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Projectfiche 5: Hoeve Blondeswinning, Bilzen 

Gegevens 
Gebouwtype gesloten 

Functie vóór renovatie hoeve (leegstaand) 

Functie na renovatie woningen 

Bescherming Beschermd sinds 24-08-2011 
(aanduidingsobject ID 2539, besluit ID 4852) 

Vloeroppervlak verwarmde ruimte na renovatie woning 3: 106 m² 
woning 4: 116 m² 

Vermindering transmissieverliezen door 
renovatie 

woning 3: 26 MWh/jaar 
woning 4: 28 MWh/jaar 

EPC-kengetal vóór renovatie niet gekend 

EPC-kengetal ná renovatie niet gekend 

 

 
 

Figuur 1. Inplanting met aanduiding van de woningen 2, 3, 4, 5 en 6. In de bijlages wordt ook naar woningen 4, 5 en 6 
verwezen als zone C, B en A. 
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Figuur 2. Gevels van de beschouwde woningen aan de koerzijde. Van links naar rechts: woning 6, 5 en 4. In de 
rechtervleugel een deel van de gevel van woning 2 (woning 3 is in de hoek, toegankelijk via dezelfde deur). 

 
Figuur 3. Gevels van de beschouwde woningen aan de tuinzijde. De hoekwoning is woning 3 (in het oorspronkelijke 
woonhuis); links daarvan woning 2; rechts woningen 4, 5 en 6 (in de oorspronkelijke stallingen). 

Beknopte beschrijving 
Blondeswinning is een gesloten hoeve met 17de-eeuwse kern en met belangrijke aanpassingen en 

toevoegingen uit de 18de eeuw. Ze is opgetrokken in bak- en mergelstenen onder zadeldaken 

(Vlaamse pannen) rondom een vierkant, gekasseid erf, dat open is in de zuidelijke hoek. Het 

woonhuis ligt, in afwijking van de gebruikelijke schikking, achteraan het erf ten zuidoosten. 

Grotendeels mergelstenen gebouw, voorzien van rechthoekige muuropeningen in kalkstenen 

omlijsting uit eind 18de- begin 19de eeuw. 
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Het complex is gerenoveerd tussen 2015 en 2018 tot sociale woningen in combinatie met een 

polyvalente zaal. Op het moment van de aankoop in 2015 stonden de gebouwen leeg. 

De metingen zijn uitgevoerd in de linkervleugel gezien vanaf de straat en in de hoek tussen de 

achterste vleugel en de linkervleugel. Deze linkervleugel was oorspronkelijk de plaats van de 

stallingen; de achterste vleugel bevat het originele woonhuis (Figuur 1).  De linkervleugel is aan de 

tuinzijde deels ingegraven. Aan die kant zijn nieuwe raam- en deuropeningen gemaakt met 

aluminium ramen. Aan de zijde van de binnenkoer zijn de ramen vernieuwd met houten profielen. 

Sinds 2018 zijn de woningen weer bewoond. 

Energiebesparende maatregelen 

Uitgevoerd of gepland 

Daken, ramen en deuren, verwarming en ventilatie 
Gezien de slechte staat van het gebouw voor aanvang van het project en de tamelijk strikte eisen die 

gesteld worden aan sociale huisvesting, is het gebouw zeer grondig gerenoveerd. Daken, schrijnwerk 

en installaties zijn in feite volledig vernieuwd. Aangezien die werken in wezen weinig verschillen van 

nieuwbouw, zijn ze niet in detail onderzocht. We concentreren onze analyse vooral op twee 

behandelingen van de muren: een warmte-reflecterende verf en een speciale soort binnenisolatie. 

In de uiteindelijke toestand is deze binnenisolatie toegepast in drie van de vijf woningen, en de 

speciale verf in twee andere en gedeeltelijk in een derde (Tabel 1). Om een vergelijking te kunnen 

maken, werd in 2017 een testfase gecreëerd waarbij drie morfologisch vergelijkbare woningen (zone 

A, B en C) respectievelijk gemeten konden worden zonder verbeterende ingrepen, mét de speciale 

coating en mét de binnenisolatie.  

