
Project 
VS6 Menen
Praktijkvoorbeeld van een 
doorgedreven woningrenovatie





Project 
VS6 Menen
Praktijkvoorbeeld van een 
doorgedreven woningrenovatie



4

Project VS6 Menen

SAMENVATTING WERKEN KOSTPRIJS  
EXCL BTW (€) 

INSCHATTING  
ENERGIEWINST

STAP 1 STRIPPEN WONING -UITBRAAK BESTAAND VLOERPAKKET EN BETONPLAAT 5.128

STAP 2 RUWBOUW: RIOLERING GESCHEIDEN STELSEL EN GEWAPENDE BETONPLAAT 7.032

STAP 3 BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT VAN ALLE MUREN + PLAATSELIJK HERBEPLEISTEREN 
Zowel binnen- als buitenmuren

6.810

STAP 4 VOLLEDIGE RENOVATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
a. Uitbreiding installatie
b. Overal LED-verlichting

5.196 2 %

STAP 5 VOLLEDIGE RENOVATIE SANITAIRE LEIDINGEN 1.110  

STAP 6 PLAATSING EPS-VLOERISOLATIE + GEWAPENDE CHAPE
a. Dikte isolatie: 17 cm
b. Gewapende chape 7 cm

3.513 12 %

STAP 7 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK + GARAGEPOORT
a. PVC 7-kamerprofielen
b. Hoogrendementsbeglazing 1.0 W/m²K

18.007 19 % 

STAP 8 INSTALLATIE WARMTEPOMPBOILER + GASCONDENSATIEKETEL 2 CIRCUITS 
a. 270 liter (3-4 personen)
b. Vloerverwarming gelijkvloers
c. Radiotoren op verdieping

10.965 16 % 

STAP 9 BUITENGEVELISOLATIE IN EPS
a. 12 cm EPS-isolatieblokken tegen bestaande muur
b. Afwerking sierpleister (crepi), kleur: agavé 

26.300 20 %

STAP 10 PLAATSING VAN PV-INSTALLATIE OP PLAT DAK
3.105 KwH/jaar 2.915 11 % 

STAP 11 DAKWERKEN - TIMMERWERKEN
a. Rockpanel thv dakoversteek + dakrandprofielen
b. Dak-doorvoeren voor de verschillende technieken
c. Polypropyleen afvoeren voor platte daken, ingewerkt in gevelisolatie

7.950  

STAP 12 INSTALLATIE VENTILATIESYSTEEM C+ HEALTHBOX 3.0
a. Aanvoer verse lucht: deels natuurlijk via ventilatieroosters op ramen, deels mechanisch gestuurd via luchtkanalen
b. 100 % mechanische afvoer van de  vervuilde lucht via luchtkanalen

3.800 10 %
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SAMENVATTING WERKEN KOSTPRIJS  
EXCL BTW (€) 

INSCHATTING  
ENERGIEWINST

STAP 13 VLOERWERKEN GELIJKVLOERS 4.265

STAP 14 PLAATSING KEUKEN, BADKAMER EN TOILETTEN  
a. Kwalitatieve basismaterialen: 1 x douche, 2 x lavabo, 2 x toilet
b. Energiezuinige keukentoestellen

10.581 2 %

STAP 15 AFWERKINGEN BINNENSCHRIJNWERK 2.165

STAP 16 VLOERBEKLEDING BOVEN + SCHILDERWERKEN 14.567

STAP 17 KEURINGEN, ATTESTEN, VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, BLOWERDOORTEST
a. Elektrische keuring 
b. Keuring gasinstallatie 
c. EPC-verslag vóór renovatie 
d. EPB verslag na renovatie

2.810

KOSTPRIJS WERKEN € 133.114

VLAAMSE RENOVATIEPREMIE  - 10.000

PREMIE FLUVIUS VLOERISOLATIE - 336

PREMIE FLUVIUS GEVELISOLATIE - 4.950

PREMIE FLUVIUS GLAS - 373

PREMIE FLUVIUS WARMTEPOMPBOILER - 300

PREMIE FLUVIUS  ZONNEPANELEN - 900

BENO-PAS (5 INVESTERINGEN) - 2.750

SOM PREMIES - € 19.609

KOSTPRIJS TOTALE RENOVATIE € 113.505
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Project VS6 Menen

Vredesstraat 6 Menen

Een hoekwoning zo efficiënt mogelijk renoveren tot een comfortabele 
en energiezuinige noodwoning, bestemd voor kwetsbare gezinnen? 
Vredesstraat 6 Menen stelt een voorbeeld aan de regio!

