Projectfiche 6: Huis Billiet, Brugge
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

halfopen bebouwing
woning (appartementen)
woning (gezinswoning met mogelijkheid om op
termijn gastenkamers uit te baten)
beschermd als monument sinds 1995
(aanduidingsobject ID 12955, besluit ID 2970)
401 m²
61 MWh/jaar
644 kWh/m²jaar voor één van de
appartementen
niet bekend

Figuur 2. Achtergevel, maart 2021.

Figuur 1. Voorgevel, maart 2021.
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Figuur 3. 3D fotogrammetrische reconstructie op basis van enkele foto’s vóór de renovatiewerken (2017).

Beknopte beschrijving
Het half vrijstaand huis met aangebouwd atelier werd in 1928 ontworpen door architect Huib Hoste.
Het hoofdvolume bevat drie bouwlagen met een tentdak en een grote aanbouw rechtsachter van
één bouwlaag met plat dak, die dienst deed als diamantslijperij. De garagepoort in de voorgevel
geeft toegang tot een verbinding waarlangs de werklieden de werkplaats konden bereiken.
De muren van het huis en het atelier zijn opgetrokken in metselwerk; daarbij is in de voorgevel
vermoedelijk een kleine spouw van 2 cm aanwezig tussen een steens binnenblad en een halfsteens
buitenblad. De zij- en achtergevel zijn vermoedelijk gewoon anderhalfsteens massief. De vloeren zijn
doorgaans balklagen, met uitzondering van de vloeren op volle grond en de vloeren van de
ingangstravee, die in gewapend beton zijn. De luifels en balkons zijn evenals de draagstructuur van
het atelier uitgevoerd in gewapend beton.
In 1994 werd door de toenmalige eigenaar een aanvraag ingediend voor slaap met het oog op de
bouw van appartementen. Door de bescherming is dat echter onmogelijk geworden. Toen de
huidige eigenaar de woning in 2016 kocht, was ze opgedeeld in 4 appartementen met eigen keukens
en badkamers. Aangezien er tussen 1994 en 2016 nauwelijks geïnvesteerd was, was de woning niet
in goede conditie. Heel wat originele meubelen en afwerkingslagen waren verdwenen of
overschilderd.
In 2017 werden diverse isolatiewerken in het woonhuis uitgevoerd: de isolatie van de vloer tussen
kelder en gelijkvloers; de gedeeltelijke isolatie van de vloer tussen gelijkvloers en 1ste verdieping. In
2018 werden de ramen aangepakt: de originele vensters in voorgevel werden hersteld en de andere
ramen en deuren werden vervangen door nieuw houten schrijnwerk naar historisch model. In 2019
werden de gevels gereinigd en werden de platte daken hersteld en geïsoleerd. In datzelfde jaar
werden nieuwe houten ramen en deuren geplaatst in het atelier: enkele van de ramen volgen de
originele indeling, andere zijn moderne grote schuiframen.
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Op het moment van ons onderzoek woont het vierkoppig gezin in het woonhuis, terwijl de
achterbouw grondig gerenoveerd wordt. De afwerking van de achterbouw als loft in het voormalig
atelier is ver gevorderd en installaties zijn grotendeels geplaatst. Het doel op langere termijn is dat
het echtpaar in hoofdzaak gaat wonen in de tot loft herbestemde diamantslijperij, terwijl in het
woonhuis drie gastenkamers worden ingericht en uitgebaat.
Kenmerkend voor dit project is de aandacht voor de originele kleurstelling, die in een vooronderzoek
uitgebreid onderzocht werd en zoveel mogelijk gereconstrueerd wordt.

Energiebesparende maatregelen
Uitgevoerd of gepland
Dak
Het tentdak was reeds vóór de verkoop geïsoleerd met flensdekens in glaswol van vermoedelijk 7 cm
dik met reflecterende folie aan de binnenzijde.
Het plat dak van de slijperij is geïsoleerd met 16 cm isolatie op de 5 cm dikke nieuwe druklaag. Het
kleine platte dak van de tweede verdieping aan de linkerkant van het huis is geïsoleerd met 16 cm
isolatie. Het plat dak van de erker werd geïsoleerd aan de binnenkant met 4 cm XPS.

