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Energiezuiniger
CommerCiële bijlage, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redaCtie.
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Al lang voordat er in ons land sprake was van EPB-nor-
men realiseerde Dewaele woningen die tegenwoordig 
als ecologisch en energiezuinig worden bestempeld. 
Dankzij de doorgedreven isolatie is een Dewaele-wo-
ning synoniem van een woning waarin het aangenaam 
vertoeven is: warm in de winter en fris in de zomer. 
Anno 2011 bouwt Dewaele nog steeds wanden volgens 
zijn vertrouwde bouwsysteem, maar door het gebruik 
van isolatieplaten van resol-hardschuim (van Kingspan) 
is de isolatiewaarde van de wanden nog beter. Kings-
pan-spouwisolatie heeft een lambdawaarde van 0,021 
W/m.K. Dat is de beste thermische isolatiewaarde op 
de Belgische markt. Dankzij de extreem goede isolatie-
waarde kan met eenzelfde isolatiedikte beter worden 
geïsoleerd. Daardoor kan de totale wanddikte worden 
beperkt en kan de bewoonbare oppervlakte maximaal 

worden benut.     

Standaardwand  
Wie met Dewaele bouwt, heeft vanaf dit jaar de keuze 
uit drie types van wandopbouw: een standaardwand, 
een lage-energiewand en een passiefwand. 
Bij een standaardwand wordt het houtskelet geïso-
leerd met 12 cm minerale wol en zit er 6,4 cm Kingspan 
isolatieschuim in de spouw. Dit brengt de maximale U-
waarde op 0,168 W/m².K. Zelfs de de standaardwand 
van Dewaele isoleert dus heel wat beter dan de huidige 
wettelijke norm van 0,4 W/m².K.  

Lage-energiewand
Voor een lage-energiewoning worden de wanden 
geïsoleerd met een dubbele laag Kingspan, 2 maal 6,4 
cm dus. Dit levert een U-waarde op van 0,111. Tevens 
wordt er extra aandacht besteed aan het 
verhogen van de luchtdichtheid. Het 
resultaat: een spectaculaire beperking 
van de warmteverliezen.  

Passiefwand
Voor een passiefwoning is de 
wand op zich dezelfde als die van 
de lage-energiewoning: 12 cm mi-
nerale wol in het skelet, en 2 keer 
6,4 cm Kingspan isolatieschuim 
in de spouw. Dat brengt de totale 
wanddikte eveneens op 24,8 cm 
en de U-waarde van de wand 

eveneens op 0,111 W/(m².k)   
Voor een nog betere isolatiewaarde is een passiefhuis 
compact, georiënteerd in functie van de zon, en voor-
zien van specifieke technieken op het vlak van ventilatie 
of bijvoorbeeld een warmtepomp. Bij een passiefhuis 
wordt bovendien nog meer aandacht besteed aan 
de luchtdichtheid, onder andere door alle naden en 
aansluitingen heel zorgvuldig af te tapen. Verder heeft 
een passiefwoning van Dewaele een uitgekiend raam-
systeem dat binnen de isolatieschil wordt geplaatst en 
aan de buitenzijde extra is geïsoleerd. Om warmtever-
liezen te vermijden wordt ook bijzonder veel aandacht 
besteed aan detaillering, bijvoorbeeld aan de manier 
waarop een raam wordt ingebouwd of aan de manier 
waarop de muuraanzet overgaat in de vloer.
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Energiezuiniger bouwen loont  
Vandaag is de vraag niet langer of je energiezuinig bouwt, maar wel 

hoe ver je daarin wil gaan. Op dit ogenblik mag een nieuwe woning 

maximaal een E-peil 80 hebben. In 2012 wordt dat maximum verlaagd 

tot E70, in 2014 wordt het E60. Loont het de moeite om nu al energie-

zuiniger te bouwen dan de wet anno 2011 voorschrijft? Jazeker, zeggen 

zowel de Bouwunie als de Vlaamse Confederatie Bouw. 

Tegen 2014 moeten nieuwbouwwoningen zowat 
een kwart energiezuiniger zijn dan de woningen die 
vandaag worden gebouwd.  Bouwunie berekende wat 
dit voor een doorsnee Vlaamse nieuwbouwwoning zal 
betekenen. 
De Unie van het KMO-bouwbedrijf ging uit van een 
halfopen bebouwing van zo’n 175 m² totale vloerop-
pervlakte met E80-peil. Wanneer je meer isolatie, 
een betere luchtdichtheid en een energiezuinigere 
ventilatie voorziet, dan kan volgens de Bouwunie met 
een meerinvestering van zo’n 7.500 euro een E-peil van 
60 worden gehaald. Deze investering kan op 10 jaar tijd 
worden terugverdiend.  

Doordacht concept 
Bouw je een halfopen bebouwing met 175 m² totale 
vloeroppervlakte en met een E60-peil, maar volgens 
een doordacht concept, dan kan dit - nog steeds vol-
gens Bouwunie - zelfs voor een lagere prijs (zo’n 4.000 
euro minder) dan voor een huidige E80-woning. Een 
doordacht concept  betekent o.a. een compactere wo-
ning, de garage uit de woning verwijderd, de cv-ketel 
dicht bij de keuken… Dankzij een doordacht concept 
kan je dus voor een lagere prijs een woning bouwen die 
energiezuiniger is dan de wet nu oplegt. 
In vergelijking met een E80-woning bespaar je in een 
E60-woning minstens 600 euro per jaar op je verwar-

mingskosten. Als de energieprijzen zullen stijgen, wat 
volgens Bouwunie zelfs waarschijnlijk is, dan bespaar 
je uiteraard meer. 

