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samenvatting werken kostprijs incl. BTW  
(€) 

stap 1 afbraak achterbouw en verwijderen asbest  
doe-het-zelf

2.500 

stap 2 ruwbouw: riolering - betonplaat - metselwerk 18.000

stap 3 plat dak: nieuwe dakstructuur, dichting, isolatie, koepel  12.000

stap 4 inrichting zolder
verstevigen dakbalken,binnenafwerking in gyproc - doe-het-zelf

5.000

stap 5 elektriciteit: vernieuwen en uitbreiden *
doe-het-zelf

6.000

stap 6 buitenschrijnwerk  
Vervangen van ramen, voordeur, nieuw schuifraam achteraan met 3 ventilatieroosters, luchtdicht geplaatst, inclusief 3 veluxen 

20.000

stap 7 buitengevelisolatie: voor- en achtergevel 
Plaatsen van isolatie van 16 cm voor bestaande muur, afwerken met crepi 

10.000

stap 8 inrichten keuken en badkamer 
Douche, wc, lavabo, basiskeukenuitrusting

10.000

stap 9 centrale verwarming, gascondensatieketel
Plaatsen van een gascondensatieketel, vloerverwarming op het gelijkvloers, verwarmingstoestellen in badkamers

8.000

stap 10 ventilatie: type C inclusief leidingen 
Natuurlijke instroom met roosters en motor voor afvoer

4.000

stap 11 vloerisolatie, chape  en betegelen gelijkvloers 12.000

stap 12 afwerking 
pleister- en schilderwerk volledige woning, vinyl op verdiepingen - doe-het-zelf

5.000

stap 13 keuringen, attesten, erelonen  
Keuren van gas, elektriciteit, ventilatie en riolering, plaatsen van rookmelders, 
erelonen architect, ingenieur, energiedeskundige  

12.000

renovatiepremies fluvius # 
schrijnwerk, dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie 

4.000

vrijstelling KI bij grondige renovatie # 3.200

BENOPASS # (nog in behandeling) 2.750

Kostprijs totale renovatie 124.500
premies 10.000
Netto kost renovatie 114.500

* aankoop materiaal voor doe-het-zelf 
#  aan deze premies zijn voorwaarden 
verbonden
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Een typische rijwoning prijsbewust renoveren tot een comfortabele en 
energiezuinige huurwoning die op lange termijn in orde staat. Dat was 
de doelstelling voor de Hugo Verrieststraat 23 in Zwevegem. 

Het doel van de verhuurders was om op lange termijn de woning in 
orde te zetten zodat er niet jaarlijks terugkerende mankementen en 
bijhorende kosten zullen opduiken. Geen luxe, maar degelijkheid, 
duurzaamheid, neutraliteit in de inrichting. 
Door slim in te zetten op isolatie én technieken is dat ook gelukt 
binnen een haalbaar budget. Dit dankzij heel wat doe-het-zelf werk 
door de bouwheren zelf, waar mogelijk. 

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 worden uitgelicht en gedocumen-
teerd. 

H. Verrieststraat 23 
Zwevegem
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De Renovatiewerken 
in een notendop
In een eerste fase werd de volledige achterbouw gesloopt. Het asbest 
(golfplaten en schoorstenen) werd hierbij volgens de regels der kunst 
verwijderd, ingepakt en afgevoerd. 
Een nieuwe, eenvoudige aanbouw werd voorzien, dit in samenwerking 
met een architect en op basis van een bouwvergunning. 

In de ganse woning werd het buitenschrijnwerk vernieuwd naar de 
hedendaagse hoogrendementsbeglazing met pvc kaders en er werd 
een nieuw schuifraam (aluminium) voorzien naar de tuin. Dit inclusief 
3 veluxen. 

Daarna werd ook de woning volledig geïsoleerd. Vloer- en dakisolatie 
werden aangebracht, en de gevel werd afgewerkt met muurisolatie en 
crepi, na het verwijderen van het buitenspouwblad. 

Ook de volledige elektrische installatie werd vernieuwd en er kwam 
een condensatieketel op gas die via vloerverwarming op het gelijk-
vloers en via radiatoren in de badkamers de ruimtes zal verwarmen. 
De condensatieketel zal ook het sanitair warm water voorzien voor de 
badkamers.  