Muren
Op de eerste verdieping aan de voorgevel is een gedeelte van de muur geïsoleerd: op de beide
muren grenzend aan het balkon werd 3 tot 4 cm XPS gekleefd aan de binnenzijde. Dit was een koude
muur die aanleiding gaf tot comfortproblemen. Ter plaatse van de aansluiting van de luifel was er
vermoedelijk ook een koudebrug.

Figuur 4. Twee muren van het balkon, die aan de binnenzijde geïsoleerd zijn. De isolatie is doorgetrokken op de balk.

Het atelier is aan de buitenkant geïsoleerd met harde isolatieplaten van 2 tot 3 cm dik als deel van
een ETICS-systeem. De gemene muren van het atelier zijn geïsoleerd met 8 cm XPS aan de
binnenkant.
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Vloeren
Een groot deel van de balklaag tussen de kelder en het gelijkvloers (ter plaatse van de living) is
opgevuld met minerale wol, onderaan is de balklaag afgemaakt met gipskartonplaten. De vloer van
de grote slaapkamer op de 1ste verdieping is geïsoleerd door enkele planken weg te nemen en
vervolgens vermiculite tussen de balken te schuiven. Deze vloer grenst ter plaatse van de oversteek
aan de buitenruimte. Deze isolatie is ook bedoeld als akoestische barrière.
De vloer van het atelier is geïsoleerd met XPS gespoten op beton. Daarop is vloerverwarming
aangebracht, die ingewerkt is in de dekvloer.

Ramen en deuren
Volgende elementen van het buitenschrijnwerk zijn nog origineel: het grote raam van de living in de
voorgevel, het kleine raampje daar net naast, de voordeur en de garagepoort. In het raam in de
voorgeval is het glas vervangen door dun dubbel glas waarvan het buitenste blad getrokken is. Deze
nieuwe beglazing heeft een U-waarde van 2.0 W/m²K.

Figuur 5. Groot en klein raam vooraan in de living. Het glas van het grote raam is vervangen door dun dubbel glas. Er is een
tochtdichting voorzien in siliconen, aangezien het niet mogelijk was om een tochtstrip in te brengen.

Al het andere buitenschrijnwerk is vervangen naar bestaand model in tropisch hardhout (afzelia) en
met thermisch verbeterd dubbel glas (met een Ug van 1.0 W/m²K). Waar glas-in-lood in de deuren
of ramen aanwezig was, is het dubbel glas aan de buitenkant geplaats en het glas-in-lood aan de
binnenkant (achterdeur). De profielen van de opengaande vleugels hebben een enkelvoudige slag
met een platte tochtstrip. De rolluikkast van het raam vooraan in de living (Figuur 5) is aan de
buitenzijde geïsoleerd met een dun plaatje van 1cm XPS: het maximum dat erin paste.

Verwarming en warm water
De verwarming is vernieuwd, maar met behoud van originele gietijzeren radiatoren en leidingen in
het woonhuis. Woonhuis en atelier hebben elk een aparte condensatieketel op aardgas. Het warm
water van het atelier wordt gedeeltelijk geleverd door een zonneboiler die geïnstalleerd is op het
platte dak. Het gaat om twee panelen met een totaal oppervalk van ongeveer 4 m².
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Ventilatie en luchtdichtheid
Er is geen centrale ventilatie voorzien in de woning, noch in het atelier. Wel is er mechanische
afzuiging in alle badkamers. De verbetering van de luchtdichtheid in het algemeen is vooral
gerealiseerd door de vervanging van het schrijnwerk en door tochtborstels te voorzien onder de
deuren. Lokale problemen zoals bij het originele raam in de voorgevel, zijn ad hoc opgelost (Figuur
5).

