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Iedereen isoleert

“Ook van een
rijwoning kan
je een lageenergiewoning
maken”

v.u. Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
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De waarheid over
warmtepompen
• Krijg je met een
warmtepomp ‘s
winters je huis wel
warm?
• Maken ze niet te
veel lawaai?
• Is een
warmtepomp
duur?

Hoe rendabel zijn
PV-panelen en
een thuisbatterij?

“Hoe meer zelfopgewekte
stroom we zelf
verbruiken, hoe
groter de winst”
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Als we tegen 2050
klimaatneutraal willen
zijn, moeten we nu de
handen uit de mouwen
steken en onze woningen
energiezuinig maken. Hoe?
In deze Ecobouwers Gazet
vol duurzame bouw- en
verbouwinfo vind je heel wat
antwoorden op die actuele
vraag. Staat het antwoord
dat je zoekt toch niet op
de volgende pagina’s?
Post je vraag dan op het
drukbezochte forum van
Ecobouwers:
Ecobouwers.be/forum.
Veel leesplezier!

Samenhuizen:
de voor- en nadelen

Vlaanderen kampt met een
structureel watertekort.
Wat kunnen we daaraan doen?

Samenhuizen zit in de lift. Woningen in cohousingprojecten vliegen zo snel de
deur uit dat er wachtlijsten ontstaan. De populariteit bewijst dat de woonvorm
heel wat voordelen heeft: sociaal contact, helpende handen en voordelige
gemeenschappelijke aankopen, bijvoorbeeld. Maar hoe zit het nu precies met de
nadelen waarover je soms hoort? Roland Kums van Samenhuizen vzw laat zijn licht
schijnen over de (on)gemakken van gemeenschappelijk wonen.
Mensen die samenhuizen
delen hun woning. Reken
maar op glurende buren?
Geef je je privacy op als je in
een cohousingproject stapt?
Roland Kums: Samenhuizen is
een begrip dat een brede lading
dekt. Soms deel je vrij veel - zoals
in een kangoeroewoning met een
inwonende senior - maar vaak gaat
het om een beperkt aantal gedeelde
ruimtes. Zo zijn er projecten met
aparte woningen die enkel een
tuin met zwemvijver delen, of een
polyvalente ontmoetingsruimte. Je
kan ook een reeks appartementen
uitrusten met kitchenettes en één
grote gedeelde keuken voorzien.
De ‘extra’s’ kunnen allerlei vormen
aannemen. Hoeveel privacy je
behoudt, hangt van jezelf af.

Samenhuizen wordt
wel eens gelinkt aan
hippiegemeenschappen.
Terecht?
Roland Kums: Meer en meer
mensen voelen zich aangetrokken
tot een woonvorm waarbij private
ruimte gecombineerd wordt met
gemeenschappelijke voorzieningen,
om verschillende redenen. Oudere
mensen die graag wat meer
gezelschap hebben. Of ouders met
jonge kinderen die gemakkelijker een
oppas vinden door de goede band
met hun buren. Of ambachtslieden
die een atelier kunnen delen. De
grens ligt bij je verbeelding.

“Samenhuizen is een
begrip dat een brede
lading dekt. Soms
deel je vrij veel, maar
vaak gaat het om een
beperkt aantal
gedeelde ruimtes”
___
Foto: Luc Jonckheere, Samenhuizen

Goede afspraken maken
goede vrienden. Maar om al
die afspraken te maken en
implementeren, moet je toch
erg vaak vergaderen?
Roland Kums: Vooral tijdens de
opstart van een nieuw initiatief wordt
er inderdaad veel overlegd. Dit zijn
ook momenten waarop de bewoners
elkaar beter leren kennen en met
elkaar leren omgaan. Tijdens de
bewoningsfase wordt er gewoonlijk
slechts één keer per maand kort
vergaderd. Dat valt dus nog wel mee.
Ervaren groepen geven als advies:
“Hoe minder regels, hoe beter.”

Vlaanderen kampt met een structureel en
zwaar watertekort. Zomers met code geel waarin de tuin sproeien not done is en het
water in de zwembadjes staat te verdampen
- zijn sinds kort een jaarlijks fenomeen.
Waarom heeft ons land dorst? En hoe
kunnen we die als particulier lessen?
We klagen allemaal al eens graag over het weer:
grijs, koud en regenachtig. Maar in werkelijkheid valt er
gemiddeld zo’n 925 mm neerslag per jaar in België. Dat is
niet zo veel. Niet de hoeveelheid regen, maar de overvloed
aan beton leidt tot overlast:
“De meest
water dringt niet meer door
in de grond en veroorzaakt
evidente manier
hinder of vloeit rechtstreeks
om regenwater
naar waterlopen. Ook
optimaal in te
daardoor is het watertekort
zetten is een
in Vlaanderen zo nijpend.
regenwaterput”
Water besparen en beter
___
leren beheersen is dus erg
belangrijk.
Joris Haems, Ecopuur: De meest evidente manier om
regenwater optimaal in te zetten is een regenwaterput. Als
dat niet lukt zijn er ook andere opties. Zoals de Hydraloop:
een volautomatische, zelfreinigende waterzuiveringsinstallatie die je huishoudelijk grijs afvalwater van douche,
bad en wasmachine hergebruikt voor toilet, zwembad of
tuin. Een ideale aanvulling op een regenput.
Benjamin Clarysse, Bond beter Leefmilieu: Ook
op en rond je woning kan je veel doen, zoals het aantal
verhardingen in je tuin beperken. Als je toch een terras
of tuinpad aanlegt, kan je kiezen voor waterdoorlatende
materialen, zoals schelpen of kiezels.
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DUURZAAM BOUWEN

