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Van dromen tot wonen

U heeft bouw- of renovatieplannen en 
u koestert een ultieme woningdroom. 
Deze uitgave komt u dan ongetwijfeld 
goed van pas. Hij  loodst u op een heel 
concrete en praktische manier door 
de processen van aankoop, bouw 
en verbouwing. Deze gids staat niet 
alleen boordevol informatie, maar 
vormt ook een inspiratieboek met tal 
van mooie architectuur-, product- en 
interieurfoto’s. 

De mogelijkheden aan producten en 
systemen zijn vandaag erg uitgebreid. 
Wij proberen u een grondig en neu-
traal overzicht te bieden binnen de 
verschillende keuzes die u binnenkort 
zal moeten maken. Hierbij hebben we 
ook voldoende aandacht voor de wet-
telijke bepalingen en verplichtingen 
die u als bouwheer moet nakomen. 

Van de voorbereiding tot de uitvoering 
en afwerking, gewapend met deze 
handige bouwgids kunt u uw woon-
wensen volledig realiseren!

Bron: Belisol
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Wat je moet Weten voor je vastgoed koopt

Als je een woning of een bouwgrond onderhands (rechtstreeks tussen verkoper 
en koper) wilt kopen, moet je je ogen en je oren goed openhouden. De meeste 
verkopers brengen een affiche aan op het vastgoed dat te koop staat en plaat-
sen een advertentie in kranten, vakbladen of op borden van grootwarenhuizen 
en boekenwinkels. Ze kunnen het onroerend goed ook aanbieden via websites, 
vastgoedkantoren of notarissen. Van de tekoopstelling tot de voorlopige koopo-
vereenkomst mag iedereen zelf handelen. De tussenkomst van een notaris is pas 
verplicht vanaf de opstelling en de ondertekening van de verkoopakte.
Bij de keuze van een woning of een bouwgrond moet je rekening houden met de 
ligging en de aankoopprijs.

Voorbereiding

De Belgische woningmarkt is niet over-
gewaardeerd. Bakstenen zijn nog altijd 
de beste belegging. Sinds 1975 is de ge-
middelde prijs van een woning vertien-
voudigd. Vastgoed kopen kun je dus niet 
bestempelen als een onbezonnen daad. 
Zowel nieuwbouw als bestaande gebou-
wen bieden voor- en nadelen. Neem je tijd 
om alles tot in de puntjes te onderzoeken 
en er goed over na te denken. Het gaat im-
mers om een belangrijke beslissing die je 
gezinsleven jarenlang zal bepalen.

de ligging
speelt een rol bij het woon-werkverkeer 
en verplaatsingen die je met de auto of an-
dere vervoermiddelen moet maken, de af-
stand naar de school of de sportclub van je 
kinderen, de nabijhei d van winkels, de be-
schikbaarheid van een parking, de leefom-
geving, geluidshinder of andere overlast.

de aankoopprijs
varieert vaak van regio tot regio.

1
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1.1 de aankoop van  
een bouWgrond

Voordat je een voorlopige overeenkomst 

voor de aankoop van een bouwgrond on-

dertekent, raden we je aan om de volgende 

zaken goed na te gaan.

De stedenbouwkundige voorschriften 
van de stad of de gemeente waar de bouw-
grond zich bevindt. Deze voorschriften zijn 
op eenvoudig verzoek bij de dienst Ste-
denbouw te verkrijgen. Ze bepalen onder 
andere de keuze van de materialen (bak-
stenen, tegels, schrijnwerk, … ), de kroon-
lijsthoogte, de hoogte-gevelverhouding 
(breedte en diepte), de rooilijn en de vorm 
en de helling van het dak.
Het grondplan is opgesteld door een 
landmeter. Deze deskundige moet de per-
ceelsgrenzen en de exacte oppervlakte 
controleren, en ook de oriëntatie, de vorm, 
de topografie en de inplanting van de wo-
ning.
Het gemeentelijk plan voor ruimtelijke 
ordening kun je op eenvoudig verzoek bij 
de dienst Stedenbouw aanvragen. Dit plan 
moet onaangename verrassingen vermij-
den zoals de mogelijke bouw van een che-
mische fabriek, een grote verkeersweg of 
een spoorweg achter je perceel of in de 
buurt.
De topografie of het reliëf van de bouw-
grond bepaalt de inrichting van je toe-
komstige woning. De hellingshoek van de 
grond kan immers een financieel (de bouw 
van een bijkomende verdieping) of een es-
thetisch nadeel inhouden.
De geografische ligging van de grond ten 
opzichte van de eventuele afvoer van water 
en modder, mogelijke geluidshinder (we-
gen, treinen, vliegtuigen) of visuele hinder 
(hoogspanningslijn, stortplaats), de kans 
op steenslag of het risico op overstromin-
gen. 
Info: www.geopunt.be
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Het bodemattest is bij de verkoop van een 
bouwgrond of een woning vereist. Neem 
de inhoud van het bodemattest al op in een 
eventuele onderhandse verkoopovereen-
komst. Het attest bepaalt de bodemkwali-
teit en wordt uitgereikt door OVAM aan de 
verkoper of de notaris.
De oriëntatie van de grond is – voor-
al vandaag de dag – een zeer belangrijke 
factor bij de inrichting van de woning. Het 
is een uitdaging om zo veel mogelijk ener-
gie te besparen (als de glazen onderdelen 
naar het noorden zijn gericht) en het risico 
op oververhitting te voorkomen (als de zon 
rechtstreeks op de glaspartijen schijnt).
Nazicht van de eventuele kosten om de 
grond bouwklaar te maken. Denk maar 
aan de toegang tot de grond, de afbraak 
van oude constructies en het rooien van 
bomen.

Nazicht van de uitrusting en de bestaan-
de voorzieningen zoals de verlichting, de 
gas-, de elektriciteits- en de telefoonaan-
sluiting.
Indien de bouwgrond zich in een verka-
veling bevindt, moet je nagaan tot welke 
datum je een aanvraag voor een bouwver-
gunning kunt indienen. Vaak duurt het lang 
voor de projectontwikkelaar de verkave-
lingsvergunning ontvangt.
Het advies van de buren over specifieke 
punten waarmee je moet rekening houden.
Het eventuele advies van een architect of 
een deskundige.
Je merkt het, de keuze van de bouwgrond 
voor het huis van je dromen is zeer be-
langrijk voor het verdere verloop van het 
bouwproject.
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Mobiele opslagruimte huren?
Handig werken is ruimte maken!

Met het huren van een mobiele tijdelijke opslagruimte 
wordt je dus een aantal unieke voordelen geboden. Ga je 
renoveren, dan is een mobiele tijdelijke opslagruimte voor 
jou een perfecte oplossing. Wil je graag een richtprijs be-
rekenen voor jouw opslagruimte, maak dan makkelijk een 
simulatie op https://boxathome.be.

Een belangrijk voordeel van het huren van 
een mobiele opslag bij Box@home, is dat je 
dit met gerust gemoed doet. Je meubelen 
en inboedel worden immers doorlopend 
beveiligd. Je opslagunit is ook voorzien 
van een aangepast binnenklimaat. Zo is 
je inboedel doorlopend beschermd tegen 
vocht, kilte en hitte. Anderzijds kan je bij 
het huren van een mobiele opslag gebruik 
maken van een aantal handige hulpmid-
delen die door de opslagservice kunnen 
worden voorzien. Verhuisdekens, noppen-
folies, flessenbeschermers, meubelhond-
jes, … . Een mobiele tijdelijke opslagruimte 
voor je meubelen en inboedel is ook niet 
gebonden aan haar locatie en wordt dus 
naar jou toe gebracht. Je hoeft zelf niet 
over transport te beschikken. Als je je 
meubelen en inboedel klaar hebt staan op 
de gelijkvloerse verdieping, kan je onmid-
dellijk de mobiele opslag vullen. Bovendien 
word je door Box@home ook geholpen bij 
het laden. De opslagunit kan op die manier 
dezelfde dag nog vervoerd worden naar 
de opslagvestiging. Indien je dit echter 
wenst kan de mobiele opslagruimte enkele 
dagen voor je deur blijven tot wanneer je 
de opslag gevuld hebt.

Een tijdelijke opslagruimte voor je meube-
len huren tijdens je renovatie is een handi-
ge oplossing. Immers wanneer je gaat ren-
overen kom je al snel in een situatie waarin 
je meubelen en inboedel je het makkelijk 
werken belemmeren.  Gebruik kunnen ma-
ken van een professionele tijdelijke opslag 
service zal voor heel wat renoveerders dan 
ook erg van belang zijn. 
Met een mobiele opslag verkrijg je extra 
ruimte die je niet in je woning hoeft te 
vinden. Vooraf een goeie inschatting 
kunnen maken van de opslagruimte die je 
nodig hebt, is hierbij belangrijk. Op https://
boxathome.be vind je een online calculator 
die perfect aangeeft met welk volume je 
best rekent. 
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1.2 de aankoop van een Woning  
of een appartement

Voordat je een voorlopige overeenkomst voor de aankoop van een woning of een apparte-

ment ondertekent, raden we je aan om de volgende zaken goed na te gaan.

Nazicht van de algemene staat van de 
woning (schrijnwerk, verwarming, isola-
tie van het dak en de sanitaire leidingen, 
opstijgend vocht in de muren, barsten, 
aanwezigheid van huiszwam, elektrische 
installatie). Kijk bijvoorbeeld ook het on-
derhoudsboekje van de verwarming en de 
schoorsteen na. Controleer eveneens de 
staat van alle sanitaire voorzieningen (kra-
nen, waterspoeling, lawaai van de afvoer, 
kalkaanslag op de wanden van de badkuip 
of de wc, voegwerk). Dit alles geeft je een 
duidelijk beeld van de algemene staat van 
de woning.
Voor een appartement, loft of gemeen-
schappelijke woning moet je het regle-
ment van de eventuele beheerder, de 
gemeenschappelijke lasten en de onder-
houdskosten nazien. Controleer ook de 
ouderdom en de historiek van onder meer 
de verwarming en de lift. Op die manier 
kun je je een beeld vormen van de staat er-
van en achterhalen of ze op korte termijn 
moeten worden vervangen.

Een kopie van het kadastraal inkomen en 
het eigendomsbewijs.
Het gemeentelijk plan voor ruimtelijke 
ordening voorkomt onaangename verras-
singen zoals de mogelijke bouw van een 
chemische fabriek, een grote verkeersweg 
of een spoorweg achter je perceel of in de 
buurt. Dit plan kun je op eenvoudig ver-
zoek bij de dienst Stedenbouw aanvragen.
De stedenbouwkundige voorschriften 
van de stad of de gemeente voor eventuele 
verbouwingen of uitbreidingen. Deze voor-
schriften zijn op eenvoudig verzoek bij de 
dienst Stedenbouw verkrijgbaar.

De geografische ligging van de grond ten 
opzichte van de eventuele afvoer van water 
en modder, mogelijke geluidshinder (we-
gen, treinen, vliegtuigen) of visuele hinder 
(hoogspanningslijn, stortplaats), de kans 
op steenslag of het risico op overstromin-
gen.

info: WWW.geopunt.be
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De oriëntatie van de woning of het appar-
tement is – vooral vandaag de dag – een 
zeer belangrijke factor bij de inrichting van 
de woning of het appartement om zo veel 
mogelijk energie te besparen.
De vaste kosten zoals grond- en andere 
belastingen, verzekeringen en mede-ei-
gendomskosten in het geval van een ap-
partement.
De omgeving met mogelijke erfdienst-
baarheid en mede-eigendom, en ook de 
afstand tot de werkplek, de school, de 
winkels en de haltes van het openbaar 
vervoer.
Het grondplan met de inplanting en/of de 
gedetailleerde plannen van de woning.
Het advies van de buren over specifieke 
punten waarmee je moet rekening houden.
Het eventuele advies van een deskundige 
over mogelijke verbouwings- of renovatie-
werken.
Controleer het energieprestatiecertifi-
caat (EPC) van de woning.

nieuW  
de Woningpas

de Woningpas is een digitaal paspoort dat 
alle relevante informatie van een woning 
bevat: energetische aspecten, de bodem, 
de vergunde werken, de woningkwaliteit,… 
kortom alle data en attesten waarover de 
overheid beschikt. Aanvankelijk zullen al-
leen de eigenaars en de bevoegde instan-
ties de Woningpas kunnen raadplegen, 
later ook kopers, huurders, energiedes-
kundigen, architecten, enz. Je zal op ter-
mijn ook zelf informatie kunnen toevoegen 
over energetische investeringen, en daar-
na je energiescore updaten.

raadpleeg de gemeentelijke dienst 
stedenbouW

De aankoop van vastgoed is een belangrij-
ke stap in je leven. Neem contact op met 
de dienst Stedenbouw van je stad of ge-
meente in verband met de ligging van de 
bouwgrond of de te renoveren woning.
Om op voorhand te weten of de beoogde 
werken zijn toegelaten, volstaat het bij de 
betrokken stads- of gemeentedienst – op 
basis van een voorontwerp (zie het hoofd-
stuk over de architect) – een aanvraag voor 
een stedenbouwkundig attest in te dienen.
Zo ken je de bestemming van de bouw-
grond en de stedenbouwkundige voor-
schriften voor eventuele bouwwerken. De 
aanvraag van de bouwvergunning moet 
pas later worden ingediend, voor de aan-
vang van de werkzaamheden.

besCherm je tegen het risiCo op 
overstromingen

Schade als gevolg van overstromingen 
komt steeds vaker voor. De oorzaak is 
meestal te wijten aan een combinatie van 
factoren zoals het bodemtype, de bodem-
bezetting, de topografie en uiteraard de 
regenval. Dit laatste heb je niet in de hand, 
maar over de andere punten kun je je in-
formeren bij de online Databank Onder-
grond Vlaanderen.
(www.dov.vlaanderen.be)
Je vindt er ruimtelijke gegevens die een 
beeld geven van onder andere de erosie-
gevoeligheid en de grondverschuivingen.
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1.3 nieuWbouW of renovatie?
In 2021 moeten alle nieuwe woningen in ons land bijna-energieneutraal zijn. Heel wat Bel-

gen stellen zich nu al de vraag of een eigen stekje dan nog wel betaalbaar is. En hoe zit het 

met een renovatie, waarbij je vandaag verplicht bent om het energieverbruik drastisch te 

beperken? Velen hebben de klok horen luiden, maar weinigen weten waar de klepel hangt. 

Bouwers en verbouwers staan meer dan ooit voor de uitdaging om de juiste keuzes te 

maken.

nieuWbouW

kostenoptimaal bouWen, dat loont!
Als bouwheer tracht je het maximum uit je 
bouwbudget te halen. Wie energiebespa-
rende maatregelen neemt, wil uiteraard 
weten welke investeringen lonen en vanaf 
welk punt de kosten niet meer opwegen 
tegen de baten. Om kostenoptimaal te 
bouwen, moet je rekening houden met een 
aantal pijlers: de bouwkost, de inkomsten 
uit premies en belastingverminderingen 

en last but not least de uitgaven voor het 
energieverbruik, het onderhoud van de 
woning en de noodzakelijke herstellings- 
en vervangwerkzaamheden. Breng alles 
zo nauwkeurig mogelijk in kaart voor een 
periode van 30 jaar. Je bekijkt dus niet al-
leen welk budget je vandaag nodig hebt 
om je woning te bouwen, maar ook welke 
invloed je keuzes in de loop van de tijd heb-
ben op het wooncomfort en de energie- en 
leefkosten. Zijn al die elementen goed in 
balans, dan bouw je kostenoptimaal.

Bron: Concrete House
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hou rekening met je Woonplaats

Kostenoptimaal bouwen begint in de 
eerste plaats bij de keuze van je woon-
plaats. Die heeft direct en indirect een in-
vloed op je toekomstige woonkosten. Een 
bouwgrond in de Westhoek of in hartje 
Haspengouw is meestal een stuk goed-
koper dan een gelijkaardig perceel in de 
Vlaamse Ruit, het gebied dat ingesloten 
ligt tussen de grootsteden Brussel, Leu-
ven, Antwerpen en Gent. Verkies je een 
woonst op het platteland? Dan kun je wel-
licht niet zonder auto. Een goede inplan-
ting in de stadsrand of in het centrum op 
wandelafstand van winkels, de school en 
het openbaar vervoer heeft vaak een hoger 
prijskaartje, maar weegt dan weer minder 
zwaar op je verplaatsingskosten en ver-
hoogt je leefcomfort. Vergeet ten slotte de 
lokale belastingen niet, ook zij maken voor 
een deel de rekening.

tuin delen en samenhuizen

Zijn nieuwe woonvormen iets voor jou? 
Een tuin delen met de buren bijvoorbeeld 
beperkt de oppervlakte van je bouwgrond 
en dus ook de aankoopprijs van het per-
ceel. Andere voordelen? Je staat samen in 
voor het onderhoud en betaalt gezamen-
lijk voor een speeltuig of misschien zelfs 
een zwembad. Cohousing gaat nog een 
stap verder. Deze vorm van samenhuizen 
is een betaalbare en duurzame manier van 
wonen. Je spreekt met je toekomstige me-
debewoners af welke voorzieningen in het 
gebouw gemeenschappelijk zijn – zoals 
een centrale verwarming of een berging 
– en welke privaat. De beslissingen die 
je neemt, bepalen zowel de ontwerp- en 
bouwkosten als de uiteindelijke gebruiks-
kosten.

uitgebalanCeerd ontWerp

Bezin eer je begint. Door slimme keuzes te 
maken bij het ontwerpen van je woning kun 
je achteraf een flinke som geld besparen. 
Een compact gebouw heeft bijvoorbeeld 
minder warmteverliezen via de ramen of 
de buitenmuren dan een huis met tal van 
hoeken of uitspringende volumes. Een wo-
ning waarin elke vierkante meter optimaal 
is benut, kan een uitkomst bieden op het 
ogenblik dat de gezinstoestand om een 
extra kamer vraagt. Als je doordacht om-
springt met de raamoppervlakte benut je 
maximaal de warmte van de zon. Dat levert 
je tijdens de koude wintermaanden gratis 
warmte-energie op waardoor je bespaart 
op de verwarmingskosten. Een luifel, een 
overkapping of een zonwering voorkomt in 
de zomermaanden oververhitting in huis. 
Dankzij deze ingrepen is het niet nodig om 
te investeren in een duur koelingssysteem. 
Kies je voor een hellend dak, dan kan dit de 
compactheid van je woning en het binnen-
volume ten goede komen, en dit tegen een 
minimale bouwkost. Besteed je verder ook 
aandacht aan de maximale inval van het 
daglicht binnenshuis, dan bezuinig je op 
de verlichting en op het elektriciteitsver-
bruik. Je merkt het, elke beslissing die je 
neemt tijdens het ontwerpen van je woning 
speelt een rol in het totale kostenplaatje. 
De kunst bestaat erin toekomstgerichte 
keuzes te maken die zo goed mogelijk zijn 
afgestemd op jouw portemonnee.
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alle neuzen in dezelfde riChting

Heb jij je zinnen gezet op een houtskelet-
bouw, een staalconstructie of een andere 
bouwmethode dan traditioneel metsel-
werk? Klop dan aan bij een architect die 
hiermee de nodige ervaring heeft. Je be-
trekt ook best van in het begin een aan-
nemer bij het ontwerpproces. Dankzij de 
expertise en de bedrevenheid van de ver-
schillende bouwpartners, zit het ontwerp 
van je woning op één lijn met de bouwtech-
niek die je voor ogen hebt. 
De kans is groot dat je met deze aanpak de 
kosten van het bouwproject en bovendien de 
timing in de hand houdt. Hoe meer aanne-
mers bekwaam zijn in een bepaalde bouw-
methode, hoe weliger de concurrentie op de 
markt en hoe gunstiger de kostprijs. Als je 
zelf de handen uit de mouwen wilt steken 
om de kosten te drukken, weet dan dat de 
ene bouwmethode zich hiertoe beter leent 
dan de andere. Iedere techniek gaat ge-
paard met specifieke technische kenmer-
ken. Zo vraagt een houtskelet bijvoorbeeld 
om andere toepassingen dan cellenbeton.

beWaak het totale kostenplaatje

De totale kost die je als eigenaar van een 
woning moet financieren, is de som van de 
bouwkost, de energiekosten en de onder-
houdskosten. Als bouwheer sta je daar op 
voorhand nauwelijks bij stil. Toch kan je al 
tijdens de ontwerpfase het aandeel van de 
energie- en de onderhoudskosten in je bud-
get in belangrijke mate bepalen. Voor een 
doorsnee gezinswoning bedraagt de gemid-
delde onderhoudskost voor noodzakelijke 
herstellings- en vervangwerkzaamheden – 
onder meer aan het dak en de centrale ver-
warming – om en bij de 1250 euro per jaar. 
Tel daarbij de jaarlijkse energiekosten van 
zo’n 2750 euro voor gas en elektriciteit. Dat 
geeft op jaarbasis een totale gebruikskost 
van zowat 4000 euro of 120.000 euro over 
een periode van 30 jaar, goed voor bijna 45% 
van de totale eigenaarskost. 
Het gebruik van duurzame en toekomstge-
richte materialen kan de gebruikskost ver-
minderen. Daarom loont het de moeite om 
nauwgezet na te gaan in welke mate een 
duurder materiaal over de gebruiksduur 

Bron: Conrete House
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van 30 jaar een lagere onderhoudskost met 
zich meebrengt. Zo staan keramische dak- 
en gevelmaterialen bekend om hun onder-
houdsvriendelijke eigenschappen en lange 
levensduur.

Combineer de juiste teChnieken

Woningen moeten vandaag de dag voldoen 
aan strikte eisen om zo efficiënt mogelijk 
om te gaan met energie. Je doet er goed aan 
om alle aspecten die een invloed hebben op 
het energieverbruik onder de loep te nemen 
want dit kan je op lange termijn veel geld 
besparen. Het komt erop aan om de juis-
te combinatie van isolatie, luchtdichtheid, 
ventilatie, verwarming en hernieuwbare 
energie te maken. Naarmate je bijvoorbeeld 
meer isoleert, verbruik je minder energie. 
Maar bij een bepaalde isolatiedikte bereik je 
het punt waar de daling van het energiever-
bruik de meerkost van het isoleren niet meer 
compenseert. Dit omslagpunt is voor elke 
woning verschillend. Niet alleen voor de iso-
latiedikte, maar ook onder andere voor het 
type beglazing en het verwarmingssysteem. 
Er bestaan honderden varianten waarmee je 
de opgelegde energie-eisen kan behalen. Je 
laat dan ook best je architect of je EPB-ver-
slaggever de nodige berekeningen maken 
zodat je de juiste keuze kan maken. 
Een tip? Ga verder dan de minimumeisen 
op het vlak van isolatie en combineer dit 
met de juiste technieken. Als je de focus op 
de bouwschil legt, heb je geen dure tech-
nieken nodig die achteraf nog onderhoud 
blijven vergen. Zo biedt een rationeel ge-
kozen ventilatie- en verwarmingssysteem 
een hoog wooncomfort in ruil voor een 
minimaal energieverbruik. Dat garandeert 
een levenslange besparing in de vorm van 
een lagere energiefactuur. Ga ook na of 
je in aanmerking komt voor premies voor 
energiebesparende investeringen. Stel je 
geplande groene investering niet uit en 
geniet zo veel mogelijk van financiële te-
gemoetkomingen.

minder energie verbruiken

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is 
verplicht om de EPB-eisen te respecte-
ren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en 
Binnenklimaat’. De energieprestatie van 

een woning wordt uitgedrukt in het E-peil. 
Hoe lageFenergiewoningr het E-peil, hoe 
minder energie je woning verbruikt. Het 
E-peil hangt af van de thermische isolatie, 
de luchtdichtheid en de compactheid, maar 
ook van de oriëntatie en de bezonning van 
het gebouw en de bewuste ventilatiever-
liezen. Verder spelen de vaste installaties 
een rol: verwarming, warmwatervoorzie-
ning, ventilatie en koeling. Het E-peil van 
een nieuwe woning is sinds 1 januari 2020 
maximaal E30. Een E30 is niet noodzakelijk 
duurder dan een E40. Een juiste kosten- 
batenanalyse is hierbij cruciaal om tot een 
kostenoptimale oplossing te komen.

spaarzaam omgaan met Water

Bij het ontwerpen van een woning wordt 
nog altijd te weinig aandacht geschonken 
aan het waterbeheer. Hoe we met water 
omgaan heeft immers een steeds groter 
effect op het kostenplaatje van de woning. 
Wie nu al maatregelen neemt om drinkwa-
ter te besparen en zo veel mogelijk gebruik 
te maken van regenwater, plukt daar over 
enkele jaren ongetwijfeld de vruchten van. 
Want één ding is zeker: de prijs van ons 
drinkwater zal in de toekomst alleen maar 
stijgen. Je hebt er dus alle belang bij om 
van in de ontwerpfase te zoeken naar op-
lossingen om het verbruik van drinkwater 
tot een minimum te beperken. Waterbespa-
rende en zuinige douchekoppen, kranen of 
toiletten zijn een stap in de goede richting. 
Dat geldt ook voor het opvangen van re-
genwater. Door hemelwater maximaal te 
hergebruiken of te infiltreren op je terrein, 
loos je minder in de riolering. Op die manier 
draag je bij tot een betere waterzuivering 
en help je het risico op overstromingen bij 
hevige regenval mee te beperken. De kans 
is bijzonder groot dat overheden je hier-
voor vroeg of laat belonen in de vorm van 
bijvoorbeeld een lagere afvalwaterheffing. 
Bouwheren die de winning van regenwater 
niet incalculeren, zouden op termijn wel 
eens kunnen worden afgerekend met een 
hogere waterbelasting. Kostenoptimaal 
bouwen gaat dus ook gepaard met een 
goed waterbeheer, zoveel is duidelijk.
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renovatie

energievriendelijk renoveren

Vanaf 2020 moet je een aantal verplichtin-
gen nakomen op het vlak van renovatie. 
Doe je dat niet, dan riskeer je strafpunten 
en dreigt je woning ongeschikt of onbe-
woonbaar te worden verklaard. De maatre-
gelen kaderen in het Energierenovatiepro-
gramma 2020 van de Vlaamse overheid dat 
bestaande woningen in een energiezuinig 
jasje wil steken.

isolatie boven je hoofd

Alle daken van woningen en huurwonin-
gen moeten volgens de Vlaamse dakisola-
tienorm sinds 1 januari 2020 voorzien zijn 
van isolatie. De verplichte dakisolatie dient 
te voldoen aan de R-waarde of warmte-
weerstand van minstens 0,75m² K/W. Dat 
komt overeen met een isolatielaag van drie 
tot vier centimeter dik, afhankelijk van het 
isolatiemateriaal dat je gebruikt. Is je zol-
derverdieping onbewoond of onverwarmd, 
dan volstaat het dat je de zoldervloer iso-
leert. 
De aanwezigheid van dak- of zoldervloe-
risolatie kan je aantonen aan de hand van 
het energieprestatiecertificaat (EPC) of 
het postinterventiedossier dat bij je wo-
ning hoort. Het agentschap Wonen-Vlaan-

deren staat in voor de technische controle 
en brengt advies uit aan de burgemeester. 
Is de dakisolatie niet in orde, dan kan dat 
een reden zijn om je woning ongeschikt te 
verklaren. Vanaf 15 strafpunten wordt je 
woning zelfs onbewoonbaar bevonden.

glas met hoog rendement

Elke woning moet voortaan beschikken 
over ramen met minstens dubbel glas. Ga 
je meteen voor hoogrendementsbeglazing 
met een U-waarde van max 1,0 W/m²K, dan 
beloont de netbeheerder je met een premie 
van 16 euro per vierkante meter. Bovendien 
kan je aanspraak maken op een totaalre-
novatiebonus, indien je samen met deze in-
greep nog twee andere energiebesparende 
investeringen doet. Let wel, de verplichting 
om isolerend glas te plaatsen geldt enkel 
voor de leefruimten, keukens, slaapkamers 
en badkamers van je woning. Traphallen, 
inkomhallen en gangen ontsnappen aan de 
maatregel. 
Als bij een woningonderzoek blijkt dat 
dubbel glas ontbreekt, krijg je strafpunten 
toegekend: drie strafpunten voor een raam 
met enkele beglazing en negen strafpun-
ten voor meer dan een raam met enkele 
beglazing.

Bron: Wienerberger - Architect Jan Van Haver - Malle
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Weg met die oude ketel!
Het Energierenovatieprogramma 2020 
heeft ook de ambitie om verouderde ver-
warmingsketels uit onze woningen te ban-
nen. De vervanging van oude verwarming-
sketels is evenwel niet verplicht. Zolang je 
cv-ketel niet defect is, mag hij in gebruik 
blijven op voorwaarde dat je installatie vol-
doet aan de verplichtingen voor keuring en 
onderhoud. 
Als je een nieuw verwarmingstoestel in-
stalleert, moet het beantwoorden aan de 
minimumvereisten die de Europese Eco-
design-verordening voorschrijft. Sinds 
2018 zijn de eisen aangescherpt. Nieuwe 
cv-ketels die nu op de markt komen, sto-
ten nog minder stikstofoxide uit. Een ge-
wone hoogrendementsverwarmingsketel 
volstaat dikwijls niet meer. In de meeste 
gevallen wordt dan een condensatieketel 
geplaatst, maar je kan ook kiezen voor 
andere milieuvriendelijke technologieën 
zoals een warmtepomp, zonneboiler of 
micro-WKK. 
Sinds dit jaar worden geen stookolieketels 
meer toegelaten bij nieuwbouw en ingrij-
pende energetische renovaties. Dit is een 
van de aangekondigde stappen om het ge-
bruik van fossiele brandstoffen voor ver-
warming te verminderen.
De maatregelen die de overheid met het 
Energierenovatieprogramma 2020 treft, 
werpen niets dan voordelen af. Ze vermin-
deren het energieverbruik van de gemid-
delde Vlaamse woning met 30 procent, 
verhogen de waarde van de woning en 
dragen bij aan een beter energieprestatie-
certificaat bij verkoop of verhuur.

haalbaar en betaalbaar?
Ook bij de renovatie van woningen ligt de 
klemtoon vandaag op een drastische ver-
mindering van het energieverbruik. Ver-
bouwers mikken hoe langer hoe meer op 
een lage-energie- of bijna-energieneutra-
le (BEN) woning of op een passiefhuis. Het 
verbeteren van de energieprestaties van 
een bestaande woning ligt echter niet al-
tijd voor de hand. Of dit een haalbare – en 
vooral ‘betaalbare’ – kaart is, hangt af van 
onomkeerbare factoren zoals de ligging 

en de oriëntatie van het gebouw. Er is en 
blijft een groot verschil tussen de theorie 
en de praktijk. Compleet Wonen maakt je 
wegwijs in de huidige mogelijkheden en 
technieken die de renovatiemarkt je aan-
reikt.

hogere energie-eisen

Sinds 1 januari 2015 legt de Vlaamse over-
heid eisen op aan een zogenaamde ‘ingrij-
pende energetische renovatie’. Het gaat 
om een renovatie waarbij de technische 
installaties volledig worden vervangen. 
Daarnaast moet minstens driekwart van 
de bestaande en de nieuwe scheidingscon-
structies die grenzen aan de buitenomge-
ving worden (na)geïsoleerd. Vloeren op 
volle grond en boven een (kruip)kelder val-
len niet onder deze scheidingsconstruc-
ties, daken en gevels wel. De concrete 
eisen waaraan moet worden voldaan zijn 
een E-peil van E60, minimale ventilatie-
voorzieningen in alle ruimten net zoals bij 
nieuwbouw en maximale U-waarden voor 
nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde 
constructiedelen. Sedert begin 2019 zijn 
de eisen eens te meer verstrengd en moet 
er een aandeel hernieuwbare energie van 
15 kWh/m² per jaar worden geproduceerd.

huis-tuin-en-keukengebruik

De energie-eisen leggen meteen een hele 
boterham op je bord. Op de markt tref je 
een brede waaier van technieken aan zoals 
warmtepompen, zonneboilers en windmo-
lens voor huis-tuin-en-keukengebruik. 
Verder kun je ook de verschillende bouw-
componenten een stuk energiezuiniger 
maken door meer te isoleren, bewuster 
te ventileren, luchtdicht te verbouwen of 
hoogrendementsbeglazing en performant 
schrijnwerk te voorzien.

drie stappen voorWaarts

Je vraagt je nu ongetwijfeld af: welke maat-
regelen neem ik eerst om mijn bestaande 
bouw energiezuinig te maken? Daarvoor 
kun je teruggrijpen naar de trias energe-
tica, een driestappenplan ontwikkeld door 
een Nederlandse universiteit, om energie 
optimaal te benutten. In de eerste stap on-
derzoek je hoe je het energieverbruik in je 
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woning kunt beperken. Dat doe je al tijdens 
de ontwerpfase van de verbouwing of de 
renovatie. Mits enkele ingrepen kun je het 
verbruik voor de verwarming, de koeling 
en de verlichting in je woning tot een mini-
mum beperken.

alle bouWdelen in één keer

Eerst en vooral beperk je de energievraag 
door het dak, de muren, de vloeren en de 
beglazing te isoleren. Al deze bouwdelen 
pak je best in één keer aan, maar voor het 
merendeel van de verbouwers is dit finan-
cieel niet haalbaar. Begin daarom met het 
isoleren van het dak omdat daar vaak het 
grootste warmteverlies optreedt. Boven-
dien is het dak meestal goed bereikbaar 
en zijn isolatiewerken hier relatief makke-
lijk uit te voeren. Als de dakstructuur vol-
staat om een volledig isolatiepakket aan te 
brengen, kan ze behouden blijven. Is dat 
niet het geval dan moet er een bijkomend 
regelwerk worden aangebracht. Liefst aan 
de binnenzijde van het dak, maar je kan ook 
opteren voor een sarkingdak waarbij de 
isolatie op de bestaande structuur wordt 
bevestigd. Hou er eveneens rekening mee 
dat er een inwendige condensatie kan ont-
staan als je verschillende isolatiemateria-
len en -pakketten gebruikt.

investeer in isolatiemateriaal

Een voordelige manier om een bestaande 
woning energiezuiniger te maken, is het 
na-isoleren van de spouwmuren. Dat doe 
je best langs de buitenzijde. Het is daarbij 
belangrijk dat je de spouw volledig opvult 
met isolatiemateriaal om tochtstromen 
tussen de muren te voorkomen. Want die 
zijn nefast voor de isolatiewaarde. Vergeet 
ook niet na te vragen of je een steden-
bouwkundige vergunning nodig hebt voor 
deze werken. Overweeg je om tevens de 
vloeren te vervangen? Investeer dan zeker 
in harde, drukvaste isolatie met een dikte 
van minstens zeven centimeter.

energieverliezen beperken

Ook isolerende beglazing is een goe-
de remedie tegen energieverlies. Zeker 
wanneer het buitenschrijnwerk in slechte 

staat is of wanneer het nog enkel glas be-
vat. Denk eraan dat de glaskeuze op één 
lijn zit met de andere isolatie-inspannin-
gen. Want een drievoudige beglazing heeft 
geen enkel nut als de muren niet of nau-
welijks zijn geïsoleerd. Door een goede 
luchtdichtheid na te streven in de delen die 
je verbouwt, beperk je de energieverliezen 
nog meer. Een luchtdichte folie tussen de 
raamkaders en de muren werkt helend. 
Let wel, isolatie gecombineerd met lucht-
dichtheid geeft natuurlijke verluchting 
geen kans. Om de relatieve vochtigheid 
binnen de perken te houden, moet je de 
woning ventileren. Een te hoge luchtvoch-
tigheid veroorzaakt immers schimmelvor-
ming en condensatie.

er Warmpjes bij zitten

Nog meer tips die je bestaande woning 
energiezuinig maken? Breid je de wo-
ning uit met nieuwe delen of pas je de 
raamopeningen aan, probeer dan in te 
spelen op de oriëntatie van het gebouw. Op 
die manier kun je profiteren van passieve 
zonne-energie en je huis gratis verwar-
men. Breng eveneens zonweringen aan 
die in de zomer oververhitting tegengaan, 
zorg voor daglichtsystemen en installeer 
een douchewarmtewisselaar waarmee je 
tot 60% kunt besparen op je sanitair warm 
water. Pak je de zaken goed aan, dan heeft 
je woning na zo’n renovatie nauwelijks ver-
warming en al helemaal geen airconditio-
ning nodig. Bovendien volstaat het om de 
verlichting in huis enkel ‘s avonds te laten 
branden. En dat scheelt een slok op de 
borrel!

lagere energiefaCtuur

Voor de tweede stap van de trias energeti-
ca ga je op zoek naar de hernieuwbare of 
de duurzame energiebronnen die je voor 
jouw woning kunt inzetten. Denk onder an-
dere aan zonne-energie, bodemwarmte en 
wind. Het is zaak de benodigde energie zo 
energiezuinig mogelijk op te wekken. Fo-
tovoltaïsche zonnepanelen liggen nog al-
tijd in de bovenste schuif. Dit komt wellicht 
omdat de prijzen van grijze stroom blijven 
stijgen, terwijl zonnepanelen alsmaar 
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goedkoper en efficiënter worden. Als je de 
thermische panelen aansluit op een con-
denserende verwarmingsketel, kun je een 
groot deel van het jaar warm water produ-
ceren zonder één druppel fossiele brand-
stof te gebruiken. Sla je de gegenereerde 
warmte op in een buffervat, dan blijft die 
langer beschikbaar in vergelijking met een 
traditionele boiler. Met een aardwarmte-
wisselaar kun je dan weer de binnenko-
mende lucht voorverwarmen voordat die 
in het ventilatiesysteem terechtkomt. Het 
resultaat? Minder verwarmen en dus een 
besparing van energie! Een zonneboiler in 
combinatie met een douchewarmtewisse-
laar drukt ook de energiefactuur. Je winst? 
50 tot 70% van het sanitair warm water in 
huis wek je op door de warmte van de zon. 
Zonder dat het je ook maar één cent kost.

nood breekt Wet

De laatste stap in het stappenplan is zo-
veel als een noodoplossing. Als het niet 
anders kan, maak dan zo efficiënt mogelijk 
gebruik van eindige energiebronnen zoals 
aardolie en aardgas. Dat doe je door je 
toevlucht te zoeken in vloer- en/of wand-
verwarming of een andere lagetempe-
ratuurvariant. Verwarm je met gas? Kies 
dan voor een condenserende gasketel die 
nauwkeurig is afgesteld. Ben je aangewe-
zen op elektriciteit? In dat geval brengt 
een warmtepomp met een zo hoog mo-
gelijk prestatiegetal (COP) soelaas. Een 
oude ketel vervang je bij voorkeur door een 
pelletketel. Massakachels, tigchelkachels 
en houtvergassers zijn spaarzame hout-
kachels. Ga ook slim om met je verlich-
ting en schakel over op led- en tl-lampen. 
Energiezuinige A++- en A+++-toestellen 
ten slotte doen ook een duit in het zakje.
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1.4 de rol van de arChiteCt
Voor werken waarvoor een omgevings ver gunning voor stedenbouwkundige han de lingen 

nodig is, is in principe ook de me de werking van een architect verplicht. 

In de praktijk is de rol van de architect niet 
beperkt tot het opmaken van plannen, no-
dig voor het aanvragen van de vergunning, 
en het controleren van de uitgevoerde 
werken. Ze omvat ook de praktische bege-
leiding doorheen het bouwproces op basis 
van de specifiek overeengekomen archi-
tectenopdracht. 
De architect is uw vertrouwenspersoon 
die uw wensen omzet in werkelijkheid. Hij 
staat u bij in de keuze van bouwmateria-
len en kan u helpen bij het opvragen en 
vergelijken van offertes, daarbij rekening 
houdend met de vakbekwaamheid en refe-
renties van de uitvoerders en uw financiële 
slagkracht. 
De architect is op de hoogte van de wette-
lijke en reglementaire bepalingen die van 
toepassing zijn op de constructie en in-
richting van het gebouw. Hij controleert de 

kwaliteit van de werkzaamheden en of de 
werken uitgevoerd zijn conform de plan-
nen, het bestek en conform de regels van 
de kunst. Tijdens het gehele bouwproces 
is de architect uw onafhankelijke adviseur 
die u bijstaat met objectieve informa-
tie over materialen, technieken (sanitair, 
elektriciteit, verwarming, ventilatie…) en 
de geldende regelgeving. 

voorontWerp uitWerken

De architect maakt een studie van het 
bouwproject waarbij hij rekening houdt 
met uw wensen en behoeften, uw budget, 
het bouwterrein en de voorschriften ver-
bonden aan de omgevingsvergunning. Het 
resultaat is een voorontwerp dat u een 
eerste beeld geeft van hoe uw toekomstige 
woning er kan uitzien. 
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Een goed doordacht voorontwerp is van 
essentieel belang, het vormt namelijk de 
basis voor alles wat volgt. Neem dus ruim 
de tijd om het grondig te evalueren. Als 
het ontwerp niet beantwoordt aan uw ver-
wachtingen, is dit het geschikte moment 
om bij te sturen. Wijzigingen doorvoeren 
tijdens het bouwproces kan de werken 
vertragen (bijvoorbeeld door het moeten 
aanvragen en laten afleveren van nieuwe 
vergunningen) en de kosten doen oplopen. 
In deze fase beschikt u best al over een 
onderzoek van de bodemstabiliteit, de bo-
demsamenstelling en een correcte opme-
ting en uittekening van het perceel of de 
bestaande toestand van een gebouw. Be-
spreek dit tijdig met uw architect. 

omgevingsvergunning aanvragen

Op basis van het goedgekeurde ontwerp 
en na eventuele raadpleging van de be-
trokken diensten, stelt de architect de 
plannen op voor de aanvraag van de om-
gevingsvergunning. 

De aanvraag moet digitaal ingediend wor-
den op het omgevingsloket. 
De voorwaarden en procedure vindt u terug 
op www.omgevingsloketvlaanderen.be

uitvoeringsdossier opmaken

Wanneer u de omgevingsvergunning hebt 
ontvangen, maakt de architect een uitvoe-
ringsdossier op dat naast de uitvoerings-
ontwerpplannen en de detailtekeningen 
eventueel een bestek (lastenboek) en een 
samenvattende of gedetailleerde meet-
staat kan bevatten. Deze kunnen hun nut 
bewijzen bij het opvragen van prijsoffertes 
en bij de controle op de uitvoering van de 
werken. Voor het ontwerp van technieken 
en stabiliteitsstudies kan de bouwheer in 
overleg met de architect een beroep doen 
op een ingenieur stabiliteit en technieken. 
Het bestek beschrijft de rechten en plich-
ten van de partijen voor de uitvoering; het 
omvat onder andere contractuele bepalin-
gen met de aannemers over de uitvoering, 
kostprijs en uitvoeringstermijn. Het tech-

Bron: Dewaele
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nische bestek omschrijft alle bijzonderhe-
den van het gebouw, de aard en uitvoering 
van de werken en de kwaliteit en verwer-
king van de materialen. Detailtekeningen 
kunnen bepaalde constructie-elementen 
verduidelijken. In de meetstaat staan de 
hoeveelheden van alle materialen die ge-
bruikt worden. 
Aan de hand van het uitvoeringsdossier 
kunnen de aannemers een gedetailleer-
de offerte opstellen. Dring er bij de aan-
nemers op aan een gedetailleerde offerte 
op te maken met vermelding van alle een-
heidsprijzen.

uitgevoerde Werken Controleren

Eenmaal het aannemingscontract gete-
kend is, kunnen de werken echt van start 
gaan. De architect is wettelijk verplicht om 
de uitgevoerde werken te controleren. Dit 
betekent dat hij geregeld de uitgevoerde 
werken van de aannemer inspecteert, zijn 
aandacht vestigt op eventuele uitvoerings-
fouten en samen met hem mogelijke pro-
blemen voorkomt en deze desgevallend 
oplost. 
In een werfverslag kan de architect note-
ren en vastleggen wat op de werf gebeurt 
en wat er wordt besproken. Bij eventuele 
discussies kunnen werfverslagen dienen 
om bepaalde zaken te helpen bewijzen.

voorlopige en definitieve oplevering

Eenmaal de aannemer van oordeel is dat 
zijn werkzaamheden beëindigd zijn, kan 
hij de voorlopige oplevering aanvragen. Bij 
het aanvaarden van de voorlopige opleve-
ring neemt de opdrachtgever de bouwwer-
ken in ontvangst. Vanaf dan draagt hij de 
volle verantwoordelijkheid als eigenaar. 
Een jaar na de voorlopige oplevering kan 
een definitieve oplevering plaatsvinden. 
Dit kan, wanneer dit zo contractueel is be-
paald, ook stilzwijgend gebeuren.
De architect levert u bijstand bij de voorlo-
pige en definitieve oplevering met de aan-
nemer(s). Van de voorlopige en definitieve 
oplevering wordt best een gedateerd pro-
ces-verbaal opgemaakt op datum dat door 
alle partijen wordt ondertekend. Als bouw-

heer heeft u het recht om opmerkingen te 
formuleren of om de voorlopige of definitie-
ve oplevering gemotiveerd te weigeren. 
Een voorwaardelijke weigering houdt in dat 
de aannemer de eventuele gebreken die u 
vaststelt moet herstellen binnen een op 
dat moment te bepalen termijn, vooraleer 
u de werken kan aanvaarden en het goed 
of de woning betrekken. Dit op straffe van 
een daaraan gekoppelde waarborgsom als 
garantie voor de correcte uitvoering. Op-
gelet: als u de woning zonder voorbehoud 
betrekt, kan dat beschouwd worden als 
een onvoorwaardelijke stilzwijgende aan-
vaarding van de voorlopige oplevering.

besCherming tegen misbruik

De woningbouwwet van 9 juli 1971, beter 
bekend als de wet Breyne, biedt de bouwer 
van een huis en de koper van een te bou-
wen woning (verkoop op plan, aanneming 
sleutel-op-de-deur) een uitgebreide be-
scherming op verschillende vlakken.
De wet Breyne is bedoeld om misbruik 
door verkopers, bouwpromotoren en aan-
nemers tegen te gaan. Deze wettelijke re-
geling is van dwingend recht, wat betekent 
dat de verkoper er niet zomaar van kan 
afwijken en u een andersluidend contract 
kan voorleggen. U moet een duidelijk con-
tract krijgen waarin een aantal verplichte 
vermeldingen moeten worden opgeno-
men. De verkoper is ook tien jaar aanspra-
kelijk voor fundamentele gebreken aan het 
gebouw. 
Als de wet Breyne van toepassing is, of als 
dit zo contractueel is bepaald, gebeurt de 
oplevering in twee fasen: de voorlopige 
oplevering en de definitieve oplevering. De 
tienjarige aansprakelijkheid start meestal 
bij de voorlopige oplevering.
Na verloop van een termijn, maximum één 
jaar na de voorlopige oplevering, volgt de 
definitieve oplevering. De definitieve op-
levering kan stilzwijgend verlopen of ge-
paard gaan met een laatste bezoek aan 
de woning, waarbij nog eventuele onvolko-
menheden en gebreken die tijdens dat jaar 
zichtbaar zijn geworden, kunnen worden 
vastgesteld en verholpen.
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1.5 gezoCht: aannemer
 vraag naar referenties

algemeen aannemer

De algemene aannemer realiseert een 
volledig afgerond bouwproject tegen de 
prijs en binnen de termijn die in het con-
tract zijn bepaald. Een van de voordelen 
van deze formule is dat er slechts één per-
soon verantwoordelijk is voor alle bouw-
werken, onder toezicht van de architect.
Als de algemene aannemer niet alle 
bouwwerken door zijn teams laat uitvoe-
ren, moet minstens de ruwbouw worden 
aangepakt. In dat geval adviseert de ar-
chitect de algemene aannemer, stelt hij de 
voorontwerpen en de plannen op, en houdt 
hij toezicht op de bouwwerken. De bouw-
heer sluit een eenmalig contract af met de 
algemene aannemer, die alle werken vol-
gens de plannen en onder leiding van de 
architect uitvoert.
De algemene aannemer moet de wet 

Breyne naleven. Indien hij dit niet doet, 
kan het contract geheel of gedeeltelijk on-
geldig worden verklaard. Sommige bouw-
ondernemingen nemen in hun contracten 
een verzoeningsclausule op en bieden ook 
bouwgronden aan.

voordelen

Als enige tussenpersoon zorgt de aannemer 
voor alles, ook voor de coördinatie van de 
werken onder toezicht van de architect. Dit 
beperkt het risico op een vertraging van de 
bouwwerken.

De architect is onafhankelijk.

De toepassing van de wet Breyne bij een 
volledige opvolging.

nadelen

Deze formule is vaak duurder.
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sleutel-op-de-deur formules

Aannemers die sleutel-op-de-deur for-
mules aanbieden, hebben soms enkel 
bedienden in dienst en besteden dan alle 
werkzaamheden uit aan onderaannemers. 
Ze moeten de wet Breyne naleven. Doen ze 
dit niet, dan dreigt het contract geheel of 
gedeeltelijk nietig te worden verklaard.
Sommige bouwondernemingen die sleutel-
op-de-deur formules aanbieden, nemen in 
hun contracten een verzoeningsclausu-
le op en verkopen ook bouwgronden. Je 
kunt hun kijkwoningen bezichtigen en ca-
talogi en websites raadplegen om en idee  
te krijgen hoe de woning eruitziet.
De architect, die als freelancer of als be-
diende bij de onderneming werkt, stelt de 
voorontwerpen en de plannen op, en houdt 
het toezicht op de bouwwerken.
De bouwheer ondertekent een eenma-
lig contract met de onderneming die de 
sleutel-op-de-deur formule aanbiedt. Het 
bedrijf voert alle werken volgens de plan-
nen en onder leiding van de architect uit. 
Op die manier levert de onderneming een 
volledig afgerond bouwproject af tegen de 
prijs en binnen de termijn die in het con-
tract staan.

voordelen

Deze formule is geschikt voor wie onvoldoen-
de tijd heeft om het bouwproject op te volgen.

Er zijn slechts twee tussenpersonen: de 
commercieel verantwoordelijke en de pro-
jectverantwoordelijke die onder toezicht van 
de architect staat.

De prijs ligt op voorhand vast. Houd echter 
rekening met de verborgen opties, de indexe-
ring en de kostprijs van de funderingen.

De toepassing van de wet Breyne bij een 
volledige opvolging.

De indexering wordt berekend op basis 
van de datum waarop het contract is on-
dertekend en de datum waarop de werf 
van start gaat.

nadelen

Minder persoonlijk betrokken bij de uitvoe-
ring en de organisatie van de werken.

Geen onafhankelijke architect, tenzij je deze 
zelf hebt gekozen. 

Sommige ondernemingen brengen hun klan-
ten laattijdig op de hoogte van ‘logische en 
verantwoorde’ supplementen, waardoor je in 
een lastige financiële situatie kunt belanden.

De toepassing van de wet Breyne bij een 
volledige opvolging.
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afzonderlijke aannemers

Je kunt ook rechtstreeks in zee gaan met 
diverse afzonderlijke aannemers. Dat 
is niet alleen zeer tijdrovend, je bent op 
die manier niet door de wet Breyne be-
schermd. De opdracht van de architect is 
bij deze werkwijze dezelfde als bij de alge-
mene aanneming, en wordt al dan niet met 
toezicht uitgevoerd. Je sluit afzonderlijke 
contracten af met de verschillende aanne-
mers.
Deze formule is vaak goedkoper, maar 
houdt veel meer risico’s in die onder meer 
te maken kunnen hebben met de financiën, 
de termijnen en de garanties.

voordelen

Meestal interessanter vanuit financieel 
oogpunt.

nadelen

Je hebt meer tijd nodig om informatie op te 
zoeken en te vergelijken.

Je moet nog vaker op de werf aanwezig zijn.

Deze formule vereist een vlekkeloze organi-
satie en de opvolging van de werf brengt de 
nodige stress met zich mee.

De wet Breyne is niet van toepassing.

in ieder geval...
... raden we de bouwheer sterk aan de 
afzonderlijke aannemers uit voorzorg te 
controleren, om zo veel mogelijk proble-
men en tegenslagen te voorkomen. Doe dit 
zeker voordat je een contract ondertekent 
en voor de aanvang van de werken. In de 
bouwsector zijn er 17 gereglementeerde 
beroepen. Algemene aannemers maken 
hiervan geen deel uit.
Controleer of de aannemer is ingeschre-
ven op www.confederatiebouw.be of 
www.buildyourhome.be.
Beschik je over het btw-nummer van de aan-
nemer? Dan kun je bellen naar de infolijn 
FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57, 
elke werkdag van 8.30 tot 17 uur. Als de aan-
nemer niet is ingeschreven, kan het zijn dat 

je de gewestelijke premies en het verlaagde 
btw-tarief voor woningen ouder dan vijf jaar 
niet zal genieten.
Controleer of de aannemer erkend is op 
www.economie.fgov.be (kies je taal > klik 
op : Ondernemingen > Specifieke secto-
ren > Kwaliteit in de bouw > Erkenning van 
aannemers > Databank erkende aanne-
mers). Op deze website kun je achterhalen 
of de aannemer het stelsel van de financi-
ele garantie – de zogenaamde wet Breyne 
– naleeft.
De registratie van de aannemers is afge-
schaft sinds 1 september 2012.

zelfbouW

Je kunt ook een beroep doen op een zelf-
bouwbedrijf. Heel wat ondernemingen heb-
ben deze nieuwe trend goed begrepen. Ze 
bieden je tegen een forfaitaire prijs speci-
fieke begeleiding, een gebruiksaanwijzing 
op dvd en technische bijstand op de werf 
aan. Op basis van de plannen van je ar-
chitect geven zelfbouwbedrijven enerzijds 
technisch advies en anderzijds advies bij de 
keuze van bepaalde materialen, die ze jou 
leveren naarmate de werken vorderen.
We stellen vandaag de dag vast dat steeds 
meer mensen hun woning zelf willen bou-
wen, als gevolg van de financiële en de 
economische crisis. Daarvoor heb je wel 
enige technische bouwkennis nodig en 
moet je een ervaren doe-het-zelver zijn.

25 tot 45 % goedkoper

De zelfbouwformule duikt ook op bij de in-
stallatie van lagetemperatuurverwarming, 
thermische zonnecollectoren en bufferva-
ten, warmtepompen, ventilatie, sanitaire 
leidingen, regenwater en waterbehande-
ling. Zelfbouwbedrijven pakken uit met 
handige doe-het-zelf oplossingen en hel-
pen je stap voor stap om te bouwen aan een 
energiezuinige woning.
Wie zelf de handen uit de mouwen wilt ste-
ken en tijd kan vrijmaken, bespaart met 
een zelfbouwconcept maar liefst 25 tot 45 
procent op de volledige energiezuinige in-
stallatie, zonder in te boeten op de kwaliteit. 
Bovendien ben je niet afhankelijk van de 
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wispelturigheid van een aannemer. Je start 
wanneer je wilt en hebt de volledige plan-
ning zelf onder controle.
Doe-het-zelven betekent niet dat je aan je 
lot wordt overgelaten. Integendeel, na de 
nodige opleidingen krijg je van het zelf-
bouwbedrijf een projectleider toegewezen 
die je bijstaat met raad en daad. Je kunt 
rekenen op een individueel traject op maat 
waarbij de projectleider je werkzaamhe-
den in elke fase kritisch opvolgt.

typeContraCt van de aannemer

Wil je meer informatie ontvangen of er ze-
ker van zijn dat je over het meest recente 
document beschikt? Neem dan contact 
op met de diensten van de Confederatie 
Bouw: www.confederatiebouw.be voor 
Vlaanderen.

van naaldje tot draadje

Het typecontract moet in het volgende voor-
zien: het voorwerp van het contract, het 
budget voor de werken, de betalingsmoda-
liteiten, de opschortende voorwaarden, de 
uitvoeringstermijn, de beschrijving van de 
werken, de bijkomende werken en de mo-
gelijke wijzigingen, de controle op de wer-
ken, de verzekeringen van de bouwheer en 
de architect, de voorlopige en de definitieve 
opleveringen, de eigendomsoverdracht, de 
risico-overdracht, de verzekering, de regi-
stratie, de verzoeningscommissie bouw en 
de waarborg.

prijsherziening, een tegenvaller!
Het bouwen van een woning neemt meest-
al meerdere maanden in beslag. Tussen 
de aanvang van de werf en het einde van de 
bouwwerken kunnen er bepaalde prijswij-
zigingen worden doorgevoerd. Dit kan het 
geval zijn voor de arbeidskosten en de kos-
ten voor de grondstoffen en andere mate-
rialen. Een prijswijziging van deze laatste 
kosten kan zwaar doorwegen. Daarom 
heeft het nut om een prijsherzieningsclau-
sule in de contracten op te nemen. Over 
het algemeen is de prijs die in het contract 
wordt vastgesteld, gevrijwaard indien de 
werken binnen de zes maanden worden 
uitgevoerd.

Bron: Wienerberger
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1.6 Woningen van vandaag en morgen
Woonculturen kunnen heel uiteenlopend zijn. Wonen in Vlaanderen is anders dan pakweg in 

Afrika of Azië. Welke bouwmethoden komen bij ons het meest voor en hoe zal het huis van de 

toekomst er uitzien?

sleutel-op-de-deur

Wie kiest voor de sleutel-op-de-deur-
for mule werkt van het plan tot en met de 
afwerking samen met één en hetzelfde 
bouwbedrijf. Aan het einde van de rit ben 
je de trotse eigenaar van een instapklare 
woning.

van bouWgrond tot afWerking

Het sleutel-op-de-deurbedrijf staat in voor 
het hele bouwproces. Zo kan het bedrijf 
starten met voor jou op zoek te gaan naar 
de ideale bouwgrond en eindigen met de 
interieurinrichting of de tuinaanleg van je 
dromen. Deze manier van werken brengt 
tal van voordelen met zich mee. Je ver-
trekt van een standaardwoning op papier 
die je tegen een meerprijs kunt aanpassen 
aan je wensen en persoonlijke smaak. Om 
je keuzes te vergemakkelijken, schotelt 
het bouwbedrijf je uitgebreide documen-
tatie en een aantal basisplannen voor. Be-
zoek ook de kijkwoningen van het bedrijf 
om een goed beeld te krijgen van alle mo-
gelijkheden.

sleChts één aanspreekpunt

Door met één bouwbedrijf in zee te gaan, 
kun je rekenen op korte uitvoeringster-
mijnen. Als bouwheer heb je slechts één 
aanspreekpunt, verlies je geen tijd met 
offertes aan te vragen en te vergelijken, 
moet je geen aannemers contacteren en 
kun je de coördinatie uit handen geven. Je 
weet op voorhand hoe lang de werkzaam-
heden duren en hoeveel de totaalprijs be-
draagt, zodat de kans op onaangename 
verrassingen kleiner is. De meeste sleu-
tel-op-de-deurbedrijven doen een beroep 
op een vaste architect voor het ontwerpen 
van de woningen. Dit heeft niet alleen een 
gunstige invloed op de kostprijs, de archi-
tect is eveneens tot in de puntjes vertrouwd 
met de werkwijze en de technieken van het 
bouwbedrijf. Uiteraard ben je vrij om een 
architect naar eigen keuze in te schakelen.
Voor de sleutel-op-de-deurformule betaal 
je ongeveer even veel als voor een traditi-
onele nieuwbouw. Natuurlijk is een stan-
daard sleutel-op-de-deurwoning goedko-
per dan een gepersonaliseerd huis.

Bron: Conrete House
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houtskeletbouW 
Houtskeletbouw geniet een uitstekende 
reputatie als een gezonde, milieuvrien-
delijke en snelle manier van bouwen. Een 
andere troef is de architecturale vrijheid. 
Zowel de binnen- als de buitenkant van 
een houtskeletwoning kun je volledig naar 
wens afwerken. Houtskeletbouw is níet 
duurder dan een traditionele gemetste 
bouw. Sterker nog: voor dezelfde prijs is 
een houtskeletbouwwoning zelfs beter ge-
isoleerd. Dat komt omdat het isoleren bij 
houtskeletbouw al in de wanden start en 
niet pas in de spouwmuur.

energiezuinig skelet

De basisconstructie van een houtske-
letwoning bestaat uit hout en van hout 
afgeleide materialen. De wanden zijn op-
gebouwd uit een raamwerk van kepers 
en balken. Dit kader is aan weerszijden 
bekleed met gipskartonplaten of een an-
der plaatmateriaal. Tussen de kepers zit 
een dikke laag thermische en akoestische 
isolatie, met aan de binnenzijde een damp-
scherm dat condensatie- en vochtproble-
men voorkomt. Ook het daktimmerwerk 
en de draagvloeren zijn vervaardigd van 
hout, hoewel de vloeren tevens in beton 
kunnen worden uitgevoerd. De hele con-
structie kun je makkelijk koudebrugvrij 
houden en is uitermate geschikt om een 
energiezuinig gebouw op te trekken.

zeer korte bouWtermijn

Een groot voordeel van houtskeletbouw is 
de zeer korte bouwtermijn. De verschillen-
de onderdelen worden vooraf in het atelier 
gemaakt. Daardoor zijn de werkuren op de 
werf beperkt en liggen de loonkosten veel 
lager. Op slechts een tweetal dagen is je 
stekje winddicht en kun je met de afwer-
king beginnen.

brandveilig? jazeker!
Hout is een materiaal dat snel warmte op-
neemt. Een houtskeletwoning koelt daar-
om minder snel af. Dat is een voordeel in 
de winter, maar een nadeel in de zomer. 
Installeer daarom een goed werkend ven-
tilatiesysteem, bij voorkeur in combinatie 

met een degelijke zonwering. Veel bouw-
heren vragen zich af of een houtskelet-
woning wel beantwoordt aan de strenge 
normen voor brandveiligheid. Reken maar 
van yes! Het hout heeft een speciale be-
handeling gekregen die de vuurvastheid 
optimaliseert. Meer nog: de constructie 
wordt van onder tot boven bekleed met 
brandvertragende materialen. Last but 
not least ligt de kostprijs van houtskelet-
bouw vrij dicht bij die van een traditionele 
bouw. Het leent zich uitstekend voor zelf-
bouw zodat je als handige doe-het-zelver 
de prijs nog kunt drukken.

massieve houtbouW

snel en droog bouWen

Een massieve houtbouw bestaat uit bal-
ken van massief of gelijmd gelamineerd 
hout met een tand- en groefsysteem. Bij 
deze bouwmethode wordt de isolatie in 
een spouw tegen de buitenzijde van de 
houten constructie geplaatst en achteraf 
weggewerkt met bakstenen of planken. 
Aan de binnenzijde van de woning blijft het 
hout zichtbaar. Dat zorgt voor de typische 
warme en aangename sfeer. Een ander 
voordeel van massieve houtbouw is zijn 
snelle en droge bouwmethode. Die laat je 
toe om op korte tijd in te huizen. Bouwen 
met massief hout heeft dus tal van voorde-
len. De natuurlijke uitstraling staat bij de 
meeste eigenaars van een houten woning 
met stip op nummer één. 
Een massieve houtbouw is opgetrokken uit 
balken van massief of gelijmd gelamineerd 
hout met een tand- en groefsysteem. Ze 
worden op elkaar gestapeld en achter-
eenvolgens met lange schroeven telkens 
aan de onderliggende balk bevestigd. Op 
plaatsen waar ze mekaar kruisen, zitten 
halfhoutse of mechanische verbindingen. 
Deze kruisingen zorgen voor de stabi-
liteit. De wanden worden met verticale 
buizen versterkt om verzakking te voor-
komen. Sommige bouwfirma’s plaatsten 
de balken zelf verticaal naast elkaar. Dit 
systeem vraagt bij de opbouw echter veel 
mankracht en is qua luchtdichtheid alles-
behalve ideaal.
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Vaak zit de isolatie aan de buitenzijde van 
de houtconstructie, in een spouw waar-
tegen bijvoorbeeld bakstenen of planken 
worden geplaatst. Het hout binnenshuis 
blijft zichtbaar wat een warme en aan-
gename sfeer schept. Door de beperk-
te reikwijdte van de balken kan je geen 
omvangrijke glaspartijen of grote open 
leefruimten creëren. Een massieve hout-
bouwwoning heeft dan ook eerder een ge-
sloten architectuur.
Massieve houtbouw is een snelle en droge 
bouwmethode die je toelaat om op korte 
tijd in te huizen. Je hebt er alle baat bij op 
voorhand de plaats van de leidingen voor 
elektriciteit, water, verwarming en domoti-
ca goed uit te kienen. Een stopcontact toe-
voegen of een kraan verplaatsen is na de 
werkzaamheden zo goed als uitgesloten.

passiefhuis

Je kunt er niet omheen: een passiefhuis  
is met stip de meest milieuvriendelijke vorm  
van wonen. Een passiefhuis dankt zijn naam  
aan het feit dat het amper actief met ener-
gie moet worden verwarmd. De verwar-
mingskosten zijn er tot een minimum her-
leid en vertegenwoordigen slechts 10 tot 15 
procent van die van een klassieke woning.

Warme Winter, koele zomer

Op het eerste zicht ziet een passiefhuis 
er uit als een gewoon huis. Toch is er een 
hemelsbreed verschil. Binnenshuis heerst 
het hele jaar door een aangenaam klimaat, 
zonder dat er een traditioneel verwar-
mings- of koelsysteem aan te pas komt. 
Een passiefhuis is zijn naam waardig als 
het jaarlijkse energieverbruik voor de 
verwarming er lager ligt dan 15 kWh per 
vierkante meter vloeroppervlakte. Om dit 
streefdoel te bereiken, wordt het warm-
teverlies uitermate beperkt en zijn de 
muren, de vloeren en het dak supergoed 
geïsoleerd. De constructie van het gebouw 
is nagenoeg luchtdicht en vrij van koude-
bruggen. Het komt er ook op aan in een 
passiefhuis op alle vlakken energiezuinig 
te zijn. Zonnepanelen, een warmtepomp 
en een zonneboiler zorgen ervoor dat je 
slechts een fractie aan energie nodig hebt.