E35 voor compacte  
alleenstaande villa 
Ook volgens de Vlaamse Confederatie Bouw loont het 
de moeite om energiezuiniger te bouwen dan de wet 
vandaag voorschrijft. Om dat te bewijzen, ontwikkelde 
de VCB de E-calculator. 
De VCB ging uit van een alleenstaande, maar compacte 
kubusvormige villa met een bewoonbare oppervlakte 
van 200 m². Wanneer een bouwheer het E-peil van 
deze woning laat dalen tot E35, betaalt hij volgens de 
E-calculator initieel ongeveer 26.000 euro méér dan 
voor een E80-woning. Dit komt neer op ongeveer 15%. 
Tegenover deze belangrijke extra uitgaven staan ech-
ter aanzienlijke extra subsidies van de overheid plus 
een fors lagere energiekost. Marc Dillen, directeur-
generaal van de VCB: ’In ons voorbeeld zal een 
bouwheer voor zijn E35-woning per maand 
32 euro méér moeten afbetalen dan 
voor een E80-woning. De hogere 
investeringskosten worden 
niet helemaal gedekt 
door de subsidies. 
Maar in ons 
voorbeeld 
liggen 

bij een E35-woning de energiekosten 54% lager bij 
een strikt reglementaire E80-woning. Tegelijk zal de 
bewoner per maand 94 euro minder energiekosten 
hebben. De maandelijkse woonkost  - dus de lening- en 
energiekost samen - ligt bij deze voorbeeldwoning het 
laagst bij een E35-peil.’
Bij rijwoningen en appartementen ligt volgens de E-
calculator het optimale E-peil eerder in de buurt van 
E60.

 E80	 E60	 E35	 E20

Investeringskosten 165.542 170.884 191.512 205.378
Subsidies 150 3.117 20.649 22.139
Leningkost/maand 978 992 1.010 1.083
Energiekost/maand 174 136 80 51
Te betalen per maand 1.152 1.128 1.090 1.134

Financiering van lager E-peil in woningen: toepassing van E-calculator op voorbeeldwoning

FOTO: RECTICEL
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Marc Dillen: ‘De uitkomst zal anders zijn als de over-
heid haar subsidiebeleid wijzigt. Op dit ogenblik bren-
gen de groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche 
zonnepanelen een minimale vergoeding van 330 euro 
per jaar op, gegarandeerd over een periode van 20 jaar. 
Een met zonnepanelen uitgeruste particuliere woning 
kan ongeveer vier groenestroomcertificaten per jaar 
opleveren. Daardoor is het momenteel nog altijd bij-
zonder interessant om woningen met zonnepalen uit 
te rusten. Maar vanaf 1 juli van dit jaar zal de minimale 
vergoeding dalen tot 300 euro per stroomcerficaat, 
vanaf 1 oktober tot 270 euro en vanaf 1 januari 2012 
tot 250 euro. Vanaf 1 januari 2013 zal de vergoeding 
nog slechts 190 euro bedragen en nog maar zijn gega-
randeerd voor 15 jaar. 

Ook voor bestaande woningen zullen in 2020 eisen opgelegd worden op het vlak van energie-
prestaties. Tegen dan zal iedere Vlaamse woning moeten beschikken over dakisolatie, dubbele 
beglazing en een efficiënte verwarmingsinstallatie. 

De terugverdientijd van sommige energiebesparende investeringen kan je laten voorrekenen op 
www.energiesparen.be/energiewinstcalculator. De vervanging van je oude stookketel door een 
condensatieketel bijvoorbeeld kan je al terugverdienen op 4 jaar en 3 maanden. Het isoleren van 
een niet-geïsoleerd hellend dak kan al zijn terugverdiend op 7 maanden.   

Bestaande woningen

FOTO: DEWAELE
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Op 1 maart ondertekenden federaal minister van klimaat en energie, Paul Magnette, en Fedustria, de beroeps-
organisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelfabrikanten, een akkoord om het aandeel gecertificeerde 

houtproducten tegen eind 2018 met minstens 35% te verhogen. 
Hout is een grondstof die een antwoord biedt op de klimaatverandering. Door houten producten te gebruiken, 

verminderen de emissies van broeikasgassen met zo’ n 2 ton CO2 per m³ hout. Houten producten kunnen 
bovendien op het einde van hun levenscyclus worden hergebruikt en gerecycleerd, waardoor hun productie- en 

gebruikscyclus volledig CO2-neutraal is. 
Fedustria en haar leden leverden de voorbije jaren al heel wat inspanningen om de duurzaamheid van hout aan te 
tonen. Een van de methodes om hierover te communiceren, is de certificatie van hout. Gangbare certificatiesyste-

men op de Belgische markt zijn FSC en PEFC.

