
BOUWADVIES

Heb je bouw- of verbouwplannen? 
Vraag advies bij het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en 
Bouwen.
Specialisten informeren je over 
energiezuinig bouwen, keuze van 
ventilatie- en verwarmingssysteem, 
aanpak renovatie, gebruik van 
milieuvriendelijke materialen. 

Ze geven concreet en onafhankelijk advies op 
maat van jouw project, zowel voor nieuwbouw als 
verbouwing. In vele gemeenten is het bouwadvies 
gratis dankzij de steun van de provincie Oost-
Vlaanderen en haar gemeenten.

• Zuinig met energie
• Gebruik gezonde en milieuvriendelijke 

materialen
• Wonen voor het leven
• Leef met de zon
• Verse lucht is gezond
• Leef groots, kies voor een compact huis
• Kies de juiste plek
• Regen is gratis
• Een muts voor je huis
• Haal groen dichterbij

www.bouwwijs.be



BEPERK DE ENERGIEVRAAG

GEBRUIK
DUURZAME ENERGIE

GEBRUIK FOSSIELE
BRANDSTOFFEN
ZO EFFICIËNT

MOGELIJK

DUURZAAM BOUWEN

De Trias Energetica vormt een elementair driestappenplan als basis voor het 
ontwerpen van duurzame en energiezuinige gebouwen. Deze strategie houdt 
het beperken van de energievraag in volgens drie voorname stappen:

door verspilling te voorkomen en energiebesparende 
maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door compact te 

bouwen en zeer goed te isoleren

bijvoorbeeld door het installeren van een zonneboiler, PV-
panelen, het gebruik van windenergie…

bijvoorbeeld door gebruik te maken van een verwarming op lage 
temperatuur (vloerverwarming, …) het toepassen van een warmtepomp, …

Maar duurzaam bouwen is meer dan energie alleen ...
1. Het beheer van je bouwproject
-  leg je visie en ambitie vast in een programma van eisen (PVE).
-  werk binnen een duurzaam financieel en wettelijk kader
-  zorg voor een veilige werfinrichting en een duurzaam werfbeheer
-  bouw op een onderhoudsvriendelijke manier

2. Mobiliteit en transport
-  kies een goed bereikbare woonplaats
-  laat het zachte verkeer primeren op de auto
-  beperk het werftransport

3. Een duurzaam waterbeheer
-  kies een bouwperceel dat een optimaal waterbeheer mogelijk maakt.
-  voorkom onnodig watergebruik
-  maak maximaal gebruik van hemel- en grijswater
-  gebruik water verstandig en voorkom onnodig afvalwater

4. Landgebruik en ecologie
-  sluit aan bij (en versterk) een bestaand ecologisch weefsel

5. Het vermijden van vervuiling
-  vermijd omgevingsvervuiling tot een minimum

6. Materiaal & Afval
-  voorkom onnodig gebruik van materialen
-  gebruik bij voorkeur gezonde, milieuverantwoorde materiale uit
  onuitputtelijke lokale grondstoffen volgens het principe ‘cradle to cradle’
-  indien materialen uit eindige grondstoffen gebruikt worden, zorg dan dat ze
  goed scoren op vlak van kwaliteit, milieu en gezondheid
-  voorkom afval, hergebruik afval en verwerk (overig) afval verstandig

7. Energie
-  een energiezuinige woning begint bij een goed ontwerp
-  realiseer een goed geïsoleerde, koudebrug vrije, lucht- en winddichte woning
-  kies een geschikt ventilatiesysteem afgestemd op de woning en je leefwijze
-  vermijd actieve koeling
-  kies een zuinig verwarmingssysteem, afgestemd op je woning en leefwijze
-  beperk het energieverbruik voor de aanmaak van sanitair warm water
-  beperk het electriciteitsverbruik en kies voor hernieuwbare energie