Tabel 1. Overzicht van de verschillende energiebesparende maatregelen die genomen zijn in de verschillende woningen. 
Tijdens de ‘testfase’ konden de twee types maatregelen in zones A, B en C vergeleken worden met elkaar en met de 
‘nultoestand’. 

Woning 
nummer 

Zone 
(bijlagen) 

Afgewerkte toestand Toestand ‘testfase’ tijdens onderzoek 
maart 2017 

2  Alle buitenmuren gecoat met lage-
emissiviteit-verf 

Alle buitenmuren gecoat met lage-
emissiviteit-verf 

3  Alle buitenmuren gecoat met lage-
emissiviteit-verf 

Alle buitenmuren gecoat met lage-
emissiviteit-verf 

4 C Buitenmuren geïsoleerd met 
binnenisolatie 

Buitenmuren geïsoleerd met 
binnenisolatie 

5 B Buitenmuren slaapkamers 
gelijkvloers gecoat met lage-

emissiviteit-verf en buitenmuren 
andere ruimten geïsoleerd met 

binnenisolatie 

Buitenmuren slaapkamers gelijkvloers 
gecoat met lage-emissiviteit-verf 

6 A Buitenmuren geïsoleerd met 
binnenisolatie 

Geen ingrepen: naakte muren 
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Muren: IR-reflecterende binnenverf 
In woningen 2 en 3 en in de slaapkamers van woning 5 is ervoor gekozen om de buitenmuren niet te 

isoleren aan de binnenkant, maar om ze af te werken met een speciaal type verf, dat sterk 

reflecteert in het bereik van infraroodstraling. Infraroodstraling zorgt voor warmte-uitwisseling 

tussen de muur en de binnenomgeving. Hoeveel warmte de muur afstraalt naar andere vlakken en 

personen, hangt af van de emissiviteit e (of ) van die muur. Bij een gewone matte muurverf ligt die 

tussen 0.9 en 0.95. Bij een sterk reflecterende verf kan die zakken tot 0.2 of zelfs iets lager (Flamant 

et al. 2015). 

De invloed daarvan op het globale warmteverlies van een muur, kan (vereenvoudigd) ingeschat 

worden door de verandering in U-waarde te berekenen. In de berekening van de U-waarde heeft de 

emissiviteit aan het binnenoppervlak een invloed op de overgangscoëfficiënt voor straling hri. 

Volgens literatuur kan men een waarde van 7.7 of 8 aannemen voor verticale muren binnen. Voor 

afwijkende situaties kan hri als volgt berekend worden (Hens 2013): 

ℎ𝑟𝑖 = 𝐶𝐵𝑒𝐹𝑇 

Met CB de constante van Boltzmann en FT de temperatuurfactor, die afhangt van zowel 

omgevingstemperatuur als de oppervlaktetemperatuur. Stel nu dat de emissiviteit daalt van 0.9 naar 

0.2, dan daalt hri van 5.0 naar 1.2 W/m²K. Als je die optelt bij de overgangscoëfficiënt voor convectie 

hci (die bij conventie gelijk genomen wordt aan 3.5 W/m²K voor verticale wanden), dan krijg je een 

globale daling van 8.5 naar 4.6 W/m²K.  

Voor een ongeïsoleerde metselwerkmuur van 30 cm met 1.5 cm pleister, zou dit de U-waarde doen 

dalen van 1.91 naar 1.61 W/m²K, ofwel een daling van 16%, wat wel significant is (Figuur 4). Is 

diezelfde muur echter langs binnen geïsoleerd, bv. met 10cm capillair actieve isolatie, dan zou de U-

waarde door toepassing van die lage-emissiviteitverf dalen van 0.35 W/m²K naar 0.34 W/m²K, ofwel 

een daling van 3% (Figuur 4). 