Duurzaam bouwen:
de meestgestelde vragen
Is duurzaam bouwen duur? Wat is beter: een nieuwe woning bouwen of een bestaande
renoveren? Specialisten en ervaren rotten in het vak antwoorden kort en krachtig op
deze en nog meer prangende discussiepunten rond duurzaam bouwen en verbouwen.

Is ‘duurzaam’ bouwen
‘duur’ bouwen?
Pieter-Jan Jacobs, Puur
Bouwen: Wie duurzaam bouwt
gaat uit zichzelf vaak een stuk
verder dan de verplichte normen.
Dat kan de prijs opdrijven.
Daartegenover staat dat een lage
energievraag zichzelf op termijn
terugverdient. Prefabsystemen
kunnen de kosten drukken. Zoals
prefabstrobaalsystemen: een
goedkoop basismateriaal in een
betaalbaar systeem.
Wienerberger: Maar met
reguliere bouwmaterialen kan
je ook een energieneutrale
woning realiseren voor quasi
hetzelfde budget als een doorsnee
nieuwbouw. Zelf hebben we zo’n
project gerealiseerd in Waregem:
de Duurzame Wijk. Natuurlijk
draait het bij (ver)bouwen steeds
om keuzes maken. De grootte en
de compactheid van je woning
bepalen voor een groot stuk
de kostprijs. Door efficiënt en
inventief om te springen met
ruimte bespaar je heel wat centen.
Je bouwproject goed plannen en
faseren is ook goud waard.
Dries Hubrechts, Eurabo:
Klopt. Budgetvriendelijk bouwen
start bij een doordacht ontwerp
en efficiënt materiaalgebruik.
Zo heeft kurkisolatie een hoger

prijskaartje dan kunststofisolatie,
maar wanneer je het bijvoorbeeld
toepast als ‘naakte’ façade-isolatie
is het een budgetvriendelijke
oplossing. Dan vormt de
kurkisolatie tegen de muur
meteen ook de buitenbekleding
en is een extra afwerkingslaag dus
niet nodig.
Bovendien lenen ecologische
bouwmaterialen zich uitstekend
tot zelfbouw, waardoor de
aannemerskosten beperkt blijven.
Stijn Brancart, VIBE: Om
een eerlijke afweging te kunnen
maken, breng je zelfs beter
de kosten over de volledige
levensduur van je woning
in rekening. Demonteerbare
wanden en toegankelijke
leidingen zorgen bijvoorbeeld voor
besparingen op het toekomstige
renovatie- of onderhoudsbudget.
Zelfs als de initiële kost hoger
uitvalt kom je over de volledige
levensduur van je woning mogelijk
zelfs goedkoper uit.

“Je weet eigenlijk
nu al dat je woning
tegen 2050 zo
energiezuinig
mogelijk moet zijn.
Wie slim is, pakt het
meteen goed aan”
___

oudere woning zeker moet stellen,
is: kan ik deze woning renoveren
naar een fossielvrije woning die
voldoet aan de energienormen
van 2050? Als dat niet kan, is het
waarschijnlijk beter om te slopen
of op zoek te gaan naar een
andere woning.

Wat is beter: nieuwbouw
of renoveren?

Mijn huis is nog niet of
nauwelijks geïsoleerd.
Heeft het zin om te
investeren in één
energiezuinige ingreep?

Wouter Hilderson, Pixii Kennisplatform Energieneutraal
Bouwen: Soms het één, soms
het ander. Die keuze hangt af van
meerdere factoren. De eerste vraag
die je je bij de aankoop van een

Wouter Hilderson, Pixii Kennisplatform Energieneutraal
Bouwen: Als je enkel kijkt naar
vandaag, lijkt het gek: veel
investeren in één component,
wanneer de warmte nog langs

de andere delen verloren gaat.
Maar je weet eigenlijk nu al
dat je woning tegen 2050 zo
energiezuinig mogelijk moet
zijn. En dan is vandaag half werk
leveren gewoon weggesmeten
geld. Want dan komt de kost
om het goed te doen er nadien
bovenop. Wie slim is, pakt het
meteen goed aan.