Tegen eind 2018 
minstens 35% gecertificeerd hout

Op zoek naar een nieuwe energieleverancier? Of gewoon benieuwd naar wie voor jouw geval de goedkoopste 
energieleverancier is? Op de  website van de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, 

worden onder andere de verschillende producten van de verschillende leveranciers van elektriciteit en/of aardgas 
met elkaar vergeleken. Zo kan je bij benadering uitrekenen hoeveel je jaarlijkse factuur zou bedragen wanneer 

je een contract zou afsluiten met een andere energieleverancier. Hou wel je laatste energiefactuur bij de hand. 
Je moet immers je verbruik doorgeven, niet in euro maar in kWh. Ben je aan het bouwen of wil je verhuizen? De 

VREG berekent ook de prijzen op basis van een gemiddeld verbruik. 
Om de gewenste informatie nog sneller te kunnen vinden, heeft de VREG haar website onlangs vernieuwd. Ze 

is nu opgesplitst in een aantal thema’s: aansluiting op het net, energiecontract, energiefactuur, verbruik en me-
teropname, bescherming van de consument en zonnepanelen. Als extra dienstverlening werd er aan de website 
een module toegevoegd: ‘Zet de V-TEST in uw agenda!’. Daarmee kan je je ‘abonneren’ op de V-test van de VREG. 
Je geeft de einddatum van je elektriciteits- en of/aardgascontract door, en je krijgt gratis een e-mail wanneer je 

contract bijna vervalt. Zo kan je tijdig nog eens nadenken of je niet beter van energieleverancier verandert, en kan 
je altijd je profijt doen met de beste voorwaarden en prijzen. 

www.vreg.be  

Zet de V-TEST in uw agenda! 

KORTnieuws

De laatste jaren is er een wildgroei aan 
zogenaamde ecolabels. Sommige daarvan 
bieden inderdaad goede duurzaamheids-

garanties, andere bijlange niet.  Wie het 
kaf van het koren wil onderscheiden kan 

terecht op www.labelinfo.be, een initiatief 
van Netwerk Bewust Verbruiken (NBV). Het 
project wordt ondersteund door Leefmilieu 

Brussel en FOD Leefmilieu. 

Labelinfo.be geeft objectieve informatie 
over de inhoud van en de controle op 

talrijke labels uit een breed gamma aan 
productgroepen (elektrische apparatuur, 

cosmetica, schoonmaakmiddelen, 
kleding, toerisme...). In totaal komen op 

de site meer dan 90 labels aan bod. Op de 
homepage worden de labels opgesplitst in 
3 verschillende categorieën: productlabels, 

bedrijfslabels en pictogrammen. Klik 
bijvoorbeeld op 1 van de 20 rubrieken, en 

je krijgt een overzicht van alle labels uit 
de gekozen sector. Op labelinfo.be is het 

eveneens mogelijk om verschillende labels 
met mekaar te vergelijken. Dankzij een 

handig systeem van kleurencodes kan je 
ook te weten komen welk label voor iedere 

productcategorie de strengste milieu- 
en/of sociale criteria heeft.

www.labelinfo.be 
informeert over 
echte ecolabels
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Het percentage aannemers dat vandaag zegt bezig te zijn met duurzaam bouwen blijft hoog (70 %), maar is sinds 2007 niet meer toegenomen. Dat blijkt uit 
een enquête die de Confederatie Bouw liet uitvoeren bij haar leden. Aannemers hebben wel een iets actievere houding tegenover duurzaam bouwen. Het 
aandeel van duurzaam bouwen in de omzet van de ondernemingen steeg sterker in de periode 2004-2007 dan in de periode 2007-2010. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat bouwen en dus ook duurzaam bouwen het moeilijker heeft in tijden van economische crisis. 
Eveneens volgens deze enquête richten aannemers zich vooral op aspecten van duurzaam bouwen die te maken hebben met isolatie en energie-
efficiëntie. Ook de verwerking of het hergebruik van afvalstoffen scoort hoog. Aspecten zoals modulair bouwen of koolstofarme materialen 
daarentegen vinden minder ingang. In de toekomst zien aannemers de lage-energiebouw en het gebruik van superenergiezuinige installaties 
het meest stijgen, kort gevolgd door thermische isolatie. Voor deze drie aspecten zien ze de markt verdubbelen tegen 2020. 

Aannemers bouwen niet duurzamer dan in 2007

Op 21 februari gaf Eandis het startschot voor een project ‘dakisolatie’ dat zich focust op 
kansarmen.  Bij ruim 500 gezinnen zal het dak van hun huurwoning volledig gratis worden 
geïsoleerd.   
Investeren in dakisolatie is zeer rendabel. Jaarlijks kan dakisolatie een besparing op de 
verwarmingsfactuur opleveren van ongeveer 25%. Eandis becijferde dat dankzij de 
combinatie van premies, een fiscaal voordeel en energiebesparing, de investeringskost 
voor de dakisolatie van een woning met een dakoppervlakte van 65 m²  in nauwelijks twee 
jaar is terugverdiend. Wie zijn dak zelf isoleert, kan bij Eandis een premie bekomen van 2 
euro/m², of van 4 euro/m² als de plaatsing gebeurt door een vakman. Daarbovenop komen 
een premie van de Vlaamse regering van maximaal 500 euro en een fiscaal voordeel van 
40%. Ook geven sommige gemeenten een financiële tegemoetkoming.  
De 500 woningen van het proefproject zullen worden verdeeld over de OCMW’s die hun 
medewerking hebben verleend. De woningen moeten wel voldoen aan een aantal criteria: 
het moet gaan om eengezinswoningen met een hellend dak zonder dakisolatie, en de 
woonkwaliteit moet aanvaardbaar zijn.  