CompaCt bouWplan

Verder is het bouwplan compact en heb-
ben de ramen een driedubbele beglazing 
en speciale profielen. Ze zijn aan de meest 
zonnige kant van de woning geplaatst om 
gratis warmte uit het zonlicht te halen. 
Een passiefhuis benut zo veel mogelijk 
de warmte uit de omgeving: de lichaams-
warmte van de bewoners, de warmte-
verliezen van elektrische apparaten, de 
warmte die vrijkomt tijdens het koken en de 
warmterecuperatie van het mechanische 
ventilatiesysteem, dat de kwaliteit van de 
lucht in huis regelt. Door de zeer lage ver-
warmings- en energiekosten verdien je de 
meerprijs van een passiefhuis terug op 5 
tot 20 jaar, temeer omdat je in aanmerking 
komt voor premies en een vermindering 
van de onroerende voorheffing.

betonbouW

Betonnen woningen zijn in opmars. Bouwen 
met beton heeft een pak voordelen die zeer 
de moeite waard zijn. Wij zetten ze op een rij 
en wijzen ook op enkele beperkingen.

stabiel en maatvast

Wie bouwt met beton kan gebruik maken 
van voorgefabriceerde elementen of van 
bekistingen die op de werf worden vol ge-
stort. Er bestaan zowel tijdelijke, herbruik-
bare bekistingen als permanente systemen 
die na het storten ook dienst doen als een 
extra isolatielaag. Betonnen muren hebben 
een grote draagkracht en dat levert een erg 
stabiel en maatvast gebouw op. 

hoge isolatieWaarde

Een huis in beton kun je op zeer korte tijd 
neerzetten. Het is vrij snel wind- en wa-
terdicht en zowel de binnen- als de buiten-
zijde kunnen meteen worden afgewerkt. 
Beton onderscheidt zich door zijn hoge 
isolatiewaarde en bijgevolg energiezuinige 
karakter. De draagvloeren en de buiten-
muren sluiten naadloos op elkaar aan wat 
zorgt voor een ononderbroken isolatielaag 
en de afwezigheid van koudebruggen. Be-
ton staat eveneens bekend om zijn uitste-
kende akoestische isolatie en zijn thermi-
sche inertie, waardoor het warmte opslaat 
en geleidelijk aan weer afgeeft.
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niets dan voordelen?
Wie wil bouwen met beton moet ook re-
kening houden met beperkingen. Die kun 
je counteren, zeker als je ze op voorhand 
goed inschat. Zo is het knap lastig om na 
het optrekken van de betonconstructie nog 
aanpassingen te doen zoals het verplaat-
sen van ramen of deuren. De prijs van een 
betonnen woonst ligt in de meeste geval-
len hoger dan die van ander bouwtechnie-
ken. Beton blijft echter relatief goedkoop 
voor strakke bouwstijlen met weinig hoek-
jes en kantjes.

systeembouW

Bij systeem- of prefabbouw worden de  
onderdelen van een woning in de fabriek 
gemaakt en in twee weken tijd op de werf in 
elkaar gezet. Dat scheelt niet alleen in tijd, 
maar ook in werkuren en dus in kosten.

vooraf goed plannen

De buitenmuren in gewapend beton zijn 
opgevuld met een naadloos gespoten iso-
latielaag. Daardoor worden koudebruggen 
vermeden. Aan de binnenzijde zijn de mu-
ren glad afgewerkt zodat je ze meteen kunt 
verven, behangen of betegelen. Voor de 
bekleding van de buitenkant kun je kiezen 
uit pleister of gevelstenen, die al in de fa-
briek zijn gevoegd. Het is eveneens moge-
lijk een systeembouwwoning op te trekken 
in cellenbeton. Ramen, deuren, rolluiken, 
dorpels, ventilatieroosters en leidingen 
worden vooraf ingebouwd. Dit houdt in dat 
je alles op voorhand goed moet plannen.

montage op de Werf

Bij systeembouw is de kans op uitvoe-
ringsfouten gering. De montage van de 
verschillende onderdelen gebeurt met een 
soort tand- en groefsysteem op de werf. 
Bij het verankeren van de muren komen 
ijzeren haken aan te pas. De binnenmuren 
worden met mortel op de dekvloer ge-
plaatst en met bouten aan de buitenmuren 
bevestigd. Daarna is het de beurt aan de 
constructie van de verdieping en het dak.

arChiteCturale beperkingen

Systeembouw leent zich zowel voor klassie-
ke als voor moderne woningen. Houd er wel 
rekening mee dat je op architecturaal vlak 
beperkt bent. Ronde muren bijvoorbeeld 
zijn niet mogelijk. De bouwfirma werkt vaak 
met typeplannen om de kostprijs zo laag 
mogelijk te houden. Technische wijzigingen 
achteraf zoals het trekken van leidingen en 
het plaatsen van bijkomende stopcontacten 
brengen ingrijpende werken met zich mee, 
tenzij je kiest voor de weinig esthetische 
opbouwmodules.

Bron: Conrete House
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Iluzo, 
traditioneel 
gemetseld 
met de look 
van gelijmd

www.wienerberger.be

Dunne voegen zijn populairder dan ooit. Gevels krijgen er een massief en homogeen karakter door. 
En terwijl klassieke voegen een sterke invloed hebben op de kleur van de gevel, is dat bij dunne 
 voegen minder het geval. Met Iluzo haalt u al deze voordelen in huis. Tegelijk kan de aannemer, 
dankzij de uitholling in de steen, aan de slag met zijn vertrouwde metseltechniek.

Ontdek de Iluzo gevelstenen in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. 
Of vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be. 
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ben-Woning 
Een BEN-woning, nog nooit van gehoord? 
BEN staat voor bijna-energieneutraal. 
Bouwen volgens de BEN-normen wordt 
vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouw-
woningen in Vlaanderen en zelfs in heel 
Europa.

zelf energie opWekken

Het bijzondere aan BEN-woningen is dat 
ze weinig energie verbruiken voor verwar-
ming, ventilatie, koeling en de productie 
van warm water. De energie die nog nodig 
is, haalt de woning uit hernieuwbare ener-
giebronnen. Een slimme keuze, want door 
je energieverbruik terug te schroeven en 
zelf energie op te wekken, gaat je energie-
factuur gevoelig dalen.

Wat zijn de voorWaarden?
In een BEN-woning ligt het energiepres-
tatiepeil onder E30, bedraagt de thermi-
sche isolatie niet meer dan K40 en is de 
energiebehoefte voor verwarming maxi-
maal 70 kWh/m2 per jaar. Dat bereik je 
door nog beter te isoleren en luchtdichter 
te bouwen. Bovendien moet de woning zijn 
uitgerust met een hernieuwbaar energie-
systeem zoals een warmtepomp, zonne-
boiler of biomassa. Het spreekt voor zich 
dat ook een degelijke zonwering en een 
energie-efficiënte ventilatie niet mogen 
ontbreken. Alle voorwaarden waaraan een 
BEN-woning moet voldoen, vind je terug 
op www.energiesparen.be.

Welverdiende beloning

De meerkosten van een BEN-woning 
betalen zichzelf terug door de lage-
re energiefactuur. Wie nu al voorloopt 
op de standaard wordt extra beloond. 
BEN-bouwheren doen hun voordeel met 
aantrekkelijke premies, een tegemoetko-
ming op de onroerende voorheffing en een 
extra voordelig krediet bij sommige ban-
ken omdat een bijna-energieneutrale wo-
ning een hogere marktwaarde en lagere 
energiekosten heeft.
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tips & triCks

Bouw, verbouw of herbouw je een woning in 
het Vlaamse Gewest? Dan heb je altijd een 

omgevingsvergunning nodig.

Voor je de gas-, elektriciteits- en waterkraan 
opendraait, moeten je installaties en 

leidingen eerst gekeurd zijn.

Vanaf 2020 ben je bij een renovatie verplicht 
alle daken te isoleren en enkel glas overal te 

vervangen door isolerend glas.

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent geldt 
enkel voor gebouwen die na de werken als 

privéwoning worden gebruikt.

Bij kostenoptimaal bouwen hou je rekening 
met onder meer de bouwkost, inkomsten uit 
premies en uitgaven voor energieverbruik.

Je architect stelt een contract op voor elke 
opdracht die hij uitvoert. Het omschrijft 

duidelijk de wederzijdse rechten en plichten.

Controleer voor de aanvang van de werken 
of je aannemer ingeschreven en erkend is, 

om mogelijke problemen te voorkomen.

Wie BEN bouwt of BENOveert, kan zijn 
voordeel doen met aantrekkelijke premies 
en een tegemoetkoming op de onroerende 

voorheffing.

Bron: Conrete House
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goed begonnen is half geWonnen

Voor je aan de ruwbouw van jouw droomhuis kan beginnen, moet het terrein bouw-
klaar zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het vraagt wel om een aantal noodzakelijke  
voorbereidende werkzaamheden. Wij zetten ze op een rij.

ruwbouw
maak de juiste keuze

advies van je arChiteCt

Weet dat een bodemonderzoek in princi-
pe niet verplicht is. Je moet er al snel een 
dikke 600 euro voor uit je portemonnee 
halen. En dat schrikt toch wel af. Maar als 
jouw nieuwbouwwoning na verloop van tijd 
barsten vertoont die te wijten zijn aan de 
slechte kwaliteit van de bodem, wat dan? 
Stel dat je in zo’n geval een bodemonder-
zoek hebt geweigerd tegen het advies van 

je architect in. De kans is groot dat je ge-
deeltelijk mee opdraait voor de schade.
Kosten snel terugverdiend
Zijn de resultaten van een sondering po-
sitief en ben je eigenaar van uitstekende 
bouwgrond? Dan vermijd je nattevinger-
werk en kan de aannemer de benodigde 
hoeveelheid beton en materialen uiterst 
nauwkeurig inschatten. De kost van het 
bodemonderzoek is zo snel terugverdiend.

2.1 tot op de bodem
Op het eerste gezicht lijkt een bodemonderzoek een overbodige uitgave. Toch zijn er twee 

goede redenen om zo’n sondering te laten uitvoeren. Lees je even mee?

Bron: Wienerberger - Arch. Jean-Pierre Ryssen - Zaffelare2

36 Compleet Wonen 2022 - www.compleetwonen.blog - Ruwbouw



grondige aanpak

Om de grondbemaling in gang te zetten 
plaats je pompen op het perceel om het 
overtollige water weg te pompen. Dat is no-
dig om plaatselijk en tijdelijk de grondwa-
terspiegel te verlagen. De grondwerker ver-
wijdert vervolgens alle mogelijke obstakels 
uit de bodem zodat het terrein vrij is van bo-
men, wortels en rotsen. Hij haalt daarna de 
zwarte teelaarde weg en stapelt deze naast 
de bouwplaats op. Daarna graaft de grond-
werker aan de hand van het bouwraam 
eventueel de (kruip)kelder en de sleuven 
voor de drainage, de fundering en de riole-
ring uit, net als de gaten voor de septische 
put en de stookolietank. Zodra deze werken 
zijn voltooid, wordt het terrein genivelleerd.

3 soorten funderingen

De fundering vangt het gewicht van je 
woning op. Weloverwogen kiezen voor de 
meest geschikte fundering hangt af van 
de bodem van de bouwgrond en van de ei-
genschappen van de woning. Welke zijn de 
drie belangrijkste soorten funderingen?

stroken van beton 
Bij de aanleg van een strookfundering – 
ook wel sleuffundering of fundering op 
staal genoemd – graaft de grondwerker 
sleuven uit in bouwgrond die voldoende 
draagkrachtig is. Dat gebeurt precies op 
de plaatsen waar de dragende muren van 
de woning worden opgetrokken. De stro-
ken hebben over het algemeen een breed-
te van 40 tot 60 centimeter en een diepte 
die minstens 80 centimeter en dus vorst-
vrij onder het uiteindelijke maaiveld ligt. 
Ze worden vol gestort met ongewapend 
beton. Daar waar de grond minder draag-
kracht heeft, geniet gewapend beton de 
voorkeur. In zowat alle gevallen ben je met 
een strookfundering het goedkoopste af.

stabiele bodemplaat 
Op minder draagkrachtige percelen wordt 
een 20 centimeter dikke gewapende fun-
deringsplaat rechtstreeks op de grond 
gegoten. Die is vooraf afgedekt met een 
sterke vochtwerende folie. Het is van groot 
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belang dat de draagkracht van de bodem 
over de volledige oppervlakte van de plaat 
gelijk is. Anders kunnen er veel differenti-
ele spanningen in de constructie optreden 
wat het risico op barsten en scheuren ver-
groot. Doe een beroep op een stabiliteit-
singenieur om de dikte en de wapening van 
de plaat te berekenen, in overeenstem-
ming met de grond en de woning. Vergeet 
ook geen betonnen vorstbalk aan te leg-
gen. Zo vermijd je dat bevroren grondwa-
ter de funderingsplaat omhoog duwt.

putten of palen

Is de draagkracht van de bouwgrond zeer 
gering zoals bij een drassige moerasgrond? 
Of biedt de grond onvoldoende weerstand? 
Dan kan je niet buiten een putten- of een 
paalfundering. De puttenfundering is aan-
gewezen wanneer de draagkrachtige zand- 
of mergelgrond zich dieper dan 120 centi-
meter of onder het kelderniveau bevindt. 
Als de draagkracht zelfs meer dan vijf me-
ter diep schuilt, moet je een paalfundering 
toepassen. De stabiliteitsingenieur bepaalt 
op voorhand de cruciale punten waar de be-
tonputten of de boor-, schroef- of heipalen 
van gewapend beton en staal worden voor-
zien. Het zal niet verbazen dat de prijs van 
deze hoogwaardige dieptefundering hoog 
kan oplopen.

kelder, overbodige luxe  
of juist niet? 
Denk je eraan je nieuwbouwwoning te onder-
kelderen? Of vind je dat weggegooid geld?  
Over het nut van een kelder zijn de me-
ningen sterk verdeeld. Zo’n extra ruimte 
neemt een flinke hap uit je budget en heb 
je niet per se nodig, maar ze is toch mooi 
meegenomen en het overwegen waard.

hoger prijskaartje

Aan een kelder hangt een prijskaartje. 
Naast bijkomende grondwerken en bouw-
materialen moet je wellicht ook een bron-
bemaling en zelfs dure raamconstructies 
op je boodschappenlijstje noteren. Een 
niet-geïsoleerde gemetselde kelder is 
het goedkoopst. Iets duurder, maar snel-
ler klaar is de kelder uit geprefabriceerde 
wanden. Beide zijn ideaal voor een koele 
voorraadkamer, speel- of hobbyhoek, was-
plaats of garage. Een geïsoleerde gegoten 
kelder kan op zijn beurt perfect worden in-
gericht als een leefruimte. Daarbij dikken 
investeringen in ventilatie, elektriciteit en 
verwarming het prijskaartje onvermijde-
lijk aan. De waterdichtheid van een kelder 
blijft een heikel punt, zeker nu bouwgron-
den schaars zijn en vochtigere percelen 
veelal het aanbod bepalen.

Bron: ETIB
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belangrijke meerWaarde

Een kelder of een kruipkelder met een 
hoogte van 70 tot 80 centimeter is vlot toe-
gankelijk om technische leidingen te her-
stellen of uit te breiden. Kruipkelders zijn 
weliswaar geventileerd wat leidt tot ther-
mische verliezen. Tegenwoordig wegen de 
relatief lagere kosten voor een kruipkelder 
alsmaar minder op tegen de voordelen van 
een volwaardige kelder. Da’s goed om we-
ten want last but not least geeft een kelder 
ook een belangrijke meerwaarde aan je 
woning.
Als je kiest voor een volwaardige extra 
woonruimte, heb je de keuze tussen een 
gegoten kelder of een prefabkelder. Een 
gegoten kelder bestaat uit contouren die 
opgetrokken zijn in een speciaal bekis-
tingssysteem, waartussen ter plaatste ge-
wapend beton gegoten wordt. Deze snelle 
bouwwijze heeft perfect gladde muren en 
quasi geen kans op lekken als resultaat. 
Het nadeel is dat het relatief duur is voor 

kleinere kelders omdat er vaste kosten 
aan verbonden zijn die hetzelfde blijven, 
ongeacht het volume van de kelder. Je 
moet beginnen denken aan prijzen vanaf 
20.000 euro zonder btw. Voor kleinere kel-
ders kan je opteren voor een volledig ge-
prefabriceerde kelder. Deze kant-en-klare 
kelder bestaat uit zelfverdichtend beton 
waardoor hij eveneens volledig waterdicht 
is, mooi afgewerkt en bovendien een zelf-
dragende functie heeft. Wel moet je er re-
kening mee houden dat er bij het leveren 
zwaar materiaal (bv. een grote kraan) aan 
te pas komt, dus de werf moet goed toe-
gankelijk zijn. Voor grotere kelders met 
lange muren heb je nog de mogelijkheid 
van geprefabriceerde wanden. Dit zijn 
holle betonnen wanden die op voorhand 
in een fabriek geproduceerd worden. Op 
de werf worden ze tegen elkaar geplaatst, 
voorzien van de nodige wapening, en ver-
volgens volgestort met beton.

Bron: Wienerberger
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Kijk. Droom. Kies.
Je vindt je favoriete bakstenen 
en dakpannen in onze showrooms.

Welkom in één van onze showrooms: 
Kijk naar maar liefst 600 gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers. 
Droom van een afgewerkt resultaat dankzij echte plaatsingssituaties.
Kies je favoriete stalen om mee te nemen naar huis. 

Meer weten? Onze vakmensen helpen je graag op weg!

Ontdek onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk
of via www.wienerberger.be/showrooms

Raadpleeg onze website www.wienerberger.be/showrooms
voor de meest actuele informatie met betrekking tot openingstijden
en het maken van afspraken.
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betonnen Welfsels

Geef toe, betonnen welfsels zijn niet echt 
sexy. Toch staan ze met stip op nummer 
één als de meest gegeerde oplossing voor 
dragende vloeren in onze woningen. Ze 
verleiden ons dan ook met hun uitsteken-
de prijs-kwaliteitsverhouding en snelle 
plaatsing.

geWapend of voorgespannen

Een welfsel is een geprefabriceerd en 
hol betonnen vloerelement, verkrijgbaar 
in verschillende diktes afhankelijk van de 
vereiste belasting en overspanning. Een 
bouwheer heeft de keuze uit twee varian-
ten: gewapend of voorgespannen. De eer-
ste kent de meeste aftrek in de woning-
bouw. Bij dit type wordt het beton gestort 
nadat de wapening is aangebracht. Met 
een gewapend welfsel heb je de goed-
koopste oplossing op zak. Bij een iets 
duurder voorgespannen welfsel brengt 
men slechts een deel van de wapening op 
spanning alvorens het beton te storten. 
Dat maakt dit vloerelement supersterk 
waardoor het grotere overspanningen en 
zwaardere belastingen aankan.

ruWe of gladde onderkant

De welfsels worden op de werf geleverd 
met een kraanwagen en de chauffeur 
plaatst ze rechtstreeks op de draagstruc-
tuur. Het is raadzaam om op de welfsels 
een betonnen druklaag te storten van on-

geveer vijf centimeter dik. Dit voorkomt 
scheurvorming in pleisterplafonds. Verder 
kan je kiezen uit welfsels met een ruwe – 
de perfecte ondergrond voor pleisterwerk 
– of een gladde onderkant.

dragende bouWstenen

blokken die hun steentje bijdragen

Wat zijn dragende bouwstenen en welke 
varianten vind je op de markt? Een over-
zicht van het assortiment, de mogelijkhe-
den en de voor- en nadelen.

keramisChe snelbouWstenen

Rode keramische snelbouwstenen staan 
bekend om hun goede thermische en 
akoestische eigenschappen, uitstekende 
druk- en brandweerstand en opmerkelij-
ke duurzaamheid. De grote bouwblokken 
bestaan voor minstens 20% uit perfora-
ties – de gaten in de steen – waarvan de 
vorm verschilt van fabrikant tot fabrikant. 
Ze kunnen snel veel water opnemen en 
ook weer afgeven, de buitengewone vorm-
stabiliteit voorkomt scheuren. De stenen 
zijn bedoeld om achteraf te bepleisteren. 
Ze worden gemetseld of verlijmd en zijn 
beschikbaar in verschillende diktes. Niet 
verwonderlijk dat snelbouwstenen veruit 
het meest gebruikte materiaal zijn voor de 
binnenmuren van een woning.
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torenhoge isolatieWaarde

Extra isolerende snelbouwstenen win-
nen terrein. Dat heeft alles te maken met 
de trend om energiezuinig te bouwen en 
met de energieprestatieregelgeving voor 
nieuwbouw en renovatie. Isolerende snel-
bouwstenen hebben grotere perforaties 
en zijn samengesteld uit keramisch ma-
teriaal met een speciale schuimstructuur. 
Dankzij de ingesloten lucht bereiken deze 
stenen een aanzienlijk hoger isolerend 
vermogen. Hun warmtegeleidingscoëffici-
ent of lambdawaarde ligt rond de 0,26 W/
mK, wat aansluit bij de EPB-regelgeving. 
De afmetingen en de verwerking zijn ge-
lijkaardig aan die van de klassieke snel-
bouwstenen, toch worden ze best verlijmd 
met een kleine voeg in plaats van gemet-
seld. 
Fabrikanten slagen erin de isolerende 
snelbouwsteen nu en dan opnieuw uit 
te vinden. Door bijvoorbeeld het perfo-
ratiebeeld te draaien, krijgt zo’n steen 
een hogere isolatiewaarde en daalt de 
lambdawaarde tot 0,185 W/mK, terwijl de 
draagkracht dezelfde blijft. Deze snel-
bouwsteen is iets duurder, maar geleidt 
een pak minder warmte dan zijn voorgan-
gers waardoor je kan besparen op de dikte 
van je isolatie.

muren hebben oren

In een woning met een goede akoestische 
isolatie is het aangenaam om te leven. Sto-
rende omgevingsgeluiden van het verkeer 
of de buren maken er geen kans en tegelijk 
blijft je eigen geluid binnenskamers. Zowel 
je wooncomfort als je privacy varen er wel 
bij. Sinds 2008 legt de norm voor akoes-
tisch comfort een minimale geluidsiso-
latie van 54 of 58 dB op. Dit betekent dat 
80 dB geproduceerd in een woning wordt 
gedempt tot 26 of 22 dB in een aanpalende 
woning. Het geheime wapen is de akoes-
tisch isolerende snelbouwsteen. In com-
binatie met het juiste isolatiemateriaal 
rekent deze massieve keramische steen 
niet alleen af met geluidsoverlast, hij zorgt 
ook voor een perfecte thermische isolatie. 
Ideaal dus voor rij- en halfopen woningen.

Bron: Wienerberger
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steen met een hoekje af

Kalkzandsteen of silicaatsteen is een na-
tuurlijk product, dat bestaat uit een men-
geling van kalk (7%) en zand (93%), twee 
zuivere grondstoffen waaraan water wordt 
toegevoegd. De steen heeft een hoge mas-
sa en is zeer vuurbestendig. De grote troe-
ven van kalkzandsteen? Hun thermische 
inertie, luchtdichtheid en akoestische iso-
latie. Je vindt de steen vaak terug in pas-
siefhuizen. Er zijn drie soorten kalkzands-
tenen op de markt die elk hun specifieke 
eigenschappen en toepassingen hebben. 
De eerste zijn gladde metselblokken, ge-
schikt voor binnenspouwbladen in zicht-
baar metselwerk. Verder heb je ook lijm-
blokken met een tand- en groefsysteem 
voor binnen- en buitenmetselwerk dat niet 
zichtbaar is. Je kan ze meteen betegelen of 
afwerken met een pleisterlaag. De derde 
soort zijn de vellingblokken voor binnen-
muren. Deze lijmblokken blijven zichtbaar 
en vereisen geen afwerking, hun vlak afge-
schuind kantje oogt al esthetisch genoeg.

met of zonder korrels

Traditionele betonblokken hebben een 
streepje voor op bakstenen: ze zijn prijs-
vriendelijker en weerstaan aan grotere 
drukkrachten. Ideaal dus voor funderingen 
en kelders. Het grote formaat werkt gun-
stig op het rendement. Geef de voorkeur 
aan blokken met een BENOR-keurmerk, 
dit garandeert een goede kwaliteit. 

Betonblokken met geëxpandeerde klei-
korrels scoren nog beter op thermische 
vlak. Zij komen goed van pas om een on-
verwarmde ruimte zoals een garage af te 
scheiden van een verwarmde, denk aan 
een living. Hun prijs ligt tussen die van 
snelbouwstenen en gewone betonblokken. 
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende forma-
ten voor zichtbaar en te bepleisteren met-
selwerk. Je hebt de keuze uit volle en holle 
blokken. De holle zijn goedkoper en isole-
ren beter, de volle onderscheiden zich door 
hun druksterkte en akoestische isolatie.

versteende luChtbelletjes

Cellenbeton is een licht en bijzonder ste-
vig materiaal gemaakt van kalk, cement, 
zand en aluminiumpoeder. Meer dan de 
helft van een cellenbetonblok bestaat uit 
minuscule, versteende luchtbelletjes. Die 
specifieke natuurlijke samenstelling kent 
het materiaal unieke producteigenschap-
pen toe: thermisch isolerend, warmte-ac-
cumulerend, vochtongevoelig en brand-
werend. Daarmee voldoet het aan de 
huidige en de toekomstige strenge eisen 
voor isolatie en energieverbruik. Uiter-
mate geschikt dus voor een lage-ener-
giewoning of een passiefhuis. Ga je voor 
cellenbeton, dan moet je geen bijkomende 
isolatie plaatsen. Zijn er nog voordelen? 
En of! Cellenbetonblokken laten zich heel 
gemakkelijk verwerken, van verzagen tot 
frezen. Ze worden verlijmd zodat je geen 
risico loopt op koudebruggen. De blokken 
beperken in de winter warmteverliezen 
en houden in de zomer de warmte bui-
ten. Geen nadeel? Wel, door de beperkte 
druksterkte van cellenbeton ben je ge-
noodzaakt de bouwhoogte van je woning 
te beperken tot twee bouwlagen. Nog één 
ding: trek je jouw muren op met cellenbe-
tonblokken van een fabrikant zoals Ytong, 
dan levert je dat een winst op van zo’n 10 
punten voor je epc-certificaat. En dat kan 
belangrijk zijn om in aanmerking te komen 
voor premies of bij een eventuele verkoop 
van je woning.

Bron: Xella
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gratis opleiding
“leren bouwen met Ytong”

inschrijven via 
www.xella.be

Ontdek de basis voor elke bouwstijl
De Xella bouwmaterialen beantwoorden perfect aan de noden van 
de moderne bouwer. Ze zorgen dat de woning duurzaam, energie-
efficiënt en aangenaam om wonen is. Elke uitstraling is mogelijk: 
gedurfd modern met een afwerking in pleister, hout, metaal, 
... of traditioneel met gevelsteen. De uitstekende thermische 
en kostenbesparende eigenschappen van de Ytong ruwbouw 
garanderen een optimaal wooncomfort het hele jaar door. 

 XELLA nv/sa     03 250 47 00    ytong-be@xella.com   www.xella.be



Bron: Wienerberger - Vandewynckel Luc & Karel Architecten - Poperinge

2.2 gevelmaterialen

de blikvanger van je Woning
Wil je een hypermodern, landelijk of ultraklassiek huis? Welke bouwstijl je ook kiest, je 

gaat deze bouwstijl etaleren in de gevel. Naast de traditionele baksteen bestaan er nog 

heel wat andere mogelijkheden, waaronder gevelpleister, gevelplaten of een afwerking in 

hout.

bakstenen, razend populair

Bakstenen gaan al zo lang mee omdat ze enerzijds gewoon een goede keuze zijn op gebied 

van duurzaamheid en thermische en akoestische isolatie. Anderzijds bestaan ze in ver-

schillende kleuren, vormen en texturen, zodat er voor elk wat wils is. Zo heb je bijvoorbeeld 

de gewone strengpersstenen en de specialere handvormstenen. Beide soorten zijn machi-

naal gemaakt, maar waar strengpersstenen onderling uniform zijn, hebben handvormste-

nen net een onregelmatige vorm om er handgemaakt uit te zien. Voor wat de kleur en vorm 

betreft, is het trouwens interessant om niet alleen in een toonzaal te gaan kijken, maar ook 

referenties op te vragen om de bakstenen ‘in het echt’ te keuren. Dit geeft soms een hele 

andere indruk dan je verwacht had. Ook moet je er voor zorgen dat, wanneer je zelf aan de 

slag gaat, je eerst de verschillende paletten bakstenen onderling mengt. Tijdens het pro-

ductieproces kunnen er immers kleurnuances ontstaan. Door de bakstenen te mengen, ga 

je voorkomen dat je een opvallend kleurverschil in je gevel krijgt.
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Bron: Wienerberger

Bron: Remehavoegen, verlijmen of dunmetselen

Bij een baksteen hoort uiteraard een voeg 
en ook hier heb je variaties in qua kleur en 
breedte. Tegenwoordig is het een trend om 
de voeg zo dun mogelijk, quasi onzichtbaar, 
te maken. Dankzij deze techniek, het verlij-
men van gevelstenen, komen de stenen be-
ter tot hun recht en lijkt het alsof ze gewoon 
gestapeld zijn. Hierdoor genereer je een 
mooi egaal effect. Foutjes gaan wel snel-
ler opvallen, dus een vakman is een must. 
Een alternatief is dunmetselen. Dit lijkt qua 
techniek wat meer op traditioneel metselen, 
weliswaar met dunmortel en specifiek ma-
teriaal. Het voordeel is dat je achteraf niet 
meer hoeft op te voegen en dat je gevel door 
de gekleurde mortel een speciale uitstraling 
krijgt. Onderschat in elk geval het belang van 
een voeg niet. Een gevel opgebouwd uit iden-
tieke bakstenen kan je dankzij de keuze van 
voeg heel verschillende uitstralingen geven.

goed voor het milieu

Ook voor wie milieuvriendelijk en ener-
giezuinig wil bouwen, zijn bakstenen een 
goede keuze. Bakstenen zijn zo geschikt 
voor lage-energiewoningen en passief-
huizen doordat ze een thermische inertie 
hebben. Dit wil zeggen dat ze zonnewarm-
te opslaan en deze vervolgens slechts 
langzaam terug afgeven. Zo zorgen ze 
niet alleen voor passieve zonnewinsten, 
maar helpen ze om plotse temperatuur-
verschillen binnenshuis te voorkomen. 
Het milieuvriendelijke aspect zit dan weer 
in het feit dat bakstenen uit klei bestaan, 
een grondstof die trouwens in België ruim 
aanwezig is, en die bovendien gemakkelijk 
te recycleren valt. Bakstenen an sich kan 
je ook recupereren na afbraakwerken. Je 
moet er wel rekening mee houden dat het 
mortel-vrij maken van de bakstenen ook 
wat kost. Je kunt hier zelf voor zorgen, dan 
kost het natuurlijk alleen wat tijd en ener-
gie.

betonstenen, superreCht en 
supersterk

Een waardige concurrent voor de baksteen 
is de betonsteen, met als visitekaartje zijn 
typerende strakke look. Deze heeft hij te 
danken aan een grote maatvastheid en 
een uitermate hoge druksterkte. Hier-
door kunnen de betonstenen heel precies 
gemetst worden, zodat ze een egale en 
strakke uitstraling etaleren. Dit impliceert 
dan wel dat je heel precies moet werken, 
want foutjes in het metselwerk gaan veel 
sneller opvallen dan bij bakstenen, die 
nooit perfect recht zijn. Verlijmen is dan 
ook een ideaal alternatief. Hoewel beton-
stenen typerend zijn voor moderne wonin-
gen, wil dit niet zeggen dat ze niet tot hun 
recht komen bij anderen stijlen of voor tra-
ditioneel metselwerk.

Net zoals bij bakstenen heb je de betonste-
nen in een ruim assortiment van kleuren, 
vormen en texturen. Zo zijn bijvoorbeeld 
betonstenen waarin kwarts verwerkt zit, 
heel populair. Hierdoor gaat je gevel als 
het ware oplichten bij zonnig weer. Een 
minpuntje is dat betonstenen iets minder 
winddicht zijn dan bakstenen. Een goede 
oplossing hiervoor is het gebruik van holle 
betonblokken voor de binnenmuren. Deze 
hebben wel een beperktere druksterkte, 
wat je dan weer kunt oplossen door de 
dragende muren dikker te maken. Een 
ander aandachtspunt bij de muuropbouw, 
is de temperatuurgevoeligheid. Je moet 
dan ook enkele uitzetvoegen voorzien om 
de ‘werking’ van het materiaal op te van-
gen. Een laatste aandachtspunt is het feit 
dat betonstenen niet zo waterabsorbe-
rend zijn. Hierdoor gaat het vocht sneller 
doordringen in de spouw, zodat je voor een 
goede ventilatie van de spouwmuur moet 
zorgen.
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Bron: Xella

Bron: Stogevelpleister, dat frist op!
Gevelpleister vind je in verschillende kleu-
ren en texturen. Een pluspunt is dat het 
zich uitstekend leent om complexe con-
structieonderdelen te bekleden. Wel is ge-
velpleister van alle types gevelbekleding 
het meest onderhevig aan vervuiling. Qua 
soorten pleisterwerk heb je een onder-
scheid tussen minerale pleister op basis 
van cement en synthetische pleister op ba-
sis van kunstharsen. Waar je de minerale 
pleister nog moet mengen met water, kan 
je de synthetische pleister zonder meer 
aanbrengen. Het voordeel van de elasti-
schere synthetische pleister is dan ook 
dat je dunner kunt werken en dat hij min-
der vatbaar is voor scheuren en vervuiling. 
Bovendien is deze pleister waterafstotend, 
zodat je geen verschil ziet tussen een nat-
te of droge gevel. Langs de andere kant 
is synthetische gevelpleister niet damp-
open, zodat de muur niet kan ademen met 
meer risico op eventuele vochtproblemen. 
Natuurlijke minerale pleister, bijvoorbeeld 
hydraulische kalkmortel, is wel damp-
open, wat zorgt voor een gezond binnenkli-
maat. Daarnaast is deze pleister zelfreini-
gend en waterkerend.

Door zijn gebruiksgemak wordt gevel-
pleister vaak gebruikt voor gevelrenovatie. 
Wie renoveert, gaat meestal ook zorgen 
voor extra isolatie en hiertoe leent pleister 
zich uitstekend. Zo ga je eerst isolatiepla-
ten langs buiten aanbrengen met daarbo-
venop een frisse pleisterlaag, zodat je in 
één slag de gevel beschermt tegen vocht 
en vriesweer, je energiefactuur doet dalen 
en een moderne gevel krijgt.

steenstrips: klein maar fijn

Een steenstrip wordt gemaakt door een 
baksteen in schijven te zagen. Deze schijf-
jes zijn ongeveer twee centimeter breed. 
Uiteraard bieden deze steenstrips dezelf-
de kwalitatieve eigenschappen en kleur-
mogelijkheden als een gewone baksteen, 
maar dan zonder de dragende kracht. 
Steenstrips worden namelijk tegen een 
muur of isolatieplaat gelijmd met een 
flexibele, vorstbestendige cementlijm. Het 
is een licht materiaal en daardoor heel 
gemakkelijk om mee te werken. Je kunt 
trouwens nog de keuze maken tussen 
individuele stenen of voorgevormde pa-
nelen. Als je wat handig aangelegd bent, 
kan je dit gerust zelf doen. Je moet er wel 
rekening mee houden dat je de steenstrips 
van verschillende paletten mengt, zodat 
je geen kleurverschillen krijgt. Wanneer 
de steenstrips ingevoegd zijn, zie je geen 
verschil meer met een gewone gemetste 
gevel. Wat de prijs betreft, deze ligt door 
het omslachtigere ontstaansproces ge-
middeld twintig procent hoger dan deze 
van gewone bakstenen.

Steenstrips zijn vooral populair voor ge-
velrenovatie. Door hun smalle formaat 
zijn ze namelijk een ideale oplossing 
voor bouwtechnische problemen. Zo zijn 
ze heel vlot te plaatsen en dit zonder ex-
tra aanpassingen aan ramen of deuren. 
Ook voor de afwerking van de muren van 
houtskeletbouwwoningen of een accent-
muur binnenshuis kan je voor steenstrips 
kiezen.
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Gevelplaten, alles is moGelijk

Gevelplaten worden geplaatst volgens 
een geventileerd en geïsoleerd sys-
teem. Zo wordt er eerst een raster in 
hout of metaal voorzien op de buiten-
zijde van de muur. Vervolgens wordt de 
gevelbekleding op dit raster gemon-
teerd, zodat je een zogenaamde spouw-
muur krijgt. De holle ruimte tussen de 
binnenmuur en de gevelbekleding, de 
spouw dus, wordt gedeeltelijk opgevuld 
met isolatiemateriaal. Het resultaat is 
een geventileerde spouwmuur met na-
tuurlijke ventilatie, waarbij zowel con-
densatievocht als insijpelend regenwa-
ter worden afgevoerd. 

Het fijne aan gevelplaten is dat je er alle 
richtingen mee uit kunt door de grote 
variatie in vorm, materiaal en afmetin-
gen. En vooral wat materiaal betreft, 
sta je voor een heel uitgebreide keuze, 
waarbij je goed de beoogde look en het 
beschikbare budget voor ogen moet 
houden. Wil je gaan voor een strak, 
modern, ietwat industrieel effect, dan 
kan je kiezen voor metaal en dit in de 
vorm van staal, aluminium, zink of ko-
per. Hiertegenover staat een warme, 
natuurlijke uitstraling, die je kunt ge-
neren met gevelplaten uit hout, leien of 
zelfs natuursteen. Je krijgt met leien en 
natuursteen bovendien nog een vleug-
je exclusiviteit cadeau. Zie je het lie-
ver licht en trendy, denk dan eens aan 
glastegels. Voor een meer persoonlijke 
touch kan je zorgen met keramische te-
gels, waarbij je eventueel met patronen 
kunt werken. Ben je een natuurmens, 
dan kan je gaan voor een groengevel. 
Voor een allrounder materiaal zit je ten 
slotte goed met pvc en vezelcement. 
Deze materialen komen bij quasi elk 
woningtype goed tot hun recht, aange-
zien je ze kan voorzien van een coating 
naar keuze. “Warme, 

natuurlijke 
uitstralinG

Bron: Sto
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Bron: Concrete House 

goed isoleren is goed bekeken

Slimmeriken die isoleren zoals het hoort genieten het hele jaar door van de juiste 
temperatuur in huis, hebben minder last van lawaai en ontvangen een positiever 
EPC-certificaat. Daarnaast bespaar je met een energiezuinige woning jaarlijks 
honderden euro’s op je verwarmingskosten. Maar waar begin je het eerst te iso-
leren? Het dak, de muren of de vloer? Elke vorm van isolatie heeft zijn voordelen. 
Houd zeker in je achterhoofd dat je niet kan overisoleren.

e-peil: eindmeet in ziCht

Het E-peil staat voor de energieprestatie 
van een woning en haar vaste installaties. 
Deze maatstaf wordt berekend aan de 
hand van de thermische isolatie, de lucht-
dichtheid, de compactheid, de oriëntatie 
en de bezonning van het gebouw. Maar 
ook de vaste installaties voor verwarming, 
warmwatervoorziening, ventilatie, koeling 
en verlichting spelen een rol. Het E-peil is 
dus de optelsom van de energiebehoefte 

van een woning en de hoeveelheid her-
nieuwbare energie.
Wie vandaag aan bouwen denkt, moet een 
E-peil 30 of lager én een verplicht aandeel 
hernieuwbare energie vooropstellen.  Bij 
de berekening van het E-peil is het uit-
gangspunt dat de temperatuur in de wo-
ning het hele jaar door 18 graden Celsius 
bedraagt. De uitkomst geeft aan hoeveel 
energie er maandelijks nodig is voor de 
verwarming en de koeling, het opwekken 

3.1 het abC van het isolatiealfabet
Weet je het fijne al van E-peil, K-peil, S-peil, R-waarde, U-waarde en lambdawaarde?  

Deze maatstaven vormen de basics van het isolatiealfabet. Wij leggen ze één voor één 

glashelder uit. En de EPB-regelgeving? Die is sinds begin dit jaar aangescherpt. Een over-

zicht van de huidige eisen.

isolatie3
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van warm water en de werking van de 
pompen en de ventilatoren. Hoe lager het 
E-peil, hoe energiezuiniger een woning.
Warmtepompen en zonneboilers tellen 
sinds 1 januari 2018 mee om een gunsti-
ger, lager E-peil van gebouwen te beha-
len. Voor zonneboilers moet de opper-
vlakte van de zonnecollectoren voortaan 
minstens 2,5 procent van de bruikbare 
vloeroppervlakte bedragen, ongeacht de 
opbrengst van de zonneboiler. De andere 
hernieuwbare energiebronnen moeten 
dan weer ofwel 15 kWh per vierkante me-
ter produceren ofwel net zo veel energie 
als vereist is voor de ruimteverwarming 
van een woning.
Vanaf 2021 moet elke nieuwbouw min-
stens aan de BEN-eisen (bijna-energie-
neutraal) voldoen. De woning mag nauwe-
lijks nog energie verbruiken en het beetje 
energie dat nodig is, wordt opgewekt met 
hernieuwbare energie. Bouwaanvragen of 
meldingen zullen dan maximaal E30 als 
E-peil behalen.

doorgang van Warmte

De U-waarde of de warmtedoorgangsco-
efficiënt drukt de isolatiewaarde van de 
verschillende scheidingsconstructies van 
je woning uit. Dergelijke constructies zijn 
onder meer muren, vloeren, daken, ramen 
en deuren. U-waarden geven aan hoeveel 
warmte er per seconde en per vierkante 
meter verloren gaat als er een tempera-
tuurverschil is van 1 graad Celsius tussen 
de binnen- en de buitenwand van het bouw-
materiaal. Hoe lager de U-waarde, hoe 
beter de thermische isolatie van de schei-
dingsconstructie. Voor bepaalde schei-
dingsconstructies die het beschermend 
volume omhullen, legt de EPB-regelgeving 
maximale U-waarden op. Dit geldt voor da-
ken, plafonds, buitenmuren, vloeren, ven-
sters, beglazing, deuren en poorten.

tabel:  
sCheidingsConstruCties en  
maximale u-Waarden

“Scheidings- 
constructie “

Maximale U-waarde 
(W/m²K)

2022

daken 0.24

plafonds 0.24

buitenmuren 0.24

vloeren 0.24

vensters 1.50

beglazing 1.10

deuren 2.00

poorten 2.00

De eisen voor de U-waarden van de ver-
schillende scheidingsconstructies komen 
overeen met de volgende isolatiediktes.

tabel: sCheidingsConstruCties  
en vereiste isolatiedikte

“Scheidings- 
constructie “

Vereiste isolatiedikte

platte daken ± 10 cm PUR of PIR

± 12 cm XPS

± 15 cm minerale wol of EPS

buitenmuren ± 10 cm PUR of PIR

± 12 cm XPS

± 15 cm minerale wol of EPS

vloeren op 
volle grond

± 13 cm EPS

± 10 cm XPS of gespoten PUR

vensters minimum 1,1-beglazing
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Bron: Isolteam

energieWinsten op peil

Sinds 1 januari 2018 hebben het K-peil 
en de netto-energiebehoefte (NE) in de 
EPB-aangifte van woningen de plaats ge-
ruimd voor het S-peil. Deze nieuwe waar-
de zorgt er onder andere voor dat de bena-
deling voor kleinere gebouwen verdwijnt.
Het nieuwe S-peil duidt het schilpeil of de 
gebouwschilindicator aan. Deze graadme-
ter evalueert alle energetische kwaliteiten 
van de gebouwschil op een evenwaardige 
manier, en dit zowel op het vlak van de 
winsten als de verliezen. Het schilpeil is 
afhankelijk van de isolatie van de schil-
delen, de luchtdichtheid van de woning, 
de invloed van de bouwknopen en de im-
pact van de zonnewinsten. Voor renovaties 
geldt er geen S-peileis.
Het voormalige K-peil verwijst enkel naar 
de isolatiegraad en de compactheid van 
de woning, maar brengt de luchtdicht-
heid en de zonnewinsten niet in kaart. De 
netto-energiebehoefte houdt dan weer 
rekening met winsten en verliezen die 
niet rechtstreeks te maken hebben met 
de schil, maar bijvoorbeeld op de interne 
warmtewinsten slaan.
Bij het S-peil telt de vormefficiëntie van 
de wooneenheid mee, als alternatief voor 
de compactheid in het K-peil. De waarde 
van die compactheid wordt uitgedrukt als 
de verhouding tussen het beschermde vo-
lume en het bruto verliesoppervlak. Dit 
betekent dat een kleine woonst met een-
zelfde geometrische vorm als die van een 
grote woning altijd een minder gunstige 
compactheid heeft. Door de invoering van 
het S-peil is deze benadeling voor kleinere 
gebouwen weggewerkt.

Voortaan geeft het S-peil in één enkel cij-
fer weer hoe het, op energetisch vlak, is 
gesteld met de schil van de woning. Bij 
het K-peil ging het nog om een waarde per 
gebouw, het S-peil geldt per wooneenheid 
of per appartement. Het schilpeil bepaalt 
hoeveel energie de wooneenheid nodig 
heeft om de temperatuur van de woning 
op peil te houden. Hoe minder benodigde 
energie en hoe efficiënter de vorm, hoe la-
ger het S-peil. Vooral de luchtdichtheid, de 
verhouding glas-vloeroppervlakte en de 
vormefficiëntie zijn cruciale parameters 
voor het behalen van een laag S-peil.
De eis voor het S-peil start aan S31 voor 
bouwaanvragen sinds 1 januari 2018. Van-
af 2022 wordt de eis strenger en moet het 
S-peil voldoen aan S28. Wie voor deze pa-
rameters naar gemiddelde waarden streeft 
en zorgt voor een goede isolatie, komt ze-
ker tegemoet aan S28. Binnen de parame-
ters is er bovendien een keuzevrijheid. Zo 
kunnen de bouwheer en de architect kiezen 
voor een grotere glas-vloerverhouding dan 
energetisch optimaal is. S28 blijft dan haal-
baar, mits extra aandacht wordt besteed 
aan bijvoorbeeld zonnewering.

Weerstand van Warmte

De warmteweerstand van een materiaal-
laag komt tot uiting in de R-waarde. Deze 
waarde toont het thermisch isolerend 
vermogen aan en is onder andere van toe-
passing voor dubbelglas, muren, vloeren 
en daken. De R-waarde wordt berekend 
door de dikte van het isolatiemateriaal, in 
meter, te delen door de lambdawaarde of 
de warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe ho-
ger de waarde, hoe beter de thermische 
isolatie. Stel dat je het dak wilt isoleren 
met glaswol (lambdawaarde 0,032 W/mK) 
van 14 centimeter dik, dan levert dit een 
R-waarde op van 0,14 m / 0,032 = 4,375 W/
m²K. Met deze waarde kan je dus uitreke-
nen hoe dik je een bepaald isolatiemateri-
aal moet aanbrengen.
De Rc-waarde gaat nog een stap verder. Ze 
geeft de totale warmteweerstand van een 
constructie weer, met inbegrip van onder 
meer spouwmuren, combinatievloeren en 
dubbelglas.
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“hogere marktWaarde  
en lagere energiekosten.

tabel: meest gebruikte isolatiematerialen 
en lambdaWaarden

Isolatie- 
materiaal

Afkor-
ting

λ-waarde = 
lambdawaarde  
(W/mK)

Cellenglas CG 0,042 tot 0,050

Cellulose CEL 0,038 tot 0,042

Houtvezel WF 0,038 tot 0,045

Fenolformalde-
hydeschuim

PF 0,021 tot 0,028

Geëxpandeerde 
kurk

ICB 0,038 tot 0,040

Geëxpandeerd 
perliet

EPB 0,051 tot 0,060

Geëxtrudeerd 
polyethyleen

PEF 0,035 tot 0,044

Polyisocyanuraat PIR 0,023 tot 0,032

Geëxpandeerd 
polystyreen-
schuim

EPS 0,033 tot 0,042

Geëxtrudeerd 
polystyreen-
schuim

XPS 0,029 tot 0,038

Polyurethaan-
schuim

PUR 0,023 tot 0,032

Resolschuim PF 0,015 tot 0,018

Vlas AVF 0,035 tot 0,040

Glaswol MW 0,032 tot 0,040

Houtwol WW 0,035 tot 0,040

Rotswol MW 0,035 tot 0,042

geleiding van Warmte

Een van de belangrijkste isolatiewaarden 
is de lambdawaarde. Die symboliseert 
hoeveel warmte een isolatiemateriaal ge-
leidt. Belangrijk om te weten: hoe lager de 
lambdawaarde van een isolatiemateriaal, 
hoe minder warmteverlies en dus hoe be-
ter het materiaal isoleert. Dit betekent niet 
dat materialen met een lage lambdawaar-
de altijd beter isoleren dan materialen met 
een iets hogere waarde. De dikte van het 
materiaal kan het kleinere isolatievermo-
gen ervan compenseren.
Net zoals de U-waarde wordt de lamb-
dawaarde weergegeven in W/mK. Polyu-
rethaanschuim of pur heeft bijvoorbeeld 
een waarde van 0,023 tot 0,032 W/mK. Bei-
de cijfers staan voor twee uiterste maten 
omdat purschuim in meerdere kwaliteiten 
verkrijgbaar is. Verder hangt de lambda-
waarde van een isolatiemateriaal af van 
de temperatuur, de dichtheid en het vocht-
gehalte. Een vochtig isolatiemateriaal iso-
leert nu eenmaal minder goed dan droog 
isolatiemateriaal. Daarom worden soms 
zowel de droge als de natte lambdawaar-
den vermeld.
Een andere benaming voor de lambda-
waarde is de warmtegeleidingscoëffi-
ciënt. Efficiënte isolatiematerialen zijn 
onder meer resolschuim, polyurethaan-
schuim of pur, polyisocyanuraat of pir, 
fenolformaldehydeschuim, geëxpandeerd 
en geëxtrudeerd polystyreenschuim, 
glaswol, rotswol en houtwol.
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epb ligt op koers

Elke woning waarvoor je een stedenbouw-
kundige vergunning aanvraagt, moet vol-
doen aan strenge eisen op het vlak van 
thermische isolatie en energiezuinigheid. 
Om geleidelijk te evolueren naar de eis voor 
bijna-energieneutrale gebouwen in 2022, 
is het maximaal toegelaten E-peil eens te 
meer gedaald. Voor nieuwe residentiële ge-
bouwen zoals woningen, appartementen en 
studio’s ligt het kritieke cijfer nu vast op E30. 
Wie niet of onvoldoende gebruikmaakt 
van hernieuwbare energie kijkt aan tegen 
een 10 procent strengere eis.Voor ingrij-
pende energetische renovaties (IER) zakt 
het maximale E-peil naar E60. Wil je aan 
de eisen voor hernieuwbare energie vol-
doen, dan is er wel een extra inspanning 
nodig. Voor nieuwbouwwoningen moet de 
opbrengst van zonnepanelen en zonnecol-

lectoren voortaan meer dan 15 kWh per 
jaar per vierkante meter vloeroppervlak 
bedragen.
Toch is de nieuwe EPB-regelgeving niet in 
elk opzicht aangescherpt. De eisen voor 
warmtepompen, zonnepanelen en zon-
necollectoren zijn vereenvoudigd. Voor 
bouwaanvragen na 1 januari 2018 moeten 
warmtepompen niet langer een Seasonal 
Performance Factor (SPF) van 4 of hoger 
behalen. Dit rendement was vooral voor 
lucht-lucht en lucht-water warmtepom-
pen een harde dobber. Vergeet echter 
niet: hoe hoger het rendement, hoe lager 
het E-peil. Voortaan komen zonnepanelen 
en zonnecollectoren die gericht zijn naar 
het noordoosten, noorden of noordwesten 
eveneens in aanmerking voor hernieuwba-
re energie. Bovendien kan je bij ingrijpen-
de energetische renovaties ook bestaande 
zonnepanelen in rekening brengen.
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3.2 dakisolatie, sChild boven je hoofd
Een van de belangrijkste onderdelen van je woning is het dak. Dat moet niet alleen regen en wind 

buiten houden, het moet er ook voor zorgen dat de temperatuur binnenshuis constant blijft.  

De meeste warmte ontsnapt via het dak omdat warme lucht nu eenmaal stijgt.  

Zelfs in een geïsoleerde woning kan 30 procent van de geproduceerde warmte verloren gaan.  

Waar wacht je nog op? Inpakken dat dak en die zolder!

en weert termieten. De isolator ontbrandt 
ook niet en verspreidt geen vlammen en 
toxische rook.
Minerale isolatiewol wordt aangeboden 
in verschillende vormen. Naast zachte 
dekens op rollen heb je zachte, halfharde 
en harde platen. Je vindt ze op de markt 
in verschillende diktes naargelang de ge-
wenste isolatiewaarde. De ruimte tussen 
de dragende dakelementen vul je op met 
de wol, bij voorkeur minstens 15 centime-
ter dik. Het plaatsen van de isolatie ver-
loopt gemakkelijk en ze sluit goed aan. De 
minerale vezels vangen oneffenheden en 
onregelmatige oppervlakken op en schui-
ven vlot over spouwankers. Qua isolatie-
waarde zijn ze elkaars evenknie. Rotswol 
is iets duurder, maar zorgt bij de plaatsing 
voor minder irritatie van de huid, de ogen 
en de luchtwegen.

nieuWbouW

van zaCht tot hard

Minerale wolsoorten zijn zeer geschikt 
om hellende daken te isoleren. Er bestaan 
twee soorten. Glaswol komt tot stand door 
gerecycleerd glas, zand, kalksteen en do-
lomiet onder hoge temperatuur te ver-
smelten. De afgekoelde vezels worden tot 
een wolachtige matras verlijmd. Dit isola-
tiemateriaal is samendrukbaar en levert 
een goede thermische en akoestische iso-
latie op. Nog troeven? Het is duurzaam en 
onbrandbaar, krimpt of rekt niet en houdt 
zwammen en ongedierte op een afstand. 
Rotswol gaat door voor de milieuvriende-
lijke versie van glaswol. Het is samenge-
steld uit vulkanisch gesteente, basalt of 
hoogovenslakken. Ook rotswol legt door-
slaggevende factoren voor. Het product is 
erg geluidswerend, stoot water af, rot niet 
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geen koudebruggen

Voor hellende daken kan je, zowel bij 
nieuwbouw als renovatie, ook je toevlucht 
nemen tot zelfdragende, thermisch iso-
lerende dak elementen. Die bedek je ver-
volgens met uiteenlopende materialen 
zoals pannen, leien en zink. Dergelijke 
isolatiepanelen bestaan uit een onder-
dakfolie, houten tengellatten, meerlaag-
se kraft-alubekleding, pir-isolatie en ge-
integreerde houten verstijvers. Met hun 
lambdawaarde van 0,023 W/mK scoren 
ze uitstekend. Bovendien kies je met deze 
dakelementen voor een doorlopend isola-
tieschild. Dankzij de geïntegreerde houten 
verstijvers wordt de isolatieschil nergens 
onderbroken. Geen koudebruggen bete-
kent een maximale energiewinst! De in-
stallatie van de lichte zelfdragende en iso-
lerende dakelementen verloopt eenvoudig 
en snel waardoor de plaatsingskosten 
worden gedrukt.

reCyCleerbare houtvezels

Op zoek naar een ecologisch alternatief 
voor minerale wol? Houtwol bestaat uit 
volledig recycleerbare houtvezels, die 
afkomstig zijn van duurzaam beheerde 
bossen. De vezels worden samengeperst 
tot een isolatieplaat. Om ze brandwerend 
en vochtwerend te maken, zijn specia-
le zouten aan het materiaal toegevoegd. 

Houtwol kan je tussen de kepers aan de 
binnenzijde van het hellende dak aan-
brengen. In de meeste gevallen worden 
de houtvezelplaten gebruikt als onderdak. 
Zo vermijd je koudebruggen aan de kepers 
of de dakspanten en ben je zeker van een 
winddicht onderdak. Eigenschappen van 
houtwol? Het natuurlijke materiaal heeft 
een hoge warmte-opslagcapaciteit, is 
dampopen en staat bekend als een goede 
geluidsisolator.

milieuvriendelijke vlokken

Het ecologisch verantwoorde cellulo-
se bezit bijzonder goede thermische en 
akoestische eigenschappen. Deze iso-
latie is gemaakt van gerecycleerd kran-
tenpapier, behandeld met boorzouten om 
de brandwerendheid te vergroten en om 
rotting, schimmelvorming en aantasting 
van ongedierte te voorkomen. Cellulose-
vlokken zijn vrij van schadelijke of giftige 
stoffen. De vlokken worden ingeblazen en 
ze vullen holle ruimten en moeilijk bereik-
bare plaatsen met de juiste densiteit op. 
Het resultaat is een naadloze isolatielaag 
met de perfecte dikte die ook balken en 
leidingen volledig omsluit. Door haar hoge 
warmte-opslagcapaciteit zorgt cellulose 
ervoor dat de temperatuur onder een hel-
lend dak tijdens warme zomermaanden 
slechts in geringe mate stijgt.
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renovatie

sneller en goedkoper

Maak je geen gebruik van je zolder of be-
nut je hem louter als bergruimte? Speel 
het dan slim en isoleer enkel de zolder-
vloer en niet de hellende vlakken van het 
dak. Het verloopt niet alleen sneller, je 
hebt ook minder isolatiemateriaal nodig 
en dat komt goedkoper uit. Een isolatie-
laag op de zoldervloer is ook aangewezen 
als het onmogelijk is om een kamer eron-
der langs de onderkant te isoleren. Houd 
er wel rekening mee dat het in de winter op 
zolder kan vriezen.
Het is niet al te moeilijk om de zoldervloer 
zelf onder handen te nemen. Een rooster-
vloer opgebouwd uit houten balken waar-
tussen de minerale wol is geplaatst, wordt 
het meest toegepast. Onder de isolatie mag 
een dampscherm absoluut niet ontbreken. 
Het voorkomt dat het vocht uit de woning 
tot in het isolatiemateriaal dringt. Als de 
zoldervloer beloopbaar moet blijven, werk 
je hem af met houten platen. Is dat niet het 
geval, bespaar je dan de meerkost van die 
afwerking. Je kan de stevigheid nog op-
krikken door te werken met harde isola-
tieplaten in combinatie met houten platen 
ofwel meteen met isolatieplaten voorzien 
van een OSB-vloerafwerking. Een isole-
rende chape behoort eveneens tot de mo-
gelijkheden, maar de isolatiewaarde ervan 
is eerder beperkt. Laat je bij de keuze voor 
een geschikt isolatiemateriaal leiden door 
de lambdawaarde. Hoe lager het cijfer, hoe 
beter het product isoleert en hoe minder 
dik het isolatiepakket.

spanten, gordingen of sarking

Wie een leefruimte op zolder heeft, kan 
niet zonder een degelijke geïsoleerd hel-
lend dak. Hoe je moet isoleren, hangt 
af van de bestaande draagstructuur. Op 
hedendaagse woningen prijkt veelal een 
spantendak of sporendak, waarbij de over-
spanningsstructuren op regelmatige af-
standen van elkaar zijn geplaatst. Dit dak 
isoleer je tussen de spanten of sporen met 
glaswol of rotswol. Een isolatiedikte van 
18 of 24 centimeter is warm aanbevolen 
want daarmee zie je jouw energiefactuur 
zienderogen dalen.
Minerale isolatiewol is ook aan te raden 
voor het gordingendak, dat vooral voor-
komt bij oudere woningen. Het is opge-
bouwd uit gordingen en kepers, die respec-
tievelijk van de nok naar beneden lopen en 
horizontaal van muur tot muur. Tussen de 
kepers breng je, naast een dampscherm, 
een eerste isolatielaag aan. Haaks daar-
op een tweede laag zodat naden, kieren en 
tocht geen kans maken. Opgelet: minera-
le isolatiewol steek je nooit rechtstreeks 
onder het dak. Een onderdak is essentieel.
En het sarkingdak? De isolatie en de af-
werking plaats je bij dit type van dak bo-
venop de dakstructuur. Ideaal als het be-
staande dak aan de binnenzijde al volledig 
is afgewerkt. Alle isolatiewerken komen in 
één beweging tot stand. Bovendien loopt 
de isolatie ononderbroken door en dat 
voorkomt koudebruggen. Ook een opste-
ker: onder het dak moet je na het na-isole-
ren niet inboeten aan ruimte.
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3.3 muurisolatie, ingepakt staat netjes!
Sta jij er wel eens bij stil dat tot 25 procent van de warmte in huis ontsnapt langs de bui-

tenmuren? Die hebben dan ook een niet te onderschatten impact op je energieverbruik. 

Niet-geïsoleerde muren dwingen je om de verwarming hoger te zetten in de koude maan-

den van het jaar. Door de buitenmuren in te pakken met isolatie, warmt een afgekoelde 

ruimte veel gemakkelijker en sneller weer op.

renovatie

Als je een woning koopt, is het niet altijd 
even makkelijk om na te gaan in welke 
mate de buitenmuren zijn geïsoleerd. Raar 
maar waar: in Vlaanderen staan nog altijd 
behoorlijk veel huizen zonder muurisola-
tie. Dat zijn meestal oudere woningen, die 
voor de oliecrisis van 1973 zijn gebouwd. 
Vandaag kan je er niet meer omheen: wie 
goed isoleert, wordt beloond met een la-
gere energiefactuur en meer wooncom-
fort. In de winter blijft de warmte lekker 
binnenshuis, in de zomer is het er heerlijk 
koel. Maar ook minder tocht, een geringe-
re stofcirculatie en een betere akoestische 
isolatie zijn pluspunten die kunnen tellen.

inspuiten of inblazen 
Heb je je zinnen gezet op het na-isoleren 
van de spouwmuren van je woning? Dan 
bestaan er drie methoden om spouw-
muurisolatie te plaatsen. Polyurethaan-
schuim of pur is de ideale isolatie bij een 
smalle spouw. Na het injecteren via kleine 

nieuWbouW

Bij een nieuwe buitenmuur plaats je iso-
latie tegen de binnen- of buitenzijde of in 
de spouw. Een gemetselde spouwmuur vul 
je op met isolatieplaten of rollen minerale 
wol zoals glaswol en rotswol. De plaatsing 
van twee lagen isolatiemateriaal gebeurt 
bij voorkeur geschrankt, waarbij de ene 
laag de naden van de andere overlapt om 
het risico op voegen of kieren te verklei-
nen. Verder moeten de isolatieplaten of 
de rollen ook telkens goed op elkaar en 
tegen het binnenspouwblad aansluiten. 
Bij houtskeletbouw komt de isolatie in de 
spouw tussen de balken en het skelet. 
Veel gebruikte isolatiematerialen voor dit 
type van woning zijn minerale wol en cel-
lulosevezels. Het isoleren van een staal-
structuur, dat is een ander paar mouwen. 
Een warme staalskeletbouw heeft zijn iso-
latiemateriaal aan de buitenzijde van het 
dragende stalen skelet zitten, een hybride 
staalskeletbouw zowel aan de buitenzijde 
als tussen de kolommen en de balken.
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gaten in de buitenmuur zwelt het vloeibare 
mengsel op tot een vast schuim. Een tech-
niek die een goede isolatiewaarde ople-
vert! Een spouw breder dan vijf centimeter 
vul je op met minerale wol. Ook die wordt 
geïnjecteerd, meer bepaald met glaswol- 
of rotswolvlokken. De isolatiewaarde van 
deze vlokken is nagenoeg dezelfde als die 
van pur. De derde mogelijkheid bestaat 
erin EPS-parels of polystyreenkorrels 
samen met een bindmiddel in de spouw 
te blazen, waar ze een homogene massa 
vormen. Hun isolatiewaarde kan je verge-
lijken met die van minerale vlokken.
Spouwmuren na-isoleren is zowel de ge-
makkelijkste als de goedkoopste techniek. 
De werkzaamheden nemen gemiddeld een 
werkdag in beslag. Je ondervindt er weinig 
of geen hinder van en moet ook niet achter 
een stedenbouwkundige vergunning aan-
gaan. Plus: de kosten van deze vorm van 
buitenmuurisolatie zijn beperkt.

oplossingen voor gevels

Bestaande gevels kan je eenvoudig en 
vakkundig aan de buitenzijde laten na-iso-
leren. Als spouwisolatie niet mogelijk is 
of als je muren zonder spouw hebt, biedt 
deze methode uitkomst. Een van de voor-
delen van buitenmuurisolatie is dat je 
binnenshuis geen ruimte verliest. Je moet 
wel een bouwvergunning aanvragen en na 
het isoleren een nieuwe gevel optrekken. 
Doe je dat met bouwstenen zoals cellen-
betonblokken, dan isoleren die op zich al 
voldoende. Toch kan je de isolatiewaarde 
van zo een muur flink verbeteren door er 
extra isolatie tegen te plaatsen.
Fabrikanten reiken je pasklare oplossingen 
aan. Nadat de isolatie tegen de buitenmuur 
is verlijmd of gekleefd, kan ze worden af-
gewerkt met een pleisterlaag, gevelstenen, 
steenstrips, hout, vezelcementstroken of 
sidings, aluminium gevelplaten en volkern 
kunststofplaten in de meest uiteenlopen-
de formaten, vormen en kleuren. Let wel, 
als je deze methode toepast op een gevel 
met een bestaande spouw, dan moet je die 
spouw ook met isolatiemateriaal opvullen. 
Een andere mogelijkheid is het buiten-
spouwblad afbreken. Want een open spouw 
kan leiden tot convectie, wat nadelig is voor 
de prestaties van de gevelisolatie.
In 85 procent van de gevallen wordt geëx-
pandeerd polystyreen of EPS met grafietco-
ating als buitenmuurisolatie gebruikt. Met 
een lambdawaarde tussen 0,030 en 0,038 
behoort dit materiaal bij de beste leerlingen 
van de klas en op de koop toe is het milieu-
vriendelijk. Na EPS volgt rotswol als meest 
gebruikte isolatiemateriaal. ETICS (Exter-
nal Thermal Insulation Composite Systems) 
is in ons land gevelisolatiesysteem nummer 
een. Een vakman bevestigt daarbij isolatie-
materiaal met een mortellaag of kunsthars 
tegen de gevel, die wordt afgewerkt met een 
decoratieve pleisterlaag.
Last but not least heeft buitenmuuriso-
latie markante pluspunten in vergelijking 
met de traditionele geïsoleerde spouw-
muur: de kans op koudebruggen is nihil en 
temperatuurverschillen tussen de binnen- 
en de buitenmuur komen nauwelijks voor, 
waardoor het risico van scheurvorming 
wordt geminimaliseerd.
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in uiterste nood

In bepaalde gevallen heb je geen ande-
re optie dan te isoleren langs de binnen-
zijde van je woning, bijvoorbeeld bij een 
beschermde gevel zonder spouw. Tegen 
de muur plaats je eerst een stijve isolatie-
laag, daarna een dampscherm en afwer-
kingsplaten of kant-en-klare gipskarton-
platen met een isolatielaag.
Toch is binnenmuurisolatie de minst inte-
ressante oplossing. Het is dan wel een vrij 
goedkope techniek waarmee je een grote 
warmtewinst behaalt, maar ze heeft niet te 
onderschatten nadelen. Als de installatie 
niet perfect is uitgevoerd, stijgt de kans 
op condensatie tussen de binnenmuur en 
de isolatie. Verder is de muur niet meer in 
staat om overtollige warmte op te slorpen 
zodat je in de warme maanden te kampen 
hebt met een broeikaseffect. Kunstmatige 
koeling is dan noodzakelijk. Je loopt een 
groter risico op koudebruggen en de muur 
is ook blootgesteld aan sterke tempera-
tuurschommelingen die scheurvorming 
kunnen veroorzaken. En binnenmuuriso-
latie brengt met zich mee dat de ruimte 
in huis verkleint en dat je de inrichting van 
kamers of zelfs je hele woning moet over-
doen.
Specialisten wijzen erop dat je deze tech-
niek best enkel toepast als de buitengevel 
door hydrofuge is beschermd tegen slag-
regen of als je gebruikmaakt van een iso-
latiemateriaal met een hoge dampdicht-
heid.

stilte in huis

In een bestaande woning is het niet evident 
om geluidsoverlast of akoestische proble-
men aan te pakken. Structurele ingrepen 
zijn vaak de enige remedie. Muren met 
akoestische isolatie behoeden je voor ge-
luiden van buitenaf, luchtgeluiden en con-
tactgeluiden, die optreden door trillingen 
in de constructie van het gebouw.
Om de rust in huis te laten weerkeren, 
kan je aan de slag gaan met verschillen-
de soorten geluidsisolatie waarmee je zo-
wel de buitenmuren als de binnenmuren 
wapent tegen lawaai. Soepele materialen 
zoals minerale wollen, cellulosevezels en 
akoestische foams zijn een zegen voor ge-
luidsabsorptie en geluidsakoestiek. Ook 
met kurk boek je een maximaal resultaat. 
Geluid dat zich via de lucht verplaatst stop 
je met luchtgeluidsisolatie, geluid dat 
wordt doorgegeven via constructie-ele-
menten met contactgeluidsisolatie.
Is je woning niet opgetrokken uit zware 
bouwstenen en materialen zoals kalk-
zandsteen, cellenbeton of akoestische 
baksteen? Dan kan je je behelpen met 
meervoudige wanden volgens het mas-
sa-veer-massa principe. De twee wanden 
in licht gipskarton hebben tussenin een 
spouw, die je eventueel opvult met een ab-
sorberend isolatiemateriaal. Als de eerste 
wand begint te trillen, remmen de lucht- 
en de isolatielaag de trillingen af, zodat ze 
de tweede wand weinig of niet bereiken. 
Hoe breder de spouw, hoe minder geluids-
overdracht.