Het doel van het OCMW en het stadsbestuur van Menen was de 
energiefactuur van de potentiële bewoners zo laag mogelijk te houden. 
Door slim in te zetten op isolatie én technieken, en door het beschikbare 
budget doordacht te benutten, is dat ook gelukt. 

In dit rapport geven we graag de belangrijkste keuzes en resultaten van 
deze renovatie mee om toekomstige bouwheren te inspireren. Een aantal 
facetten van de renovatie wordt uitgelicht en gedocumenteerd. 

De renovatie van het pand en dit renovatiedossier werden  
gecoördineerd en opgemaakt door RenovatieCoach Simon Gruwez  
van Intercommunale Leiedal. 
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De Renovatiewerken 
in een notendop

In een eerste fase werd het volledige vloerpakket uitgebroken en 
vervangen door een nieuwe, geïsoleerde vloeropbouw. Ook het 
buitenschrijnwerk -ramen en deuren- werd volledig vernieuwd.

Daarna kreeg de volledige buitenschil een nieuwe jas met vloer- en 
gevelisolatie. De gevel kreeg een afwerking met muurisolatie en sierpleister 
(crepi) in kleur agavé. De daken waren al voldoende geïsoleerd bij een 
recente dakrenovatie. 

Er kwam ook een volledige nieuwe elektrische installatie en een combi 
gascondensatieketel, met vloerverwarming op het gelijkvloers en radiatoren 
op de verdieping, die alle ruimtes zal verwarmen. Voor het sanitair warm 
water is gekozen voor een warmtepompboiler. 

Dankzij een nieuw ventilatiesysteem worden de verschillende ruimtes 
voorzien van verse lucht via roosters op de ramen en wordt vochtige en 
vervuilde lucht afgevoerd via mechanisch gestuurde afzuigkanalen. Verder 
werden alle muren behandeld tegen opstijgend vocht.

Tot slot werden ook een budget- en onderhoudsvriendelijke keuken, 
badkamer en toilet geïnstalleerd en kreeg de woning een mooie lik verf. 

Alle technische installaties werden gecentraliseerd in een technische ruimte 
op de eerste verdieping. 

Als kers op de taart werden er op het plat dak zonnepanelen voorzien. 
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Project VS6 Menen Plannen 
Snede buitenmuur voor en na renovatie

SNEDE BESTAANDE SITUATIE

snede nieuwe
situatie

aslijn rijweg

EPS isolatie 12 cm.
Bezet met sierpleister
licht grijze kleurentint

gecementeerde  volle muur

dakoversteek
plat dak (trespa/volkern)

Alu dorpels

blauwsteen plint hoogte 30 cm

45
67

0
31 89 297

22
13

27

schaal: 1/10.000

PRESIDENT KENNEDYPARK 10
BE-8500 KORTRIJK
TEL +32 56 24 16 16
INFO@LEIEDAL.BE

datum

INTERCOMMUNALE LEIEDAL

Alle afmetingen en oppervlaktes zijn richtinggevend

RCMEN039
Menen, Vredestraat 6

Snede nieuwe situatie

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: 8930 Menen

Bouwplaats: Vredesstraat 6
Kadastrale gegevens:
· Afdeling Menen 1 AFD
· Sectie D
· Perceel: 0120/00C008

Bouwheer: OCMW Menen

Reden werken:
De bestaande gevel isoleren in functie van de installatie
van een warmtepomp en uitvoeren van een totale
renovatie zonder structuurwijziging. Bestaande
dimensies/afmetingen blijven gerespecteerd en er
worden gaan wijzigingen aan de funderingen
aangebracht.

Uit te voeren werken:
- behoud bestaande gevel
- vervangen van buitenschrijnwerk, met behoud van

bestaande openingen
- plaatsen van bestaande EPS-isolatieblokken 120mm
- Afwerking sierpleister (wit/licht grijs)
- plaatsing diepere alu dorpels aan ramen
- afdichten/afkitten ramen en deuren
- plaatsing blauwsteenplint +/- 30 cm hoog
- vervangen van mutiplex doormiddel van trespa ter

hoogte van sponde

12/01/2021

snede bestaande
situatie

aslijn rijweg

gecementeerde (1cm)  volle muur

dakoversteek
plat dak (Multiplex)

Dorpels in blauwsteen

40

100 297

22
1

schaal: 1/10.000

PRESIDENT KENNEDYPARK 10
BE-8500 KORTRIJK
TEL +32 56 24 16 16
INFO@LEIEDAL.BE

datum

INTERCOMMUNALE LEIEDAL

Alle afmetingen en oppervlaktes zijn richtinggevend

RCMEN039
Menen, Vredestraat 6

Snede bestaande situatie

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: 8930 Menen

Bouwplaats: Vredesstraat 6
Kadastrale gegevens:
· Afdeling Menen 1 AFD
· Sectie D
· Perceel: 0120/00C008

Bouwheer: OCMW Menen

Reden werken:
De bestaande gevel isoleren in functie van de installatie
van een warmtepomp en uitvoeren van een totale
renovatie zonder structuurwijziging. Bestaande
dimensies/afmetingen blijven gerespecteerd en er
worden gaan wijzigingen aan de funderingen
aangebracht.