 
Figuur 4. Theoretisch berekende daling van de U-waarde van een muur van 30 cm baksteenmetselwerk door toepassing van 
een verf met lagere emissiviteit.  
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Deze berekeningen gaan er wel van uit dat de binnentemperatuur in alle gevallen 20°C is en de 

buitentemperatuur altijd 0°C, maar dat hoeft in werkelijkheid niet het geval te zijn: de lagere 

emissiviteit van de verf op de buitenmuur heeft namelijk ook een impact op de waargenomen 

comforttemperatuur binnen. Thermisch comfort wordt niet alleen bepaald door de 

luchttemperatuur, maar ook door de relatieve vochtigheid, de stralingstemperatuur (en emissiviteit) 

van de omringende oppervlakken, en de relatieve luchtsnelheid (tocht). Eenvoudig uitgelegd: als je 

een lage-emissieverf aanbrengt op het muurvlak van de buitenmuur, dat tijdens het stookseizoen 

kouder is dan de andere vlakken in de ruimte, gaat die koude muur nog iets kouder worden (omdat 

hij minder straling uitwisselt met de warmere binnenomgeving), maar je gaat dat als waarnemer in 

de kamer minder voelen, aangezien je zelf als persoon wegens die lage emissiviteit ook minder 

warmtestraling uitwisselt met dat koude vlak. Dus globaal kan je thermisch comfort verbeteren. 

De norm NBN EN ISO 7730 bepaalt hoe de subjectieve ervaring van thermisch comfort kan 

uitgedrukt worden in een getalwaarde: de PMV of predicted mean vote op een schaal van -3 voor 

koud tot +3 voor heet. We kunnen aan de hand van die formules nu theoretisch becijferen hoeveel 

het comfortgevoel zal toenemen door het verlagen van de emissiviteit van de verf op de 

buitenmuur. Daarvoor zijn enkele aannames nodig: 

• De temperatuur van de lucht is 20°C en de relatieve vochtigheid is 50%. 

• De persoon is gemiddeld gekleed (clo=0.8) en doet licht kantoorwerk (metabolisme 80 

W/m²); hij of zij levert geen mechanische arbeid. 

• De relatieve luchtsnelheid is laag: 0.1 m/s (geen tocht). 

• De gemiddelde stralingstemperatuur wordt berekend als gewogen gemiddelde van alle 

muren en vloeren. De buitenmuur staat op 17°C en alle andere vlakken op 20°C. De weging 

gebeurt aan de hand van benaderende hoekfactoren (1/6 voor de buitenmuur, 5/6 voor de 

som van alle andere vlakken) rekening houdend met emissiviteit 0.9 voor alle andere 

vlakken en variabel van 0.2 tot 0.9 voor de buitenmuur. 

Dat levert dan het resultaat in Figuur 5. De verbetering bij daling van de emissiviteit van 0.9 tot 0.2 is 

min of meer lineair. Maar de verschillen zijn klein en ze zijn zelfs nog licht overschat, aangezien de 

‘koude’ buitenmuur aan zijn binnenoppervlak wellicht iets kouder zal zijn bij lage emissiviteit. 

Desalniettemin laat dit fysische effect toe om de kamer iets minder warm te stoken om eenzelfde 

comfortervaring te bereiken.   
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Figuur 5. Verbetering van thermisch comfort in een kamer in functie van de emissiviteit van een speciale verf, als enkel de 
buitenmuur is geverfd met die speciale verf en alle andere muren met normale verf. PMV staat voor Predicted Mean Vote: 
een genormeerd indicatie voor menselijk welbehagen. 

De technische fiche van de toegepaste verf laat echter heel wat verwarring bestaan over de 

eigenlijke emissiviteit in het langgolvige IR-spectrum (golflengtes rond 10 m zijn vooral relevant). Er 

zijn namelijk heel wat referenties naar hoge reflectie in het zichtbare en UV-bereik. We verwijzen 

naar onze evaluatie van de IR-thermografie (zie lager) voor verdere indicaties over de werkelijke 

eigenschappen van het gebruikte product.  

Muren: binnenisolatie met geperforeerde PUR-platen 
In woningen 4 en 6 en in een aantal ruimtes van woning 5 is 5 cm van een vrij nieuw type 

binnenisolatie toegepast. Het product bestaat uit een geperforeerde harde PUR-plaat waarvan de 

gaatjes gevuld zijn met een capillair poreus materiaal (een soort mortel). Het heeft de bedoeling om 

de goede thermische isolatie van PUR te combineren met de mogelijkheid om vocht door te laten 

door capillair transport en damptransport, wat theoretisch sneller gaat dan damptransport alleen.  

De impact van dit systeem op het hygrothermisch gedrag van de muren is behoorlijk complex. Een 

gedetailleerde analyse hoort dan ook niet tot de ambities in dit project. We verwijzen daarvoor naar 

internationale publicaties, zoals die van Vereecken en Rode en de bevindingen van het Europese 

onderzoeksproject RiBuild (zie referenties). 

