaar werden de ramen ook
vervangen. De installaties en de binnenafwerking werden in 2019 aangepakt.

Figuur 3. Open originele dakstructuur waar bovenop een nieuw sarkingdak
is aangebracht.

Figuur 4. De trap die toegang geeft tot de
2de verdieping.
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Figuur 5. Grondplan van het gelijkvloers in nieuwe toestand. De
binnenisolatie zoals hier weergegeven is echter niet uitgevoerd.

Figuur 6. Wagendoorgang op het
gelijkvloers: deze ruimte wordt niet
verwarmd.

Energiebesparende maatregelen
Uitgevoerd of gepland
Dak
Behalve de spanten en gordingen is het dak volledig vervangen volgens het sarkingprincipe, d.w.z.
bovenop het vlak van het vroegere dak. De nieuwe kepers en bebording zijn dus aan de binnenkant
zichtbaar (Figuur 3). Er is 12 cm PIR-isolatie geplaatst op die bebording.
In het dak is één nieuw dakvenster met dubbele hoogrendementsbeglazing aangebracht boven de
trap. Dat dakvenster kan automatisch geopend of gesloten worden of ook in verluchtingsstand
gezet.

Ramen en deuren
Het buitenschrijnwerk in hout is bijna integraal vervangen door nieuwe ramen met dezelfde indeling
als de oorspronkelijke. Daarbij is gebruik gemaakt van thermisch verbeterd dubbel glas met een Uwaarde van 1.0 W/m²K. De ramen hebben in hun geheel een berekende U-waarde van 1.5 W/m²K.
Het grote nieuwe raam in de achtergevel is gevat in een aluminium profiel (Figuur 2). Het heeft een
gelijkaardige U-waarde.
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Figuur 7. Links: detail van de nieuwe ramen met wit geschilderde houten profielen: de verdeelroedes vormen dezelfde
verdelingen als de oorspronkelijke ramen. Elk raam is opgebouwd met kleine glaspanelen. Rechts: foto uit 1978 uit de
Inventaris van Bouwkundig Erfgoed waarop de oude ramen te zien zijn.

Enkel de raampjes in de voordeur en het glas in de poort achteraan zijn voorlopig in enkel glas
gebleven (Figuur 8). Ook de ramen van de dubbele deur naar de koetsdoorgang zijn in enkel glas
(Figuur 9).

Figuur 8. Toegangsdeur in glas-in-lood

Figuur 9. Dubbele voordeur aan straatzijde die niet gebruikt wordt.

Het grote nieuwe raam in de achtergevel heeft een buitenzonwering in aluminium lamellen (Figuur
10). Op andere plaatsen zijn aan de binnenzijde rolgordijnen voorzien (Figuur 11).
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Figuur 10. Achtergevel tijdens blowerdoor-test met zicht op
buitenzonwering aan het grote nieuwe raam.

Figuur 11. Waar geen buitenzonwering is, worden
witte rolgordijnen gebruikt, die elektrisch
aangestuurd worden.

Vloeren
Er is vloerisolatie geplaatst boven de kelder. Slechts een gedeelte van het huis is onderkelderd (ter
hoogte van de keuken linksachter). Hier is 6 cm harde PIR-plaat geplaatst op gestabiliseerd zand dat
de oneffenheden van het gewelf opvangt.
De vloer boven de garage is geïsoleerd met 12 cm minerale wol tussen de balken.

Verwarming
Het systeem voor warmteopwekking is integraal vervangen in 2019. De nieuwe ketel is een
condensatieketel die werkt op aardgas (rendement 107% t.o.v. onderwaarde). De bestaande
gietijzeren radiatoren zijn behouden, hersteld en opnieuw geschilderd. Aangezien je makkelijk door
de radiatoren heen kunt kijken, is er geen isolatie of reflecterende folie of verf achter aangebracht.
Zowel de verwarming als de verlichting worden bediend met een domotica-systeem van merk
Loxone, tot wisselende tevredenheid van de bewoners. Het vraagt een zekere affiniteit om de
bediening te doen: het systeem moet soms herstart worden bij uitval. Het stuurt de verlichting aan
en de verwarming per zone.