Uit te voeren werken:
- behoud bestaande gevel
- vervangen van buitenschrijnwerk, met behoud van

bestaande openingen
- plaatsen van bestaande EPS-isolatieblokken 120mm
- Afwerking sierpleister (wit/licht grijs)
- plaatsing diepere alu dorpels aan ramen
- afdichten/afkitten ramen en deuren
- plaatsing blauwsteenplint +/- 30 cm hoog
- vervangen van mutiplex doormiddel van trespa ter

hoogte van sponde

12/01/2021

SNEDE NIEUWE SITUATIE
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Sanitaire installatie en ketel CV / vloerverwarming 
na renovatie

kast
met
leggers

Combi-
Oven

RWAW
Gescheiden rioolstelsel

m0 2500 5000

schaal Custom

TITEL

10''
11'

11 11

11''

12'

12

13'

13

14'

14

15'

15

16'

16

16

Sanitair - Elekt. +1

m0 2500 5000

schaal Custom

TITEL

Radiatoren +1

m0 2500 5000

schaal Custom

TITEL

kast
met
leggers

Combi-
Oven

Vloerverwarming

m0 2500 5000

schaal Custom

TITEL

VLOERVERWARMINGGESCHEIDEN RIOOLSTELSEL

RADIATOREN + 1SANITAIR + ELEK. + 1
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Project VS6 Menen

VOOR RENOVATIE
energielabel F met EPC-score van 
503 kWh/(m² jaar)

Een energielabel F betekent dat 
de woning zeer slecht geïsoleerd 
was, vooral vloeren en muren. 
Verder was er geen enkele vorm 
van ventilatie, de verwarmingsketel 
was oud en had een laag 
rendement. In Vlaanderen scoort 
71 % van de bestaande woningen 
beter dan deze woning.

503 
kWh/(m2 jaar)

387 
kWh/(m2 jaar)

gemiddelde halfopen bebouwing

voor
100 

kWh/(m2 jaar)
Vlaamse  doelstelling

500 400 300 200 100

Energieprestatie voor & na 

HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING

MUREN
157 m2 van de muren is vermoedelijk 
niet geïsoleerd

Plaats isolatie

DEUREN, POORTEN EN PANELEN
7,7 m2 van de deuren of poorten is 
onvoldoende geïsoleerd Vervang de deuren en poorten.

VLOEREN
88 m2 van de vloer isoleert vermoedelijk 
redelijk goed, maar voldoet nog niet aan de 
energiedoelstelling

Overweeg eventueel om 
isolatie te plaatsen

ZONNE-ENERGIE
Er is geen installatie op zonne-energie 
aanwezig

Onderzoek de mogelijkheid 
om zonnepanelen of een 
zonneboiler te plaatsen
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na

NA RENOVATIE
Na de ingrijpende energetische 
renovatie krijgt de woning nu een 
energielabel A. De nieuwe EPC-
score is nu 67 kWh/(m² jaar).

Er zijn uiteraard zaken die 
nog beter kunnen, zoals het 
installeren van een warmtepomp, 
maar met het voorziene budget is 
dit een heel mooi resultaat. 

67 
kWh/(m2 jaar) &E28

0

NA  
RENOVATIE

Slechts 4 % van de woningen in 
Vlaanderen heeft energielabel A. 

Bij een ingrijpende energetische 
renovatie is de norm 2050 in 
Vlaanderen een E-peil van 60. 
Ter vergelijking: sinds 2021 moet 
een nieuwbouwwoning aan een 
E-peil 30 voldoen. De EPB-studie 
werd uitgevoerd door een erkend 
energiedeskundige. 

Na de uitvoering van alle werken, 
kreeg deze woning een E-peil  
van 28. 

A+ 0%

D 16%

E 13%

A 4%

B 19%

C 19%

F 28%

71%  
van de woningen in Vlaanderen

scoort beter dan uw woning

E-PEIL
Het E-peil is de norm voor de globale energieprestatie van 
een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het 
gebouw. Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, 
de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie, de 
ventilatieverliezen...