Ventilatie en luchtdichtheid 
Bij het plaatsen van de nieuwe ramen is ervoor gekozen om roosters toe te voegen in de droge 

ruimtes als regelbare toevoeropeningen voor een ventilatiesysteem van type C. Afvoer gebeurt 

mechanisch in de natte ruimten. 
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Metingen 

IR-thermografie 

Er zijn 2 series metingen uitgevoerd: 

• Tijdens de renovatiewerken op 28 maart 2017. Waarnemingen in woningen 4, 5 en 6. Zie 

Tabel 1 voor een overzicht van de stand van de werken op dat moment. Zie de 

gedetailleerde rapporten in bijlage voor de weersomstandigheden en de 

binnentemperaturen. 

• Na de renovatiewerken op 10 maart 2021; waarnemingen in woningen 3 en 5 (temperatuur 

buiten: 4.9 tot 6.8°C; binnen 23°C in woning 3 en 21°C in woning 5) 

Tijdens de eerste reeks werden woningen 4, 5 en 6 met elkaar vergeleken om relevante verschillen 

tussen de geselecteerde ingrepen op de buitenmuren te identificeren. De resultaten van deze eerste 

reeks kunnen enkel gebruikt worden om lokale problemen te identificeren, aangezien een 

kunstmatig hoge binnentemperatuur gecreëerd was voor een beter thermisch contrast, en die 

temperatuur op alle plaatsen verschillend was. 

In de woning waar geen binnenisolatie is toegepast, zijn er lokaal koudebruggen bij raam- en 

deuropeningen (Figuur 6). In woning 5 is de reflecterende verf aangebracht op de buitenmuur en op 

de dagkanten van het raam. De koudebrug is minder uitgesproken, maar we moeten in acht nemen 

dat hier ook pleister is aangebracht, en dat daardoor de luchtdichtheid van de aansluiting mogelijk 

verbeterd is: in het detail van Figuur 6 zou dat namelijk ook deels de slechte prestaties kunnen 

verklaren. Een effect van de verf op zich is moeilijk waar te nemen (Figuur 7). In woning 4, waar 

binnenisolatie is aangebracht, is de koudebrug ook duidelijk aanwezig, maar wel meer 

geconcentreerd op het vaste kader van de deur (Figuur 8). 
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Figuur 6. Lokale koudebrug aan aansluiting van een raam in zone A (woning 6), waar geen binnenisolatie is toegepast 

 
Figuur 7. Raamaansluiting in woning 5 (reflecterende verf) 

 
Figuur 8. Raamaansluiting in woning 4 (PUR 
binnenisolatie). 

Ter plaatse van de oplegging van de balken in de buitenmuren lijkt de koudebrug minder 

uitgesproken in het geval waar binnenisolatie is toegepast (Figuur 9 versus Figuur 10). Ook hier geldt 

de opmerking dat verschillen in luchtdichtheid een invloed kunnen hebben. 
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Figuur 9. Balkkop in woning 5. CS1 = 31.7°C; onderaan het 
warmteprofiel P1. Mogelijk speelt hier ook een probleem 
van luchtlekken mee. 

 
Figuur 10. Balkkop in woning 4 (met binnenisolatie), met 
warmteprofielen van de aansluiting met de muur en de 
rand van de retourisolatie. 

In de opnames van de buitenkant merken we op heel wat plaatsen het effect van de verschillende 

thermische eigenschappen van de materialen (Figuur 11). Het is evident dat de natuursteen een 

hogere warmtegeleiding en capaciteit heeft dan de baksteen en de mortel, en dat het hout een 

lagere geleiding en capaciteit heeft. Het contrast tussen baksteen en voeg heeft wellicht te maken 

met het feit dat de voeg dieper ligt en dus enerzijds iets dichter bij het warme binnenklimaat en 

anderzijds beschut voor wind en dus ook minder sterk beïnvloed door het buitenklimaat (lagere 

lokale overgangscoëfficiënt voor convectie).  

 
Figuur 11. Contrast tussen de verschillende materialen aan de buitenkant: baksteen, voeg, natuursteen, houten deur. 