Waar vind ik een
deskundige, duurzame
aannemer?
Dries Hubrechts, Eurabo:
Verbouwers zoeken duurzame
aannemers en duurzame
aannemers zijn op zoek naar
duurzame bouwers. Daarom
treedt Eurabo dikwijls op als
‘relatiekantoor’ door de twee
partijen met elkaar in contact
te brengen. Daarbij houden we
zo veel mogelijk rekening met
de regio, de aard van het project
en de timing. Wel start je best
tijdig je zoektocht: een ervaren
aannemer heeft nu eenmaal
een goed gevuld orderboekje.
Niet vergeten: je vindt ook een
lijst van bouwpartners terug op
Ecobouwers.be/professionals.

Kan je aan het het E-peil
zien hoe duurzaam een
woning is?
Sara Van Dyck, Bond Beter
Leefmilieu: Het E-peil geeft de
jaarlijkse energievraag weer. Hoe
lager je energievraag, hoe groener
je label. Maar de energievraag
van een woning dekt niet de
volledige lading wanneer het op
duurzaamheid aankomt. Hoe
hoog ligt het waterverbruik? Uit
welke materialen is de woning
opgetrokken? Hoe ver woon je

van je werk en de school van je
kinderen?
Hou vooral de ligging en
het eigen verbruik in de gaten.
Als je woning binnen de
stads- of dorpskern ligt en je
zelf spaarzaam omgaat met je
verbruik, ben je alvast goed
op weg.

Moeten we dan allemaal
in woontorens gaan
wonen?
Eva Heuts, VIBE: Nee hoor.
Het belangrijkste is om het
beetje open ruimte dat ons nog
rest in Vlaanderen te vrijwaren.
Dat doen we door niet meer
te bouwen op slecht gelegen
plaatsen, bijvoorbeeld in
overstromingsgebieden, of door
slecht gelegen woningen
te herlokaliseren.
De komende jaren zullen er
steeds meer mensen in steden
gaan leven. Die evolutie roept om
dichter bij elkaar te wonen, en
om collectieve woonvormen zoals
cohousing te stimuleren. Dat kan
zeker in appartementen.
Maar waar de steden inzetten
op kernverdichting en groei,
hebben dorpen en gehuchten
meer baat bij kernversterking.
Wijken vol appartementsblokken
zijn daar niet op hun plaats.
Wonen op schaal en op maat
van het dorp, aangename
ontmoetingsplekken, ruimte voor
groen en water, enz. Dat is de visie
die wij ondersteunen.
Vergeet zeker niet je premies
voor duurzaam bouwen aan te
vragen bij Fluvius via
Fluvius.be/premies.

Een huis van
steen, stro of hout?
STEEN
Wienerberger: De klei van steen wordt lokaal gewonnen. Bovendien
hebben bakstenen een levensduur van meer dan honderd jaar, en zelfs
daarna kunnen de stenen in principe nog hergebruikt worden in andere
toepassingen. Ook met traditionele bouwmaterialen kan je woningen
bouwen die bijna-energieneutraal (of zelfs helemaal energieneutraal)
zijn. Keurmerken en duurzaamheidslabels wijzen je de weg.

HOUT
Dries Hubrechts, Eurabo: Duurzaam bouwen met hout is evident
zolang je kiest voor hout met een FSC- of PEFC-label. Die labels staan
garant voor duurzaam bosbeheer. Hout is een hernieuwbaar en
nagroeibaar bouwmateriaal, dat lokaal geproduceerd kan worden. Je
slaat ook de CO2 die het hout door de jaren heen heeft opgenomen op
in je gebouw. Door gecertificeerd hout te gebruiken, timmer je mee aan
een beter klimaat.

STRO
Pieter-Jan Jacobs, Puur Bouwen: Stro is de droge, geperste stengel
van graan. Het is dus ook een hernieuwbare, nagroeibare grondstof
die lokaal geproduceerd kan worden. Veel mensen vrezen voor
ongedierte, maar stro bevat vrijwel geen voedingsstoffen. Knaagdieren
en insecten zijn vooral op zoek naar warmte. Het probleem bij de
meeste isolatiematerialen is dat ongedierte - om bij de isolatie te raken
- ook het dampscherm perforeert, wat kan leiden tot vochtproblemen
en schade. Er bestaan gelukkig oplossingen om ongewenste gasten
buiten te houden. Bij strobalen nemen de pleisters de plaats in van het
dampscherm en stelt dit probleem zich niet.
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ISOLATIE

Een woning gebouwd vóór 2006 is
onvoldoende geïsoleerd
Onderzoek toont aan dat bijna alle woningen die in België gebouwd zijn vóór 2006 onvoldoende geïsoleerd en dus niet futureproof zijn.
Bovenstaande titel is dus een feit. Maar onderstaande populaire beweringen over isolatie zijn dat - gelukkig - absoluut niet.