Dankzij een nieuw ventilatiesysteem komt er nu verse lucht binnen 
via raamroosters.  Vochtige lucht wordt afgevoerd via mechanisch 
gestuurde afzuigkanalen in badkamer, keuken, berging. 

Op het gelijkvloers werd de vloer uitgegraven om plaats te maken voor 
een nieuwe betonplaat, leidingen, isolatie, vloerverwarming, chape 
en een nieuwe tegelvloer. Tot slot werden ook een budgetvriendelijke 
keuken, badkamer en toiletten geïnstalleerd en kreeg de woning een 
stevige lik verf. 

Alle technische installaties werden gecentraliseerd in een technische 
ruimte op zolder. Naast deze technische ruimte biedt de zolderruimte 
nu ook plaats voor 2 bijkomende kamers onder het geïsoleerde dak en 
voorzien van dakvlakramen volgens de hoogste isolatie normen. 

Algemene Bouwwerken 
Corluy Nico



6

v o o r b e e l d 
e n e r g e t i s c h e 

r e n o v a t i e
Plannen 
Voor renovatie

gelijkvloers eerste verdieping zolderverdieping
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Na renovatie

gelijkvloers eerste verdieping zolderverdieping
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Energieprestatie: 
van E naar A  
Vóór de werken: energielabel E 

Een energielabel E betekent dat de woning zeer slecht 
geïsoleerd was. Er was geen enkele vorm van ventilatie, 
aanwezig. Er werd verwarmd met elektrische convecto-
ren. Er was geen isolatie: noch in de vloer, noch in he dak, 
noch in de muur. 

In onze regio behoort ongeveer 50 % van de bestaande 
woningen tot deze categorie, zeker woningen zoals deze 
met bouwjaar rond 1950. 

Nà de werken: energielabel A

Na de ingrijpende energetische renovatie krijgt de wo-
ning nu een energielabel A, een E-peil van 54, waarmee 
de woning onmiddellijk beantwoordt aan de lange 
termijn doelstellingen van Vlaanderen tegen 2050.  

Er zijn uiteraard zaken die nog beter kunnen, zoals het 
installeren van PV panelen of een warmtepomp, maar 
met het voorziene budget is dit een heel mooi resultaat. 
Bovendien kunnen deze zaken ook later nog voorzien 
worden. 

Slechts 1 % van de woningen in Zuid-West-Vlaanderen 
doet beter. 

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... 
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Bij een ingrijpende energetische renovatie is de norm in Vlaanderen 
E60, wat in deze woning gerealiseerd werd. Ter vergelijking: sinds 2018 
moet een nieuwbouwwoning aan een E-peil 40 voldoen, vanaf 2021 
aan een E-peil 30. 

De werken die in het oog springen en een zeer positieve invloed 
op het E-peil hebben, zijn: 

• isolatie van het hellend dak van binnenuit met 20 cm minerale 
wol 

• isolatie van het nieuwe platte dak met 16cm PIR met een R waarde 
van 7.41W/m²K

• isolatie gevel met 16 cm XPS met R waarde 5  W/m²K
• isolatie vloer met 12 cm XPS met R waarde 3.6 W/m²K
• vervangen buitenschrijnwerk door hoogrendementsglas - U-

waarde 1. 
• gascondensatieketel met vloerverwarming
• ventilatiesysteem C
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Planmatige aanpak
Dankzij de doorgedreven opvolging konden de werken in iets minder 
dan een jaar na het verkrijgen van de vergunning uitgevoerd worden. 

Voor heel wat renovatiewerken heb je een vergunning nodig: 
wijzigingen aan openingen, gevelisolatie op openbaar domein, 
sloopwerken, ... meestal met de professionele begeleiding van een 
architect. 