Niet uitgevoerd of gepland
Muren
Er is beslist om de buitenmuren van het woonhuis (behalve die van het balkon op de 1ste verdieping)
niet te isoleren, enerzijds om problemen met vocht te vermijden, anderzijds uit pragmatische
overwegingen: er is voorrang gegeven aan het schrijnwerk. Ook de muur tussen de garage en de
verwarmde ruimtes is niet geïsoleerd. Mogelijk wordt dat op een latere datum wel nog (gedeeltelijk)
gedaan. Als je het volgens de regelgeving bekijkt, is die garage een deel van het beschermde
(verwarmde) volume, maar in de praktijk is dat niet zo.

Vloeren
De vloer op volle grond in de keuken werd niet geïsoleerd: daarvoor zou het nodig zijn om de
authentieke tegels op te breken en ofwel dieper uit te graven, ofwel de vloerpas te verhogen. De
impact van beide opties werd te hoog ingeschat. De vloer van de garage is ook niet geïsoleerd.

Ventilatie en luchtdichtheid
Meer aandacht voor luchtdichtheid, bv. door de raamprofielen van vervangramen luchtdicht aan de
muren te doen aansluiten met speciale tape, zou de noodzaak van een performante ventilatie
scherper stellen. De impact van een ventilatiesysteem D wordt als vrij ingrijpend ervaren en ook de
implementatie van een systeem C of C+ zou wel een aanzienlijke impact gehad hebben op ramen,
buitenmuren en binnendeuren. Om al die redenen geeft men er de voorkeur aan om te blijven
verluchten door het openen en sluiten van ramen en gebruik te maken van lokale afzuiging in de
badkamers.

Metingen
Geometrie
In 2017 werd een aantal foto’s genomen van de buitenkant, die als input gebruikt werden voor het
reconstrueren van een digitaal 3D model. Het aanzicht in Figuur 3 is een voorbeeld van wat mogelijk
is met een snelle dataverwerking, waarbij enkel vanop de grond foto’s genomen worden. De
observatiehoek leidt tot het ontstaan van lacunes op onzichtbare plaatsen. Desalniettemin is het
resultaat zeer bruikbaar, bv. voor het maken van ortho-foto’s die veel meer informatie bevatten dan
een klassiek getekend gevelzicht.
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IR-thermografie
Er zijn 3 series metingen uitgevoerd:
•

Op 20 december 2017, 10:00-13:15 (buiten 6-8°C, binnen 21-26(bureau)°C), vóór de
vervanging van de ramen

•

Op 20 februari 2019, 9:00-11:00 (buiten 4 tot 6.5°C, binnen 19-21°C), kort na de vervanging
van het schrijnwerk
Op 17 februari 2021, 8:00-11:30 (buiten 4.6 tot 8°C, binnen 19-21°C), na de vervanging van
het schrijnwerk

•

Uit de opnames van 2017 is duidelijk dat het originele schrijnwerk vooral bij de aansluiting tussen de
ramen en de muren, maar ook bij de aansluiting van de opengaande delen aan de vaste kaders,
nogal wat warmteverlies vertoont. Dat is zichtbaar aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant
(Figuur 6).

Figuur 6. Drie opnames van aansluitingen van het origineel schrijnwerk, waarbij warmteverliezen zichtbaar zijn aan de
dagkanten binnen (links en midden), aan de randen van opengaande vleugels (links) en tussen de gemetste raamdorpel en
de onderregel van het raamkader (rechts).

De betonnen lateien zijn structurele koudebruggen, zoals blijkt uit Figuur 7. Zelfs al is er geen spouw
aanwezig (die kortgesloten zou worden door de latei), dan nog is het binnenoppervlak van zo’n latei
een stuk kouder door het feit dat beton een betere warmtegeleider is dan metselwerk.

Figuur 7. Structurele koudebrug ter plaatse van de betonnen latei boven het raam, met daarnaast in de ribben van de erker
een geometrische koudebrug.