fictie
Als je te veel isoleert, krijg
je schimmel
Benjamin Clarysse, Bond
Beter Leefmilieu: Isolatie zelf
veroorzaakt geen schimmel, maar
een slechte plaatsing of matige
ventilatie kan wel schimmel tot
gevolg hebben.
Waak erover dat je isolatie
correct wordt aangebracht:
zonder kieren, stevig bevestigd
en met een dampscherm aan
de binnenzijde. Zo voorkom je
luchtlekken en koudebruggen,
waar je energie verliest en er
condensvorming kan optreden.
Maak ook van ventilatie een
prioriteit. Een woning is namelijk
altijd een beetje vochtig: van
de douche, door onze adem,
wanneer je kookt, enz. Dat
vocht moet nu eenmaal
afgevoerd worden. Hoe beter
je woning geïsoleerd is, hoe
belangrijker het is dat je een
ventilatiesysteem voorziet.

fictie
Van een rijwoning kan je
geen lage-energiewoning
maken
Wienerberger: Isolatie
plaatsen in rijwoningen blijkt
vaak een moeilijke opdracht.
Extra isolatie neemt plaats in. Die
is vaak niet beschikbaar aan de
stoepkant. Gelukkig bestaan er
manieren om van een rijwoning
een lage-energiewoning te
maken. Dankzij systemen
die je langs de buitenkant
van je gevel plaatst, zoals het
Façabricksysteem, kan je een
muur grondig isoleren met een
beperkte opbouwdikte. En dit
zonder dat je aan de binnenkant
met een werf zit of tijdelijk een
ander onderkomen moet vinden.
Je gevel krijgt een nieuwe look
met steenstrippen, van dezelfde
kwaliteit als gewone bakstenen.
De muurdikte blijft dus beperkt
en je rijwoning wint enkel aan
charme en comfort.

fictie
Veel isoleren veroorzaakt
oververhitting in de
zomer
Laurens Marysse, VIBE: Een
goed geïsoleerd huis houdt de
warmte ook ‘s zomers binnen.
Klinkt logisch, toch? Gelukkig
klopt dit niet. Dankzij isolatie heeft
de warmte het net moeilijker om
binnen te raken. Laat je woning
‘s nachts - wanneer het frisser is wel best zo veel mogelijk afkoelen

door de ramen open te zetten.
De meeste hitte komt trouwens
binnen via de ramen. Een
goede automatische zonwering
doet wonderen.

fictie
In een passiefhuis of
BEN-woning mag je geen
ramen openen
Wouter Hilderson, Pixii Kennisplatform Energieneutraal
Bouwen: Eerst veel geld
uitgeven aan luchtdichtheid
en een ventilatiesysteem om
vervolgens je ramen open te
zetten. Het lijkt een beetje gek.
Maar zo’n ventilatiesysteem wil
je voor wanneer je de ramen
níét wil openzetten. In de winter
wanneer je de koude en in de
zomer wanneer je de warmte
wil buitenhouden. In de lente
kan je gerust alles wagenwijd
openzetten.

fictie
Een ventilatiesysteem
is een broeihaard van
bacteriën
Benjamin Clarysse, Bond
Beter Leefmilieu: De mythe dat
een ventilatiesysteem van het
type D, waarbij lucht mechanisch
aan- en afgevoerd wordt, een
broeihaard is van bacteriën
doet hardnekkig de ronde. Dit is
onderzocht door het WTCB, het
Wetenschappelijk en Technisch
Centrum voor het Bouwbedrijf.
Conclusie: fake news. Bij een goed
onderhouden systeem bleek er
letterlijk geen vuiltje aan de lucht.
Het WTCB onderzocht
daarnaast ook pover geplaatste
en slecht onderhouden systemen.
Die bleken inderdaad onderdak
te bieden aan bacteriën en
schimmels, maar niet in die
mate dat er een reëel
gezondheidsrisico bestond.
Sterker nog: de onderzoekers
lieten in hun rapport optekenen
dat niet ventileren een veel
schadelijker impact had op
de luchtkwaliteit binnenshuis
dan het slechtst onderhouden
ventilatiesysteem.

“Maak ook van
ventilatie een
prioriteit. Een
woning is namelijk
altijd een beetje
vochtig”
___

Ga je binnenkort bouwen of renoveren?

Bezoek de jaarlijkse Ecobouwers
Opendeurdagen in november!
Meer dan 150 huiseigenaren die duurzaam gerenoveerd of gebouwd
hebben, zetten voor jou hun deuren open. Welke keuzes hebben
zij gemaakt en waarom? Hoeveel kostte de renovatie? Met welke
vakmannen gingen ze in zee? Wat zijn je mede-bezoekers van plan?
Je hoort het allemaal uit eerste hand.
De Ecobouwers Opendeurdagen trekken jaarlijks
meer dan 3.000 bezoekers!
Ecobouwers.be/opendeur

ALTIJD GRATIS

Kijk. Droom. Kies.

Bezoek onze webshop op eurabo.be

Je vindt je favoriete bakstenen
en dakpannen in onze showrooms.

Bio-ecologische materialen voor
energiezuinige houtbouw en renovatie

Steico flex FSC®

Isokurk

pro clima

Houtwolisolatie

Vloer- en muurisolatie

Luchtdichting

Welkom in één van onze showrooms:
Kijk naar maar liefst 600 gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers.
Droom van een afgewerkt resultaat dankzij echte plaatsingssituaties.
Kies je favoriete stalen om mee te nemen naar huis.