DE WERKEN DIE IN HET OOG SPRINGEN EN EEN ZEER  
POSITIEVE INVLOED OP HET E-PEIL HEBBEN

isolatie gevel met 12 cm EPS-platen

isolatie vloer met 17 cm EPS-korrels

vervangen buitenschrijnwerk door hoogrendementsglas 
(HR++) met Ug-waarde = 1,0 W/m²K

combi gascondensatieketel met vloerverwarming + 
warmtepompboiler

9 fotovoltaïsche zonnepanelen (345 wattpiek)

ventilatiesysteem C+ Healthbox 3.0

dakisolatie met Uw = 0.16 W/m²K

4%  
van de woningen in Vlaanderen
scoort A en is klaar voor 2050!



Planmatige aanpak

Dankzij de doorgedreven opvolging en begeleiding van 
de RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal konden 
de werken in ongeveer 6 maanden uitgevoerd worden. 

Voor heel wat renovatiewerken heb je een vergunning 
nodig zoals wijzigingen aan openingen of gevelisolatie.

Tijdig informeren bij de stedenbouwkundige ambtenaar 
van je gemeente is de boodschap! 

Ook jij kan bepaalde werken bij jouw renovatie zelf 
opnemen. De RenovatieCoach helpt beslissen wat je zelf 
kan en wat je beter laat uitvoeren. Hij helpt je ook bij de 
planning van de werken die je zelf uitvoert. 

Aannemers aanstellen en inplannen vraagt tijd. Sluit 
tijdig contracten af en maak duidelijke afspraken.



13

MRT‘21  APR ‘21   MEI ‘21  JUN ‘21   JUL '21  AUG '21   SEP '21

1 STRIPPEN WONING X

2 RUWBOUW, RIOLERING, BETONPLAAT X

3 VOCHTBEHANDELING MUREN    X

4 ELEKTRISCHE INSTALLATIE    X

5 SANITAIRE LEIDINGEN    X

6 PLAATSING VLOERISOLATIE EN CHAPE    X

7 BUITENSCHRIJNWERK    X

8 WARMTEPOMP EN 
GASCONDENSATIEKETEL    X

9 BUITENGEVELISOLATIE    X

10 PLAATSING PV-INSTALLATIE    X

11 DAKWERKEN, TIMMERWERKEN    X

12 INSTALLATIE VENTILATIESYSTEEM  
C+ EVO II    X

13 VLOERWERKEN GELIJKVLOERS    X

14 PLAATSING KEUKEN, BADKAMER  
EN TOILETTEN      X    X    X

15 BINNENSCHRIJNWERK       X

16 VLOERBEKLEDING BOVEN + 
SCHILDERWERKEN       X

17 KEURINGEN       X
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Project VS6 Menen Vloerisolatie 

AANDACHTSPUNTEN
Om de vloer te isoleren in de pilootwoning moest de bestaande 
vloeropbouw volledig uitgebroken worden. Als isolatietechniek werd 
geopteerd voor de  ecologische verantwoorde Betopor silver LD, 17 cm dik, 
ter vervanging van het veel gebruikte pur (schuim)

De grond moet hiervoor wel tot 7 cm dieper uitgegraven worden dan bij de 
gebruikelijke vloerisolatie.

ONZE KEUZE
Na het uitgraven van de overtollige aarde werden een nieuwe betonplaat, 
isolatie, vloerverwarming en chape aangebracht. 

Vaak zijn dit grotere kosten en vooral ingrijpende werken bij 
een woningrenovatie. De nieuwe isolatie en vloer kostten samen 
ongeveer € 7.500, al moet hier ook nog een deel ruwbouwwerken 
bijgerekend worden. 

LANGETERMIJNDOELSTELLING BIJ DE RENOVATIE VAN DE VLOER:
U tot ≤ 0,24 W / m²K
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Buitenschrijnwerk

AANDACHTSPUNTEN
Voor de renovatie voldeed het bestaande buitenschrijnwerk niet alleen niet 
aan de huidige isolatienormen, ook de staat van de Alu – profi elen liet te 
wensen over. Met tochtproblemen als gevolg. 
Slechts in uitzonderlijke situaties is het interessant enkel het glas te 
vervangen. Meestal is het aangewezen ook de raamkaders en de plaatsing 
in de muuropeningen te vervangen. 
Een buitendeur kost beduidend meer dan een raam. Daarom is het 
belangrijk om bij het vervangen van je ramen ventilatieroosters op te 
nemen en de positie in de muur af te stemmen op de latere isolatie en 
gevelafwerking. 
De huidige raamprofi elen zijn sterk verbeterd en hebben meer kamers. 
Hoe meer kamers, hoe beter de isolatiewaarde.