Nu is het schrijnwerk na vervanging qua prestaties wel niet helemaal gelijkwaardig aan standaard
hedendaagse profielen. Bij een standaard profiel rust de opengaande vleugel met een extra (derde)
slag op het vaste kader. Aangezien dit visueel te sterk zou afwijken van het origineel, heeft men
ervoor gekozen om de profielen van de vleugels ook bij de nieuwe ramen gelijk te laten komen met
die van de vaste kaders. Een tweede aspect is de sluiting: een moderne raamvleugel wordt op
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minstens drie punten gesloten en tegen de flexibele strips gedrukt. Hier is echter beslist om de oude
raampompen te hergebruiken, wat leidt tot een minder performante sluiting. Die twee aspecten die
eigen zijn aan schrijnwerk naar historisch model, leiden tot lichtjes koudere plaatsen bij de
aansluiting (Figuur 8). Het gaat hier dus niet om een fout of gebrek, maar om de logische
consequenties van een ontwerpkeuze.

Figuur 8. Detail van de aansluiting van een nieuw raam naar historisch model: door de afwezigheid van een derde slag
(vergelijk met het hedendaagse profiel rechts) en de historische sluiting, is een koudere zone zichtbaar in de spleet. Opname
februari 2019. (bron foto rechts: https://www.emacbelgium.be/nl/ramen/hout/linea/profiel-68mm, 28-07-2021)

Het globale beeld van de toestand na renovatie is echter wel dat het schrijnwerk een veel betere
dichting vertoont dan het originele: grote warmteverliezen door gebrekkige aansluiting zijn dus
merkelijk minder (Figuur 9).

Figuur 9. Achtergevel in 2021: geometrische en structurele koudebruggen blijven zichtbaar, maar de opvallende lekken aan
raamprofielen zijn verdwenen. Het nieuwe glas reflecteert, dus over de temperatuur van het glas valt op basis van deze foto
weinig te zeggen.

Wel blijven een aantal punctuele problemen. De aansluitingen op de schuin gemetste dorpels is daar
het meest opvallende van (Figuur 10). Dit detail is wellicht ofwel in het originele ontwerp niet
optimaal uitgewerkt, ofwel is het niet optimaal uitgevoerd bij de bouw. Het zijn uiteraard ook sterk
blootgestelde plaatsen: de voegen krijgen veel vocht te verwerken. Op die specifieke plaats lijken
enkele bakstenen lichtjes verschoven, misschien door lokaal opvriezen van de voegen. Aangezien het
raam daar niet verwijderd is, kon dit ook moeilijk verholpen worden, tenzij door van binnenuit de
luchtdichtheid te proberen verbeteren.
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Figuur 10. Koudebrug onderaan het originele raam in de voorgevel op het gelijkvloers (opname 2017).

Luchtdichtheidsmetingen
Op 14 juli 2021 werden luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd volgens EN 13829:2001 en conform de
bepalingen van de STS P 71-3. Aangezien het atelier en de woning twee deels apart functionerende
gehelen vormen, die ook elk een apart verwarmingssysteem hebben, werden ze ook apart gemeten.
In het ateliergedeelte is de muuropbouw ook anders en is alle schrijnwerk nieuw. De eerste meting
betreft het atelier (Figuur 11). Daarbij werd de ventilator geplaatst in de toegangsopening. Bij de
tweede meting werd die toegangsopening volledig luchtdicht afgesloten en werd een blaasdeur met
twee ventilatoren geplaatst in de deuropening van de achterdeur (Figuur 12). De tweede ventilator
was nodig om voldoende debiet te kunnen genereren.

Figuur 11. Gemeten volume en positie van de blaasdeur bij de eerste luchtdichtheidsmeting.
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Figuur 12. Gemeten volume en positie van de blaasdeur bij de tweede luchtdichtheidsmeting.

Vervolgens werd de luchtdichtheid van het volume van de woning apart gemeten. Daarvoor werd
het ateliergedeelte afgesloten en werd de blowerdoor geplaatst in de opening van de achterdeur.
Het volume is deze keer veel groter: ongeveer 1194 m³ en de verwachte lekken zijn groter. De
resulterende debieten zijn weergegeven in Tabel 1. Daaruit blijkt dat het atelier vrij goed presteert,
verglijkbaar met een nieuwbouwwoning, maar dat de luchtdichtheid van de woning te wensen
overlaat.
Tabel 1. Resultaten van de luchtdichtheidsmetingen.