8. Gezondheid, comfort en sociale waarde
-  zorg voor een gezond binnenklimaat in je woning met veel daglicht, een
  gezonde binnenlucht, goed akoestisch comfort en aangename temperatuur
-  maak een veilige woning, en een woning die voor iedereen toegankelijk is en 
  voldoende comfortabel
-  versterk een bestaand sociaal weefsel en integreer je ten volle

www.bouwwijs.be



WAT IS EPB

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een 
melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen 
genoemd. (EPB = Energie - Prestatie - Binnenklimaat)

De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is 
afhankelijk van de:
- bestemming van het gebouw - voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, 

industrieel gebouw ...
- aard van de werken - voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie
- datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

De EPB-eisen - de eisen op vlak van EnergiePrestatie en Binnenklimaat - steunen op vijf voorname pijlers. 
Voor woningen worden in 2015 de volgende eisen gesteld:

NIEUWBOUW RENOVATIE INGRIJPENDE 
ENERGETISCHE RENOVATIE

1 THERMISCHE ISOLATIE* maximaal K 40 
en 
maximale U-waarde 
minimale R-waarde

-

maximale U-waarde 
minimale R-waarde

-

maximale U-waarde 
minimale R-waarde

maximaal K 40 
en 
maximale U-waarde 
minimale R-waarde

2 ENERGIEPRESTATIE maximaal E60 - maximaal E90 maximaalE30

3 NETTO-
ENERGIEBEHOEFTE

maximaal 100 - 25xc 
of 70 kWh/m²

- - maximaal 70 kWh/m²

4 BINNENKLIMAAT minimale 
ventilatievoorzieningen  
+ beperken risico op 
oververhitting

minimale 
ventilatievoorzieningen

minimale 
ventilatievoorzieningen

minimale 
ventilatievoorzieningen  
+ beperken risico op 
oververhitting

5 HERNIEUWBARE ENERGIE minimum aandeel - - minimum aandeel

Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de 
standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, en zelfs 
in heel Europa. BEN of Bijna Energie Neutraal wil zeggen 
dat een woning een minimum aan energie verbruikt voor 
verwarming, warm water, ventilatie en koeling en dat deze 
energie wordt opgewekt uit groene energiebronnen. Om de 
twee jaar wordt het eisenpakket geëvolueerd en aangepast.

* K-peil - U/R-waarde zie fiche Thermische Isolatie

www.bouwwijs.be
en wat zijn de eisen
voor nieuwbouw en renovatie?
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ENERGIEPRESTATIE

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie. Het is ondermeer 
afhankelijk van de thermische isolatie, luchtdichtheid, de 
compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Maar ook de 

technische installaties van een gebouw hebben een invloed op het 
E-peil; de verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en 
verlichting. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.
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1  NIEUWBOUW

Het E-peil is met name van toepassing op nieuwbouw (of volledige herbouw) en ingrijpende energetische renovaties. Voor kleinere 
renovatiewerken of beperkte uitbreidingen wordt er geen E-peil berekend
Sinds het in voege gaan van de EPB-regelgeving in 2006 (E 100) werd het E-peil stelselmatig aangescherpt, en deze zal naar de toekomst 
toe nog strenger worden:

- E50 in 2016
- E40 in 2018 
- E35 in 2020
- E30 in 2021

2  RENOVATIE

Vanaf 2015 wordt er ook voor bepaalde renovatiewerken een E-peil ingevoerd, namelijk voor de:

ingrijpende energetische renovatie =   - de technische installaties volledig worden vervangen 
- minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd

Denk vooruit, bouw nu al BEN !

=  E 90

www.bouwwijs.be



VOOR NIEUWBOUW

De netto-energiebehoefte is een cijfer dat de warmtebehoefte 
weergeeft per eenheid vloeroppervlakte en wordt uitgedrukt 
in kWh/m².

De netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming van een gebouw 
is bijgevolg de energie die nodig is om de warmteverliezen door 

transmissie en ventilatie te compenseren, met andere woorden, de 
hoeveelheid warmte die moet worden opgewekt om een bepaalde 
binnentemperatuur te bereiken en in stand te houden.

Om een energiezuinige woning te bekomen moet dit cijfer dus zo 
laag mogelijk zijn. Dit kan men bereiken door:

         

1   een doorgedreven thermische isolatie;

2   een efficiënt ventilatiesysteem;

3   een goede luchtdichtheid van het gebouw;

4   gebruik te maken van passieve (zonne) energie.

De  jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming van een 
nieuwbouwwoning mag niet meer zijn dan:

70 kWh/m²
Bijvoorbeeld voor een woning van 100 m² bewoonbare 
vloeroppervlakte mag de jaarlijkse energiebehoefte voor 
verwarming niet meer dan 700 kWh bedragen

26% warmteverlies 
doorheen het dak

13% ventilatie-
verliezen

26% warmte-
verlies langs 
de muren

15% warmteverlies 
via de vloeren

20% warmteverlies langs 
ramen en deuren

12% warmtewinsten

70 kWh/m2

www.bouwwijs.be
NETTO-ENERGIEBEHOEFTE



HERNIEUWBARE ENERGIE

Volgens de EPB-regelgeving dienen nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2014 een 
minimumaandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen te winnen. Hiervoor biedt 
Vlaanderen de mogelijkheid om te kiezen tussen 6 verschillende maatregelen:

1  ZONNEBOILER 2  FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN 3  WARMTEPOMP

4  BIOMASSA 5  STADSVERWARMING

6  PARTICIPATIE

Voor bouwprojecten waarbij geen van de bovenvermelde systemen is toegepast of waarbij ze niet 
geïntegreerd zijn volgens de geldende kwaliteitsvoorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% aangescherpt. 
Dus voor een bouwproject aangevraagd vanaf 2014 geldt niet E60 als maximum, maar wel E54.

www.bouwwijs.be



THERMISCHE ISOLATIE

1  K - PEIL

Het K-peil vormt een referentie voor het globale isolatieniveau van een gebouw. Het wordt berekend voor het gebouw als geheel, en geldt 
met name voor nieuwbouw of volledige herbouw. Voor verbouwing- of renovatiewerken is geen K-peil van toepassing.

2  MAXIMALE R-WAARDE EN MINIMALE U-WAARDE

Naast het K-peil als globale isolatiewaarde, is voor elk schildeel van 
het gebouw afzonderlijk ook een minimale isolatie-eis vooropgesteld. 
Deze wordt uitgedrukt in maximale U-waarde of minimale R-waarde 
en geldt voor buitenmuren, vloeren, daken, buitenschrijnwerk, ... 
Kortom, voor alle schildelen die het beschermd volume scheiden van 
de buitenomgeving.

3  BOUWKNOOP

Voor de berekening van het K-peil wordt tevens rekening gehouden met de bouwknopen. Bouwknopen zijn plaatsen in de gebouwschil waar 
er mogelijk grotere energieverliezen kunnen optreden, en waar er condensproblemen kunnen ontstaan.

Afhankelijk van hoe goed de bouwknopen zijn ontworpen en welke berekeningsmethode wordt toepast, stijgt het K-peil stijgen met 3 
tot 10 punten. Wanneer elke bouwknoop gedetailleerd wordt berekend, en voldoet aan de vooropgestelde waarde, worden er geen extra 
K-peilpunten bijgeteld.

THERMISCHE ISOLATIE
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tabel: Kamp C

www.bouwwijs.be



BESCHERMD VOLUME

Het Beschermd Volume (BV) van een gebouw is het volume van alle kamers en ruimten 
dat beschermd dient te worden tegen warmteverliezen. Het is dit volume dat thermisch 
geïsoleerd wordt naar de buitenomgeving, de grond en aanpalende ruimten die niet 
worden verwarmd. Maar ook de luchtdichtheid van de buitenschil is van groot belang.

