MARCOS-ALFONSO [079]
ECO-RENOVATIE VAN EEN EENGEZINSHUIS OM ER
EEN LAGE-ENERGIEWONING VAN TE MAKEN
Individuele woning – renovatie

25
kWh/m²jaar
Brussels gemiddelde
106

Crocqstraat 18, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Bouwheer: J. Marcos, Alfonso
Architect: FHW architectes
Studiebureau: Ecorce

U-waarden (W/m².K)
achtergevel: 0,21
dak: 0,20

Rendement 84 %
n50 1/h=0,85
15 m² fotovoltaïsche
Th. Zonnepanelen

5m² (53% SWW)
Buitenzonwering,
vegetatie en
manuele ventilatie
Fietsenruimte, OV,
groene wandeling
vlakbij
Compost, moestuin,
inheemse planten in
de tuin

Bestaande RW-tank
van 2m³ hergebruikt
voor tuinkraan en wc

Ingespoten
cellulose, FSC- of
PEFC-hout
Recuperatie van
bepaalde materialen,
sortering + recyclage
van bouwplaatsafval

Verbetering van de
geluidsisolatie van
de vloer
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Het dak van dit tweegevelhuis in Woluwe was lucht- noch waterdicht ...
De eigenaars hebben dus van de vernieuwing van dat dak en zijn gebinte
gebruik gemaakt om het achtervlak op te trekken zodat de zolder beter
bewoonbaar is, om een grote koepel te maken en om de bewoonbare
oppervlakken te vergroten. Dit maakte het mogelijk het daglicht optimaal
en maximaal aan te voeren en over heel het huis te verspreiden. Op die
manier blijft het architecturale uitzicht van het huis overigens bewaard,
zonder het te denaturaliseren, en blijft ook de bestaande typologie en de
harmonie met de belendende huizen intact.
De achtergevel met zijn groot raam is naar het noordoosten gericht en
dus is de kans op een te hoog oplopende binnentemperatuur klein. Toch
werd tegen die gevel een pergola met klimplanten gebouwd, als
bescherming tegen de zon, maar vooral ook om voor wat meer groen
vlakbij het huis te zorgen.
De architecten bevelen ook ten zeerste aan de thermische schil te
isoleren, zowel van de gevel als van het dak.

IN CIJFERS
Oppervlakte van het gebouw
Oplevering van de werken
Bouwkosten excl. BTW, excl. premies
Subsidie voorbeeldgebouw

204 m²
2011
1.074 €/m²
100 €/m²
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De achtergevel is van buitenuit geïsoleerd, en de voorgevel van binnenuit. De op naar het
zuidwesten gerichte dakhelling komen er thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen op. Er is
een eenvoudige en doeltreffende buitenzonwering aan te brengen (geperforeerde stores) op
de vensters van de kamers van de voorgevel die oververhitting zullen tegengaan. Het huis
had al een regenwatertank, die werd gerecupereerd om water toe te voeren naar de tuinkraan
en de wc’s.

VENTILATIE
KEUZE VAN HET SYSTEEM
Het huis is uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem met dubbele stroom (systeem D)
met warmterecuperatie.
Het systeem werkt als volgt:
• afname van buitenlucht
• mechanische aanvoer van gefilterde frisse lucht in de ‘droge’ lokalen (woonkamer, kamer,..)
• luchttransport tussen de kamers via spleten van 1 cm onder de deuren
• mechanische extractie van de vervuilde lucht in de ‘vochtige’ lokalen (keuken, badkamer,
wasplaats, enz.)
• afvoer van de vervuilde lucht naar buiten na er de warmte uitgehaald te hebben voor de
mechanisch aangevoerde frisse lucht
Er is 403 m³/uur lucht nodig om het huis mechanisch te ventileren. De ventilatiegroep komt op
zolder. Die plaats biedt twee voordelen:
- het is vlak bij het dak, om lucht af te voeren en af te nemen;
- de groep en alle kokers bevinden zich in het verwarmde volume; er is dus geen verlies naar
een niet-verwarmde ruimte.
WARMTERECUPERATIE
Het aandeel van de ventilatie in het totale warmteverlies van het huis is groter naarmate de
schil van het huis beter geïsoleerd is. De ventilatie moet dus zodanig afgesteld zijn dat de
binnenlucht van goede kwaliteit is, helemaal op maat van de precieze behoeften. Bij een
mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie kan men de warmte uit de afgevoerde
lucht onttrekken om de binnenkomende lucht voor te verwarmen. Door die recuperatie kan het
systeem de frisse lucht op een hogere temperatuur binnenbrengen dan de buitentemperatuur;
er is dus minder energie nodig om de lucht te verwarmen.

KNIPOOG
De bouwheren wonnen in 2007 de Belgische energie- en milieuprijs voor de
gemeenschappelijke eigendom ‘la Sauvenière’ in Sint-Lambrechts-Woluwe, het gebouw
waar ze woonden.
Hun project past dus in het coherente kader van een volgehouden inspanning om hun
ecologische voetafdruk te willen verminderen.
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