ONZE KEUZE
In totaal werden in deze woning 13 ramen en 2 deuren vervangen voor een 
bedrag van € 18.007 excl. BTW. 

Er werd hoogrendementsglas (Ug = 1.0 W / m²K) in een isolerend 
raamprofi el type Deceuninck Elegant geplaatst (Uf = 2.08 W/m²K). 
Hierdoor bedraagt de Uw = 1.33 W/m²K 

Buitenschrijnwerk vervangen betekent een jaarlijkse besparing op 
de energiefactuur van naar schatting € 200. 

U-WAARDE
De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m² en 
per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van het 
raam doorgelaten wordt. Hoe kleiner de U-waarde, hoe beter. 

LANGETERMIJNDOELSTELLING BIJ DE RENOVATIE VAN HET 
BUITENSCHRIJNWERK:

• Beglazing: Ug ≤ 1,0 W / m²K
• Het gehele raam / koepel: Uw = 1,33 W / m²K
• De buitendeuren: Ud ≤ 1,5 W / m²K
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Project VS6 Menen Het dak 

AANDACHTSPUNTEN
De staat van het dak was in orde en nog maar net geïsoleerd tot een warm 
dak met langs de buitenzijde 8 cm rockwool rhinoxx D, die een uitstekende 
beloopbaarheid biedt, wat interessant is om b.v. zonnepanelen te plaatsen. 
Langs de binnenzijde was het dak geïsoleerd met 14 cm minerale wol met 
vochtregulerend dampscherm.
Ook de dakbedekking was enkele jaren geleden vernieuwd met een 
bItumeuze derbigum toplaag. 
Het isoleren van een dak is sinds 2020 verplicht. Heel wat private- en 
huurwoningen hebben op dat vlak nog een inhaalbeweging te maken. 
De Vlaamse overheid streeft naar een asbestvrij Vlaanderen tegen 2040. 
Nu nog asbest laten zitten bij een grondige renovatie is dan ook niet 
aangeraden. 

ONZE KEUZE
De nieuwe gevelisolatie correct laten aansluiten op de bestaande 
dakisolatie

Om koudebruggen (en condens) te vermijden, is het belangrijk dat de 
isolatie uit de verschillende onderdelen van de woning mooi aansluiten 
op elkaar. 

NIEUWE NORM BIJ DE 
RENOVATIE VAN EEN DAK: 
U tot ≤ 0,24 W / m²K 
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Zonnepanelen 

AANDACHTSPUNTEN
De CO2-uitstoot door het huishoudelijke energieverbruik van een 
gemiddeld Vlaams gezin bedraagt gemiddeld 4.500 kg per jaar. Door 
zonnepanelen te plaatsen, verlaag je die uitstoot. 
Een PV-systeem bestaat uiteraard uit zonnepanelen, maar ook uit enkele 
andere elementen, zoals omvormers en bekabeling. 

ONZE KEUZE
Door 9 zonnepanelen aan te brengen, kunnen we bij deze woning tot 
3..375 kg CO2 besparen. Totale kostprijs: € 2.915 excl. BTW. 

De terugverdientijd van deze installatie bedraagt ongeveer 6-7 jaar. De 
jaren die daarna komen, zijn dan ook pure winst. De winst die je na 
25 jaar uit de installatie haalt, bedraagt € 21.131 of € 845 per jaar.  

WEETJES EN MISVERSTANDEN OVER ZONNEPANELEN
Blijven zonnepanelen een slimme investering nu de terugdraaiende 
teller werd afgeschaft?
Zonnepanelen blijven anno 2021 een slimme investering, maar de 
grootte van het voordeel, of de terugverdientijd van je zonnepanelen, 
hangt in grote mate af van je zelfconsumptie of direct verbruik: dat is 
de hoeveelheid elektriciteit die je onmiddellijk zelf verbruikt op het 
moment dat je zonnepanelen er opwekken. Een terugverdientijd van 10 
jaar kan je bereiken met 30 % zelfconsumptie. Maar je streeft best naar 
50 % of meer voor een even snelle terugverdientijd van 8 jaar zoals met 
een terugdraaiende teller vroeger. Op die manier probeert de overheid 
zelfverbruik zoveel mogelijk stimuleren. Een hoog zelfverbruik betekent een 
lage jaarlijkse distributienetkost.