500 daken 
van kansarme  
huurders 
gratis geïsoleerd

7.400 liter zoet water per dag. Zo groot is volgens milieuor-
ganisaties Ecolife, Velt en WWF de watervoetafdruk van de 
gemiddelde Belg. Die voetafdruk berekent niet alleen ons 
rechtstreeks waterverbruik, maar houdt ook rekening met de 
hoeveelheid water die nodig was voor de hele productieketen. 
Een katoenen T-shirt bijvoorbeeld heeft al zo’n 2.700 liter 
water opgeslorpt vooraleer het in je kleerkast belandt. Een 
sinaasappel heeft ongeveer 70 liter water nodig om bij jou 
te raken. Voor een stuk rundvlees van 200 gram is dat maar 
liefst 3.960 liter. 
Om consumenten hiervan bewust te maken, lanceerden de 
drie organisaties een campagne over dit onderwerp met tal 
van tips om je waterafdruk te verkleinen. 

Meer info op www.watervoetafdruk.be 

7.400 liter per dag   

KORTnieuws
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De Gouden Baksteen bekroont elk jaar een verdienstelijke politieke persoonlijkheid omwille 
van zijn of haar positieve impact op de bouwsector. De selectie gebeurt door een vakjury van 
aannemers, architecten, bouwmaterialenfabrikanten en vertegenwoordigers van de vakpers. 
Dit jaar stelde de jury drie nominaties voor: minister Hilde Crevits, minister Philippe Muyters 

en de sociale bouwmaatschappij Zonnige Kempen. De leden van Bouwunie konden hun stem 
online uitbrengen. 49% van de stemmen ging naar Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobili-

teit en Openbare Werken, voor haar volgehouden investeringsinspanningen zowel op vlak van 
openbare werken als in mobiliteitsinfrastructuur. 

De Eerste Prijs is in de bouwsector de enige prijs die wordt toegekend door de bouwers en 
verbouwers zelf. Het aantal stemmen voor deze vierde editie overtrof alle verwachtingen. Voor 
het Nederlandstalige landsgedeelte alleen al werden er in totaal 12.543 stemmen uitgebracht, 

waarbij slechts een stem per IP-adres mogelijk was. Overtuigende winnaar was de VREG, met 
maar liefst 7.521 stemmen achter zijn naam.  De bouwheren motiveerden hun keuze vooral 

door te verwijzen naar de heel informatieve en praktische website van de VREG.

En de winnaars zijn…

Tot nog toe kreeg je enkel een belastingvermindering voor energiebesparende investeringswerken (o.a. de 
levering en plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen, warmtepompen, dubbel glas of de vervanging van 

oude verwarmingsketels door condenserende ketels) wanneer je die liet uitvoeren door een geregistreerde 
aannemer. Deze voorwaarde valt binnenkort weg. België wil zo vermijden dat het veroordeeld wordt 

omdat de registratievoorwaarde strijdig is met het Europees verdrag. Buitenlandse bouwbedrijven die 
op de Belgische markt willen starten, ervaren de registratie als een te hoge toetredingsdrempel en een 

ontoelaatbare inperking van de medediging.

Om zelf na te gaan of een aannemer geen fiscale schulden heeft en de activiteiten die hij of zij uitvoert 
ook daadwerkelijk mag en kan uitvoeren, consulteer je 

 de fiscale databank via www.myminfin.be  ga naar myminfin   E-services (bovenaan)  consulteren
 de kruispuntbank van ondernemingen via www.belgium.be  online diensten  economie  search 

van de public kruispuntbank van ondernemingen en handelsregister 

Voor beide consultaties heb je het ondernemingsnummer van de aannemer nodig.

Registratie als aannemer weldra geen  
voorwaarde voor belastingvermindering meer 

KORTnieuws

Beglazing speelt in het hele energieverhaal een belangrijke rol. Je wil een  
lage-energiewoning bouwen, of een passief huis, en je wil weten welke beglazing 

het best geschikt is in functie van de oriëntatie van je huis? Saint-Gobain Glass 
heeft een IT-applicatie ontwikkeld die uniek is in de sector: ‘Glass Compass’  

voor iPad en smartphones.
De ‘Glass Compass’-applicatie werd speciaal ontworpen voor Smartphones en 

multimediatabletten. Met behulp hiervan kan je op een eenvoudige manier nagaan 
welk glastype de beste combinatie biedt van thermische isolatie en zonnewarmte-
wering. Zo kan je bijdragen tot een optimaal binnenklimaat in de woning en tot de 

beperking van de CO2-uitstoot.
Je kan het SGG Glaskompas downloaden via de App Store of de Android Market. 

In de nabije toekomst zal de gratis applicatie worden uitgebreid met een energie-
calculator die op basis van de keuze van een bepaald type glas, de financiële impact 

van energiebesparing berekent.

www.saint-gobain-glass.com

IT-applicatie  
voor smartphones en iPad
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VANDERSANDEN: Riemsterweg 300 - BE-3740 Spouwen 
TEl. 089 51 01 40
www.vandersanden.be - www.e-brick.be - www.e-board.be
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Gemiddeld ontsnapt 26% van de warmte in een woning 
langs de muren, 26% langs het dak, 20% langs ramen en 
deuren, 15% langs de vloer en 13% via luchtverversing 
en ventilatieverliezen. In een woning die geïsoleerd is, 
worden die warmteverliezen aanzienlijk beperkt. Dat is 
goed voor je wooncomfort in de zomer en in de winter, 
en ook je energiefacturen bezorgen je geen koude ril-
lingen meer. 
Buitenmuren kan je op drie manieren isoleren: aan 
de binnenzijde, in de spouw of tegen de buitengevel. 
Als je aan de binnenzijde isoleert, zullen de koude-
bruggen aan de vloer en het plafond blijven bestaan. 
Een bijkomend nadeel is dat je woonruimte verliest. 
Spouwisolatie is alleen doeltreffend als die door een 
vakman heel zorgvuldig wordt uitgevoerd. Bovendien 
is bij deze manier van isoleren de isolatiedikte beperkt 
tot de spouwdikte. Een muur bijkomend isoleren aan 
de buitenkant is veruit de beste oplossing. Je pakt je 
woning volledig in met een warme Isolatielaag, zodat 
alle koudebruggen kunnen worden weggewerkt. Ook 
kan je de dikte van de isolatielaag zelf kiezen. Zo zijn er 
bij E-board isolatieplaten verkrijgbaar tot 30 cm dik.  