62 Compleet Wonen 2022 - www.compleetwonen.blog - Isolatie



Bron: Recticel Insulation

63Isolatie - www.compleetwonen.blog - Compleet Wonen 2022



Bron: Isolteam

3.4 vloerisolatie, Warm kleedje tegen de kou
Elke vorm van warmteverlies is een spelbreker als je het energieverbruik in je woning wilt 

drukken. Toegegeven, de energieverliezen via vloeren zijn lager dan die via muren, ramen 

en daken. Maar wist je dat het vloeroppervlak verantwoordelijk is voor 15 procent van de 

warmteverliezen in huis? Vooral vloeren boven onverwarmde ruimten of die zich op de vol-

le grond bevinden zijn de boosdoeners. Bij vloerverwarming is isolatie zelfs broodnodig. 

Want het kan niet de bedoeling zijn dat de warmte, die homogeen over het hele vloeropper-

vlak wordt verdeeld, eerst een paar graden daalt voor ze je bereikt. De troeven van vloe-

risolatie spreken voor zich. Het helpt oppervlaktecondensatie te voorkomen, is essentieel 

voor je comfortgevoel en heeft een gunstige invloed op de energiefactuur.

met dezelfde isolatiewaarde. De platen 
worden op de uitvullingslaag gelegd en 
daarna bedekt met een nivellerende ge-
wapende afwerkingschape van ongeveer 
vier centimeter dik. Let wel op voor kou-
debruggen aan hoeken, kantjes en rond 
leidingen. Uiteraard mag de vloer achteraf 
niet inzakken of scheuren. Daarom hebben 
de isolatieplaten een hoge drukvastheid 
en zijn ze onvervormbaar.

nieuWbouW

eenvoudige plaatsing

Bij nieuwbouw is het eenvoudig om vloer-
isolatie te plaatsen. Een belangrijk voor-
deel van isolatieplaten of EPS-platen is 
hun lage lambdawaarde. Dit houdt in dat 
ze heel goed isoleren, beter dan pakweg 
isolerende mortels. EPS-platen moeten 
dan ook niet zo dik worden aangebracht 
als isolerende chapes om uit te pakken 
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snelle afWerking, gunstige prijs

Welfsels met extra isolatie aan de onder-
kant zijn ideaal als funderingsplaat bij 
nieuwbouw. Licht in gewicht en perfect 
geïsoleerd. Een ander voordeel is dat ze 
een snelle afwerking combineren met een 
gunstige prijs. Daarnaast zijn geïsoleerde 
welfsels ook geliefd bij verbouwingswer-
ken als er een nieuwe vloerplaat in de be-
staande woning moet worden gegoten.

tWee vliegen in één klap

Wie twee vliegen in één klap wilt slaan, 
gebruikt isolerende mortel. In een en 
dezelfde beweging plaats je isolatie en 
uitvullings chape. De mortel is vloeibaar en 
zet zich dus vanzelf rond alle leidingen en 
in hoeken en kantjes. Isolerende mortels 
worden bereid op basis van polyurethaan-
granulaten, polystyreenkorrels, schuim-
beton of geëxpandeerde kleikorrels. Aan 
de mortel zijn verschillende materialen 
toegevoegd om een hogere isolatiewaarde 
te bereiken. Op die manier voldoet dit pro-
duct aan de strengste isolatienormen en 
is het geschikt voor een brede waaier van 
toepassingen. Voor horizontale vloerop-
bouw, als ondergrond voor vloerverwar-
ming, als akoestische ondergrond en ter 
vervanging van de vloerplaat bij renovatie. 
Het is dus duidelijk dat isolerende mortels 
zowel je thermisch als akoestisch vloer-
comfort optimaliseren.

de isolatiekampioen

Een van de beste isolatiematerialen op de 
markt is polyurethaan of pur. Het steekt 
met kop en schouders uit boven alle an-
dere vloer isolatieproducten door zijn 
uitmuntende lambdawaarde. Gespoten 
pur vormt één isolerende massa. Polyu-
rethaanschuim vult ieder gaatje en gaat 
dus niet gepaard met warmteverliezen 
langs naden en kieren. Een bijkomend 
voordeel is de snelle plaatsing. Kamp je 
met een oneffen ondergrond, dan moet 
je geen extra maatregelen treffen zoals 
het aanbrengen van isolatiechape. En dat 
drukt natuurlijk de kosten!
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renovatie

De EPB-regelgeving verplicht je niet om je 
vloeren te isoleren bij een kleine verbou-
wing, maar het is mogelijk dat de werk-
zaamheden wél in aanmerking komen 
voor subsidies. Zo kan je bijvoorbeeld een 
premie bekomen via je netbeheerder voor 
het aanbrengen van vloerisolatie in be-
staande woningen.
Ook als je het belangrijk vindt om com-
fortabel en energiezuinig te wonen, mag 
vloerisolatie niet ontbreken in je huis. Een 
niet-geïsoleerde vloer heeft een tempe-
ratuur van ongeveer 13 graden Celsius, 
bij een geïsoleerde vloer loopt dit op tot 
20 graden. Zonder vloerisolatie voelt een 
vloer dus koud aan. Dat onaangename, 
kille gevoel verdwijnt niet bij een knusse 
omgevingstemperatuur of door de ver-
warming hoger te zetten. Integendeel, het 
drijft alleen maar je energieverbruik om-
hoog. Door je vloer goed te isoleren win je 
al snel een tot drie graden Celsius op je 
thermostaat. Meer nog: je strijkt jaarlijks 
een flinke energiewinst op en zorgt voor 
een behaaglijk woonklimaat. En bovendien 
heb je geen last meer van koude voeten!

ingrijpende Werken

Het thermisch isoleren van een bestaande 
vloer op de volle grond of op een zavelbed 
is een hele klus. Er komen al snel ingrij-
pende werken om de hoek kijken. Eerst 
en vooral is de kans groot dat je de vloer 
moet opbreken, wat een berg afval met 
zich meebrengt. De ingewerkte elektrici-
teits-, gas- en waterleidingen maken de 
werkzaamheden er niet makkelijker op. 
Maar het grootste obstakel waarmee je in 
de meeste gevallen te maken hebt, is de 
opbouw van de vloer. Bij het na-isoleren 
stijgt de vloerhoogte immers onvermijde-
lijk met een aantal centimeter. Als je het 
niveau van de afgewerkte vloer niet kan 
of wilt verhogen, ben je gebonden aan de 
hoogte van de bestaande vloer. Dit bete-
kent dat je de nieuwe vloer moet aanpas-
sen aan de aanwezige deuropeningen, 
buitendorpels en trappen. Isolatiesyste-
men met een beperkte dikte bieden dan 
soelaas. Het kan ook interessant zijn om 
de bestaande vloer te vervangen door een 
vloer met geïntegreerde isolatie. Tracht in 
elk geval de meest economische oplossing 
uit te dokteren. Laat je daarbij zeker advi-
seren door een gespecialiseerde vakman. 
Bespreek de verschillende mogelijkheden 
die voorhanden zijn en ga na wat in jouw 
situatie de beste aanpak is.
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koudebruggen vermijden

Kelders of kruipkelders hebben op zich 
geen isolerende functie. Als het buiten 
koud is, daalt de temperatuur niet alleen 
in deze ondergrondse ruimten, maar ook 
in de vloer die er boven ligt. Een kelder of 
kruipkelder isoleren is daarom nog be-
langrijker dan het isoleren van een vloer 
die op de volle grond rust.
Meestal kan je gemakkelijker een vloer 
isoleren boven een kelder of kruipkelder. 
Je brengt dan de isolatielaag aan tegen 
het plafond van de koude ruimte eronder. 
Met plakpennen of isolatienagels bevestig 
je de isolatieplaten in wol of in een hard 
materiaal op hun plaats. Zorg ervoor dat 
de platen overal goed aansluiten om te 
vermijden dat er luchtcirculatie ontstaat. 
Sanitaire en andere leidingen aan het pla-
fond kunnen het aanbrengen van isolatie 
bemoeilijken. Verlies kieren en tochtgaten 
niet uit het oog en dicht ze nauwkeurig af. 
Pak ook het vloerluik aan en hecht een iso-
latieplaat tegen de onderzijde. De randen 
werk je af met zelfklevende tochtstrips.
Ook bij het isoleren van kelders of kruip-
kelders is het belangrijk om koudebrug-
gen zo goed mogelijk te vermijden. Een 
perfecte aansluiting van de vloerisolatie 
op de muurisolatie is bij renovatie echter 
niet altijd mogelijk. Materialen zoals cel-
lenglas en cellenbeton zijn dan een nood-
oplossing. Let erop dat je de ventilatie in 
de kelder of kruipkelder niet belemmert 
door de isolatie. Dat kan nefast zijn voor de 
verdamping van het vocht en de veiligheid 
in gevaar brengen, zeker als er een gas-
leiding ligt.

langs onder of boven?
Wil je de energieprestatie van je woning 
nog verbeteren? Dan is het isoleren van 
tussenvloeren en plafonds een slimme 
zet. Je gaat daarbij gemakshalve best 
langs onder te werk. De isolatieplaten 
breng je aan tussen de balken of de kepers 
van de vloer of het plafond. Afwerken doe je 
met gipskarton of een ander materiaal dat 
je op de kepers plaatst en een luchtdichte 
finishing touch geeft. Ligt de tussenvloer 
of het plafond tussen een verwarmde en 
een onverwarmde ruimte? Vergeet dan het 
dampscherm niet. Als balken of kepers 
ontbreken en je te maken hebt met een 
betonnen tussenvloer of plafond, biedt een 
verlaagd plafond je een uitweg. Dat kan je 
trouwens vrij eenvoudig isoleren.
Ben je om welke reden dan ook genood-
zaakt om je tussenvloer of plafond toch 
langs boven te isoleren? Geen nood! Op de 
vloer bevestig je eerst kepers, die je vervol-
gens bedekt met een dampscherm. De ba-
nen van het dampscherm plak je luchtdicht 
af en tussen de kepers plaats je uiteindelijk 
de isolatie. Zo zit je er warmpjes bij!
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tips & triCks

Ken je de nieuwe isolatienorm?  
Als je woning er niet aan voldoet,  

kan ze ongeschikt of zelfs onbewoonbaar 
worden verklaard.

Het E-peil is begin 2022 aangescherpt en 
moet nu E30 of lager zijn.

Voor nieuwbouw die de eis op het 
minimumaandeel hernieuwbare energie  

niet haalt, verstrengt het maximale  
E-peil met 10 %.

Hoe het op energetisch vlak is gesteld met 
de schil van je woning, kom je te weten door 

het S-peil te berekenen.

De ruimte tussen de dragende 
dakelementen kan je opvullen met minerale 

isolatiewol, bij voorkeur minstens  
15 centimeter dik.

Op zoek naar ecologische isolatie? Houtwol 
is afkomstig van duurzaam beheerde bossen 

en is brandwerend en vochtwerend.

Spouwmuren na-isoleren is zowel 
gemakkelijk als goedkoop. De werken 

nemen gemiddeld een werkdag in beslag.

Vloerisolatie helpt oppervlaktecondensatie 
te voorkomen, verhoogt je comfortgevoel en 

is gunstig voor je energiefactuur.
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hoog en droog

Iedereen heeft graag een dak boven zijn hoofd. Daken bestaan in de meest uiteen-
lopende vormen en materialen. Welk type van dak je ook kiest, ga niet over één 
nacht ijs. Maak een weloverwogen keuze en houd naast je persoonlijke voorkeur 
rekening met praktische en technische aspecten. Weet ook dat de vormgeving en 
de opbouw van het dak een invloed hebben op je budget en op de energieprestatie 
van je woning.

opbouW en houtsoorten

Een zadeldak of hellend dak bestaat uit 
twee tegen elkaar geplaatste hellende 
dakschilden, die mekaar in de nok snij-
den. Meestal telt dit daktype twee topge-
vels. Zijn de dakschilden op het gebouw 
van een ongelijke lengte, dan gaat het om 
een mank of asymmetrisch zadeldak. De 
dakconstructie van een zadeldak bestaat 
dikwijls uit een geprefabriceerd houten 

spantendak of gordingendak. Het span-
tendak construeer je met licht hout en 
het laat zich snel plaatsen. Veel gebruik-
te houtsoorten zijn oregon, Noorse rode 
den en inlandse den of vurenhout. De prijs 
van het gordingendak ligt doorgaans ho-
ger omdat er meer en zwaarder hout in is 
verwerkt. Er moeten ook minstens twee 
draagmuren beschikbaar zijn waarop de 
gordingen kunnen rusten.

4.1 zadeldak of hellend dak
De meest traditionele dakvorm is het zadeldak. Dit veelzijdige, hellende dak past perfect 

bij zowel klassieke als moderne woningen. Bovendien is het een zeer budgetvriendelijk 

keuze omdat je kan gebruikmaken van goedkopere isolatiematerialen zoals glaswol of 

rotswol en minder dure dakbedekking, denk bijvoorbeeld aan dakpannen. Een zadeldak 

voert het regenwater vlotjes af en is uitstekend bestand tegen windstoten. Onder de hel-

lende constructie creëer je ook nog eens extra ruimte, die je nuttig kan gebruiken.

Bron: Wienerberger - Martens Van Caimere Architecten, Gent

Het dak4
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Wind- en WaterdiCht

Het zadeldak is opgetrokken uit meerde-
re onderdelen. Hoe complexer de dak-
structuur, hoe meer hulpstukken je nodig 
hebt en hoe duurder het kostenplaatje. 
De waterdichte onderdakfolie beschermt 
het dak tegen wind, water, stuifsneeuw 
en stof. Deze folie is dampdoorlatend om 
condensatie te vermijden. De dakspouw is 
de ruimte tussen de dakpannen en de on-
derdakfolie. Ze zorgt met meerdere ven-
tilatiedoorvoeren voor een goede lucht-
verversing zodat de dakpannen sneller 
drogen na de ochtenddauw of een regen-
bui. Dit vertraagt mosvorming op de dak-
bedekking en voorkomt dat de dakpannen 
stukvriezen. De kielgoot is de plaats waar 
twee hellende daken samenkomen. Voor 
deze kwetsbare dakknoop moet je extra 
aandacht besteden aan de materiaalkeuze 
en de verwerking. Zink en gegalvaniseerd 
staal met een PU-coating zijn goede op-
lossingen. De dakvoet ventileert de dak-
spouw en panhaken beletten dat pannen 
van het dak afwaaien. Dakranden die aan-
sluiten met schoorstenen, dakkapellen, 
dakvensters en opgaande muren moet je 
wind- en waterdicht afwerken. Dat kan 
met lood, maar evenzeer met milieuvrien-
delijkere materialen die zelfs weerbesten-
diger en goedkoper zijn. 

Bron: Wienerberger
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soorten dakbedekking

Op een zadeldak past zowat elke soort 
dakbedekking. Keramische en betonnen 
dakpannen, tegelpannen, natuurleien, 
vezelcementleien, bitumen leien, zinken 
leien en leien met geïntegreerde zonne-
cellen. Daarnaast heb je metalen daken in 
dakpanplaten, zink, aluminium en koper 
en andere dakbedekkingen zoals pvc, golf-
platen en riet. Zelfs een hellend groendak 
behoort tot de mogelijkheden. Het aanbod 
is enorm groot en je kan kiezen uit een 
brede waaier aan afmetingen, kleuren en 
vormen. De materiaalkeuze is in elk geval 
een doorslaggevende factor. Want voor elk 
type van dakbedekking geldt een minima-
le dakhellingsgraad. De bedekking legt 
je als schubben over elkaar in een hoek 
van 25 tot 70 graden. Met een dubbele of 
drievoudige dekking geniet je een optimale 
bescherming tegen de wind en alle weers-
omstandigheden.

een esthetisCh geheel

Het dak en de gevel kunnen ook met een 
en hetzelfde materiaal worden bedekt. 
Op die manier lopen ze van onder tot bo-
ven onopvallend in elkaar over en vormen 
ze het verlengde van mekaar. Dat levert 
schitterende architecturale pareltjes op. 
Zowel nieuwbouw als bestaande woningen 
lenen zich voor deze totaalaankleding. De 
lattenstructuur van het dak moet wel per-
fect aansluiten aan de lattenstructuur op 
de gevel. Echter, niet elk dakbedekkings-
materiaal is geschikt als gevelbekleding. 
Win daarom het juiste advies in bij je ar-
chitect of aannemer.

Bron: Wienerberger
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4.2 plat dak
Platte daken ogen bijzonder fraai bij een moderne of hedendaagse architectuur. Dankzij 

de technologische vooruitgang zijn er tegenwoordig zeer duurzame waterdichtingsmate-

rialen op de markt. Wie droomt van een plat dak, waakt best over de correcte opbouw, de 

juiste plaatsing van de isolatie en de gepaste afwerking.

ben een hoog isolatievermogen, dat vari-
eert tussen 0,022 W/mK en 0,026 W/mK. 
Andere eigenschappen zijn de uitsteken-
de vormvastheid, goede beloopbaarheid, 
hoge weerstand tegen windbelastingen, 
gemakkelijke verwerking en buitengewo-
ne brandwerendheid. Een plat dak isole-
ren is meestal wat duurder in vergelijking 
met een zadeldak of een hellend dak.

tWee daksystemen

Als je bouwt met een plat dak, weet dan 
dat je de keuze hebt uit een warm dak of 
een omgekeerd dak. Het verschil tussen 
beide daksystemen zit in de opbouw, meer 
bepaald in de plaatsing van de isolatie ten 
opzichte van de afdichting. Een warm dak 
wordt het meest toegepast. De isolatie-
laag ligt bovenop een dampscherm op de 
draagvloer van het dak, direct onder de 
dakdichting. Er is geen luchtspouw waar-
door er ook geen temperatuurschom-

goede WaterdiChting

Een van de cruciale aandachtspunten bij 
een plat dak is de waterdichting. Het wa-
ter kan immers slechts geleidelijk in de 
richting van de dakafvoer stromen. Houd 
daarom rekening met een minimale hel-
lingsgraad van twee procent om een vlotte 
afwatering te garanderen. Verder moet de 
dakbedekking van een plat dak gedurende 
langere tijd aan vocht kunnen weerstaan. 
De dakbedekking moet eveneens nauw-
keurig en correct aansluiten om lekken of 
vochtproblemen te voorkomen.

thermisCh isoleren

Het is van belang dat je een plat dak goed 
isoleert. De ruimte eronder doet in veel ge-
vallen dienst als leefruimte. Isolatieplaten 
zijn ideaal voor het thermisch isoleren van 
platte daken met diverse ondergronden 
zoals beton, geprofileerde staalplaat of 
hout. De harde en toch lichte platen heb-

Bron: Wienerberger - db architecten, arch. De Beenhouwer Adriaan - 1650 Beersel

73Het dak - www.compleetwonen.blog - Compleet Wonen 2022



melingen optreden. Deze werkwijze be-
schermt de isolatielaag tegen schimmel 
of rotting en verkleint zo het risico op 
scheuren in de dakvloer. Isolatiemateriaal 
met een hoge dichtheid dat ongevoelig is 
voor krimp en uitzetting krijgt de voorkeur. 
Denk aan polyurethaanschuim (PUR), stij-
ve wolplaten, geëxpandeerd polystyreen-
schuim (EPS), perliet en cellenglas.
De constructie van een omgekeerd dak is 
eenvoudiger. De isolatielaag komt boven-
op de dakdichting, gevolgd door nog een 
schutlaag of ballastlaag. Op die manier 
neemt de dakafdichting de taak van het 
dampscherm over. Qua isolatie zijn enkel 
vochtbestendige XPS-platen uit geëxtru-
deerd polystyreenschuim geschikt. Der-
gelijke platen isoleren minder goed dan 
PUR of PIR, zodat er een dikkere isolatie-
laag moet worden geplaatst. Het constru-
eren van een omgekeerd dak is al bij al iets 
duurder dan het bouwen van een warm 
dak. Een omgekeerd dak is weliswaar een 
interessante oplossing bij renovatie als de 
bestaande dakafdichting nog in een goede 
staat verkeert. Wie na de werken even-
eens zonnepanelen wil installeren, kan 
deze eenvoudigweg verankeren in de bal-
lastlaag op het plat dak.

Bron: Recticel Insulation

74 Compleet Wonen 2022 - www.compleetwonen.blog - Het dak



4.3 soorten dakafdiChting
Een synthetische dakafdichting of een op basis van bitumen? De verschillende soorten 

dakafdichting hebben elk hun plus- en minpunten. Wij zetten ze op een rijtje.

gevormd door bitumen waaraan synthe-
tisch rubber is toegevoegd. SBS-roofing 
is soepeler en kleeft beter dan APP, wat 
maakt dat het hoofdzakelijk in aanmerking 
komt voor ondergronden die onder invloed 
van temperatuurverschillen krimpen en 
uitzetten. Let wel, elastomeermengsels 
zijn minder uv-bestendig. Wie SBS-roofing 
als eindlaag plaatst, moet deze bitumi-
neuze dakbedekking beschermen met een 
schutlaag zoals leislag of grind.
Roofing kan je zowel branden als lijmen 
om het op de ondergrond te fixeren. Bran-
den is goedkoper dan lijmen, maar het ver-
eist wel vakmanschap om het homogeen 
te plaatsen. Een lijmlaag vormt dan weer 
een extra dichtingslaag waardoor het dak 
net iets beter is beschermd tegen het insij-
pelen van water

roofing, sterk en degelijk

Voor het afdichten van vooral platte daken 
wordt sinds jaar en dag roofing gebruikt. 
Roofing is een degelijke dakbedekking 
uit polymeerbitumen. De kunststof poly-
meren maken de bitumen dakbedekking 
sterk, flexibel en beter bestand tegen 
scheuren. Er bestaan twee soorten van 
polymeerbitumen. Aan de ene kant heb je 
plastomeermengsels (APP), een mix van 
bitumen en kunststof polymeren. Ze zijn 
goed bestand tegen de uv-stralen van de 
zon en vereisen geen beschermende bal-
lastlaag. APP-roofing kan je op elk type 
dak plaatsen, maar in de praktijk is het 
geknipt voor daken die niet of nauwelijks 
krimpen of uitzetten. Aan de andere kant 
heb je de mogelijkheid om elastomeer-
mengsels (SBS) toe te passen. Die worden 
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pvC, flexibel en liCht

Voor de afwerking van platte daken en da-
ken met een lichte dakhelling is een dak-
bedekking in pvc zeer geschikt. De flexibe-
le, sterke kunststof folie staat bekend als 
een van de lichtste dakbedekkingsmateri-
alen en zorgt dus voor weinig belasting op 
de dakconstructie. Pvc-membraan is ver-
krijgbaar op rollen in verschillende diktes 
en kleuren. Wit is het meest populair om-
dat het veel zonlicht reflecteert. Dit doet 
de oppervlaktetemperatuur van het dak 
dalen en bijgevolg ook de temperatuur in 
de woning. In de zomer vermijd je dat het 
huis intensief moet worden gekoeld en dat 
levert je een daling van de energiekosten 
op. En monteer je zonnepanelen op een wit 
dak, dan profiteer je van een hogere ener-
gieopbrengst dankzij het gereflecteerde 
licht en de lagere temperatuur van het 
dak.
De brede pvc-banen worden verlijmd of 
op een mechanische wijze vastgemaakt 
aan een dragende onderstructuur. Om 
voldoende waterdichtheid te garande-
ren, moeten de banen elkaar minstens 10 
centimeter overlappen. De naden maak je 
dicht met vloeibare pvc. Aan dakdoorvoe-
ren en opstaande dakranden bevestig je de 
verschillende delen pvc-folie aan elkaar 
met behulp van hete lucht. Pvc-folie kan je 
ook over bestaande roofing leggen, mits je 
een beschermende scheidingslaag voor-
ziet. De soepele folie rekt en krimpt mee 
met het dak bij temperatuurschommelin-
gen. Ze is daarnaast goed bestand tegen 
de uv-stralen van de zon. De levensduur 
van pvc is korter dan die van EPDM. Een 
pluspunt is dan weer dat je pvc volledig 
kan recycleren.

epdm, naadloos en duurzaam

Wie een duurzame dakbedekking voor 
ogen heeft, kiest wellicht voor EPDM. Dit 
synthetisch rubber wordt door de toevoe-
ging van roet, zwavel en andere additieven 
verwerkt tot een gewapende dakbedek-
king. Het is sterk, zeer elastisch, scheur- 
en krimpvrij en uitermate bestand tegen 
vocht, ozon en uv-straling. Ook weersin-
vloeden, micro-organismen, zuren en zou-
ten zijn eraan voor de moeite. EPDM blinkt 
bovendien uit door zijn lange levensduur 
van gemiddeld 50 jaar.
EPDM is ideaal als dakbedekking voor 
platte daken en daken met een lichte dak-
helling. Het rubber kan je op rollen kopen, 
maar in de meeste gevallen wordt deze 
dakbedekking op maat gemaakt, zodat je 
haar in één stuk en naadloos kan plaatsen 
zonder kans op lekkage. Dit neemt niet weg 
dat je de naadverbindingen bij dakranden, 
hoeken en doorvoeren perfect waterdicht 
moet afwerken met een primer en een 
speciale, zelfklevende tape. De bevestiging 
van het rubber gebeurt mechanisch met 
plooiplaten of met lijm. EPDM is een uitste-
kende keuze voor het bekleden van nieuwe 
daken, maar ook voor het renoveren van 
bestaande dakbedekkingen zoals roofing. 
De prijs voor de basisuitvoering ligt in de 
buurt van die van dakafdichtingen uit pvc. 
EPDM bestaat ook in speciale uitvoeringen 
waaraan een hoger prijskaartje hangt.
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4.4 soorten dakbedekking
Traditionele dakpannen of leien? Of eerder een dak in metaal, riet of een groendak? Een 

dak kan je functioneel bedekken met verschillende materialen, afhankelijk van de dakcon-

structie en je persoonlijke smaak. Aan welke dakbedekking je ook de voorkeur geeft, ze 

bepaalt de uitstraling en de duurzaamheid van het dak.

meer dan 100 jaar

Keramische dakpannen of kleidakpan-
nen zijn gefabriceerd uit klei, die op hoge 
temperatuur wordt gebakken. Met platte 
keramische dakpannen krijgt je hellend 
dak een vlak uitzicht. Daarnaast heb je 
holle of gewelfde kleipannen waarbij de 
overlapping het dak een licht of sterk gol-
vend uitzicht geeft. Deze look wordt ook 
een ‘wel’ genoemd. De onderhoudsvrien-
delijke keramische dakpannen zijn ver-
krijgbaar in diverse formaten en vormen. 
Ze worden onderverdeeld in verschillen-
de types zoals tegelpannen en Romaan-
se pannen. Kleidakpannen zijn ofwel mat 
ofwel afgewerkt met een glanzende gla-
zuurlaag. Door deze laag kunnen mossen 
zich moeilijker aan de dakpannen hechten. 
Het nadeel van geglazuurde dakpannen 
is dat ze kwetsbaarder zijn voor bescha-

dakpannen, een persoonlijke toets

Een belangrijk moment in het bouwtraject 
is de keuze van de dakpannen. Je kiest 
tenslotte voor iets wat je tientallen jaren 
beschermt tegen regen, wind en andere 
weersomstandigheden. Maar dat is niet 
alles. Je beslist bij je keuze meteen ook 
over de stijl waarmee je jouw woning een 
persoonlijke toets geeft.
Dakpannen zijn gemaakt uit klei of beton 
en zijn met stip het populairste type van 
dakbedekking. Het gekozen materiaal be-
paalt de vorm van het dak. De klassieke 
golvende rode dakpannen beheersen het 
straatbeeld, maar er bestaan natuurlijk 
vele andere modellen, kleuren en maten. 
Ze worden overlappend geplaatst waar-
door er een winddicht en waterdicht ge-
heel ontstaat.
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digingen, die meteen opvallen. Weetje: 21 
procent van de hellende keramische da-
ken van voor het jaar 1900 heeft nog altijd 
zijn originele dakbedekking van kerami-
sche dakpannen. Ze hebben dan ook een 
levensduur van meer dan 100 jaar.

snel en goedkoop geplaatst

Betonnen dakpannen bestaan uit een 
mengsel van cement en fijn zand. De dak-
pannen worden in de massa gekleurd met 
metaaloxiden en hebben een dubbele be-
schermlaag. Beschadigingen of zaagsne-
den zijn daardoor minder zichtbaar. Het for-
maat van een betonnen dakpan is meestal 
iets groter dan dat van een keramische va-
riant. Dit heeft een positieve invloed op je 
budget want hoe groter het formaat, hoe 
sneller en dus goedkoper de plaatsing. 
Betonnen dakpannen zijn ook milieuvrien-
delijker en volledig recycleerbaar omdat 
ze niet worden gebakken, maar enkel ge-
droogd. Hun levensduur schommelt rond 
de 50 jaar. Gewone betonnen dakpannen 
zijn wel vatbaar voor mos- en algenvorming 
door hun samenstelling en ruw oppervlak. 
Als groene aanzetting je een doorn in het 
oog is, kies dan voor betonnen dakpannen 
met een acrylcoating. Deze beschermlaag 
maakt de dakpannen niet alleen gladder en 
dus minder vatbaar voor mossen en algen, 
maar ook een pak duurzamer.

zonnepannen maken  
het mooie Weer

Zonnedakpannen komen steeds vaker in 
beeld als esthetisch alternatief voor zon-
nepanelen. Hun werking is dezelfde: de 
fotovoltaïsche cellen die in de dakpannen 
zijn ingewerkt, vangen zonlicht op en wek-
ken gelijkstroom op. Mooi zo, maar de op-
gewekte stroom kan je niet meteen benut-
ten en moet met behulp van een omvormer 
worden omgezet naar wisselstroom. Welk 
type omvormer voor jouw woning het 
meest geschikt is, hangt af van de situatie 
en je wensen. Zonnepannen kan je in serie 
met elkaar verbinden, maar als één dak-
pan minder presteert, heeft dit negatieve 
gevolgen voor de opbrengst van de volle-
dige lus. Door gebruik te maken van mi-
cro-omvormers vermijd je dit probleem.

Bron: Wienerberger

80 Compleet Wonen 2022 - www.compleetwonen.blog - Het dak



terugverdientijd 15 jaar

Wie kiest voor zonnedakpannen moet wel 
dieper in de beugel tasten dan voor zon-
nepanelen. Per kWh zijn de kosten onge-
veer 2,5 keer zo hoog. Bovendien moet je 
bij zonnedakpannen rekening houden met 
hogere installatiekosten. Voor de plaatsing 
van zonnepannen dien je immers het hele 
dak te vervangen, zonnepanelen monteer 
je eenvoudig op een bestaand dak. Dit alles 
maakt dat de gemiddelde terugverdientijd 
van zonnedakpannen tussen 15 en 20 jaar 
ligt, terwijl een investering in zonnepane-
len na zowat zeven jaar is terugverdiend.

opbrengst per vierkante meter

Weet ook dat zonnedakpannen meer da-
kruimte nodig hebben om hetzelfde op-
wekkingsvermogen van zonnepanelen te 
bereiken. Je kan een dakpan namelijk niet 
volledig van zonnecellen voorzien. De op-
brengst van zonnedakpannen ligt daarom 
een stuk lager dan die van zonnepanelen: 
80 tot 90 Wp per vierkante meter tegenover 
180 tot 225 Wp per vierkante meter. Als je 
woning een dak heeft met veel hoeken of 
schuine lijnen, kunnen zonnepannen beter 
worden uitgevuld over het volledige dak. 
Verder kan je met pannen veel efficiënter 
om bestaande obstakels zoals dakramen, 
schoorstenen en dakdoorvoeren heen 
bouwen. Daardoor wordt het verschil in 
opbrengst kleiner.

tal van voordelen

Zonnedakpannen zijn gemaakt van eco-
logische steencomposiet, keramiek of 
kunststof die voortkomt uit de recyclage 
van verpakkingen uit PMD-zakken. Dit 
materiaal neemt geen vocht op zodat mos- 
en algenvorming is uitgesloten. De zonne-
pannen zijn verkrijgbaar in vele vormen, 
kleuren en maten. Nog voordelen? In de 
eerste plaats het uitzicht. Zonnedakpan-
nen springen niet in het oog en ontsieren 
je dak niet. Ze hebben hetzelfde dakdek-
kende vermogen als gewone dakpannen, 
zijn een derde lichter dan betondakpannen 
en wegen een vijfde minder dan kerami-
sche dakpannen. Bij een nieuw dak of als 
je dak aan vervanging toe is, loont het om 
voor zonnedakpannen te kiezen. Want een 
groot deel van de totale kosten van zonne-
pannen geef je uit aan de installatiekosten. 
Ook als je geen vergunning krijgt om zon-
nepanelen te plaatsen, kan je met zonne-
dakpannen wel aan het bestemmingsplan 
voldoen.

hybride zonnepan

Dakpannen warmen overdag op, tot wel 
70 graden Celsius. Dus waarom zou je ook 
die warmte niet benutten? Hybride zon-
nepannen geleiden de warmte naar een 
antivriesvloeistof in een buizenstelsel op 
het dak. Dit systeem is verborgen onder 
de zonnepannen. De vloeistof transpor-
teert de warmte op haar beurt naar een 
voorraadvat, dat warm water levert aan je 
sanitaire installatie of verwarmingsketel.
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leien, puur natuur of kunststof

Een leien dak somber en saai? Helemaal 
niet! Fabrikanten van leien pakken uit met 
een uitgebreid assortiment. Combineer 
leien met natuurhout of baksteen, wissel 
af met kleuren en speel met patronen. Of 
laat de leibekleding van het dak doorlopen 
tot op de gevel en steek je woning in één 
klap in een nieuw jasje.

onbeperkte levensduur

Natuurleien bestaan volledig uit leisteen, 
een natuurlijk en vet materiaal dat weinig 
poriën heeft en dus geen water doorlaat. 
De randen van de leien zijn gekarteld 
waardoor het regenwater gemakkelijk en 
snel kan afvloeien. Een natuurlei door-
staat moeiteloos de zwaarste weersom-
standigheden en heeft nagenoeg een on-
beperkte levensduur. Onvolmaaktheden 
en minieme verschillen in grootte en dik-
te zijn eigen aan een natuurproduct. Elke 
natuurlei is dan ook uniek van kleur en 
structuur. Dit geeft een dak uit natuurleien 
een authentieke, ruwere en toch egale uit-
straling. Naast de overbekende antraciet-
kleurige natuurleien, kan je het dak ook 
bedekken met paars- en groengetinte en 
bontgekleurde leien. Al zijn die exclusieve 
soorten vrij prijzig. Maar het oog wil ook 
wat, niet?

vorm- en maatvast

Vezelcementleien zijn samengesteld uit 
cement, water, lucht en cellulosevezels. 
Deze volledig recycleerbare kunstlei-
en verschillen van natuurleien door hun 
lichter gewicht, eenvoudiger onderhoud 
en lagere kostprijs. De levensduur van 50 
jaar is best lang, maar moet toch ruim-
schoots onderdoen voor die van natuur-
leien. Je kan kiezen uit een ruim palet van 
kleuren, formaten en modellen. Zo heb je 
onder andere klassieke leien met rechte 
randen en een matte kleur, leien met af-
geronde randen en een uiterst glad op-
pervlak, imitatie van natuurleien met een 
reliëfoppervlak en gebroken randen, en 
gevlamde leien met een glad oppervlak en 
gebroken of rechte randen. Vezelcement-
leien garanderen een goede bescherming 
tegen slagregen. Ze worden in een fabriek 
geproduceerd en zijn vorm- en maatvast 
wat de plaatsing vergemakkelijkt, zeker 
op complexe dakvormen. Naast dakbe-
dekking komen ze ook in aanmerking voor 
gevelbekleding. Daardoor kunnen de leien 
van het dak doorlopen tot op de gevel zon-
der zichtbare onderbrekingen.
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versChillende legpatronen

De dubbele dekking of het Maasdak is de 
meest gebruikte methode om leien te leg-
gen. De leien worden daarbij in de lengte 
boven elkaar geplaatst. Elke nieuwe rij 
overlapt zowat twee derde van de onder-
liggende rij. Deze methode staat bekend 
als een zeer geschikt legpatroon voor alle 
soorten van rechthoekige leien op alle mo-
gelijke daken. Het is een bijzonder degelijk 
en perfect waterdicht systeem, maar een 
iets duurdere werkwijze.
De enkelvoudige dekking met ruitleien is 
goedkoper. Deze dekkingswijze is net als 
bij de dubbele dekking afhankelijk van de 
overheersende windrichting. De leien be-
vestig je met twee nagels en een storm-
kram op een houten draagstructuur. Het 
midden van elke ruit is telkens slechts 
één leidikte. De enkelvoudige ruitdekking 
oogst veel bijval als een van de meest de-
coratieve legpatronen.
Het meest budgetvriendelijke legpatroon 
is de enkelvoudige horizontale dekking. 
Daarbij plaats je de leien in de lange rich-
ting evenwijdig met de panlatten. Door de 
horizontale en verticale overlappingen heb 
je minder leien nodig. Het schubpatroon 
zorgt ervoor dat het dak regendicht is. De 
enkelvoudige horizontale dekking is echter 
niet geschikt voor heel hoge gebouwen of 
voor woningen die zijn blootgesteld aan 
extreme weersomstandigheden. Houd er 
in elk geval rekening mee dat je de richting 
van de leien moet kiezen in functie van de 
overheersende windrichting.
Eerder op zoek naar een strak, maar 
esthetisch legpatroon? Dan is het half-
steensverband misschien iets voor jou. 
Dit verband bekom je enkel en alleen met 
rechthoekige leien, die je zowel in de leng-
te als in de breedte voor de helft over el-
kaar plaatst.

liCht en flexibel

Een andere soort van kunstleien zijn bitu-
men leien. Bitumen of teer, zoals dat in de 
volksmond heet, is een stroperig vloeibaar 
mengsel van verschillende koolwaterstof-
fen die voorkomen in ruwe aardolie. Een 
andere benaming voor de lichte en flexibe-
le bitumen leien is shingles.

net iets groter

Kunstleien kunnen ook van zink worden 
vervaardigd. Zinken leien kan je bestellen 
in uiteenlopende formaten. Ze zijn duur-
der dan standaardleien, maar wel groter. 
Dat heeft een gunstig effect op het tota-
le kostenplaatje. Want hoe groter de lei, 
hoe goedkoper de plaatsing. Die plaatsing 
is echter een lastig karwei en daarvoor 
schakel je best een vakman in.

gehard glas

Zonneleien of fotovoltaïsche leien zijn 
speciaal ontworpen voor wie zich stoort 
aan zonnepanelen en opbouwelementen in 
het dakvlak. Ze gaan perfect samen met 
kunstleien en worden in het dak ingepast, 
in één beweging door een en dezelfde 
aannemer. Dat is een vlotte en goedkope 
manier van werken. Na de plaatsing kan je 
de zonneleien bijna niet meer van de an-
dere leien onderscheiden. Een zonnelei is 
gemaakt van gehard glas, dat aan de bo-
venkant veel lichttransparantie biedt. De 
onderkant bestaat uit polyesterlaminaat. 
Voor een bedekking met zonneleien mag 
je dak niet minder dan 25 graden en niet 
meer dan 90 graden hellen. Bij de plaat-
sing zijn doorboringen in het dak overbo-
dig. Het dak is dan ook 100 procent regen-
dicht en het risico op kwetsbare plekken 
en lekken is minimaal.

vakkundige plaatsing

Het plaatsen van leien is een klus waarbij 
heel wat vakmanschap komt kijken. De lei-
en bevestig je met roestvrijstalen leihaken 
aan de tengellatten en panlatten. De wijze 
van plaatsing hangt af van de leisoort en 
het daktype. Leien kunnen in verschillen-
de legpatronen worden aangebracht. Elke 
plaatsingsmethode levert een uniek uit-
zicht op.
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metaal, hypermodern en 
industrieel

Liefhebbers van een hypermoderne wo-
ning of een industriële look zweren dik-
wijls bij een dak in metaal. Aluminium, 
staal, zink en in mindere mate koper zijn 
veelgebruikte materialen voor een meta-
len dakbekleding. Metaal is sterk en kan 
worden gefabriceerd in de meest uiteenlo-
pende vormen en kleuren. Bovendien zijn 
metalen elementen licht en dus gemak-
kelijk te plaatsen. Denk eraan dat metaal 
onder invloed van temperatuurschomme-
lingen kan uitzetten of krimpen. We geven 
je een overzicht van vier metaalsoorten: 
dakpanplaten, zink, aluminium en koper.

de looks van een pannendak

Dakpanplaten zijn samengesteld uit me-
talen panelen, die het uitzicht en de af-
meting hebben van meerdere dakpannen. 
Deze imitatie van een pannendak is minder 
duur dan echte dakpannen omdat het zich 
sneller laat plaatsen. Op de lichte metalen 
panelen wordt tijdens het productiepro-
ces een isolatielaag aangebracht. Voor de 
plaatsing ervan heb je geen zware dakcon-
structie nodig en de montage is niet afhan-
kelijk van het weer. Let wel op met boorga-
ten. Die kunnen ondanks de roestwerende 
behandeling van de stalen panelen schade 
berokkenen. Nog een nadeel is de geluids-
hinder bij een hevige regen- of hagelbui.

Creatief en zonder grenzen

Met zink kan je alle mogelijke dakvor-
men realiseren. Het is een creatief, sterk 
en duurzaam materiaal dat zich letterlijk 
en figuurlijk plooit naar elke architectuur. 
Hoeken, gebogen of bolle oppervlakken, 
verticale of bijna horizontale vlakken, er 
zijn geen grenzen. De montage kan zowel 
op een geventileerde als een niet-geventi-
leerde dakopbouw gebeuren. Zink is zeer 
onderhoudsvriendelijk. De mooie lichtgrij-
ze, half matte oxidatielaag die het materi-
aal na verloop van tijd krijgt, zorgt voor een 
lange levensduur. Onderschat de kostprijs 
van een dakbedekking in zink niet. Je doet 
ook best een beroep op ervaren dakdek-
kers voor de plaatsing.

roestvrije liChtgeWiCht

Bij nieuwbouwwoningen en bij de renova-
tie van platte, hellende en gebogen daken 
kan aluminium worden toegepast. Dit ma-
teriaal is nagenoeg even sterk als bouw-
staal, maar heeft een gewicht dat slechts 
een derde van staal bedraagt. Op archi-
tectonisch vlak is met aluminium quasi 
alles mogelijk. De verschillende dakele-
menten worden op maat gemaakt en zon-
der doorboringen aan elkaar bevestigd. 
Het materiaal is volledig recycleerbaar en 
kenmerkt zich door zijn lange levensduur. 
Aluminium kost meer dan metaal, maar 
het oppervlak roest niet dankzij het fijne 
oxidatielaagje. Dat laagje geeft het alumi-
nium een ietwat doffe uitstraling. Om dit 
te verhelpen kan je het laten anodiseren, 
natlakken of poederlakken. Wie nog een 
stap verder wil gaan, kan zich uitleven in 
aluminium in verschillende kleuren.

mooi en duurzaam

Voor gebogen of andere daken kan je te-
rugvallen op koper. Bij de plaatsing heeft 
dit materiaal een glanzende oranje kleur. 
Door oxidatie van het oppervlak, krijgt het 
zijn typische dof bruine tot groene patina. 
Deze oxidatielaag stabiliseert na verloop 
van jaren en zorgt ervoor dat koper decen-
nialang geen onderhoud vergt. Het heeft 
dus niet alleen een mooi uitzicht, maar 
ook een zeer lange levensduur. Meer nog: 
koper zet amper uit en is sterk en bestand 
tegen mechanische krachten. Daar staat 
tegenover dat koper een duur materiaal is 
en dat doe-het-zelvers er best hun handen 
van afhouden.
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4.5 dakbedekking leggen, een kolfje naar je hand

Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Een handige harry laat het zich geen tweemaal zeg-
gen. Het leggen van dakbedekking is dan ook een kolfje naar zijn hand. Zelfs voor klussers 
zonder ervaring is dit een haalbare kaart. Bovendien betaal je als doe-het-zelver geen plaat-
singskosten, slechts enkel het materiaal. Dat komt maar liefst 60 procent goedkoper uit dan 
wanneer je een professionele dakdekker inschakelt. Tel uit je winst! Is je hellend dak aan 
renovatie toe? Wil je jouw dak in een nieuw jasje steken? Dakbedekking leggen begint bij een 
goede keuze van het materiaal zodat je de klus snel, eenvoudig en veilig kan klaren.

voordelige shingles

Op zoek naar een voordelige en eenvoudig te 
plaatsen dakbedekking? Een die je dankzij 
haar lage gewicht ook kan plaatsen op daken 
die niet worden gedragen door een sterke con-
structie, denk aan tuinhuisjes of blokhutten? 
Dan hebben shingles de voorkeur. Een ander 
pluspunt: deze zelfklevende bitumenleien zijn 
flexibel en dus ideaal voor complexe daken en 
oppervlakken met een kleine of onregelmati-
ge vorm. Goed om te weten: shingles plaats je 
op daken met een afhelling van 15 graden of 
meer en dan zit je 10 jaar lang safe.

Weerbestendige golfplaten

Ook budgetvriendelijk en weerbestendig zijn 
bitumen golfplaten. Ze zijn geknipt voor hel-
lende daken van kleinere gebouwen en vol-
doen voor tuinhuisjes, garages en carports. 
Golfplaten spelen heel wat troeven uit. Door 
hun hedendaagse technologie zijn ze extra 
sterk en houden ze 10 jaar stand op daken met 
een helling groter dan 7 graden. Het oog wil 
ook wat en dus kan je kiezen uit rode, groene, 
zwarte en transparante uitvoeringen.

zelfklevende dakrollen

Een decoratieve en goedkope oplossing zijn 
zelfklevende dakrollen voor daken die min-
stens 10 graden afhellen. Makkelijk zelf te 
plaatsen, zowel op een oud als nieuw dak. Door 
de afwerking met gekleurde leislag heeft deze 
flexibele dakbedekking een levensduur van 
meer dan 10 jaar. Val je voor zwarte, groene 
of rode dakrollen? Dan kan je meteen aan de 
slag gaan want je hebt geen accessoires nodig 
om de werken uit te voeren. Je bedekt het hele 
dak met een en hetzelfde materiaal, tot en met 
de nok. Last but not least is het goed om te 
weten dat je dakrollen ook over een bestaande 
effen dakbedekking kan leggen.

gebruiksvriendelijke dakpanplaten

Een dak met dakpanplaten lijkt als twee 
druppels water op een gewoon dak met 
dakpannen. Dakpanplaten zijn geschikt 
voor daken met een afhelling van minstens 
10 graden, zoals bij tuin- en vakantiehuis-
jes, carports of dierenhokken. Ze zijn ge-
makkelijk en snel te plaatsen: met één en-
kele plaat leg je tot 35 pannen in één keer. 
De verzinkte metalen platen passen altijd 
omdat ze elkaar zowel in de hoogte als 
in de breedte overlappen, zonder breek-, 
knip- of snijwerk. Nog een voordeel is 
dat je de lichtgewicht en geluiddempende 
dakpanplaten ook bovenop een bestaande 
dakbedekking kan toepassen. Zo doet je 
oude dak uit roofing, shingles of OSB-pla-
ten dienst als onderlaag. Dakpanplaten 
gaan zeker 20 jaar mee en zijn beschik-
baar in verschillende designs en kleuren 
voor een moderne of klassieke uitstraling.

liChtgeWiCht kunstleien

Kunstleien zijn een milieuvriendelijke dak-
bedekking, gemaakt uit milieuvriendelijk 
gerecycleerd composietmateriaal. Je kan 
ze nauwelijks of niet onderscheiden van 
echte, rustieke oude natuurleien. Een groot 
voordeel? Kunstleien zijn 80 procent lichter. 
Daardoor is het bedekken van een hellend 
dak fysiek minder zwaar. Bovendien kan je ze 
snel en makkelijk aanbrengen op minder ste-
vige dakconstructies en op een bestaand dak. 
Kunstleien lenen zich voor daken die min-
stens 15 graden afhellen en hebben een le-
vensverwachting van minimum 40 jaar. Ze zijn 
bestand tegen alle weersomstandigheden.
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4.6 groendak, tuin op je huis
Heb je een plat of een licht hellend dak, dan kan een groendak met levende planten een 

meerwaarde zijn voor je woning. Zo een tuindak biedt een betere isolatie, verlengt de le-

vensduur van het dak en verhoogt de brandweerstand. Tal van Vlaamse steden en ge-

meenten voorzien een premie voor groendaken.

is de dakbedekking optimaal beschermd 
tegen mechanische beschadigingen. An-
dere voordelen zijn de goede beluchting 
van de plantenwortels en de extra thermi-
sche en akoestische isolatie.

liCht- of zWaargeWiCht

Naargelang het concept en het soort be-
planting zijn er twee types van groenda-
ken. Het extensieve groendak is begroeid 
met mossen, vetplanten en kruiden. Dit 
vegetatiedak is verkrijgbaar in de vorm 
van voorgeteelde matten, die je uitrolt. 
Het onderhoud ervan is eenvoudig en be-
perkt. Extensieve groendaken zijn licht 
van gewicht zodat je ze meestal ook op 
dakconstructies van bestaande woningen 
kan aanleggen. Het intensieve groendak 
pakt net zoals de traditionele tuin uit met 
grassen, kruiden, struiken en soms zelfs 
bomen. Dit groendak legt een zware be-
lasting op de dakconstructie en is daarom 
enkel geschikt voor nieuwbouw. Intensieve 
groendaken zijn daktuinen waarop je kan 
lopen en tuinieren. Ideaal voor bouwheren 
met groene vingers!

een, tWee of drie lagen

Er zijn verschillende manieren om een 
groendak aan te leggen. Het eenlagig 
systeem bestaat uit een goed draineren-
de grondlaag, die rechtstreeks op de be-
schermlaag van de dakbedekking ligt. 
Deze methode is het goedkoopste. Toch 
heeft het eenlagig systeem zijn minpun-
ten. Want na een tijd is de grondlaag he-
lemaal doorgroeid met plantenwortels, 
waardoor de drainage langzaam maar ze-
ker verdwijnt en het plantendek verdrinkt. 
Essentieel is de kwaliteit van de be-
schermlaag. Die moet immers voorkomen 
dat de dakbedekking schade oploopt. Nog 
een minpunt: de bemesting wordt via de ri-
olering afgevoerd en dat is belastend voor 
het milieu. Bij het tweelagig systeem wor-
den onder de grondlaag drainageplaten 
of minerale stoffen zoals geëxpandeer-
de klei korrels aangebracht. Bovenop de 
drainagelaag komt een filterlaag waaraan 
mineralen zijn toegevoegd. Het degelijkste 
en tegelijk duurste systeem is drielagig. 
Daarbij voorziet een regenwaterreservoir 
de planten voortdurend van water. Verder 
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4.7 lang leve het liCht: van dakraam tot liChtstraat
Niets is zo fijn als een woning die als het ware oplicht door een natuurlijke lichtinval. Deze 

trend weerspiegelt zich dan ook volop in moderne woningen die zich typeren door grote 

raampartijen. Voor degenen die deze mogelijkheid niet hebben of voor wie graag nog meer 

natuurlijk licht wil, zijn er gelukkig nog andere opties. Zo heb je de keuze uit dakramen, 

lichtkoepels en lichtstraten. Het feit dat daglicht gratis is, is mooi meegenomen.

Ten slotte zijn er enkele praktische aspec-
ten waar je rekening mee moet houden. Zo 
heb je over het algemeen genomen nood 
aan een raamoppervlak dat zo een 10 à 12 
procent van de vloeroppervlakte bedraagt. 
Afhankelijk van de invulling van de ruim-
te kan je natuurlijk boven of onder deze 
grens gaan. Houd er ook rekening mee dat 
je voor dakramen die onder de 20 procent 
van je totale dakoppervlakte blijven, geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig 
hebt. Check dit voor alle zekerheid even na 
bij je gemeente. Ook kan je beter de lich-
tinval spreiden door middel van een aantal 
kleinere dakramen in plaats van één groot 
dakraam. 
Klaar om aan de slag te gaan? Als je een 
beetje een handige klusser bent, kan je 
je hier gerust zelf aan wagen. Als je twij-
felt, doe je beter beroep op een vakman. 
Je bent tenslotte op een dak bezig, dus het 
resultaat moet volledig bestand zijn tegen 
de grillen van de natuur…

dakramen

Een zolder is al lang niet meer uitsluitend 
een duffe opslagruimte. Meestal wordt 
deze ruimte omgebouwd tot een extra 
slaapkamer, een leefruimte, een fitnes-
szaaltje… en daglicht is hiervoor onont-
beerlijk. De gemakkelijkste en voorde-
ligste oplossing om dit te voorzien is een 
dakraam.
Dakramen bestaan in verschillende af-
metingen. Vind je je keuze niet binnen de 
standaardmaten, dan kan je er eentje op 
maat laten maken. Qua materiaal heb je 
meestal de keuze uit hout, pvc of alumini-
um. Wat de beglazing betreft, kan je naast 
het meest gekozen hoogrendementsglas 
ook opteren voor veiligheidsglas, akoesti-
sche of zonwerende beglazing of zelfs be-
glazing met een zelfreinigende coating. Er 
bestaat ook de mogelijkheid om een dak-
raam extra uit te rusten met verduistering, 
rolluiken, vliegenramen enzoverder.

Bron: Skylux
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liChtkoepels

Een lichtkoepel is eerst en vooral niet per 
definitie een koepel. Je vindt naast ronde 
koepels ook vierkante en piramidevormi-
ge exemplaren, zodat je zeker een licht-
koepel vindt die past bij jouw huis. Wat 
lichtkoepels wel gemeen hebben, is dat ze 
gemaakt zijn uit een transparante kunst-
stof en dat ze met bouten op het dak ge-
monteerd worden op een speciaal ontwor-
pen, waterdichte opstand. Je kunt kiezen 
uit diverse afmetingen en eigenschappen. 
Zo kan je een koepel nemen die inbraak-
werend is en thermisch en/of akoestisch 
isolerend. Je hebt de keuze uit mat of hel-
der glas. Je kunt een koepel nemen die al 
dan niet (automatisch) open gaat. Een leuk 
extraatje is het aanbrengen van lichtre-
flecterende spiegels. Zo wordt het zonlicht 
opgevangen en vervolgens via een reflec-
terende buis in een ruimte naar keuze ge-
bracht. Ten slotte kan je ook hier kiezen 
voor verduistering en zelfs ventilatie.

liChtstraten

Waar een lichtkoepel plaatselijk werkt, 
gaat een lichtstraat over een grotere af-
stand daglicht naar binnen lokken. Een 
lichtstraat bestaat uit glas of kunststof 
en dit wordt geplaatst in een frame. Dit 
frame heeft de vorm van een zadeldak en 
kan bestaan uit aluminium, pvc of hout. 
Voor het glas kan je ook weer kiezen uit 
mat of helder glas. Natuurlijk ga je met 
helder glas meer licht generen. Net zoals 
bij de lichtkoepel heb je hier de keuze uit 
verschillende afmetingen en eigenschap-
pen, van akoestisch en thermisch isole-
rend tot inbraakwerend. Van gesloten tot 
elektrisch openend. Van verduisterend tot 
geventileerd.
Genoeg opties om je woning in het daglicht 
te zetten.

Bron: Skylux

“zet je 
Woning in 
het dagliCht.
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tips & triCks

Een hellend dak is budgetvriendelijk omdat 
je kan gebruikmaken van goedkopere 

isolatiematerialen en minder dure 
dakbedekking.

Wie droomt van een plat dak, waakt best 
over de correcte opbouw, de juiste plaatsing 

van de isolatie en de gepaste afwerking.

Roofing kan je zowel branden als lijmen. Een 
lijmlaag vormt een extra dichtingslaag die 
beter beschermt tegen insijpelend water.

Keramische dakpannen zijn ofwel mat ofwel 
afgewerkt met een glanzende glazuurlaag, 

waarop mossen zich moeilijk kunnen 
hechten.

Zonnedakpannen komen steeds vaker 
in beeld als esthetisch alternatief voor 

zonnepanelen omdat ze je dak niet 
ontsieren.

Combineer leien met natuurhout of 
baksteen, wissel af met kleuren en speel 

met patronen. Laat de leien doorlopen  
tot op de gevel.

Heb je een licht hellend of een plat dak?  
Dan kan een groendak met levende planten 

een meerwaarde zijn voor je woning.

Daglicht verspreidt zich beter als je aan 
beide zijden van het dak vensters plaatst. 

Voorzie meerdere kleine vensters in plaats 
van een of twee grote.

zet je 
Woning in 
het dagliCht.
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ramen renoveren, snel terugverdiend!

van enkel naar dubbel

Wie van enkel glas overstapt op dubbel 
glas houdt vier tot zes keer meer warmte 
in huis. Het is een investering die zichzelf 
vrij snel terugverdient dankzij premies van 
netbeheerders en de besparing op je ener-
gieverbruik. Dubbel glas is vandaag de dag 
het absolute minimum.
Naargelang je specifieke behoeften kun 
je de beglazing opwaarderen of zelfs zelf 
samenstellen bij de betere glasfabrikan-

ten. Woon je bijvoorbeeld langs een druk-
ke weg, dan is geluidsisolerend of akoes-
tisch glas een goede optie. Het houdt de 
geluidsoverlast van voorbijrazend verkeer 
tegen. Geluid bestaat uit verschillende 
toonhoogten. Daarom is akoestische be-
glazing opgebouwd uit glasplaten met 
verschillende diktes. Een extra middeltje 
tegen storend geluid is een gelaagde be-
glazing, die wordt aangebracht op één of 
op beide glasplaten. 

5.1 ramen renoveren? 
dat loont!

Als je woning toe is aan een opknap- of renovatiebeurt, dan loont het de moeite om even-

eens na te gaan of je energie kunt besparen door de ramen te vervangen. Ramen zijn nu 

eenmaal een van de grootste verliesposten van warmte in huis. Zeker als ze dateren uit 

de jaren tachtig of zeventig. Is het raamwerk nog in goede staat, dan kan het volstaan om 

alleen de beglazing te upgraden. Dat geldt absoluut voor enkel glas, maar ook gewone 

dubbele beglazing heeft stilaan zijn beste tijd gehad.

Bron: Deceuninck

buitensCHrijnwerk5
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Heb je eerder last van overvloedige hitte 
in huis? Zonwerend glas is dan de reme-
die. Dit type beglazing laat veel licht door, 
maar beperkt de zonnestralen en de zon-
newarmte en dus meteen ook het serre-
-effect. Toch behoudt het glas in de winter 
een zeer hoge isolatiegraad. Je hebt de 
keuze uit meerdere varianten, die van el-
kaar verschillen naargelang de reflectie. 
Zonwerende beglazing met veel weerspie-
geling neemt een zilveren tint aan, de vari-
ant met minder weerspiegeling heeft een 
blauwgrijze kleur. 
Een andere categorie van dubbele begla-
zing is veiligheidsglas, dat bestaat uit een 
of twee platen in gelaagd of gehard glas. 
Gelaagd glas is samengesteld uit meerde-
re lagen. Een doorzichtige veiligheidsfolie 
voorkomt dat het glasblad in duizend stuk-

jes uiteenvalt bij een glasbreuk. Omdat de 
plaat heel blijft, kun je je ook niet verwon-
den aan glasscherven of binnenvallend 
glas. De folie zorgt er tevens voor dat bij 
een val of een inslag van een kogel geen 
openingen in het glas ontstaan. Bovendien 
vormt veiligheidsglas een extra hinder-
nis tegen inbrekers en vandalen. Gehard 
glas is dan weer thermisch behandeld 
om de breuksterkte te verhogen. Krijg je 
te maken met een glasbreuk, dan vliegt 
het glas in ontelbare onscherpe stukjes 
uit elkaar waardoor je minder risico loopt 
om gekwetst te raken. Nog een ander type 
veiligheidsglas ten slotte is brandwerend 
glas. Dat beschermt je tegen vuur omdat 
het, afhankelijk van zijn structuur, de hit-
testraling 30 tot 120 minuten tegenhoudt 
of beperkt.

Bron: Belisol
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van dubbel naar superisolerend

Overgaan van gewoon dubbel glas – dat ou-
der is dan 10 jaar – naar hoogrendements-
glas rendeert ook. Vaak kun je de profie-
len zelfs behouden. Hoogrendementsglas 
heeft een U-waarde van 1,1 of 1,0 W/m²K 
en isoleert dus tot bijna drie keer beter dan 
gewoon dubbel glas. De vervanging heb je 
redelijk snel terugverdiend door de daling 
van je energieverbruik en de premies die 
netbeheerders uitkeren.
Hoogrendementsglas is geassembleerd 
uit twee glasbladen met een spouw ertus-
sen. Het heeft een dun isolerend metaal-
laagje aan de binnenzijde van een van de 
glasbladen. De spouw kan worden opge-
vuld met een edelgas zoals argon. Daar-
door blijft enerzijds de warmte in huis en 
kunnen anderzijds de zonnestralen nog 
binnendringen. Dit leidt tot minder grote 
temperatuurschommelingen in de onmid-
dellijke omgeving van het raam wat zorgt 
voor een hoger wooncomfort.
Sinds enkele jaren kun je ook je toevlucht 
zoeken tot dubbele beglazing, die nog be-
ter isoleert dan de ondertussen standaard 
hoogrendementsbeglazing. Dit superiso-
lerende glas triomfeert met een U-waarde 
van 0,8 W/m²K. Deze lagere waarde wordt 
bereikt door een extra coating aan te bren-
gen. De ruimte tussen de glasbladen is 
opgevuld met een duurdere edelgasmix. 
Superisolerend glas is zeker geschikt om 
enkel glas te vervangen. De terugverdien-
tijd bedraagt gemiddeld zes jaar.

van enkel of dubbel naar 
drievoudig

Het glas van de toekomst is drievoudige 
beglazing. Bij dit glas kan de U-waarde 
oplopen tot 0,5 W/m²K. Drievoudig glas is 
aan het doorbreken. Het brengt weliswaar 
hogere aankoop- en plaatsingskosten met 
zich mee. Bovendien is dit glas dikker en 
zijn oude profielen niet berekend op het 
zwaardere gewicht. Bij de omvorming van 
een bestaande woning tot een laagener-
giewoning of een passiefhuis moet je dan 
ook het raamwerk vervangen door aange-
paste raamprofielen en is er een voldoen-
de diepe sponning nodig. Maar misschien 
is het wel tijd om te kiezen voor strakkere 
of anders gekleurde profielen zodat je huis 
met drievoudig glas een complete meta-
morfose kan ondergaan?
Drievoudige beglazing bestaat uit drie 
glasbladen en twee luchtledige spouwen. 
Deze techniek verbetert zowel de thermi-
sche als de akoestische isolatie. De mid-
delste glasplaat voorkomt condensvor-
ming aan de binnenzijde van het raam. Ze 
doet immers dienst als een buffer tussen 
de koude buiten en de warmte binnen. Let 
wel, drievoudig glas komt enkel tot zijn 
recht in een woning die uitstekend is ge-
isoleerd. De beglazing op zich kan een to-
taal energieprobleem niet oplossen. Drie-
voudige beglazing is dan ook helemaal op 
haar plaats in woningen die volledig ener-
giezuinig zijn opgebouwd, denk aan pas-
siefhuizen. Daarnaast kan drievoudig glas 
interessant zijn als je het vermogen van de 
verwarming wilt beperken, bijvoorbeeld 
in het geval van een warmtepomp. An-
ders dan bij een centrale verwarming op 
stookolie of aardgas staat de prijs van een 
warmtepomp sterk in verhouding tot het 
gewenste vermogen. Een warmtepomp 
met een lager vermogen zal je bijgevolg 
een pak minder kosten.
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5.2 maak van je raam een eyeCatCher  
dankzij het gepaste raamprofiel

Aangezien de gevel het uithangbord is van je woning, moet je weloverwogen je ramen gaan 

uitkiezen. Belangrijk hierbij zijn de raamprofielen. Afhankelijk van je budget en welk type 

raam bij jouw architecturaal plaatje past, heb je de keuze uit drie materiaalsoorten: hout, 

aluminium of pvc.

als met een krasbestendige structuurlak. 
Waar je wel mee moet oppassen, zijn spe-
ciale raamvormen. Hier is aluminium niet 
echt geschikt voor en, moest je hier toch 
voor kiezen, dan gaan deze ramen erg 
duur uitvallen. Qua isolatie scoort alumi-
nium over het algemeen iets minder goed 
dan hout en pvc. De duurdere aluminium-
klasses zijn echter wel volledig warmte- 
en geluidsisolerend. Pluspunten zijn een 
lage uitzettingscoëfficiënt en een grote 
stabiliteit. Bovendien vormen aluminium 
raamprofielen een extra veiligheid tegen 
inbrekers omdat de ramen die opendraai-
en of een draaikip-stand hebben, stan-
daard voorzien zijn van stalen sluitnokken 
met meerpuntsluitingen. 

aluminium: de huidige klassieker  
onder de moderne Woningen 
Tegenover het traditionele hout, heb je het 
trendy aluminium. Aluminium is een sterk, 
duurzaam en onderhoudsarm materiaal. 
Het is zo populair in de huidige strakke stijl 
omdat het zich uitstekend leent voor extra 
grote raamoppervlakten, schuifdeuren, 
lichtdakconstructies... Je kunt uiteraard 
in minder moderne woningen ook kiezen 
voor deze slanke aluminium profielen, 
aangezien je qua afwerking alle kanten uit 
kunt. Zo kan je de metaallook behouden of 
kiezen voor een van de vele kleurmogelijk-
heden. Dit kan zowel met anodisatie waar-
door je een gladde slijtvaste laag krijgt 

Bron: Deceuninck
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Belisol.  
Want u wil zeker zijn.
Belisol is al 45 jaar expert in ramen en deuren. We 
zijn het grootste netwerk van lokale vakmensen in 
België. Onze sterkte? We bekijken alles vanuit het 
oogpunt van de klant. We doen niet zomaar wat 
verwacht wordt, we gaan voor wat onze klanten 
echt nodig hebben. Daarom staan we in het vak 
als eeuwige uitdagers, altijd werkend aan betere 
producten, een sterkere organisatie en de meest 
klantgerichte aanpak.