PV-panelen
Op het dak achteraan is in totaal 65 m² PV-panelen geplaatst (Figuur 2). De panelen leveren
elektriciteit met een piekvermogen van 11.6 kW. Sinds april 2021 is een batterij van 12 kW
geïnstalleerd in de kelder en aangesloten op het net. De eigenaar gebruikt een elektrische wagen. De
energie voor de wagen wordt dankzij de bufferende capaciteit van de batterij bijna volledig geleverd
door de PV-panelen.
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Niet uitgevoerd of gepland
Muren
Er is geen isolatie van de muren voorzien. Op sommige plaatsen is ervoor gekozen om de muur
ongepleisterd te laten. Dit is het geval voor de gemene muren en voor de muren van de zolder. Dat
kan een invloed hebben op luchtdichtheid aangezien de pleisterlaag in het algemeen aanzien wordt
als de meest luchtdichte laag van een muur.
De keuze om binnenisolatie weg te laten in het uiteindelijke uitvoeringsontwerp is ingegeven uit
voorzichtigheid voor mogelijk negatieve gevolgen. Men had daarbij vooral de thermische en
vochtcapaciteit van de muren in gedachten.
Wat betreft mogelijke vochtproblemen kan gesteld worden dat de voorgevel statistisch gezien niet
sterk regenbelast is en dus maar aan beperkte risico’s is blootgesteld. Maar de achtergevel is ZZOgeoriënteerd en door de open tuin meer blootgesteld. De buitenmuren zijn twee-steens (ongeveer
40 cm) op het gelijkvloers en anderhalve baksteen dik op de verdiepingen (ongeveer 30 cm).
Het argument van verlies van thermische capaciteit is alleszins valabel: oververhitting in de zomer is
een probleem, vooral op de bovenste verdieping, en de warme pieken zouden erger kunnen worden
door het wegvallen van een thermische buffer.

Vloeren
Behalve de vloeren boven de kelder, zijn de overige vloeren op het gelijkvloers niet geïsoleerd. Voor
een deel is dat omdat men de authentieke stenen vloer niet wilde uitbreken. Een ander deel is wel
uitgebroken, maar bleek op een betonplaat te liggen die te weinig hoogte vrij liet om op te isoleren.

Ventilatie
Er is bewust voor gekozen om geen ventilatie te installeren. Gezien het grote volume en de
natuurlijke invloed van infiltratie en exfiltratie werd dit niet nodig geacht. Thermische trek wordt
versterkt door de openingen tussen de verdiepingen, waardoor de lucht vrij van het gelijkvloers tot
de dakruimte kan stromen. De bewoners ervaren de luchtkwaliteit als comfortabel.

Metingen
IR-thermografie
Er zijn twee series IR-opnamen uitgevoerd:
•

Vóór de werken op 9 februari 2017 (buiten: 3 tot 5°C, binnen 12°C gelijkvloers, 18-19°C 1ste
verdieping, 20-21°C tussenverdieping tussen 1 en 2)

• Na de werken op 11 februari 2021 (buiten: -1 tot 0°C, binnen 17-18°C)
Bij de observatie van de voorgevel lijkt het op het eerste zicht wel dat de situatie na vervanging van
de ramen het omgekeerde is als voordien. Maar dat klopt niet helemaal. Op het beeld uit 2017
merken we verschillende zaken. De temperatuur op de hoogste verdieping is hoger dan die op de
eerste verdieping. Volgens de plannen is hier echter geen verjonging van de muur en gaat het dus
om een verschil in binnentemperatuur, dat we inderdaad geregistreerd hebben. Verder zie je de
hogere temperaturen onder de vensters: de plaats van de radiatoren. Terwijl de muur zelf op een
temperatuur tussen 2 en 4°C staat, staat het glas op een temperatuur van 7 tot 10°C. De
stellinggaten bovenaan de gevel zijn duidelijk zichtbaar als koudebruggen. Als we dan kijken naar de
Project gefinancierd door het Vlaamse Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in
het kader van de uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.

6

nieuwe toestand (2021), dan lijkt het of het glas veel kouder is dan de muur: -6 tot -5°C versus 0 tot
2.5°C. Dat is echter niet realistisch en in de eerste plaats te wijten aan de sterke reflectie van het
nieuwe glas. Visueel merk je in Figuur 1 dat het glas sterk spiegelend is voor zichtbaar licht. Dit is
waarschijnlijk het resultaat van een coating die een deel van het UV en van het zichtbaar licht
weerkaatst. Die kan eventueel gecombineerd zijn met een IR-reflecterende laag om warmteuitwisseling door straling te verminderen. In ieder geval is de reflectie in de rechter foto
klaarblijkelijk zo sterk, dat we voornamelijk de koude stralingstemperatuur van de hemel gespiegeld
zien, en dus geen uitspraak kunnen doen over de temperatuur van het glas.

Figuur 12. IR-beeld van de voorgevel met zicht op enkele ramen van de 1ste en 2de verdieping: links vóór de vervanging van
de ramen (2017) en rechts na de vervanging van de ramen (2021).