E-Brick-panelen voor de vakman
Een eerste oplossing voor na-isolatie aan de buitenkant 
van de gevel is E-Brick. Deze isolatieoplossing biedt het 
beste uit twee werelden: de economische en ecologi-
sche troeven van isolatie en de esthetische troeven van 
gevelstenen. 
E-Brick-gevelpanelen zijn kant-en-klare isolatiepanelen 
die bestaan uit hoogwaardige isolatie en zijn afgewerkt 
met gevelsteenstrips van je keuze. Deze gevelstrips zijn 
bakstenen van slechts 2 cm dik maar verder volledig 
identiek aan de kwaliteitsbakstenen van Vandersanden. 
Aangezien je kan kiezen uit verschillende isolatiediktes, 
en de gevelstrips eveneens kunnen worden gecombi-
neerd met harde isolatieplaten, kan elke isolatiewaarde 
worden gehaald, zelfs die van een passiefhuis (U ≤ 0,15 
W/m²K voor muren). Dankzij de energiebesparing en 
eventuele premies is de terugverdientijd van de E-

Brickpanelen heel kort. 
Om een onberispelijk resultaat te kunnen garanderen, 
wordt E-Brick alleen geplaatst door ervaren vakmannen 
die door Vandersanden zijn opgeleid. Zo heb je 10 jaar 
garantie, zowel op het product als op de plaatsing. 

E-Board voor zowel aannemer 
als doe-het-zelver
Voor wie graag zelf de handen uit de mouwen steekt, 
of het liefst met zijn vertrouwde aannemer werkt, 
is E-Board een prima alternatief. De basis van dit 
doe-het-zelfpakket is eveneens een hoogkwalitatieve 
isolatieplaat die gecombineerd wordt met  gevelsteen-
strips, maar de steenstrips, de isolatieplaten, de lijm 
en de schroeven worden als losse onderdelen geleverd 
op de werf. Dankzij het tand- en groefsysteem kan je 
de platen makkelijk en snel aan elkaar vasthechten. 
Daarna plaats je de steenstrips in de daarvoor voor-
ziene richels. 
Ook bij E-Board heb je de keuze uit het volledige gamma 
handvormgevelstenen van Vandersanden. Dat bete-
kent meer dan 100 kleuren in de meest uiteenlopende 
stijlen. Precies zoals bij E-Brick kan je tevens kiezen uit 
verschillende diktes van isolatie en kan je de steenstrips 

eveneens combineren met harde isolatieplaten. Zo kan 
zelfs de vereiste isolatiewaarde van een passiefhuis 
worden gehaald. 
E-Board en E-Brick hebben een uiterst lage lambda-
waarde van respectievelijk 0,032 W/m²K en 0,030 
W/m²K. Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatie. 

Exterior Makeover
Dankzij de gevelsimulator op www.e-brick.be kan je 
nagaan hoe je nieuwe gevel eruit zal zien. Je kan kiezen 
uit het rijke palet gevelsteenkleuren van Vandersanden 
en je kan ook twee kleuren combineren. Als je dat 
wenst, kan je je renovatie bovendien afwerken met 
bijvoorbeeld een plint in natuursteen. 
Het enige wat je moet doen, is een foto van je woning 
opladen in de simulator. Na enkele muisklikken krijg je 
een ‘voor’ en ‘na’ te zien. 

Calculatietool
Wil je weten hoeveel je nieuwe gevel je ongeveer zal 
kosten? Surf naar www.e-board.be. Met de handige 
calculatietool kan je een prijsinschatting maken.

Na

Voor
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Om het energieverbruik van gebouwen te verminderen, 
heeft Vlaanderen op 1 januari 2006 de bestaande iso-
latieregelgeving vervangen door de EPB (energiepresta-
tie)-regelgeving. Sinds die datum moet iedere woning 
waarvoor een bouwaanvraag gebeurt (nieuwbouw of 
renovatie) een vooropgelegd niveau van thermische 
isolatie (maximale U-waarden en maximaal K-peil) 
en energieprestatie (maximaal E-peil) en een gezond 
binnenklimaat (minimale ventilatievoorziening en 
beperking van het risico op oververhitting) behalen.  