Graag meer informatie? Contacteer een showroom 
in uw buurt voor een kennismakend gesprek met 
één van onze Belisol-adviseurs of ga naar belisol.be.

www.belisol.be
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pvC - de toekomstige klassieker? 
Dit laatste aspect is ook een pluspunt van 
pvc, traditioneel beschouwd als het goed-
koopste materiaal. Tegenwoordig vind je 
pvc-raamprofielen echter in verschillende 
prijsklasses, aangepast aan alle soorten 
glastypes. De vooroordelen over een be-
perkte duurzaamheid en kleinere stabili-
teit zijn dan ook niet langer van toepassing 
op de kwalitatievere pvc-raamprofielen. 
Daarnaast is pvc heel onderhoudsvriende-
lijk en zorgt het voor een uitstekende ge-
luids – en thermische isolatie. Qua looks 
heb je een brede keuze, variërend van 
de standaardkleuren tot elke RAL-kleur. 
Daarnaast kan je nog kiezen voor een fo-
lie of verf met een natuurlijke hout- of 
staallook. Specialere vormen kan je dan 
wel niet uitvoeren in pvc, maar dit kan je 
eventueel opvangen door sierlijsten aan te 
brengen. Deze zijn er in verschillende vari-
anten, zodat je voor elke bouwstijl toch een 
passend pvc-raamprofiel vindt.
Genoeg stof om na te denken en het per-
fecte raamprofiel te kiezen!

hout - de eeuWige klassieker 
Vroeger was hout het materiaal bij uit-
stek voor raamprofielen. Hout is immers 
van nature uit een vocht – en warmtere-
gelaar en het zorgt voor een uitstekende 
thermische en akoestische isolatie. Ook 
esthetisch gezien blijft hout door zijn na-
tuurlijke en warme uitstraling nog steeds 
een populaire klassieker. Er zijn diverse 
natuurlijke houttinten en daarbovenop heb 
je nog een uitgebreid kleurenpallet voor 
handen. Voor een langdurige bescherming 
tegen zonlicht, weersinvloeden en onge-
dierte moet hout wel goed behandeld wor-
den met niet altijd even milieuvriendelijke 
producten. Het blijft dus redelijk onder-
houdsintensief en je moet er ook rekening 
mee houden dat de houtprijzen de laatste 
jaren in stijgende lijn zitten. Wat dan weer 
een pluspunt is, is het feit dat het zich ge-
makkelijk laat bewerken. Wanneer je dus 
speciaal gevormde ramen wilt of een af-
werking met fantasietjes, dan is hout het 
ideale materiaal.

Bron: Belisol
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gemak heeft zijn prijs

Hoe gaat de binnenafwerking van het ge-
plaatste raam in zijn werk? Voor een strak 
resultaat ligt gyproc of modern pleister-
werk het meest voor de hand. Daarnaast 
kan je ook kiezen voor een afkasting in 
pvc, hout of mdf. Dit laatste materiaal is de 
voordeligste oplossing, maar brengt ach-
teraf wel nog wat schilderwerk met zich 
mee. Pvc is dan weer een kant-en-klaar 
product. Eens geplaatst, zit het werk er 
voor iedereen op. Een verfborstel is niet 
nodig, want je kiest op voorhand de kleur 
die je wenst. Bovendien vraagt pvc nauwe-
lijks onderhoud. Af en toe veeg je het op-
pervlak af met een vochtige doek en alles 
blinkt weer als nieuw. Dat gemak heeft wel 
zijn prijs. Een eindafwerking in pvc is iets 
duurder dan in mdf. Houd er bovendien re-
kening mee dat je door het kleurverschil 
tussen de nieuwe pleister en de oorspron-
kelijke binnenmuur je hele wand moet 
herschilderen.

netjes afgeWerkt!
De kwaliteit van je ramen is belangrijk, net 
als de plaatsing. Maar ook voor de afwer-
king moet je kunnen rekenen op vakman-
schap. Wat komt daar zoal bij kijken?

finishing touCh

Bij een renovatie moet zowel de binnen- 
als de buitenafwerking van je ramen piek-
fijn in orde zijn. De afwerking zorgt niet al-
leen voor de finishing touch van je gevel en 
interieur, ze oefent ook een invloed uit op 
de isolatiewaarde van je woning.

WaterdiCht geheel

Gewoonlijk gebeurt de plaatsing met 
raamdoken, die het raam stevig veran-
keren in de muur. De ruimte tussen het 
raam en de gevel wordt opgevuld met 
purschuim of hout. Een zwelbandje zorgt 
voor de aansluiting van het raam met de 
buitensteen, zodat het geheel waterdicht 
is. Kleine dorpels aan de buitenkant van-
gen eventueel het hoogteverschil tussen 
het geplaatste raam en de aansluiting met 
de blauwe of keramische steen op. Spe-
cifiek voor raamprofielen in pvc worden 
afkastingsprofielen gebruikt in hetzelfde 
materiaal en dezelfde kleur als het buiten-
schrijnwerk. De opening tussen de gevel-
steen en het raam wordt daarbij met een 
siliconenvoeg afgewerkt.

Bron: Belisol
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5.3 val met de voordeur in huis
Kamerhoge, robuuste voordeuren passen perfect in het plaatje van hedendaagse nieuw-

bouwwoningen. Zij stelen de show met hun moderne design en hun hoogte tot wel drie 

meter. Een voordeur vervult meer functies dan je denkt. Ze verleent niet alleen toegang 

tot je huis, maar verwelkomt ook bezoekers en biedt bescherming tegen weer en wind en 

ongewenste indringers.

ge plaatsing van de voordeur beperken de 
warmteverliezen. 
Deurbladen met een dikte van 46 en 65 
millimeter die volledig met onschadelijk 
PU-hardschuim zijn gevuld, zorgen voor 
een uitstekende warmte-isolatie. De alge-
mene thermische waarde van een nieuwe 
voordeur – de U-waarde – moet lager of 
gelijk zijn aan 2 W/m²K. De meeste profie-

WinddiCht en geisoleerd

Een functionele voordeur houdt koude 
temperaturen buitenshuis en laat de bin-
nenwarmte niet ontsnappen. Ze is zowel 
bovenaan, langs de zijkanten als onder-
aan winddicht en uitgerust met een lage 
drempel. Energiebesparing in de woning 
is tegenwoordig zeer belangrijk. Een goe-
de thermische isolatie en een nauwkeuri-

Bron: Hörmann
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Door een veiligheidsstrip in een stalen 
deur te integreren, kan ze niet worden op-
getild. Staal is ook nog eens onbrandbaar. 
Dat maakt een voordeur in staal ook erg 
geschikt voor zij-ingangen naar je woning. 
Je huis is immers maar zo goed beveiligd 
als de zwakste schakel.

mee met de tijd

Voordeuren halen ook goede punten op het 
vlak van akoestische isolatiewaarden. Een 
voorbeeld? Een isolatielaag van 60 milli-
meter maakt een voordeur geluidswerend 
tot 45 decibel. Mits een secuur productie-
proces, waarbij de toleranties tot een mi-
nimum worden herleid, biedt zo een deur 
ook een zeer goede weerstand tegen on-
aangename geuren. 
Ben je helemaal mee met de tijd? Dan is 
een app waarmee je de voordeur kunt be-
dienen beslist een kolfje naar je hand. Met 
dit technologische snufje zie je van op af-
stand of de deur open of gesloten is en kun 
je ze ontgrendelen of sluiten.

len en panelen die fabrikanten aanbieden, 
beantwoorden aan deze norm. Voordeuren 
met U-waarden van maximum 1,1 W/m²K 
zetten de toon en deuren met ten hoogste 
0,82 W/m²K voldoen aan de eisen die aan 
lage-energiewoningen worden gesteld. 
Een van de absolute koplopers onder de 
voordeuren haalt zelfs 0,47 W/m²K!

aluminium of staal?
Een aluminium voordeur oogt strak, ele-
gant en modern en ziet er na jaren nog als 
nieuw uit. Voor de samenstelling van de 
deur van je dromen kun je putten uit een 
arsenaal van kleuren, designs, motieven 
en handgrepen. Net als aluminium voor-
deuren kunnen ook deuren in staal op een 
innovatieve en effectieve manier worden 
geïsoleerd. Staal heeft als bijkomende 
voordelen dat het goedkoper is dan alumi-
nium en zowel bij de stijl van een eigentijds 
als een karakteristiek huis past. Dit enorm 
sterke materiaal verschaft extra veiligheid 
en maakt het inbrekers bijzonder moeilijk. 
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Welke veiligheidsklasse kiezen?
Elke dag zijn in België ongeveer 275 in-
woners het slachtoffer van een wonin-
ginbraak. Sinds kort is een nieuw type 
versterkte buitendeur in opmars die de 
hoogste weerstand biedt tegen inbraak 
en zware agressie. De huidige standaard 
EN 1627: 2011 – veiligheidscategorie RC 
– heeft de oude norm uit 1999 vervan-
gen. Voorheen volstond het dat één enkel 
willekeurig punt van de buitendeur werd 
getest op inbraakweerstand. De nieuwe 
standaard vereist dat het volledige deur-
oppervlak op de proef wordt gesteld, punt 
per punt en dit elke 10 tot 20 centimeter. 
Ieder punt moet gedurende 10 minuten de 
test doorstaan om te beantwoorden aan de 
hoogste veiligheidsklassen. 
In Europa zijn er zes veiligheidsklassen 
van kracht. Zo moet een buitendeur met 
veiligheidsklasse 4 weerstand bieden te-
gen een ervaren inbreker, die is uitgerust 
met zwaar inbrekersmateriaal aangevuld 
met een drilboor, een elektrische zaag en 
breek- en kapgereedschap. Om tot klasse 
4 te worden toegelaten, is het noodzakelijk 
dat minstens één slot in de deur voldoet 
aan de weerstandsklasse 7. Het gepant-
serde driewegslot wordt beschermd door 
twee boorbeveiligde mangaanplaten en is 
gemonteerd in een stalen behuizing.

gepantserde ConstruCtie

Hoe is een buitendeur met veiligheidsklas-
se RC4 geconstrueerd? In de vakhandel 
kun je onder meer terecht voor een model 
met een speciaal gevormd L-frame met 
een dikte van 115 millimeter. Dit frame is 
niet alleen veel breder dan de gewone vei-
ligheidsdeur, maar bestaat ook nog eens 
uit acht extra geplooide profielen. Die 
verhogen in extreme mate de rigiditeit en 
voorkomen dat het deurblad tijdens een 
inbraakpoging vervormt. De buitendeur 
wordt geplaatst met 17 bevestigingsan-
kers en deze zijn op hun beurt beschermd 
door 24 millimeter dikke hulzen. Hierdoor 
kan de deur in bijna elk type muur worden 
verankerd. Zeg nu zelf, dat geeft toch een 
gerust gevoel van geborgenheid!

met de deur 
in huis.

Bron: Hörmann
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5.4 het gemak van garagepoorten
Een nieuwe garagepoort koop je met verstand van zaken. Ze bergt niet alleen je auto en 

fietsen op, maar blinkt bovenal uit in veiligheid en gebruiksgemak. Een duurzame, esthe-

tische en goed isolerende garagepoort is een aanzienlijke meerwaarde voor je woning.

blad en het kozijn verminderen het gevaar 
voor ongewild knellen of inklemmen van 
personen of voorwerpen. Weet wel dat de 
hefarmen aan beide zijkanten van de ga-
rageopening nogal wat plaats innemen, 
waardoor de doorrijruimte versmalt. 
De poort kan ook worden voorzien van 
ventilatieopeningen. Voor extra gemak 
kun je de kantelpoort bedienen met een 
handzender, dan hoef je de auto niet meer 
uit om de poort te openen. Moet je dikwijls 
in de garage zijn, zonder dat je de kantel-
poort helemaal wilt openen? Kies dan voor 
een poort met een loopdeur, zodat je snel 
de garage kunt binnen- en buitenstappen.

kantelpoort

Een klassieker onder de garagepoorten 
– en meteen ook de goedkoopste – is de 
kantelpoort. Ze bestaat uit één enkele gro-
te plaat, die met behulp van een veer naar 
boven wordt gekanteld. De poort rust hori-
zontaal op rails onder het plafond wanneer 
de garage open is. 
Kantelpoorten zijn uitgerust met verschil-
lende beveiligingen en functies. De meer-
voudige vergrendelings- en verensystemen 
bieden een optimale veiligheid. Flexibele 
beschermkappen over de hefarmen en 
flexibele kunststoflijsten tussen het poort-
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seCtionale poort

Een sectionale poort opent verticaal naar 
boven. Daardoor win je meer plaats in en 
voor de garage en blijft de doorrijruimte 
volledig vrij. Dit maakt het parkeren van 
je auto een stuk eenvoudiger! De poort is 
samengesteld met stevige geïsoleerde 
panelen, die onderling verbonden zijn met 
scharnieren en apart van elkaar bewegen. 
Tijdens het openen schuiven de panelen 
horizontaal op rails onder het plafond. Een 
mechanische beveiliging zorgt ervoor dat 
de poort onmiddellijk stopt met sluiten 
bij contact met onvoorziene hindernissen 
zoals lichaamsdelen of voorwerpen. Een 
sectionale poort is trouwens uitstekend 
beveiligd tegen inbraak. Eenmaal de poort 
goed is afgesloten, lukt het niet meer om 
ze aan de buitenkant op te tillen en kun je 
op je twee oren slapen. 
Sectionale poorten zijn geschikt voor zo-
wel brede als smalle doorgangen. Beschik 
je niet over een standaard garageopening? 
Geen nood! Een sectionaalpoort kun je 
gemakkelijk op maat laten maken en dus 
in elke ruimte inbouwen. De vorm van 
de poortopening speelt geen rol. Die kan 
rechthoekig of afgeschuind zijn, met een 
segmentboog of met een rondboog. De 
sectionaalpoort is dan ook zeer geschikt 
voor renovatieprojecten.

zijdelingse seCtionale poort

Kun je geen gewone sectionaalpoort in-
stalleren omdat er te weinig ruimte is on-
der het plafond van de garage? Dan is een 
zijdelingse sectionale poort een pasklare 
oplossing. Een dergelijke poort opent zij-
waarts zodat de ruimte onder het plafond 
volledig vrij blijft. Dat is handig om bijvoor-
beeld surfplanken of kano’s op te bergen. 
Door haar speciale constructie is een zij-
delingse sectionale poort ook geschikt om 
te plaatsen bij een schuin dak of andere 
moeilijke montagesituaties. 
Zijdelingse sectionaalpoorten zijn ge-
woonlijk uitgerust met een zogenaamde 
loopdeurfunctie. Dit betekent dat je de 
poort manueel of automatisch ook snel 
gedeeltelijk kunt openen. Erg handig als 

de garage vaak dienst doet als toegang 
tot de woning of als fietsenstalling. Want 
dan moet je de poort niet telkens volle-
dig openschuiven om bijvoorbeeld met de 
fiets naar binnen of buiten te rijden. Een 
zijdelingse sectionale poort kan je vlotjes 
openen omdat ze veel lichter over de rails 
loopt dan andere garagepoorten. Je kunt 
naar wens kiezen voor een links of rechts 
wegschuivende poort.

bi-seCtionale poort

De bi-sectionale poort ziet er op het eer-
ste gezicht hetzelfde uit als de klassieke 
kantelpoort. Ze komt tegemoet aan de stij-
gende populariteit van monovolume- en 
terreinwagens. De poort bestaat uit twee 
houten panelen, die bij het openen en slui-
ten de hoge achterkant van deze voertui-
gen niet kunnen beschadigen. Liefhebbers 
hebben de mogelijkheid om de poort te 
verfraaien met een verhoogde plint en an-
dere sierstukken.

rolpoort

Wie in zijn garage niet genoeg plaats heeft 
om een kantelpoort of een sectionale 
poort te plaatsen, kan terugvallen op een 
rolpoort. Deze werkt zoals een klassiek 
rolluik en rolt op rond een wikkelas. De 
aandrijving voor het openen en sluiten van 
de poort kan boven of voor de garageope-
ning worden geplaatst. 
Rolpoorten staan bekend om hun energie-
zuinigheid en duurzaamheid. De rolpoort 
start en stopt geruisloos door de toepas-
sing van de trekverentechniek. Zo wordt 
het aandrijfmechanisme ontzien en heb je 
minder geluidsoverlast tijdens het openen 
en sluiten. In een noodgeval kan de poort 
eenvoudigweg manueel worden bediend 
zonder handzwengel. Dubbele kabelge-
leidingen beveiligen de rolpoort trouwens 
tegen het vallen. En inbrekers, die zijn 
eraan voor de moeite. De speciale bevesti-
ging van het rolpoortprofiel op de wikkelas 
garandeert een veilige en inbraakwerende 
vergrendeling. Dat maakt het nagenoeg 
onmogelijk om het poortblad op te heffen.
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voor iemand met slechte bedoelingen, veel 
groter.  Het bouwen van een carport of ga-
rage is een extra investering. Belangrijk is 
de duurzaamheid van de constructie. Ge-
schikte materialen zijn: metselwerk, ver-
duurzaamd hout en gegalvaniseerd metaal 
of aluminium. Een carport in hout of metaal 
is goedkoper dan een gemetselde garage. 
Carports zijn modulair opgevat en kunnen 
gemakkelijk meegroeien met de wagen of 
je kunt er een gesloten gedeelte aanbou-
wen als tuinberging. Een begroeide carport 
integreert dan weer mooi in de tuin.
Voor zowel garage als carport heb je een 
stedenbouwkundige vergunning nodig.

massieve poort

Landelijke en pastorijwoningen gaan tradi-
tioneel gepaard met massieve garagepoor-
ten. De dubbele naar buiten draaiende deu-
ren kunnen handmatig of automatisch met 
een motor worden geopend en gesloten.

garage of Carport?
Zowel carport als garage hebben hun 
voor- en nadelen. Een garage is een vol-
ledig afsluitbare ruimte waar de auto vei-
liger staat tegen diefstal of inbraak en be-
schermd wordt tegen weer en wind. Bij een 
carport is het risico om gezien te worden, 
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5.5 binnenzonWering,  
een sfeervolle liChtbreker

Een interieur is pas geslaagd als het totaalplaatje klopt. Ook de binnenzonwering draagt 

haar steentje bij tot sfeervol en gezellig wonen. Uiteraard bestaan er heel wat decoratieve 

oplossingen om je ramen tot in de puntjes aan te kleden. De trends? Rolgordijnen en jaloe-

zieën houden techniek en esthetiek strak in balans, de voile krijgt concurrentie van nieuwe 

materialen en het klassieke rolluik vindt zichzelf opnieuw uit.

mogelijk, net als een semi-transparante 
variant. Een rolgordijn kan zelfs worden 
gepersonaliseerd met een lievelingsfoto. 
Qua bediening word je in de watten gelegd. 
Die kan manueel gebeuren of met behulp 
van een wandschakelaar, een afstandsbe-
diening of domotica. Met één druk op de 
knop breng je het rolgordijn automatisch 
in de gewenste positie. Handig toch?

rolgordijnen 
De meest populaire binnenzonwering? 
Rolgordijnen, zoveel is zeker! Ze hebben 
een vlakke uitstraling en het assortiment 
is geschikt voor zeer uiteenlopende doel-
einden. Zo heb je de keuze uit een transpa-
rant rolgordijn voor een maximale lichtin-
val of een verduisterend materiaal voor de 
slaapkamer. De combinatie van een trans-
parant én verduisterend doek is eveneens 
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jaloezieen 
Wie van sobere klassieke tot minimalis-
tische interieurs met een Scandinavisch 
tintje houdt, kan zijn ramen opsmukken 
met horizontale of verticale jaloezieën. 
Beide ogen tijdloos en modern. Ze beho-
ren zonder twijfel tot de meest veelzijdige 
vormen van raamdecoratie. Jaloezieën 
zijn samengesteld uit lamellen in textiel, 
pvc, aluminium of hout en dit meestal op 
maat. Door de lamellen te kantelen of te 
oriënteren, kun je de lichtinval naar wens 
bepalen en bijvoorbeeld een verduisterend 
effect creëren. Zelfs de inkijk van buitenaf 
heb je volledig onder controle. Vergeet ook 
de isolerende functie van lamellen niet. Ze 
houden het binnenskamers in de zomer 
lekker koel en in de winter gezellig warm. 
Welke afmetingen de lamellen ook hebben, 
ze hangen altijd mooi strak en dragen bij 
tot de rust in een interieur. Je kunt je hart 
ophalen aan allerlei kleuren en verschil-
lende breedtes. Hoe groter het raamop-
pervlak, hoe beter de bredere lamellen tot 
hun recht komen. Lamellen in kunststof 
zijn ook nog eens onderhoudsvriendelijk 
omdat je ze moeiteloos kunt afwassen. Is 
gebruiksgemak een van je stokpaardjes? 
Dan is een elektrische bediening zeker 
geen overbodige luxe.
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sCreens

Om de warmte buiten te houden en het 
felle zonlicht te temperen, bieden screens 
een uitkomst. Je kunt ze handmatig uitrol-
len, maar ook automatisch en dit bij een 
bepaalde temperatuur of lichtsterkte. Met 
de screen omlaag is je interieur overdag 
nog altijd verlicht, ‘s avonds blijft het door-
zicht van buiten naar binnen beperkt tot 
contouren. De doorkijk hangt natuurlijk af 
van de dikte en de verduisteringsgraad van 
het materiaal. Screens kun je eenvoudig 
monteren zowel in nieuwbouw als in be-
staande woningen. Ze zijn vooral in trek bij 
bewoners van moderne huizen met grote 
ramen.

rolluiken

Koester jij je privacy, streef je naar een 
goede thermische en akoestische isolatie 
en ben je op zoek naar een extra buffer te-
gen inbrekers? Dat zijn rolluiken wellicht 
jouw ding. Als ze naar beneden zijn, zor-
gen ze voor een totale verduistering en kan 
niemand nog naar binnen gluren. Geluiden 
van buitenaf worden eveneens geweerd. 
Op het vlak van thermische isolatie zit je 
zomer en winter goed. Rolluiken vermin-
deren tevens je stookkosten en dat is ui-
teraard mooi meegenomen. Ze geven je 
ook een comfortabel gevoel van veiligheid. 
Want inbrekers laten een woning met rol-
luiken liever links liggen.

Bron: Renson
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5.6 buitenzonWering plaatsen?  
dat is toCh zonneklaar!

Zonnestralen houd je best al tegen voor ze het glasoppervlak van je ramen bereiken.  

Met grote ramen haal je dan wel veel daglicht in huis, maar op zomerse dagen kunnen  

de glaspartijen voor een broeikaseffect zorgen.

Combi met natuurlijke ventilatie

Wil je jouw woning zo koel mogelijk hou-
den, combineer dan de zonwering met na-
tuurlijke intensieve ventilatie om ze kos-
teloos af te koelen. Dit ventilatiesysteem 
maakt gebruik van grote luchtstromen, die 
worden ingezet wanneer de buitenlucht 
koeler is dan de binnenlucht. Vaak is dit ’s 
nachts het geval, waardoor het systeem 
ook bekendstaat als nachtkoeling. Om het 
in je woning toe te passen, plaats je een of 
meerdere roosters aan de buitenkant van 
het raam.

automatisChe aansturing

Buitenzonwering werkt optimaal als ze 
automatisch wordt aangestuurd. Een lux-
meter bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de 
zonwering vanzelf omlaag gaat vanaf een 

oververhitting tegengaan

Nog geen buitenzonwering? Dan kan de 
zon via het glas rechtstreeks je huis bin-
nendringen. Ze warmt de vloer, meubels, 
wanden en andere delen van het interieur 
op die op hun beurt de warmte weer af-
geven. Deze warmte wordt door het glas 
weerkaatst en zit dus eigenlijk gevangen 
in huis, wat in een goed geïsoleerde en 
luchtdichte woning weinig comfortabel is. 
Bij oververhitting vind je binnenshuis geen 
afkoeling, slaap je minder goed en wegen 
inspanningen zwaar. En dan is er nog de 
klimaatverandering. Het aantal warme 
dagen per jaar stijgt, waardoor het aan-
tal dagen waarop je de verwarming moet 
aanzetten daalt. Zonwering wordt dus als-
maar belangrijker om oververhitting tegen 
te gaan en de verwarmingsbehoefte te 
verkleinen.

Bron: Renson
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bepaalde hoeveelheid zonnestralen. Op 
die manier neemt je ‘smart home’ jou dit 
werkje uit handen, of je nu thuis bent of 
niet. Natuurlijk kan je de buitenzonwering 
ook aansturen via een domoticasysteem. 
Dergelijke technologische snufjes voor-
komen dat je huis te snel en overmatig 
opwarmt. Ze beperken ook de kosten om 
je huis terug af te koelen met behulp van 
energieverslindende airco- of koelsyste-
men. Omgekeerd kan je tijdens de koudere 
maanden flink profiteren van de zonne-
winsten en de verwarmingskosten voor de 
woning indijken.

vast of beWeegbaar

Je gevel extra cachet geven met een ar-
chitecturaal zonweringsysteem? Dat doe 
je met lamellen! Die zijn zo ontworpen dat 
ze een maximum aan zonlicht tegenhou-
den en een minimum aan wind opvangen. 
Vaste of beweegbare lamellen uit hout of 
aluminium worden verticaal voor het raam 
bevestigd aan een verankerde draagstruc-
tuur op de gevel. Ze zijn regelbaar in ver-
schillende standen en creëren een scha-
duweffect. In de zomer kan de zon niet 
rechtstreeks door het raam schijnen. De 
lamellen brengen dan voldoende schaduw 
zonder het uitzicht naar buiten te belem-
meren. Tijdens de winter, wanneer de zon 
lager staat, laten ze het licht en de aange-
name zonnewarmte door de ruiten piepen. 
Binnen het gamma van lamellen komen 
verschillende vormen voor. C-vormige en 
S-vormige lamellen hebben een schap-
pelijke prijs. Deze lamellen zijn echter 
niet de sterkste op de markt en vergen 
iets meer onderhoud. Stof, zand, vuil en 
spinnenwebben kunnen zich immers aan 
de binnenzijde van de lamellen ophopen. 
Lensvormige en parallellogramvormige 
lamellen zijn steviger en ook geschikt voor 
grotere overspanningen. Hun onderhoud 
is een fluitje van een cent. Natuurlijk gaan 
al die goede eigenschappen gepaard met 
een hoger prijskaartje. Wie uit is op een 
maximaal comfort gaat voor lamellen die 
zijn uitgerust met een elektrische motor 
en een elektronische besturing om ze in 
de gewenste positie te draaien.
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geen hinderlijke kabels of profielen in de 
hoek. Beide zijden van deze doekzonwe-
ring worden gelijktijdig af- of opgerold.

sChuif de zon aan de kant

Zonwerende verticale schuifpanelen zijn 
handige hulpjes om manueel of automatisch 
de lichtinval in huis te sturen. Heb je meer 
licht nodig, dan schuif je het paneel open. 
Is er te veel licht en zonnewarmte of wens 
je meer privacy, dan schuif je het paneel 
gedeeltelijk of volledig voor de ramen. De 
schuifpanelen zijn opgebouwd uit lamellen 
of een zonwerende doek en zitten netjes in 
een aluminium kader. Dat ziet er niet alleen 
knap uit, maar het vergroot ook meteen de 
stevigheid. Je kan kiezen uit drie geleidings-
systemen. Het enkelvoudig schuifsysteem 
laat toe de panelen afzonderlijk en onaf-
hankelijk van elkaar te verschuiven. Bij het 
symmetrisch schuifsysteem bedien je één 
paneel en gelijktijdig schuift het andere van-
zelf mee. Het telescopisch schuifsysteem 
doet twee of meer panelen achter elkaar 
open en dicht schuiven.
Onthoud dat zonwering een goede investe-
ring is en een gunstig effect heeft op je ener-
giefactuur. Want in de winter bespaar je op 
verwarmingskosten, in de zomer op uitgaven 
voor de ventilatie en de airco. Klop voor het 
juiste advies aan bij een specialist. Die schat 
de oriëntatie van je woning in en houdt even-
tueel rekening met de beplanting en andere 
schaduwrijke objecten rondom je woning.

gevel op het zuiden

Om de lichtinval bij een hoogstaande zon 
te beperken en om zonwinst in de koudere 
maanden te behalen, kan je gebruikmaken 
van horizontale luifels boven het raam, voor-
al in gevels die op het zuiden zijn gericht. 
De onderhoudsvriendelijke luifels verstoren 
het zicht naar buiten niet en worden gecon-
strueerd met lamellen. Die zijn op, onder of 
tussen de dragers gemonteerd. De hellings-
graad van de lamellen is standaard vastge-
legd op 60 graden, met het oog op de hoog-
ste zonnestand tijdens de zomer. Systemen 
met kantelbare of openschuivende alumini-
um lamellen zijn het neusje van de zalm.

een doek voor elk raam

Met doekzonwering regel je het zonlicht op 
een dynamische wijze. De knikarm- en uit-
valschermen, markiezen, verticale screens 
en oplossingen voor schuinliggende of ho-
rizontale beglazing worden discreet geïn-
tegreerd in de buitenzijde van je woning en 
passen dankzij een uitgebreid kleurengam-
ma bij elke bouwstijl. Ze zorgen het hele jaar 
door voor een ideaal binnenklimaat, terwijl 
je blijft genieten van het zicht naar buiten. 
De mate van doorkijk kan je trouwens zelf 
bepalen en met een verduisterend doek 
bereik je eventueel het punt van totale ver-
duistering. Fabrikanten van doekzonwering 
reiken je verschillende mogelijkheden aan 
in functie van de beglazing en het raamtype. 
Een kwalitatieve doekzonwering voor ver-
ticale beglazing is windbestendig tot wind-
snelheden van maar liefst 130 kilometer 
per uur. Het geleidingssysteem houdt het 
doek altijd strak om te voorkomen dat het 
scheurt bij het minste zuchtje wind. Als 
de screens gesloten zijn, krijgen insecten 
geen kans om het huis binnen te dringen.  
Glasvezeldoeken scoren het best op het 
vlak van strakheid en vormvastheid en zijn 
bovendien zeer goed bestand tegen vocht 
en warmte. Het doek is ook UV-bestendig, 
kleurvast en vraagt enkel een regelmatig 
onderhoud met een zacht reinigingsmiddel.
De doekzonwering kan op verschillende 
manieren worden gemonteerd en is ge-
schikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
Wil je de zon buitensluiten en tegelijk frisse 
lucht binnenlaten? Kies dan voor een wind-
vaste verticale doekzonwering in combina-
tie met een ventilatietoevoerrooster. Heb 
je een veranda of een lichtstraat waardoor 
veel daglicht binnenstroomt? Een doekzon-
wering voor horizontale of schuinliggende 
beglazing voorkomt dat het interieur er on-
gewenst opwarmt. Met één druk op de knop 
beheer je het daglicht en de zonnewarmte.
Ook voor schuiframen en hoekramen is 
er een pasklare oplossing. Een zijdelings 
openschuivende doekzonwering gaat au-
tomatisch open in de richting van het raam. 
Zo doet het schuifraam ook mét zonwering 
dienst als doorgang. En een doekzonwe-
ring voor hoekramen ontneemt je zelfs het 
panoramische zicht naar buiten niet. Dus 
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tips & triCks

Droom je van speciaal gevormde ramen  
of een afwerking met fantasietjes?  
Dan is hout het ideale materiaal.

Ramen zijn maatproducten. Laat je goed 
begeleiden door vakmensen, zodat je jouw 

budget onder controle houdt.

De kwaliteit van ramen is belangrijk, net als 
de plaatsing. Ook voor de afwerking moet je 

kunnen rekenen op vakmanschap.

Het loont de moeite om te investeren  
in energiebesparende maatregelen.  
Die zijn goed voor premies en een  

lagere energiefactuur!

De isolatiewaarde van een voordeur kan 
je kiezen. Val je voor glas, ga dan voor 

superisolerende of driedubbele beglazing.

Is de garagepoort een onderdeel van je 
woning? Dan heb je er alle belang bij dat de 
poort thermisch geïsoleerd en luchtdicht is.

Als je renoveert en nieuwe ramen plaatst, 
doe je er verstandig aan om ineens mee te 

investeren in rolluiken of screens.

Wil je jouw woning zo koel mogelijk houden, 
combineer dan buitenzonwering met 

natuurlijke intensieve ventilatie.

Bron: Belisol
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ga niet over één naCht ijs

open of gesloten?
Centrale verwarmingsketels zijn verkrijg-
baar in verschillende modellen. Je kan een 
cv-ketel zowel op de vloer plaatsen als 
aan de wand hangen. Welk model de voor-
keur geniet, heeft vooral te maken met de 
beschikbare ruimte. Beide ketels komen je 
tegemoet met verschillende vermogens.
Kies je nu best voor een open of gesloten 

verwarmingsketel? Een open systeem put 
zijn zuurstof voor de verbranding uit de 
directe omgeving. Om zeker te zijn van 
een goede toevoer van verse lucht moet 
de ruimte waarin de cv-ketel is geplaatst 
voldoende worden geventileerd. De hoe-
veelheid lucht die nodig is, hangt af van het 
vermogen van de ketel. Het aanzuigen van 
lucht kan wel aanleiding geven tot tocht. 
De afvoer van rookgassen gebeurt langs 

6.1 Welke verWarmingsketel is de juiste?
Of je nu bouwt, renoveert of je oude ketel vervangt door een energiezuiniger model, de keu-

ze voor de juiste verwarmingsketel bepaalt voor een groot stuk je wooncomfort én ener-

giefactuur. Toekomstgerichte ketels en systeemoplossingen hebben uiteraard een streep-

je voor. Het aanbod bestaat onder meer uit condenserende ketels voor gas en stookolie, 

lagetemperatuurketels en warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Maar ook hernieuwbare 

energiesystemen zoals thermische zonne-installaties voor de opwarming van sanitair wa-

ter, hybride toestellen en warmtepompen die gebruikmaken van warmte uit de bodem, het 

grondwater of de omgevingslucht komen hoe langer hoe meer om de hoek kijken.

Bron: Easykit6Verwarming
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een klassieke schoorsteen. Het gesloten 
systeem voert rechtstreeks verse bui-
tenlucht aan via een dubbelwandige buis 
waarmee tegelijk de rookgassen het huis 
uit worden geblazen. Gesloten ketels ha-
len een iets hoger rendement omdat de 
koude buitenlucht door de aanraking met 
de rookgassen alvast wat opwarmt.
De warmwaterproductie is een belang-
rijke functie van een verwarmingsketel. 
Het water is bijvoorbeeld bestemd voor de 
keuken of de badkamer en stroomt naar 
de verwarmingstoestellen in huis. Om je 
woning van warm water te voorzien, heb je 
meerdere mogelijkheden. De doorstroom-
ketel bedient je pas op je wenken wanneer 
je om warm water vraagt. En dan nog zal je 
er even op moeten wachten. Je verspilt wel 
geen energie om het water constant warm 
te houden. Deze cv-ketel is vooral geschikt 
voor woningen waar niet vaak op eenzelf-
de moment veel warm water uit de kranen 
loopt. De cv-ketel met ingebouwde boiler 
houdt voortdurend een hoeveelheid water 
warm. Je hebt dus meteen warm water bij 
de hand wat behoorlijk veel energie op-
slorpt. De verwarmingsketel met aparte 
boiler is op maat van woningen waar liters 
en liters warm water wordt verbruikt, bij-
voorbeeld voor regendouches of in meer-
dere badkamers. Dit systeem voorziet 
je snel van warm water op verschillende 
aftappunten, zonder dat er temperatuur-
schommelingen in het sanitair water op-
treden.

Bron: Remeha
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goede redenen  
om te moderniseren

Op zoek naar een maximaal rendement en 
een groot warmtecomfort? Dan is de con-
densatieketel de beste keus. De hogere 
kostprijs in vergelijking met een gewone 
hoogrendementsketel is snel terugver-
diend en bovendien heb je recht op pre-
mies.
Condensatieketels werken op aardgas en 
mazout. Een condensatieketel gebruikt 
niet alleen de warmte die ontstaat bij de 
verbranding van gas of stookolie, maar ook 
de warmte die bij een klassieke ketel on-
benut door de schoorsteen verdwijnt. Met 
deze technologie halen condensatieketels 
een rendement van wel 98 procent bij de 
omzetting van gas of stookolie in warmte. 
Ze zijn dus bijzonder energiebesparend en 
kunnen je energiefactuur doen dalen met 
11 procent.
De condensatieketels van tegenwoordig 
leveren warmte af wanneer je erom vraagt. 
Ze hebben minimale energieverliezen via 
de schoorsteen en lage stra lings verliezen 
waardoor de ketels de stookruimte niet 
opwarmen. Als je hun optimaal rendement 
koppelt aan een moderne brandertechno-
logie, dan levert dit een zeer lage uitstoot 
van CO2-gassen en andere schadelijke 
stoffen op. En dat is goed voor de mens en 
het milieu.
Sinds 2015 mogen geen andere cv-ke-
tels dan condensatieketels meer worden 
geplaatst. Gewone hoogrendementske-
tels voldoen immers niet langer aan de 
verstrengde eisen van de wetgeving. Het 
rendement van een gascondensatieketel 
is iets hoger dan dat van een condensa-
tieketel op stookolie. De huidige oliecon-
densatieketels zijn evenwel klaar voor de 
toekomst en dus voor de omschakeling 
van fossiele olie op stookolie met toevoe-
ging van bio-olie. Daardoor kunnen ze ook 
met een aandeel aan hernieuwbare ener-
gie werken.
Naast het rendement heeft de rookafvoer 
een belangrijke impact op de kostprijs van 
de installatie. Voor een condensatieketel 
heb je altijd een speciale dubbelwandige 
buis nodig om verse lucht aan te zuigen 

en vervuilde verbrandingsgassen weer 
uit te stoten. Omdat een condensatieketel 
condenseert, loop je met minderwaardige 
buizen het risico dat de condens bevriest. 
Het gevolg is dat je schouw kan verstop-
pen, met alle nadelen van dien.
In ons land zijn nog ongeveer een half mil-
joen verwarmingsinstallaties in gebruik 
die ouder zijn dan 25 jaar. Deze installaties 
verspillen energie. Door hun onnodige CO-
2-uitstoot belasten ze het klimaat en dra-
gen ze bij aan de opwarming van de aarde. 
Wie zijn oude installatie vervangt door een 
condenserende hoogrendementsketel en 
combineert met zonne-energie, kan tot 35 
procent energie besparen. De condensa-
tieketel koppel je moeiteloos aan vloer-
verwarming, wandverwarming, luchtver-
warming, traditionele radiatoren of een 
warmtepomp.

lage temperatuur,  
hoog rendement

Denk je eraan te investeren in een kli-
maatneutrale woning door verschillende 
aanpassingen en verbeteringen te doen? 
Dan kan een lagetemperatuurketel je 
daarbij helpen. Deze ketel behaalt een ho-
ger rendement dan de oudere generatie 
verwarmingsketels – 94 procent tegenover 
80 procent – door je woning te verwarmen 
met lage temperaturen. Bovendien neemt 
zo een ketel minder plaats in en is hij duur-
zamer.
Hedendaagse nieuwbouwwoningen zijn 
beter geïsoleerd dan ooit. Dit heeft als ge-
volg dat de vraag op het vlak van verwar-
ming is veranderd én verminderd. In een 
woning met een lagere vraag naar verwar-
ming komt een lagetemperatuurketel he-
lemaal tot zijn recht. Dit systeem verwarmt 
het water tot ongeveer 50 graden Celsius. 
Een klassieke cv-ketel klokt af op 70 tot 90 
graden, temperaturen die je zelden benut 
waardoor er dan ook onnodig veel energie 
verloren gaat. Verwarmen met een lage 
temperatuur is dus energiezuinig en komt 
het milieu ten goede, zonder dat je daarbij 
je wooncomfort moet inperken. Want het 
systeem laat zich makkelijk combineren 
met bijvoorbeeld vloer- en wandverwar-
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verWarmen en  
stroom opWekken tegelijk

Met een warmtekrachtkoppeling (WKK) 
of een micro-WKK-module ben je minder 
afhankelijk van elektriciteitsleveranciers 
en stijgende energieprijzen. Deze innova-
tieve vorm van decentrale elektriciteitsop-
wekking heeft een dubbele werking. Een 
WKK wekt namelijk elektriciteit op én 
maakt efficiënt gebruik van de geprodu-
ceerde warmte en energie.
Bij de opwekking van elektriciteit ontstaat 
warmte. WKK-installaties gebruiken deze 
restwarmte voor de verwarming van de wo-
ning en voor het opwarmen van water voor 
sanitair gebruik. Zo slagen ze erin om een to-
taal energierendement te halen dat dubbel zo 
hoog ligt dan wanneer de elektriciteit en de 
warmte afzonderlijk worden geproduceerd. 
Dit leidt tot minder CO2-uitstoot en boven-
dien gaat er geen energie meer verloren 
tijdens het transport van de elektriciteits-
centrale naar de eindgebruiker. De warm-
tekrachtkoppeling in een woning produceert 
immers haar eigen energie ter plaatse.
De meeste micro-WKK-systemen werken 
met behulp van een ingebouwde hete-
lucht- of stirlingmotor. Deze wordt aan-
gedreven door warmte, opgewekt door 
de verbranding van aardgas, stookolie of 
biomassa. De warmte zet een cilinder in 
de motor in beweging die een generator 
aandrijft en de elektriciteitsproductie tot 
stand brengt. De opgewekte hoeveelheid 
elektriciteit volstaat voor een groot deel 
van je eigen verbruik. Overtollige elektrici-
teit sta je tegen een vergoeding af aan het 
openbare elektriciteitsnet.
WKK-installaties gaan een rooskleuri-
ge toekomst tegemoet omdat ze voor-
al geschikt zijn voor renovaties. Bij de 
verbouwing van bestaande huizen is de 
warmtevraag immers vaak groter dan bij 
nieuwbouwwoningen.

ming of aaneengesloten radiatoren. Elke 
radiator kan je daarbij afzonderlijk instel-
len, zodat je in iedere ruimte de gewens-
te warmte bekomt. Om het hele verwar-
mingssysteem optimaal te laten renderen, 
wordt de werking van de ketel automatisch 
geregeld door een buitenvoeler. Wil je nog 
meer besparen op je energieverbruik? 
Verbind dan je lagetemperatuurketel met 
een warmtepomp of een zonneboiler.
De technologie staat niet stil. Fabrikanten 
pakken tegenwoordig graag uit met ketels 
voor zeer lage temperatuurverwarming. 
Hun werking is identiek aan die van de ge-
wone lagetemperatuurketels, maar ver-
schilt erin dat ze het water opwarmen tot 
slechts 30 tot 40 graden Celsius, goed voor 
een nog lager energieverbruik! Zeer lage 
temperatuurverwarming gaat idealiter 
samen met een condensatieketel of een 
warmtepomp.

Bron: Vaillant
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6.2 gas of stookolie?
De Belg heeft een uitgesproken voorkeur voor gas of stookolie als verwarmingsbron. Bei-

de zijn zo goed als gelijkwaardig. Vanaf 1 januari 2022 mag je een stookolieketel in je 

bestaande woning nog vervangen door een nieuwe hoogrendementsketel op stookolie op 

voorwaarde dat die woning niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet.

uiterst nauwkeurig, terwijl het energiever-
bruik minimaal blijft. Je komt nooit zonder 
aardgas te zitten, het is altijd voorradig.
De installatie van aardgas is eenvoudig en 
verloopt erg vlot, ook als je overstapt van 
een andere energiebron. Aardgasketels 
kun je makkelijk plaatsen in de garage, 
berging of op de zolder. Gesloten ketels 
passen zelfs in een keukenkast. De ketels 
gaan lang mee en vragen nagenoeg geen 
onderhoud, een tweejaarlijks nazicht vol-
staat.

op-en-top veilig

Aardgas staat bekend als een veilige ener-
giebron. Het is niet zelfontbrandend en 
ook niet giftig. Aardgasketels worden veel-

Waarom aardgas?
Aardgas is een milieuvriendelijke energie-
bron met een maximum aan comfort en 
een minimum aan energieverbruik. Ruim 
2,6 miljoen gezinnen maken er dagelijks 
gebruik van. Meer en meer huishoudens 
kiezen zelfs bewust voor de combinatie 
van aardgas en hernieuwbare energie. 
Een verstandige keuze, want met aardgas 
kun je fors besparen. Bovendien verzekert 
aardgas je constant van een aangename 
warmte, zonder dat je er een vinger moet 
naar uitsteken.

Comfortabele Warmte

Met aardgas regel je de temperatuur in 
huis precies zoals jij het wilt. De inge-
bouwde voelers van de toestellen werken 

Bron: Viessmann
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EN IS ER 
DE PERFECTE 
COMBINATIE. Stookolieketel

Thermisch zonnepaneel

Uzelf tegelijk voordelig én duurzaam verwarmen? Het kan perfect met een 
hoogrendementsketel op stookolie in combinatie met hernieuwbare energieën. Ze 
zijn zelfs klaar voor de koolstofarme brandstoffen die binnenkort beschikbaar zijn. 
Meer informatie ontdekt u in onze gidsen op www.informazout.be/nl/faq/gidsen.

Stookolieketel

Thermisch zonnepaneel

Uzelf tegelijk voordelig én duurzaam verwarmen? Het kan perfect met een 

OM U TE VERWARMEN 
ZIJN ER ORIGINELE 
COMBINATIES...

Warm voor de toekomst
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zuinig, dus goedkoper

Als je kiest voor een zuinige hoogrende-
mentsketel op aardgas, lever je zeker een 
bijdrage aan een rationeel energiegebruik. 
Bovendien kun je zo’n ketel eenvoudig 
combineren met gratis zonne-energie. 
Een zonneboiler dekt bijvoorbeeld tot de 
helft van de warmwaterbehoeften van een 
gezin. Voor het overige deel is aardgas een 
ideale aanvulling. Last but not least heb 
je het voordeel dat je je energiekosten ge-
spreid kunt betalen.

Waarom mazout?

absoluut veilig

Mazout is honderd procent veilig en ontploft 
niet. Bij een omgevingstemperatuur van 
minder dan 55 °C en onder normale omstan-
digheden is mazout niet ontvlambaar. Stook-
olie kun je eenvoudig en zonder gevaar op-
slaan, wat een geruststellende gedachte is.
Nieuwe verbrandingstechnieken, een goe-
de afstelling en het jaarlijks onderhoud 
zorgen ervoor dat de mazoutketel opti-
maal functioneert. Stookolie-installaties 
veroorzaken zo goed als geen CO-vergifti-
ging. Door je centrale verwarmingsinstal-

vuldig getest en gecontroleerd door onaf-
hankelijke laboratoria. Een bijkomende 
waarborg zijn de kwaliteitslabels HR+ of 
HR TOP. Zij geven aan dat de ketel beant-
woordt aan alle reglementaire voorschrif-
ten die in België van toepassing zijn.
Voor de correcte installatie van je gasketel 
klop je best aan bij een erkende profes-
sionele aardgasinstallateur. Die is op de 
hoogte van de laatste technische normen 
en ontwikkelingen.

beter voor het milieu

Aardgas is de meest zuivere fossiele 
brandstof. Het stoot bij zijn verbranding 
een kwart minder CO2 uit en draagt zo zijn 
steentje bij in het terugdringen van broei-
kasgassen. Bij het verbranden van aard-
gas wordt geen roet gevormd. Dit scheelt 
in het onderhoud van je schoorsteen. 
Daarnaast is er nauwelijks productie van 
stikstof, dus ook niet van zure regen.
Het gas bereikt je woning via ondergrond-
se leidingen. Er komt geen wegtransport 
aan te pas en dat is een goede zaak voor 
het milieu en de mobiliteit. Ook het grond-
water en de bodem blijven zuiver omdat 
je aardgas niet moet opslaan in een voor-
raadtank.

Bron: Remeha
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latie op te stellen in een aparte ruimte met 
aansluiting op een schoorsteen, bouw je 
een extra beveiliging in.

budget onder Controle

Met mazout maak je het jezelf gemakke-
lijk. Je bepaalt je eigen voorraad en kiest 
vrij en zonder verbintenis je leverancier op 
het moment dat de stookolieprijs gunstig 
is. Geen opsplitsing in vaste kosten, vari-
abele kosten en heffingen. Geen zorgen 
over piekverbruik of speciale tarieven. Je 
weet op voorhand precies wat je uitgeeft 
en houdt zo je budget in de hand.
Steeds meer brandstofhandelaars bieden 
een gespreide betaling van de stookolie-
factuur aan. Je betaalt dan in maandelijk-
se schijven, die worden berekend op basis 
van het verwachte jaarverbruik. Vraag er-
naar bij je vertrouwde leverancier.

extra voordelig

De moderne hoogrendementsketels met 
condensatietechniek blinken uit in effici-
entie en rendement. Bovendien kunnen 
ze worden gekoppeld aan hernieuwbare 
energieën zoals thermische zonnepane-
len. En dat levert je extra voordeel op!

respeCt voor het milieu

Het milieu sparen begint bij een zuinig ver-
bruik. De nieuwe mazoutketels zijn uiterst 
spaarzaam en maken gebruik van de meest 
recente technologieën. Bij deze modellen 
is de uitstoot van schadelijke CO2-gassen 
minimaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
een vervanging van stookolieketels door 
aardgastoestellen niet leidt tot een daling 
van de uitstoot van broeikasgassen. Met 
andere woorden, je keuze voor stookolie 
versterkt het broeikaseffect niet!
Ook de nieuwe generatie gele, blauwe en 
grijze vlambranders kleurt groen. Deze 
branders hebben één gemeenschappe-
lijk doel: het leefmilieu zo veel mogelijk 
beschermen. Ze pakken uit met geavan-
ceerde technieken die de verbranding op-
timaliseren en de uitstoot van schadelijke 
stoffen beperken. Zo is er nog nauwelijks 
sprake van CO, fijn stof en stikstofoxiden. 
Het resultaat: minder roet en minder on-
derhoud!

ga niet over 
één naCht ijs.

Bron: Remeha
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ConveCtieWarmte

Convectoren kunnen discreet worden 
weggewerkt, bijvoorbeeld in een plint of 
verdoken in de vloer. De warmte wordt 
verspreid via de luchtstroming in de ka-
mer. Nieuwe Low-H2O convectoren zor-
gen voor een snellere warmteafgifte, een 
betere warmtespreiding en meer energie-
besparing. Ze werken eveneens met lage 
keteltemperaturen, dus ook met een con-
densatieketel.

luChtverWarming

Luchtverwarming combineert verwar-
ming en ventilatie in één centraal systeem. 
Vooral in goed geïsoleerde woningen is dit 
ideaal. Bij luchtverwarming wordt lucht 
aangezogen, gefilterd, bliksemsnel op-
gewarmd en langs weggewerkte kanalen 
over de verschillende kamers verspreid via 
roosters in de muur, vloer of het plafond.

6.3 Warmte in elke kamer
Een krachtige verwarmingsketel scoort het hoogst met efficiënte verwarmingselementen. 

Wie van nul mag vertrekken, kan kiezen uit verschillende mogelijkheden.

stralingsWarmte

Radiatoren zijn veruit de populairste ver-
warmingselementen. Ze geven hun warm-
te af door straling en convectie. Een goede 
verhouding tussen beide zorgt voor een 
behaaglijk gevoel in huis en een snelle op-
warming van de kamers.
Vloerverwarming is onzichtbaar en straalt 
over een groot oppervlak een zeer aange-
name warmte uit, zeker in ruimten met 
grote glaspartijen en veel deurramen. 
Deze techniek is perfect combineerbaar 
met een condensatieketel, lagetempera-
tuurketel of warmtepomp. Door de langere 
opwarmtijd wordt vloerverwarming vaak 
aangevuld met radiatoren.

Bron: Remeha
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De warmtepomp die men voelt – niet hoort: 
Vitocal 200 van Viessmann

Dankzij de fluisterstille werking en het moderne 
design van de buitenunit past deze warmtepomp 
bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 

De nieuwe lucht/water warmtepomp kenmerkt zich door:
• Fluisterstille buitenunit: slechts 35 dB(A) op 3 meter afstand
• Hoog rendement: SCOP tot 4,64 (gemiddeld klimaat, 
 lage temperatuur 35°)
• Uitstekende EPB-score
• Natural defrosting
• Circulatiepompen die weinig elektriciteit verbruiken 
• Eenvoudige bediening via smartphone met de gratis ViCare 
 app 

Meer informatie op: www.viessmann.be

* Voorwaarden op www.viessmann.be

5 Garantie*
Jaar

B2C_Vitocal 200-S_B-Fl_A4.indd   1 29.11.18   15:47



6.4 onziChtbaar en aangenaam
De basis van vloer- en wandverwarming is een in lussen gelegd buizensysteem waardoor 

warm water stroomt. Bij beide types kan je kiezen uit twee plaatsing methodes: een nat 

en een droog systeem.

Bij renovatie gaat de voorkeur dus nog al 
eens uit naar het droge systeem, waar-
bij de vloerverwarmingsbuizen in voor-
gevormde isolatieplaten gelegd worden 
met daarbovenop de chapelaag. Bij dit, 
weliswaar duurdere, systeem is er geen 
bijkomende isolatie nodig, zodat de tota-
le opbouwhoogte van de vloer verkleint. 
Doordat de verwarmingsbuizen in goten 
uit aluminium of gegalvaniseerd metaal 
gelegd worden, is er bovendien een goede 
warmtegeleiding, wat dan weer een korte 
opwarmingstijd met zich meebrengt. Je 
moet er wel rekening mee houden dat je 
bij de muurovergangen randisolatie aan-
brengt om warmteverliezen te vermijden.

vloerverWarming:  
nat versus droog systeem

Bij het natte systeem worden de vloerver-
warmingsbuizen rechtstreeks in de natte 
chape gelegd en dit los van de vloerisola-
tie. Hierdoor krijg je een hogere vloerop-
bouw, wat deze vorm iets minder geschikt 
maakt voor renovatie. Er is een extra 
wapening nodig om te voorkomen dat de 
chape gaat vervormen onder invloed van 
temperatuurverschillen, maar dit wil niet 
zeggen dat je bang hoeft te zijn voor scheu-
ren of barsten in de vloer. Dit kan immers 
vermeden worden door het gebruik van 
uitzetvoegen. 
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WandverWarming:  
nat versus droog systeem

Bij het natte systeem wordt gewerkt in de 
pleisterlaag van de wand. Concreet wil dit 
zeggen dat je eerst de nodige buizen en 
profielen tegen de muur bevestigt, ver-
volgens breng je een eerste pleisterlaag 
aan om alles mooi te bedekken. Daarna 
breng je een wapening aan in de vorm van 
een glasvezeldoek die ook weer afgewerkt 
wordt met een nieuwe pleisterlaag. 
Het droge systeem is complexer, maar 
hier staat tegenover dat het wel in een 
keer volledig afgewerkt is. Zo worden er, 
simplistisch gesteld, houten rasters of 
metalen profielen bevestigd tegen de snel-
bouwsteen. Hiertussen kan je eventueel 
bijkomende isolatie plaatsen. Vervolgens 
worden er systeemplaten geplaatst waar-
in de leidingen worden ingewerkt. De af-
werking gebeurt met gipsvezelplaten.
Welke plaatsingsmethode je in jouw geval 
kiest, bespreek je best met een vakman.

voor- en nadelen van  
vloer- en WandverWarming

Het grootste voordeel is het energiebe-
sparende aspect. Het water dat door de 
leidingen stroomt moet immers minder 
warm gestookt worden dan bij traditionele 
verwarmingssystemen om toch een zelf-
de warmte te verspreiden. Het gaat hier 
trouwens om een behaaglijke stralings-
warmte die nauwelijks lucht – of stofcircu-
latie tot stand brengt. Ook op gebied van 
luchtvochtigheid scoren vloer – en wand-
verwarming optimaal. Daarnaast is het 
minimalistische aspect voor velen aan-
trekkelijk. Wand – en vloerverwarming zijn 
immers onzichtbaar en je verliest geen 
muurruimte aan convectoren. Ten slotte 
kunnen beide systemen in de zomer zor-
gen voor een verkoelend effect door koud 
water door de leidingen te voeren. Gezegd 
moet wel worden dat wandverwarming 
zich hiertoe iets beter leent.
Een nadeel is dat vloer – en wandverwar-
ming de woning iets trager verwarmen. Dit 
impliceert dan wel dat, eens opgewarmd, 
de warmte ook langer voelbaar is na uit-

schakeling. Hier kan je wel wat mee spe-
len door een regelsysteem of domotica 
aan te brengen, waarbij precies bepaald 
wordt waar en wanneer de verwarming 
aan – en uitgeschakeld wordt. Houd er wel 
rekening mee dat als je van beide lagetem-
peratuursystemen wilt gebruik maken, je 
toch beter opteert voor aparte systemen. 
De toegelaten oppervlaktetemperatuur 
bij wandverwarming ligt namelijk hoger 
en bovendien reageert dit systeem so-
wieso sneller aangezien de buizen dich-
ter bij het wandoppervlak liggen dan bij 
vloerverwarming. Wat de combinatie met 
vloerbedekking betreft, kan je wel bijna 
alle richtingen uit. Je moet er gewoon re-
kening mee houden dat bepaalde vloerty-
pes minder geschikt zijn door hun te groot 
thermisch isolerend vermogen. Zij maken 
het de warmte te moeilijk om door te drin-
gen. Wat wandverwarming betreft, moet je 
dan weer ingebouwde kasten en liefst ook 
grote losstaande exemplaren vermijden. 
Schilderijen mag je wel ophangen, je moet 
natuurlijk wel voorzichtig zijn met gaten 
boren zodat je de leidingen niet raakt.

Welke energiebron?
Qua energievoorziening wordt vloer – of 
wandverwarming vaak gekoppeld aan een 
centrale verwarmingsketel. Er werd vroe-
ger ook al eens de keuze gemaakt voor een 
systeem op elektriciteit omdat je dan de 
installatiekost van een ketel vermijdt. Dit 
voordeel wordt echter al snel weggewerkt 
door de hoge kosten van de elektriciteit 
zelf. In sterke opmars is de combinatie 
van vloer – of wandverwarming met alter-
natieve energie, zoals geboden door een 
warmtepomp of zonnecollectoren.
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6.5 de Warmtepomp:  
te land, te Water en in de luCht

De warmtepomp is, net zoals zonnepanelen, een vorm van alternatieve energie. Dit wil 

zeggen dat ze hun energie halen uit een natuurlijke bron. In het geval van de warmtepomp 

komt deze energie uit de grond, uit het water of uit de lucht, afhankelijk van welke ener-

giebron voor handen is. Elk type pomp bestaat uit vier basisonderdelen en een warmte 

transporterende vloeistof die constant tussen deze vier delen beweegt. Zo ontstaat er een 

cirkel tussen de verdamper, de compressor, de condensor en de warmtewisselaar. Meer 

concreet gaat de compressietechniek als volgt: 

van de centrale verwarmingsinstallatie. 
De compressor is het enige onder-
deel van de warmtepomp dat energie 
verbruikt (bijvoorbeeld elektriciteit of 
aardgas). 

• De damp komt dan onder hoge druk en 
op hoge temperatuur in de condensor 
terecht. Daar geeft hij zijn warmte via 
de warmtewisselaar door aan de lucht 
of het water, fungerend als door-
geefluik, naar de eigenlijke verwar-
mingsinstallatie.

• Het ontspanningsventiel gaat de druk 
en daardoor ook het kookpunt van de 
vloeistof terug verlagen tot onder de 
temperatuur van de buitenomgeving, 
zodat de cyclus kan herbeginnen.

• De verdamper bevindt zich buiten de 
woning en staat, afhankelijk van het 
type pomp, in verbinding met de aarde, 
het grondwater of de lucht. Hieruit gaat 
de verdamper warmte onttrekken. Het 
vloeibaar koelmiddel wordt naar de 
verdamper geleid en door het tempe-
ratuurverschil neemt deze vloeistof de 
omgevingswarmte op. De koelvloeistof 
bereikt op lage druk haar kookpunt en 
verdampt.

• Vervolgens wordt deze damp door 
de compressor onder een hoge druk 
samengeperst, waardoor het kookpunt 
en de temperatuur stijgen. Hij blijft dit 
doen tot de damp een hogere tempera-
tuur bereikt dan de lucht of het water 

Bron: Viessmann
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performance. Een COP van 1 zou beteke-
nen dat de warmtepomp net zoveel ener-
gie verbruikt als dat er warmte geprodu-
ceerd wordt. Dus hoe hoger de COP, hoe 
hoger het rendement. Kwalitatieve warm-
tepompen garanderen meestal een COP 
tussen 3 en 6. Als energiebron kan je trou-
wens, naast de klassiekers stookolie en 
aardgas, ook kiezen voor groene energie 
in de vorm van fotovoltaïsche zonnepane-
len. Uiteraard hangt het rendement ook af 
van de isolatiegraad van je woning en van 
het feit of er al dan niet een verwarmings-
installatie op lage temperatuur aanwezig 
is. Ideaal hiervoor is vloer- of muurver-
warming.  Een laatste voordeel is dat een 
schouw overbodig wordt wanneer je kiest 
voor een warmtepomp op aardgas. Hier-
door bespaar je bij nieuwbouw ook redelijk 
wat kosten.
De wat hogere kostprijs valt in het niets 
als je in beschouwing neemt dat deze 
milieuvriendelijke investering zich in re-
latief korte tijd terugverdient door het 
lage energieverbruik. Bovendien werk je 
met een betrouwbare bron: natuurlijke 
energie vormt immers een onuitputtelij-
ke bron. Een laatste aanmoediging zijn de 
overheidspremies en premies van je net-
beheerder, dus ga dit zeker na voor je de 
knoop doorhakt.

geothermisChe WaterWarmtepomp:  
Water/Water

Het eerste subtype warmtepomp werkt op 
basis van grondwater. Het voordeel van 
grondwater is dat het een constante tem-
peratuur heeft van zo een 10 à 14 graden, 
wat impliceert dat ook de COP het hele 
jaar door redelijk constant is. Het voordeel 
is dat je een hoog rendement krijgt, maar 
hier staat ook wel een hoge prijs tegenover. 
Dit komt door de omvangrijke installatie-
kost. Er moet namelijk vooraf een studie 
gemaakt worden van de geologische lagen 
om na te gaan of er voldoende grondwater 
voor handen is en op welke diepte dit zich 
situeert. Vervolgens moet er een pompput 
aangebracht worden. Dit kan je verge-
lijken met een waterput. De diepte is na-
tuurlijk afhankelijk van de diepte waarop 

Naast deze compressietechniek bestaat 

sinds kort ook de absorptietechniek met 

de absorptiewarmtepomp. Deze is uitge-

rust met een absorber en een generator, 

die meestal aangedreven wordt door een 

condenserende gasbrander. De werking is 

gebaseerd op de absorptie van een koel-

middel in een andere vloeistof, bijvoor-

beeld ammoniak in water. De werking is 

als volgt:

• De cyclus start bij de generator. Daar 
gaat de gasbrander het ammoniak-wa-
termengsel verwarmen. De ontstane 
ammoniakdamp gaat zich van het water 
scheiden en stijgen naar de condensor, 
waar hij de warmte afgeeft aan de ver-
warmingsinstallatie. Hierdoor koelt de 
ammoniak terug af en wordt hij opnieuw 
vloeibaar. 

• Via het ontspanningsventiel vloeit de 
ammoniak naar de verdamper. Deze 
onttrekt warmte uit de omgeving (aar-
de, lucht of grondwater). De ammoniak 
bereikt op lage druk zijn kookpunt en 
verdampt. 

• Vervolgens komt deze gasvormige 
ammoniak terecht in de absorber, waar 
hij geabsorbeerd wordt door het water. 
Tijdens deze binding ontstaat er warmte 
die via de condensor afgedragen wordt 
aan de verwarmingsinstallatie. De 
vloeistof koelt hierdoor opnieuw af en 
wordt via een pomp teruggebracht naar 
de generator, zodat het proces kan 
herbeginnen. 

Met dit warmtepompsysteem wordt er een 
hoger rendement behaald (tot 170 %) dan 
met een condensatieketel (108 %).

voordelen van de Warmtepomp

Het grootste pluspunt van de warmtepomp 
is haar hoge rendement. Wat wil dit zeg-
gen? Het rendement is de verhouding tus-
sen de hoeveelheid verbruikte energie en 
de hoeveelheid uiteindelijke warmte. Dit 
wordt uitgedrukt in COP = Coëfficiënt of 
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waardoor de circulatievloeistof bevriest. 
In dat geval ben je verplicht om antivries 
toe te voegen, waardoor de vloeistof dikker 
wordt en bijgevolg meer energie vraagt om 
te circuleren. Hierdoor daalt je rendement. 
Voor de beplanting hoef je niet bang te zijn, 
je kunt enkel diepwortelende bomen best 
vermijden. 

vertiCale grondWarmtepomp

De verticale pomp op zijn beurt bestaat 
uit aardsondes die diep in de grond aan-
gebracht worden door boormachines. De 
diepte varieert normaal tussen de 25 en de 
150 meter. Dit is een duurdere manier van 
werken en hoe dieper je gaat, hoe duurder 
het wordt. Hier staat wel tegenover dat hoe 
dieper je gaat, hoe constanter de tempera-
tuur wordt en hoe hoger je rendement gaat 
zijn. De seizoenen gaan ook nauwelijks in-
vloed hebben op deze diepte. Het rendement 
is hoger dan bij een horizontale pomp en 
vergelijkbaar met dat van de waterwarmte-
pomp. Let wel op, de verticale pomp is niet 
geschikt voor elk bodemtype. Ook belang-
rijk is dat je vooraf nagaat vanaf welke diep-
te er in jouw gemeente een meldingsplicht 
is en of je een vergunning nodig hebt.
De grondwarmtepomp leent zich voor zo-
wel het verwarmen van je woning en het 
sanitair water als voor koeling in de zomer. 
Het is een duurdere pomp dan de lucht-
warmtepomp, maar dat vertaalt zich dan 
ook in een beduidend hoger rendement.

speCiale types geothermisChe 
Warmtepompen

Er zijn nog twee speciale types geother-
mische warmtepompen die het vermelden 
waard zijn, namelijk eerst en vooral de 
directverdamping/water-warmtepomp. 
Bij dit systeem verdampt de koelvloeistof 
direct in de grondwarmtewisselaar, na-
melijk het buizennet, dat zich onder de 
grond bevindt. De grondwarmtewisselaar 
fungeert hier als verdamper. De vrijgeko-
men warmte wordt, zoals bij een grond/
water-warmtepomp, afgegeven aan het 
water van de centrale verwarmingsinstal-
latie.
Daarnaast is er nog de directverdamping/
directcondensatie-warmtepomp. Dit sys-

het grondwater zich bevindt, variërend van 
25 tot 150 meter. Het grondwater gaat dan 
omhoog gepompt moeten worden en wan-
neer het grondwater vrij diep ligt, is hier 
redelijk veel energie voor nodig. Dan heb 
je nog een tweede boorput nodig, namelijk 
de retourput, om het opgepompte grond-
water terug de grond in te pompen zodat 
je het beschikbare grondwaterpeil niet al 
te zeer verstoort. Om oxidatie en kalkaf-
zetting te voorkomen, mag het grondwater 
niet in aanraking komen met de lucht. Je 
hebt dus nood aan een uitstekende vak-
man en aan een grondwater van goede 
kwaliteit voor een feilloze werking van dit 
systeem. Ook belangrijk is dat je, voordat 
je de werken aanvat, eerst een milieuver-
gunning aanvraagt.
Moest er niet voldoende grondwater zijn, 
dan heb je eventueel nog een alternatief 
als er dicht in de buurt een meer is. Op-
pervlaktewater is namelijk even goed als 
grondwater. Nadeel is dat het rendement 
wat lager gaat liggen en je moet rekening 
houden met de kwaliteit van het opper-
vlaktewater.

geothermisChe grondWarmtepomp:  
grond/Water

Het tweede subtype warmtepomp is de 
grondwarmtepomp. De aarde is immers 
een bron van warmte doordat er vanuit het 
magma constant warmte naar de opper-
vlakte komt en de bovenste lagen nemen 
natuurlijk ook nog zonnewarmte op. Er zijn 
twee soorten grondwarmtepompen, na-
melijk de horizontale en de verticale. 

horizontale grondWarmtepomp

De horizontale pomp bestaat uit een uit-
gebreid buizennetwerk dat in de grond 
aangebracht wordt op een diepte van 1 
à 1.5 meter, net onder de vorstgrens. Je 
mag dit netwerk niet onderschatten, want 
je hebt hier echt wel een ruime tuin voor 
nodig. Het buizennetwerk moet immers 
minstens tweemaal de oppervlakte be-
dragen van de te verwarmen woonruimte. 
Wanneer je een te klein gedimensioneerd 
buizennetwerk voorziet, loop je het risico 
dat de omringende grond te snel afkoelt, 
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teem bestaat uit twee horizontale buizen-
netten, namelijk het captatienet in de vorm 
van een buizennet in de tuinbodem en het 
afgiftenet verzonken in de vloeren van de 
woning. Hier gaat de koelvloeistof direct 
verdampen in de grondwarmtewisselaar 
in de tuin en na compressie condenseert 
hetzelfde warmtedragend medium direct 
in het warmteafgiftesysteem of met an-
dere woorden in de vloerverwarming. De 
grondwarmtewisselaar is dus de verdam-
per en het warmte-afgiftesysteem de con-
densor.

luChtWarmtepomp:  
luCht/Water of luCht/luCht

Het laatste subtype warmtepomp is de 
luchtwarmtepomp. Aangezien er altijd en 
overal lucht aanwezig is, is lucht een ide-
aal werkingsinstrument. Deze pomp haalt 
warmte uit de buitenlucht en geeft deze 
vervolgens door aan ofwel water (lucht/

waterwarmtepomp) ofwel aan lucht (lucht/
lucht warmtepomp). Op deze manier kan je 
de woning en eventueel het sanitair water 
verwarmen. In de zomermaanden kan de 
werking omgedraaid worden, waardoor de 
luchtwarmtepomp voor verkoeling zorgt. 
Deze pomp werkt goed in combinatie met 
zonnepanelen. 
In tegenstelling tot de grondwarmtepomp 
en de waterwarmtepomp is de investe-
ringskost bij de luchtwarmtepomp heel 
laag. De enige vereiste is dat deze pomp 
in rechtstreekse verbinding staat met de 
buitenlucht. De pomp bevat dus steeds een 
buiten – en binnenunit. De buitenunit is vrij 
compact, zodat deze goed weggewerkt 
kan worden in een nis, op het dak of in de 
beplanting. De binnenunit is qua formaat 
en geluidsproductie vergelijkbaar met een 
traditionele verwarmingsinstallatie.
De COP is voornamelijk afhankelijk van 
de temperatuur van de buitenlucht. In de 
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installatie-eisen  
voor een Warmtepomp

Afhankelijk van de bestemming van het ge-
bouw, de aard van de werken en de timing 
van het bouwproject moet de installatie van 
een elektrische warmtepomp aan welom-
schreven eisen voldoen. Naargelang het 
type elektrische warmtepomp geldt een 
minimaal opwekkingsrendement of mini-
male seizoensprestatiefactor, bepaald door 
de EPB- of energieprestatieregelgeving.