De opnames geven ons ook een indicatie over de eigenschappen van de zogenaamde ‘lage 

emissiviteit’-verf. Is die nu echt lager of berust die veronderstelling op een misverstand? Om dat te 

onderzoeken hebben we in 2021 een meting gedaan in woning 3 waarbij we enerzijds de muur zelf 

hebben gemeten en tegelijk ook aluminium folie, papiertape en gewoon papier die erop 

aangebracht waren (Figuur 12). Op dat moment gaf de thermostaat 23.0 °C aan en maten we een 

werkelijke oppervlaktetemperatuur van 19.1 °C. We kunnen aannemen dat de opgekleefde dunne 

materialen een gelijkaardige temperatuur als de muur aannemen, wellicht iets lager. Van het 

aluminium kunnen we veronderstellen dat het 100% reflecteert en dus emissiviteit 0 heeft. De 

gemeten waarde van het aluminium is dus de feitelijke gereflecteerde temperatuur, een gemiddelde 
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van de oppervlaktetemperaturen in de kamer. Kijken we naar de tape en het matte papier, waarvan 

we kunnen veronderstellen dat de emissiviteit rond 0.95 ligt, dan zien we geen significant verschil 

met de muur. Dat wil zeggen, aangezien de temperatuur quasi gelijk is, dat de emissiviteit van de 

muurverf ook ongeveer 0.95 moet zijn.  

 
Figuur 12. Positie van aluminium folie, tape en 
papier tegen de muur van de keuken in 
woning 3. 

 
Figuur 13. Thermisch beeld met links aluminium folie, in het middel 
papiertape en rechts een blad wit (gerecycleerd) papier. De tape en het 
papier geven geen merkbaar kleurverschil met de muurverf. 
Parameters: gereflecteerde temperatuur 21°C en emissiviteit 0.9. 

We hebben ook andere beelden geanalyseerd op zoek naar een duidelijke indicatie van de werking 

van de reflecterende verf en we hebben die helaas nergens gevonden. We moeten dus concluderen 

dat alle verven waarschijnlijk gelijkaardige eigenschappen hebben op dat vlak. Vermoedelijk heeft de 

toegepaste verf dus emissiviteit 0.91, een getal dat vermeld staat in de fiche, en dat in de lijn ligt van 

de waarden voor gewone matte muurverf (0.9 tot 0.95). We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten 

dat er tussen 2017 en 2021 bepaalde delen overschilderd zijn met standaard muurverf, maar daar 

hebben we geen indicaties over gekregen. 

De tweede reeks metingen was vooral toegespitst op het identificeren van koudebruggen en lokale 

problemen op het moment dat de gebouwen al in gebruik zijn. In Figuur 14 en Figuur 15 zijn de 

gevels aan de koerzijde en de tuinzijde weergegeven. Aan de koerzijde zijn geen frappante 

koudebruggen te zien. Het is duidelijk dat de daken veel beter geïsoleerd zijn dan de muren, hoewel 

de temperatuur van het dak wellicht wat onderschat wordt door de te scherpe observatiehoek. De 

rookgasafvoer van de verwarming is duidelijk zichtbaar, net als de afvoeropening van de ventilatie. 

In het linkse beeld tekent zich een kopse muur af die een geometrische koudebrug vormt. 

   
Figuur 14. Thermische beelden van de gevel aan de koer: van links naar rechts woning 6, 5 en 4. Aan de rechterkant, in de 
andere gevel twee traveeën van woning 2. 
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Aan de tuinzijde (Figuur 15) valt wel op dat woning 3 (links) duidelijk iets warmer is dan de andere: 

dat heeft te maken met de nogal hoge binnentemperatuur daar en het ontbreken van 

binnenisolatie. De noordboom van het dak aan het wolfseind vertoont een koudebrug. De 

aluminium raamprofielen hebben een afwijkende emissiviteit en kunnen dus moeilijk beoordeeld 

worden. Het glas overigens ook, aangezien het vrij sterk reflecteert. Schouwen en 

ventilatieopeningen tekenen zich af, maar er zijn geen uitgesproken koudebruggen. 

  

  
Figuur 15. Van linksboven naar rechtsonder: thermische beelden van de tuingevel, met woningen 3, 4, 5 en 6. 