Gemiddeld lekdebiet bij
50Pa drukverschil
Infiltratievoud bij 50 Pa

Atelier
464.1 m³/u

Woning
9650 m³/u

1.38 1/u

8.08 1/u

Om in te schatten wat de bijdrage is van de zolder, de kelder en de garage, werden die delen stap
voor stap afgesloten bij een constante overdruk van 50 Pa. Door het afsluiten van de zolder
verminderde het verliesdebiet van 9853 m²/u tot 5635 m³/u: een verbetering met 43%. Verdere
afsluiting van de doorgangen naar de kelder en de garage gaven geen significante verbetering. In dit
geval is het dus duidelijk waar een belangrijk deel van het probleem ligt.

U-waardemetingen
In 2017 is een U-waardemeting uitgevoerd op de linker zijmuur. We weten niet zeker hoe de muur is
opgebouwd: aanvankelijk werd vermoed dat er een luchtspouw van 1 tot 2 cm zou zijn, maar een
recentere boring suggereert het tegendeel. Als er een spouw zou zijn, is ze wellicht niet geventileerd
en het kan goed zijn dat ze op veel plaatsen kortgesloten wordt door mortelbaarden. Door de
meting kunnen we nagaan hoe de muur in werkelijkheid presteert.
Voor de technische en praktische achtergrond van de proef verwijzen we naar het gedetailleerde
verslag in bijlage. In Figuur 13 is te zien waar de meting is uitgevoerd.
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Figuur 13. Locatie van de fluxmeter en temperatuursensor aan de binnenzijde tijdens de meting van de U-waarde.

De resultaten zijn weergegeven in grafiekvorm in Figuur 14. Gemiddeld verliest de muur dus 1.23 W
warmte-energie per vierkante meter en per graad temperatuurverschil. Een eenvoudige
handberekening met richtwaarden voor de lambda-coëfficiënten en een op literatuur gebaseerde
warmteweerstand voor de spouw, levert 1.27 W/m²K, terwijl de veronderstelling van een continue
muur zonder luchtspleet 1.58 oplevert. Heeft de muur toch geen spouw, dan kan de goede score te
wijten zijn aan de droge toestand (en daardoor betere lambda dan de norm suggereert), het feit dat
de steen op zich een lagere lambda heeft dan wat uit norm-tabellen naar voor komt, en het feit dat
niet alle voegen perfect gevuld zijn.

Figuur 14. Resultaten van de U-waardemeting die loopt over 14 dagen. Het gemiddelde resultaat van dag 2 tot dag 14 is
1.23 W/m²K.

Comfortmetingen
Er werden kortstondige, indicatieve comfortmetingen uitgevoerd in de woonkamer, de keuken en
het bureau / de ouderslaapkamer op de verdieping op 17 december 2019. Daarvoor werd een
comfortmeter type 480 van Testo achtereenvolgens gedurende een uur in elke ruimte geplaatst
(Figuur 15). Behalve droge luchttemperatuur, meet het toestel ook de stralingstemperatuur (met
een zwarte bol), de RV, de CO2-concentratie en de luchtsnelheid. De resultaten worden volgens de
norm EN ISO 7730 omgerekend tot een PMV of PPD-waarde. De PMV bleef op alle momenten tussen
-1 en 1. Waar de PPD-waarde iets aan de hoge kant was, was dat te wijten aan de hoge
temperatuur: het huis werd op de dag van de meting namelijk iets warmer gestookt dan anders, om
een goede kwaliteit van IR-opnames te garanderen.
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Figuur 15. Opstelling van de comfortmeter in de living (links) en in de keuken (rechts).

Dit soort korte metingen gaat voorbij aan meer kritische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de
vraag of de luchtkwaliteit in de slaapkamers tijdens de tweede helft van de nacht nog goed is.
Daarvoor zouden meer doorgedreven metingen nodig zijn, die buiten het bestek van deze
meetcampagne vallen.