10

%

IS O LATI EK O R

oor leden van
10% korting v
natuurpunt

TI N G

Meer weten? Onze vakmensen helpen je graag op weg!

WIE_Showroom-ad_129bx195h_NL.indd 1

Wij kiezen voor verantwoord bosbeheer. U ook?

Bio-ecologische bouwpartner 2014

Ontdek onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk
of via www.wienerberger.be/showrooms

ROK 52 - Pont West 112

Wiedauwkaai 87

info@eurabo.be

Instagram: eurabocvba

B-9600 Ronse

B-9000 Gent

www.eurabo.be

Twitter: @eurabo

+32(0)55 23 51 40

+32(0)9 216 46 40

Facebook: eurabo

03/09/2019 17:30

PUUR IS EEN ECOLOGISCH

BOUWBEDRIJF MET EEN PASSIE
VOOR KALKHENNEPBOUW EN
STROBALENBOUW.

WIJ BOUWEN AANGENAME,

GEZONDE, DUURZAME HUIZEN.
Steeds meer mensen stappen af van tra-

ditionele bouwmaterialen die belastend

zijn voor het milieu. Niet alleen om ecologische redenen maar ook omdat ze in

een duurzaam en gezond huis willen wo-

nen. Natuurlijke ruwbouwmaterialen zoals
hout, stro en kalkhennep zijn uitstekende

ecologische alternatieven. Ze bevatten
geen toxische grondstoffen. Dankzij de

dampopen werking zorgen ze voor een
aangenaam en gezond binnenklimaat.
Architectengroep Barchi Strobalenwoning

Heat smart
#LikeABosch

BEKIJK ONZE PROJECTEN
W W W. P U U R - B O U W E N . B E

Baeyens & Beck Prefabwoning kalkhennep

EasyControl CT200
Ben je onverwacht laat thuis? Is het onverwacht slecht
weer? EasyControl is al op de hoogte en past de
temperatuur in je huis zélf aan. Dankzij deze slimme
thermostaat bespaar je tot 25% energie en heb jij het altijd
heerlijk warm. De intelligente radiatorthermostaten zorgen
voor een eenvoudige besturing van aparte kamers.
www.bosch-climate.be

MVC Architecten - Renovatie
kalkhennep - Foto: Cedric Verhelst

PUUR

Hundelgemsesteenweg 2

NATUURLIJKE KLIMAATREGELING

8990 Baaigem
GOEIE ISOLATIE

+32 488 242 862
CO2-NEUTRAAL

pieter-jan@puur-bouwen.be
GEZOND BINNENKLIMAAT

VERSIE 11/09/2019

• gratis advies aan zelfbouwers!
• isolatie opleidingen: eurabo.be/opleidingen
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Warmtepompen:
te koud,
te lawaaierig,
te duur?

Vind de premies waar je recht op hebt
De overheid wil duurzaam bouwen graag stimuleren en stelt daarvoor
allerhande fiscale voordelen ter beschikking, zoals premies voor
warmtepompen, regenwaterputten, isolatie, batterijen, enz. Zelfs voor de
coördinatie van collectieve renovatieprojecten kan je een premie ontvangen: de
burenpremie.
Er beweegt regelmatig wat in het premielandschap. Daardoor is het soms
moeilijk het overzicht te bewaren, of te achterhalen of je wel of niet in
aanmerking komt voor een premie.

Wanneer het gaat over warmtepompen kampen
veel (ver)bouwers nog steeds met hardnekkige
twijfels. Ze vrezen voor een hoge elektriciteitsfactuur
en een laag rendement. Terecht? Joost Berckx,
warmtepompspecialist bij Bosch Climate, ontkracht
de belangrijkste tegenwerpingen.
Bouwers en verbouwers
vrezen wel eens dat een
warmtepomp hun huis
's winters onvoldoende
kan verwarmen. Is die
vrees gegrond?
Joost Berckx: Een warmtepomp haalt de warmte uit
de buitentemperatuur: uit de
lucht of uit de grond. Je hoeft je
gelukkig nooit zorgen te maken
om je binnentemperatuur.
Een warmtepomp werkt tot
temperaturen van -25°C. Zakt de
temperatuur lager dan dat - wat
in België zéér zelden voorvalt
- dan draai je een poosje op
energie uit je buffervat of steekt
een elektrische weerstand een
handje toe. Rillen zit er dus niet
in. Een goed geïsoleerde woning,
uitgerust met verwarming op
lage temperatuur zoals vloerof wandverwarming, blijft wel een
must vóór je een warmtepomp in
huis haalt. Hoe minder elektriciteit
je warmtepomp moet verbruiken,
hoe sneller je je investering
eruit haalt.