Soort  
warmtepomp

Minimaal opwek-
kings-rendement

Bodem/water 3,3

Water/water 3,9

Lucht/water 2,8

Lucht/lucht 2,9

Dx en/of dc Geen eis

Riothermie Geen eis

Waterlus Geen eis

Is de waarde van het minimaal opwekkings-
rendement niet beschikbaar? Dan wordt er 
uitgegaan van de volgende cijfers: 1,25 voor 
warmtepompen met lucht als warmtebron 
en als warmteafvoerend medium, en 2 voor 
alle andere soorten warmtepompen.

energieverbruiksmeters

Of er wel of niet een energieverbruiks-
meter op de installatie moet worden 
geplaatst, hangt af van het totale nomi-
nale elektrische vermogen van de warm-
tepomp. Is het vermogen groter dan 10 kW, 
dan is een meter verplicht die het elektri-
sche verbruik registreert. Bij een vermo-
gen groter dan 100 kW, moet je een meter 
plaatsen die de hoeveelheid nuttige ener-
gie meet die aan het distributienetwerk 
wordt doorgeven. 
Er bestaan twee types van energiever-
bruiksmeters: calorimeters en elektrici-
teitsmeters. De karakteristieken van deze 
meters moeten evenzeer aan minimale ei-
sen voldoen. Zo worden ze uitgerust met 
een voorziening waarmee de gemeten 
hoeveelheden zowel ter plaatse als van op 
afstand kunnen worden afgelezen.

tussenseizoenen is de COP vrij constant, 
maar in de winter kunnen vriestemperatu-
ren hem enigszins beïnvloeden. Toch moet 
je dit wat relativeren. Zo heb je bij nieuw-
bouw de keuze tussen een monovalente 
luchtwarmtepomp of een mono-energeti-
sche pomp. Deze laatste, meest courante 
vorm, is voorzien van een extra, meestal 
elektrisch, element dat bij zeer lage tem-
peraturen functioneert als bijverwarming 
of opvangsysteem. Hierdoor kan je, on-
danks extremere vriestemperaturen, toch 
een aangenaam binnenklimaat behouden 
en je zou nog steeds een COP van 3 à 4 moe-
ten halen. De monovalente pomp op zijn 
beurt, neemt steeds de volledige warmte-
productie op zich, zodat het belangrijk is 
dat de pomp heel goed gedimensioneerd 
is. In bestaande woningen ten slotte, heb je 
de mogelijkheid om de luchtwarmtepomp 
te koppelen aan de traditionele verwar-
mingsketel, zodat de ketel het verwarmen 
volledig of deels overneemt van zodra de 
buitentemperatuur te laag wordt. 
Hieruit kan je misschien zelf al afleiden 
dat de luchtwarmtepomp meer energie 
verbruikt in vergelijking met de geother-
mische pompen, maar hier staat tegen-
over dat er een lagere plaatsingskost is en 
dus een kortere terugverdientermijn. Bij 
renovaties is dit type ook het meest voor 
de hand liggende type en dit omwille van 
het installatiegemak.
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6.6 sChoorsteen en rookkanaal
De schoorsteen gaat de rookgassen, die vrijkomen bij de verbranding van een brandstof, 

op een veilige wijze afvoeren. Hierbij is het belangrijk dat het rookkanaal goed afgestemd 

is op de aanwezige verwarmingsinstallatie. Een vakman is hierbij geen overbodige luxe.

worden, ook wanneer je bij renovatie een 
oude verwarmingsketel vervangt door een 
nieuwe, moet er goed nagegaan worden of 
de rookafvoer voldoende afgestemd is op 
de nieuwe ketel. Een beredeneerde plaat-
sing is dus een must, net zoals een jaarlijks 
onderhoud van de schoorsteen (of twee-
jaarlijks bij aardgas) en dit om problemen, 
zoals brand, te voorkomen.
Qua uitzicht wordt meestal gekozen voor 
een traditionele schoorsteen in hetzelfde 
materiaal als de gevel, maar je kunt ook 
opteren voor een schoorsteen in beton, 
keramische materialen of roestvrij staal. 
Bij moderne woningen hoeft de rookaf-
voer trouwens niet per se meer door het 
dak. Hier bestaat ook de mogelijkheid voor 
een rookafvoer doorheen de gevel, waar-
bij ventilatoren een correcte afvoer in de 
hand werken. Uiteraard volstaat het niet 
om zomaar een gat in je gevel te maken. 
Je moet een specifieke reglementering 
hierrond volgen. Het is immers niet de be-
doeling dat jouw rookgassen zomaar bij de 
buren door de open ramen binnenstromen 
of door toevoeropeningen voor ventilatie 
naar binnengezogen worden. 
Er zijn dus heel wat goede alternatieven 
voor een comfortabele én zuinig verwarm-
de woning. Belangrijk is om deze moge-
lijkheden uitgebreid op voorhand met je 
architect te bespreken zodat je bouw-
plannen perfect hierop afgestemd kunnen 
worden.

Rookgassen zijn door de aanwezige warm-
te lichter dan gewone lucht en daardoor 
gaan ze automatisch opstijgen. In combi-
natie met de natuurlijke trek of onderdruk 
in het rookkanaal moeten ze vrijwel met-
een afgevoerd worden, mits er een goede 
afstemming is op de verwarmingsinstal-
latie en dit met extra aandacht voor de 
gebruikte brandstof, de aanwezigheid van 
kachels of haarden en het vermogen van 
de ketel. Aan de hand van deze gegevens 
zal de installateur bepalen hoe hoog het 
rookkanaal moet zijn en welke diameter 
noodzakelijk is.
Wanneer er geen goede afstemming is, loop 
je het risico op roet, schimmel of conden-
satievorming. Om dit risico te verkleinen, 
kies je sowieso bij voorkeur voor een zo 
‘recht’ mogelijk kanaal tussen de ketel en 
de uitmonding. Bochtjes of vernauwingen 
in het rookkanaal moet je dus vermijden. 
Evenzeer belangrijk is dat de schoorsteen 
geïsoleerd is, zeker wanneer hij gekoppeld 
wordt aan een moderne hoogrendements-
ketel of condensatieketel omdat hier de 
uitgangstemperatuur van de rookgassen 
lager is. Dit houdt in dat er gemakkelijker 
condensatievorming ontstaat en zeker in 
een niet-geïsoleerde schoorsteen. Ook 
moet je ervoor zorgen dat de binnenkant 
van de schoorsteen glad is, zodat de door-
tocht van de rookgassen niet belemmerd 
wordt. De schoorsteen moet trouwens niet 
alleen bij nieuwbouw doordacht geplaatst 
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6.7 ventilatie, een frisse Wind in huis
Een goede ventilatie én verluchting zijn essentieel voor de luchtkwaliteit in je woning. 

Slechte en vervuilde lucht binnenshuis kan zelfs je gezondheid schaden. Welke verplich-

tingen moet je naleven bij het ventileren van een nieuwbouw- of renovatiewoning? Op wel-

ke manier ga je oververhitting in de zomer tegen? Hoe verbetert een ventilatiesysteem de 

kwaliteit van de lucht in huis? Wij geven de antwoorden.

mag in geen geval in huis blijven hangen. 
De ramen en de deuren dan maar wagen-
wijd openzetten om de aanvoer en afvoer 
van lucht tot stand te brengen? Dat biedt 
een halve oplossing, die slechts van tij-
delijke aard is en waarbij er veel warmte 
verloren gaat. Met een continue basisven-
tilatie voorkom je onaangename geurtjes, 
allergieën of andere gezondheidsklachten. 
Door het principe van toevoer, doorvoer 
en afvoer verdrijf je de verontreinigde bin-
nenlucht uit je woning en wordt ze ver-
vangen door verse buitenlucht. Bovendien 
beschermt correct ventileren je woning 
tegen condensatieproblemen en schim-
melvorming. Zeker in de keuken en in de 
badkamer. Als je dan ook nog eens venti-
leert enkel waar en wanneer dat nodig is, 
bespaar je extra energie.

keerzijde van de medaille

Een optimale ventilatie in huis werkt een 
gezond leefklimaat in de hand. En daar 
heb je baat bij, want zowat 85 procent van 
je tijd breng je binnenshuis door. Vandaag 
isoleren we met zijn allen onze woningen 
steeds beter om warmteverliezen tegen te 
gaan en energie te besparen. De keerzij-
de van de medaille? Huizen raken zo her-
metisch afgesloten, dat een doordacht en 
betrouwbaar ventilatiesysteem ons woon-
comfort op peil moet houden.

Continue basisventilatie

Dagelijks wordt de lucht in een woning 
verontreinigd door haar bewoners, hun 
huishoudelijke activiteiten, de gebruikte 
bouwproducten en de verschillende mate-
rialen in het interieur. Deze vervuilde lucht 
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oververhitting beperken

Eigenaars van woningen met een bouw-
vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2006 
moeten nog een stap verder gaan en over-
verhitting beperken. Tijdens de zomer kan 
de binnentemperatuur in goed geïsoleer-
de, luchtdichte woningen sterk stijgen. Als 
de warmte onvoldoende wordt afgevoerd, 
kan oververhitting ontstaan. Grote glas-
partijen die naar de zon zijn georiënteerd, 
kunnen bij warme, zonnige perioden een 
binnenruimte makkelijk oververhitten. Je 
EPB-verslaggever berekent de kans op 
oververhitting met EPB-software. De eis 
geldt voor elke wooneenheid, dus bij een 
appartementsgebouw per appartement.

geWone renovatie

Bij gewone renovaties volstaan toe- en/of 
afvoervoorzieningen. In het verbouwde ge-
deelte moet je enkel in de droge ruimten 
waar vensters worden vervangen of toege-
voegd, zorgen voor toevoervoorzieningen. 
Het minimaal geëist ontwerpdebiet hangt af 
van het type ruimte en de vloeroppervlakte.

drie basisprinCipes

Zowel bij nieuwbouw- als bij omvangrijke 
renovatiewerken moeten alle mechani-
sche, natuurlijke en gecombineerde venti-
latiesystemen aan de Belgische norm NBN 
D50-001 voldoen. Ze geeft algemene aan-
wijzingen, maar geen specifieke eisen voor 
de noodzakelijke openingen voor de toevoer 
en afvoer van lucht. De norm steunt op 
drie basisprincipes. De toevoer van verse 
lucht vindt plaats in de zogenaamde droge 
ruimten van de woning: woonkamer, salon, 
eetkamer, slaapkamers, bureau, speelka-
mer en hobbykamer. De openingen voor de 
toevoer en de afvoer van lucht moeten al-
tijd in vijf standen kunnen worden geregeld. 
Ofwel manueel, ofwel automatisch. Voor 
de doorstroming van lucht van droge naar 
natte ruimten via gangen en hallen moeten 
roosters in de deuren worden geplaatst. De 
doorvoer kan eventueel ook langs spleten 
onder of boven de deuren gebeuren. De af-
voer van verontreinigde lucht speelt zich af 
in de natte ruimten, meer bepaald het toilet, 
de keuken, de badkamer en de wasplaats.

epb zorgt voor  
gezond binnenklimaat  
De EPB-regelgeving verplicht de aan-
wezigheid van een ventilatiesysteem en 
van ventilatievoorzieningen voor de toe- 
en afvoer van lucht. Waarom worden er 
ventilatie-eisen opgelegd? De ‘B’ uit EPB 
staat voor ‘binnenklimaat’. Het is dan ook 
logisch dat de regelgeving je verplicht tot 
het beperken van het energieverbruik en 
minimaal te ventileren.

hygiënisChe ventilatie

In een goed geïsoleerde en luchtdicht 
afgewerkte woning is een ventilatiesy-
steem essentieel om verse lucht binnen 
te loodsen en vervuilde, vochtige lucht af 
te voeren die ontstaat door bijvoorbeeld te 
koken, wassen en douchen. Mens en dier 
hebben nood aan voldoende zuurstof om 
te ademen en een gezonde luchtkwaliteit. 
Hinderlijke en schadelijke stoffen stapelen 
zich beter niet op binnenshuis, zodat de 
kans op geuren en allergieën vermindert 
en condensatie en schimmelvorming op 
muren wordt vermeden. Daarom is hygi-
enische ventilatie sinds 2006 vereist. Deze 
basisventilatie is synoniem aan continu en 
gecontroleerd ventileren. Continu, omdat 
een gezond binnenklimaat enkel mogelijk 
is door constant te ventileren en niet louter 
op bepaalde momenten. Gecontroleerd, 
omdat je voldoende en tegelijk niet te veel 
wilt ventileren, om het energieverlies te 
beperken.

nieuWbouW en ier
De eisen verschillen voor nieuwbouw en 
ingrijpende energetische renovatie (IER) 
ten opzichte van renovatie. Voor de eer-
ste twee categorieën moet je een volledig 
ventilatiesysteem installeren. Dit houdt 
in dat je een minimum aan toevoer- en 
afvoervoorzieningen plaatst die toelaten 
om minimale hoeveelheden lucht te ver-
versen. In de nieuwe natte ruimten – zo-
als badkamer, wc en keuken – gaat het om 
afvoervoorzieningen en een doorstroom-
opening. In nieuwe droge ruimten – denk 
aan de slaapkamer en de leefruimte – zijn 
toevoervoorzieningen en een doorstroom-
opening de regel.
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minimumdebieten

De debieten volgens het soort woonruim-
te zijn vastgelegd in de norm. Als basis-
regel geldt dat er per vierkante meter 
vloeroppervlakte 3,6 kubieke meter lucht 
per uur moet worden toegevoerd en af-
gevoerd. Verder legt de EPB-regelgeving 
een minimumontwerpdebiet op voor de 
luchttoevoer, luchtdoorvoer en luchtaf-
voer naargelang het type ruimte. In de on-
derstaande tabel wordt dit debiet per type 
aangegeven.

tabel: vereiste 
minimumontWerpdebieten

Soort ruimte Lucht-
toevoer

Lucht-
door-
voer

Lucht-
afvoer 
naar 
buiten

woonkamer, 
salon,  
eetkamer

75 - 150 
m3/uur

Slaapkamer, 
bureau, speel- 
of hobbykamer

25 - 72 
m3/uur

Toilet 25 m3/
uur

25 m3/
uur

Gesloten 
keuken

50 m3/
uur

50 m3/
uur

Badkamer, 
wasplaats

25 m3/
uur

75 m3/
uur

Open keuken 75 m3/
uur

remedie tegen oververhitting

In de zomer loop je kans dat de temperatuur 
in huis te sterk stijgt. Om dit zo veel mogelijk 
te vermijden, moet je voldoende aandacht 
besteden aan de oriëntatie van de vensters, 
de hoeveelheid beglazing en de zonnetoe-
tredingsfactor van de beglazing. Maar ook 
de effectieve zonwering aan vensters, de 
beschaduwing van vensters bijvoorbeeld 
door luifels en de bouwwijze of de zwaarte 
van de constructie spelen een rol.

vier ventilatiesystemen

De ventilatienormen NBN D50-001 en 
NEN 1087/8088 omschrijven vier ventila-
tiesystemen: ventilatiesysteem A, B, C en 
D. Ze worden geklasseerd volgens het type 
van aanvoer- en afvoervoorzieningen.

natuurlijke toevoer,  
natuurlijke afvoer

Het eenvoudige ventilatiesysteem A is 
een budgetvriendelijke oplossing. Dit sys-
teem werkt met behulp van de natuurlij-
ke aanvoer en afvoer van lucht en is niet 
geautomatiseerd. De hoeveelheid lucht in 
een ruimte blijft altijd constant. Treden 
er binnens- en buitenshuis winddruk- en 
luchtdrukverschillen op, dan wordt lucht 
aangeblazen via ventilatieroosters in ra-
men of muren. Deze toevoer van lucht cre-
eert een schouweffect of een natuurlijke 
trek, waarbij het teveel aan verontreinigde 
en vochtige lucht langs het afvoerkanaal 
in het dak naar buiten vloeit. Zo ontstaat 
er een constante toevoer van verse, zuur-
stofrijke lucht, gebaseerd op het principe 
van een automatische luchtcirculatie. Ide-
aal voor bestaande woningen, waarin geen 
grote renovatiewerken worden uitgevoerd.
Kies je voor het ventilatiesysteem A, dan is 
het goed om te weten dat dit een goedkoop 
systeem is, zowel in uitvoering als in ge-
bruik. Je verbruikt immers geen elektrici-
teit en hebt slechts heel geringe installatie-
vereisten en -kosten. Zorg ervoor dat verse 
lucht je huis binnenkomt langs manuele of 
automatische toevoeropeningen boven ra-
men of in muren. Belangrijk is dat die na-
tuurlijke buitenlucht zich gemakkelijk kan 
verspreiden over de woning en dat de ver-
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ontreinigde lucht het huis langs het afvoer-
kanaal kan verlaten. Bouw dit kanaal zo 
verticaal mogelijk, dan ben je zeker van een 
optimale natuurlijke trek. Na de installatie 
van het ventilatiesysteem A blijven de gevol-
gen voor het interieur en binnenvolume van 
je woning eerder beperkt. Een buizenstel-
sel wegwerken is niet nodig, een afvoerka-
naal volstaat. Het systeem vergt weinig tot 
geen onderhoud. De ventilatieroosters van 
tijd tot tijd afstoffen is voldoende.
Het systeem vraagt vooraf om een doordacht 
bouwontwerp of een goede situatiestudie 
omdat het afhankelijk is van de weersom-
standigheden. Want op winderige dagen 
wordt er overvloedig lucht aangevoerd wat 
kan leiden tot tocht of warmteverlies. De 
meeste specialisten schuiven daarom uit 
voorzorg regelbare, afsluitbare ventilatie-
roosters naar voor. Er zijn ook zelfregelende 
roosters op de markt die zelf bepalen hoe-
veel lucht ze binnenlaten. Het omgekeerde 
is ook waar: bij mistig weer of bij windstil-
te, wat in ons klimaat nagenoeg niet voor-
komt, is het niet mogelijk om de gewenste 
hoeveelheid verse lucht binnen te halen. De 
luchttoevoer heb je dus niet voor 100 procent 
onder controle. Dit heeft een invloed op de 
debietregeling en het temperatuurcomfort. 
Ook kan de warmte van de uitgaande lucht 
niet worden gerecupereerd. Bij de ventila-
tiesystemen C en D is dat wel het geval.
De nieuwe generatie ventilatieroosters 
blinkt uit door haar thermisch en akoes-
tisch isolerend vermogen. Akoestisch dem-
pende roosters genieten de voorkeur zodat 
omgevingslawaai de woning niet kan bin-
nendringen langs de al dan niet regelbare 
toevoeropeningen in de ramen, de muren 
of het dak. De roosters hebben daarnaast 
nog inbraak-, insecten- en regenwerende 
eigenschappen. Bovendien is hun montage 
van buitenaf vrijwel niet zichtbaar.

meChanisChe toevoer,  
natuurlijke afvoer

Ben je eerder gewonnen voor een combina-
tie van mechanische en natuurlijke ventila-
tie? Het ventilatiesysteem B werkt met een 
ventilator, die verse buitenlucht aanzuigt 
in de woonkamer, keuken, slaapkamers, 
gang, toilet en garage en ze vervolgens ge-

lijkmatig verdeelt over de woning. Daardoor 
ontstaat er een schoorsteeneffect. Veront-
reinigde lucht wordt dan op natuurlijke wij-
ze afgevoerd langs verticale dakdoorvoe-
ren of via regelbare ventilatieroosters in de 
ramen van vochtige ruimten zoals het wc, 
de wasruimte of de badkamer. De mecha-
nische luchtaanzuiging combineer je overi-
gens perfect met een natuurlijke luchttoe-
voer langs ventilatieroosters in ramen.
Met dit systeem kan je ook moeilijk te be-
reiken kamers in je woning verluchten. Zelf 
wanneer er buiten weinig wind is, brengt de 
ventilator nog altijd voldoende verse lucht 
in huis, het hele jaar door. Weet wel dat in 
koudere perioden de aangevoerde lucht 
een onaangenaam licht tochtgevoel kan te-
weegbrengen. Ook als je in een lawaaieri-
ge buurt woont, voer je gemakkelijk frisse 
lucht aan en dit zonder geluidshinder. Bo-
vendien kan je gebruikmaken van een filter 
om alle vieze geurtjes uit de aangevoerde 
lucht tegen te houden. Zo stroomt er enkel 
gezuiverde lucht in je woning.
Toch wordt het ventilatiesysteem B zelden in 
particuliere woningen toegepast. De reden 
is dat de ventilator voortdurend in werking 
is en dus constant elektriciteit verbruikt. 
Architecten geven vanuit een energiezuinig 
standpunt eerder de voorkeur voor ventila-
tiesysteem C met zelfregelende ventilatie-
roosters of ventilatiesysteem D met de mo-
gelijkheid tot warmterecuperatie.

natuurlijke toevoer,  
meChanisChe afvoer

Bij ventilatiesysteem C worden natuurlijke 
luchttoevoer en mechanische luchtafvoer 
effi ciënt gecombineerd. De lucht komt de 
woning binnen langs regelbare ventilatie-
roosters in de ramen, de muren of het dak 
van droge ruimten zoals de living en de 
slaapkamers. De verontreinigde lucht ver-
laat de woning dan weer via afvoeropenin-
gen in de vochtige ruimten: de badkamer, 
de wasplaats en de keuken. Daar zorgt een 
centraal geplaatste ventilator op zolder of 
in een technische ruimte voor. De afvoer-
openingen zijn uitgerust met extractieven-
tielen. Zo een ventiel is voorzien van een 
filter die de lucht zuivert, en een geluids-
demper die het lawaai van de installatie tot 
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er gaat niets boven een 
gezond en Comfortabel 
binnenklimaat.“
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een minimum beperkt. De ventilatieroos-
ters en de elektrische ventilator zijn op el-
kaar afgestemd. Op die manier bepaalt de 
hoeveelheid afgezogen lucht de toevoer van 
verse lucht en blijft de totale hoeveelheid 
lucht in de woning altijd in balans.
Regelbare ventilatieroosters die je met de 
hand moet openen en sluiten komen min-
der en minder voor. Het slimme ventilatie-
systeem C+ wint dan ook aan populariteit. 
Daarbij verloopt de mechanische lucht-
afvoer vraaggestuurd via zelfregulerende 
roosters, enkel en alleen als het nodig is. 
Sensoren meten het luchtvochtigheidsper-
centage, de temperatuur, het CO2-niveau 
en de aanwezigheid van personen. Zodra 
de gemeten waarden te hoog zijn, voert het 
systeem automatisch de nodige hoeveel-
heid verontreinigde lucht af in overeen-
stemming met de werkelijke woonsituatie. 
De toevoerroosters vullen op hun beurt 
verse lucht in dezelfde hoeveelheid aan. 
Er wordt dus nooit meer geventileerd dan 
noodzakelijk is, zodat je energie bespaart. 
Door de betere controle over de luchtkwa-
liteit is het ventilatiesysteem C+ nog meer 
geschikt voor woningen dan systeem C.
De natuurlijk aangevoerde lucht komt bij 
ventilatiesysteem C niet voorverwarmd in 
de woning terecht. Gewone ventilatieroos-
ters laten in de winter koude lucht en in de 
zomer warme lucht binnen. De kans bestaat 
dus dat je extra moet verwarmen of afkoe-
len. Zelfregulerende ventilatieroosters 
kunnen zich daarentegen aanpassen aan de 
windsnelheid buiten. Hoe meer wind, hoe 
meer de roosters sluiten zodat een tocht-
gevoel achterwege blijft. Je kan ook kiezen 
voor akoestisch isolerende ventilatieroos-
ters, die voorkomen dat storende buitenge-
luiden hun weg naar binnen vinden.
Vetilatiesysteem C is energiezuinig. In prin-
cipe betaal je alleen voor het verbruik van 
één enkele ventilator. Ook mooi meegeno-
men: deze techniek is relatief goedkoop 
want je hebt geen mechanische luchttoe-
voer nodig. Dit heeft als bijkomend voordeel 
dat je slechts een beperkt aantal ventilatie-
buizen moet aanleggen omdat er uitsluitend 
luchtafvoerbuizen moeten worden voorzien. 
Door mechanisch af te voeren kan je het 
ventilatiesysteem met een standenschake-

laar op elk moment regelen. Het systeem 
neemt weinig plaats in, kent een lange le-
vensduur en is niet veeleisend op het vlak 
van onderhoud. Om vier seizoenen lang van 
verse, zuurstofrijke lucht te genieten kan je 
zelf de handen uit de mouwen steken en de 
ventilator en de ventilatieroosters regelma-
tig reinigen of afstoffen. Ventilatiesysteem 
C is bovendien niet complex en tamelijk 
gemakkelijk om snel zelf te plaatsen. Wil je 
liever bij een professional aankloppen? Een 
goed idee, want deze expert heeft de nodi-
ge ervaring en kan je aan de hand van een 
studie vooraf aangeven welke installatie de 
beste is voor jouw situatie.

meChanisChe toevoer,  
meChanisChe afvoer

Wie zijn woning uitstekend en zeer effici-
ent wil ventileren, zweert bij het perfor-
mante ventilatiesysteem D. Het combi-
neert een mechanische toevoer van verse 
buitenlucht met een mechanische afvoer 
van vervuilde lucht en voert identieke 
hoeveelheden lucht af en aan. Daarom 
wordt dit volledig geautomatiseerde sys-
teem ook wel balansventilatie genoemd. 
De luchtstroom in de woning is continu en 
van de beste kwaliteit. De warmte van de 
afgezogen lucht wordt bij het ventilatie-
systeem D+ ook nog eens gerecupereerd 
door een ingebouwde warmtewisselaar. 
Het warmteverlies dat normaal optreedt 
door de afvoer van lucht of door de aan-
voer van koude lucht vang je daarmee na-
genoeg volledig op. En dat is goed voor een 
flinke energiebesparing!
Het ventilatiesysteem werkt met ventielen, 
niet met ventilatieroosters in ramen en 
muren. Je houdt dan niet alleen lawaai en 
ongewenste koude en warme lucht buiten, 
maar doet ook vanuit esthetisch oogpunt 
een goede zaak. De regelbare aanvoer-
ventielen voor verse lucht plaats je in de 
droge ruimten zoals de woonkamer en de 
slaapkamers. In de natte ruimten – badka-
mer, wasplaats, toilet, keuken – voorzie je 
de afvoerventielen.
In de woning wordt ook een netwerk van 
buiskanalen voor zowel de luchttoevoer 
als -afvoer aangelegd. Een koud kunstje bij 
nieuwbouw, niet zo evident bij bestaande 
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woningen. Bochten kunnen nefast zijn voor 
de efficiëntie van het systeem en moeten 
beperkt en liefst van al worden vermeden. 
Ze verminderen immers het vermogen van 
de ventilatoren. Verder moeten de overgan-
gen tussen de kanalen luchtdicht worden 
afgesloten om lekken te vermijden. Net 
zoals bij alle andere ventilatiesystemen is 
het ook bij ventilatiesysteem D belangrijk 
dat er vóór de plaatsing een uitgebreide 
studie wordt uitgevoerd. De installatie zelf 
is evenmin een eenvoudige klus en vereist 
de kennis en de expertise van een vakman.
Nog meer voordelen van het ventilatiesy-
steem D? Filters zorgen voor een perma-
nente zuivering van de aangevoerde lucht. Zo 
krijgen stof, vocht en vuil geen kans, raken de 
luchtkanalen niet verzadigd door vuil en gaan 
het leefklimaat en je gezondheid erop voor-
uit. Last van allergieën? Dan voeg je een spe-
ciale elektronische filter toe die huisstofmijt, 
pollen en bacteriën weert. Droge lucht? Een 
roterend warmtewiel in het systeem brengt 
soelaas. Een combinatie van ventilatiesy-
steem D met luchtverwarming en aircondi-
tioning is eveneens mogelijk. Het systeem 
leidt alles automatisch in goede banen en is 
bijgevolg op-en-top gebruiksvriendelijk. Een 
nadeel is dat dit ventilatiesysteem niet opti-
maal rendeert in onvoldoende geïsoleerde 
of niet volledig luchtdichte woningen. Bij een 
renovatie moet je dus eerst de isolatie van de 
woning opkrikken.
Een ventilatiesysteem D vraagt tamelijk 
veel onderhoud om de balansventilatie 
in evenwicht te houden. Om het half jaar 
dienen de filters te worden gereinigd, om 
het jaar zijn ze aan vervanging toe. Het 
systeem geeft zelf aan als het zover is. De 
ventilatieleidingen moeten elke drie tot 
vijf jaar een beurt krijgen. Een ventilatie-
systeem D is een grotere investering van 
een systeem C. Je geniet echter van een 
efficiëntere techniek, die zorgt voor de 
meest kwalitatieve lucht in huis. Want er 
gaat niets boven gezond wonen!

de e van extreem energiezuinig

Niets gaat boven een gezond en comforta-
bel binnenklimaat, waarbij rekening wordt 
gehouden met de steeds luider klinkende 
vraag naar een lager energieverbruik. Het 

ventilatiesysteem E+ is een extreem ener-
giezuinige oplossing, die vraaggestuurde 
ventilatie intelligent combineert met een 
lucht/water warmtepomp. Het hele jaar 
door zorg je voor een uitstekende ventilatie, 
sanitair warm water en ruimteverwarming 
op een lage temperatuur. Je voldoet met-
een ook aan de stedenbouwkundige ver-
plichtingen op het vlak van het gebruik van 
hernieuwbare energie. Plus: de keuze voor 
dit ventilatiesysteem doet het E-peil van je 
woning aanzienlijk dalen met 37 E-punten.
Het ventilatiesysteem E+ voegt de continue 
toevoer van verse lucht in de droge leefruim-
ten via ventilatieroosters in het raam samen 
met de mechanische afvoer van de vervuil-
de lucht uit de vochtige ruimten via een cen-
trale mechanische afvoerventilator. Deze 
ventilator is het hart van het systeem. Het 
toestel stuurt de ventilatie aan én recupe-
reert de warmte uit de afvoerlucht.
Dynamische sensoren sturen de hoe-
veelheid lucht aan die wordt afgezogen. 
Ze analyseren de afvoerlucht continu op 
CO2, vocht en storende geuren of scha-
delijke stoffen. Zodra in een ruimte een 
wijziging in de gemeten waarden wordt 
gedetecteerd, stijgt de luchtafvoer in die 
ruimte tot de waarden weer op niveau zijn. 
Dit intelligente, vraaggestuurde systeem 
garandeert op die manier een aanpassing 
van het ventilatieniveau aan de effectieve 
behoeften van de gebruikers.
De afvoerventilator is uitgerust met een 
warmtepomp, die de warmte recupereert 
uit de gecontroleerde menging van afge-
voerde ventilatielucht en buitenlucht. Deze 
warmte wordt vervolgens opgeslagen in een 
geïntegreerd boilervat. Daarnaast kan de 
afvoerventilator via een tweede condensor 
warmte voorzien voor ruimteverwarming 
op lage temperatuur, zoals vloerverwar-
ming of lagetemperatuurconvectoren. De 
ventilator wordt altijd geïnstalleerd samen 
met een externe verwarmingsketel op gas 
of stookolie. Is de vraag naar warmte op een 
bepaald moment hoger dan de warmtepomp 
kan leveren, dan steekt de externe ketel een 
handje toe. Zo functioneert de ventilatie on-
afhankelijk van de verwarmingsbehoefte en 
omgekeerd. Het ventilatiesysteem kiest in 
dat geval altijd de voordeligste energiebron.
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soorten ventilatieroosters

Een ventilatiesysteem C maakt gebruik 
van muur- of raamroosters voor de na-
tuurlijke toevoer van lucht. Via spleten 
onder binnendeuren en roosters in bin-
nendeuren verplaatst de zuivere lucht zich 
door je woning. Bij een C+ systeem, met 
vraaggestuurde mechanische afvoer, zijn 
de ventilatieroosters zelfregelend. 
Er bestaan diverse soorten ventilatieroos-
ters: op het raam, op het glas, in het hel-
lend dak, geïntegreerd in rolluik(kast)en 
en ingebouwd in massieve muren.

geluidsWering en -demping

In een omgeving waar veel buitengeluid 
heerst, zoals in de buurt van een snelweg, 
kies je best voor geluidswerende ventila-
tieroosters. Die laten ventilatielucht door, 
maar dempen het straatlawaai. Het nadeel 
is dat de drukverliezen toenemen, waar-
door het debiet dat het rooster kan leveren 
daalt. Hoe beter een rooster akoestisch 
presteert, hoe lager het doorgelaten de-
biet en hoe groter en dikker het rooster 
uitvalt. Dat oogt minder strak dan sommi-
ge (ver)bouwers willen. Met muurroosters 
kan je groter gaan zonder dat dit stoort. Zo 
bekom je een betere geluiddemping.

akoestisChe prestaties

De roosterkwaliteit hangt af van de lengte 
van het rooster of de grootte van de ope-
ning naar buiten. De totale roosterlengte 
voor een ruimte is afhankelijk van het no-
dige ventilatiedebiet voor de ruimte en het 
debiet dat een bepaald roostertype kan 
leveren. Vaak wordt een ventilatierooster 
om esthetische reden voorzien over de 
volledige breedte van een raam. Dan is de 
totale lengte vaak groter dan nodig om het 
gewenste ventilatiedebiet te leveren. Zorg 
er in dat geval voor dat een gedeelte van 
het rooster dicht blijft. Zo vermijd je dat 
de akoestische prestaties te sterk ach-
teruitgaan. De roosterkwaliteit is ook af-
hankelijk van het volume van de achterlig-
gende ruimte, en van de gestelde eisen op 
het vlak van de akoestische gevelisolatie. 
Staat je woning in een luidruchtige omge-
ving, dan vraag je best advies aan een des-
kundige. Onthoud ook dat kleine roosters 
voor geluidsoverlast kunnen zorgen.

kWaliteitsvol ventileren

Een ventilatiesysteem geïnstalleerd? Mooi 
zo, maar daarmee is de kous niet af. Je 
systeem moet ook nog eens kwalitatief 
zijn. Voor een nieuwe en ingrijpend ener-
getisch gerenoveerde woning met bouw-
vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016 
dien je de nodige aandacht te besteden aan 
het zogenaamde ‘kwaliteitskader ventila-
tie’.

voorontWerp en prestatieverslag

De EPB-regelgeving verplicht de opmaak 
van twee documenten: een ventilatievoor-
ontwerp en het ventilatieprestatieverslag. 
Daarvoor heb je een ventilatieverslagge-
ver nodig. Die stel je best gelijktijdig met 
de architect en de EPB-verslaggever aan. 
De ventilatieverslaggever kan de EPB-ver-
slaggever zijn, maar ook een andere per-
soon.  Een kwaliteitsorganisatie gaat na of 
de kwaliteit van je ventilatiesysteem effec-
tief is behaald.
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tips & triCks

De keuze voor de juiste verwarmingsketel 
bepaalt voor een groot stuk je wooncomfort 

én energiefactuur.

Voor de correcte installatie van je 
gasketel klop je best aan bij een erkende 

professionele aardgasinstallateur.

Een goede verhouding tussen stralings-  
en convectiewarmte zorgt voor een snelle 

opwarming en een behaaglijk gevoel.

Bij een droog vloerverwarmingssysteem 
is er geen extra isolatie nodig, zodat de 
opbouwhoogte van de vloer verkleint.

Naargelang het type warmtepomp geldt  
een minimaal opwekkingsrendement, 

bepaald door de EPB-regelgeving.

Zorg ervoor dat je schoorsteen geïsoleerd 
is, zeker als hij gekoppeld wordt aan een 

hoogrendementsketel of condensatieketel.

Mechanische, natuurlijke en gecombineerde 
ventilatiesystemen moeten voldoen aan de 

Belgische norm NBN D50-001.

In een buurt met veel buitengeluid, zoals 
dichtbij een snelweg, kies je best voor 

geluidswerende ventilatieroosters.

Bron: Renson
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zuinig met Water

Water uit de kraan wordt stilaan peperduur. Een doorsnee gezin in Vlaanderen 
verbruikt 72 kubieke meter leidingwater per jaar en betaalde hiervoor in 2019 in 
totaal 365 euro aan zijn watermaatschappij. Ten opzichte van 2015 is de integrale 
waterfactuur met zeven procent gestegen. Omdat de verbruiker betaalt, loont het 
de moeite om zuinig om te springen met water. Bovendien scheelt het een slok op 
de borrel als je naast kostbaar leidingwater ook regenwater gebruikt.

7.1 reCuperatie van regenWater
Regenwater is een geschenk uit de hemel. Het is gratis en kalkvrij. Gebruik je regenwater 

om het toilet te spoelen, kleine en grote wasjes te draaien in de wasmachine, het huis te 

poetsen, de tuin en de planten te besproeien en de auto te wassen? Dan bespaar je zowat 

de helft op je drinkwaterverbruik. En dat kan tellen!

Bron: Ecowater

sanitair7
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Bovendien heeft regenwater tal van prakti-
sche voordelen. Het vormt geen kalkafzet-
ting op kranen en toestellen, het halveert 
de hoeveelheid wasmiddel die je nodig 
hebt, het veroorzaakt geen urineaanslag 
in het toilet en het voorziet je planten van 
meer mineralen. Met een regenwaterput 
draag je ook je steentje bij aan het milieu. 
Zo’n put vangt immers het overschot aan 
regenwater op na een stortbui wat helpt 
om overstromingen te voorkomen.
Sinds 1999 ben je als bouwheer van een 
nieuwe woning verplicht om het regen-
water op je perceel te recupereren. De 
installatie bestaat uit een regenwaterput 
van minstens 3000 liter en een onderbre-
kingstank, die wordt aangesloten op de 
riolering. Het leggen van de leidingen en 
het opstellen van het pompsysteem beho-
ren tot het takenpakket van de sanitaire 
installateur. De recuperatie van regenwa-
ter moet volledig gescheiden zijn van het 
drinkwatercircuit.
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7.2 eCologisCh Warm Water
Een Belgisch gezin met vier personen verbruikt gemiddeld 150 kubieke meter of 150.000 

liter water per jaar. Dat komt neer op ongeveer 95 liter per persoon per dag. En dat enkel 

en alleen voor huishoudelijke behoeften. Ruim de helft van al het water dat uit de kraan 

stroomt, verwarm je. Daarvoor heb je energie nodig, véél energie. Je kiest dus best voor 

een ecologische en zo goedkoop mogelijke manier om warm water te produceren. Ideaal is 

een boiler, een zonneboiler, een warmtepompboiler of een geiser. Maar wat is het verschil 

tussen deze toestellen en welke van de vier voldoet aan je behoeften?

dan kan het even duren voor het water 
weer op temperatuur is. Kies in geen ge-
val voor een te kleine boiler, maar overdrijf 
ook niet met een te groot vat want dit jaagt 
je energieverbruik onnodig de hoogte in. 
Als vuistregel geldt dat je een boiler van 
100 liter nodig hebt voor een woning met 
douche en een van 130 liter voor een huis 
met bad. Beschik je zowel over een bad als 
een douche dan is een boiler van 160 liter 
geen overbodige luxe.
Boilers werken doorgaans op elektriciteit, 
stookolie of aardgas. Het meest zuinige 
en milieuvriendelijke alternatief is een 
zonneboiler. De meerprijs van zo’n boiler 
wordt voor een deel gecompenseerd door 
premies en tegemoetkomingen. Overigens 
verdien je de investeringskost op termijn 
terug door de energiebesparing die je re-
aliseert.

kies een boiler  
op maat van je gezin

Een boiler is een goed geïsoleerd vat 
waarin een bepaalde hoeveelheid water 
continu wordt opgewarmd. Het toestel 
houdt de voorraad water op een constan-
te temperatuur zodat je onmiddellijk over 
warm water beschikt, zelfs wanneer je op 
verschillende plaatsen in huis tegelijk de 
kraan opendraait. Een boiler verbruikt dus 
voortdurend energie. Daarom is het be-
langrijk dat je de voorkeur geeft aan een 
energiezuinig toestel.
Er zijn verschillende soorten boilers op de 
markt waarmee je optimaal in je behoef-
te aan warm water kunt voorzien. Zo kan 
de inhoud van het vat worden afgestemd 
op het aantal personen in je gezin en hun 
badgewoonten. Een boiler levert niet on-
beperkt warm water. Is de voorraad op, 

Bron: Easykit
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de zonneboiler,  
een rendabele investering

Aan een bestaande verwarmingsketel kan 
je een zonneboiler koppelen. Er is in ons 
land genoeg zon om 40 tot 60 procent van 
je sanitair water en zowat een vierde van 
het water voor de centrale verwarming 
gratis op te warmen. Dat is elk jaar gemid-
deld 55 kubieke meter gas en 60 liter ma-
zout per vierkante meter zonnecollector. 
Een zonneboiler vermindert daarenboven 
in belangrijke mate de CO2-uitstoot van 
gebouwen. Bij een eengezinswoning kan 
met een zonneboilerinstallatie doorgaans 
500 kilogram koolstofdioxide per jaar wor-
den vermeden. De boiler is verbonden met 
een zonnecollector in de vorm van een 
donkere metalen plaat of vacuüm buizen. 
Deze vernuftige systemen vangen het zon-
licht op en zetten het om in warmte, die 
wordt opgeslagen in een voorraadvat.
Een vlakkeplaatcollector werkt met een 
circuit van meandervormige buizen. Daar-
in zit een warmtegeleidende vloeistof, die 
traag naar het voorraadvat of de boiler 
loopt. Buiscollectoren zijn op hun beurt 
uitgerust met lange glazen vacuüm buizen. 
In de luchtledige ruimte tussen de dubbel-
wandige beglazing treedt er warmte-iso-
latie op. De vacuüm buizen zijn compacter 
dan de vlakkeplaatcollectoren en ze beha-
len vooral in de winter betere prestaties.
De zonnecollector plaats je best op een 
hellend of een plat dak om zo veel moge-
lijk zonlicht op te vangen. Monteer hem 
met een hellingshoek van 20 tot 60 gra-
den, gericht op het zuiden. Dit levert je het 
hoogste rendement op. In de zomer kan 
de zonneboiler instaan voor bijna de hele 
warmwaterproductie in huis. In de winter 
liggen de kaarten anders. Dan is de hoe-
veelheid zonlicht overdag te gering en 
moet je het water in de boiler bijverwar-
men, bijvoorbeeld met een condensatieke-
tel of een warmtepomp.
Een zonneboiler is en blijft een uiterst ren-
dabele investering. De prijs hangt af van de 
grootte van de installatie. Een goede richt-
prijs voor een complete installatie is 1000 
euro per vierkante meter. Voor een gezin 
van vier personen moet je een boiler van 

300 liter en twee zonnecollectoren van 2,5 
vierkante meter incalculeren. Beide kos-
ten je ongeveer 5000 euro. Via de netbe-
heerder kan je een premie opstrijken van 
550 euro per vierkante meter tot een maxi-
mum van 2750 euro. Gemiddeld bespaar 
je met een zonneboiler zowat 100 tot 150 
euro per jaar. De hele installatie kan op 
een dag zijn afgerond en voor de plaatsing 
heb je geen vergunning nodig.

energiezuinige Warmtepompboiler

Een traditionele boiler slokt een flinke hap 
op uit je energiebudget. Wil je de warm-
waterproductie voor eigen gebruik op een 
energiezuinige manier aanpakken, dan 
biedt een warmtepompboiler soelaas. In 
vergelijking met een elektrische boiler 
verbruikt een warmtepompboiler drie keer 
minder stroom, en dat is goed voor een 
fikse besparing tot 75 procent op je sani-
tair water. Zo’n boiler is vooral interessant 
voor wie meer dan honderd liter warm wa-
ter per dag verbruikt.
De warmtepompboiler past een hernieuw-
bare techniek toe en verwarmt je water 
met behulp van de warmte uit de omge-
vings- of buitenlucht. Die warme lucht 
kan worden aangezogen uit elke ruimte 
binnenshuis of worden aangevoerd door 
een ventilatiesysteem. Is de warmtepomp-
boiler goed afgestemd op de noden van je 
gezin, dan is het meestal niet nodig om 
bij te verwarmen met elektriciteit. Een 
elektrische weerstand treedt in werking 
in geval van nood of wanneer je snel veel 
warm water nodig hebt, bijvoorbeeld als 
meerdere gezinsleden kort na elkaar een 
bad nemen. Met 1 kWh elektriciteit kan 3,7 
kWh aan warmte worden opgewekt. De 
boiler kun je ook makkelijk aansluiten op 
zonnecollectoren. Je verhoogt het rende-
ment door de warmtepompboiler in een 
was-, stook- of andere warme ruimte te 
plaatsen. Goed om weten is dat de boiler 
geen specifiek onderhoud vraagt.
Een warmtepompboiler is zeer goed ge-
isoleerd om warmteverliezen tegen te 
gaan. Met het toestel kun je een weekpro-
gramma instellen en beschik je zelfs over 
een vakantiemodus, voor perioden waar-
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in je een tijdje van huis bent. De meeste 
warmtepompboilers zijn niet veel groter 
dan gewone boilers en kunnen tot 300 li-
ter water op temperatuur brengen. Dit 
gebeurt ‘s nachts zodat je het voordelige 
nachttarief geniet.
Het totaalplaatje van een warmtepomp-
boiler ligt uiteraard iets hoger dan dat van 
een traditionele boiler. Afhankelijk van het 
model betaal je voor een warmtepompboi-
ler gemiddeld 2500 euro, btw en plaatsing 
weliswaar niet inbegrepen. De meerprijs 
die je betaalt in vergelijking met een elek-
trische boiler verdien je op drie jaar terug 
dankzij het lage energieverbruik. Vervang 
je een oude boiler door een warmtepomp-
boiler? Dan kan je via de netbeheerder een 
premie aanvragen. Let wel, deze premie 
dooft de komende jaren langzaam uit. In 
2020 krijg je nog 300 euro en vanaf 2021 
maximaal 200 euro.

de geiser, Warm Water  
zoveel je Wilt

Met een geiser of doorstroomtoestel ver-
warm je het water enkel wanneer je erom 
vraagt. Zodra je de warmwaterkraan 
opendraait, stroomt het water door het 
toestel en neemt het warmte op. Een gei-
ser verbruikt bijgevolg minder energie dan 
een boiler en dat is gunstig voor je ener-
giefactuur. Daar staat tegenover dat tel-
kens een hoeveelheid koud water verloren 
gaat vooraleer er warm water uit de kraan 
komt. Een doorstroomtoestel heeft echter 
een beperkt debiet waardoor het minder 
water per minuut levert dan een boiler. 
Daarom is het meestal niet mogelijk om 
op twee plaatsen tegelijk, bijvoorbeeld in 
de keuken en in de badkamer, warm water 
te vragen. Dat maakt het toestel minder 
interessant voor grote gezinnen.
Een geiser heeft dan weer het voordeel 
dat je niet beperkt bent tot een bepaalde 
voorraad warm water, maar à volonté kunt 
afnemen. Een belangrijk onderdeel van 
een geiser is de tapdrempel. Die geeft aan 
hoeveel warm water er per minuut moet 
worden getapt voordat het toestel afslaat. 
Zeker als je gebruik maakt van waterbe-
sparende kranen of spaardouchekoppen is 
een lage tapdrempel onmisbaar. Een gei-
ser is vaak ook kleiner en goedkoper dan 
een boiler. De meeste werken op aard-
gas, andere op propaan of elektriciteit wat 
duurder is in verbruik.

Bron: Ecowater
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7.3 tips om Water te besparen
Kun je gemakkelijk besparen op je waterverbruik? Jazeker, mits enkele kleine ingrepen 

en een aanpassing van je gewoonten. Sneller de kraan dichtdraaien maakt al een verschil, 

zeker tijdens het tandenpoetsen of afwassen. De badkamer kun je van thermostatische en 

eengreepmengkranen voorzien of uitrusten met debietbegrenzers en spaardouchekop-

pen. Plaats een wandtoilet met een spoelknop voor kleine beurten, neem vaker een korte 

douche in plaats van een bad en herstel lekkende kranen zo spoedig mogelijk. Maak zeker 

gebruik van de energiebesparingsprogramma’s van je wasmachine en zorg er steeds voor 

dat de wastrommel volledig is gevuld. Want alle beetjes helpen.

mingselementen van elektrische toestellen 
en vermindert de levensduur en het presta-
tievermogen van deze toestellen.

Waterontharder

Er zijn verschillende antikalksystemen op 
de markt. Het meest doeltreffende is de 
waterontharder, die zacht water produ-
ceert en komaf maakt met kalkaanslag. 
De aankoop van een waterontharder is een 
investering die je in een tweetal jaar hebt 
terugverdiend. Zacht water heeft heel wat 

hard of zaCht Water

Hard water is hetzelfde als kalkrijk water. 
Het bevat veel calcium en magnesium, 
twee mineralen die op natuurlijke wijze in 
ons leidingwater terechtkomen. Kraan-
tjeswater voldoet overal in België aan de 
wettelijke normen, maar de waterhardheid 
verschilt van regio tot regio. Schadelijk voor 
de gezondheid is dat niet, maar het kan 
wel voor ongemak zorgen. Te veel kalk in 
het water leidt immers tot een hardnekki-
ge aanslag op kranen, sanitair en verwar-

Bron: dagmar buysse
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tips & triCks

Gebruik regenwater voor je toilet, 
wasmachine, schoonmaak, tuin en auto. 

Dan bespaar je zowat de helft op je 
drinkwaterverbruik.

Regenwater vormt geen kalkafzetting op 
kranen en toestellen en het halveert de 

hoeveelheid wasmiddel die je nodig hebt.

Heb je in je woning zowel een bad als een 
douche geïnstalleerd? Dan is een boiler van 

160 liter geen overbodige luxe.

Met een zonneboiler verwarm je tot 60 % van 
je sanitair water en een vierde van het water 

voor de cv met gratis zonne-energie.

Vervang je een oude boiler door een 
warmtepompboiler?  

Dan kan je via de netbeheerder een premie 
van 300 euro aanvragen.

Een geiser heeft het voordeel dat je niet 
beperkt bent tot een bepaalde voorraad 

warm water, maar à volonté kunt afnemen.

Water besparen? Voorzie je badkamer van 
thermostatische en eengreepmengkranen, 
debietbegrenzers en spaardouchekoppen.

Een waterontharder produceert zacht 
water en maakt komaf met kalkaanslag. 

De aankoop heb je in een tweetal jaar 
terugverdiend.

Alle waterverzachters met ionenuitwisse-
ling werken volgens hetzelfde principe, zo-
als uitgelegd hierboven. Toch zijn niet alle 
waterontharders hetzelfde. De belangrijk-
ste componenten van een moderne ont-
harder zijn de harstank, de zoutbak (waar 
het zout wordt opgeslagen) en de control-
ler voor de besturing van de ontharder. 

voordelen. Kranen en gootstenen zijn mak-
kelijker te reinigen en het koffiezetapparaat 
en de boiler moeten minder vaak worden 
ontkalkt. Uw koffie of thee hebben boven-
dien een betere smaak. Zacht water is ook 
zachter voor uw huid en uw haar. Ook het 
milieu heeft er baat bij. Je bespaart ener-
gie want zacht water warmt sneller op door 
het ontbreken van kalkaanslag op verwar-
mingselementen. In het afvalwater komen 
minder wasproducten en schoonmaakmid-
delen terecht, want u heeft er veel minder 
van nodig met zacht water.   En de afvalberg 
wordt kleiner doordat apparaten en leidin-
gen langer meegaan.
Bij je drinkwatermaatschappij of op de 
website www.dewatergroep.be/uw-drink-
water  kan je de hardheid van het water in 
jouw woonplaats opvragen. De hardheid 
wordt uitgedrukt in Franse graden. Tot 15 
°F spreken we van zacht water, vanaf 30 °F 
van hard tot zeer hard. Volgens de drink-
watermaatschappijen is een wateronthar-
der enkel nuttig in regio’s met hard water. 
Fabrikanten zijn ervan overtuigd dat een 
waterontharder ook bij een lagere hard-
heid veel ellende en geld kan besparen.

WaterverzaChter

Een waterverzachter werkt volgens het 
principe van ionenuitwisseling. Het gaat 
als volgt: het leidingwater wordt door een 
tank geleid, die gevuld is met harskorrel-
tjes. Deze harskorreltjes gaan de calcium- 
en magnesiumionen (die voor de kalkaan-
slag zorgen) vasthouden, en vervangen 
door onschadelijke natriumionen. Eens de 
harsen in de harstank verzadigd zijn, wor-
den ze gespoeld met een pekeloplossing, 
in een proces dat regeneratie wordt ge-
noemd. De calcium- en magnesiumionen 
worden meegenomen naar de afvoer, en 
de harskorreltjes zijn weer klaar om zacht 
water te maken. Bij vrijwel alle toestellen 
gebeurt deze dagelijkse werking op basis 
van de waterdruk, eventuele elektrische 
componenten worden alleen gebruikt voor 
de besturing. Een waterverzachter wordt 
bij voorkeur dicht bij de waterteller aan-
gesloten, om ervoor te zorgen dat er zacht 
water is in het hele huis.
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elektrisCHe installatie

nieuWe aansluiting

Wil je jouw nieuwbouwwoning laten aan
sluiten op het elektriciteitsnet? Dan moet 
je een aansluitingsaanvraag indienen bij de 
netbeheerder in je stad of je gemeente. Die 
netbeheerder is verantwoordelijk voor de 
verdeling van elektriciteit over het netwerk. 
Laat vooraf je installateur het totale ver
mogen van je installatie berekenen. Aan 
de hand van het vermogen bepaalt de 
netbeheerder de meetmodule en het type 

aansluiting. Een monofasige of standaard
aansluiting volstaat om de normale huis
houdelijke toestellen te laten werken. Een 
meerfasige of nietstandaardaansluiting 
is nodig als je zwaardere verbruikers wil 
aansluiten zoals een sauna of zonnepa
nelen vanaf 5000 watt piekvermogen. 
Bespreek het tarief dat je verkiest met je 
elektriciteitsleverancier: een enkelvoudig 
of tweevoudig uurtarief of uitsluitend een 
nachttarief voor accumulatieverwarming 
en warmwaterboilers

elektriCiteit, een absolute must

Je staat er niet meer bij stil, maar eigenlijk is het onvoorstelbaar hoezeer wij van-
daag de dag in onze woningen zijn aangewezen op elektriciteit. In 1879 liet Tho-
mas Edison voor het eerst een elektrische gloeilamp in een huiskamer branden. 
Drie jaar later produceerde de eerste elektriciteitscentrale in New York stroom 
voor 1200 lampen, goed om amper één wijk van licht te voorzien. Tegenwoordig 
is elektriciteit gemeengoed en biedt zij de meest uiteenlopende mogelijkheden. 
Een toekomstgerichte elektrische installatie garandeert je een veilig, flexibel en 
efficiënt stroomgebruik in elke ruimte van je woning, maar ook in de tuin en rond-
om het huis.

8.1 aansluiting op het elektriCiteitsnet

Bron: Easykit
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Je aansluitingsaanvraag moet vergezeld 
zijn van het inplantingsplan of het kadas
terplan van de woning. Vergeet ook het 
plan niet waarop de gewenste locatie van 
de elektriciteitsmeter in je huis is aange
duid. Bij de keuze van een plaats voor je 
elektriciteitsmeter moet je rekening hou
den met de eisen van de netbeheerder. 
Voor de opstelling van de meterkast is vol
doende ruimte vereist. Geef ook de afstan
den op tussen de voorziene plaats voor de 
elektriciteitsmeter en de voorgevel en tus
sen de voorgevel en de rooilijn. Is er een 
bovengronds net in jouw straat? Meet dan 
ook de loodrechte afstand tot de dichtstbij
zijnde elektriciteitspaal. 
Zodra je al deze gegevens hebt verzameld, 
ben je klaar om je aanvraag online of per 
post in te dienen. De netbeheerder bezorgt 
je daarna een offerte. Deze bevat een ge
detailleerde kostenraming van de aanslui
ting. Je ontvangt ook de EANcode, die je 
nodig hebt om een contract af te sluiten 
bij een elektriciteitsleverancier. Verder 
krijg je een overzicht van de voorbereiden
de werken die je moet uitvoeren voordat 
de netbeheerder start met de aansluiting 
en/of de plaatsing van de meterkast. De 
netbeheerder deelt je eveneens de uitvoe
ringstermijn mee.

aansluiting Wijzigen

Is je bestaande woning al aangesloten op 
het elektriciteitsnet en wil je bijvoorbeeld 
de aftakking verzwaren of verplaatsen? Of 
wens je een tijdelijke aftakking aan te vra
gen of weg te nemen? Of moet er een me
ter worden bijgeplaatst of weggenomen? 
Dan kun je terecht bij de netbeheerder in 
je regio.

Bron: Ruban Zelfbouw
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8.2 zonne-energie staat op een hoog pitje
otovoltaïsche zonnepanelen maken gebruik van zonneenergie. Deze onuitputtelijke bron 

van energie krijgen we dagelijks cadeau van Moeder Natuur. En dat is mooi meegenomen 

want gratis energie heeft altijd een gunstige invloed op de energiefactuur. Een bijkomend 

pluspunt is dat het gebruik van zonneenergie geen uitstoot van CO2 of andere broeikas

gassen veroorzaakt. Maar hoe kun je het milieuvriendelijke zonlicht omzetten in elektri

citeit? Daarvoor heb je zonnecellen nodig. Zij worden gegroepeerd in zonnepanelen om zo 

veel mogelijk elektriciteit op te wekken. Stralende, zonnige dagen met temperaturen van 

25 graden Celsius zijn hiervoor ideaal. Maar eveneens op bewolkte dagen kun je, welis

waar in mindere mate, energie opwekken.

interessante investering

Het antwoord liegt er niet om: ja! Want 
zonnepanelen zijn nooit goedkoper ge
weest en winnen voortdurend aan kwali
teit. Ze hebben een lange levensduur van 
ongeveer 25 tot 30 jaar en verdienen zich
zelf binnen 10 jaar al terug. Zonnepanelen 
doen ook nog eens je energiefactuur fors 
dalen. Bij nieuwbouw en renovatie dragen 
ze een steentje bij aan het naleven van de 
strenge EPBvoorschriften. Woningen 
ouder dan 10 jaar genieten bovendien het 

zonnepanelen  
koop je met verstand

Steeds meer bouwheren en eigenaars van 
bestaande woningen gaan op zoek naar 
manieren om hun energieverbruik zo veel 
mogelijk te verlagen. Omdat ze hun eco
logische voetafdruk willen verkleinen of 
om te voldoen aan de alsmaar hogere ei
sen op het vlak van hernieuwbare energie. 
Zonnepanelen passen in dit rijtje. Maar is 
het anno 2020 nog wel interessant om te 
investeren in zonnepanelen?
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gunsttarief van 6 procent btw bij de instal
latie van zonnepanelen. Hoewel de steun
maatregelen van de overheid afnemen, 
blijven zonnepanelen een interessante in
vestering door hun gunstige prijs en hoog 
rendement.

kWaliteit heeft zijn prijs

Heb je de knoop doorgehakt? Dan wil je 
natuurlijk weten waarmee je rekening 
moet houden als je zonnepanelen koopt. 
De kwaliteit is een eerste belangrijk punt. 
Hoe hoger de kwaliteit, hoe kleiner de 
kans op problemen of schade. Duurde
re zonnepanelen scoren doorgaans het 
beste, ook qua rendement. Maar belang
rijker dan de prijs per zonnepaneel is de 
prijs per capaciteitseenheid. De capaciteit 
wordt uitgedrukt in wattpiek, afgekort tot 
Wp. Een zonnepaneel van 280 Wp dat 220 
euro kost is efficiënter dan een paneel van 
270 Wp dat 200 euro kost. Voor het eerste 
betaal je namelijk 0,79 euro per Wp, voor 
het tweede 0,74 euro per Wp. Beschik je 
over een beperkt dakoppervlak, houd dan 
de capaciteit per vierkante meter voor 
ogen. Maar opgelet: een zonnepaneel van 
300 Wp van het ene merk brengt niet altijd 
meer op dan een paneel van 285 Wp van 
een ander merk.

meeWegen en afWegen

Naast de kwaliteit is het zinvol ook an
dere factoren te laten meewegen, om te 
weten te komen welke panelen het meest 
geschikt zijn voor jouw dak. Denk aan het 
vermogen en afwijkend vermogen, twee 
goede indicatoren om het aantal benodig
de zonnepanelen te bepalen. Maar waak 
daarnaast ook over de grootte van je in
stallatie, de opbrengst, de capaciteit van 
de omvormer, het buitentemperatuuref
fect, de keurmerken en de vermogens en 
productgarantie. Een hele boterham, maar 
als je alles goed tegen elkaar afweegt, blijf 
je zeker niet op je honger zitten.

voordelen op een rij

Zonnepanelen zijn bijzonder onderhouds
vriendelijk en de fotovoltaïsche zonne
cellen genieten een lange levensduur. 

Daardoor heb je de investering na ver
loop van tijd vast en zeker terugverdiend. 
De installatie van zonnepanelen is zelfs 
een eenvoudige klus. Twijfel je nog omdat 
je vindt dat de panelen je dak ontsieren? 
Dan hebben verschillende fabrikanten een 
pasklare oplossing voor jou. Zij bieden ge
integreerde zonnepanelen aan die je dak 
een esthetischer uitzicht geven.

optimaal rendement

De opbrengst die je met zonnepanelen 
scoort, hangt af van een aantal factoren. 
Het is verstandig om voor elke situatie een 
studie te laten uitvoeren. Zo weet je tot in 
de puntjes welk rendement de zonnepa
nelen behalen bij een bepaalde plaatsing. 
Zuidwaarts gerichte panelen met een hel
lingsgraad van 26 graden leveren een op
timaal rendement op, dat is bewezen. Toch 
kunnen ook schaduwvorming en het type 
fotovoltaïsche zonnecellen een belangrijke 
invloed uitoefenen. Speciale softwarepro
gramma’s pluizen uit op welke manier en 
waar precies je de zonnepanelen het best 
plaatst. Deze programma’s berekenen 
meteen ook aan welk rendement je je mag 
verwachten. Dat je de zonnepanelen zuiver 
moet houden, is niet verwonderlijk. Pa
nelen die zijn bedekt met een laagje mos 
of met stuifmeel zorgen nu eenmaal voor 
minder rendement.

vergunning nodig of niet?
Normaal gezien heb je voor de installatie 
van zonnepanelen geen stedenbouwkun
dige vergunning nodig. Uitzonderingen zijn 
beschermde gebouwen of monumenten, 
gebouwen die zijn opgenomen in de inven
taris bouwkundig erfgoed of gebouwen die 
in beschermde dorpsgezichten of land
schappen liggen. Voor al deze gevallen 
moet je dus wel over een vergunning be
schikken om zonnepanelen te installeren. 
Bovendien kunnen ook verkavelingsver
gunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen 
of bijzondere plannen van aanleg (BPA) af
wijkende regels opleggen. Wil je zeker zijn 
van je stuk? Neem dan contact op met je 
gemeente of stad.
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zonnedak met batterij

In de loop van 2020 komt het Solar Roof 
van Tesla op de Europese markt. Niet zo
maar een aantal zonnepanelen op een dak, 
maar een dak dat volledig uit zonnecellen 
bestaat en verbonden is met een krach
tige batterij. Het zonnedak is in de eerste 
plaats gericht op iedereen die een nieuwe 
woning bouwt of zijn dak helemaal wil ver
nieuwen. De dakpannen van het Solar Roof 
lijken dan wel op klassieke dakpannen, 
maar bestaan uit kwarts dat 20 procent 
lichter is. Ze zijn ook integraal opgenomen 
in de dakstructuur. Niets doet vermoeden 
dat je dak is uitgerust met een zonnecel
systeem.

aanmaak van Waterstofgas

Onderzoekers van de KU Leuven hebben 
in 2019 een speciaal zonnepaneel ontwik
keld dat waterstofgas maakt uit het vocht 
in de lucht. Na 10 jaar ontwikkeling is het 
rendement van één paneel opgedreven tot 
250 liter per dag. Twintig van deze zonne
panelen kunnen een gezin een winter lang 
van voldoende stroom en warmte voor
zien. Verwarmen op waterstofgas lijkt op 
het eerste zicht een duurzaam alternatief 
voor cvketels op fossiele brandstoffen. 
Bij de verbranding komt er namelijk geen 
schadelijke CO2 vrij en is er geen gevaar 
voor koolmonoxidevergiftiging. Dus waar 
wachten we op?

een zonnige toekomst

Techniek evolueert constant en dat is ook 
bij zonnepanelen het geval. De laatste 10 
jaar heeft de technologie van de fotovol
taïsche panelen zich in een sneltreinvaart 
ontwikkeld. Het einde is nog lang niet in 
zicht. Wat zijn zoal nieuwe ontwikkelingen?

zonnepaneel als venster

Fabrikanten zijn erin geslaagd doorzich
tige zonnepanelen te produceren. Die kan 
je in je buitenschrijnwerk plaatsen, zowel 
bij nieuwbouw als renovatie. Handig als 
je raampartijen vooral op het zuiden zijn 
gericht! Het glas van de panelen is bedekt 
met een microscopisch dunne laag trans
parante zonnecellen. Deze laag haalt een 
goed rendement en de opgewekte elek
triciteit is geschikt voor eigen gebruik of 
om toe te voegen aan het elektriciteitsnet
werk.

organisChe zonnefolies

Zonneenergie kan nu ook in de architec
tuur van gebouwen worden geïntegreerd. 
Organische zonnefolies bestaan al. Deze 
folies kun je in verschillende kleuren uit
voeren, zodat ze opgaan in hun omgeving 
of een decoratieve rol vervullen. Vijftig 
vierkante meter is goed voor een jaarpro
ductie van om en bij 2300 kWh, wat over
eenkomt met het verbruik van een gezin.
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8.3 verliChting
Elke ruimte in huis heeft een verschillende functie en vraagt dan ook om een andere ver

lichting. In de eerste plaats moet verlichting functioneel zijn, maar ze dient eveneens ge

zelligheid en sfeer te creëren. Ga niet over één nacht ijs en neem ruim de tijd om een licht

plan op te stellen tijdens de bouw of de renovatie van je woning. Een doordacht lichtplan 

houdt rekening met esthetische, economische, ergonomische en ecologische aspecten. 