Verstrenging E-peil  
Tot eind 2009 gold voor gebouwen een E-peil van 
100. Begin dit jaar werd voor woningen het E-peil met 
20% verlaagd van E100 naar E80, voor scholen is het 
nog altijd E100. Het E-peil (energiepeil) is een maat 
voor de energiezuinigheid. Daarbij wordt niet alleen 
rekening gehouden met de mate waarin een woning is 
geïsoleerd, maar ook met de energiezuinigheid van de 
verwarmingsinstallatie, de sanitaire installaties en het 
ventilatiesysteem. Ook de manier waarop oververhit-
ting wordt ingeperkt zit hierin vervat. Hoe lager het 
E-peil, hoe energiezuiniger een woning.
Vanaf 2014 moet het E-peil van een nieuwe school, kan-
toor of woning voldoen aan E70. In 2014 is er opnieuw 
een verstrenging, en zullen woningen maximaal een 
E-peil van 60 mogen halen. Dit betekent dat nieuwe 
woningen ongeveer een kwart energiezuiniger zullen 
moeten zijn dan woningen die vandaag gebouwd 
worden conform de minimumeisen van de huidige 
EPB-eisen. 
De nieuwe normen zijn vastgelegd op basis van onder-
zoek dat uitwijst dat het economisch optimum voor 
woningen vandaag rond E60 ligt, en na overleg met de 
architectenorganisaties en de bouwsector. 

Strengere isolatienormen 
Tegelijk worden de thermische isolatienormen aan-
gescherpt, zowel wat het K-peil als de isolatiewaarde 
van het materiaal betreft. Het is immers moeilijker om 
achteraf de isolatielaag in de gebouwenschil te verbe-
teren dan bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie, zo 
wordt geredeneerd. Nieuwbouwwoningen mogen in 
2012 een maximaal K-peil van 40 hebben, in plaats van 
het huidige maximale K45-peil. Het K-peil is een maat 
voor het totale warmteverlies van een woning. Het 
houdt rekening met de warmteverliezen doorheen de 
buitenmuren, de daken, de vloeren en de vensters, en 
met de compactheid van het gebouw. Hoe lager het 
K-peil, hoe beter.
De strengere isolatie-eisen gelden ook voor specifieke 
bouwonderdelen. De zogenaamde U- en R-waarden 
worden op het niveau van onze buurlanden gebracht, 
en zullen eveneens gelden voor verbouwingen waar-
voor een stedenbouwkundige vergunningsplicht of een 
meldingsplicht bestaat. De U-waarde (of warmtedoor-
gangscoëfficient, in W/m3K) geeft aan hoeveel warmte 
er door een bepaald constructiedeel (muur, dak, vloer 
…) verloren gaat. Hoe lager de U-waarde, hoe beter.  De 
R-waarde (in m3K/W) is de warmteweerstand van een 

materiaallaag (bijvoorbeeld dakisolatie). Hoe hoger de 
R-waarde, hoe beter.

Bijkomende EPB-eis 
Vanaf 1 januari 2012 mag de netto-energiebehoefte 
voor verwarming van woongebouwen niet hoger zijn 
dan 70 kWh/m².  Deze bijkomende eis moet ervoor 
zorgen dat in de eerste plaats aandacht wordt besteed 
aan het beperken van de energiebehoefte. Dat kan 
door beter te isoleren, luchtdicht te bouwen en warm-
tewinsten optimaal te benutten.   

Hernieuwbare energie 
Eens we erin slagen onze woningen zo zuinig mogelijk 
te maken, moeten we proberen om de nodige energie 
maximaal zelf op te wekken met hernieuwbare bronnen 
zoals zonneboilers of warmtepompen. Dat is verplicht 
door de Europese richtlijn inzake de EnergiePrestaties 

van Gebouwen. 
Daarom bevat de nieuwe regeling ook een bepaling 
die nieuwbouwwoningen verplicht om een minimaal 
percentage van hun energie uit hernieuwbare bronnen 
te halen. Vanaf wanneer welk percentage wordt opge-
legd, zal in de loop van dit jaar worden beslist. 

Meer info 
Voor meer informatie over de energieprestatiere-
gelgeving kan je terecht op de module Veel gestelde 
vragen & antwoorden op www.energiesparen.be, de 
website van het VEA, het Vlaams EnergieAgentschap. 
Wanneer je daar geen antwoord vindt, kan je je vraag 
per e-mail stellen op energie@vlaanderen.be of via het 
webformulier.
Telefonische vragen over de energieprestatieregelge-
ving worden niet meer beantwoord.   

Energieprestatieregeling wordt strenger  
Vanaf 1 januari 2012 verlaagt het maximale E-peil naar E70, en vanaf 2014 naar E60. Ook de isolatienormen 

worden strenger, zowel wat het globale K-peil als wat de isolatiewaarde van de bouwonderdelen betreft. Voor 

woongebouwen komt er vanaf volgend jaar daarenboven een bijkomende EPB-eis over de netto-energiebe-

hoefte voor verwarming. Nieuwbouwwoningen zullen ook worden verplicht om een minimaal percentage van 

hun energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

FOTO: VANDERSANDEN
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Het stokpaardje voor een efficiënte klimaatregeling 
binnenshuis is de Daikin Altherma. Dit lucht-water-
warmtepompsysteem benut hernieuwbare energie 
voor woningverwarming, om het sanitair water op te 
warmen en eventueel voor koeling. Daartoe onttrekt 
de warmtepomp warmte uit de buitenlucht en brengt 
deze warmte vervolgens via een buitenunit over op 
vloer- of wandverwarming, op lage temperatuur ven-
tiloconvectoren. Aangezien 3/4de van de energie uit de 
buitenlucht komt, zijn de energiekosten tot 60% lager 
dan bij een klassiek verwarmingssysteem. Bovendien 
vermindert de CO2-uitstoot met 70%. 

Met geïntegreerde boiler 
Dit jaar voorzag Daikin zijn Altherma Lage Tempera-
tuur-warmtepomp van een geïntegreerde boiler die 
instaat voor de opwarming van het water voor de 
douche, het bad of de keuken.  
Dankzij een warmtewisselaar die op de warmtepomp 
is aangesloten, wordt het water in de opslagtank opge-
warmd door de thermische energie uit de buitenlucht.  