Koudebruggen vinden we wel terug bij de aansluiting van het dak op de muur. In Figuur 16 is 

duidelijk dat de lokale temperatuur daar 3 tot 4°C hoger is dan in het vlak van de muur. 

  
Figuur 16. Warmteverlies bij de aansluiting tussen de dakoversteek en de muur. 
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Luchtdichtheidsmetingen 
Er zijn drie blowerdoortests uitgevoerd volgens de NBN EN ISO 9972 (zie verslagen in bijlage): 

• Op 11-10-2018: woning 3 en woning 2 

• Op 25-06-2019: woning 5 

Het zijn dus alle drie metingen ná grondige renovatie en we verwachten dus in principe een waarde 

voor luchtdichtheid die niet ver ligt van die van nieuwbouwwoningen. De resultaten in Tabel 2 tonen 

aan dat dat ook het geval is: nieuwe woningen gebouwd tussen 2007 en 2010 scoorden volgens 

onderzoek van de UGent gemiddeld een infiltratievoud van 6.4 (mediaan 5.5). Goed is het echter 

niet: indien extra inspanningen worden gedaan, is een waarde lager dan 3 makkelijk te bereiken en 

voor passiefhuizen geldt 0.6 als maximum.  

Tabel 2. Overzicht van de resultaten van de luchtdichtheidsmetingen. Bij woningen 3 en 2 leidde de meting in overdruk niet 
tot een geldig resultaat: het gegeven resultaat is dus enkel gebaseerd om de meting in onderdruk. 

 Woning 3 Woning 2 Woning 5 

Binnenvolume (m³) 193 283 193 

Gemiddeld lekdebiet bij 50 Pa: q50 (m³/u) 1389 1117 1080 

Infiltratievoud bij 50 Pa: n50 (1/u) 7.2 3.95 5.6 

Geïdentificeerde lekken Plankenvloer 
zolder 

Plankenvloer 
zolder 

Onder deur naar 
terras; verbinding dak 
en rookkanaal en 
luchtafvoer; 
afwerkingsplanken in 
het onderste deel van 
zolderkamers in de 
voor- en achtergevels; 
hoeken van ramen 
slaapkamers 

De problemen bevonden zich in twee van de gevallen vooral ter plaatse van de plankenvloer van de 

zolder. De zolders zijn veelal niet gebruikt en beperkt toegankelijk. In Figuur 17 worden de 

problemen in beeld gebracht. Uit de combinatie met IR-beelden blijkt dat zich niet alleen tussen de 

planken, maar ook in de aansluiting met de muur warmteverliezen voordoen. Andere pijnpunten zijn 

onderkanten van deuren (de aansluiting met dorpels), lokaal ook de afwerking met planken en 

aansluitingen van ramen.  



                

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

13  

 

 

 

 

 
Figuur 17. Zicht op de planken zoldervloer op de 1ste verdieping van woning 3 (links). IR-opname van de koude spleten 
tussen de planken (rechtsboven) en van een vermoedelijk luchtlek in de aansluiting tussen de zoldervloer en de muur 
(rechtsonder).  

Binnenklimaat 
Het binnenklimaat van woning 3 (de hoekwoning) van 11 oktober 2018 tot 13  februari 2020 in de 

woonkamer (1ste verdieping), leefkeuken, slaapkamer en badkamer. Het binnenklimaat van woning 4 

werd gelogd van 25 juni 2019 tot 17 oktober 2021 in de woonkamer en de slaapkamer. 
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Figuur 18. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de woonkamer van woning 3: ogenblikkelijke waarde en voortschrijdend 

gemiddelde over 2 weken. 

 
Figuur 19. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de keuken van woning 3: ogenblikkelijke waarde en voortschrijdend 

gemiddelde over 2 weken. 
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Figuur 20. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de slaapkamer van woning 3: ogenblikkelijke waarde en voortschrijdend 

gemiddelde over 2 weken. 

 
Figuur 21. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de badkamer van woning 3: ogenblikkelijke waarde en voortschrijdend 

gemiddelde over 2 weken. 
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Figuur 22. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de living van woning 4: ogenblikkelijke waarde en daggemiddelde 

waarde. 