Binnenklimaat
Het binnenklimaat werd gelogd van januari 2018 tot begin juli 2021, met onderbrekingen in februari
2018 en oktober 2019 tot februari 2020. De temperatuur en RV werden gemeten in:
•
•
•
•
•

de living op het gelijkvloers;
de keuken (in de aanbouw) op het gelijkvloers;
het grote bureau op de 1ste verdieping, dat tijdens de metingen ook dienstdoet als
oudersslaapkamer;
de grote kinderslaapkamer aan de voorgevel op de 2de verdieping;
de zogenaamde slaapkamer 2, in feite de zolder.

De resultaten zijn grafisch weergegeven in Figuur 16 tot Figuur 25. In de leefruimtes wordt globaal
een goede comforttemperatuur gehaald. In de keuken ligt die tijdens de winter iets lager. Zoals
verwacht met een beperkte luchtdichtheid, zakt de relatieve vochtigheid in de verwarmde
leefruimtes tijdens de winters behoorlijk laag. Wel merken we dat de zeer lage waardes van begin
2018 in de daaropvolgende winters niet meer voorkomen: mogelijks heeft de vervanging van het
schrijnwerk tot deze verbetering geleid.
In de slaapkamer en vooral op de zolder is het probleem van oververhitting in de zomer reëel.
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Figuur 16. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de living: ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 17. 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 18. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de keuken: ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 19. 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 20. Temperatuur en relatieve vochtigheid in het bureau: ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 21. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in het bureau, opgesplitst per seizoen: meetpunten
gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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Figuur 22. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de slaapkamer: ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 23. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in de slaapkamer, opgesplitst per seizoen: meetpunten
gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.

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

15

Figuur 24. Temperatuur en relatieve vochtigheid in slaapkamer 2 (de zolder): ogenblikkelijke en weekgemiddelde waarde.

Figuur 25. Verband tussen temperatuur en relatieve vochtigheid in slaapkamer 2 (de zolder), opgesplitst per seizoen:
meetpunten gemiddeld per tijdstap van vier uur en kansverdelingen voor beide variabelen apart.
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LCA-analyse
In het kader van een thesisonderzoek is een analyse gemaakt van de impact van het isoleren van de
woning op de totale CO2-uitstoot die daarmee samenhangt. Dit wil zeggen: zowel de vermindering
aan uitstoot door de lagere warmtevraag aan warmte die gecreëerd wordt door aardgas te stoken,
als de toename aan CO2-uitstoot door het ontginnen van grondstoffen, het maken en vervoeren van
de isolatiematerialen, het plaatsen op de werf en uiteindelijk de verwerking bij het einde van de
levensduur van deze materialen. Het energieverbruik werd becijferd door gebruik te maken van de
EPB-rekentool. De zogenaamd ingebedde CO2 van specifieke isolatie-oplossingen werd becijferd op
basis van twee Nederlandse databanken: de Nationale Milieudatabase1 en de database van NIBE2.
De berekende scenario’s zijn niet gebaseerd op het uitgevoerde renovatieproject, maar wel op een
gedachtenexperiment:
•
•
•
•

scenario A: het oorspronkelijke gebouw zoals opgeleverd door Hoste
scenario B: beperkte isolatie van het dak, isolatie van vloeren, van de erker van van de
garage
scenario C: bijkomend isolatie van platte daken en vervanging van ramen
scenario D: bijkomend isolatie van muren en koudebruggen

De scenario’s gaan dus in stijgende lijn qua energiebesparing en in dalende lijn qua behoud van
erfgoedwaarden. In Figuur 26 is de totale berekende CO2-uitstoot van de vier scenario’s
weergegeven, uitgaande van een fictief referentiemoment (jaar 0). Uit deze resultaten blijkt dat de
ingebedde energie (of CO2) in de isolatiematerialen klein is in verhouding tot de operationele
energie nodig voor verwarming. Al na minder dan 5 jaar leiden de scenario’s met meer isolatie tot
een lagere totale uitstoot.