Eenzelfde ogenschijnlijke tegenstelling zien we bij de achtergevel. In het rechterbeeld van Figuur 13
zie je duidelijk dat de kleur van het nieuwe vensterglas grotendeels bepaald wordt door de reflectie
en dus niet door de temperatuur van dat glas zelf. Dat de ramen thermisch goed presteren is
duidelijk, aangezien de oppervlaktetemperatuur binnen van zowel het glas als de profielen
nauwelijks lager ligt dan die van de lucht (Figuur 14). Ook hier is reflectie wellicht van een zeker
belang: getuige de zichtbare fotograaf. De zones van de ramen zijn ook steeds voorzien van een
gietijzeren radiator, waarvan het oppervlak ongeveer 45°C warm is. De muurvlakken tussen de
ramen zijn kouder, aangezien ze niet geïsoleerd zijn (Figuur 14 rechts).

Figuur 13. IR-beeld van de achtergevel: links vóór de vervanging van de ramen (2017) en rechts na de vervanging van de
ramen (2021).
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Figuur 14. IR-beelden na renovatie binnen op de 1ste verdieping van een raam in de voorgevel en een hoek met een kopse
muur.

Net als bij andere projecten, merken we dat muurankers lokale koudebruggen zijn (Figuur 15). In de
omstandigheden die we gemeten hebben, is er echter geen sprake van gevaar op condens.

Figuur 15. Muuranker op de 2de verdieping in de voorgevel, toestand na renovatie.

Luchtdichtheidsmetingen
Er werd een luchtdichtheidsproef uitgevoerd op 20 juli 2021 om de luchtdichtheid van de schil na
renovatie te kunnen inschatten. Daartoe werd een blowerdoor geplaatst in de deuropening van de
achterdeur (Figuur 10). Achtereenvolgens werd het gebouw in overdruk en onderdruk gezet door
twee gekalibreerde ventilatoren volgens de procedure beschreven in NBN EN 13829 en de
bepalingen van de STS P-71-3. De garage/koetsdoorgang wordt niet als deel van het beschermd
volume beschouwd. De dubbele deur die erop uitgeeft wordt dus gesloten. De deur naar de
keldertrap werd gesloten: deze kelder (een oudere overwelfde kelder uit een vroegere bouwfase)
maakt geen deel uit van het beschermd volume. Hij wordt verlucht door twee openingen. De
stookruimte wordt wel in het volume meegenomen, hoewel te vermoeden valt dat er wel enkele
luchtlekken zijn.
De resulterende meetpunten van het lekdebiet in zowel overdruk als onderdruk zijn weergegeven in
Figuur 17. De twee gefitte lijnen liggen mooi op elkaar. Het gemiddelde lekdebiet bij 50 Pa
drukverschil (q50) bedraagt 14 730 m³/u. Rekening houdend met het grote binnenvolume van 1672
m³, betekent dit een ventilatievoud n50 van 8.81 1/u.

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

8

Figuur 16. Plaatsing van twee ventilatoren met
gekoppelde regeling.
Figuur 17. Meetpunten van het lekdebiet in functie van het
drukverschil in overdruk en onderdruk.

Na de meting van deze debieten werd een reeks observaties van luchtlekken gedaan door middel
van rooktests terwijl het bouwvolume onder 30 Pa overdruk geplaatst werd.
-

-

-

De nieuwe houten raamprofielen presteren uitstekend, slechts hier en daar merken we een
klein luchtlek in een hoek. Hetzelfde geldt voor de nieuwe aluminium ramen: ze zijn
klaarblijkelijk met veel zorg gemonteerd.
De stookruimte op het gelijkvloers heeft effectief een aantal aanzienlijke lekken ter plaatsen
van aansluitingen of wachtleidingen (doorboringen van de muren en vloeren).
Waar zichtbare spleten zijn, ontsnapt duidelijk veel lucht. Dat is het geval voor de deur naar
de garage en voor de voordeur. De deur naar de garage zal in de toekomst nog hersteld
worden, echter met behoud van de profielen en het glas-in-lood.
Veel lucht lijkt verloren te gaan in aansluitingen op de dakverdieping (Figuur 18). Enerzijds
bij de aansluitingen tussen de voor- en achtergevel en het hellende dak (lucht ontsnapt
achter de boordplank) en anderzijds bij de aansluiting tussen het dakvlak en de kopse muren
in naakt metselwerk. Verder zijn er ook gewoon lekken doorheen het metselwerk op
plaatsen van barsten in de schouw.