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

In een woning kan je een aantal zaken zelf uitvoeren, maar lang 
niet alles. 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. Offertes en facturen dienen de nodige 
detailleringen te bevatten in functie van het bekomen van premies, het 
as-build dossier. Maak hierover goede afspraken met de aannemers. 
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DEC 20 jan 21 feb 21 mrt 21 apr 21 mei 21 jun 21 jul 21 aug 21 sep 21 okt 21

1 vergunning X

2 afbraak x

3
Ruwbouw, riole-
ring, betonplaat

x x

4 plat dak x

5 ramen en deuren x

6
plaatsen gevel-
isolatie

x

7
leidingen  
sanitair + 
 verwarming

x x

8
leidingen  
elektriciteit

x x x

9
leidingen venti-
latie + ventilatie-
systeem

x

10
vloer: isolatie, 
chape, tegel

x x x

11

afwerking  
zolder: isolatie,  
dampscherm,  
wanden, vloer

x x

12 pleisterwerken x x x

13
keuken +  
badkamer

x

14 schilderwerken x x

15 keuringen x

16 verhuurd x
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Comfort
Heel wat woningen in Vlaanderen hebben een aanbouw / achterbouw 
van één bouwlaag, die dan nog vaak in slechte staat verkeert: geen of 
ontoereikende fundering, vochtproblemen, slechte dakopbouw, ... 

In de woning in Zwevegem werd ervoor gekozen om de achterbouw 
te slopen en de badkamer die hierin opgenomen was een nieuwe 
plaats tege geven in het hoofdvolume op de verdieping. In de nieuwe 
aanbouw komt een hedendaagse leefkeuken met veel licht. 

De zolderruimte werd dan weer ingericht als 2 kamers plus een techni-
sche ruimte. 

Energiewinst is belangrijk, maar er gelden ook bepalingen rond ba-
siscomfort en veiligheid, zeker voor woningen die verhuurd worden. 
Daarom werd bijvoorbeeld ook de elektrische installatie volledig 
vernieuwd en werd er ventilatie voorzien. 

Voor het gelijkvloers werd gekozen voor vloerverwarming, wat staat 
voor maximaal comfort, energiezuinigheid via een lage tempera-
tuurverwarming en geen in de weg staande radiatoren. Op termijn 
kan deze eventueel aangesloten worden op een warmtepomp als de 
huidige gascondensatieketel aan vervanging toe zou zijn. 
De zeer goede isolatie van muren, vloer, daken, zal voor een optimaal 
comfortgevoel zorgen doordat er geen koude oppervlakken meer 
aanwezig zijn. 
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Buitenschrijnwerk
AANDACHTSPUNTEN
Voor de renovatie voldeed het bestaande buitenschrijnwerk uiteraard 
niet aan de huidige isolatienormen. De aanwezigheid van rollluiken gaf 
veel warmteverliezen en geluidsoverlast. De raamopeningen werden 
echter wel behouden. 

Slechts in uitzonderlijke situaties is het interessant enkel het glas te 
vervangen. Meestal is het aangewezen ook de raamkaders en de plaat-
sing in de muuropeningen te vervangen. 

Het is belangrijk bij de vervanging van het schrijnwerk onmiddellijk 
ventilatieroosters te voorzien in de droge ruimtes en de positie van de 
ramen af te stemmen op latere gevelisolatie en afwerking. HIer werden 
de binnentabletten behouden, waardoor isolatie tot tegen het raam 
doorgetrokken moest worden. 

ONZE KEUZE
In totaal werden in deze woning 7 ramen en 2 deuren vervangen voor 
een bedrag van ongeveer 20.000€ .  

Schrijnwerker Deconinck van Zwevegem verzorgde het buitenschrijn-
werk. Er werd hoogrendementsglas in een isolerend raamprofiel ge-
plaatst. PVC voor alle ramen en deuren. Enkel de schuifdeur achteraan 
is aluminium wegens een te grote raamopening. 

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 buiten-
schrijnwerk:

 Beglazing: Ug ≤ 1,1 W / m²K
 Het gehele raam / koepel: 
Uw ≤ 1,5 W / m²K
 De buitendeuren: Ud ≤ 1,5 
W / m²K
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Het dak 
AANDACHTSPUNTEN
De structuur van het hellend dak was door de begeleidende ingenieur 
te licht bevonden, zeker mochten hier op lange termijn PV panelen 
of een zonneboiler geplaatst worden en in het licht van de afwerking 
binnenin met gyproc. 
Vooraleer te isoleren en af te werken, werd de structuur daarom 
verstevigd. Ook het plaatsen van veluxen kon in een vroeg stadium 
gebeuren. 
In het verleden werd reeds geïsoleerd, maar onvoldoende en niet 
luchtdicht afgewerkt. Dit werd dan ook verwijderd. 
De goten waren in goede staat en werden behouden. 