 
Figuur 23. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de slaapkamer van woning 4: ogenblikkelijke waarde en daggemiddelde 

waarde. 

 



                

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

17  

 

Verbruiksgegevens 
Gezien het gebruik als sociale huurwoningen, kan enkel informatie over het verbruik verkregen 

worden door opname van de tellerstanden bij een wissel van de huurder. Zo kregen we de 

informatie over woning 3, de hoekwoning, waar van 1 juli 2018 tot 1 mei 2021 2051 m³ gas was 

verbruikt. Aardgas levert ongeveer 11 kWh bruikbare verbrandingsenergie per m³, dus 2051 m³ 

levert 22561 kWh. Aangezien die periode gemiddeld gezien kouder was dan normaal, kan met de 

graaddagenmethode berend worden dat dit overeenkomt met een verbruik van 24442 kWh over 

dezelfde periode maar dan genormaliseerd naar een standaardjaar.  

De bruikbare vloeroppervlakte bedraagt 106 m². Het karakteristieke energieverbuik bedraagt dus 

ongeveer 71 kWh/m²jaar, wat zeer laag is. Op basis van de metingen van het binnenklimaat, is ook 

duidelijk geworden dat de bewoners weinig verwarmen: de ‘set point’ temperatuur van de 

thermostaat moet 18-19°C geweest zijn in de gemeten periode. Verder kan opgemerkt worden dat 

de dikke muren inbegrepen zitten in het ‘bruikbaar woonoppervlak’, dus dat vertekent het beeld ook 

enigszins in de positieve zin. Een andere belangrijke positieve factor is ook de hoekpositie: de 

woning heeft maar twee vrije gevels. 

Schatting impact en besluit 
Het gaat hier om een ingrijpende energetische renovatie waarbij heel wat elementen vervangen 

werden door nieuwe elementen. De nieuwe elementen beantwoorden aan de EPB-eisen voor 

maximale U-waarden. De berekende vermindering van transmissieverliezen ten opzichte van de 

niet-geïsoleerde toestand is dan ook groot: 26 en 28 MWh/jaar voor respectievelijk woningen 3 en 4.  

De bedoeling van de opvolging van deze case was om verschillende methodes voor energetische 

verbetering van de muren tegenover elkaar af te wegen in woningen 4, 5 en 6. Dat is echter niet 

eenvoudig gebleken om verschillende redenen: 

• de werking van de toegepaste IR-reflecterende verf bleek twijfelachtig; 

• we hebben geen datasets van verbruik en binnenklimaat om het verschillende gedrag 

grondig naast elkaar te evalueren. 

Desalniettemin kunnen we op basis van onze theoretische analyse stellen dat het effect van 

binnenisolatie een veel betere kans geeft op significante besparingen. Reflecterende verf heeft 

alleen zin op plaatsen waar echt niet geïsoleerd kan worden (of waar het te riskant is bijvoorbeeld). 

Uit de metingen van luchtdichtheid blijkt dat de woningen normaal presteren voor wat verwacht 

wordt van nieuwbouw-woningen. We vermoeden dat dat een stuk beter had kunnen zijn als men 

meer aandacht had besteed aan bijvoorbeeld luchtdichtheid van de plankenvloer van de zolder en 

de aansluitingen tussen de hellende daken en de muren. 

Het enige gekende verbruik, dat van woning 3, ligt zeer laag. We vermoeden dat de andere 

woningen gelijkaardig presteren. 

Bijlages 
S. Dubois, R. Hendrickx, Proefverslag thermografie Hoeve Blondeswinning, WTCB 2017 

(onuitgegeven verslag) met bijlages (bijlage 5-1) 



                

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

18  

 

C. Delmez, C. Delmotte, Proefverslag Bepaling van de luchtdoorlatendheid van een gebouw, 

Sapstraat 2 Bilzen, WTCB, 2018 (bijlage 5-2) 

C. Delmez, C. Delmotte, Proefverslag Bepaling van de luchtdoorlatendheid van een gebouw, 

Sapstraat 3 Bilzen, WTCB, 2018 (bijlage 5-3) 

C. Delmez, C. Delmotte, Proefverslag Bepaling van de luchtdoorlatendheid van een gebouw, 

Sapstraat 5 Bilzen, WTCB, 2019 (bijlage 5-4) 
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