Warmtepomp voor bestaande 
radiatoren 
Voor wie renoveert en op zoek is naar een zuiniger 

alternatief voor een klassieke verwarmingsketel biedt 
Daikin Altherma HT (High Temperature) een passend 
antwoord. Het rendement van deze warmtepomp is 3 
tot 4 keer hoger dan dat van de meest efficiënte con-
densatieketels. Terwijl klassieke verwarmingssystemen 
hun energie volledig halen uit fossiele brandstoffen 
(gas en stookolie), genereert het warmtepomp-
systeem minstens drie vierde van de energie uit de 
buitenlucht. Slechts één vierde is elektrische energie.  
Nog een belangrijk voordeel is dat de bestaande ho-
getemperatuurradiatoren mogen blijven staan, en dat 
ook de verwarmingsleidingen niet vervangen hoeven 
te worden. 

Optioneel kan de warmtepomp worden aangesloten 
op zonnecollectoren, zodat de warmwaterproductie 
gebruik kan maken van zonne-energie. Als er niet 
onmiddellijk verwarmd water nodig is, slaat een aan-
gepaste warmwatertank grote hoeveelheden van dit 
water op, om het later op de dag te gebruiken als sani-
tair warm water of voor verwarming. Zo vermindert de 
productiekost van je sanitair warm water met 50%. 

Alternatief voor een elektrische boiler  
Daikin heeft sinds begin dit jaar ook een energiezuinig 
alternatief voor een elektrische warmwaterboiler, 

namelijk een sanitaire warmtepompboiler. Hij bestaat 
uit twee delen - een warmtepomp en een sanitaire 
warmwatertank -,  staat garant voor een laag energie-
verbruik en stoot heel weinig CO2 uit. 
De nieuwe warmtepompboiler is de eerste warm-
watertank op de markt met een invertercompressor. 
Deze technologie verzekert korte opwarmtijden en 
een  nauwkeurige temperatuursregeling. De unit levert 
ongeveer 4kWh bruikbare energie voor elke verbruikte 
kWh elektriciteit. Dit betekent dat ongeveer 75% van 
de warmte kosteloos gegenereerd wordt. 

Dankzij zijn kleine vloeroppervlakte kan het systeem 
op zolder, in een kelder of zelfs tussen de ijskast en de 
wasmachine worden geïnstalleerd. 

Al enkele jaren streeft Daikin naar de positie van marktleider op het gebied
van producten met een beperkte impact op het milieu. Deze inspanningen
werden bekroond met het Eco-label dat, gezien de vorm van het logo, ook
wel ‘De bloem’ wordt genoemd.
De EU kent een Eco-label toe aan producten die door onafhankelijke
instanties werden getest op basis van strenge ecologische prestatiecriteria.
Daikin behaalde als eerste fabrikant van warmtepompen het Eco-label
voor zijn Daikin Altherma lucht-waterwarmtepompen. Voor de toekenning
van het Europese Eco-label werd Daikin Altherma beoordeeld in een aantal
categorieën: verwarmings- en koelrendement, aardopwarmingsvermogen
(Global Warming Potential GWP) van het koelmiddel, geluidsniveau,
afwezigheid van RoHS-stoffen, opleiding, documentatie, beschikbaarheid
van onderdelen en gedetailleerde informatie in het verkooppunt.

Daikin eerste fabrikant van 
warmtepompen met Eco-label
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Op het eerste gezicht lijkt het een gewone betondakpan. Maar 
de Auranox-dakpan van Monier werkt net als de katalysator 

van een auto. Dankzij de oppervlaktebehandeling waarin een 
mineraal titaandioxide is verwerkt, absorbeert de dakpan de 

stikstofoxiden (Nox) die in de lucht aanwezig zijn en onder meer 
verantwoordelijk zijn voor de zure regen en aandoeningen aan de 

luchtwegen. Door het zonlicht wordt een katalytisch proces op 
gang gebracht waardoor de NOx wordt omgezet in onschadelijke 

nitraten die bij een regenbui via de rioleringen worden afge-
voerd. Laboratoriumonderzoeken aan het Fraunhofer Instituut 
voor Bouwfysica hebben aangetoond dat de Auranox-dakpan 

de hoeveelheid schadelijke stikstofoxiden vermindert met 
maar liefst 90%. Een dakoppervlak van 200 m² neutraliseert de 

stikstofoxiden-uitstoot van een personenauto die jaarlijks 17.000 
km aflegt.

Het titaandioxide werkt niet alleen luchtzuiverend, het zorgt 
er ook voor de Auranox-dakpan na een regenbui snel en goed 

droogt, wat de aanslag van algen en organisch vuil op het 
oppervlak van de dakpan aanzienlijk vermindert. Een dak met 

Auranox-pannen blijft er dan ook langer mooi uitzien.
De Auranox-dakpan is 420 mm lang en 332 mm breed, is 

verkrijgbaar in lichtrood en antraciet en kost nauwelijks meer 
dan een normale betondakpan.

Monier, 053 72 96 66 en www.monier.be

Dak neutraliseert  
NOx-uitstoot van een 

personenwagen  

Biologisch afbreekbaar
Het doek van het GreenScreen-rolgordijn is op het einde van de 

gebruikscyclus volledig biologisch afbreekbaar.  De stof is gemaakt 
uit melkzuur, verkregen uit suikerriet en maïszetmeel. De collectie 

telt in totaal 260 stoffen. 