Ik heb al zonnepanelen. Heb ik recht op een compensatiepremie?
Omdat het verdwijnen van de terugdraaiende teller een verlies betekent 
voor een gemiddeld gezin, compenseert de Vlaamse regering dit vanaf 
2021 met een investeringspremie die maximum € 1.500 bedraagt. De 
grootte van je premie hangt af van het totaal geïnstalleerde kWp van je 
installatie. Je kan je premie berekenen op www.energiesparen.be

Conclusie
De premie van de overheid compenseert voor een stuk de overgang 
naar het nieuwe systeem, waardoor zonnepanelen absoluut interessant 
blijven. Maak je investering nog voordeliger door zoveel mogelijk 
zelfopgewekte stroom onmiddellijk te verbruiken. Of kies ervoor om 
opgewekte stroom op te slaan in een thuisbatterij. 
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Project VS6 Menen Verwarmen: 
gascondensatieketel 

AANDACHTSPUNTEN

De naam verklapt veel, een condensatieketel recupereert warmte uit zijn 
eigen rookgassen. Hierdoor is hij veel energiezuiniger dan een oudere 
ketel. Verwarmen op mazout wordt op sommige plaatsen al niet meer 
toegepast en zal snel overal uitdoven.  

ONZE KEUZE
In de pilootwoning werd een oude combiketel van meer dan 15j oud 
vervangen door een nieuwe condensatieketel, in combinatie met een 
warmtepompboiler voor de productie van sanitair warm water. De 
nieuwe gascondensatieketel voorziet het warme water voor het centrale 
verwarmingssysteem. Dit laatste bestaat uit 2 circuits met 1 voor de 
radiotoren op het verdiep (70°), de andere voor de vloerverwarming op het 
gelijkvloers  (35° temperatuur water).

De energiebesparing zal ongeveer 2.600 kWh of 115 euro per jaar 
bedragen. De terugverdientijd is dan ongeveer 8 jaar. 
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Alternatieven 

WARMTEPOMP
Een warmtepomp haalt warmte uit de grond en zet (grond)water of lucht 
om in hogere temperaturen om de woning te verwarmen. Een omgekeerde 
koelkast, als het ware. 

Een geothermische warmtepomp benut warmte uit de grond.  
De collectoren kunnen zowel horizontaal als verticaal in de bodem 
geplaatst worden. Hoe dieper de collectoren, hoe hoger het rendement. 
De keuze van de plaatsing hangt af van de tuinoppervlakte en de 
samenstelling van de bodem. Het zijn relatief dure installaties. 

Bij een luchtwarmtepomp zijn geen grondwerken nodig, omdat de warmte 
uit de buitenlucht wordt gehaald. Let wel: het rendement daalt sterk als het 
buiten kouder wordt. Dan verbruikt de elektrische weerstand opmerkelijk 
veel energie. 

Diverse premies zijn mogelijk afhankelijk van het type warmtepomp. 

PELLETS
Een pelletkachel is een automatisch programmeerbare kachel met hoog 
rendement, tot 97 %. Op technologisch vlak staat deze kachel op punt. Hij is 
voorzien van een timer, thermostaat en afstandsbediening. En door gebruik 
te maken van geperste houtstaafjes of houtsnippers (houtpellets) zorgt 
de kachel zelf voor een juiste dosering van de brandstof. Door middel van 
water of warme lucht kunnen vervolgens meerdere ruimtes in jouw woning 
worden verwarmd. 

Het is perfect mogelijk om de centrale verwarming volledig op pellets te 
laten draaien. Pellets voor particulier gebruik zijn erg milieuvriendelijk.  
Ze geven bij de verbranding zeer zuivere rookgassen af. 

Voor de aankoop van een pelletketel voor centrale verwarming betaal je 
10.000 tot 12.000 euro.

ZONNEBOILER
In de pilootwoning wordt het sanitair warm water door een 
warmtepompboiler geproduceerd. Een zonneboiler zou een goed 
alternatief kunnen zijn, zeker in vergelijking met een klassieke boiler op 
elektriciteit, al zal de terugverdientijd hier wel een stuk hoger zijn.

Er zijn 2 verschillende systemen: het leegloopsysteem en het systeem 
onder druk. De twee systemen bieden een andere bescherming tegen vorst 
of te hoge temperaturen. 

Bij een zonneboiler hoort een opslagvat met voldoende capaciteit.  
Omdat zo'n vat behoorlijk zwaar is, plaats je dit niet om het even waar. 