Globaal valt te vermoeden dat deze lekken in het dak leiden tot een sterke schoorsteenwerking,
waarbij er nogal wat lucht binnenkomt op het gelijkvloers of de eerst verdieping, via de trappen naar
boven stroomt en ontsnapt in de dakverdieping.
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Figuur 18. Drie typerende plaatsen van luchtlekken in de zolderverdieping: de aansluiting met de zijmuren, de aansluiting
met de voor- en achtergevel en openingen in het metselwerk.

Binnenklimaat
Vanaf 17 december 2020 tot september 2021 werd het binnenklimaat in de woning gemeten. De
temperatuur en relatieve vochtigheid werden gemeten op het gelijkvloers in de keuken, op de 1ste
verdieping in de living (TV-hoek), op de 2de verdieping in de kleine badkamer aan de linkerzijde
(vanaf de straat gezien), en op de bovenste verdieping in de grote open zolderruimte, die dienst
doet als oudersslaapkamer en -badkamer. In die laatste ruimte werd ook de CO2-concentratie
gemeten. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 19 tot Figuur 27.
Globaal is het thermisch comfort overal goed. Het valt op dat het verloop van de verschillende
ruimtes zeer gelijklopend is, door het feit dat de volumes sterk met elkaar verbonden zijn. Tijdens
koude periodes is er wel sprake van een vrij lage relatieve vochtigheid in alle ruimten: februari 2021
is daarvan het meest uitgesproken moment.
In de keuken kan de relatieve vochtigheid wordt vrij hoog worden in de zomer. In de badkamer blijft
de relatieve vochtigheid globaal gelijkaardig aan andere kamers. De schommelingen gelinkt aan het
nemen van een douche of een bad, zijn uitgemiddeld en dus niet zichtbaar in de grafieken.
Hoewel de bewoners wel melding maken van een iets te hoge temperatuur op de dakverdieping
tijdens warme zomerdagen, lijkt het probleem nog relatief beperkt op basis van Figuur 25 en Figuur
26. De binnengordijnen en het reflecterende glas van de ramen in de achtergevel verminderen het
risico. Bovendien kan men aan passieve nachtkoeling doen door het dakvenster in de
zolderverdieping automatisch ’s nachts te laten openen.
Wat betreft de luchtkwaliteit in de oudersslaapkamer, kunnen we stellen dat die goed is, afgaande
op de meting van de CO2-concentratie (Figuur 27). Ondanks de afwezigheid van een
ventilatiesysteem, zorgen het grote luchtvolume, de ventilatie met het dakraam en de in- en en
exfiltratie door luchtlekken voor een afdoende verversing van de lucht.
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Figuur 19. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de living: : ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 20. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de 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 keuken: ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 22. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de 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 badkamer: ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 24. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de badkamer, 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 oudersslaapkamer: : ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 26. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de oudersslaapkamer, opgesplitst per seizoen:
meetpunten gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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Figuur 27. CO2-concentratie in de oudersslaapkamer en -badkamer.

Verbruiksgegevens
Er zijn gegevens beschikbaar van het aardgasverbruik voor één volledig jaar: van 1 december 2019
tot 1 december 2020. In die periode werd 48 307 kWh verbruikt voor verwarming en warm water.
Dat komt neer op iets minder dan 100 kWh/m², wat een laag verbruik is. Het verbruik van
elektriciteit wordt uiteraard sterk verminderd door de opbrengsten van de PV-panelen. Daarvan
hebben we echter geen cijfers.

Schatting impact en besluit
Gezien de grote oppervlakte van de vernieuwde ramen en de goede isolatie van het dak, is dit het
project dat op papier de op één na grootste besparing realiseert in transmissieverliezen: 108
MWh/jaar. Doordat de woning geen beschermd monument is, maar wel op de inventaris van
bouwkundig erfgoed staat, ligt de lat ook iets minder hoog qua behoud van elementen. Het resultaat
van de renovatie is een grote ruimtelijkheid met hoogwaardig afgewerkte elementen en een goed
comfort.
De keuze om geen ventilatiesysteem te plaatsen, valt te verdedigen omdat het grote volume in het
grote problemen van luchtkwaliteit zal voorkomen. Verdere verbeteringen van energieprestaties en
comfort zouden te behalen zijn door toch ook de muren te voorzien van binnenisolatie, vooral aan
de voorgevel aangezien daar de risico’s op vochtproblemen beperkt zijn. Verbeteringen ter hoogte
van de garage/wagendoorgang zijn nog voorzien voor de toekomst.
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