Het vormt de basis voor een optimale lichtspreiding. Doe een beroep op een gespeciali

seerde lichtadviseur of een interieurarchitect. Die zet voor jou een schematische voor

stelling op papier zodat je precies weet waar welke verlichting het best past. Het lichtplan 

is ook een leidraad voor de bekabeling en eventuele inbouwarmaturen. Dit bespaart je 

onnodig kap en breekwerk achteraf.

voorzien om bepaalde taken, bijvoorbeeld 
aan de kookplaat, makkelijker te kunnen 
uitvoeren. Sfeerverlichting is dan weer 
ideaal in leefruimten om er een knus ge
voel te creëren. Zo wordt televisie kijken of 
een boek lezen een tikkeltje comfortabeler 
en aangenamer. Wil je bepaalde voorwer
pen zoals schilderijen, kunstwerken of een 
vaas met bloemen in de kijker zetten? Dan 
kun je je creativiteit de vrije loop laten door 
gebruik te maken van accentverlichting.

basis- en sfeerverliChting

De basis of achtergrondverlichting in je 
woning is samen met het daglicht een van 
de belangrijkste vormen van verlichting. In 
elke ruimte zorgt ze voor een evenwichtige 
en voldoende lichtspreiding zodat donkere 
en schaduwrijke hoeken geen kans krijgen. 
De overige sfeer, accent en taakverlich
ting bekijk je best kamer per kamer want 
elke ruimte heeft haar specifieke eisen. In 
keukens en bureaus is het nodig om naast 
de basisverlichting extra verlichting te 

Bron: Hörmann
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verliChting op  
automatisChe piloot

Wil je meer uit je verlichting halen? Instal
leer dan een intelligente lichtsturing, die de 
lampen in en rond je woning vertelt wat ze 
precies moeten doen. Elke plaats wordt op 
deze wijze optimaal verlicht wat bijdraagt tot 
een betere ergonomie en meer veiligheid. 
En dan hebben we het nog niet gehad over de 
energiebesparing, die je erbovenop krijgt!

liChtsturing binnen en buiten

Stel je eens voor: je stapt in je woning een 
kamer binnen en zonder dat je op een knop 
moet drukken, beginnen de lampen er te 
branden. Verlaat je de ruimte en is ze leeg, 
dan schakelt de verlichting automatisch uit. 
Gedaan dus met de lichtknoppen aan en uit 
te knippen, iets waar je doorheen het jaar 
toch wel honderden keren zoet mee bent! 
Lichtsturing is bijzonder handig, temeer 
omdat iedereen wel eens het licht node
loos laat branden, zowel binnens als bui
tenshuis. Met behulp van bewegingsde
tectoren is dat voorgoed verleden tijd. Die 
komen uitstekend van pas in de kinderka
mer, de dressing, het toilet, de berging en 
de gang. Maar ook buiten aan je oprit, om 
de verlichting te laten aangaan wanneer er 
een wagen binnenrijdt. Of in de tuin, waar 
de tuinlampen automatisch doven zodra 
daar geen kat meer is.

eCologisChe WisselsChakelaar

Een wisselschakelaar met een geïn
tegreerde bewegingsdetector doet al 
het werk voor jou. Deze ecoschakelaar 
functioneert als een standaard wissel
schakelaar en kan dus manueel worden 
in en uitgeschakeld. Het spaarzame ap
paraat zorgt ervoor dat de verlichting en
kel brandt wanneer het nodig is en na 15 
minuten vanzelf uitgaat als er geen bewe
ging meer wordt waargenomen. 
De bewegingsmelder is een knap staaltje 
van infrarode en ultrasone technologie. Het 
licht wordt automatisch gedoofd naarge
lang de lichtsterkte, de gewenste helder
heidsgraad en de aanwezigheid van perso
nen. Met de eco en automodus kun je zelfs 
tot 55% besparen op je energieverbruik.

energiezuinige riChtbare ledspot

Boven een werkblad of een bureau zijn 
richtbare ledspots op hun plaats. Je kunt 
de spots 360 graden draaien waardoor ze 
uitermate geschikt zijn voor montage in de 
keuken of de werkkamer. Maak het jezelf 
gemakkelijk en kies voor een automati
sche schakelaar in combinatie met een 
bewegingsdetector. Die zorgt er voor dat 
het licht automatisch wordt ingeschakeld 
wanneer je de ruimte betreedt en auto
matisch wordt gedoofd zodra je weer weg 
bent. Met zijn laag energieverbruik van 2,8 
watt en de lange levensduur van ongeveer 
50.000 uur behoort de richtbare ledspot 
tot de beste leerlingen van de klas.

eén druk op de knop

Heb je zin om vanavond in de zetel uit te 
blazen? Dan kun je maar beter lichtsturing 
in huis hebben! Met één enkele druk op de 
knop dim je de lichten, zet je de verwar
ming een graadje hoger en start je jouw 
lievelingsmuziek. Moet je nog wat thuis
werk verzetten? Schakel dan over op sterk 
licht en een lagere temperatuur. Je merkt 
het, voor elke setting kun je de juiste sfeer 
programmeren.

liCht in de duisternis

Met oriëntatieverlichting vind je in het 
duister probleemloos je weg in huis. Deze 
gedimde verlichting kun je onder ande
re inwerken in de muur van de trap en de 
inkomhal. Oriëntatieverlichting kan net 
zoals een stopcontact eenvoudig worden 
geïnstalleerd. De leds verlichten ‘s nachts 
je pad en begeleiden je bijvoorbeeld naar 
het toilet. Dankzij dit handige hulpje moet 
je het ganglicht niet aansteken wat de 
nachtrust van je medebewoners zou kun
nen verstoren. Zij kunnen dus op hun twee 
oren slapen.
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8.4 sChakelmateriaal
Lichtschakelaars en stopcontacten zijn enkele van de weinige zichtbare elektriciteitsele

menten in je woning. Dat beseffen de fabrikanten van schakelmateriaal maar al te goed. 

Zij breiden hun aanbod voortdurend uit waardoor de goedkope standaardmaterialen jaar 

na jaar terrein verliezen. Schakelmateriaal dat je perfect kunt integreren in je interieur is 

meer dan ooit in trek. De kleine meerprijs die je hiervoor neertelt, weegt vaak niet op tegen 

de esthetische meerwaarde die je met het eigentijdse schakelmateriaal creëert.

inbouWsChakelaars

Inbouwschakelaars verwerk je met in
bouwdozen in de muur waardoor ze een 
egaal geheel vormen met de wand. De 
meeste leefruimten zijn om die reden 
van dergelijke schakelaars voorzien. Fa
brikanten van schakelmateriaal geven de 
voorkeur aan de passende inbouwdozen 
die zij aanbieden, maar er zijn ook univer
sele types op de markt. Die zijn geschikt 
voor alle merken van schakelmateriaal.

opbouWsChakelaars

Je hebt de keuze uit twee soorten scha
kelaars: opbouw en inbouwschakelaars. 
Opbouwschakelaars plaats je op de muur, 
en dit in ruimten waar het esthetische as
pect niet of nauwelijks van belang is. Vroeg 
of laat kom je wellicht tot de vaststelling 
dat er te weinig lichtschakelaars of stop
contacten in je woning zijn voorzien. Of dat 
ze op een onpraktische plaats werden ge
installeerd. Daarom is het bij een nieuw
bouwwoning zo belangrijk om vooraf goed 
in te schatten waar welke elektrische ap
paraten komen en hoeveel stopcontacten 
je nodig hebt.

Bron: Niko
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design en teChnisChe snufjes

Het design van schakelmateriaal is zeer 
uiteenlopend. Eerst en vooral heb je het 
enorme aanbod van kleuren. Maar ook de 
verscheidenheid van materialen voor afdek
plaatjes en lichtschakelaars is enorm. Alu
minium, glas, hout, natuursteen, … het kan 
allemaal. En dan zijn er nog de vele tech
nische snufjes zoals lichtschakelaars met 
een touchscreen, schakelmateriaal met in
gebouwde ledverlichting en de combinatie 
met bewegingsdetectoren of met domotica.

de ideale hoogte

De voorzieningen voor een aansluiting op 
een toekomstig domoticasysteem stippel je 
in een nieuwbouwwoning best op voorhand 
uit. Voorzie voldoende wachtleidingen, zodat 
wijzigingen of uitbreidingen nadien zonder 
al te veel breekwerk kunnen worden uitge
voerd. De ideale hoogte voor schakelmate
riaal bestaat niet. Lichtschakelaars plaats 
je meestal op een hoogte van 1 tot 1,20 me
ter, voor stopcontacten varieert dit van 15 
tot 30 centimeter. Niet alleen je persoonlijke 
voorkeur bepaalt de hoogte van het scha
kelmateriaal, ook het gebruik ervan.

Waak over je veiligheid

Het Algemeen Reglement op de Elektri
sche Installaties (AREI) is in het leven ge
roepen om je veiligheid te garanderen. Dit 
reglement legt een minimumhoogte van 25 
centimeter op voor stopcontacten in vochti
ge ruimten. Water en spatwaterdichtheid 
zijn in deze ruimten uitermate belangrijk. 
Daarom is het niet toegelaten om een stop
contact te plaatsen binnen een afstand van 
60 centimeter van het bad of de douche, 
tenzij dit stopcontact wordt beveiligd door 
een differentieelbeveiliging of een veilig
heidstransformator. Zorg ervoor dat je 
elektrische installatie voldoet aan de voor
waarden van het AREI. Vraag in elk geval 
advies aan een gespecialiseerd bedrijf en 
gebruik uitsluitend materiaal dat het CE
BECkeurmerk draagt. Dit Belgische label 
wordt slechts toegekend als het materiaal 
uitgebreide testen en controles op de elek
trische veiligheid goed heeft doorstaan.

sChakelmateriaal, 
perfeCt integreer-
baar.
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8.5 in harmonie met je interieur
Tientallen keren per dag knip je het licht aan en uit, meestal zonder er bij stil te staan. 

Toch mogen schakelaars absoluut gezien worden. Want mits het juiste design zijn ze de 

kers op de taart in je interieur. Esthetische lichtschakelaars en fraaie stopcontacten gaan 

naadloos op in elke binnenhuis inrichting. Een stijlvolle en innovatieve vormgeving is een 

streling voor het oog en kan een wereld van verschil maken.

afdekplaten naar believen

In de vakhandel stuit je op een grote ver
scheidenheid aan afdekplaten. Het over
weldigende aanbod bestaat onder meer 
uit compacte en brede platen, ultrafijne en 
extreem dunne modellen, scherpe recht
hoekige en zachte ovale vormen, een mi
nimalistische en asymmetrische look, een 
sober en opvallend design. Je hebt ook de 
keuze uit een brede waaier van materia
len, afwerkingen en kleuren. Van techno
polymeer, hout, glas en leder tot metaal, 
steen, Swarovskielementen en een over
schilderbare witte matte uitvoering, voor 
een harmonieus geheel met de kleur van 
de muren. 
Al deze vormen en varianten kunnen ein
deloos worden gemixt en gematcht, vol
ledig in de lijn van je persoonlijke smaak. 
Zo kun je het design van het modulaire 
schakelmateriaal optimaal afstemmen op 
de rest van je leefruimte. Want het oog wil 
ook wat.

vlak en strak stopContaCt

Een vlak stopcontact loopt mooi gelijk met 
de afdekplaat en vormt op deze wijze één 
elegant geheel met de muur. Qua esthetiek 
is dat het neusje van de zalm. Hoe werkt dit 
type stopcontact precies? Heel eenvoudig: 
wanneer je de stekker in het vlakke stop
contact steekt, schuift het ronde gedeelte 
naar achter. Dankzij het vernuftige design 
wordt bovendien vermeden dat er zich stof 
kan opstapelen in het stopcontact. Dit be
tekent: minder onderhoud!

zeven sChakelaars in één

In een grote en veelzijdige ruimte zoals 
de woonkamer komen dikwijls meerdere 
verlichtingspunten samen. Er gaat niets 
boven een knap ontworpen bedienings
paneel, dat alle schakelaars bundelt. Be
paalde fabrikanten van schakelmateriaal 
brengen zelfs tot zeven schakelaars sa
men in één en dezelfde behuizing. Zo heb 
je alle knopjes meteen bij de hand.

Bron: Niko
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8.6 sChakel naar de Comfortmodus
Je haalt graag nieuwe snufjes in huis? Intelligente oplossingen die je het leven zo veel 

gemakkelijker maken? Groot gelijk! Gun jezelf wat comfort en ga op zoek naar slimme, 

functionele schakelaars. Ze maken je woning in één klap een pak gebruiksvriendelijker.

gelijk om met één druk op de knop te kie
zen voor een licht intensiteit van 33 of 66%. 
Je kunt deze niveaus ook nog eens koppe
len aan een waakfunctie, die het licht over 
een periode van een uur trapsgewijs dooft. 
Dit maakt een leddimmer natuurlijk uiter
mate geschikt voor de kinderkamer.

usb-lader

Ben je die rommelige stekkerblokken en 
dat gevecht om opladers in huis beu? En
kele of dubbele USBladers naast de stop
contacten in de muur maken voor eens 
en voor altijd komaf met rondslingerende 
laadkabels en mobiele oplaadmodules. 
Deze compacte oplossing is uitgegroeid tot 
een musthave, die op een eenvoudige en 
snelle manier je toestellen oplaadt. Geen 
smartphone, mp3speler, digitale camera 
en tablet die vandaag nog zonder kan!

oriëntatieWijzer

Een decoratieve oriëntatieverlichting met 
energiezuinige leds wijst je de weg in huis. 
Ze verlicht subtiel de donkerste plekjes in 
een woning, zoals de gang en het trappen
huis. Dat is maar goed ook. Want het is dan 
niet nodig om de algemene verlichting aan 
te steken waardoor je huisgenoten wakker 
kunnen worden. Niemand wordt ‘s nachts 
immers graag verblind door fel licht.

noodverliChter

Verlies je veiligheid niet uit het oog! Een 
uitneembare noodverlichting mag eigen
lijk in geen enkele woning ontbreken. Tij
dens een stroomonderbreking licht dit 
apparaat automatisch op. Je kunt deze 
redder in nood ook uit zijn sokkel nemen 
en daarna gebruiken als een zaklamp. Zeg 
nu zelf, dat is toch ideaal om bijvoorbeeld 
veilig de trap af te dalen, niet?

energiebespaarder

Je hebt er misschien nog niet bij stilgestaan, 
maar naast het een voor een doven van alle 
lichten voor het slapengaan, zijn er sim
pelere alternatieven om minder energie te 
verbruiken. Een wisselschakelaar met een 
geïntegreerde bewegingsdetector bijvoor
beeld. Die is tegelijk ecologisch en ener
giebesparend! Je kunt deze ecoschakelaar 
gebruiken als een gewone wisselschake
laar en dus handmatig in en uitschakelen. 
Maar wat is dan het grote voordeel van zo 
een schakelaar? Welnu, hij dooft het licht 
automatisch na 15 minuten als er in de ka
mer of in het vertrek geen beweging meer 
is. Dit is een pasklare oplossing voor ruim
ten in je woning waar het licht vaak onnodig 
blijft branden. Denk maar aan de kinderka
mer, de speelkamer, de berging, de gang of 
het toilet. Gedaan dus met de kids of andere 
huisbewoners na te lopen omdat ze alweer 
het licht zijn vergeten uit te doen. 
Kiezen voor een wisselschakelaar met 
een geïntegreerde bewegingsdetector is 
een verstandige keuze. Met dit slimme 
apparaatje bespaar je flink op je energie
verbruik. Het resultaat? Een mooi gebaar 
voor Moeder Natuur en dalende cijfers op 
je energiefactuur!

leddimmer

Spaarlampen en ecohalogeenlampen kun 
je dimmen, dat is niets nieuws onder de 
zon. Maar wist je dat dit ook mogelijk is 
met ledlampen? Met een slimme dimmer 
bedien je zelfs deze drie soorten lampen in 
één enkele schakelaar. Een microproces
sor analyseert het type lamp en is in staat 
om alle soorten lichtbronnen te dimmen. 
Dankzij zijn tweedraadsaansluiting kan de 
leddimmer een bestaande schakelaar ver
vangen. De nulleider is daarbij niet vereist. 
Vooraf ingestelde niveaus maken het mo
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8.7 van dom naar slim met domotiCa
Domotica? Enkel voor futuristische woningen met hoogtechnologische snufjes? Helemaal 

niet! De verslimming van toestellen in huis raakt meer en meer ingeburgerd. Domotica is 

tegenwoordig betaalbaar en reikt heel wat goed doordachte oplossingen en toepassingen 

aan die je leven een stuk aangenamer maken.

kunt er je woning mee indelen in meerdere 
zones, die elk apart te beheren zijn. Zo is 
het mogelijk om ‘s morgens vroeg de ver
warming in de badkamer of in de keuken 
automatisch aan te zetten, terwijl jij nog 
onder de wol ligt. Wanneer je uit bed stapt, 
is het in die ruimte lekker warm. Op een 
doordeweekse dag springt de verwarming 
na je ochtendritueel vanzelf naar een lage
re stand, zodat je onbekommerd naar het 
werk kunt vertrekken. Zo ga je verstandig 
om met energie en dat vertaalt zich gega
randeerd in een lagere energiefactuur! 
Decentrale systemen maken gebruik van de 
intelligentie die is opgenomen in ieder afzon
derlijk component. Semicentrale domotica 
functioneert met meerdere kleine centrale 
eenheden. Domoticasystemen bestaan ook 
uit sensoren – detectoren, touchscreens en 
drukknoppen – die signalen doorgeven aan 
de installatie. Actuatoren zoals relais en 
dimmeruitgangen reageren op deze signa
len en sturen de elektrische apparatuur aan.

maximaal gebruiksgemak

Even opfrissen? Domotica is een samen
trekking van domus – Latijns voor huis – 
en informatica, telematica en robotica. Je 
kunt er de verschillende elektrische toe
stellen in en rond je huis mee bedienen 
en beheren. Het systeem wordt op maat 
opgezet om je een maximaal gebruiksge
mak te verlenen. De besturing van de ver
lichting, verwarming, koeling, rolluiken, 
zonwering, gordijnen, toegangscontrole, 
videofonie, camerabewaking, poorten, 
tuinbesproeiing en huishoudapparaten 
verloopt volledig automatisch. En dat is 
een goede zaak voor je wooncomfort, vei
ligheid en energieverbruik.

versChillende systemen

Een domoticasysteem kan centraal, de
centraal of semicentraal zijn opgebouwd. 
Bij centrale installaties zit de intelligentie 
vervat in een centrale of mastermodule. Je 
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Smart Homes & Smart Buildings met Loxone

Wil je dit graag zelf eens beleven? Boek dan snel een vrijblijvende rondleiding via 
de Loxone website (www.loxone.com). Een Loxone Expert neemt jou dan mee op 
Experience Tour doorheen de Loxone demowoning zodat je alles met je eigen zin-
tuigen kan beleven. 

Smart Home & Building totaaloplossingen 
voor nieuwbouw, bestaande woningen 
en gebouwen, dat is waar Loxone voor 
staat. Loxone Benelux zegt vaarwel 
tegen domotica met zijn complexiteit aan 
drukknoppen. Sensoren zijn dé elementen 
die zorgen voor échte huis- & gebouwau-
tomatisering. Ook thema’s zoals overver-
hitting en zorgwonen worden aangepakt. 
Vergeet ingewikkelde techniek en maak 
kennis met de fabrieksgarantie op ‘50.000 
handelingen minder, meer tijd voor het 
leven’.

In een Loxone installatie worden jaarlijks 
immers meer dan 50.000 handelingen uit 
handen van de eindgebruiker genomen. Zo 
worden de volgende zaken automatisch 
aangestuurd: verlichting, audio, klimaatre-
geling, toegang, beveiliging, zonwering en 
zoveel meer. Dit zorgt in elk Loxone project 
voor meer comfort, energie-efficiëntie en 
veiligheid. En dit alles op een eenvoudige 
manier. Ook wanneer de eindgebruikers 
eens zelf de touwtjes in handen wensen 
te nemen, kan dit heel eenvoudig dankzij 
de Loxone Touches of Loxone App. Hier 
trekt Loxone opnieuw de eenvoud door en 
wordt gebruik gemaakt van een drukknop-
standaard. Bovendien biedt Loxone een 
oplossing voor allerlei actuele thema’s, 
denk hierbij aan de oververhitting van 
woningen, zorgwonen, het EPB-dossier en 
zoveel meer.

Loxone is een pionier op het gebied van in-
telligente automatiseringsoplossingen. Als 
specialist maakt Loxone de eenvoudige 
besturing en intelligente automatisering 
van projecten van allerlei aard mogelijk. 
Of het nu gaat om jouw eigen woning, 
hotel, kantoor of bedrijfspand - Loxone 
maakt het leven en werken in elke situatie 
eenvoudiger, comfortabeler, veiliger en 
energie-efficiënter. Wereldwijd zijn al meer 
dan 175.000 projecten in meer dan 100 
landen door professionele partners gerea-
liseerd. Erkende Loxone Partners waarde-
ren de hoge innovatiekracht van Loxone, 
de gratis software in combinatie met de 
eenvoudige installatie van de producten, 
alsmede de talrijke, open interfaces van de 
centrale Miniserver. Dit is het brein van elk 
Loxone project en het ultieme instrument 
voor de intelligente automatisering van 
Smart Homes, commerciële projecten en 
andere toepassingen.
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Ontdek de slimme 
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8.8 veilig met een alarmsysteem
Elke dag krijgen zo’n 150 Belgen inbrekers over de vloer, goed voor bijna 52.000 woningin

braken per jaar. Een onthutsend cijfer, dat jaarlijks toeneemt. Toch zijn heel veel woningen 

niet uitgerust met een alarmsysteem. En dat is niet zo verstandig want een alarmsysteem 

biedt alleen maar voordelen.Wij sommen ze hieronder voor je op.

Kies in dat geval voor detectoren die de 
bewegingen van kleine huisdieren nege
ren. Dankzij deze vernieuwde technologie 
kan je huisdier vrij rondlopen wanneer de 
bewegingsmelders actief zijn.

24/7 stand-by

Zodra het alarm afgaat, zijn er verschil
lende mogelijkheden om inbrekers af te 
schrikken. Een loeiende buitensirene zet 
de hele buurt op stelten. Toch is niet elke 
buurman of vrouw bereid om uit te vissen 
wat er in of rond je woning aan de hand is. 
Doe daarom een beroep op een meldka
mer of een noodcentrale, die 24 uur op 24 
paraat staat. Wanneer je systeem alarm 
slaat, krijg je meteen een telefoontje of 
een sms om na te gaan wat de reden is 
van het alarm. Indien nodig wordt iemand 
ter plaatse gestuurd, de politie gebeld, 
de brandweer opgeroepen of een andere 
maatregel genomen.

soorten deteCtoren

Een goed functionerend alarmsysteem 
bestaat over het algemeen uit drie ver
schillende componenten: de detectoren, 
de alarmcentrale en de signalisatie. De 
detectoren kun je monteren op gevelope
ningen zoals ramen en deuren. Ze stellen 
feilloos elke inbraakpoging vast en signa
leren breuken en hevige trillingen in het 
glas. Je kunt ook detectoren plaatsen die 
reageren op beweging, geluid of warmte. 
Zodra die detectoren onraad of een abnor
male verandering van de omgevingstem
peratuur bespeuren, geven zij een signaal 
door aan de alarmcentrale, die op haar 
beurt de signalisatie activeert. Dat is het 
moment waarop een luide of een stille si
rene in werking treedt, eventueel in com
binatie met een flitslicht. 
Let op met bewegingsdetectoren als je 
huisdieren hebt. Een hond, een kat of een 
papegaai kan immers vals alarm slaan. 

Bron: Niko

168 Compleet Wonen 2022 - www.compleetwonen.blog - Elektrische installatie



luid of stil alarm

Ben je van plan een alarmsysteem te in
stalleren? Dan doe je er goed aan de ver
schillende systemen met elkaar te verge
lijken. Sommige alarminstallaties werken 
autonoom waardoor je slechts een een
malige kost hebt. Voor andere installaties 
betaal je dan weer een abonnement omdat 
ze in verbinding staan met een noodcen
trale. Ga je voor een alarmsysteem met 
een buitensirene, dan ben je wettelijk ver
plicht om ook een buitenlicht op te hangen. 
De buitensirene mag niet langer dan drie 
minuten geluid maken en maximum acht 
minuten in geval van sabotage. Daarnaast 
kun je kiezen voor een stil alarm. Zodra 
dit type van alarm afgaat, worden fami
lieleden, buren, vrienden of een erkende 
alarmcentrale verwittigd zodat zij eventu
eel de politie kunnen waarschuwen.

nieuWbouW en bestaande Woningen

In elke nieuwbouwwoning is het installe
ren van een alarmsysteem een fluitje van 
een cent. Zit je krap bij kas en wil je de in
stallatie een tijdje uitstellen, dan kun je al
vast wachtleidingen voorzien. Nieuwe lei
dingen leggen in een bestaande woning is 
dan weer niet zo vanzelfsprekend. Bij een 
renovatie ben je vaak meer gebaat met een 
draadloos alarmsysteem. Daarmee kun je 
de volledige woning in een mum van tijd 
beveiligen. Draadloze alarmsystemen zijn 
makkelijk te installeren en tevens goed
koper omdat je geen bijkomende kabels 
moet bekostigen. De nieuwste generatie 
batterijen hoef je bovendien ook maar om 
de vijf jaar te vervangen. Het controlepa
neel laat je weten wanneer het zover is. Via 
dit paneel schakel je het alarmsysteem 
aan en uit met een sleutel, een code of een 
speciale badge. Bespaar niet op het aantal 
bedieningspunten en monteer ze in elke 
nuttige ruimte in huis. Denk bijvoorbeeld 
aan vaak gebruikte toegangswegen zoals 
de voor en de achteringang, de nachthal 
en de bovenverdieping.

jaarlijks onderhoud

Steek je graag de handen uit de mouwen? 
Dan hebben we goed nieuws voor jou: een 
alarmsysteem mag je zelf installeren. Je 
kunt uiteraard ook aankloppen bij een er
kende veiligheidsfirma. Wat je ook beslist, 
vergeet niet dat je wettelijk verplicht bent 
je alarmsysteem jaarlijks te onderhouden. 
Daarbij wordt de werking van het systeem 
gecontroleerd en nagegaan of het systeem 
geen vals alarm slaat en nog aan de gel
dende wetgeving voldoet. Wil je dit onder
houd zelf uitvoeren? Dat kan. Ben je echter 
niet zo’n technische knobbel? Schakel dan 
een erkende beveiligingsonderneming in. 
Het is dus niet verplicht om met zo’n be
drijf een onderhoudscontract af te sluiten.

doe aangifte

Elk nieuw alarmsysteem moet je binnen 
de 10 dagen na ingebruikname registre
ren. Dat doe je op www.policeonweb.
be. Als je alarmsysteem verbonden is met 
een noodcentrale, dan zorgt de centrale 
voor de aangifte en moet jij zelf niets doen. 
Houd voor ogen dat je een administratie
ve boete kunt opgelegd krijgen wanneer je 
geen melding maakt van je alarmsysteem.

Bron: Niko
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8.9 videofoon en parlofoon
Stel je voor: je werkdag zit erop en net wanneer je met een glaasje wijn in de zetel zit om 

naar een film te kijken, rinkelt de bel van de voordeur. Of je bent aan het behangen en op 

het moment dat je een nieuwe baan inpapt, belt er iemand aan de poort. In zo’n situaties is 

een videofoon of een parlofoon erg handig om te checken wie er aanbelt.

trouwens niet noodzakelijk een vast toe
stel. Je hebt ook de keuze uit draadloze 
videofoons en parlofoons.

installatie bij nieuWbouW  
en renovatie

Bij de installatie van een vaste videofoon 
of parlofoon moet je heel wat kabels voor
zien. Tijdens het bouwen van een nieuw
bouwwoning vormt dat geen enkel pro
bleem. Je kunt de kabels dan gemakkelijk 
laten leggen, ook als je om budgettaire of 
andere redenen de installatie van je video
foon of parlofoon nog even uitstelt. Om een 
videofoon optimaal te kunnen gebruiken, 
is het belangrijk dat je de buitenpost op de 
juiste hoogte monteert. Hang het toestel 
ongeveer op persoonshoogte want anders 
schiet je videofoon zijn doel voorbij. Bij de 
renovatie van een woning is het installeren 
van een videofoon of parlofoon een ander 
paar mouwen. Het is dan immers niet zo 
vanzelfsprekend om allerlei bijkomende 
kabels aan te brengen. In dat geval kies je 

hoe Werkt het?
Een videofoon en een parlofoon hebben 
beide een binnen en een buitenpost. Het 
ene toestel bevindt zich binnenshuis, het 
andere hangt bijvoorbeeld aan de voordeur 
of aan de poort. Met een parlofoon kun je 
spreken met de persoon die aanbelt. Een 
videofoon gaat nog een stap verder en laat 
die persoon ook zien op een beeldscherm. 
Zo kun je eerst veilig nagaan wie er voor de 
deur of de poort staat en vervolgens be
slissen of je opendoet.

vaste en draadloze toestellen

Aan een video en parlofoonsysteem kun 
je meerdere binnen en buitenposten kop
pelen. In je woning is het geen overbodige 
luxe om videofoons of parlofoons in ver
schillende ruimten te plaatsen. Je kunt ze 
dan eveneens gebruiken als een intercom. 
Erg handig om bijvoorbeeld het hele ge
zin met één enkele oproep op te tromme
len voor het avondeten. Een binnenpost is 

Bron: Niko
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tips & triCks

Duurdere zonnepanelen scoren doorgaans 
het beste. Maar belangrijker dan de 
prijs per zonnepaneel is de prijs per 

capaciteitseenheid.

Ledverlichting is de meest energiezuinige 
verlichting op de markt en heeft een erg 

lange levensduur tot maar liefst 50.000 uur.

Bij nieuwbouw of renovatie dokter je best 
op voorhand uit op welke plaatsen je 

elektrische toestellen wilt aansluiten.

Een wisselschakelaar met een 
bewegingsdetector is een pasklare 

oplossing voor ruimten waar het licht 
onnodig blijft branden.

Koppel je alarminstallatie aan je 
domoticasysteem. Domotica waakt immers 
over je veiligheid zodat je dag en nacht bent 

beschermd.

Je kunt een videofoon combineren met een 
vingerafdruklezer om bepaalde personen 

toegang te verlenen tot je woning.

Plaats CO-melders in ruimten waar 
verbrandingstoestellen staan, bijvoorbeeld 

in de woonkamer, de keuken en de 
badkamer.

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders 
wettelijk verplicht in elke Vlaamse woning. 

Een goede zaak, want ze kunnen levens 
redden.

best voor een draadloze videofoon of par
lofoon zodat je gespaard blijft van flink wat 
slijp en breekwerk.

verzot op teChnologisChe snufjes?
Als je in huis meerdere parlofoons plaatst, 
kun je de binnenposten ook als een inter
comsysteem gebruiken. Op die manier is 
het mogelijk om te communiceren tussen 
verschillende ruimten in de woning. Ideaal 
voor oudere bewoners of voor mensen met 
een handicap. Ben je verzot op technolo
gische snufjes? Dan kun je je videofoon of 
parlofoon bedienen met een smartphone of 
een tablet. Of je systeem combineren met 
een vingerafdruklezer om bepaalde per
sonen toegang te verlenen tot je woning. 
Sommige videofoons pakken uit met een 
functie waarmee je degene die aanbelt kunt 
fotograferen of filmen. De foto’s of filmpjes 
worden opgeslagen in het geheugen van 
het toestel zodat je ze achteraf kunt bekij
ken. Een andere functie geeft je bezoekers 
dan weer de mogelijkheid om audio of vi
deoboodschappen achter te laten.

meer Comfort en veiligheid

Vandaag de dag zijn tal van woningen uit
gerust met videofonie of parlofonie. Het 
verhoogt in grote mate je wooncomfort en 
je veiligheidsgevoel. Met een parlofoon kun 
je eerst een praatje slaan met de persoon 
die aanbelt. Een videofoon toont je ook nog 
eens discreet hoe die persoon er uitziet. 
Belangrijk is dat je de bezoeker goed kunt 
observeren. Een degelijke ingebouwde ver
lichting is dan ook een must. Daarnaast heb 
je de keuze uit een zwartwit of een kleu
renscherm. Met de groothoeklens en even
tueel een bewegende camera kun je zelfs 
vaststellen of de bezoeker alleen is of niet. 
Maak je gebruik van een draadloze bin
nenpost? Dan ben je in staat om de oproep 
overal in huis en ook buiten de woning te 
beantwoorden. Zo houd je ongewenste be
zoekers buiten en open je de deur, de poort 
of het elektrische deurslot voor anderen. 
De prijzen van videofoons en parlofoons 
liggen tegenwoordig niet meer zo ver uit el
kaar, zodat videofonie snel terrein wint.
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interieur 
til je interieur  
naar een Hoger niVeau

trends en inspiratie!
Dit jaar halen we natuurlijke en duurzame materialen in huis, geven we de voor-
keur aan warmekleuren, pakken we uit met modulaire en multifunctionele meu-
belen en kiezen we voor eeninrichting met een gouden randje. Dat zijn in een 
notendop de nieuwe interieurtrends van 2020.

9.1 meer op minder ruimte
Het leven vandaag de dag is een stuk flexibeler dan vroeger. Ontwerpers creëren daarom 

meubilair dat kleiner, modulair en multifunctioneel is en aansluit bij onze huidige levens-

stijl. Slimme oplossingen voor ‘small spaces’, zeg maar. Architecten staan op hun beurt 

steeds vaker voor de uitdaging om supereffectief om te gaan met beperkte ruimte. Een 

nieuwe tendens die daaruit voortvloeit is hybride wonen. De traditionele scheiding van 

gemeenschappelijke ruimten, kamers, keukens en badkamers werkt niet langer voor mo-

derne woningen. Interieurdesigners hebben de taak om werk te combineren met plezier 

en ontspanning en om het privéleven van de bewoners samen te voegen met meer open-

bare en open programma’s. Tiny homes schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond 

en dat zal nog een hele poos blijven duren.

Bron: Impermo_IMARCGREY-Tilestone Arc Grey
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donkere Warme kleuren

Kleur steekt binnenshuis overal de kop 
op. Van pasteltinten tot bontgekleurde 
vlakken, je kan het zo gek niet bedenken. 
Meubelstukken zijn uitgevoerd in dezelfde 
kleur als de muren, waardoor ze opgaan 
in het interieur en de ruimte groter doen 
lijken. Hipper dan hip zijn donkere war-
me kleuren zoals beige, bruin, aubergi-
ne, indigoblauw en mosgroen. Mixen en 
matchen doe je met gekleurd glas, zwart 
staal, messing en leder samen met goud-
kleurige accenten, fluwelen bekleding, 
hennepgordijnen, kurkwanden en rieten 
en jute afwerkingen. Het kille en minima-
listische interieur is uit. Spannend, puur 
en imperfect zijn in. Think green en vul je 
woning met planten. Ze stralen niet alleen 
gezelligheid uit, maar zorgen ook voor een 
betere luchtkwaliteit in huis.

ambaCht en handWerk

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk 
thema. Steeds meer mensen willen weten 
hoe en waar producten worden geprodu-
ceerd en kijken zelfs naar de waarden die 
een fabrikant uitdraagt. Dat verklaart de 
opmars van ambacht en handwerk in ver-
schillende soorten hout. Voorbeelden zijn 
de visgraatvloer en de comeback van al-
lerlei bijzettafels. Ook in volle gang: gloei-
lampen en halogeenlampen die massaal 
worden vervangen door ledverlichting. Het 
leuke is dat duurzaamheid en schoonheid 
tegenwoordig hand in hand gaan. De ver-
werking van natuurlijke materialen zoals 
zeegras, bamboe en maïs bij de productie 
van moderne interieurelementen en deco-
ratie is daarvan een sprekend bewijs.

Bron: Colora de verfwinkel

de nieuWe trend:  
Warme, natuurlijke 
kleuren.“
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9.2 vloeren die hoge toppen sCheren
De mogelijkheden om je vloer te bekleden zijn even talrijk als divers. In dit dossier geven 

we je een overzicht van een aantal populaire vloersoorten en -materialen.

over de kwaliteit. Keramische tegels wor-
den gefabriceerd tijdens een machinaal 
proces waarbij er altijd wel iets mis kan 
lopen. In de handel vind je dan ook tegels 
met een productiefout zoals een kleuraf-
wijking. Deze uitval wordt als tweede of 
derde keus en dus goedkoper verkocht.

natuurstenen tegels

Natuursteen komt tot stand tijdens een 
geologisch proces van duizenden jaren. 
Dat maakt elke natuurstenen tegel uniek. 
Het formaat dat je gebruikt, pas je aan de 
ruimte aan. Kleine tegels leg je in een klei-
ne kamer, grote tegels in een grote kamer. 
Natuurlijke materialen stralen een zekere 
klasse uit. Meestal zijn natuurstenen te-
gels daarom iets duurder dan keramische 
tegels. Een tegel in natuursteen is ech-
ter niet noodzakelijk slijtvaster of onder-
houdsvriendelijker dan een keramische. 

harde vloeren

keramisChe tegels

In het aanbod van keramische tegels vind 
je verschillende typen: terracotta, faience, 
gres, monocuisson en porcellanato. Zij 
verwijzen telkens naar het soort keramiek 
dat wordt gebruikt. Keramische tegels zijn 
hoofdzakelijk gemaakt van gebakken aar-
de of fijngemalen klei. Verder behoren ook 
kwarts, veldspaat en toegevoegde mid-
delen zoals ontvetters en kleuroxiden tot 
de ingrediënten. Er bestaat een enorme 
variëteit aan dessins en vormen. Kerami-
sche tegels kun je overigens combineren 
met vloerverwarming. Dat is een opsteker 
want tegels voelen nu eenmaal kouder aan 
dan andere soorten vloerbekleding. 
Keramische tegelvloeren zijn duurzaam. 
Toch mag je niet voorbijgaan aan de slijt-
vastheid van een tegel. Waak eveneens 

Bron: Impermo-IMMODBEI-Modular Beige
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Qua soorten natuurstenen tegels is er 
eerst en vooral blauwe hardsteen, veruit 
de meest populaire natuursteen. Verder 
zijn marmer, witsteen, kalksteen, graniet, 
travertijn, leisteen, kwartsiet en basalt 
de meest voorkomende types. Elke soort 
heeft zijn specifieke eigenschappen, voor- 
en nadelen en toepassingen. Voor de af-
werking heb je de keuze uit polijsten, ver-
zoeten, schuren, vlammen, boucharderen, 
klieven, bikken en frijnen. De afwerkings-
vorm beïnvloedt het uitzicht, de duur-
zaamheid en de veiligheid van de steen.

kiezel

Een vloer met glad geschuurde kiezels 
geeft je ruimte een warme en natuurlijke 
uitstraling. De kiezelvloer voelt niet al-
leen prettig aan, maar is ook gezond voor 
je voeten. De kiezels zijn beschikbaar in 
rechthoekige, ronde en ovale vormen. Je 
komt ze tegen in talloze kleurschakerin-
gen waarmee je de vloer mooi kunt inte-
greren in het interieur. 
Een kiezelvloer wordt vaak gelegd in sani-
taire ruimten zoals de badkamer, het toilet 
en de sauna, maar net zo goed in de keu-
ken. De plaatsing ervan is een eenvoudige 
klus, die je makkelijk zelf kunt uitvoeren 
mits de juiste voorbereiding. Ga aan de slag 
met de kleur- en slijtvaste kiezelmatten, 
die door de fabrikanten zijn samengesteld 
volgens grootte en tint. Deze matten meten 
doorgaans 30 op 30 centimeter en worden 
in elkaar geklikt. Ze sluiten naadloos aan 
zodat je vloer zeer natuurgetrouw oogt.

mozaïektegels

De Romeinen deden het ons al voor: zij 
metselden grote hoeveelheden gekleurde 
steentjes in hun vloeren om ze te verfraai-
en. Vandaag is mozaïek nog altijd populair, 
maar dan wel als piepkleine tegeltjes op 
matten. Die zijn bijzonder handig omdat ze 
het vloeren aanzienlijk versnellen. Boven-
dien kun je er smaakvolle accenten mee 
aanbrengen, bijvoorbeeld in de douche van 
de badkamer. 
Het kleurenassortiment van mozaïekte-
gels is onmetelijk groot. Ton-sur-ton tin-
ten zetten tegenwoordig de toon. Geef je 
toch de voorkeur aan een mozaïekvloer 

met een afbeelding, dan kun je terugvallen 
op talloze bloemen, dieren en geometri-
sche vormen waarmee je zelfs een bad-
kamermatje creëert. Overdrijf echter niet. 
Een vloer die van muur tot muur met mo-
zaïekjes is bekleed, kan nogal druk over-
komen. Daarom worden de tegeltjes vaak 
gecombineerd met grote, egale tegels.

houten vloeren

parket

Het succesnummer onder de houten 
vloeren is parket. Dit heeft een warme 
uitstraling en is verkrijgbaar in allerlei 
natuurlijke kleuren. Massief parket is sa-
mengesteld uit meerdere massieve hou-
ten planken, die je een voor een plaatst. Zij 
hebben een dikte van 8 tot 23 millimeter en 
worden volgens een bepaald patroon ge-
legd. Voorbeelden zijn een plankenvloer, 
strokenparket, tapijtparket, mozaïekpar-
ket, kopsparket en lamellen op kant. Het 
meerlagige semimassief parket komt 
meestal legklaar aan op de werf en is dus 
al vernist of geolied bij de levering. Dit ver-
gemakkelijkt de plaatsing. Fineerparket is 
een goedkopere variant met een dunnere 
toplaag. Het heeft als nadeel dat het niet 
kan worden opgeschuurd. Recuperatie-
parket is afkomstig uit oude gebouwen zo-
als kastelen en kloosters. De planken zijn 
gegeerd om hun authenticiteit en charme. 
Een afgeleide vorm is verouderd parket, 
dat machinaal een verouderd en verkleurd 
effect heeft gekregen. Het verschil met 
recuperatieparket is nauwelijks met het 
blote oog zichtbaar.

laminaat

Een goede laminaatvloer van een gere-
nommeerd merk gaat een leven lang mee. 
Meestal is een laminaatvloer een kunst-
stoffen imitatie van parketvloer en daarom 
een stuk goedkoper. Dankzij nieuwe pro-
ductieprocédés slagen fabrikanten erin 
laminaat steeds meer op parket te laten 
gelijken. Zo zijn er laminaatvloeren op de 
markt waarop je de houtstructuur zelfs 
voelt. Ook wordt het effect van een voeg 
zoals bij parket bekomen door de zijden 
van laminaat lichtjes af te schuinen. La-

175Interieur - www.compleetwonen.blog - Compleet Wonen 2022



minaat kan ook het uitzicht van tegels en 
natuursteen hebben. Dankzij een handig 
kliksysteem laat een laminaatvloer zich 
snel plaatsen. Dit kan gebeuren in wild-
verband, halfsteensverband en kruisver-
band, door de laminaatdelen aan de vloer 
te verlijmen of door de kopse kanten van 
de delen in elkaar te klikken. Tegenwoor-
dig kun je laminaat ook in de keuken en in 
de badkamer leggen. De kwaliteit van het 
materiaal wordt aangeduid met een num-
mer van 21 tot en met 34. Hoe hoger het 
getal, hoe beter de kwaliteit.

naadloze vloeren

epoxy of polyurethaan

Strakke en hygiënische gietvloeren in 
epoxy of polyurethaan kun je bijna op elke 
ondergrond toepassen. Door hun gerin-
ge dikte van twee tot drie millimeter zijn 
ze bij uitstek geschikt voor renovaties. De 
plaatsing ervan vereist vakmanschap en 
de vloer kan ongeveer 15 jaar lang mooi 
blijven. Je bepaalt zelf de look: van een 
klassieke eenkleurige gietvloer tot een 
gietvloer met een beton- of een metaal-
look. Het kleurenscala is onbeperkt en je 
hebt de mogelijkheid om er afbeeldingen 
in te verwerken. Treedt er slijtage op, dan 
breng je gewoon een nieuwe toplaag aan.

gepolierde of gepolijste beton

Hoe kun je jouw interieur een industriële 
touch geven? Door gepolierde of gepolijste 
beton te voorzien! Zo een strakke beton-
vloer is snel te plaatsen, makkelijk in on-
derhoud, geschikt voor vloerverwarming 
en blinkt uit in thermische inertie. Een 
gepolierde betonvloer heeft een glanzen-
de toplaag en is in meerdere kleuren ver-
krijgbaar. Deze vloer komt het best tot zijn 
recht op grote oppervlakten. De gepolijste 
betonvloer onderscheidt zich door een 
meer gespikkeld effect, dat aanleunt bij 
het uitzicht van een granitovloer. Je kunt 
kiezen uit een gladde, matte, glanzende of 
een waterdichte afwerking.

stuC deCo

Minder bekend is Stuc Deco, een slijt-
vast en waterdicht mineraal product om 
vloeren naadloos te bekleden. Het een tot 
anderhalve millimeter dunne laagje kalk 
met pigment is door een uniek proces ver-
steend. De stukadoor brengt als het ware 
een laagje natuursteen aan. Zo bekom je 
een unieke ambachtelijke en milieuvrien-
delijke afwerking. Stuc Deco combineert 
het uitzicht van gepolijste beton met dat 
van natuursteen. Afhankelijk van de ver-
werkingsmethode en de kleuring kan ook 
de authentieke look van tadelakt worden 
verkregen.

zaChte vloeren

Voor een warm en comfortabel gevoel haal 
je een zachte vloer in huis. Er is voor elk 
wat wils. Een kamerbreed tapijt of karpet 
in wol, katoen, sisal of kokos, maar zeker 
ook soepel linoleum, stijlvolle lederen te-
gels, voordelig vinyl en trendy kurk.

vinyl

Vinylvloeren zijn opgebouwd uit meerdere 
lagen: een onderlaag, een versterkende 
glasvezellaag, een decoratieve laag en 
een slijtvaste toplaag. De duurzaamheid 
van deze veerkrachtige kunststof hangt af 
van de dikte van de bovenlaag en de stevig-
heid van de onderstructuur. Zorg er steeds 
voor dat de kwaliteit van de vloer is aan-
gepast aan het gebruik. Een zwaar belaste 
vloer heeft immers nood aan een sterker 
en dikker vinyl dan een minder zwaar be-
laste vloer. Wie zelf graag de handen uit de 
mouwen steekt, kan gerust zijn: een vinyl-
vloer is gemakkelijk te plaatsen. 
In de winkel tref je ook geweven vinylvloe-
ren aan. Die bestaan grotendeels uit vinyl 
en uit een kleine hoeveelheid polyester. 
Pluspunten van geweven vinyl zijn de gro-
te slijtvastheid, de lange levensduur, het 
gunstige prijskaartje en het eenvoudige 
onderhoud. Hou er wel rekening mee dat 
dit materiaal niet geschikt is voor vochtige 
ruimten en niet samengaat met vloerver-
warming.
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Wie iedere dag vrolijk van boven naar beneden en vice versa door het huis loopt, staat er 
nauwelijks bij stil. Maar mobiel zijn, en vooral blijven, is lang niet voor iedereen weggelegd.

Dankzij de huisliften van TK Home Solutions blijven alle ruimtes van de woning bereikbaar. De technieken zijn vandaag 
de dag zo geavanceerd dat het inbouwen van zo’n huislift in vrijwel alle woningen mogelijk is, dus ook in die van u.

Duitse techniek, Italiaans design
De huisliften van TK Home Solutions bieden een combinatie van Duitse techniek met Italiaans design. Het beste van 
twee werelden dus. Bovendien kan de lift volledig aan de stijl van uw interieur worden aangepast. 

Meer weten? Bel gratis 0800 94 365 of vraag een brochure of o�erte aan via huislift.be

EEN LIFT NAAR LUXE



kurk

Een vloer in kurk is een uitstekende ge-
luidsdemper. Lawaai weergalmt niet, tril-
lingen worden geabsorbeerd en loopge-
luiden sterk afgezwakt, zowel in de kamer 
als eronder. Het 100% natuurlijke mate-
riaal is enorm sterk en veerkrachtig. Een 
kurkvloer keert altijd naar zijn oorspron-
kelijke vorm terug en vangt schokken op, 
wat zorgt voor drukverlichting van je ge-
wrichten en je rug. 
Een laagje van vier millimeter kwaliteits-
kurk heeft dezelfde isolatiewaarde als 15 
centimeter beton. De thermische isolatie 
van kurk is dan ook uniek. Kurkkorrels ne-
men de omgevingswarmte op en houden 
die lang vast, zodat je non-stop van een 
aangenaam binnenklimaat geniet. Van een 
energiebesparing gesproken! Nog meer 
voordelen? Jawel hoor! Kurkvloeren zijn 
comfortabel zacht, onderhoudsvriendelijk, 
waterbestendig, allergievrij, antistatisch 
en ga zo maar door. Kurk combineert pro-
bleemloos met vloerverwarming en is het 
gepaste materiaal voor de renovatie van je 
woning.

Bron: Impermo_IMCEMROMA-Trocadero Roma
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Houten binnendeuren voor elk interieur 
in de gekende Hörmann-kwaliteit

● Duradecor-oppervlak: gemiddeld 48% 
stootvaster dan andere CPL-oppervlakken

● De 4Protect-randbescherming zorgt 
voor een naadloos aanzicht

● Uitgebreid assortiment van houten binnendeuren, 
glazen deuren en loftdeuren
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9.3 binnendeuren, buitengeWoon funCtioneel
Binnendeuren drukken hun stempel op het uitzicht van je interieur. Een massieve hou-

ten deur bijvoorbeeld heeft een totaal andere uitstraling dan een strak glazen exemplaar. 

Je woonstijl geeft daarom de doorslag bij de keuze van het materiaal. Ook de afwerking 

speelt een rol. Zo worden kozijnen niet meer steevast over de muren geplaatst. Tegen-

woordig zijn ze vaak in het deurgat of volledig in de deur weggewerkt. Een opvallende trend 

is dat binnendeuren, de standaardmodellen inbegrepen, steeds hoger worden. Naast het 

esthetische aspect hebben binnendeuren een belangrijke isolerende functie. Hun ther-

mische isolatie breekt de overgang van een warme naar een koude ruimte, denk aan de 

woonkamer en de gang. De akoestische isolatie draagt op haar beurt bij tot een optimaal 

wooncomfort.

draaideur

De draaideur is in onze contreien de meest 
verkochte binnendeur. Het standaardmo-
del is aan de zijkant met scharnieren ver-
bonden met de deurstijl aan de muur. Deze 
deur opent in één enkele draairichting tot 
ongeveer 160 graden. Daarom is het cruci-
aal dat je voor de plaatsing goed hebt na-
gedacht over de draairichting van de deur. 

Moet ze de kamer in draaien of juist niet? 
Veel hangt af van de indeling van de ruim-
te en de opstelling van de meubelen. Maar 
ook de plaats van de lichtschakelaars 
heeft een invloed. Want als je de kamer 
binnenkomt, wil je de schakelaar natuur-
lijk meteen binnen handbereik hebben om 
het licht aan te steken.

Bron: Arlu
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zWaaideur

Een variant van de draaideur is de zwaai-
deur. Deze doorslaande deur draait in 
twee richtingen 90 graden open. Dit bete-
kent dat de deur zowel bij het naar binnen 
als naar buiten draaien haaks op de wand 
stopt. Door de dikte van de muur kan ze 
immers niet verder openzwaaien. Wees 
je daarvan bewust. Een zwaaideur wordt 
vaak geplaatst tussen twee ruimten die 
langs beide kanten snel en gemakkelijk 
toegankelijk moeten zijn, zoals de keuken 
en de berging.

sChuifdeur

Met een schuifdeur win je ruimte en vang 
je plaatsgebrek op. Je kunt kiezen voor 
een deur die ofwel in de wand ofwel voor 
de wand schuift. Ben je een voorstander 
van inbouw? Voor een schuifdeur die in de 
wand verdwijnt, voorzie je best al tijdens 
de ruwbouwfase een tussenruimte. Is dat 
niet gebeurd, dan kun je bijvoorbeeld een 
voorzetwand in gipskarton optrekken. 

Verkies je eerder opbouw? Bevestig 
dan rails tegen de wand, maar je kunt 
ook gebruikmaken van het ingenieuze 
zweefsysteem. Wat je keuze ook is, be-
spaar in geen geval op de kwaliteit van het 
ophangsysteem. Weet wel dat bij opbouw 
het schuifmechanisme meestal zichtbaar 
blijft. 
Een schuifdeur doet een ruimte groter lij-
ken als ze openstaat. Grote deuropeningen 
zijn gebaat met een dubbele schuifdeur. Ga 
bij voorkeur voor een symmetrische ope-
ning. Als je dan de ene deur open- of dicht-
schuift, beweegt de andere vanzelf mee.

gebogen of ronde sChuifdeur

Heb je te maken met een beperkte plaat-
singsruimte en wil je toch een sas creë-
ren? Dan is een gebogen of een ronde 
schuifdeur interessant. De kozijnen zijn 
geschikt voor plaatsing tegen een wand in 
metselwerk of in gipsplaat. Deze binnen-
deur schuift volledig in de wand wat je een 
optimale doorgang verleent.

Bron: Arlu
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BINNENDEUREN • KLINKEN • TRAP

De binnendeuren van Nordex geven letterlijk vorm aan uw 
interieur. In élke kamer bepalen ze in grote mate de stijl.
Hun lijnenspel is fris en tijdloos, terwijl de band met het 
ambacht behouden blijft door de � jne afwerkingen. Bij elke stijl 
combineert u moeiteloos gelakt, echt hout, glas of steellook.

“The doorhandle is the handshake of the building”
- Juhani Pallasmaa

Bij NORDEX hebben ze een boontje voor fabuleuze klinken, 
vaak speciaal gekozen bij een bepaald deurontwerp.  Het zijn 
de juweeltjes van uw interieur en passen ook heel mooi op 
strakke vlakke deuren! Samen met een mooi gecombineerde 
trap maakt dat uw interieur compleet!  

CLASSIC OF DESIGN

Elk ontwerp, klassiek of modern, komt in eigen huis tot 
stand en is speciaal ontworpen om optimaal te passen in de 
hedendaagse architectuur. Ultramoderne CNC technieken 
gaan er hand in hand met traditioneel vakmanschap voor een 
harmonieus geheel dat voldoet aan de hedendaagse normen, 
aan uw maat en smaak, en voor ieders budget.

RETRO-LANDELIJK

De nieuwste collectie heeft retro-industriële roots met ultra� jne 
kaders in zwart, wit, of brons. Samen met de plankendeuren 
in verticaal of horizontaal georiënteerd eikenhout brengen ze 
leven in het retro- of landelijke interieur. 

Nordex is de belangrijkste producent van binnendeuren in 
België en geeft deskundig advies van opmeting tot plaatsing.
Onze ervaren vakmensen werken met de beste materialen. 
Foto’s zeggen niet alles, ga o�  ine alles live zien en voelen in een 
showroom in je buurt. 

Een Nordex toonzaal vindt u in Arendonk, Aalter, Halle, 
Hasselt, Kampenhout, Opwijk en Wijnegem.

Centraal infonummer: 
014 689 366

NIEUWE toonzaal Hasselt:  750 m² met ideeën

XL-DEUREN: SIZE DOES MATTER!

Met de XL-versies denkt Nordex buiten de lijntjes. 
Groot, trots en altijd elegant, met hun hoge afmetingen 
schenken de plafondhoge deuren veel ruimtegevoel, zelfs in 
compacte ruimtes.

PRIJS-KWALITEIT

Fijntjes weet Nordex prijs met kwaliteit te verbinden tot een 
product met een veel grotere meerwaarde voor je interieur 
dan de nominale prijs. Betaalbaar design, dat is stiekem mooi 
meegenomen!

NORDEX GEEFT VORM AAN UW INTERIEUR SOBER • GERAFFINEERD
SUBTIEL • ELEGANT

INFO@NORDEX.BE WWW.NORDEX.BEBINNENDEUREN • TRAPPEN • PARKET

DESIGNED & MADE IN BELGIUM

HEDENDAAGS KLASSIEK • TIJDLOOS DESIGN

Hasselt, Kampenhout, Opwijk en Wijnegem.
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pivoterende deur

De pivoterende deur werkt met draai-
punten, die aan de onder- en bovenzijde 
van het deurblad zijn voorzien. Deze deur 
draait rond een denkbeeldige as en kan 
naar een of twee kanten worden geopend 
en gesloten. Hiervoor worden vaak kleine 
inbouwelementen in de vloer en in het pla-
fond gemonteerd. Maar je kunt ook opte-
ren voor een systeem zonder inbouwdelen. 
Beide hebben zowel esthetische als prak-
tische pluspunten. Het gewicht van een pi-
voterende deur rust op de draailager van 
het scharnier in de vloer. Dit systeem is 
dan ook bijzonder geschikt voor zware bin-
nendeuren. Het nec plus ultra is een pivo-
terende deur met een centraal draaipunt 
die 360 graden om haar as kan draaien. 
Hoe dan ook, de pivoterende deur is ideaal 
als je geen liefhebber bent van zichtbaar 
deurbeslag zoals scharnieren en hengels, 
maar wel van een minimalistische look.

Creatieve oplossingen

Mag het net dat tikkeltje meer zijn? Naast 
de alomtegenwoordige klassieke en he-
dendaagse binnendeuren in hout en glas, 
bestaan er ook creatieve oplossingen. 
Deze gaan een stap verder dan een deur 
die louter een doorgang afsluit. Een aan-
tal voorbeelden? Binnendeuren met een 
heel smal of zelfs een onzichtbaar frame. 
Een frame dat is ingebouwd in hetzelfde 
vlak als de deur, waardoor de deur en de 
deurstijlen één mooi en strak geheel vor-
men. Deuren in de vorm van panelen, die 
verdwijnen in de ruimte. Of deuren die als 
een meubel de kamer invullen door ze te 
lakken, te bekleden met houtfineer of af te 
werken met hoogwaardig textiel of leder.

Bron: Arlu
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INVISIDOOR S

ARLU nv • Ter Vlucht 2, 8850 Ardooie - Belgium
+32 (0)51 27 05 00 • info@arlu.be • WWW.ARLU.BE

Onzichtbaar kader voor vlakliggende schuif-in-de-wand deuren

INVISIDOOR S
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9.4 binnentrappen
Sommigen vinden trappen een storend element dat onrust brengt omdat het een looplijn 

creëert. Anderen vinden juist dat trappen moeten gezien worden. In hedendaagse interi-

eurs streeft men naar open leefruimtes waarin een open of zwevende trap voor nog meer 

openheid zorgt. De trap is dan een blikvanger in het interieur en een meubel op zich. Trap-

pen vormen een fundamenteel onderdeel van het interieur. Meer nog, vaak is de trap het 

eerste wat je te zien krijgt als je een woning binnenstapt. Trappen stralen de stijl en de 

persoonlijkheid uit van een woning. Hout is nog steeds het meest gebruikte materiaal voor 

een trap maar ook andere materialen of een combinatie van materialen zoals aluminium, 

glas en volkunststof winnen aan belang. De trap is een constructie om van het ene niveau 

naar het andere te gaan. Een goede trap is een veilige trap die gemakkelijk beloopbaar en 

voldoende stevig is. Rekening houdend met het budget, de beschikbare ruimte en de stijl 

van het interieur bieden fabrikanten een uitgebreid gamma aan.

trappenjargon

De trappenmaker gebruikt een specifiek 
jargon. Schrik niet als hij het over wangen 
en neuzen heeft, want het gaat dan nog 
steeds over uw trap.
Het belangrijkste onderdeel van de trap 
zijn de treden, zonder treden is er uiter-
aard geen trap. Bij een gesloten trap be-

staat de trede uit een tredevlak en een 
tegentrede of stootbord. Een open trap 
heeft enkel tredevlakken. De treden zit-
ten meestal gevat tussen twee wangen 
die de treden en stootborden dragen. De 
tredeneus is de uitsprong van de trede 
ten opzichte van het stootbord. De trede-
neus vergroot het tredevlak. De eerste 
trede van een trap is vaak groter dan de 

Bron: Nordex
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andere treden en noemt de bloktrede. De 
bloktrede vormt het comfortabel begin 
van de trap. Aan de buitenzijde van de trap 
wordt een steun bevestigd, namelijk de 
trapleuning die voorzien is van een hand-
greep. De hoofdtrappaal – onderaan de 
leuning – vormt het decoratief begin van 
een trap. Eenvoudig rechte of decoratieve 
spijlen vormen de balustrade van de trap. 
Traditionele spijlen kunnen ook vervangen 
worden door glazen of metalen elementen. 
Om een trap te onderbreken of van richting 
te veranderen wordt een horizontaal loop-
vlak of bordes toegevoegd.

soorten trappen

Trappen zijn er in verschillende vormen: 
recht, gedraaid, gesloten, open, spiltrap-
pen, zwevende en ganzentrappen. 
De eenvoudigste vorm is een rechte trap 
of steektrap. Een rechte trap loopt in één 
rechte lijn van de ene verdieping naar de an-
dere. De rechte trapvorm is de goedkoopste 
maar neemt veel plaats in. Zo is de hellings-
graad een belangrijke factor die bepalend is 
voor het uitzicht en de beloopbaarheid van 
de trap. Ideaal is een hellingsgraad van 40 
graden. Een hellingsgraad van bijvoorbeeld 
45 graden is een behoorlijk steile trap. Steile 
trappen zijn enkel geschikt voor ruimtes die 
niet vaak bezocht worden zoals een zolder. 
Om plaats te besparen kan je een lange trap 
onderbreken met een bordes en vervolgens 
de trap van richting doen veranderen. Twee 
of meer rechte trappen kunnen zo verbon-
den worden. 
Om een trap van richting te doen veran-
deren kan je ook een bocht inlassen. Je 
spreekt dan van een kwartdraaitrap. Een 
kwartdraaitrap maakt op één of meerde-
re plaatsen een draai van 90 graden. Aan 
de binnenkant van de bocht zijn de treden 
minder diep dan een de buitenkant.
Een ganzentrap is een trap met halve hou-
ten treden die geschrankt liggen. De tre-
den liggen op verschillende hoogtes zodat 
je maar op één manier de trap kunt op-
lopen namelijk met de rechtervoet eerst. 
Deze trap – die je hierdoor steiler kunt 
plaatsen – is niet aan te raden voor een 
trap die vaak gebruikt wordt.

De wenteltrap of spiltrap is de ideale trap 
voor kleine ruimtes want je hebt maar een 
beperkt aantal vierkante meters nodig. 
De treden zijn op een spil gemonteerd 
en draaien rond de spil naar boven. Aan 
de kant van de spil zijn de treden minder 
diep dan aan de buitenzijde. Deze trap is 
hierdoor iets moeilijker beloopbaar en niet 
handig wanneer je grote voorwerpen moet 
dragen.
Een zwevende trap past perfect in een 
open, hedendaagse leefruimte. De treden 
worden afzonderlijk in de muur verankerd 
door middel van een ijzeren constructie 
die in de muur is ingewerkt en waarover 
de houten treden zijn geplaatst. Dit sys-
teem kan enkel toegepast worden in een 
dragende wand die minimum 14 cm. dik is.
Trappen met Z- of L-profiel worden even-
eens in de muur verankerd. Een Z-profiel 
neemt evenveel plaats in als een gewone, 
klassieke trap terwijl je met een L-pro-
fiel moet rekenen op 80  cm extra ruimte 
omdat tredevlak en stootbord een rechte 
hoek vormen.

materialen

Hout is nog steeds het meest gebruik-
te materiaal voor trappen. Trappen zijn 
gemaakt om liefst een leven lang mee te 
gaan en om er dagelijks gebruik van te 
maken. Houten trappen zijn daarom een 
duurzame investering. Hout past zowel in 
een moderne en eigentijdse woning als in 
een klassieke en tijdloze woning. Door zijn 
natuurlijk uitzicht en de vele beschikbare 
houtsoorten en afwerkingen, is hout ge-
makkelijk te combineren met andere ma-
terialen. De meest gebruikte houtsoorten 
zijn beuk, eik, es, esdoorn, iroko, wengé en 
koto.
De combinatie hout met metaal is de 
meest prijsgunstige combinatie. Vaak wor-
den de raakvlakken van de trap uitgevoerd 
in hout omdat het een warm materiaal is 
en aangenaam aanvoelt. De structuur is 
meestal in metaal uitgevoerd.
Trappen in metaal of inox zijn gemakke-
lijk ter plaatse te monteren. Het materiaal 
is ideaal om sierlijke rondingen te maken. 
Nadeel: meer lawaai.
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Staal wordt vooral in moderne woningen 
gebruikt. De treden en platformen be-
staan uit roosteroppervlakken die je kunt 
schilderen of galvaniseren. Ze vergen min-
der onderhoud dan metalen trappen en 
zijn minder vatbaar voor beschadigingen.
Aluminium is een neutraal en onopvallend 
materiaal. Het metaal oogt niet industrieel 
maar elegant en heeft een zachte uitstra-
ling. Een trap in aluminium is ideaal in een 
open ruimte. Het is een materiaal dat na-
tuurlijk aanwezig is zonder te domineren.
Stijlvol zijn de trappen in natuursteen. Ze 
zijn steviger en duurzamer dan andere 
trappen maar daar hangt natuurlijk ook 
een stevig prijskaartje aan. Om uitglijden 
te vermijden kies je best voor geen te glad-
de natuursteen.
Composiet- of granulaatsteen bestaat 
uit gemalen granietkorrels vermengd met 
hars. Het is een kleur- en slijtvast ma-
teriaal dat goed bestand is tegen zuren, 
krassen en extreme temperaturen. Er zijn 
ook composietstenen op basis van kwarts, 

bauxiet, polyesterhars en glasvezel. Ver-
krijgbaar in tal van kleuren.
Volkunststof of solid surface is een mas-
sief en duurzaam materiaal. Het is sa-
mengesteld uit mineralen, pigmenten en 
acrylpolymeer. Het materiaal is niet po-
reus en heeft geen zichtbare voegen wat 
het onderhoud vergemakkelijkt. Corian® 
bijvoorbeeld is een massief en duurzaam 
materiaal dat zicht perfect leent voor heel 
wat toepassingen. Vroeger werd het voor-
namelijk verwerkt in badkamer- of keu-
kenbladen. Nu vind je ook open trapstruc-
turen met treden in Corian®.
Een betonnen trap is mogelijk in ver-
schillende vormen: recht, gebogen, in één 
overspanning, met afzonderlijke treden, 
draaitrappen. Diverse afwerkingen zijn 
mogelijk: ruw, gekleurd, glad, gepolijst, 
gezandstraald, gewassen of gestructu-
reerd. Een betonnen trap kan ter plaatse 
gegoten worden of op voorhand in de fa-
briek. Een betonnen trap kan afgewerkt 
worden met hout, tegels, tapijt of verf.
Glas past in een modern interieur. Glazen 
trappen bestaan uit een combinatie van 
veilgheidsglas en gelaagd glas. Verder 
kan je nog kiezen uit gehard, gebogen, ge-
zuurd, gekleurd, gezeefdrukt of glas met 
geïntegreerde verlichting. Glazen treden 
worden vaak gecombineerd met staal of 
aluminium. Door de grote draagkracht is 
glas geschikt voor zwevende trappen. Glas 
is krasvast maar vergt wel het nodige on-
derhoud.
Wil je uw bestaande trap renoveren dan 
kan je gebruik maken van laminaat. Zon-
der breekwerken krijgt de oude trap een 
nieuw jasje aangemeten. Het laminaat 
wordt over de bestaande trap geplaatst 
waardoor je ook op de kosten bespaart.