Wat met het gerucht
dat warmtepompen veel
lawaai maken?
Joost Berckx: Soms denken
mensen dat een warmtepomp
zoveel lawaai maakt dat jij of

WARMTEPOMPEN

Ecobouwers houdt voor duurzame (ver)bouwers de vinger aan de pols met
de Renovatiewijzer: surf naar Ecobouwers.be/renovatiewijzer en je krijgt per
thema een mooi overzicht van de beschikbare premies voor duurzaam bouwen.
Vergeet niet tijdig je premies aan te vragen
bij de netbeheerder Fluvius
via www.fluvius.be/premies!

de buren er ’s nachts niet van
kunnen slapen. Of dat je niet
meer rustig in de tuin kan
zitten. Dat komt omdat luchtwaterwarmtepompen - die
de buitenlucht gebruiken als
warmtebron - een buitenunit
hebben. Daar zit een ventilator
in die geluid maakt wanneer
hij draait. In de praktijk merk
je dat geluid zelden op. Een
moderne warmtepomp maakt
gemiddeld niet meer geluid
dan een afwasmachine. Een
bodem-waterwarmtepomp werkt
nagenoeg geruisloos, maar wordt
minder vaak toegepast.

Tot slot: zijn
warmtepompen echt zo
duur?
Joost Berckx: Aan de
aanschaf en de installatie van
een warmtepomp zijn inderdaad
hogere kosten verbonden dan
aan een nieuwe gasketel. Het
Vlaams Gewest - en sommige
lokale overheden - bieden
daarom een premie aan als je
bij een renovatie kiest voor de
installatie van een warmtepomp.
Een warmtepomp vergt ook
een grondig isolatiepakket. Is
je woning goed geïsoleerd, dan
kan je kiezen voor een kleinere
warmtepomp - waardoor de

“Een moderne
warmtepomp maakt
gemiddeld niet
meer geluid dan een
afwasmachine”
___

aanschafprijs beperkt blijft - en zal
je energiefactuur sowieso relatief
laag liggen.
Het grote voordeel van een
warmtepomp is wel dat het
één van de meest duurzame
verwarmingstechnieken
is. En een woning die nu al
toekomstbestendig is, zal minder
snel in waarde dalen. Het gaat
dus om een investering op de

lange termijn. Bovendien zijn de
onderhoudskosten beperkt: een
warmtepomp vraagt nauwelijks
onderhoud.
Wie zelf een warmtepomp
installeert, kan terecht bij Fluvius
voor premies tussen 300 en
4.000 euro, afhankelijk van het
type warmtepomp.

Nieuw in 2020
Mis de lancering niet:
Schrijf je in op de Ecobouwers nieuwsbrief
via www.Ecobouwers.be

Verwarmen zonder
aardgas of stookolie:
wat kan er in mijn
woning?
Helemaal van aardgas
of stookolie af: dat kan
met verschillende groene
verwarmingstechnieken.
Met de Ecobouwers Groene
Warmte tool kun je nagaan
welke technieken haalbaar zijn
voor jouw woning.
Zo kun je jouw huis heel
klimaatbewust verwarmen.

ecobouwers.be/groenewarmte
www.energiesparen.be/ikBENOveer

Uw ene
rgiekos
ten
verlage
n zond
er
zorgen
!

ec puur

www.advenso.be
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ZONNE-ENERGIE EN BATTERIJEN

Slaan we binnenkort allemaal de stroom
uit onze PV-panelen zelf op?
Sinds 1 augustus 2019 kan je - met een attest van
Fluvius - bij het Departement Omgeving een
premie aanvragen voor een thuisbatterij. Met zo’n
thuisbatterij kan je de energie van je zonnepanelen
opslaan en gebruiken op een later moment. Maar
is dit wel het juiste moment om een batterij aan te
schaffen of wachten we beter nog even? En loont het
nog steeds om te investeren in zonnepanelen? Onze
Ecobouwers-experts geven tips.

Is zo’n thuisbatterij
rendabel?
Sara Van Dyck, Bond
Beter Leefmilieu: Zelfs met de
premie zal je op dit moment als
particulier uit een thuisbatterij
zelden financiële winst halen. De
aankoopprijs ligt gewoon nog te
hoog. De kentering is wel ingezet:
batterijen dalen alsmaar in prijs.
Binnenkort liggen de kaarten
waarschijnlijk anders.
Ludovic Vigneron, CEO
Advenso: Op vlak van klimaat
is er wel winst te boeken. Hoe
meer zelfopgewekte stroom we
ook zelf verbruiken, hoe beter.
Mensen die kiezen voor een
thuisbatterij kunnen tot 80% van
hun eigen opgewekte stroom zelf
verbruiken. In de toekomst - als de
tariefstructuur aangepast wordt zou je met een thuisbatterij zelfs
stevig winst kunnen maken.

Een thuisbatterij
wordt gevoed door
zonnepanelen. Wekken ze
ook stroom op als de zon
niet schijnt?
Joris Haems, Ecopuur: Zolang
het licht is leveren zonnepanelen
stroom. Dus ook als het bewolkt
is. Je zonneopbrengst zal

wel lager liggen. Maar deze
lagere opbrengst is zeker niet
verwaarloosbaar: wolken houden
slechts een deel van het
zonlicht tegen.
Ook in de winter blijven de
panelen rendabel. In de periode
van oktober tot maart wordt
nog steeds 30% van de jaarlijkse
energie opgewekt. De overige
70% wordt tussen april en
september geproduceerd.