Het isoleren van een hellend dak is vanaf 2020 verplicht voor wie een 
woning wil verhuren. Heel wat private huurwoningen hebben op dat 
vlak nog een inhaalbeweging te maken. In deze woning werd 20 cm 
glaswol geplaatst na het uitdikken van de structuur, heel wat meer dan 
wat op vandaag minimum verplicht is. Maar zo is deze woning voor de 
lange tijd in orde. De grote kostprijs is immers niet de isolatie, maar de 
afwerking. 

Het isoleren van een hellend dak van binnenuit, blijft de eenvoudigste 
en goedkoopste oplossing, indien hier geen andere zaken spelen, zoals 
asbestverwijdering, slechte kwaliteit dakbedekking, rotte dakbalken of 
dergelijke. 

Daarna werden kamers ingericht: metalen raamwerk en gyproc (sy-
steem JUUNOO), elektriciteit, vloerbekleding, ... 

Langetermijndoelstelling bij de 
renovatie van een hellend dak:

Utot ≤ 0,24 W / m²K
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detaillering aansluitingen 
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Verwarmen: 
gascondensatieketel 
 
AANDACHTSPUNTEN
De naam verklapt veel, een condensatieketel recupereert warmte uit 
zijn eigen rookgassen. Hierdoor is hij veel energiezuiniger dan een 
oudere ketel. 
In de woning was geen gasaansluiting aanwezig. Een gasaansluiting  
dient tijdig aangevraagd en gekeurd te worden bij Fluvius, zodat de 
ingebruikname hierop niet moet wachten. 

De aanwezige elektrische convectoren, alhoewel op nachttarief voor-
zien, verbruikten aanzienlijk meer energie. 

De gascondensatieketel is aangesloten op twee circuits: 1 voor de 
vloerverwarming op het gelijkvloers  en één voor de radiatoren, elk 
met een eigen thermostaat. 

Het ganse verwarmingssysteem, evenals de sanitaire installaties en de 
ventilatie werden uitgevoerd door Sanitair Verbrugge van Zwevegem. 

Europese doelstellingen willen tegen 2050 fossiele brandstoffen 
weren, gasvrij verwarmen dus. Een gascondensatieketel heeft een 
levensduur van 10 à 20 jaar. Nu nog een gasketel plaatsen kan 
zinvol zijn, met inachtname van een toekomstige vervanging door 
een gasloos systeem (zoals een warmtepomp). Lage-temperatuur-
verwarming met vloerverwarming maakt deze latere omschake-
ling mogelijk. 

Sanitair Verbrugge 
Zwevegem



17

Vloerverwarming 
. 

Vloerverwarming verwarmt de vloer van een vertrek gelijkmatig door 
middel van warmtestraling of radiatie. Omdat de vloer met een lage 
temperatuur wordt verwarmd en een egaal oppervlak heeft, is er nau-
welijks sprake van convectie. Doordat de warmte vrijwel geheel wordt 
afgegeven door radiatie verdeeld over de gehele vloer, is de warmte-
afgifte overal in de ruimte gelijk en is er slechts minimaal sprake van 
temperatuurgelaagdheid in de ruimtelucht. Hierdoor ontstaat een zeer 
gelijkmatige temperatuur. Aan de vloerverwarming is een thermos-
taat of een weersafhankelijke regeling gekoppeld die de temperatuur 
regelt.

De opbouw is ongeveer zoals in de tekening hiernaast. 
Gespoten PUR wordt vaak gebruiktin de vloeropbouw om hoogte te 
winnen. Dit materiaal is echter te vermijden wegens de giftige gassen 
die bij ontbranding kunnen vrijkomen en de onmogelijkheid om dit la-
ter te verwijderen. Beter is een (al dan niet isolerende) uitvullingschape 
en daarna harde platen als isolatie te gebruiken. 

De vloerverwarming dient uitgetest te worden vooraleer de  vloer er-
boven komt. Eventuele lekken worden zo tijdig gedetecteerd worden 
en het uitzetten van de chape wordt getest. Dit neemt wel enige tijd in 
beslag die in de planning ingerekend dient te worden. 

Onder de inkom is een kleine kelder aanwezig. Op deze plaats was 
geen vloerverwarming of isolatie mogelijk.  