Bron: TK Home Solutions
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gesChikte houtsoorten

Het hout dat in aanmerking komt voor het 
vervaardigen van trappen moet aan speci-
fieke technische vereisten beantwoorden. 
Zo moet het hout in de eerste plaats over 
een hoge slijtweerstand, voldoende sterk-
te en stijfheid beschikken en mag het hout 
van nature niet splinterig zijn. Slijtvastheid 
slaat zowel op de hardheid als op de stoot-
vastheid. Het afslijten van het hout hangt af 
van de intensiteit waarmee de trap wordt 
belopen. Opdat de traptreden gelijkmatig 
zouden afslijten, worden houtsoorten met 
een homogene structuur aangeraden. De 
sterkte van het hout refereert naar het 
vermogen om te weerstaan aan mecha-
nische belastingen zoals buigen en druk- 
en trekkrachten. Voor houten trappen zijn 
middelzware tot zware houtsoorten zeer 
geschikt zoals Europese, Noord-Ameri-
kaanse en exotische houtsoorten. Elke 
houtsoort heeft zijn eigen kenmerkende 
houttekening, kleur en nerfstructuur.

afWerking van een houten trap

Bij houten trappen die na plaatsing nog 
moeten afgewerkt worden, heb je de keuze 
uit een afwerking met olie of vernis. Olie 
benadrukt de natuurlijke uitstraling van 
het hout en past helemaal in de heden-
daagse trend. Door een houten trap te ver-
nissen krijgt hij een mat, satijnen of hoog-
glanzend uitzicht. Bij vernissen is er een 
duidelijke trend merkbaar naar milieu-
vriendelijke, watergedragen vernissen die 
de kleur van het hout natuurgetrouw laten.

Voor het regelmatige onderhoud van een 
geoliede houten trap gebruik je een voe-
dend product. Een geverniste houten trap 
wordt gereinigd met zuiver water waaraan 
een scheutje polish is toegevoegd. Na ja-
ren intensief beloop is de trap toe aan een 
grondige opfrisbeurt. Met een speciale 
ontvetter haal je de oude lagen vernis of 
olie af, vooraleer een nieuwe afwerking-
slaag op het hout aan te brengen.

Waar plaats je een trap?
Een trap hoort niet alleen thuis in de inkom 
of hal maar wordt ook meer en meer geïn-
tegreerd in de leefruimte. Toch is dit niet 
altijd ideaal. Een open trap in de leefruimte 
vormt immers een koker waarlangs warme 
lucht kan ontsnappen. Ook geluiden vinden 
hun weg naar de bovenliggende verdieping 
wat storend kan zijn. Voordeel van een open 
trap in de woonkamer of keuken is dat je ’s 
ochtends gewoon lekker warm in je pyjama 
naar beneden kan wandelen, zonder dat je 
eerst door een koude hal moet.
Een trap in de hal heeft dan weer het voor-
deel dat er geen warmteverlies is in de 
woonkamer. Deze trap kan ook gemakke-
lijker verder door getrokken worden naar 
de tweede verdieping bij een volledige 
trappenhal.

hou het veilig

Een leuning verhoogt de veiligheid. Een 
wenteltrap afdalen zonder leuning is on-
denkbaar. Bij de keuze van trapleuning en 
eventuele balustrade kan je spelen met 
materialen en vormen. Met glas, plexi, 
hout, rvs, inox of smeedijzer kan je een 
mooie leuning en balustrade creëren. 
Zijpanelen in plexiglas, veiligheidsglas 
of geperforeerd metaal zorgen voor een 
trap met karakter. Een leuning wordt op 
een hoogte van 1 meter tot 1,10 meter ge-
plaatst. Verder kan je kiezen voor vertica-
le of horizontale spijlen. Spijlen verhogen 
de veiligheid maar moeten dicht genoeg 
zitten zodat er geen kinderhoofdje tussen 
geklemd kan raken. De perfecte tussen-
ruimte is 6 tot 7,5 cm. 
Bijkomende tip: aluminium strips aange-
bracht in houten treden zorgen voor een 
goede grip.
Wil je dat het trapplaatje volledig klopt 
dan kan je ook nog kiezen voor een ge-
integreerde LED-verlichting. Het is niet 
nodig om naast elke trede een spot in te 
bouwen. De trapboom kan dienst doen als 
verlichtingsarmatuur. Een mooi resultaat 
verkrijg je eveneens wanneer de verlich-
ting onderaan de armleuning wordt geïn-
tegreerd.
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9.5 valse Wanden en verlaagde plafonds

in een-tWee-drie  
een nieuWe ruimte

Wil je een hobbykamer maken of je zol-

der in kleinere ruimten opdelen? Zijn die 

leidingen of kabels tegen je plafond een 

doorn in het oog? Een valse wand of een 

verlaagd plafond is zo geplaatst. Je opti-

maliseert er niet alleen je interieur mee, 

ook op het vlak van isolatie doe je een goe-

de zaak.

draagstruCtuur in hout of metaal

Het plan van aanpak voor een valse wand 
lijkt sterk op dat van een verlaagd plafond. 
Beide bevestig je op een draagstructuur, 
die tegen de bestaande muur of zoldering 
komt. Deze onderstructuur is opgebouwd 
uit hout of metaal. Houten gordingen com-
bineren het best met een afwerking in 
hout. Een frame in metaal geniet de voor-
keur als je opteert voor gipskarton of pla-
fondtegels. Metaal is immers altijd haaks 
en gemakkelijk om mee te werken. Waak 
erover dat de draagstructuur waterpas 
hangt of loodrecht staat. Dit bespaart je 
achteraf het nodige kunst- en vliegwerk.

diverse afWerkingsmaterialen

De draagstructuur van valse wanden en 
verlaagde plafonds kan je afwerken met 
verschillende materialen. Kies je voor 
hout dan zijn planken met een tand- en 
groefsysteem erg handig. Belangrijk is dat 
je het hout eerst laat acclimatiseren voor-
dat je aan de slag gaat. Kunststof staat 
bekend als een goedkoop en een onder-
houdsvriendelijk materiaal. Je kan je keu-
ze maken uit een gigantisch groot aanbod. 
Want de markt is overspoeld met plastic 
panelen in de meest uitlopende afmetin-
gen, uitvoeringen, dessins en kleuren. Alu-
minium lamellen scoren dan weer hoog op 
het vlak van vochtbestendigheid en vragen 
nauwelijks om onderhoud. Ook hier zijn 
verschillende breedtes beschikbaar en is 
het kleurenpalet zeer uitgebreid.

voordelen van gipsplaten

Vooral de afwerking met gipsplaten is een 
kolfje naar de hand van doe-het-zelvers. 
Een zoldering afwerken, een ruimte in 
twee delen of een voorzetwand plaatsen 
met gipsplaten vereist relatief weinig fin-
gerspitzengefühl. Gipsplaten zijn geliefd 
om hun droge afwerkingsmethode. Na 
de plaatsing kan je ze meteen beschilde-
ren of behangen. Op die manier verander 

Bron: Knauf
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je bijvoorbeeld een ruwe, onafgewerkte 
muur in een mum van tijd in een prachti-
ge effen wand. Wil je nog een versnelling 
hoger gaan? Gebruik dan voorgeschilder-
de gipsplaten waarop al een grondlaag is 
aangebracht. Bij renovaties zijn gipsplaten 
bij uitstek geschikt om grote oneffenheden 
en leidingen snel en efficiënt te verbergen. 
Wie een verbouwing op het oog heeft, kan 
een aanzienlijke hoeveelheid energie be-
sparen door gipsplaten met isolatie te 
voorzien. En dat voel je in je portemonnee!

Welke gipsplaat moet ik kiezen?
De ene gipsplaat is de andere niet. Gips-
platen bestaan dan wel stuk voor stuk uit 
een kern van gips omhuld door een kar-
tonlaag, toch vind je ze in allerlei vormen 
en maten. Qua dikte variëren de gipsplaten 
van 9,5 tot 18 millimeter, voor woningen is 
9,5 of 12,5 millimeter de norm. Dunnere 
platen zijn uiteraard goedkoper dan dik-
kere. Maar bij de dunnere is de tussenaf-
stand van het regelwerk een derde smal-
ler, zodat je uiteindelijk meer uitgeeft aan 
het materiaal voor de onderstructuur en 
aan de extra werkuren om ze te plaatsen. 
Ook de afmetingen van de gipsplaten ver-

schillen. De meeste zijn 1,20 meter breed. 
Die laten zich snel verwerken en brengen 
minder opvoegwerk met zich mee. In de 
handel tref je eveneens smallere formaten 
aan zoals platen met een breedte van 60 
centimeter die je vlot kan hanteren. Het 
kanttype van een gipsplaat speelt een rol 
bij het voegen. De naad tussen twee platen 
met recht afgeschuinde kanten werk je af 
met voegband en voegpasta. Bij platen met 
halfronde afgeschuinde kanten volstaat 
enkel voegpasta. Een plaat met afgeron-
de kanten moet je niet afwerken omdat de 
naad zichtbaar blijft.

opgepast voor voCht!
Gipsplaten en vocht zijn niet de beste 
vrienden. Voor badkamers bieden vocht-
werende platen redding. Deze platen heb-
ben een speciale behandeling ondergaan 
om rotting na contact met water te voor-
komen. Je herkent ze aan hun kenmer-
kende groene kleur. Gewone of vochtwe-
rende gipsplaten zijn echter geen remedie 
tegen vochtproblemen. Met gipsplaten kan 
je vochtvlekken inderdaad verstoppen, 
maar vroeg of laat duiken ze terug op en is 
het euvel waarschijnlijk verergerd. Maak 
daarom eerst komaf met vochtproblemen 
in huis alvorens je muur of je plafond te be-
kleden met gipsplaten.

zWare voorWerpen ophangen

Omdat gipsplaten een lichte structuur 
hebben is het geen peulenschil om een 
zwaar voorwerp aan een valse wand of een 
verlaagd plafond te hangen. Mits de nodi-
ge voorzorgen en extra verstevigingen kan 
een gipsplaat een gewicht van meer dan 25 
kilogram dragen. Middelzware voorwer-
pen bevestig je aan holle pluggen, die in 
het plafond tot 10 kilogram en in de wand 
tot zelfs 30 kilogram kunnen torsen.
Welk type van gipsplaat je ook kiest, volg 
bij de plaatsing altijd de richtlijnen van de 
fabrikant op. Zo ben je er zeker van dat je 
tijdens dit klusje op de juiste wijze te werk 
gaat.

Bron: Knauf
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9.6 muurbekleding
Gelakte ramen, een likje verf op muren en plafond of een vrolijk behangpapier, een mooie 

patine op houten elementen, een accentmuur in een warme kleur. De afwerking van de 

muren vormt de kers op de taart. Het is vaak de laatste schakel wanneer het om afwerking 

gaat. Kleur is belangrijk in een interieur. Kleur is emotie en beïnvloedt onze emotionele 

ervaringen. Fabrikanten van muurbekleding bieden naast een uitgebreid aanbod verven 

ook behangpapier, muurstickers, structuurelementen aan om muren fraai te bekleden. 

Verven sluiten naadloos aan op het behang en de gordijnen of omgekeerd. Experimenteren 

met behang, muurstickers en verftechnieken behoren tot de mogelijkheden.

behangpapier

Er zijn verschillende soorten behangpa-
pier op de markt. Als je kiest voor papieren 
behang, is het belangrijk even na te kijken 
of het ook afwasbaar is. Het papieren be-
hang kan verkleuren door inwerkend zon-
licht. Het is bedrukt of voorzien van een 
gewafeld reliëfpatroon.
Glasvezelbehang kan je overschilderen 
en is verkrijgbaar in verschillende textu-
ren. Het glasvezelbehang biedt een betere 
bescherming dan enkel een verflaag. Bo-
vendien kan je het later opnieuw opfrissen 
door een nieuwe verflaag. Nadeel is dat je 

dit behang moeilijker kan verwijderen zon-
der de pleisterlaag te beschadigen.
Vinylbehang is een relatief zwaar behang 
en daardoor goed bestand tegen scheuren. 
Sommige vinylsoorten zijn ook geschikt 
voor natte ruimtes of voor muren in veelge-
bruikte ruimtes zoals de keuken en de gang.
Textielbehang is gemaakt van natuurlijke 
of synthetische vezels op een drager van 
(crêpe)papier. Het geeft het interieur een 
warme uitstraling. Nadeel is het duurdere 
prijskaartje. Om het textielbehang stofvrij 
te houden kan je behandelen met een wa-
terafstotend middel.

Bron: Colora de verfwinkel
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Veloursbehang bestaat uit fijne kunst-
vezels die elektrostatisch aangebracht 
worden op het papier in de vorm van een 
patroon. Het behang voelt aan als fluweel.
Houten behang wordt geleverd in rollen 
en wordt geplaatst zoals andere behangs-
oorten mits de aangepaste lijm. De houten 
voorzijde wordt afgewerkt met olie, boen-
was, vernis of beits.
Muurbekleding op vlies (non-woven) be-
staat uit cellulose, polyester en textielve-
zels, aan elkaar gebonden met bindmidde-
len. De vezels haken in elkaar en vormen zo 
een stevig vlechtwerk. Je kunt er optische 
effecten mee creëren, figuren aanbrengen 
in het vlies of het kan dienen als drager voor 
andere materialen. Het behang zorgt voor 
structuur en reliëf op de muur.

verven

Een sober kleurenpalet en het gebruik van 
natuurlijke producten zoals kalkverven 
zijn in. Minerale stuctechnieken worden 
gebruikt op muren en plafonds of als ac-
centwand op schouw of achterwand.
Verf bestaat in verschillende soorten voor 
verschillende ondergronden en toepassin-
gen.
Solventverven zijn gemaakt op basis van 
synthetische harsen en oplosmiddelen, 
afkomstig van petroleum. Steeds meer 
schakelen fabrikanten over op waterhou-
dende verven zoals latex-, vinyl- en acry-
laatverven zonder oplosmiddelen.
Waterverven verspreiden niet zo een ster-
ke geur, drogen snel en vergelen niet.
Natuurverven zijn volledig gemaakt op 
basis van natuurlijke grondstoffen. Ze zijn 
nog minder belastend voor het milieu dan 
watergedragen verven en veiliger.
Kalkverven zijn een mengsel van gebluste 
kalk en water en kunnen gebruikt worden 
voor zowel binnen- als buitenmuren. Kalk-
verven zijn gemakkelijk aan te brengen, 
maar kunnen soms een wit poeder afge-
ven. Kies daarom kalkverven die bepaalde 
toeslagstoffen bevatten om dit probleem 
te vermijden.

kWaliteitsverf heeft een streepje 
voor

Een mooi verfresultaat hangt af van de 
voorbereiding van je ondergrond, het juis-
te schildermateriaal en de kwaliteit van je 
verf. Maar wat bepaalt nu precies de kwa-
liteit? En loont het echt de moeite om te in-
vesteren in kwaliteitsverf of kan je de klus 
evengoed klaren met goedkopere verf?

bindmiddel maakt het versChil

De kwaliteit van een verf wordt in grote 
mate beïnvloed door de hoeveelheid en 
het soort bindmiddel die zijn toegevoegd. 
Een goedkopere verf bevat meestal wei-
nig bindmiddel, maar bestaat vooral uit 
vulstoffen en is daardoor poreus. Dit zorgt 
ervoor dat het werkpatroon en alle over-
lappingen duidelijk zichtbaar blijven een-
maal de verf droog is en dat de verflaag 
niet makkelijk te onderhouden is. Een bud-
getvriendelijke verf van lagere kwaliteit 
bevat ook veel minder titaandioxide, wat de 
dekkracht en witheid niet ten goede komt. 
Geen aanrader dus, tenzij je vele lagen na 
elkaar wilt schilderen om tot een goed re-
sultaat te komen.

Bron: Colora de verfwinkel
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goede dekkraCht, prima heChting

Kwaliteitsverf heeft tal van troeven. Om te 
beginnen een goede dekkracht, waardoor 
je slechts één grondlaag en één afwer-
kingslaag nodig hebt om de ondergrond 
perfect te dekken. Minder lagen betekent 
ook minder werk! Kwaliteitsverf garan-
deert je de best mogelijke hechting op 
de ondergrond, zodat het resultaat van 
je verfwerk na een tijdje niet begint af te 
bladderen. Goede verf is overigens ge-
makkelijk aan te brengen op de muur. Ze is 
soepel, eenvoudig te verdelen over het op-
pervlak en geeft een egaal eindresultaat.

geen gespat, geen glansversChillen

Een verf van hoge kwaliteit spat niet om-
dat ze enkel bestaat uit eersteklas grond-
stoffen, die op een uitgekiende manier zijn 
gedoseerd. Bovendien wordt de verf pas 
samengesteld na het doorlopen van ver-
schillende verwerkingstesten. Het verschil 
in absorptie van de ondergrond wordt met 
een kwalitatieve primer weggewerkt. Daar-
door ontstaan er geen glansverschillen, 
storende overlappingen of rolstructuren.

kleurjuist en onderhoudsvriendelijk 
Nog meer pluspunten? De kleurjuistheid is 
veel groter bij kwaliteitsverf dan bij goed-
kopere varianten. De verf heeft exact de 
kleur van het staal en kleurverschillen 
tussen bijvoorbeeld lakverf voor je deuren 
en dezelfde kleur muurverf voor je muren 
zijn zo goed als onbestaande. Een kwali-
teitsverf is beter te onderhouden doordat 
er meer en kwalitatiever bindmiddel in-
zit, wat een langere levensduur mogelijk 
maakt. De verf is daarnaast minder gevoe-
lig voor schade na allerlei aanrakingen. 
Let wel: er is ook een verschil in onder-
houd tussen kwaliteitsverven onderling. 
Zo kan je een glanzende verf nog beter 
afwassen dan een matte verf. 
Geen twijfel mogelijk, kwaliteitsverf biedt 
heel wat voordelen! Je betaalt dan wel iets 
meer, maar bent zeker van een duurzaam 
en mooi eindresultaat. Ook tussen kwali-
teitsverven heb je verschillende prijsklas-
sen naargelang de eisen die je stelt. Vraag 
zowel kleur- als technisch advies aan een 
expert in de verfwinkel!

speCiale teChnieken en effeCten

Tadelakt is een zeer mooie techniek die 
best door een ervaren vakman wordt uit-
gevoerd. Tadelakt bestaat uit een samen-
stelling van hydraulische kalk en verschil-
lende additieven zoals marmerpoeder, 
talk, eiwitten in poedervorm en hoogwaar-
dige minerale middelen. Het heeft een flu-
weelachtig uitzicht.
Met kaleiverf verkrijg je een niet egaal 
maar gewolkt effect. Het wordt gebruikt 
voor de afwerking van buitenmuren. De 
techniek houdt het midden tussen pleiste-
ren en verven.
Een leuk idee voor de keuken of kinder-
kamer is een muur voorzien van school-
bordenverf. Op deze verf kan je met krijt 
tekenen of schrijven. Magneetverf bevat 
fijne, niet-roestende ijzerdeeltjes waar-
door het geverfde oppervlak magnetisch 
wordt. Je kunt de magneetverf overschil-
deren met eender welke verf. Populair zijn 
ook de muurstickers voor kinderkamers.
Kleuren, vormen en structuren blazen 
meer leven in een interieur en zorgen voor 
meer beleving. Met kunststof elementen 
zoals wandlijsten, kroonlijsten, plinten, 
indirecte verlichtingsprofielen of kleine 
ornamenten kan je verrassende composi-
ties maken. Nadien kan je die composities 
overschilderen in dezelfde tint als het ach-
terliggende oppervlak of heel gedurfd in 
een felle, glossy kleur.

kleurenWeetjes

Altijd al willen weten welke kleuren je een 
zalige nachtrust bezorgen? Benieuwd of 
een donker plafond in je woonkamer goed 
uit de verf komt? Bij de keuze van de juiste 
kleur voor je interieur ga je best niet over 
één nacht ijs. Want kleuren bepalen hoe 
een ruimte eruitziet en hoe ze aanvoelt.
Kleuren beïnvloeden je stemming en bren-
gen je in een bepaalde sfeer. Ben je op zoek 
naar frisse tinten om je interieur een boost 
te geven? Anno 2016 heb je keuze te over. 
Twijfel je nog tussen verven en behangen? 
Ga voor een combinatie van de twee! Verf 
en behangpapier vullen elkaar perfect aan 
en met beide kun je je creativiteit botvie-

196 Compleet Wonen 2022 - www.compleetwonen.blog - Interieur



ren. Ook interieurstickers leggen smaak-
volle accenten. Ze bestaan in een einde-
loos aantal stijlen, maten en kleuren.
Bij het bepalen van de kleur moet je even-
eens rekening houden met de lichtinval en 
de optische effecten in een kamer. Don-
kere kleuren bijvoorbeeld doen een ruim-
te kleiner lijken. Belangrijk is nog dat je 
kleurkeuze is afgestemd op de meubels en 
de verlichting.

de ene kamer is de andere niet

slaapkamer

In kamers waarin je rust en slaapt, zijn 
warme aardtinten en frisse natuurkleuren 
op hun plaats. Schakeringen van blauw 
creëren intimiteit en een ontspannen ge-
voel. Houd het in elk geval sober: schilder 
de muren en het plafond in dezelfde kleur 
en licht ze op met felle tinten voor de gor-
dijnen, het bedovertrek en de lampenkap.

badkamer

Baseer je op de kleur van de vloer- en de 
wandtegels om de rest van je badkamer 
aan te kleden. Maak gebruik van lichte 
kleuren en pasteltinten, zo ben je zeker 
dat je make-up niet vervormt in de spiegel. 
Vooral warme tinten zoals rozig wit, geel 
en oranje zijn ideaal. Accessoires in helle 
kleurtoetsen passen hier perfect bij.

Woonkamer en keuken

Ga op zoek naar kleuren die het meubilair 
optimaal tot zijn recht laten komen. Pastel-
tinten zijn milde en zachte kleuren die niet 
zijn gebonden aan specifieke woonstijlen. Ze 
passen zowel in Scandinavisch geïnspireer-
de interieurs als in woonkamers en keukens 
met een elegante Franse of Italiaanse stijl.

inkomhal

De inkomhal geeft bezoekers een eerste 
indruk van je huis. Uitbundige kleuren zo-
als goudgeel, oranje en roodbruin zijn heel 
uitnodigend. Heb je een hoge en smalle 
hal, geef dan de langste muren een lichte-
re tint dan de korte muren. In een open hal 
voorzie je best dezelfde kleuren als in de 
aanpalende ruimten.

Bron: Colora de verfwinkel
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open ruimten

Gebruik één hoofdkleur zoals een neutrale 
en lichte tint pastel, wit of taupe. Dit zorgt 
visueel voor een eenheid. Vul aan met twee 
of drie accentkleuren, die je hier en daar op 
een klein oppervlak aanbrengt: een muur-
vlak achter de zitbank of een open haard. 
Gele, groene en blauwe schakeringen zijn 
pittige blikvangers.
Groene tinten zijn rustgevende kleuren, 
brengen een harmonieus evenwicht en 
werken kalmerend. Warme kleuren zijn 
kleuren die aan vuur doen denken zoals 
rood, oranje, geel, roodbruin en okertin-
ten. Oranje, rood en bruin geven een ruim-
te een vriendelijk en warm uiterlijk. Oranje 
activeert het goede humeur en maakt een 
ruimte vrolijk en toegankelijk. Blauwe tin-
ten creëren intimiteit en een ontspannen 
gevoel. De nieuwe trendkleuren zijn zoe-
te pastelkleuren. Ook de blauwe tinten en 
vooral kobaltblauw zijn momenteel trendy. 
Het optimistische geel gaat meer richting 
suikermaïs geel neigend naar vanille. Roze 
wordt steeds populairder en wordt ge-
bruikt als een accent kleur.

Bron: Colora de verfwinkel
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de kleuren van je plafond, het 
hoogtepunt van je interieur?
Wat komt er zoal kijken bij het kiezen van 
de kleur van je plafond? Heel wat meer dan 
je denkt! Smaak speelt uiteraard een rol, 
maar kleuren beïnvloeden ook de beleving 
van het ruimtelijk effect. Bovendien kun je 
er hinderlijke aspecten mee minimalise-
ren en positieve details mee accentueren. 
Vraag jezelf dus af hoe je de ruimte ervaart 
en welk effect je wilt bereiken.

hetzelfde, maar overal anders

De kleur van de vloer – of het nu gaat om 
een warme plankenvloer, koele grijze te-
gels of rood tapijt – heeft door haar reflec-
tie altijd een invloed op het plafond. Schil-
der daarom je plafonds overal in dezelfde 
basiskleur. Door de reflectie van het vloer-
oppervlak en de verschillende lichtinval 
weerspiegelt het plafond de kleur van de 
vloer in elke ruimte anders.

minder hoog of minder laag

Bevindt je leefruimte zich in een industri-
eel fabriekspand of een statig herenhuis, 
dan kan het wel eens gebeuren dat ze on-
gezellig aanvoelt door de hoge plafonds. 
Dit kan je verhelpen door het plafond in 
een donkere kleur te schilderen, wat er-
voor zorgt dat de kamer meteen een pak 
minder hoog lijkt. Donkere kleuren slor-
pen het licht op en laten een ruimte kleiner 
lijken. Sierlijsten schilder je best in dezelf-
de kleur als het plafond. Heb je geen hoge 
plafonds? Weet dan dat lichte kleuren het 
licht weerkaatsen en het verhogend effect 
versterken. Door het plafond een lichtere 
kleur te geven dan de wanden, kan je de 
ruimte optisch hoger laten lijken.

smal en toCh breed

Authentieke houten balken die er naturel 
uitzien, geven je interieur een warm lan-
delijk karakter. Je kan ze ook dekkend of 
halfdekkend in een offwhite verven voor 
een luchtiger en licht resultaat. Bestaat je 
plafond uit houten latjes? Een lange smal-
le kamer lijkt breder als de houten latten 
evenwijdig met de kortste muur worden 
geplaatst. Maak een kamer langer door 

de panelen evenwijdig te plaatsen met de 
langste muur. Schuine wanden verf je best 
zo licht mogelijk om een neervallend ef-
fect te vermijden en de ruimte maximaal 
te benutten.

eenkleurige doos

Schilder je zowel de muren als het pla-
fond in dezelfde kleur, dan ontstaat het 
zogenaamde boxeffect, waarbij je je als 
het ware in een eenkleurige doos bevindt. 
Leuk voor kleine ruimten zoals het toilet, 
waar je niet al te lang verblijft, maar niet 
aan te raden voor andere kamers. Want dit 
effect voelt onnatuurlijk aan omdat je het 
dieptezicht wegneemt.

out of the box

Een plafond valt meteen op door het te 
behangen, in een felle kleur te verven of 
een print of tekst aan te brengen. Heel tof 
boven je bed of in de badkamer boven het 
bad! Verschillende zones kan je dan weer 
van elkaar scheiden met behulp van kleur- 
en/of materiaalverschil op het plafond. 
Een prachtig uitgewerkt plafond met sier-
lijsten smeekt echt om aandacht. Gelukkig 
zijn het vaak net die ruimten met voldoen-
de hoogte die het toelaten om met het pla-
fond te spelen. 
Tot slot nog een tip! Een plafond lijkt so-
wieso grijzer dan de muren omdat er geen 
rechtstreeks licht op schijnt. Bekijk de 
kleurstalen daarom ondersteboven, want 
een plafond wordt uiteindelijk ook zo ge-
plaatst.
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9.7 dressing, de must-have van elke vrouW
Tegenwoordig lijken vrouwen niet langer op zoek naar de ideale man, maar naar de per-

fecte dressing. Een dressing is dan ook niet zomaar een inloopkast: je verwacht meer dan 

louter een opbergruimte voor je kleding, je verlangt ook naar een oase waar je eindeloos 

kan passen, combineren en defileren. 

Je hoeft gelukkig niet meteen een prins 
aan de haak te slaan om een mooie dres-
sing te krijgen. Met wat inventiviteit kom 
je al ver. Zo kan je kleinschalig beginnen 
met een moduleerbare dressing. Deze heb 
je bijvoorbeeld in de vorm van steunpalen 
die je moet vastklemmen tussen het pla-
fond en de vloer. Tussen de steunpilaren 
plaats je dan opbergelementen naar jouw 
keuze. Deze moduleerbare dressing kan 
je gemakkelijk uitbreiden met behulp van 
diverse attributen, zoals kledingroedes, 
haakjes, legplanken… Een alternatief mo-
del werkt met kant en klare pakketten 
die met een handig kliksysteem tegen de 
muur bevestigd worden. Dit type is voor-
al handig voor smallere slaapkamers of 
dressings. 
Een iets uitgebreidere soort is een dres-
sing met standaardsystemen. Deze syste-
men hebben als voordeel dat ze goedkoper 
zijn dan maatwerk en toch perfect op maat 

te maken zijn voor de beschikbare ruimte. 
Je kunt ook modules bijkopen die plaats 
bieden voor een droogkast, strijkplank en 
wasmachine. Zie je het toch wat grootser, 
dan kan je een dressing volledig op maat 
laten maken. Bij deze wat duurdere variant 
gaat de prijs voor een groot deel afhangen 
van de omvang en materiaalkeuze. Ga je 
voor een dressing volledig in massief hout, 
dan kom je natuurlijk duurder uit dan wan-
neer je bijvoorbeeld werkt met mdf-pla-
ten. Belangrijk is dat je sowieso kiest voor 
een stevige omkadering. De tussenwan-
den kan je dan wel in een iets goedkoper 
materiaal nemen. Andere veel gebruikte 
materialen zijn metaal, kunststof en ge-
lakte MDF platen. 
Welk model je ook kiest, er zijn enkele tips 
die je in je achterhoofd moet houden. Zo 
heeft een gesloten of halfopen dressing 
als voordeel dat je kleren niet heel bestoft 
geraken en dat ze beschermd worden te-

Bron: Nordex
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gen zonlicht. Hier hebben schuifdeuren 
een streepje voor omdat ze plaats bespa-
rend zijn. Wat het opbergaspect betreft, 
moet je het groots zien: je hebt niet alleen 
nood aan hangruimte (voldoende hoog én 
diep, best zo’n 65 cm, voor je mantels en 
galagewaden) en wat leggers (minstens 
40 cm diep – bij voorkeur in herstelbare 
hoogtes). Ook je schoenencollectie, rie-
men, hoeden, tasjes en juwelen verdienen 
de nodige aandacht. Zo kan je (afsluitbare) 
bergplaatsen voor je schoenen voorzien, 
leggers om je hoeden en handtassen op uit 
te stallen, vakjes voor je riemen en sjaal-
tjes enzoverder. Dit alles kan je verder in-
delen per persoon en per seizoen. 
Indien je de ruimte hebt, is het natuur-
lijk leuk om een ‘catwalk’ te voorzien van 
zo’n meter breed. Best plaats je ook een 
bankje om op uit te rusten, om schoenen 
te passen of om te controleren of je zon-
der kleerscheuren kan gaan zitten. Het 
spreekt voor zich dat een (liefst kamer-
hoge) spiegel een must is. Niet enkel om 
je outfit te bewonderen, maar ook om de 
dressing optisch te vergroten door licht 
te reflecteren. Wat het licht betreft, is het 
trouwens belangrijk om daglicht te bena-
deren, zodat je een juist beeld hebt van je 
kleurencombinaties en je make-up. 
Dus dames, in plaats van te shoppen is het 
nu eerst tijd om je aankopen een veilige 
thuis te geven en de perfecte dressing aan 
te schaffen!

tips & triCks

Durf te kiezen voor tegels in XL-formaat, ook 
in de badkamer of de douche. Ze creëren 

meteen een groter ruimtegevoel.

Laminaat plaats je makkelijk zelf dankzij 
het handige kliksysteem. Je kan deze harde 

vloer combineren met vloerverwarming.

Een gelakte binnendeur geeft een discrete 
stijltoets aan een strak interieur. Een 

bijpassende designklink maakt het plaatje af.

Draaideuren zorgen voor een betere 
akoestische en thermische afscherming 

omdat ze veel beter afsluiten dan 
schuifdeuren.

De hellingsgraad bepaalt in belangrijke 
mate het uitzicht en de beloopbaarheid van 

een trap. Ideaal is een helling van 40 graden.

Met gipsplaten is een wand snel gemonteerd 
of weer verwijderd. Op die manier verklein 

of vergroot je een ruimte zonder zware 
ingrepen.

Kwaliteitsverf heeft de beste dekkracht, 
waardoor je met één grondlaag en één 
afwerkingslaag de ondergrond perfect  

kan dekken.

Belangrijk is dat je dressing een stevige 
omkadering heeft. De tussenwanden kan je 
in een iets goedkoper materiaal voorzien.

Bron: Nordex
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de keuken

voorbereiding van de keuken?
Wie een nieuwe keuken in huis wil halen, moet aardig wat geld op tafel leggen. 
Daarom doe je er goed aan de aankoop ervan grondig voor te bereiden. Het de-
sign van je kookplek is één ding, de functionaliteit iets anders. Tegenwoordig be-
draagt de gemiddelde levensduur van een keuken 20 jaar. Ze kan dus maar beter 
tegen een stootje.

10.1 hoe pak ik de voorbereiding het beste aan?

voorzie een ruime Werkplek

Werkruimte in de keuken heb je nooit te-
veel. Een traditioneel werkblad is 60 cen-
timeter diep. Staan er veel apparaten op 
het werkblad? Ga dan voor een diepte van 
70 of zelfs 90 centimeter, wat geen over-
bodige luxe is. Ideaal is een werkblad tus-
sen de spoelbak en de kookplaat omdat je 
daar het meest de handen uit de mouwen 
steekt. Voorzie best ook een werkblad van 
30 centimeter naast het kookgedeelte zo-
dat je bijvoorbeeld een overkokende pan 

snel van de kookplaat kunt trekken. De 
ideale hoogte van het werkblad bereken je 
door voor het werkblad te gaan staan met 
je armen in een hoek van 90 graden. De af-
stand tussen de ellebogen en het werkblad 
moet dan 12 tot 15 centimeter bedragen.

Creëer voldoende opbergruimte

Benut elke vierkante centimeter in de keu-
ken zo optimaal mogelijk met praktische 
kastoplossingen. Denk aan diepere onder-
kasten met hoge lades, die aan de zijkanten 

Bron: Dovy Keukens
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gesloten zijn. Je kunt er tot de helft meer in 
opbergen dan in lage lades. Een lade biedt 
ook een beter zicht op de inhoud in verge-
lijking met een legplank. Draaiplateaus en 
indelingen binnenin de lades, zoals ver-
plaatsbare tussenschotten en kruidenrek-
jes, zijn eveneens heel gerieflijk. Nog een 
tip: door de sokkel enkele centimeters te 
verlagen, win je aan kasthoogte en -ruimte. 
Wie nog meer ruimte wil benutten, kan ge-
bruikmaken van hoekkasten.

opgepast met vlekkenmakers!
Onderhoudsvriendelijke oppervlakken 
voor de keuken, bestaan die wel? Jazeker. 
Niet-poreuze kwartscomposieten werk-
bladen bijvoorbeeld. Die zijn bestand tegen 
dagelijkse vlekkenmakers zoals koffie, 
wijn, citroensap, olijfolie en allerlei andere 
producten. Of neem nu het ultracompac-
te Dekton, dat zich onderscheidt door zijn 
groot gebruiksgemak. Kies je voor andere 
materialen en krijg je te maken met vet-
vlekken op de kastdeuren of uitgelopen 
confituur op het werkblad? Zorg er dan 
voor dat je ze gemakkelijk kunt onderhou-
den en schoonmaken.

ontWerp een  
ergonomisChe keuken

Ontzie je rug en houd bij het ontwerpen 
van je kookruimte rekening met de ergo-
nomie. Want dit bespaart je achteraf heel 
wat tijd en energie. In een goed georga-
niseerde keuken staat alles wat je nodig 
hebt steeds binnen handbereik. Voorwer-
pen die je het meest gebruikt, berg je op 
grijphoogte op. Zo vermijd je dat je je onno-
dig moet bukken of strekken en minder ver 
moet reiken. Ook een vaatwasser en een 
oven op werkhoogte besparen je rug. Alle 
beetjes helpen!

duurzaamheid is een  
absolute must

Gloeiende potten, krassende messen, bij-
tende zuren, … Een keukenwerkblad heeft 
heel wat te verduren. Als je wilt voorko-
men dat je werkblad al na enkele jaren 
aan vervanging toe is, ga je best voor een 

duurzaam materiaal. Dat geldt eveneens 
voor je keukenkasten. Een afwerking met 
structuurlak staat garant voor een kras-
vrije en onderhoudsvriendelijke keuken. 
Ook duurzame, energiezuinige keukenap-
paratuur kan haar steentje bijdragen. 
Denk bijvoorbeeld aan koelkasten met 
ledverlichting en vaatwassers die het wa-
ter van de laatste spoelbeurt bewaren voor 
de eerste spoeling van de volgende vaat.

stekkerloze keuken

Koken met inductie wint steeds meer ter-
rein, net als de kookplaat met geïntegreer-
de kookveldafzuiging. Een vrijhangende 
afzuigkap is dan niet langer nodig, waar-
door je meer ruimte en vrij zicht krijgt in 
je keuken. Of wat denk je van één enkele 
keukenkraan waaruit kokend, warm, koud, 
bruisend of gefilterd water stroomt? In een 
handomdraai geniet je van een glas tinte-
lend fris water of maak je de lekkerste limo-
nades en cocktails. Helemaal futuristisch 
is de stekkerloze keuken. Na het draadloos 
opladen van smartphones en tablets, zijn 
keukenapparaten nu aan de beurt. Plaats 
je wireless broodrooster, blender of airfry-
er op een speciale plaat en je kan hem ter 
plekke gebruiken of opladen. Je kan zo een 
oplaadzone zelfs gebruiken om te koken, 
net als bij een inductieplaat.

de toekomst is ConneCted

Keukenapparaten vanop afstand bedie-
nen met een app, in de supermarkt met 
je smartphone checken of er nog genoeg 
melk in je koelkast staat, kookplaten met 
een geïntegreerd kookboek dat je doorbla-
dert via een touchscreen, het is allemaal 
mogelijk in 2020. Bij slimme keukentoe-
stellen draait alles om kookgemak en 
kookplezier, met een flinke tijdsbesparing 
erbovenop. Ook slimme verbindingen zit-
ten in de lift. Je kan bijvoorbeeld het licht 
in de woonkamer doen knipperen zodra 
de oven klaar is met voorverwarmen of 
de kookplaat met de dampkap laten com-
municeren om automatisch het juiste af-
zuigvermogen te selecteren. Alles lijkt wel 
vanzelf te gaan en dat zal in de toekomst 
enkel toenemen.
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10.2 voorzie een ruime Werkplek
Werkruimte in de keuken heb je nooit teveel. Een traditioneel werkblad is 60 centimeter 

diep. Staan er veel apparaten op het werkblad? Ga dan voor een diepte van 70 of zelfs 90 

centimeter, wat geen overbodige luxe is. Ideaal is een werkblad tussen de spoelbak en de 

kookplaat omdat je daar het meest de handen uit de mouwen steekt. Voorzie best ook een 

werkblad van 30 centimeter naast het kookgedeelte zodat je bijvoorbeeld een overkokende 

pan snel van de kookplaat kunt trekken. De ideale hoogte van het werkblad bereken je 

door voor het werkblad te gaan staan met je armen in een hoek van 90 graden. De afstand 

tussen de ellebogen en het werkblad moet dan 12 tot 15 centimeter bedragen.

Creëer voldoende opbergruimte

Benut elke vierkante centimeter in de 
keuken zo optimaal mogelijk met prakti-
sche kastoplossingen. Denk aan diepere 
onderkasten met hoge lades, die aan de 
zijkanten gesloten zijn. Je kunt er tot de 
helft meer in opbergen dan in lage lades. 
Een lade biedt ook een beter zicht op de 
inhoud in vergelijking met een legplank. 

Draaiplateaus en indelingen binnenin de 
lades, zoals verplaatsbare tussenschotten 
en kruidenrekjes, zijn eveneens heel ge-
rieflijk. Nog een tip: door de sokkel enkele 
centimeters te verlagen, win je aan kast-
hoogte en -ruimte. Wie nog meer ruimte 
wil benutten, kan gebruikmaken van hoek-
kasten.

Bron: Dovy Keukens
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opgepast met vlekkenmakers!
Onderhoudsvriendelijke oppervlakken 
voor de keuken, bestaan die wel? Jazeker. 
Niet-poreuze kwartscomposieten werk-
bladen bijvoorbeeld. Die zijn bestand tegen 
dagelijkse vlekkenmakers zoals koffie, 
wijn, citroensap, olijfolie en allerlei andere 
producten. Of neem nu het ultracompac-
te Dekton, dat zich onderscheidt door zijn 
groot gebruiksgemak. Kies je voor andere 
materialen en krijg je te maken met vet-
vlekken op de kastdeuren of uitgelopen 
confituur op het werkblad? Zorg er dan 
voor dat je ze gemakkelijk kunt onderhou-
den en schoonmaken.

ga voor een  
ergonomisChe keuken

Ontzie je rug en houd bij het ontwerpen 
van je kookruimte rekening met de ergo-
nomie. Want dit bespaart je achteraf heel 
wat tijd en energie. In een goed georga-
niseerde keuken staat alles wat je nodig 
hebt steeds binnen handbereik. Voorwer-
pen die je het meest gebruikt, berg je op 
grijphoogte op. Zo vermijd je dat je je onno-
dig moet bukken of strekken en minder ver 
moet reiken. Ook een vaatwasser en een 
oven op werkhoogte besparen je rug. Alle 
beetjes helpen!

duurzaamheid,  
een absolute must

Gloeiende potten, krassende messen, bij-
tende zuren, … Een keukenwerkblad heeft 
heel wat te verduren. Als je wilt voorko-
men dat je werkblad al na enkele jaren 
aan vervanging toe is, ga je best voor een 
duurzaam materiaal. Dat geldt eveneens 
voor je keukenkasten. Een afwerking met 
structuurlak staat garant voor een kras-
vrije en onderhoudsvriendelijke keuken. 
Ook duurzame, energiezuinige keukenap-
paratuur kan haar steentje bijdragen. 
Denk bijvoorbeeld aan koelkasten met 
ledverlichting en vaatwassers die het wa-
ter van de laatste spoelbeurt bewaren voor 
de eerste spoeling van de volgende vaat.

Bron: Dovy Keukens
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ADVERTENTIE

Vandaag is de keuken véél meer dan een plek waar je en-
kel eten bereidt. Het is het kloppend hart van je woning en 
we brengen er meer tijd dan ooit door. Centraal in die keu-
ken, figuurlijk en niet zelden ook letterlijk, is er de kook-
plaat. Die bestaat momenteel nog in drie varianten: op gas 
en vitro-keramisch, maar voor de moderne keuken is de 
inductiekookplaat intussen al enkele jaren met voorsprong 
de populairste. En dat is niet zo verwonderlijk.

Nooit meer aangebrand
Bij het koken op een inductiekookplaat ontstaat de warm-
te rechtstreeks in de bodem van de pan of kookpot, en 
gaat er zo vrijwel geen energie verloren. Dat de gedeeltes 
naast de kookzone relatief koel blijven, maakt het koken 
ook veiliger. Daarnaast blijft er onder het apparaat ruimte 
voor lades en is het kookvlak zelf makkelijk schoon te ma-

ken. Troeven te over dus, maar de betere merken doen nog 
beter. Met voorop de Generation 7000-inductiekookplaten 
van Miele.
Die kookplaten beschikken onder meer over TempControl. 
Daarmee kun je een vaste temperatuur instellen op een 
bepaald kookvlak. Zo kies je bijvoorbeeld een stand die 
perfect is voor het bakken van pannenkoeken of een pre-
cies gegaarde steak. De automatische temperatuurcontro-
le maakt de kans op ongelukjes nagenoeg nihil en zo heb 
jij weer wat minder aan je hoofd.

Flexibele duurzaamheid
De beste innovaties passen zich aan de gebruiker aan in 
plaats van omgekeerd. De PowerFlex-kookzone op heel 
wat  van die Generation 7000-kookplaten is daar een 
schoolvoorbeeld van. Zo kun je per PowerFlex-zone twee 
kleinere kookpotten, een grote kookpot of een braadpan 
plaatsen. Die worden dan ongeacht hun formaat snel en 
efficiënt verwarmd. Daarnaast laat de TwinBooster-func-
tie toe om bijvoorbeeld water extra snel aan de kook te 
brengen door het vermogen van twee kookzones te bun-
delen onder één pan.
De TwoInOne-inductiekookplaat komt dan weer vergezeld 
van een naadloos ingebouwde dampkap. En ook daar 
hoef je niet naar om te kijken. De Con@ctivity-feature 
zorgt immers dat die zich automatisch inschakelt en met 
aangepaste zuigkracht damp en kookgeurtjes verwijdert. 
Na afloop schakelt ze zich ook weer automatisch uit. Sa-
men met de nagenoeg geruisloze en duurzame ECO-mo-
tor zorgt het ervoor dat je nooit meer stroom dan nodig 
verbruikt.

Hulp nodig? Verleg je culinaire grenzen
Weinig vertrouwen in je kookkunsten? Weet dan dat er bij 
koken op inductie nagenoeg geen risico op aanbranden is. 
Maar met de CookAssist-functie gaat Miele nog een stapje 
verder. Selecteer via de Miele-app het gerecht dat je wilt 
bereiden en je wordt er stap voor stap doorheen gegidst. 
De temperaturen en bereidingstijden worden daarbij door-
gestuurd naar de TempControl-kookplaat. Voor je het weet, 
zit het al veel beter met dat vertrouwen en verleg je je 
culinaire grenzen telkens weer iets verder.

Koken op inductie wordt de standaard. Het is veiliger, duurzamer en de betere 
inductiekookplaat gooit daar nog heel wat slimme troeven bovenop.

De kookplaat
opnieuw uitgevonden

Het aan de kook brengen van een liter water duurt op inductie 
ongeveer drie minuten, op gas bijna vijf minuten en op vitro- 

keramische kookplaten tot wel acht minuten.

Keuken à la carte
Overweeg je zelf de overstap naar 

een inductiekookplaat of ben je 
geïnteresseerd in de functies waarmee 
de Generation 7000-modellen van Miele 

het koken op inductie makkelijker, 
aangenamer en duurzamer maken? 

Boek dan op de website miele.be/mec 
vrijblijvend een afspraak voor persoonlijk 
advies. Dat kan virtueel via een videocall 

met een van de Miele-experts, of ter 
plekke in de Experience Centers in 

Mollem of Brussel.
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10.3 slimme zoneplanning
Wanneer je het keukentype vastgelegd hebt, ga je de keuken onderverdelen in vijf zones die 

elk een bepaalde keukenactiviteit vertegenwoordigen. Het doel is om deze zones zodanig 

in je keukenindeling in te werken, dat je de loopafstanden tijdens het koken beperkt of met 

andere woorden de ergonomie van je keuken verhoogt.

zone 1:  
keuken als opbergruimte

Dit is de grootste zone, namelijk een 
plaatsje voor je ‘uitzet’: het servies, bestek, 
potten, pannen… Interessant zijn onder-
bouwkasten met gemakkelijk bereikbare 
draaiplateaus en speciale hoekkasten. Het 
spreekt voor zich dat deze zone in korte 
verbinding moet staan met de spoelzone. 
Niets is zo vervelend als je hele keuken 
doorkruisen om je afwasmachine leeg te 
maken! 

zone 2:  
keuken als voorraadkast

In de voorraadzone ga je alle basisbeno-
digdheden voor het koken onder brengen, 
waaronder het voedsel zelf, zowel gekoeld 
als ongekoeld. Je koelkast en diepvriezer 
horen hier dus thuis. Ook hoge kasten met 
diepe binnenladen zijn in deze zone inte-
ressant.
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zone 3:  
voorbereidingszone

Deze zone bevindt zich tussen het fornuis 
en de spoelzone. Hier ga je het meeste 
werk verrichten, belangrijk is dus dat je 
hier het keukenmateriaal opbergt dat je 
het vaakst gebruikt. Ook keukentoestel-
len, kruiden en geopende verpakkingen 
kunnen hier terecht. Handig hier zijn uit-
schuifbare apotheekkasten. Zorg er voor 
dat je werkblad groot genoeg is en aan-
gepast aan je lichaamslengte. Voorzie ook 
voldoende verlichting en stopcontacten. 

zone 4:  
kookzone

Dit is het heiligdom van je keuken met het 
fornuis, de dampkap, een microgolfoven, 
stoomoven, bakoven enzoverder. Uit er-
gonomisch standpunt is het interessant 
om een verlaagd fornuis te nemen zodat 
je gemakkelijk in je potten en pannen kunt 
kijken. Ovens plaats je dan weer beter 
op armhoogte om te vermijden dat je je 

verbrandt. Daarnaast berg je hier ook je 
meest gebruikte kook – en bakmateriaal 
op, je voorziet een pottenlade voor je kook-
potten en pannen en het is ook geen slecht 
idee om een plaatsje te reserveren voor je 
voorraad hulpboeken.

zone 5:  
spoelzone

In deze natte zone is de spoelbak het meest 
essentiële punt met daarnaast uiteraard 
de vaatwasser. Om rugpijn te voorkomen, 
is een verhoogde spoelbak een must en 
ook de vaatwasser plaats je best iets ho-
ger om overbodig bukken te vermijden. 
Onder de spoelbak voorzie je een spoelon-
derkast met afvalsorteersysteem en spe-
ciale laden, zodat je geen opbergruimte 
verliest. Ook onderhoudsproducten horen 
hier thuis. 
Wanneer je deze vijf zones praktisch invult 
en logisch aan elkaar koppelt, bespaar je 
zowel inspanning als tijd. 
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10.4 keukentoestellen van vandaag en morgen
In huiselijke keukens tref je nagenoeg altijd een kookvlak en een oven aan. Maar te-

genwoordig mag het gerust wat meer zijn. Vitrokeramische en inductiekookplaten, een 

stoomoven, een professionele grill of een ingebouwde koffieautomaat: keukenprinsessen 

en -prinsen lopen er warm voor. De nieuwste generatie keukentoestellen pakt uit met een 

innovatief design, een zeer eenvoudige bediening en een reeks van moderne technologi-

sche snufjes. Die zorgen ervoor dat de apparaten gemakkelijker, sneller en efficiënter zijn 

dan ooit.

intelligente apparaten

Keukentoestellen worden jaar na jaar in-
telligenter. Zo zijn er koelkasten op de 
markt die via een app laten weten dat een 
bepaald voedingsmiddel bijna de vervalda-
tum heeft bereikt. Ook vooruitstrevend is 
de waterkoker of de braadpan die je aan-
stuurt met je smartphone. Kookboeken? 

Die zijn bijna verleden tijd. Op basis van 
ingrediënten die je op een slim werkblad 
legt, kan de tafel verschillende maaltijden 
voorstellen. Al die spitsvondige toestellen 
staan in de nabije toekomst met elkaar in 
verbinding om je leven een pak aangena-
mer te maken.
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Kook in stijl met deze krachtige 
kookplaat en dampkap in één. 

Ontdek nog 
meer voordelen. 

J O U W  K E U K E N  O P  Z ’ N  B E S T

Comfortabeler koken dan ooit? Dat kan met onze 
krachtigste gecombineerde inductiekookplaat en 
dampkap. Met de Miele TwoInOne geniet je van 
ultieme vrijheid en een fl exibele bediening. Op de 
extra grote PowerFlex-kookzones kan je gemakkelijk 
al je grote potten en pannen kwijt. Superhandig als 
je graag experimenteert in de keuken of kookt voor 
heel wat (grote) eters. 
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Culinaire multitasking

De huidige trend is culinaire multitasking. 
Deze term verwijst naar hightech keuken-
toestellen die met steeds meer functiona-
liteiten worden uitgerust. Een stoomoven, 
oven en combistoomoven in één om de 
lekkerste tapas te bereiden. Dampkappen 
die communiceren met je kookvlak om 
een volledig automatische en efficiënte 
luchtafzuiging in gang te zetten. Een mul-
tifunctionele oven die in minder dan drie 
minuten tijd heerlijke pizza’s bakt. Induc-
tiekookplaten die automatisch de grootte, 
de vorm en de plaats van de potten en pan-
nen herkent en indien nodig verschillende 
kookzones aaneenschakelt. Een vaatwas-
ser met een geïntegreerde warmtepomp 
die slechts half zoveel energie verbruikt 
dan een conventioneel toestel.

Coole keukenkraan

Kokend water direct uit een keukenkraan, 
hoe cool is dat wel niet? Je bespaart er niet 
alleen veel energie, maar ook flink wat tijd 
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mee uit. In een handomdraai geniet je van 
een lekkere tas koffie of thee, vul je een pot 
om pasta te koken en desinfecteer je de 
babyflesjes. Naast kokend water stroomt 
er ook warm en koud water uit zo’n 3-in-
1-kraan. Uiteraard is dit staaltje van tech-
nisch vernuft op-en-top veilig voor al te 
nieuwsgierige kinderen.

gezond is hot

Welke keukentoestellen staan de dag van 
vandaag zoal in de top tien van de hitpa-
rade? De inductiewok, waarbij de wokpan 
perfect ligt verzonken in een glaskera-
mische plaat om de warmte zo optimaal 
mogelijk te verdelen. De teppanyaki-plaat. 
Liefhebbers van de Japanse keuken berei-
den hun maaltijden rechtstreeks op deze 
hete, roestvrijstalen plaat. De slow juicer. 
Hij perst het sap zodanig traag uit een 
vrucht om geen enkele vitamine te laten 
ontsnappen. Want de gezonde keuken is 
meer dan ooit hot.
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10.5 vitrokeramisCh of induCtie? of liever gas?
Hypermoderne keukentechnologie viert hoogtij. De oude elektrische kookplaat is alweer 

een eeuwigheid geleden geüpgraded naar een vitrokeramische variant en daarna naar een 

minimalistische state-of-the-art inductiekookplaat.

Opmerkelijk is de opmars van stoere re-
trofornuizen. Deze zware jongens met 
ingebouwde ovens winnen de laatste ja-
ren terrein op de keukenmarkt. Ze zien er 
luxueus en professioneel uit, precies waar 
trendy keukenprinsessen en -prinsen ge-
voelig voor zijn. Topmerken uit Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Italië staan hoog aan-
geschreven. Met hun klassieke look lijken 
al die uit de kluiten gewassen vuren de 
tand des tijds te doorstaan. Dat klopt ze-
ker voor hun uitzicht, toch is de techniek 
onder de kookplaten verfijnd en aangepast 
aan de normen en de behoeften van te-
genwoordig. Bovendien zijn de gietijzeren 
klassiekers vandaag een flink pak zuiniger 
in verbruik. En de ‘foute’ kleuren zoals 
babyroze, mosterdgeel en mintgroen? Die 
zijn helemaal terug van weggeweest!
Maar wat doe je nu het beste? Koken op een 
vitrokeramisch, inductie- of gasfornuis? 
Alle drie hebben ze hun pro’s en contra’s.

hoge en lage energie

Hobbykoks en chefs koken het liefst op 
gas. Met een gasfornuis kun je de hitte 
immers snel en nauwkeurig doseren. Je 
hebt ook geen last van nakoken wanneer 
het vuur is uitgeschakeld, wat wel het ge-
val is met een elektrisch fornuis. Op eco-
logisch vlak scheert gas hoge toppen. Gas 
wordt bij de verbruiker voor 100 procent in 
warmte omgezet. Niet zo bij elektriciteit. 
Wie kookt op elektriciteit, zet een hoge 
energievorm opnieuw om in warmte, een 
lage energievorm. Dit is pure energiever-
spilling. Koken op gas is dus veruit het 
goedkoopst. Of gas onveilig is? Weet dat 
gasfornuizen zelden de oorzaak zijn van 
explosies. Bij de nieuwste toestellen wordt 
de gastoevoer meteen uitgeschakeld als 
door het overkoken de vlam dooft. Voorzie 
wel een degelijke dampkap of een opti-
maal ventilatiesysteem in de keuken. Want 
gasverbranding onttrekt zuurstof aan de 
lucht en verspreidt schadelijke stoffen.
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snel, sneller, snelst

Bij de elektrische fornuizen is de vitroke-
ramische kookplaat volop ingeburgerd. Ze 
warmt iets sneller op, is gemakkelijker te 
reinigen en verbruikt vijf procent minder 
energie dan de aloude elektrische kook-
plaat. Wie het nog zuiniger aan wil doen, 
kiest voor inductie. Onder de kookzones 
van een inductiekookplaat bevindt zich 
een elektrische inductiespoel. Deze wekt 
een elektromagnetisch veld op dat in wer-
king treedt zodra je er een pot of pan van 
ijzer, staal of gietijzer op plaatst. Het mag-
netisch veld verwarmt niet de kookplaat, 
maar de pot- of panbodem die in een mum 
van tijd de inhoud verhit. Zo wordt water 
tot twee keer sneller opgewarmd dan op 
een gaskookplaat en tot drie keer sneller 
dan op een vitrokeramische kookplaat. En 
dat scheelt in je elektriciteitsverbruik! Let 
wel, het hoge prijskaartje van inductie-
kookplaten kan een domper op de vreugde 
zetten. Vergeet ook niet dat je er speciale 
potten en pannen voor nodig hebt.

koken op gas

voordelen

• Koken op gas is ongeveer de helft goed-
koper dan elektrisch koken.

• Gaskookplaten van nu ontsteek je me-
chanisch en niet meer met lucifers.

• De gasvlam kun je heel goed regelen 
zodat overkoken wordt vermeden.

nadelen

• Gaspitten zijn moeilijk te reinigen en 
moeten apart worden schoongemaakt.

• Wil je koken op gas dan moet je zijn 
aangesloten op het aardgasnetwerk.

• Gasverbrandingsgassen geven scha-
delijke stoffen af die moeten worden 
afgevoerd.

koken op  
vitrokeramisChe platen

voordelen

• Vitrokeramische kookplaten zijn heel 
gemakkelijk te reinigen.

• Vitrokeramiek is goed bestand tegen 
alkalische producten en zuren.

• Een aansluiting op het stroomnetwerk 
volstaat om te kunnen koken.

nadelen

• Een vitrokeramische kookplaat warmt 
traag op en heeft een lange totale 
kooktijd.

• De kookzones koelen niet dadelijk af 
nadat het elektrische vuur is afgezet.

• Elektriciteit is dure energie en het prijs-
kaartje ervan stijgt jaar na jaar.

koken op induCtieplaten

voordelen

• Koken op inductie gaat razendsnel 
waardoor je minder elektriciteit ver-
bruikt.

• De kookzones kun je uiterst nauwkeu-
rig en volledig naar je eigen voorkeur 
instellen.

• Een inductiekookplaat warmt niet op 
zodat er bij het morsen nooit iets kan 
aanbranden.

nadelen

• Inductie is in vergelijking met een gas-
fornuis of vitrokeramische kookplaten 
het duurst.

• Je moet extra investeren in potten en 
pannen met een vlakke magnetiseerba-
re bodem.

• Inductiekookplaten verbruiken elektri-
citeit, wat een duurdere energiebron is 
dan gas.
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10.6 het Werkblad is de kers op de taart
Een van de blikvangers in de keuken is het werkblad. Je gebruikt het nagenoeg elke dag 

voor de meest uiteenlopende bezigheden. Niet verwonderlijk dat een werkblad zowel 

decoratief, duurzaam als functioneel moet zijn. Is het materiaal bestand tegen krassen, 

vlekken en hitte? Wat met de hygiëne en het onderhoud? Blinkt het uit in ergonomie? De 

antwoorden op deze en tal van andere vragen helpen je bij het maken van de juiste keuze. 

Wij zetten je op weg in je zoektocht naar het ideale werkblad voor jouw keuken en sommen 

de meest gangbare materialen met hun voor- en nadelen op.

kunststof:  
laminaat, volkern en Corian

De meeste werkbladen voor de keuken 
zijn gemaakt van laminaat. Deze kunststof 
wordt bovenop hardboard of vezelplaat 
gelijmd. Het staat bekend als een licht 
en budgetvriendelijk materiaal, dat onge-
veer drie keer goedkoper is dan keramiek, 
inox, composiet, Dekton of graniet. Lami-
naat heeft een waterdicht en eenvoudig 
te reinigen oppervlak. Kies bij voorkeur 
een werkblad met afgeronde randen. De 
toplaag van zo’n werkblad loopt naadloos 
van de bovenzijde over de zijkanten zodat 
de kans op indringend vocht miniem is. De 
mogelijkheden voor de afwerkingslaag zijn 
legio: van hout- of natuursteenimitatie tot 
zowat elke kleurtint. Laminaat van goede 
kwaliteit gaat pakweg tien jaar mee. Toch 
moet je waakzaam blijven. De kunststof 
mag dan wel redelijk krasvast zijn, ze is 
en blijft gevoelig voor hete kookpotten en 

pannen. Ga daarom voorzichtig te werk en 
houd onderleggers binnen handbereik.
Werkbladen in volkern bestaan volledig uit 
kunststof. Ze worden op dezelfde manier 
vervaardigd als laminaat, maar dan zonder 
hout. Volkern is een bikkelhard en uiterst 
kras- en slijtvast materiaal, opgebouwd uit 
een gekleurde toplaag met daaronder en-
kele lagen met in fenolhars geïmpregneerd 
krachtpapier. De coating zorgt ervoor dat 
het oppervlak zijdezacht aanvoelt, extreem 
mat oogt en geen vingerafdrukken vertoont. 
Door zijn antibacteriële eigenschappen is 
volkern uitermate geschikt voor voedsel-
bereidingen. Bovendien zorgt de bovenste 
laag ervoor dat kleinere krassen vanzelf 
herstellen. Nog voordelen? Het werkblad 
kun je makkelijk proper houden en kan erg 
goed tegen vocht en hitte. De dunne bladen 
van slechts 12 millimeter dikte zijn beschik-
baar in wit of zwart en staan beeldig in een 
hedendaagse designkeuken.
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Ook Corian is een duurzame, massieve 
kunststof. De fabricage gebeurt in een 
vloeibare toestand waardoor het zich in 
allerlei vormen laat gieten. Het grootste 
voordeel van Corian? De verschillende 
delen kunnen naadloos worden verlijmd 
tot één strak geheel. Het versnijden, slij-
pen en polijsten van het materiaal is een 
fluitje van een cent. Bijkomende troeven 
zijn: hygiënisch, antistatisch, zeer onder-
houdsvriendelijk en keihard. Corian kan 
echter niet tegen de hitte. Plaats warm-
tebronnen dan ook nooit op het werkblad. 
Het materiaal is ook gevoelig voor krassen 
en bepaalde zuren. Tomaten en citroenen 
bijvoorbeeld snij je daarom best op een 
snijplank. Tot slot hangt aan een werkblad 
in Corian een stevig prijskaartje. Gebruik 
je een dergelijk werkblad zoals het hoort, 
dan gaat het evenwel heel lang mee.

graniet: puur natuur en uniek

Uiteraard kun je een keuken verfraaien 
met een natuursteen zoals graniet. Een 
granieten werkblad is oerdegelijk, super-
hard en kras- en hittebestendig. Het ziet 
er luxueus, authentiek en rustiek uit. Denk 
je aan een traditionele matte, glanzende of 
gebrande afwerking? Weet dan dat nieu-
we technieken in de lift zitten. Een van de 
meest recente is de lederlook, waarbij het 
oppervlak ruw blijft, maar door een spe-
ciaal schuurprocédé toch zacht aanvoelt. 
Een rechte, ronde of opgedikte rand en 
de zogenaamde papegaaienbek behoren 
eveneens tot de standaard afwerking. Ver-
geet niet dat de meeste soorten graniet 
licht poreus zijn zodat er vocht kan binnen-
dringen en vlekken kunnen ontstaan. Haal 
je een gepolijst werkblad in huis, dan heb 
je daar minder last van. Elk stuk graniet 
is uniek wat zich vertaalt in de kostprijs. 
Je vindt de steen in het roze, zwart en wit.