In vergelijking met een verwarming op elektriciteit bespaar je  
€ 720 of 3.400 kg CO2 per jaar. De terugverdientijd bedraagt in dit geval  
10 jaar. 

luchtcollector

grondcollector
(vertikaal)grondcollector

(horizontaal)

watercollector

vloerverwarming

warm 
water

airco
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Project VS6 Menen Gevelisolatie langs 
de buitenzijde

AANDACHTSPUNTEN
Door de buitenmuur van een woning te isoleren, bespaar je een 
aanzienlijke hoeveelheid energie. Een isolatie aan de buitenzijde is 
interessant om koudebruggen te vermijden en geen ruimteverlies te 
lijden, maar vraagt ook onmiddellijk een nieuwe gevelafwerking. Dit geeft 
natuurlijk ook een directe meerwaarde aan de woning. Voor gevelisolatie 
heb je altijd een vergunning nodig.
Let op: indien de woning op de rooilijn staat en er dus geen voortuin is, kan 
je niet zomaar aan de buitenzijde isoleren. De isolatiedikte kan bijvoorbeeld 
beperkt worden om een uniform straatzicht te behouden. 
Belangrijk zijn ook de aansluitingen: de dakranden en raamdorpels moeten 
aangepast worden. 

ONZE KEUZE
In deze woning werd gekozen voor buitengevelisolatie van 12 cm dik 
met een afwerking van sierpleister, kleur agavé. De jaarlijkse besparing 
bedraagt € 967 en  de terugverdientijd van deze investering bedraagt 
ongeveer 20 jaar. Totale kostenplaatje: € 26.300 excl BTW. 

KOUDEBRUG

Ook wel een bouwknoop genoemd. Een koudebrug komt voor op plaatsen 
waar de isolatie niet doorloopt of waar de vloerplaten niet op elkaar 
aansluiten. Dat zorgt voor warmteverlies, en op lange termijn voor vocht- en 
schimmelvlekken.

Langetermijndoelstelling bij de renovatie van de buitengevel:
U tot ≤ 0,24 W / m²K
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Alternatieven

SPOUWISOLATIE
Als er een spouw aanwezig is, kan die ook opgespoten worden met isolatie. 
Hiervoor moet de spouw in goeie staat verkeren: ze mag niet vervuild 
en moet minstens 5 cm breed zijn. Er moet ook een goede waterkering 
aanwezig zijn en de muur mag niet afgewerkt zijn met een waterdichte laag, 
zoals geglazuurde baksteen of bepaalde schilderlagen. 

Let wel: met het isoleren van een spouw voldoe je niet aan de 
langetermijndoelstelling van Vlaanderen op het vlak van energetisch 
renoveren. De dikte van de spouwmuur is zelden voldoende om de norm  
te halen.

Het isolatiemateriaal wordt doorgaans in de spouw geblazen via gaten die 
in de voegen van de muur geboord worden. Die gaten worden achteraf 
weer opgevuld zodat je nauwelijks nog sporen van de isolatiewerken ziet. 
Rond ramen en rolluiken worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen. 

De kostprijs van spouwmuurisolatie schommelt tussen de 20 en 30 euro 
per vierkante meter. 

ISOLEREN BINNENZIJDE
Bij heel wat gebouwen is het niet mogelijk om de gevel van buitenaf te 
isoleren. Denk aan historische panden, mooie gevels of huizen die op 
de rooilijn staan in smalle straten. In deze gevallen kan isolatie aan de 
binnenzijde een oplossing bieden. 

Het isoleren aan de binnenzijde is delicaat om koudebruggen te vermijden. 
Schakel hiervoor een architect in. Een goede detaillering en een 
dampscherm aanbrengen zijn absoluut nodig. 

Reken ook hier op 20 euro per vierkante meter, maar dan zonder de kosten 
van de afwerking. 

WIENERBERGER  
FAÇABRICK
Façabrick van Wienerberger is een 
totaaloplossing voor zowel het renoveren 
als isoleren van gevels. 