AOR AOR

AOR

AOR

BESCHERMD VOLUME

1  zo compact mogelijk

2  thermisch goed geïsoleerd

3  perfect luchtdicht

AANGRENZENDE ONVERWARMDE RUIMTE (AOR)

GEBOUW

bevat de verwarmde ruimten:
• woonkamer
• keuken
• slaapkamers
• badkamer
• …

niet-verwarmde ruimten:
• garage
• veranda
• kelders
• zolderruimten
• …

AOR = Aangrenzende Onverwarmde Ruimte

www.bouwwijs.be



LUCHTDICHTHEID

De luchtdichtheid vormt samen met de thermische isolatie 
de essentie van een performante gebouwschil. Om tot een 
energiezuinige en comfortabele woning te komen is de 
luchtdichtheid van de buitenschil onontbeerlijk. Vergelijk het 
met een wollen trui; die is warm, maar zal bij een flinke wind de 
koude niet tegenhouden, daarvoor is een windjack nodig.

- Een isolatiepakket dat niet luchtdicht is afgesloten zal niet of 
slecht werken, het warmte-isolerend effect gaat verloren;

- langs kieren en spaties treden koude luchtstromen ongewenst 
binnen en zorgen voor tochthinder en comfortverlies;

- koude lucht die binnentreedt moet opgewarmd worden, wat de 
energie-efficiëntie uiteraard niet ten goede komt;

- tegelijkertijd wordt de warme binnenlucht door andere kieren 
naar buiten geblazen wat tot rechtstreeks warmteverlies leidt;

- een luchtlek is tevens een akoestisch lek; lawaai uit de 

buitenomgeving kan via luchtlekken ongehinderd naar binnen 
komen;

- een gebrekkige luchtdichtheid kan ook aanleiding geven tot 
inwendige condensatie, en bouwschade veroorzaken;

- de luchtdichtheid is essentieel in functie van een goed werkend 
ventilatiesysteem; in het bijzonder voor een balans-ventilatie 
met warmterecuperatie (systeem D), waar het kan leiden tot 
rendementsverlies.

Instroom van koude 
lucht, met tochthinder en 
koudegevoel als gevolg.

Een goede luchtdichtheid kan de 
energieprestatie van een gebouw 

verhogen met 15 % .

Uitstroom van 
warme lucht: 

verloren warmte 
en energie!

Na de uitvoering van de bouw- of verbouwingswerken kan de luchtdichtheid van een gebouw worden 
gemeten met een blowerdoortest. Bij een goed resultaat zijn tot 10 E-peilpunten te winnen.

www.bouwwijs.be



DROGE RUIMTE CIRCULATIERUIMTE NATTE RUIMTE 

doorvoer doorvoer

• zithoek
• slaapkamer
• bureau

SYSTEEM A
natuurlijke toevoer
natuurlijke afvoer

SYSTEEM B
mechanische toevoer

natuurlijke afvoer

SYSTEEM C
natuurlijke toevoer
mechanische afvoer

SYSTEEM D
mechanische toevoer
mechanische afvoer

+
warmterecuperatie

TOEVOER
verse lucht

AFVOER
bezoedelde lucht

• inkom
• gang
• nachthal

• keuken
• badkamer
• toilet

schematische voorstelling: brochure Slim Bouwen
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BINNENKLIMAAT

1  VENTILATIE
Een minimale ventilatievoorziening 
wordt vooropgesteld om een goede 
binnenluchtkwaliteit te bekomen. Enerzijds 
zorgt het ventilatiesysteem voor de aanvoer 
van verse lucht, in het belang van de 

gezondheid van de bewoners (voor elke 
persoon wordt per uur immers 30 m³ verse 
lucht aangevoerd), anderzijds voert het 
ook de bezoedelde en vochtige lucht zo 
snel mogelijk af naar buiten. Zo blijft de 
binnenlucht gezond, en wordt het risico op 

condensatieproblemen en schimmelvorming 
beperkt.