Composiet:  
het beste van tWee Werelden

Een kwalitatief alternatief voor natuur-
steen? Composiet! Dat is vervaardigd van 
stukjes gerecycleerd graniet, kwartskor-
rels en hars die onder hoge druk worden 
samengeperst. In dit materiaal zijn de 

beste eigenschappen van natuursteen en 
kunststof met elkaar verenigd. Het ijzer-
sterke werkblad barst niet bij hoge tempe-
raturen en gaat prat op zijn dichtheid. Dit 
betekent dat vocht noch schadelijke vloei-
stoffen kunnen binnendringen en dat het 
oppervlak op-en-top hygiënisch is. Bacte-
riën en schimmels staan immers voor een 
gesloten deur. Werkbladen in composiet 
zijn dunner dan die in natuursteen en dus 
minder zwaar, makkelijker te hanteren en 
beter te bewerken. Andere pluspunten? 
Slijt-, stoot- en maatvast en immuun voor 
krassen. Dat composiet meer kost dan 
natuursteen en dat hete pannen blijvende 
verkleuringen kunnen veroorzaken, zijn 
minpunten. Het uiterlijk zet je naar je hand 
met een brede waaier van kleuren en een 
gepolijste, gezoete of gebrande afwerking.

beton: robuust en stoer

Wil je jouw keuken een robuuste en stoere 
uitstraling geven? Ga dan voor een werk-
blad in beton. Dat wordt volledig op maat 
gegoten en in de massa gekleurd. Beton is 
steenhard, slijt- en stootvast, hittebesten-
dig en ontzettend duurzaam. En dit alles 
tegen een gunstige prijs! Door het poreuze 
oppervlak te polijsten, maak je het minder 
gevoelig voor vlekken. Een regelmatige 
behandeling met was, oxaanolie of polyu-
rethaan lak doet wonderen. Zo bescherm 
je het werkblad niet alleen tegen indrin-
gend vocht, maar krijgt het ook een glan-
zend effect. Ruw beton is loodzwaar en 
dus zeer belastend voor de onderkasten. 
Door het enorme gewicht is het werkblad 
bovendien erg breekbaar. Je kunt hier-
aan een mouw passen en je heil zoeken in 
imi-beton of fineerbeton, dat tot zes keer 
lichter is dan echt beton.

hout: Warme gezelligheid

Met hout creëer je een warme sfeer. Of 
je nu een landelijke keuken hebt of eentje 
met de allernieuwste designsnufjes, een 
massief houten werkblad combineer je 
vlot met andere materialen en straalt ge-
zelligheid uit. Hout verliest echter steeds 
meer terrein omdat het zonder een be-
schermende vernislaag niet of nauwelijks 
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is opgewassen tegen krassen, hitte en 
vloeistoffen. Daarnaast vergt een houten 
werkblad nogal wat onderhoud en moet 
het minstens twee keer per jaar worden 
ingewreven met een plantaardige olie. 
Hout is een duurzaam natuurproduct dat 
‘werkt’ onder invloed van vocht en warmte. 
In welke mate een houten werkblad krimpt 
of uitzet, heeft voornamelijk te maken met 
de luchtvochtigheid in huis. Het meest ge-
schikt zijn harde houtsoorten zoals eik, 
beuk, mahonie, esdoorn en teak. De kost-
prijs hangt sterk af van de houtsoort.

roestvrij staal: industrieel tintje

Inox of roestvrij staal onderscheidt zich 
door zijn hightech imago en industrieel 
tintje. De mogelijkheden en de toepas-
singen ervan zijn zo goed als onbeperkt. 
Een werkblad in roestvrij staal kan in elke 
lengte, breedte, dikte en vorm worden 
aangemaakt. Qua afwerking kun je kie-
zen uit glad inox, geborsteld inox of inox 
met een motief. Het sterke, onverslijtbare 
materiaal is bestand tegen extreme tem-
peraturen, vocht, vet en verkleuring. Wat 
het dagelijks onderhoud en de hygiëne be-
treft, zit je goed met roestvrij staal. Toch 
kan roestvrij staal moeilijk zijn glans be-
houden en is het niet zo stootvast. Vinger-
afdrukken en vooral krassen hebben vrij 
spel. Een snijplank is dus een must. Last 
but not least is inox vrij duur, maar het gaat 
dan ook een heel mensenleven mee.

glas: tikkeltje exClusiever

Mag het een tikkeltje exclusiever? Dan 
moet je met glas uitpakken. Hoogwaardig 
gehard glas is een relatief nieuw materiaal 
voor werkbladen. Tot vijf keer sterker dan 
gewoon glas, absoluut ondoorlaatbaar en 
gewapend tegen warmte en koude. Dat kan 
tellen! Mat of glanzend, een rijk kleuren-
pallet en zelfs patronen of motieven in het 
oppervlak, er is voor elk wat wils. Helaas 
zijn elke vettige vinger, iedere gemorste 
druppel en het kleinste stofje op een gla-
zen werkblad meteen zichtbaar. Niet leuk 

als je pietje-precies bent. Gelukkig blijft 
het onderhoud binnen de perken. Glas is 
gevoelig voor krassen en allesbehalve ge-
luidsarm. Verder kampt het materiaal met 
broze randen en kunnen er na verloop van 
tijd blutsen of scherpe kanten ontstaan. 
Wie trendy voor de dag wil komen, kan led-
strips kleven tegen de onderkant van zijn 
glazen werkblad.

dekton: niets dan voordelen

Als je op zoek bent naar een werkblad met 
een natuurlijke uitstraling, maar zonder 
de nadelen van natuursteen dan is Dekt-
on iets voor jou. Dit geavanceerde mate-
riaal bestaat uit een mix van grondstoffen 
waaronder vloeibaar glas, porselein en 
kwarts. Zij worden met behulp van een 
speciaal ontwikkelde techniek samenge-
perst tot een extreem harde, ultracom-
pacte en niet-poreuze massa. Een werk-
blad in Dekton heeft niets dan voordelen. 
Krassen maken geen kans, net als vlek-
ken, huishoudelijke chemische stoffen, 
een schroeiend hete pan en het schadelij-
ke ultraviolette licht van de zon. Het werk-
blad zal dus nooit verkleuren, ook niet na 
tientallen jaren. Zijn er dan geen nadelen? 
Eigenlijk niet. Dekton is wel een van de 
duurste materialen voor de fabricatie van 
een keukenblad. Maar daar staat tegen-
over dat zo’n werkblad geen onderhoud 
nodig heeft en een leven lang meegaat.

Bron: Dovy Keukens
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de badkamer

de badkamer is geëvolueerd  
naar een eChte leefruimte.
Van een puur functionele ruimte is de badkamer uitgegroeid tot hét pronkstuk 
van de woning. Een badkamer moet tegemoetkomen aan verschillende levens-
stijlen en leeftijden. Mensen willen een geïndividualiseerde badkamer, volledig 
aangepast aan hun wensen.

11.1 de inriChting

Badkamer en keuken zijn de belangrijk-

ste plaatsen in een woning. De badkamer 

is van louter wasplaats geëvolueerd naar 

een leefruimte op zich. De gemiddelde op-

pervlakte van een badkamer in België is 15 

m² tegenover slechts 3 m² in Frankrijk of 

Italië. Daar komt echter stilaan verande-

ring in want we wonen steeds maar kleiner 

en compacter. Ook badkamers moeten op-

pervlakte inleveren. Dat betekent een gro-

te uitdaging voor de fabrikanten om deze 

kleinere ruimte optimaal te benutten en 

functioneel in te richten.

De standaard hoogte van een badkamer-
meubel is 90 cm. Afhankelijk van de groot-
te van de gebruiker kan dit aangepast wor-
den. Waar minder aan gedacht wordt, is 
de hoogte van het toilet. Standaard is de 
toilethoogte 40 cm maar een hoogte van 
45 cm voelt heel wat comfortabeler aan,  
zeker voor wat oudere mensen. Randloos 
is de nieuwe standaard in toiletten omdat 
deze modellen veel hygiënischer en on-
derhoudsvriendelijk zijn. Deze toiletten 
zonder spoelrand zijn uitgerust met een 
innovatieve en dynamische spoeltechniek. 
Zelfs bij kleine hoeveelheden spoelwater 
zorgt de spoeltechniek voor een optimaal 
spoelgedrag en schoon resultaat

11 Bron: Kaldewei
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kleine badkamer?  
denk groots!
Heb je een kleine badkamer en snak je 
naar ruimte en een luxueus gevoel? Haal 
dan alles uit de kast! Met een slimme inde-
ling, handige opbergmiddelen en optische 
trucs kom je al een heel eind verder.
Badkamers in ons land zijn gemiddeld 
nauwelijks acht vierkante meter groot. 
Wat doe je als je een piepkleine badkamer 
hebt van pakweg drie op anderhalve me-
ter? Juist, een gevoel van ruimte creëren 
met de gepaste ingrepen en plaatsbespa-
rend badkamermeubilair.

maximaal Comfort

Fabrikanten hebben dat goed begrepen en 
bieden daarom modulaire en vrij te combi-
neren oplossingen aan. Compacte meube-
len met een geringe diepte en aanzienlijke 
opbergmogelijkheden in de hoogte bijvoor-
beeld, inclusief een dubbelzijdige spiegel-
deur. Ze bieden je een maximum aan com-
fort. Kies voor een zwevend lavabomeubel 
met draaideuren. Het biedt meer opberg-
ruimte dan een meubel met laden. Brede 
meubels met slechts één wastafel scoren 
tegenwoordig goed. Zo beschik je over een 
zee van ruimte om spullen zoals make-up 
en verzorgingsproducten een vaste plek te 
geven.

extra beWegingsruimte

In de hoek van de badkamer kun je een 
driehoekig bad plaatsen met afgeronde 
hoeken, die voor extra bewegingsruimte 
zorgen. Zo heb je tijdens het baden alles-
behalve een beklemmend gevoel. Lig je 
liever in een vrijstaand bad? Kies dan voor 
een halfvrijstaand exemplaar. Dit model 
plaats je vrij tegen een muur, waardoor er 
langs beide kanten van het bad nog vol-
doende ruimte overblijft. Het toilet hou 
je best buiten de badkamer. Als dit niet 
mogelijk is, kies dan voor een hangtoilet. 
Het ziet er strak en compact uit en eron-
der dweilen is een fluitje van een cent. De 
ruimte boven het toilet kun je benutten met 
een meubel van 35 of 70 centimeter breed. 
En de verwarming? Een verticale radiator 

is geknipt voor een kleine badkamer. Hij 
neemt weinig plaats in en doet ook dienst 
als droogrek voor handdoeken.

vergrotend effeCt

Inbouwdouchekraanwerk is eveneens een 
hulpmiddel om meer ruimte uit je hoed 
te toveren. Je verbergt op die manier alle 
kraantechniek in de muur. Dat levert je niet 
alleen een strakke look op, maar ook bij-
komende bewegingsvrijheid in de douche. 
In een douchepaneel kun je opbergruimte 
verwerken. Daarin blijven badhanddoeken 
en doucheproducten tijdens het douchen 
droog. Vind je een douchecabine die de 
ruimte verkleint maar niets? Er bestaan 
ook hoekcabines waarbij je na gebruik de 
glazen wanden naar binnen kunt klappen 
tot tegen de muren. Kies je voor spiegel-
glas, dan benadruk je het vergrotende ef-
fect nog meer.

helder liCht

Sobere kleuren zijn in een kleine badka-
mer op hun plaats. Zo komt wit meubilair 
in combinatie met een donkere vloer beter 
tot zijn recht. Accessoires in één enke-
le kleur scheppen een rustige sfeer. Een 
ondiep bovenkastje met een spiegel weer-
kaatst het licht, spots boven de wastafel en 
het bad zijn ideaal voor een functionele en 
heldere verlichting. Een grote dakkoepel 
laat extra veel licht binnen schijnen. Ble-
ke muren zorgen ervoor dat de lichtinval 
maximaal wordt verspreid. Daardoor lijkt 
de badkamer meteen heel wat ruimer.

Creëer een gevoel van ruimte

Wil je in een kleine badkamer een ruimte-
lijk gevoel opwekken? Lees dan onze tips!
• Plaats dezelfde tegels zowel tegen de 

muur als op de vloer.
• Heldere, lichte kleuren reflecteren het 

licht.
• Zwevende kasten houden de badkamer-

vloer vrij.
• Hang een grote spiegel boven de was-

tafels.
• Voorzie glazen wanden voor je douche.
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In 2022 brengen we de natuur terug naar de badkamer. 
X²O Badkamers pakt uit met badkamermeubelen in massief 
hout, waskommen in marmer en oneindig ronde spiegels. 
Het geheel pittig maken doen we met de allermooiste 
kleuren. De originele toets in je badkamer is afkomstig van 
fleurige accessoires en doucheprofielen in unieke tinten.  
Zo krijg jij een trendy badkamer waar je nog jarenlang van 
kan genieten. 

Dit zijn de  
badkamertrends 
voor dit jaar

Een natuurlijk en evenwichtig badkamerinterieur
Haal de natuur naar je badkamer en kies voor zachte, golvende 
lijnen. Ronde spiegels en badkamermeubels met afgeronde 
hoeken zijn een hit. Mag het voor jou wat meer zijn? Pak dan 
uit met een waskom in karaktervol marmer of een kraan in 
koninklijk goud.
Dit jaar kies je voor badkamermeubels in massief hout. Hout is 
intussen uitgegroeid tot een blijver in de badkamer. Opvallende 
nieuwigheid zijn de patronen en de groeven. De Balmani Foma 
collectie springt eruit door de verticale lijnen op het kastfront. 
De meubelen uit de Balmani Quadro reeks hebben een unieke, 
horizontale houttekening.
Je badkamergeheel afwerken doe je met een badkameritem 
in marmer. Een waskom, een wastafel of een handenwasser? 
Het maakt niet zolang je maar voor de expressieve print gaat. 
Liever een subtielere integratie? Bekijk onze Balmani Studio 
douchebak en- wandpanelen in oogverblindend wit marmer.

Kleurenideeën voor origineel badkamergeheel
Je bereikt een bepaalde harmonie als je de kleuren in je badka-
mer goed op elkaar afstemt. Neem bijvoorbeeld je kraanwerk. 
Het ruime assortiment van X²O laat je toe om dezelfde kleur te 
kiezen voor je badkraan, je wastafelkraan en je douchekraan. 
Kleuren die terugkeren creëren balans: ga voor een douche-
kraan en doucheprofielen in dezelfde prachtige tint. Ook de 
kleur van je badkamerradiator, je handdoekhouder en de kader-
rand van je spiegel kan je perfect op elkaar afstemmen.

Een trendy badkamer die je 
aan iédereen wil laten zien? 
Kom langs in één van  
onze showrooms of kijk op 
www.x2o.be.



Indruk maken met je nieuwe badkamer?

Met X²O ga je voor meer inspiratie en meer advies. Bekijk alle trends in één

 van onze 26 showrooms of laat je online inspireren via www.x2o.be.



11.2 Wastafel, een zee van mogelijkheden
Eerst en vooral bepaal je of je een enkele of dubbele wastafel nodig hebt. Sta je met veel 

gezinsleden tegelijkertijd in de badkamer, dan is een dubbele of verlengde wasbak zeker 

aan te raden. Maakt ieder zich klaar op verschillende tijdstippen, dan is een enkele wasta-

fel voldoende. Je moet uiteraard ook rekening houden met de beschikbare ruimte.

De volgende keuze waar je voor staat is 
of je een inbouw, half-inbouw, opbouw of 
vrijstaande wastafel neemt. Heel populair 
zijn tegenwoordig de opbouwwastafels die 
een vleugje nostalgie combineren met een 
grote dosis design. Het gaat om een tablet 
met daar bovenop een waskom die diver-
se vormen kan aannemen. Van een retro 
waskom, over ovaal, naar hartvormig tot 
strak vierkant of rechthoekig.
Klassieker zijn de inbouwwastafels. Hier 
zijn er enkele mogelijkheden. Ofwel wor-
den de wastafels geplaatst in ‘uitsnijdin-
gen’ in het tablet ofwel heb je een wastafel 
met een rand zodat de wastafel als het 
ware in de uitsnijding ‘hangt’, steunend op 
het tablet. Je kunt de wastafels ook half 
inbouwen, zodat de voorkant er als het 
ware uitspringt, wat het gebruiksgemak 
verhoogt. Een andere optie is 
een onderbouwwastafel. In dit geval wordt 
de wastafel onder de uitsnijding geplaatst, 
zodat het tablet overloopt in de wastafel, 
wat het onderhoud vergemakkelijkt en de 
hygiëne verhoogt. Belangrijk in elk geval is 

dat de wastafel en het tablet naadloos op 
elkaar aansluiten, zodat het geheel hygië-
nisch en waterdicht is.
Daarnaast heb je nog vrijhangende of vrij-
staande wastafels waarbij de leidingen 
mooi weggewerkt worden in de muur of 
in een zuil.  Door deze minimalistische 
aanpak, krijg je een gevoel van ruimte. Je 
kunt ook opteren om deze ruimte net zo-
als bij de andere varianten te benutten als 
opbergruimte in de vorm van een onder-
bouwkast. Doordat je bij een vrijstaande 
wastafel geen tablet hebt, verlies je ook 
deze extra ruimte rond de wastafels om 
wat spulletjes uit te stallen.
De vorm en plaatsingswijze van de wasta-
fel bepalen al in grote mate het design van 
je wastafel. Natuurlijk dragen ook de ma-
teriaalkeuzes van het tablet en de wastafel 
zelf hieraan bij. Zo kan je een tablet nemen 
uit bijvoorbeeld graniet, marmer, hout, 
kunststof of mdf. Wat de wastafel betreft, 
vind je hieronder een overzicht van enkele 
courante en exclusievere materialen. 

Bron: Dagmar Buysse 
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porselein, tijdloos klassiek

Een klassieker is de witte porseleinen 
wastafel. Dit heeft hij te danken aan zijn 
glad en vlak oppervlak, waardoor bacte-
riën en vuil geen vat hebben.  Daarnaast 
is porselein budgetvriendelijk, krasbe-
stendig en gemakkelijk in onderhoud. Qua 
design kan je alle kanten uit en je hoeft je 
ook niet tot wit te beperken. Er zijn diverse 
kleuren mogelijk.

natuursteen,  
exClusieve uitstraling

Natuursteen heeft een exclusieve uitstra-
ling. Je moet er wel rekening mee houden 
dat natuursteen poreus is, dus gevoelig 
voor vlekken. Zuurhoudende producten, 
ammonia en schuursponsjes moet je ver-
mijden als je de glanzende toplaag in tact 
wilt houden. Je brengt sowieso best jaar-
lijks een beschermlaag aan.

Composiet, subtiele looks

Composiet is stevig, duurzaam en door zijn 
dichte structuur heel hygiënisch en niet 
poreus. Het is gemakkelijk in onderhoud 
en krasbestendig. Qua looks kan je met 
composiet alle kanten uit.

gietijzer, nostalgisChe sfeer

Gietijzer is een hygiënisch, duurzaam en 
robuust materiaal. Aan de binnenzijde 

wordt een emailleerlaag voorzien. Deze 
kan je in diverse kleuren krijgen. Wees wel 
voorzichtig dat je geen zware voorwerpen 
op het emaille laat vallen, dan kan dit af-
breken. Bovendien moet je zorgen voor 
een stevig meubel met voldoende draag-
kracht.

plaatstaal, minimalistisCh strak

Dit lichte materiaal is heel onderhouds-
vriendelijk en hygiënisch. Dankzij de glad-
de en harde emailleerlaag met haar dichte 
structuur is plaatstaal bacterievrij. Boven-
dien kan staal in diverse trendy designs 
ontworpen worden.

koper, handgemaakte Charme

Minder voorkomend zijn wastafels uit 
koper. Koper op zich is een redelijk duur 
materiaal en daar komt nog bij dat deze 
wastafels handgemaakt zijn. Hier staat 
tegenover dat koper heel duurzaam is en 
hygiënisch door het feit dat bacteriën op 
koper geen vat hebben. 

glas, moderne vormen

Glas kan je verkrijgen in diverse kleuren, 
vormen en structuren. Glas is een goede 
keuze, wel moet je rekening houden met 
eventuele kalkafzetting. Goed reinigen is 
de boodschap. 

Bron: X2O Badkamers
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11.3 douChen in stijl
Velen laten tegenwoordig een bad achterwege en kopen alleen een douche. Zo verbruik 

je minder water en een douche neemt minder plaats in. Belangrijk is dan ook dat je zeker 

een exemplaar neemt dat aan je eisen voldoet. Een eerste mogelijkheid is om een com-

plete douchecabine te plaatsen, bestaande uit een halfronde of vierkante douchebak met 

wanden en een deur. De wanden vermijden spatvorming en garanderen je privacy, terwijl 

de douchebak plasvorming verhindert. Zo houd je de badkamer properder. Om de hygiëne 

te verhogen en schimmelvorming tegen te gaan, zijn er nu ook verhoogde douchebakken. 

Deze verhinderen dat er water komt tussen de douchebak en de muur en dit zonder ge-

bruikmaking van siliconen. Qua materiaal heb je de keuze uit acryl, geëmailleerd staal, 

composiet of porselein. De douchewanden komen eveneens in acryl, maar je kunt ook 

veiligheidsglas, polyester of composiet nemen. 

Veel mensen willen hun bad vervangen 
door een douche. Fabrikanten ontwikkel-
den systemen om van een bad een douche 
te maken zonder dat je alles opnieuw moet 
betegelen. Een inloopdouche van 160 of 
170 cm neemt precies evenveel plaats in 
als een bad. Naast de douchewanden in 
veiligheidsglas zijn er nu ook acrylaatwan-
den die op de bestaande tegels worden ge-
kleefd. De ‘Soft’ toplaag is een mooi staal-
tje van moderne technologie, ontleend uit 
de medische sector waar de hoogste hygi-
ene normen gelden. Door toevoeging van 
nano-zilverdeeltjes krijgen bacteriën of 
schimmels geen enkele kans. De chemi-

sche resistentie beschermt de douche ook 
tegen agressieve producten. De 3cm dikke 
douchebak in vezel versterkt composiet 
met een hoogwaardige polymeer coating 
is verkrijgbaar in verschillende kleuren of 
in trendy uitvoeringen zoals een houtlook.
Doucheprofielen worden alsmaar fijner. 
Dit is een duidelijke tendens. Een douche-
deur bestaat bijvoorbeeld uit 90% glas en 
slechts 10% profiel. Glas is in verhouding 
ook goedkoper dan aluminium. Verder kan 
je ook kiezen voor een integrale glazen ca-
bine met deur of een open glazen inloop-
douche.
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11.4 ultieme douChebeleving
Inloopdouches zijn ‘here to stay’. Deze douches winnen jaar na jaar aan populariteit en dat 

verbaast niet: ze hebben een verfrissende en revitaliserende kracht, ogen bijzonder fraai, 

wekken een ruimtelijk gevoel op en zijn volledig afgestemd op de noden van je badkamer.  

Maar hoe ziet zo’n inloopdouche er nu precies uit?

vrijstaand of in een hoek

Elke badkamer is verschillend, net als 
de behoeften van badkamergebruikers. 
Inloopdouches kunnen daarom diverse 
vormen aannemen. Je vindt ze in uiteen-
lopende soorten en afmetingen. Hun stan-
daardbreedte varieert van 120 tot 200 cen-
timeter. Vaak zijn ze dan ook geschikt voor 
meerdere personen tegelijk. Je kunt de 
douche in een hoek of vrijstaand plaatsen 
en daarbij kiezen voor een frontale of een 
zijwaartse instap met één of een dubbele 
toegang.

onziChtbare profielen

Inloopdouches hebben geen deur, maar 
zijn ingesloten tussen een of drie wan-
den. Die kunnen in transparant, ondoor-
zichtig of decoratief glas zijn uitgevoerd, 
eventueel met een antikalkbehandeling. 
Onzichtbare muur- en plafondprofielen 
zetten de trend. Het doucheglas is daar-
bij verzonken in de muur zonder zichtbaar 
profiel. De glazen wand zit geklemd in een 
waterdichte kunststofdichting in een groef. 
Siliconen randen zijn in dit geval verleden 
tijd. Inloopdouches hebben ook geen op-
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samenstellen en Combineren

Hoe pak je de installatie van een inbouw-
douchekraan aan? Voordat je de douche-
wand afwerkt, moet je alle waterleidin-
gen onzichtbaar in de muur plaatsen en 
de ruimte voor de inbouwbox voorzien. Jij 
bepaalt waar de aansluitingen komen en 
personaliseert op die manier je volledige 
douchekraan. De complete inbouwdou-
cheset kun je zelf samenstellen door al 
je favoriete componenten te combineren 
volgens jouw smaak en budget. Eerst kies 
je de regendouchekop: vierkant, rond, ul-
tradun of eerder robuust. Zoek ook een 
passende steunarm uit. Daarna kies je de 
inbouwkraan uit het brede gamma meng- 
en thermostatische kranen dat de markt 
overspoelt.

stap en hun vlakke bodem loopt gelijk met 
de badkamervloer. Dit is handig voor wie 
wat moeilijker te been is. Een minimale, 
onzichtbare helling verzekert de wateraf-
voer. Het water wordt netjes opgevangen 
in een overloopgoot. Voor een douchetub 
heb je de keuze uit verschillende materi-
alen, van acryl tot staalplaat en allerlei 
composietmaterialen.

inloopdouChes à la Carte

In grote badkamers zijn inloopdouches 
meestal de blikvanger, in kleine badka-
mers doen ze de ruimte optisch groter 
lijken, zeker als er glazen wanden aan 
te pas komen. Nog een pluspunt: bij het 
uitstappen van de douche ervaar je geen 
groot warmteverschil. Bovendien zijn in-
loopdouches gemakkelijk te onderhouden. 
Ook de installatie is eenvoudig. Bepaalde 
fabrikanten bieden een modulair à-la-car-
tesysteem aan waarbij de klant kiest voor 
een uiterst persoonlijk doucheontwerp op 
maat. Maar liefst 16 verschillende glas-
motieven, een brede waaier van douche-
bakken en diverse profielen in mat wit, 
mat zwart, inox of chroom zijn om van te 
watertanden.

minimalistisCh design

Inbouwdouchekranen zorgen voor de ul-
tieme douchebeleving. Bij een inbouwdou-
chekraan verdwijnt de kraantechniek in de 
douchewand. Dit levert je niet alleen een 
minimalistisch design op, er ontstaat ook 
meer bewegingsruimte in de douche.

Bron: Kermi
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De badkamer is helemaal mijn ding geworden, 
in de stijl die ik voor ogen had en de beschikbare 

ruimte is dan ook nog eens optimaal benut. 
En we zijn binnen het vooropgestelde budget 
gebleven! Valt het op dat ik heel tevreden ben 

over de samenwerking met Dagmar Buysse? 

“
”

Wil je ook zonder zorgen 
je badkamer laten renoveren? 
              Maak een afspraak met 
              een badkamerexpert.
Meer info vind je op dagmarbuysse.be

Binnenki jken
in de badkamer van Marilyn

Totale badkamerrenovatie door Dagmar Buysse 

Bezoek onze toonzaal Antwerpsesteenweg 693 • 9040 Sint-Amandsberg
Onze toonzaal bevindt zich boven Coolblue en naast Basic Fit. Je vindt de ingang links achteraan het gebouw. Er is meer dan voldoende parkeermogelijkheid.



11.5 kranen, de finishing touCh

mengkranen

In een mengkraan wordt het koude en warme water gemengd vooraleer het uit de kraan 
komt, zodat het water relatief snel op temperatuur is. Je hebt drie varianten. Het eenvou-
digste systeem werkt met één hendel die zowel de temperatuur als de hoeveelheid water 
regelt. Het tweegreepstype werkt met twee knoppen om de hoeveelheid warm en koud 
water te mengen tot de ideale druk en temperatuur. Het driegreepstype ten slotte is het 
meest design type, en heeft twee apart staande bedieningsknoppen en een losse kraan-
uitloop. 

thermostatisChe kranen

Iets hoogstaander is de thermostatische 
kraan. Deze zorgt er namelijk voor dat 
het water dadelijk op de ideale, door jou 
ingestelde temperatuur stroomt. Je hoeft 
de temperatuur dus gewoon in te stellen, 
niet zelf te regelen. Bovendien werkt deze 
kraan sneller én nauwkeuriger, aangezien 
hij zowel de ingestelde temperatuur als 
de waterdruk constant houdt. Daarnaast 
heeft hij een thermostaatbegrenzer die 
zorgt dat je je niet verbrandt. 

elektrisChe kranen

Een laatste type is de elektrische kraan. 
Deze werkt met een sensor en voorziet 
enkel water wanneer je je handen er on-
der houdt en stopt van zodra je je handen 
wegtrekt. Deze kraan is dus zowel water-
besparend als heel hygiënisch.

Wil je wel zuiniger omspringen met water, 
maar toch liever geen elektrische kraan? 
Dan kan je jouw mengkraan of thermos-
tatische kraan voorzien van een ‘straal-
breker’ of je kunt kiezen voor een speciale 
kraan met een 2-traps binnenwerk. Hier-
mee kan je zelf de hoeveelheid water be-
heersen. 
Uiteraard kan je elke kraan in diverse 
stijlen krijgen, variërend van simplistisch 
strak over romantisch victoriaans naar 
uitbundig retro.

Bron: X2O Badkamers
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11.6 baden in kWaliteit, design en luxe
Een bad nemen doen we al lang niet meer voor onze hygiëne alleen. Neen, in een verkwik-

kend bad zoeken we ook naar ontspanning en een gevoel van welbehagen. Belangrijk is dat 

een ligbad je individuele behoeften vervult met zijn materiaal en zijn vorm. Beide horen te 

voldoen aan de hoogste eisen op het vlak van kwaliteit en design.

aCryl

Een glanzend ligbad in acryl is een eye-
catcher in de badkamer. Acryl baden zijn 
zowel licht van gewicht als duurzaam. Dit 
materiaal voelt ook nog eens bijzonder 
aangenaam aan. In de vakhandel vind je de 
dubbelwandige acryl badkuipen in aller-
lei vormen en kleuren. Het supergladde, 
naadloze oppervlak is onderhoudsvrien-
delijk en kan simpelweg met een zachte 
doek, zeepsop en water worden schoon-
gemaakt.

geëmailleerd staal

Ligbaden uit geëmailleerd staal blinken uit 
door hun extreme hardheid en dat maakt 
ze kras- en slagvast. Email is 100% na-
tuurlijk en volledig recycleerbaar. Kwa-
liteitsbaden in dit materiaal worden ver-
vaardigd uit één stuk, zonder naden. Ze 
zijn dubbel geëmailleerd om roestvorming 
uit te sluiten. Email kan zuren, chemica-
liën en verzorgingsproducten weerstaan 
en is ook vuurvast en opgewassen tegen 
hitte. Het oppervlak is poriënvrij, waar-
door vuil en schimmels zich niet kunnen 
vasthechten. De reiniging ervan is dus een 

makkie. Het stevige en robuuste materiaal 
is bovendien kleurvast en uv-stabiel. Zijn 
natuurlijke glans combineert perfect met 
keramiek en brengt een harmonieus even-
wicht in het totaaldesign van de badkamer. 
Qua vormen ben je de koning te rijk: recht-
hoekige, ovale en vrijstaande badkuipen 
naast hoekbaden en ligbaden met speciale 
vormen, die bijvoorbeeld het floaten – vrij 
zweven in het water – mogelijk maken. 
Voor het ultieme comfort kun je het bad 
onder andere voorzien van verlichting en 
een audiosysteem.

gietijzer

Terug naar grootmoeders tijd met een 
gietijzeren bad op sierlijke pootjes! Want 
retro kan ook trendy zijn. Een bad in giet-
ijzer is oersterk, krasbestendig en isoleert 
als de beste zodat het badwater langer 
warm blijft. De binnenkant is bekleed met 
email, de buitenkant kun je eventueel ver-
ven in een kleur naar keuze. Een gietijze-
ren bad neemt minder ruimte in dan een 
inbouwbad. Het wordt vaak midden in de 
badkamer geplaatst en trekt zo de aan-
dacht.
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tips & triCks

Combineer verschillende materialen om een 
ruim palet aan schakeringen te creëren die 

je badkamer een flinke dosis pit geven.

Win extra ruimte door geen vlakke spiegel 
te hangen, maar een spiegelkast. Ideaal om 

make-up en medicijnen in op te bergen.

Standaard is de toilethoogte 40 cm,  
maar een hoogte van 45 cm voelt heel  

wat comfortabeler aan, zeker voor  
oudere mensen.

Sta je met veel gezinsleden tegelijkertijd 
in de badkamer, dan is een dubbele of een 

verlengde wasbak sterk aan te raden.

Inloopdouches kan je in een hoek of 
vrijstaand plaatsen en daarbij kiezen voor 

een frontale of een zijwaartse instap.

Bad in acryl? Kies niet de goedkoopste en 
dunste variant, anders loop je het risico dat 
het materiaal vervormt of slecht isoleert.

Om water te besparen voorzie je een kraan 
van een straalbreker of installeer je een 

speciale kraan met een 2-traps binnenwerk.

Badkamerlampen moeten voldoende 
bestand zijn tegen vocht en condens. Houd 

dan ook rekening met hun IP-waarden.

11.7 lager  
Waterverbruik

In een comfortabele badkamer worden de 
nieuwste technologieën ingezet. Een per-
lator in de kraan zorgt ervoor dat je tot vijf-
tig procent minder water verbruikt tijdens 
het douchen of handen wassen aan de 
wastafel. Een gewone kraan verbruikt 12 
liter per minuut. Een kraan uitgerust met 
de EcoSmart technologie verbruikt slechts 
5 liter per minuut. Andere technologieën 
zorgen ervoor dat de watertemperatuur 
onmiddellijk aangepast wordt terwijl de 
gebruiker naar de juiste temperatuur op 
zoek is. De nieuwste ontwikkeling op het 
vlak van duurzaamheid is de CoolStart. 
Bij het openen van de wastafelkraan komt 
er in de middenpositie van de greep al-
leen koud water uit. Warm water en de 
daarvoor benodigde energie worden pas 
gebruikt als je de greep actief naar links 
beweegt.

11.8 ventilatie
Wanneer je een bad of douche neemt, ont-
staat er vochtigheid in de badkamer. Je 
kunt natuurlijk de badkamer goed verluch-
ten door het raam te openen of door een 
kleine ventilator maar dan verlies je veel 
warmte waardoor de verwarmingsketel 
weer extra moet draaien om de tempera-
tuur op peil te houden. Omdat woningen 
steeds beter geïsoleerd en bijna herme-
tisch afgesloten zijn, blijven vocht, schade-
lijke stoffen en CO2 in de woning aanwezig. 
Daarom is een ventilatie noodzakelijk die 
de vervuilde of verzadigde lucht systema-
tisch afvoert en vervangt door verse lucht. 
De beste oplossing is een gecontroleer-
de ventilatie via een systeem D. Zowel de 
luchttoevoer als luchtafvoer gebeurt me-
chanisch. De lucht die van buitenaf komt 
wordt dankzij een warmtewisselaar voor-
verwarmd door de warmte die gewonnen 
wordt uit de afgevoerde vochtige lucht. Dit 
systeem is vooral interessant bij nieuw-
bouw. Bij renovatie is het soms moeilijker 
om bijvoorbeeld een motor te plaatsen of 
dikke buizen te voorzien, daarom bestaan 
er ook kleinere toestellen. Volgens de 

nieuwe regelgeving is een mechanische 
afvoer van de lucht voorzien in de badka-
mer. Badkamers dienen een minimum af-
voer debiet te voorzien van 50m³/uur.
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12.1 verhardingen: oprit en terras
Een sfeervolle tuin? Voor de ene is dat een strakke hof waarin alles netjes binnen de per-

ken wordt gehouden, voor de andere een stadstuintje met geurende kruiden en fleurige 

bloemen in potten. Meningen verschillen nu eenmaal. Toch is bijna iedereen het er over 

eens dat een gezellig terras niet in een sfeervolle tuin mag ontbreken. Om optimaal van 

je tuin gebruik te kunnen maken, heb je tuinpaden nodig. Wil je je auto in de garage rijden 

en geen bandensporen op je grasperk achterlaten? Dan kun je niet zonder een oprit. Het 

terras, de tuinpaden en de oprit oefenen een sterke invloed uit op de sfeer rond je woning. 

Deze verhardingen bepalen voor een stuk het uitzicht van je tuin. Minstens even belangrijk 

is dat ze functioneel zijn. Maak er dus werk van om de juiste materialen uit te kiezen voor 

de verschillende verhardingen in je tuin.

tuinpaden en opritten

Een verharding verbindt de ene plaats 
in je tuin met de andere, liefst op een zo 
praktisch mogelijke manier. Doodlopende 
tuinpaden die je tuin in een warrig doolhof 
veranderen, zijn not done. Tuinpaden moe-
ten belangrijke plekjes in de tuin – zoals de 
woning, het zwembad en het tuinhuis – aan 
elkaar linken. Op regenachtige dagen zijn 

verhardingen een geschenk uit de hemel 
omdat je dan door de tuin kunt wandelen 
zonder dat je natte voeten krijgt. Kruiwa-
gens, grasmaaiers en andere tuinmachines 
kun je via de verhardingen makkelijk ver-
plaatsen. Naast de tuinpaden is ook de op-
rit van belang. Die ligt meestal aan de voor-
kant van de woning en verbindt de garage 
of de parkeerplaats met de openbare weg.

de tuin12
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terras

lievelingsplek in de tuin

Het terras is een verlengstuk van je woning 
en tevens een belangrijke verharding in je 
tuin. Dit lievelingsplekje nodigt uit om op 
warme dagen in de buitenlucht lekker te 
eten met je gezin, gezellig te keuvelen met 
vrienden of gewoon in je eentje van het zon-
netje te genieten. Een terras leg je bij voor-
keur aan op een rustige plaats gericht naar 
het zuiden, zodat je de warmte en het licht 
van de zon maximaal kunt benutten. Voorzie 
ook een schaduwrijk plekje in de buurt van 
je terras. Bomen of struiken doen perfect 
dienst als een natuurlijke zonwering. Op die 
manier kun je op snikhete dagen zowel de 
zon als de schaduw opzoeken.

voor elk Wat Wils

Er is een gigantisch aanbod van materialen 
op de markt om een terras, een tuinpad of 
een oprit aan te leggen. De juiste keuze 
maken doe je niet in een-twee-drie. Eerst 
en vooral kun je aan de slag gaan met ke-
ramische tegels of klinkers. Die worden 
het vaakst gebruikt voor verhardingen. Je 
kunt eveneens met natuursteen werken. 
De vorm van dit duurzame materiaal is 
uniek. Een houten terras heeft dan weer 
een warme uitstraling en is de ideale aan-
vulling op je tuin. Terrasplanken van hout-
composiet brengen het beste van twee we-
relden samen: de aangename, natuurlijke 
look van hout en de specifieke voordelen 
van kunststof. Ook betonklinkers zijn ge-
schikt voor verhardingen. Je hebt de keuze 
uit verschillende kleuren en er zijn ook wa-
terdoorlatende varianten te koop.

speel met kleuren en legpatronen

Het uitzicht van je tuin wordt sterk bepaald 
door de kleur van de verhardingen en door 
de wijze waarop die zijn geplaatst. Speel 
subtiel met de tinten en de legpatronen van 
de verschillende materialen. Daarmee kun 
je een kleine tuin optisch een beetje groter 
laten lijken. Informeer je daarom goed over 
de mogelijkheden en de eigenschappen van 
het gekozen materiaal. Bestel zeker vol-
doende en liefst wat extra want bijbestellin-
gen kunnen lichtjes verschillen van kleur.
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omgevingsvergunning nodig?
Voor de aanleg van strikt noodzakelijke 
toegangen en opritten, zoals de toegang 
naar de voordeur en naar de garage, heb 
je geen omgevingsvergunning nodig. Dit is 
echter wel het geval voor parkeerplaatsen 
in de voortuin. Klop best aan bij je stad of 
je gemeente om na te gaan of je voor de 
geplande verhardingen in je tuin een ver-
gunning op zak moet hebben.

planken van houtComposiet

Wat is er zaliger dan bij mooi weer buiten 
te zitten en van het zonnetje te genieten? 
Een terras is voor de meeste mensen dan 
ook geen overbodige luxe. Wij geven je wat 
meer uitleg over een composiet terras, dat 
is samengesteld met planken van hout-
composiet.

Combinatie hout en kunststof

Een composiet is een materiaal opge-
bouwd uit verschillende componenten. 
Zo is houtcomposiet een combinatie van 
hout en kunststof, waardoor het de beste 
eigenschappen van beide materialen com-
bineert. Terrasplanken van houtcomposiet 
pakken tegelijkertijd uit met de warme uit-
straling van hout en de goede eigenschap-
pen van kunststof.

niets dan voordelen

Ben je benieuwd naar de vele voordelen 
van houtcomposiet planken? Ze zijn splin-
tervrij en dus ideaal voor een terras of als 
afboording van een zwembad. De planken 
vragen weinig onderhoud: gewoon borste-
len of afspuiten met de tuinslang volstaat 
al om zand, bladeren en ander vuil te ver-
wijderen. Houtcomposiet is bestand tegen 
insecten, kan niet rotten of beschimmelen 
en staat bekend als bijzonder duurzaam. 
Zowel in de zomer als in de winter is hout-
composiet slipbestendig. Het materiaal 
kun je vrij makkelijk bewerken en snel 
plaatsen. Een ander pluspunt zijn de na-
tuurlijk ogende kleuren, die je terras een 
prachtige uitstraling geven. En last but 
not least, houtcomposiet is recycleerbaar 
zodat je ook je steentje bijdraagt aan het 
milieu.

tips voor de plaatsing

Als je houtcomposiet terrasplanken 
plaatst, moet je ermee rekening houden 
dat ze kunnen werken onder invloed van 
het weer. Voorzie daarom voldoende ruim-
te tussen het stabiele oppervlak waarop 
de planken rusten en de onderzijde van 
de planken. Zo circuleert er voortdu-
rend een natuurlijke luchtstroom die de 
ruimte onder de houtcomposiet planken 
droogt houdt en het kromtrekken van de 
planken tegengaat. Ook belangrijk: laat 
de zijkanten van het terras open zodat de 
luchtstroom zo groot mogelijk is.

tips voor het onderhoud

Let op als je op een houtcomposiet ter-
ras tuinmeubelen en bloembakken ver-
schuift. Dit kan krassen achterlaten die 
soms moeilijk te verwijderen zijn. Een 
licht schuurpapiertje helpt meestal om de 
krassen te verdoezelen. Na verloop van 
tijd kan de kleur van de houtcomposiet 
planken een beetje veranderen onder de 
invloed van de zon en de regen. Houtcom-
posiet bevat nu eenmaal hout. Is je ter-
ras voor een deel overdekt? Dan kan dat 
kleurvariaties teweeg brengen. Om dit te 
voorkomen, maak je het overdekte gedeel-
te regelmatig nat. Op die manier houd je 
het verouderingsproces in balans.

kijk uit voor kWaliteitsversChillen!
Droom je van een mooi en praktisch ter-
ras? Dan zijn houtcomposiet planken 
de juiste keuze. Kijk goed uit welk merk 
je koopt. De samenstelling van hout en 
kunststof kan per merk variëren waardoor 
kwaliteitsverschillen niet uit te sluiten zijn. 
Je doet er zeker goed aan om bij verschil-
lende leveranciers je licht op te steken, te 
meer omdat de meeste fabrikanten lang-
durige garanties geven.
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kleiklinkers  
of keramisChe klinkers

Terrassen, tuinpaadjes, opritten en andere 
verhardingen worden meestal aangelegd 
met kleiklinkers. Niet zo verwonderlijk 
als je weet dat deze keramische klinkers 
gemaakt zijn van klei, die gedroogd en 
vervolgens gebakken wordt op zeer hoge 
temperaturen. Dankzij hun oersterke ba-
sis gaan kleiklinkers prat op heel wat po-
sitieve eigenschappen.

landelijke en moderne touCh

Kleiklinkers zijn uitermate veelzijdig. Je 
vindt de klinkers in heel wat verschillen-
de formaten en kleuren zodat je ze perfect 
kunt afstemmen op de gevelstenen van je 
huis. Je hebt de keuze uit diverse afwer-
kingen waardoor kleiklinkers bij elk type 
van woning passen en zowel voor een lan-
delijke als voor een moderne touch kun-
nen zorgen. Ook goed om weten is dat je 
kleiklinkers in allerlei mogelijke patronen 
kunt leggen. Laat je dus van je meest cre-
atieve kant zien.

onderhoudsvriendelijk en kleurvast

Op zoek naar nog meer voordelen? Klei-
klinkers hebben een geringe porositeit. Dit 
houdt in dat er amper vorming van algen 
en mos op de klinkers voorkomt en dat 
ze heel vorstbestendig zijn. Na een barre 
en ijskoude winter zien de klinkers er nog 
altijd even mooi uit. Kleiklinkers blinken 
ook uit in kleurvastheid. Voor hun onder-
houd gebruik je af en toe de tuinslang en 
eventueel antimosproducten. Kleiklinkers 
worden al eeuwenlang gebruikt voor de 
meest uiteenlopende verhardingen. Ze 
hebben hun kwaliteit doorheen de jaren 
ruimschoots bewezen.

klinkers leggen zoals het hoort

Klaar om de handen uit de mouwen te ste-
ken? De plaatsing van kleiklinkers staat of 
valt met een degelijke fundering. Die moet 
tiptop in orde zijn om gespaard te blijven 
van verzakkingen. Dat geldt vooral voor de 
oprit. Na het leggen van de klinkers wacht 
je best een tweetal weken om je auto op de 
oprit te parkeren. Intussen vul je met een 
borstel de voegen tussen de klinkers op 
met zand tot er geen gaatjes meer zicht-
baar zijn. Kleiklinkers zijn wel niet honderd 
procent maatvast. Je mag dan nog zo je 
best doen tijdens het leggen, soms kan het 
wat lastiger zijn om tot een fraai geheel te 
komen. Maar daar val je vast en zeker niet 
over want dat heeft zo zijn charmes, niet?
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12.2 sCherm je privaCy af in stijl
Pas gebouwd of gekocht en klaar om eindelijk van de luxe van een eigen tuintje te genieten! 

Liefst zonder pottenkijkers of uitzicht op je buren op leeftijd in zwemkledij. Tijd dus om je 

laatste centen te investeren in een passende afsluiting.

Als je de natuurlijke charme van je tuin zo 
weinig mogelijk wil verstoren, is een na-
tuurlijke afsluiting in de vorm van een haag 
misschien iets voor jou. Je moet er wel 
rekening mee houden dat jonge plantjes 
weliswaar goedkoper zijn, maar ook meer 
tijd nodig hebben om te groeien tot een 
volwaardige haag. Kies je voor een snel-
groeiende soort, houd er dan rekening mee 
dat die na het bereiken van de gewenste 
hoogte, toch nog steeds snelgroeiend is. 
Een jaarlijkse snoeibeurt gaat waarschijn-
lijk niet voldoende zijn om de overhand te 
behouden. Informeer je vooraf ook goed 
welke type haag groenblijvend of bladver-
liezend is. Je hoeft trouwens ook niet per se 
een typische haag zoals de beukenhaag of 
ligusterhaag te nemen, je kunt ook kiezen 
voor een eetbare haag, zoals een haag van 
druifjes, braambessen, blauwbessen, of 
zelfs appelen en peren… Een andere optie is 
gewoon een rij verschillende struiken met 
een dichte takkenstructuur planten, zodat 
je ook een soort haag krijgt. Dit kan je bij-
voorbeeld met rododendron of hortensia’s. 

Wanneer je omheining ook dienst moet 
doen om de tuin goed af te sluiten voor los-
lopende kippen, honden of kinderen, dan 
kan je best investeren in een draadafslui-
ting en je haag daarvoor planten. Houd er 
ook rekening mee dat je voldoende ruimte 
laat achter je haag om deze aan beide kan-
ten vlot te kunnen snoeien. Wettelijk ge-
zien moet je trouwens sowieso minstens 
50 cm van de perceelgrens blijven. 
Dit brengt ons tot de tweede vorm, name-
lijk de draadafsluiting. Interessant om we-
ten is dat je voor afsluitingen van minder 
dan twee meter hoog in de zij- of achter-
tuin geen vergunning nodig hebt, tenzij die 
afsluiting verder dan dertig meter van je 
huis wordt geplaatst. Deze draadomhei-
ning bestaat uit draad of ‘gaas’ op rollen 
en bijhorende palen. Meestal worden deze 
geplaatst met een beugelsysteem. Om ze-
ker te zijn dat je een kwalitatieve afsluiting 
koopt met garantie op een lange levens-
duur, neem je gaas dat gepuntlast is en 
geplastificeerd met een perfecte hechting. 
Om onder andere corrosie tegen te gaan, 
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moeten de palen bovendien binnen en bui-
ten verzinkt zijn, gepassiveerd, geplas-
tificeerd en afgedicht met een dop. Deze 
draadafsluiting kan je krijgen in verschil-
lende kleuren, draaddiktes en met divers 
maaswerk (ruitjes, grote rechthoeken, 
smalle rechthoeken…). Deze vorm van 
omheining is zo populair omdat het zowel 
een sterke, onderhoudsvrije als relatief 
goedkope afsluiting is. Je zit natuurlijk wel 
met het feit dat een afsluiting uit draad nog 
steeds doorkijk toelaat. Dit kan je oplos-
sen door matten of vlechtwerk te voorzien 
of je kunt de natuurlijke weg opgaan door 
er klimop tegenaan te laten groeien. 
Naast palen met gaas bestaan er tegen-
woordig ook voorgevormde draadpanelen. 
Het uitzicht is quasi hetzelfde, maar de 
strakke draadpanelen vormen een veel 
stevigere constructie. De panelen bestaan 
namelijk uit geplastificeerde verzinkte 
staaldraad, die je plaatst tussen palen aan 
de hand van een beugelsysteem ofwel met 
een clicksysteem. De draadpanelen ko-
men in verschillende designs, bijvoorbeeld 
gewoon vlak bovenaan of met een tierlan-
tijntje. Er zijn diverse maasgroottes moge-
lijk en je kunt kiezen tussen gewoon hori-
zontale en verticale draden of ruitvormig 
vlechtwerk. Bovendien kan je de draadpa-
nelen gewoon laten zoals ze zijn, je kunt 
er klimplanten tegenaan laten groeien of 
je ontwerpt je eigen draadpaneel met be-
hulp van pixels. Dit zijn kleine decoratieve 
elementen die je aanbrengt, zodat je een 
unieke, gepersonaliseerde draadplaat 
verkrijgt. Qua kleur zijn er, naast de po-
pulaire standaardkleuren groen en an-
tracietgrijs, nog verschillende kleuren op 
aanvraag mogelijk. 
Voor wie toch liever een volledig dichte 
omheining heeft, zijn er panelen uit hout, 
pvc of beton. Deze panelen zijn in verschil-
lende modellen verkrijgbaar: horizontaal 
of verticaal, recht of rond afgewerkt. Er 
zijn enkele dingen waar je rekening mee 
moet houden bij je materiaalkeuze. Kies je 
voor tuinschermen in hard hout, dan moet 
je ervoor zorgen dat deze tot in de kern 
geïmpregneerd zijn. Je plaatst de houten 
tuinschermen bij voorkeur tussen beton-
nen palen en onderaan voorzien van een 

betonnen plaat, zodat ze niet rechtstreeks 
in aanraking komen met de vochtige on-
dergrond. Om vergrijzing van het hout te-
gen te gaan, moet je de tuinschermen af en 
toe behandelen met houtolie. 
Duurzamer en ecologischer zijn panelen in 
houtcomposiet, een mengeling van gere-
cycleerd hout en kunststof. Door de duur-
zame kwaliteit van de aanwezige kunststof 
zijn de schermen honderd procent water-
bestendig en zullen ze niet kromtrekken 
of splijten, zoals dit dikwijls voorkomt bij 
houten panelen. Bovendien behouden ze 
het natuurlijke uitzicht van nieuw hout en 
zijn ze, in tegenstelling tot echt hout, re-
sistent tegen water en zonlicht. Deze pa-
nelen zijn verkrijgbaar in grijze, bruine en 
zwarte tinten.
Naast kunststof panelen in een houtlook, 
is er de nog stevigere variant, namelijk 
betonnen afsluitingen. Betonnen panelen 
kan je krijgen in hun pure, grijze industrië-
le vorm, maar je kunt ook kiezen voor een 
structuur die bijvoorbeeld hout imiteert of 
een stenen muur nabootst. Deze panelen 
zijn heel onderhoudsvriendelijk, je hoeft ze 
gewoon af en toe eens af te spuiten met de 
hogedrukreiniger. Bovendien zijn ze uiter-
mate stevig en gaan ze minstens een leven 
lang mee.
Een laatste, nieuwere vorm van afslui-
ting zijn steenkorven. Deze onderhouds-
vriendelijke stalen korven zijn gevuld met 
gestapelde stenen. Doordat je een ruime 
keuze aan vulling hebt, van ruwe grijze 
stenen tot lavastenen of zelfs houtschors, 
kan je bij elke bouwstijl wel een geschik-
te steenkorf vinden. Je kunt trouwens ook 
kiezen of je een constructie maakt met 
stalen of hardhouten palen, zodat je nog 
wat extra variatie hebt.
Om je privacy te waarborgen, heb je dus 
ruim voldoende keuze. Je hoeft je ook niet 
tot één materiaal te beperken. Je kunt ook 
bijvoorbeeld een betonnen omkadering 
nemen met daartussen houten of kunst-
stof panelen. Zo combineer je het beste 
van elk materiaal tot een mooi geheel.

240 Compleet Wonen 2022 - www.compleetwonen.blog - De tuin



Het begon allemaal met een tuinberging, 
een extra plek om tuingerief en buiten-
meubelen op te bergen. De nieuwste tuin-
berging lijkt in niets meer op de traditio-
nele exemplaren. Ze zijn net iets mooier 
afgewerkt of hebben een originele, mo-
derne vormgeving. Ook de nieuwste car-
ports en vrijstaande garages in de tuin 
zijn anders dan de traditionele modellen. 
Ze zijn mooier afgewerkt en passen in het 
totaalplaatje. Bijgebouwen fungeren als 
gastenkamer, wellness- en fitnessruimte 
of als poolhouse. De stijl en keuze van ma-
terialen liggen in het verlengde van de wo-
ning. Ook de integratie van het bijgebouw 
in de tuin moet volledig passen in het tuin-
verhaal. De oriëntatie van een bijgebouw 
is heel belangrijk. Een poolhouse gebruik 
je voornamelijk in de namiddag en in de 
avond wanneer je volop van de avondzon 
kan genieten.

materialen

De meeste tuinhuisjes zijn nog steeds in 
hout. Hout is een natuurproduct en past 
dan ook volledig in een buitenomgeving. 
Belangrijk is om te kiezen voor een duur-
zame houtsoort. Er bestaan ook stan-
daard bouwpakketten om zelf je tuinhuis 
in elkaar te knutselen. Een betonplaat als 
basis met daarover een houten planken-
vloer is een goede ondergrond voor een 
tuinhuis.
Kunststof tuinhuizen vragen weinig onder-
houd en zijn relatief eenvoudig te monte-
ren.
Verzinkt staal of aluminium is ook een optie 
voor het bouwen van een bijgebouw. Het is 
een degelijke en onderhoudsarme oplos-
sing maar verre van esthetisch. Wie over 
voldoende budget beschikt kan een tuin-
huis laten ontwerpen. Vaak gaat het dan om 

bijgebouwen die ingericht worden als extra 
woon- of werkruimte, als buitenkeuken of 
als poolhouse langs het zwembad met bij-
voorbeeld een douche, spa, hammam en 
sauna. De gebruikte materialen liggen dan 
in het verlengde van de woning.

vergunning

heb ik een vergunning nodig voor een 
losstaand bijgebouW in de tuin?
• Losstaande bijgebouwen in de tuin 

zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, 
poolhouse, carport of garage komen in 
veel gevallen in aanmerking voor een 
vrijstelling van vergunning.

• De vrijstaande gebouwen per woning 
(de bestaande losstaande bijgebouwen 
worden hierbij gerekend) mogen maxi-
mum 40 vierkante meter oppervlakte 
beslaan.

de vrijstelling voor losstaande 
bijgebouWen is geldig indien:
• De maximale hoogte niet meer is dan 

3,5 meter (= het hoogste punt van het 
bijgebouw).

• Ze maximaal 30 meter van de woning 
opgetrokken worden.

• In de zijtuin moet het bijgebouw 3 meter 
van de perceelgrens blijven.

• Het bijgebouw in de achtertuin moet 1 
meter van de perceelgrens blijven of 
tegen een bestaande scheidingsmuur 
op de perceelgrens gebouwd worden 
zonder de bestaande scheidingsmuur te 
wijzigen.

De vrijstelling is niet geldig in ruimtelijk 
kwetsbaar gebied, in een oeverzone of in 
de vijf meter brede strook langs waterwe-
gen.

12.3 tuinhuis of bijgebouW
Binnen en buiten vloeien steeds meer in elkaar over. In de tuin willen we een extra leefruim-

te en in het interieur willen we zoveel mogelijk voeling hebben met de tuin. Een bijgebouw 

creëert een extra ruimte in de tuin. De nieuwste bijgebouwen lijken in niets meer op de 

vroegere tuinhuizen.
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Bron: ACO Garden

Bron: ACO Garden

12.4 tuinafWatering
Onze tuinen zijn uitgegroeid tot idyllische 
plekjes waar we ontstressen na een druk-
ke dag. We nestelen ons op het terras of 
duiken in het bubbelbad. Het terras en de 
verhardingen in de tuin zien we als een 
verlengstuk van onze leefruimte. De living 
loopt meer en meer drempelloos door in 
de buitenverharding. Kenmerkend hierbij 
is het gebruik van duurzame en onder-
houdsvriendelijke materialen. Zo kunnen 
we meer genieten en worden we geen 
slaaf van het onderhoud. In de moderne 
tuin is een goed afwateringssysteem dan 
ook onmisbaar voor de snelle en efficiënte 
afvoer van kuiswater en overtollig regen-
water.

12.5 afvoergoten  
in harmonie  
met ramen  
en verharding

Afvoergoten zorgen voor een vlotte afwa-
tering op je terras en allerhande verhar-
dingen rondom de woning. Die verharding 
in graniet, kleiklinkers of blauwe steen 
wordt steeds met een klein afhellend ver-
val naar de gootlijn toe gelegd. Een verval 
van minstens 1 cm per meter is hierbij de 
richtlijn. De gootlijn bevindt zich meestal 
aan de kant van de tuin, weg van het huis, 
en wordt eenvoudig modulair gelegd met 
gootelementen van 1 meter. Het aantal 
gootelementen hangt af van de breedte 
van je terras. Daar de vervlakking tus-
sen binnen en buiten een trend is, zien we 
gootjes wel meer en meer tegen de ge-
vel komen. Hierbij moet je ervoor zorgen 
dat het rooster of de inloopsleuf onder de 
waterkering van de muur komt te liggen. 
Zo wordt de slagregen tegen de ramen 
opgevangen. Weet trouwens dat de roos-
ters vandaag te bekomen zijn in de RAL-
kleur van je buitenschrijnwerk. Zo bekom 
je harmonie. In de handel is het antraciet 
gecoat rooster een hardloper, want stijlvol 
aansluitend bij om het even welk type van 
verharding. Een inox lengtestaafrooster of 
een  discrete sleuf, voor wie een rooster 
niet graag ziet, zijn andere spraakmakers 
inzake afwatering met oog voor design.
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Bron: Concrete House

12.6 zWembaden en zWemvijvers

moderne vormen  
en strakke lijnen

Monoblock zwembaden vind je tegenwoor-
dig in allerlei moderne vormen en strakke 
lijnen. De plaatsing van zo een zwembad 
verloopt bijzonder vlot. Als de zwembad-
bouwer er op maandag aan begint, kan je 
meestal op vrijdag in je zwembad duiken. 
De binnenbekleding van een monoblock 
zwembad is volledig naadloos, zonder 
randjes of voegen. Dat zorgt ervoor dat al-
gen zich niet kunnen vasthechten aan de 
wand, wat het onderhoud een stuk een-
voudiger maakt. Monoblock kuipen wor-
den vervaardigd uit verschillende soor-
ten kunststof, maar vinylester, keramisch 
composiet, epoxy en verbeterde versies 
van polyester genieten de voorkeur. Op-
gelet: wees sceptisch als je een gouden 
aanbieding voor een goedkoop monoblock 
zwembad onder de neus krijgt geschoven. 
Je ziet geen verschil tussen hoogwaardig 
en inferieur materiaal. Het verschil wordt 
pas duidelijk na twee of drie jaar, wanneer 
er blaasjes op de wanden van het zwembad 
verschijnen. Fabrikanten van hoogwaardi-
ge kuipen geven garanties tot wel 30 jaar.

gegoten beton  
of metselWerk

Een bouwkundig skimmer- en overloop-
zwembad is een betonnen of gemetseld bad 
dat volledig op maat wordt ontworpen en 
geïnstalleerd. Afhankelijk van je budget kan 
je kiezen voor een hele range aan materi-
alen, inbouwonderdelen en accessoires om 
je zwembad in te richten. Bouwkundige ba-
den bestaan uit een volgestorte betonvloer 
en wanden, gemetseld baden uit blokken die 
worden afgecementeerd. Je hebt de keuze 
uit gladde cementwanden, een goedkopere 
liner of het duurdere mozaïekwerk. Het ene 
materiaal stoot algen al wat beter af dan het 
andere. Vaak wordt er gewerkt met een pla-
gesysteem. De zwembadbouwer maakt dan 
25 centimeter onder het waterniveau een 
ligbank en verbergt er het rolluik achter. 
Dit rolluik komt door een opening van vijf 
centimeter tussen het plateau en de wand 
naar boven, drijft op het wateroppervlak en 
sluit het bad mooi af. Voor de kinderen is de 
ligbank een leuke speelplek, volwassenen 
kunnen er languit op liggen. Bovendien doet 
ze dienst als afstapje in het zwembad. Heel 
functioneel en esthetisch!
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Bron: Deceuninckbaden in een  
knap staaltje van design

Inox zwembaden hebben een ongekend 
lange levensduur, inox is namelijk onslijt-
baar. Hun volkomen gladde en poriënvrije 
oppervlak maakt dat algen of micro-or-
ganismen zich niet aan de wanden of de 
bodem kunnen vasthechten. Eventuele 
vuildeeltjes glijden naar beneden, waar ze 
door een automatische zwembadstofzui-
ger kunnen worden opgepikt. Het onder-
houd blijft dus tot een minimum beperkt. 
Deze zwembaden zijn zo zuinig, dat ze na-
genoeg een passief systeem vormen. Door 
de weerkaatsing van het zonlicht op de inox 
bodem en zijkanten warmt het water op 
een milieuvriendelijke manier op. Dankzij 
een goede isolatie wordt het warmtever-
lies geminimaliseerd en de warmterecu-
peratie gemaximaliseerd. De specifieke 
assemblage laat toe om maatwerk te le-
veren, in alle mogelijke vormen en afme-
tingen. Toch één nadeel: inox zwembaden 
kosten een flink stuk meer dan baden in 
andere materialen. Het goede nieuws is 
dat inox minder onderhouds- en herstel-
lingskosten met zich meebrengt.
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het genot van levend Water

Zwemvijvers staan bekend om hun na-
tuurlijke zuivering, zonder extra filters 
en zonder chemicaliën. Het water wordt 
biologisch gefilterd met behulp van aan-
gepaste moerasplanten. Een zwemvijver 
bestaat uit een zwemgedeelte en zuive-
ringsgedeelte. Beide vergen weinig on-
derhoud, brengen je dichter bij de natuur 
en zijn samen goedkoper dan een traditio-
neel zwembad. Het grote verschil zit hem 
niet in de aankoopprijs, maar in het ge-
bruiksgemak en de werkingskosten. Een 
zwemvijver vraagt beduidend minder on-
derhoud. Toch kan je niet vermijden dat er 
zich een groen laagje biofilm op de wanden 
vastzet. Door gebruik te maken van zoute-
lektrolyse voorkom je dat algen in je vijver 
opduiken. Deze techniek heeft hetzelfde 
effect als chloor en wordt toegepast in bi-
ologische zwembaden. Alleen kan je dan 
strikt genomen niet meer over een vijver 
spreken, want je doorbreekt de natuurlijke 
zuivering van het water.

zWembad en zWemvijver in één

Een hybridebad is een zwembad met een 
plantenzone. In het zwemseizoen wordt 
het op dezelfde manier gereinigd, ontsmet 
en vrij gehouden van algen en biofilm zo-
als een biologisch zwembad, dus zonder 
toevoeging van chloor. Tijdens de winter 
ligt de reinigings- en ontsmettingsinstal-
latie stil en zuiveren de planten het water. 
Zo bespaar je een flink stuk op de ener-
giekost, tot zelfs een paar duizend euro 
per jaar. Bijkomend voordeel: buiten de 
zwemperioden kan je een hybride zwem-
bad open laten liggen zodat je een mooie 
waterpartij in de tuin hebt. Een hybridebad 
wordt op dezelfde manier geconstrueerd 
als een kwalitatief oerdegelijk zwembad, 
met een dubbel gewapende betonnen 
vloerplaat, gegoten betonnen muren of 
gewapend metselwerk. Uiteraard is iso-
latie voorzien en zijn de wanden met folie, 
mozaïek of natuursteen bekleed.
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tips & triCks

Verhardingen bepalen voor een stuk het 
uitzicht van je tuin en moeten functioneel 
zijn. Kies daarom de juiste materialen uit.

Terrasplanken plaatsen? Voorzie onder de 
planken een natuurlijke luchtstroom die ze 
droog houdt en het kromtrekken tegengaat.

Na het leggen van kleiklinkers wacht je best 
een tweetal weken om je auto op de oprit te 

parkeren. Zo vermijd je verzakkingen.

Gaas van een kwalitatieve draadafsluiting 
met een lange levensduur is gepuntlast en 
geplastificeerd met een perfecte hechting.

Losstaande bijgebouwen in de tuin komen 
in veel gevallen in aanmerking voor een 

vrijstelling van vergunning.

In de moderne tuin is een goed 
afwateringssysteem onmisbaar voor de 
snelle en efficiënte afvoer van overtollig 

regenwater.

Zorg dat een afvoergoot tegen de gevel 
onder de waterkering van de muur ligt. 
Zo wordt de slagregen tegen de ramen 

opgevangen.

Opgelet met een gouden aanbieding voor 
een goedkoop monoblock zwembad. Je 

ziet geen verschil tussen hoogwaardig en 
inferieur materiaal.

Bron: Betafence
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Bouwenwonen.net bouwsite bouwenwonen.net 105

Box@home opslagruimte boxathome.be 7, 29

Cedral terrasvloer cedral.world 243

Concrete House lage energiewoning in beton concretehouse.be 31

Dagmar Buysse badkamer renovatie dagmarbuysse.be 229

deceuninck ramen en deuren deceuninck.be 99

Dovy keukens keukens dovykeukens.be 205

Duravit badkamers duravit.be 231

Easykit zelfbouwpakketten easykit.be 155

eternit leien eternit.be 87

Hormann binnendeuren hormann.be 179

Informazout stookolie informazout.be 121

Isolteam isolatie isolteam.be 55

Kermi doucheschermen kermi.be 225

Koramic dakpannen wienerberger.be/dak 79

Loxone domotica loxone.be 166

Miele keukentoestellen miele.be 207, 211

MijnBenovatie benoveren mijnbenovatie.be 17

NIKO domotica, schakelmateriaal niko.be 161

Nordex binnendeuren en trappen nordex.be 182

Prefa dak en gevelsystemen prefa.be 85

renson zonwering, ventilatie renson.be 109, 135

sapa aluminium profielen sapa-ramen.be 95

TK Home Solutions huislift huislift.be 177

Viessmann verwarming viessmann.be 125

Wienerberger gevelstenen wienerberger.be 33, 40

Wonen bouwbeurs wonen.eu 195

X2O badkamers x2o.be 220

Xella bouwstenen xella.be 45
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Ontdek onze reeksen Elegant in kunststof 
en Decalu in aluminium en bepaal welk 
materiaal en design het best bij het 
schrijnwerk van jouw nieuwe woning past.

Vraag gratis onze digitale 
brochures aan of gebruik onze 
Winspirator tool om jouw ramen 
en deuren zelf te configureren.

Op zoek naar de perfecte ramen en 
deuren voor jouw droomwoning?
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