Zoutwaterbatterijen (rechts). Foto: Stroomop

Zonnepanelen verbruiken
veel energie bij de
productie. Is dat dan wel
duurzaam?

Draaien mensen met
zonnepanelen verlies
wanneer ze een digitale
meter installeren?
Sara Van Dyck, Bond
Beter Leefmilieu: De voor- en
nadelen van de digitale meter
afwegen doet veel stof opwaaien.
Kort gezegd komt het hierop
neer: heb je een digitale meter,
dan haal je de meeste winst uit je
zonnepanelen wanneer je zo veel
mogelijk van de zelfopgewekte
stroom ook zelf verbruikt. Boilers,
wasmachines en vaatwassers
overdag laten draaien dus!
Daarmee kan je je voordeel een
stuk opkrikken. Op de website van
de VREG kan je de berekening
voor jezelf maken.

“Mensen die kiezen
voor een thuisbatterij
kunnen tot 80%
van hun eigen
opgewekte stroom
zelf verbruiken”
___

Ludovic Vigneron, CEO
Advenso: Het hoofdbestanddeel
van een zonnepaneel is
silicium, ofwel glas. Dit wordt
gewonnen uit zand. Het klopt
dat er bij de productie van
silicium veel energie nodig
is. De CO2-voetafdruk van
een Chinees zonnepaneel is
3,8 ton. Die energiekost heb
je met je PV-paneel na een
vijftal jaar terugverdiend. Onze
Duitse zonnepanelen hebben
daarentegen een voetafdruk van
1,3 ton per paneel. Na zo’n twee
jaar heb je dus evenveel energie
opgewekt als nodig was voor de
productie. Zonnepanelen gaan
trouwens zeker 25 jaar mee. En
op het einde van zijn leven kan

er 90% van een zonnepaneel
gerecycleerd worden. Bijna geen
enkel ander elektronisch apparaat
doet beter.

Wat is het verschil
tussen zonnepanelen en
warmtepomppanelen?
Joris Haems, Ecopuur:
Warmtepomppanelen zijn
zonnepanelen met een
ingebouwde warmtewisselaar
voor een warmtepomp. Veel
mensen denken dat die
combinatie een lager rendement
oplevert dan de twee technieken
apart. Het tegendeel is waar:
de warmtewisselaar koelt de
zonnepanelen af, waardoor
die net beter functioneren.
Omgekeerd is de lucht rond een
zonnepaneel altijd wat warmer,
waardoor de warmtewisselaar het
makkelijker heeft.
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De 7 hoekstenen van
duurzaam bouwen en
renoveren
1. Locatie is alles
Je kent de leuze wel: locatie, locatie, locatie. Een
vlotte verbinding met het openbaar vervoer, winkels
op wandelafstand en makkelijk bereikbare scholen zijn
onbetaalbaar. Wie kiest voor een stedelijke woning,
woont bijna steevast duurzamer dan wie woont in een
fermette ‘op den buiten’. Dichter bij elkaar wonen bespaart
kilometers aan riolering, gas- en elektriciteitsaansluitingen.

4. Kies voor materialen met een eeuwig leven
Gebruik je bouwmaterialen die duurzaam geproduceerd
zijn? Fantastisch! Maar heb je ook rekening gehouden met
het transport en de recyclage? Ook daarover kan je je best
goed informeren. Lokaal geproduceerde, hernieuwbare
materialen zijn je beste koop op vlak van duurzaamheid.

5. Bouw gezond
Een energiezuinige woning is luchtdicht. Daarom is
een goed werkend ventilatiesysteem belangrijk om een
gezond binnenklimaat te bewaren. Vermijd schimmel,
vochtproblemen en warmteverlies met een degelijke
ventilatie.

3. Isoleer
Isoleren heeft niets dan voordelen. Naast muur-,
vloer- en dakisolatie plaatsen, kan je ook je ramen
vervangen door hoogrendements- of driedubbel glas.
Wie duurzaam wil verbouwen, kijkt best verder dan de
klassieke, synthetische isolatieplaten. Kies eens voor
kurk, papiervlokken of stro: dit zijn bio-ecologische
isolatiematerialen die uitstekend isoleren.

Dankzij een groenestroomcontract en verwarming op
hernieuwbare energie - bijvoorbeeld via een warmtenet of
warmtepomp - kom je al een heel eind. Ook zonnepanelen
en een zonneboiler maken je woning zelfstandiger op vlak
van je energiebehoefte.

7. (Ver)bouw met advies
• Een goede architect met aandacht voor duurzaamheid is
van onschatbare waarde.
• Wil je weten hoe andere verbouwers hun project hebben
aangepakt, en met welke architect ze in zee gingen,
dan ben je ieder najaar welkom tijdens de Ecobouwers
Opendeurdagen.
• Daarnaast kan je steeds terecht bij de Provinciale
Steunpunten Duurzaam Bouwen en Wonen voor advies
op maat.