Hoewel er verschillende systemen zijn om 
een woning correct te ventileren, komt het 
principe steeds op hetzelfde neer:

Om dit te bewerkstelligen kan men verschillende systemen toepassen. Het onderling verschil zit in de manier waarop de verse lucht wordt 
toegevoerd en de bezoedelde lucht wordt afgevoerd: mechanisch of op een natuurlijk manier:

2  OVERVERHITTING
Tot een optimaal binnenklimaat behoort ook 
het zomercomfort, met name het beperken 
van het risico op oververhitting. Het verdient 
de aanbeveling om op het zuiden voldoende 
beglazing te voorzien om in de winter en in 

de tussenseizoenen maximaal de passieve 
zonnewinsten te benutten. In de zomer 
echter dient er op te worden gelet dat de 
bezonning geen oververhitting veroorzaakt.
Een effectieve zonwering is dan ook 
aangewezen. Dit kan door middel van:

• een oversteek boven de ramen;
• screens of zonneschermen;

• zonwerende beglazing;
• een natuurlijke begroeiing door bomen, 

struiken of pergola’s ...

www.bouwwijs.be



BOUWKNOPEN

Bouwknopen zijn plaatsen in de gebouwschil waar er mogelijk extra warmteverliezen kunnen 
optreden. Het zijn onderbekingen in de scheidingsconstructie waar de isolatielaag in dikte, 
samenstelling of materiaal kan veranderen. Een koudebrugarme detaillering en een correcte 
uitvoering zijn daarom van het allegrootste belang om ongeoorloofde warmteverliezen en het risico 
op condensatieproblemen en schimmelvorming op deze plaatsen tot een minimum te herleiden.

Het is belangrijk dat de isolerende 
laag ononderbroken doorloopt in de 

buitenschil. Zoniet is er sprake van een 
koudebrug. Een koudebrug kan een bouwknoop zijn, 

maar een bouwknoop is niet zozeer een 
koudebrug.

EPB-aanvaarde 
bouwknoop

www.bouwwijs.be



HEMELWATER

De nieuwe Verordening Hemelwater bevat minimale voorschriften om bij nieuwbouw of een grondige 
verbouwing het hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk te gebruiken. In tweede instantie moet 
het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie 
slechts een beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd.

De verordening schrijft ondermeer voor dat:
-  het hemelwater en afvalwater op eigen terrein worden gescheiden;
-  de regelgeving van toepassing is op elke constructie of verharding groter dan 40m²;
-  voor nieuwe gebouwen en woningen groter dan 100m² een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moet worden voorzien;  
-  de hemelwaterputten moeten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie die één of meerdere tappunten bedient;
-  de meeste constructies over een infiltratievoorziening of buffervoorziening zullen moeten beschikken;

Gebouwen die volledig zijn voorzien van een groendak hoeven geen hemelwaterput te plaatsen, en delen van gebouwen die 
voorzien zijn van een groendak, hoeven niet  te worden aangesloten op de hemelwaterput.

Met een correct en intensief gebruik van een hemelwaterrecuperatiesysteem 
kan de helft van het dagelijks waterverbruik worden voorzien door 
hemelwater.

1   hemelwaterafvoer van hellende en platte daken
2   hemelwaterput van 5000 liter
3   zelfreinigende voorfilter
4   rustige toevoer van hemelwater onder aan de put
5   overloop met terugslagklep
6   pompinstallatie
7   drijvende aanzuigfilter
8   hemelwaterverdeling
9   ondergronds infiltratiebekken

GEBRUIKEN

INFILTREREN

AFVOEREN

Bestemming Liter/dag/persoon %
Bad/douche 44 40

WC 30 27
Was 17 15

Afwas 8 7
Drinken en koken 3 3

Tuin 4 4
Schoonmaak 4 4

Totaal 110 100

www.bouwwijs.be