Figuur 26. Berekende totale CO2-uitstoot voor verschillende scenario’s (hertekend op basis van gegevens van C. Francis)

Deze analyse gaat wel voorbij aan de ingebedde CO2 in de woning zoals ze gebouwd is. Op het
moment waarop – hypothetisch – de vraag gesteld wordt of afbreken en herbouwen niet gunstiger
is in termen van CO2-verbruik dan renoveren, wordt die vraag relevant.

1
2

https://milieudatabase.nl/, geraadpleegd op 09-11-2021
https://www.nibe.info/nl/members, geraadpleegd op 09-11-2021
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Verbruiksgegevens
We hebben een inzicht in het recente verbruik door de gasfacturen van de voorbije jaren. Voor
verwarming en sanitair warm water werd in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk 44.4, 42.0 en 44.2
MWh aardgas verbruikt. Genormaliseerd volgens het aantal equivalente graaddagen van die jaren,
zou het gemiddelde van die drie jaren 50.1 kWh voor een standaard jaar.
We kunnen stellen dat het bruikbare vloeroppervlak tijdens die periode samenvalt met de
vloeroppervlakte van het huis, zonder het atelier. Het ongebruikte volume van de zolder (in de oksel
van het dak) en de garage zitten op de wip: strikt genomen horen ze tot het beschermd volume,
maar in de praktijk eigenlijk niet. Afhankelijk van de keuzes die je hierin maakt, komt het verbruik uit
op 126 tot 136 kWh/m²jaar.
De berekende vermindering in transmissieverliezen door de isolatiemaatregelen bedraagt 61 MWh
per jaar: een grote fractie van het werkelijke verbruik. Het valt te verwachten dat de zonneboiler een
groot deel van het verbruik voor warm water van het vernieuwde atelier zal kunnen genereren.

Schatting impact en besluit
De renovatie van het huis Billiet is nog niet helemaal voltooid, maar de balans op het moment van
de redactie van deze tekst is zeer positief. Comfort en energieprestaties zijn sterk verbeterd met
behoud van de meest waardevolle erfgoedelementen. De belangrijkste ingreep op vlak van
energiebesparing is de grotendeelse vervanging van het schrijnwerk naar historisch model. Daarmee
zijn problemen van matig aansluitende profielen en zeer lage isolatiewaarde van het enkel glas
opgelost. De keuze om één in-het-oog-springend venster authentiek te bewaren en de beglazing
ervan te vervangen door dun dubbel glas met een getrokken blad aan de buitenzijde, is een mooi
compromis. Daarnaast hebben plaatselijke verbeteringen aan de gebouwschil ook tot aanzienlijke
verbeteringen geleid.
Het zou technisch wellicht haalbaar zijn om meer binnenisolatie te plaatsen. Men zou daarvoor per
locatie het risico op vochtproblemen moeten evalueren om een keuze te maken van het optimale
systeem. Dat heeft uiteraard wel implicaties voor binnenafwerking, plaatsing van radiatoren, …
Het atelier staat qua aanpak een beetje los van het woonhuis-gedeelte: de renovatie is er
ingrijpender en het resultaat is ook een meer up-to-date, energetisch performant geheel. Het is
beter geïsoleerd en merkelijk luchtdichter dan de woning.
Luchtdichtheid van het woonhuis is een heikel punt: de vernieuwde ramen doen het vrij goed, maar
de toegang tot de zolder is tamelijk lek. Dit onderwerp moet samen beschouwd worden met
ventilatie: er is geen ontworpen ventilatiesysteem aanwezig, maar er wordt mechanisch afgezogen
in de douches op de verdiepingen. Daardoor ontstaat een situatie vergelijkbaar met systeem C, maar
waarbij de toevoeropeningen bestaan uit de lekken van de kelder, de garage en de voordeur, plus
alle kleinere lekken. Zeker niet alle ruimtes worden daarmee voldoende geventileerd. De bewoners
vangen dat op door het openen en sluiten van ramen.
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