Steunpunt Antwerpen
www.kampc.be
info@kampc.be
014 27 96 50
Steunpunt Antwerpen stad
ecohuis.antwerpen.be
ecohuis@stad.antwerpen.be
032 17 08 11
Steunpunt Limburg
www.dubolimburg.be
info@dubolimburg.be
011 39 75 75

6. Schakel over op hernieuwbare energie en
warmte

2. Bouw compact
Wist je dat… een matig geïsoleerd rijhuisje op vlak van
duurzaamheid vaak beter scoort dan een supergeïsoleerde
villa met zonnepanelen? Want wie compacter woont,
verbruikt minder energie en materialen, waardoor je net
méér kan doen met je budget. Een pientere architect kan
bovendien ook een klein perceel omtoveren tot een ruim
ogende droomwoning.

PARTNERS

Steunpunt Oost-Vlaanderen
www.bouwwijs.be
dubo@oost-vlaanderen.be
092 67 78 07
Steunpunt Gent stad
stad.gent/energiecentrale
energiecentrale@stad.gent
09 266 52 00
Steunpunt Vlaams-Brabant
www.dubovlaamsbrabant.be
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
016 23 26 49
Steunpunt West-Vlaanderen
www.acasus.be
info@acasus.be
058 75 04 00

Ecobouwers is een project van Bond Beter Leefmilieu

Ecobouwers Renovatiewijzer

Zie je door de bakstenen
de muur niet meer?
Alles rond duurzaam renoveren:
Advies - tips - groepsaankopen
premies - infosessies
Ecobouwers.be/renovatiewijzer

___
Partners van Ecobouwers

___
Met steun van
KLIMAAT
NEUTRAAL

___
Sponsors
PUUR IS EEN ECOLOGISCH

BOUWBEDRIJF MET EEN PASSIE
VOOR KALKHENNEPBOUW EN
STROBALENBOUW.

WIJ BOUWEN AANGENAME,

GEZONDE, DUURZAME HUIZEN.
Steeds meer mensen stappen af van tra-

VIBE is een onafhankelijke kennisorganisatie, op het kruispunt tussen de
bouwsector en de milieubeweging. VIBE vzw genereert, verzamelt en publiceert
kennis en informatie over milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen.

ditionele bouwmaterialen die belastend

zijn voor het milieu. Niet alleen om ecologische redenen maar ook omdat ze in

een duurzaam en gezond huis willen wo-

nen. Natuurlijke ruwbouwmaterialen zoals
hout, stro en kalkhennep zijn uitstekende

ecologische alternatieven. Ze bevatten
geen toxische grondstoffen. Dankzij de

dampopen werking zorgen ze voor een

aangenaam en gezond binnenklimaat.
Architectengroep Barchi Strobalenwoning

BEKIJK ONZE PROJECTEN
W W W. P U U R - B O U W E N . B E

Ecopuur. Oogst zelf je energie. Ecopuur brengt slimme, groene oplossingen samen
op maat van elk project.

Isoleren?

Baeyens & Beck Prefabwoning kalkhennep

Wienerberger ontwikkelt energie-efficiënte en duurzame bouwmaterialen en
oplossingen.
MVC Architecten - Renovatie
kalkhennep - Foto: Cedric Verhelst

Bosch Climate streeft naar perfecte verwarmingsoplossingen met respect voor de
natuur.
PUUR

Hundelgemsesteenweg 2

NATUURLIJKE KLIMAATREGELING

Verwarmen?
Energie?

8990 Baaigem

GOEIE ISOLATIE

+32 488 242 862

CO2-NEUTRAAL

pieter-jan@puur-bouwen.be
GEZOND BINNENKLIMAAT

Advenso is gespecialiseerd in hernieuwbare energie. Advenso staat in voor advies,
verkoop en de realisatie van groene energie-oplossingen voor de residentiële sector,
publieke gebouwen en de projectmarkt.
Eurabo is door de jaren heen uitgegroeid tot een groothandel van formaat in bioecologische bouw-, hout- en isolatiematerialen. Kennisdelen en advies geven staan
centraal.
Samenhuizen verruimt de wooncultuur naar meer duurzame woonopties. Ze is het
forum voor alles wat gemeenschappelijk wonen aangaat en stimuleert de realisatie
van meer gemeenschappelijk wonen.
Pixii - Kennisplatform Energieneutraal Bouwen. Binnen de transitie
naar een duurzame samenleving helpt Pixii als neutrale wetenschappelijke
onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking
als op de werf.
Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden
en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame,
hernieuwbare samenleving.

(c) Bond Beter Leefmilieu 2019 Teksten Jurgen Naets, Sarah Hennin Contact info@ecobouwers.be ▲ 02 282 19 42 ▲ www.ecobouwers.be Foto’s (c) Jasper Léonard (tenzij anders vermeld)