Luxaflex, 050 31 77 83 en www.luxaflex.be   

Zink wordt al lang niet meer uitsluitend in 
verband gebracht met dakgoten en daken. 
Ook als gevelbekleding wordt dit nobele 
materiaal steeds populairder. Zink laat zich 
gemakkelijk plooien, profileren en solderen 
en is daardoor in staat om, net als een huid, 
alle hoeken en kanten van een gebouw 
perfect te omhullen. 
Zink is tevens een heel duurzaam mate-
riaal. De productie van gewalst zink uit 
zinkerts vergt weinig energie – veel minder 
dan de productie van andere metalen als 
koper, aluminium en roestvrij staal – en 
veroorzaakt bijgevolg weinig CO2-uitstoot. 
In contact met de buitenlucht bouwt zink 
een natuurlijke beschermende patina op, 
waardoor het onderhoudsvriendelijk is. 
Op het einde van zijn levensuur is zink 
bovendien voor 100% recycleerbaar. In 
Europa wordt nu al 90% van het ‘oude’ zink 
effectief gerecycleerd en hergebruikt. 

VMZINC, 02 712 52 11 en  
vmzinc.benelux@umicore.com

Al 90% gerecycleerd en hergebruikt

ECOnieuwigheden
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Hoe aangenaam een koel binnenklimaat ook is wanneer het buiten drukkend 
warm is, een aircotoestel verbruikt energie. Vanaf het moment dat De’Longhi in 

1985 het allereerste mobiele aircotoestel ontwikkelde, heeft het bedrijf onderzoek 
verricht naar technologieën die het milieu minder belasten. 

De Pinguino PAC WE125ECO functioneert volgens een water-luchtaircotechnolo-
gie die De’Longhi in eigen huis ontwikkelde.  Het grote verschil met de klassieke 

luchtkoeling is dat de condensor door water gekoeld wordt in plaats van door 
lucht. Dankzij deze technologie stijgt de koelcapaciteit met zo’n 20% en daalt het 

energieverbruik met ongeveer 20%. Bovendien functioneert de airco merkelijk 
stiller.

De mobiele airco kan een energie-efficiëntielabel A voorleggen en maakt gebruik 
van het ecologisch verantwoorde koudemiddel R410A.

Aanbevolen verkoopprijs: 899,99  euro.

De’Longhi, 015 28 08 40 en www.delonghi.be 

Airco met 20% minder  
energieverbruik

Het Recoh®-warmteterugwinningssysteem recupereert de warmte van het douchewater dat anders in de riolering verdwijnt. 
Daartoe werkt het systeem volgens een tegenstroomprincipe: de buis die het gebruikte douchewater afvoert, loopt langs 
de buis die nieuw douchewater levert. Koud water van 10 °C wordt zo met de warmte van het wegstromende water voor-
verwarmd tot 25 à 29 °C. Op die manier kan, afhankelijk van het gekozen type van het systeem, 50 tot 65% energie worden 
bespaard. 
Bij het eerste systeem, Recoh-tray®, stroomt het afvalwater via een sifon in het midden van de warmtewisselaar als een 
dunne film over een koperen schotel. Bij het systeem Recoh-vert®-douchepijp stroomt het water in de douchepijp al draaiend 
naar beneden toe, waar het via een dubbele scheiding zijn warmte afgeeft aan het koude toevoerwater. Het voorverwarmd 
water gaat zowel naar de douchemengkraan als naar de ketel. Daardoor kan de ketel werken op minder van 50% van zijn 
vermogen. 
Beide systeem kunnen worden gecombineerd met een zonneboiler. 
Richtpijs voor het systeem Recoh-vert®: 774,40 euro voor een warmtewisselaar voor een normale douche, 2.422,42 euro voor een regendouche. 
Richtprijs voor het systeem Recoh-tray®:  2.926,99 euro voor een warmtewisselaar voor opbouw, 2.946,35 euro voor het inbouwsysteem, 2.843,59 euro voor vloeropbouw 
in een nis (tussen 2 wanden). Prijzen inclusief btw.  

Van Marcke, 056 23 75 11 en www.vanmarcke.com of www.bigblue.be 

De allerzuinigste kranen zijn handenvrije kranen. Die hebben 
sensoren die ervoor zorgen dat de kraan slechts in werking 
treedt wanneer je handen binnen het sensorbereik komen. Als 
je je handen terugtrekt, of na bijvoorbeeld 0,5 liter waterafgifte, 
stoppen ze automatisch. Zo verspilt de kraan geen onnodige 
liters water en energie wanneer je je handen wast of je tanden 
poetst. 
Dat water- en energiebesparing gecombineerd kunnen worden 
met een superieure kwaliteit en een mooi design, bewijst de 
Finse fabrikant Oras met twee nieuwe modellen. De eerste, 
de 6250F, is bedoeld voor inbouwwastafels. De tweede, de 
Gooseneck, heeft een langere hals en is bij uitstek geschikt voor 
een waskom die bovenop het badkamermeubel staat. Beide 
sensorkranen werken op basis van een lithiumbatterij. 
Richtprijs voor de 6250F: 318 euro, excl. btw, voor de Goo-
seneck: 286 euro, excl. btw, 

Oras, 013 35 36 10 en www.oras.com  

Water- en energiebesparend 
dankzij handenvrij

ECOnieuwigheden

Win de warmte van je douchewater terug  