Hiervoor was het nodig niet alleen de bestaande vloer weg te nemen, 
maar serieus uit te diepen, enkele containers grond werden afgevoerd. 
De nieuwe aanleg ter vervanging van een oude tegelvloer op volle 
grond, vermijdt ook vocht in de vloeropbouw. 
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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. 

Indien de woning op de rooilijn staat en er dus geen voortuin is, kan 
je niet zomaar aan de buitenzijde isoleren. Je kan maximaal 14 cm 
innemen van het openbaar domein (onder bepaalde voorwaarden) 
voor de isolatie van de voorgevel. Dit maakt dat de keuze voor crepi als 
afwerking met een beperkte dikte interessant is. Bovendien is hiervoor 
een omgevingsvergunning nodig. 

Belangrijk zijn ook de aansluitingen: de dakranden en raamdorpels  en 
zijwaartse aansluitingen/positie van de ramen zijn belangrijk om af te 
stemmen.  

Crepi loopt best niet door tot onderaan: er werd een blauwe hardsteen 
voorzien. Dit om beschadiging en vervuiling te voorkomen. 

ONZE KEUZE
In deze woning werd gekozen voor een isolatie van zo'n 16 cm met 
daarbovenop 2 cm crepi. Hiervoor werd de gevelsteen verwijderd 
om ruimte te winnen. Dit werd uitgevoerd door Gevelconcept 
Waelkens van Deerlijk.  

Langetermijndoelstelling bij de renovatie van de buitengevel:

Utot ≤ 0,24 W / m²K

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.
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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 zijn 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 schilderla-
gen. 

Let wel: met het isoleren van een spouw voldoe je niet aan de langeter-
mijndoelstelling van Vlaanderen op het vlak van energetisch renove-
ren.   
Onze keuze gaat daarom uit naar het wegnemen van de gevelsteen en 
voldoende dikke isolatie met een nieuwe afwerking te plaatsen. 

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 ver-
mijden. Schakel hiervoor zeker een architect in. Een goede detaillering 
en een dampscherm aanbrengen zijn absoluut nodig. 

In deze woning werd de gemene muur in de nieuwe aanbouw, waar 
een buitenruimte aanwezig is bij de buren, langs de binnenzijde geïso-
leerd en van de nodige dampschermen voorzien. 

Alternatieven



20

v o o r b e e l d 
e n e r g e t i s c h e 

r e n o v a t i e
Ventilatiesysteem
AANDACHTSPUNTEN
• Voorzie raamroosters voor de toevoer van verse lucht bij  

het vervangen van ramen en deuren in de droge ruimtes
• Voorzie ruimte voor afvoerleidingen. Dit is iets om bij de aanvang 

van de renovatie zeer nauwkeurig te bekijken. Ventilatie-kanalen 
nemen immers heel wat ruimte in beslag. 

• Stem de regelbaarheid af op de doelgroep
• Er bestaan specifieke roosters om geluid te beperken
• Dakdoorsteken voor ventilatie (en verwarmingssysteem- dienen 

ook opnieuw luchtdicht afgewerkt te worden. 
• Ook de veluxen dienen voorzien te worden van ventilatieroosters
• Voor de goede luchtstroming van droge naar natte ruimtes (waar 

afgezogen wordt) is het nodig een kier van ongeveer 1 cm te heb-
ben onder de binnendeuren. 

ONZE KEUZE
Systeem C+: een mechanische, vraaggestuurde afvoer waarmee vuile 
lucht in natte ruimtes wordt weggezogen. De aanvoer van verse lucht 
gebeurt via raamroosters. 

De mechanische afvoer creëert een kleine onderdruk waardoor de ver-
vuilde lucht uit het gebouw wordt weggezogen. Op die manier wordt 
het volledige gebouw geventileerd. 

Om de premies te kunnen bekomen is een reductiefactor van maxi-
mum 0.9 nodig. Dit wordt best tijdig met de installateur afgestemd. 
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Nog beter ... 
Nog beter zou zijn een systeem D, waarbij warmterecuperatie 
mogelijk is. Dit beperkt verder de warmteverliezen. 

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. Bij renovaties en huurwoningen is dit vaak geen evidente 
keuze. 

Conclusie
Renoveren = de waarde 
van je woning verhogen
Renoveren zorgt niet enkel voor een energiebesparing bij de huurder, 
maar is ook voor jou als verhuurder 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. 