Van links naar rechts de verschillende 
onderdelen van het systeem: De 
bestaande buitenmuur, kleefmortel, 
EPS met doppen, primer en kleefmortel, 
steenstrips. 
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Project VS6 Menen Ventilatiesysteem

AANDACHTSPUNTEN
• Voorzie ventilatieroosters voor de toevoer van verse lucht bij 

het vervangen van ramen en deuren 
• Voorzie ruimte voor luchtkanalen
• Stem de regelbaarheid af op de doelgroep
• Er bestaan specifi eke raamroosters om geluid te beperken

ONZE KEUZE
Systeem C+ Healthbox 3.0: Healthbox 3.0 is geschikt voor een individueel 
ventilatiesysteem voor zowel woningen als appartementen. Healthbox 3.0 
controleert 24 uur per dag de luchtkwaliteit op CO2 of vocht en/of VOC’s 
(geur) per ruimte. Het ventilatieniveau per ruimte wordt volautomatisch 
bijgestuurd in functie van de gemeten luchtkwaliteit (op basis van sensoren 
in de regelmodules). Zolang de luchtkwaliteit in een ruimte goed is, wordt 
het ventilatieniveau niet verhoogd. Dit zorgt voor een maximaal comfort 
en maximale energiebesparing. Via de geïntegreerde SmartConnect 
communiceert Healthbox 3.0 met gebruiker (via app) en met andere slimme 
toestellen in de Smart Home.

De mechanische afvoer creëert een kleine onderdruk waardoor de 
vervuilde lucht uit het gebouw wordt weggezogen. Op die manier wordt het 
volledige gebouw geventileerd. Het complete ventilatiesysteem, inclusief 
roosters, kostte voor deze woning € 3.800 excl BTW. 
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Alternatieven 

SYSTEEM A: NATUURLIJKE VENTILATIE
De doorstroom van lucht vindt op natuurlijke wijze plaats. Gevolgen: grote 
warmteverliezen, ventilatie is niet regelbaar... 

SYSTEEM B: MECHANISCHE TOEVOERVENTILATIE
Verse buitenlucht wordt het gebouw binnengeblazen in droge ruimtes met 
behulp van een ventilator. Kieren onder de deuren en raamroosters zorgen 
voor de doorvoer en afvoer van de vuile lucht. Ook deze techniek wordt 
nog nauwelijks toegepast, het warmteverlies is daarvoor te groot.

SYSTEEM D: MECHANISCHE TOE- EN AFVOERVENTILATIE 
Bij systeem D wordt zowel de toe- als afvoerventilatie geregeld door 
een ventilator. Een systeem D kan optioneel uitgerust worden met een 
warmteterugwininstallatie, wat het warmteverlies met 70 à 90 % kan doen 
dalen. Dit systeem vraagt om een behoorlijke investering, ruimte voor 
leidingen, voldoende luchtdichtheid in het gebouw, regelmatig onderhoud... 

RENSON HEALTHBOX II
Healthbox 3.0 is geschikt voor een individueel 
ventilatiesysteem voor zowel woningen als 
appartementen. 24 uur per dag controleert 
Healthbox 3.0 de luchtkwaliteit op CO2
of vocht en / of VOC’s (geur) per ruimte. 
Het ventilatieniveau wordt per ruimte 
volautomatisch bijgestuurd in functie van de 
gemeten luchtkwaliteit (op basis van sensoren 
in de regelmodules). Zolang de luchtkwaliteit in 
een ruimte goed is, wordt het ventilatieniveau 
niet verhoogd. Dat zorgt voor een maximaal 
comfort én maximale energiebesparing. 
Productvoordelen: 
• vraaggestuurde ventilatie
• extra hoge winst voor e-peil
• esthetische integratie
• compacte behuizing
• energiezuinige ventilator
• snelle, gemakkelijke montage 



24

Project VS6 Menen



Conclusie 
Renoveren = je energie-
factuur verlagen
Renoveren zorgt niet enkel voor een energiebesparing 
zoals dit rapport aantoont, maar is ook een 
investering voor de toekomst. Een doorgedreven 
energiebesparende renovatie zorgt immers voor 
een waardeverhoging van jouw pand. 
Algemeen kan een BEN-ovatie de waarde van een 

zeer energieverslindende woning met 10 tot 15 % doen 
stijgen. In tegenstelling: zonder investeringen zakt 
de waarde van je woning met ongeveer 1 % per jaar.
Bovendien verhoog je met een renovatie je comfort 
terwijl je ook het klimaat een dienst bewijst.
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Project VS6 Menen Colofon

Dit document is een publicatie van:  
Intercommunale Leiedal 
President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk 
T +32 56 24 16 16 - www.leiedal.be 
www.energiehuis-warmerwonen.be 
renovatiecoach@energiehuis.be 
T +32 56 24 16 19

Ontwerpers:  
Nele Vandaele:  coördinator 
Bart Deneckere:  RenovatieCoach 
Simon Gruwez:  RenovatieCoach

in samenwerking met:

EMPOWER 2.0



Vraag je gratis  
huisbezoek aan van  
de RenovatieCoach

056 24 16 19

energiehuis@warmerwonen.be 
www.energiehuis-warmerwonen.be




