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Alles over BENOveren

Goed isoleren betekent minder betalen voor 
verwarming. Je investering betaalt zichzelf terug. 

Dat duurt soms wat langer voor grote ingrepen. 
Je denkt dan ‘daar ben ik te oud voor’. Klopt niet. 

Je woning wordt immers meer waard met een 
goede isolatiescore. Het geld is nooit verloren. 

Je krijgt het terug als je de woning verkoopt. 
BENOveren brengt meer op dan een spaarboekje.
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WAT IS BENOVEREN?

Volgens de Vlaamse Overheid is BENOveren ‘beter renoveren’. Je zorgt er voor dat je 
woning tegen 2050 voldoet aan de normen. Je kan kiezen uit twee mogelijkheden. 

1. Ofwel pak je elk deel van de woning aan en zorg je dat je overal de minimum 
isolatiewaarde haalt (zie kader). Je kiest een zuinige verwarmingsketel of laat je 
aansluiten op een warmtenet. 

De energie-eisen hebben een voordeel: je hebt geen architect of energiedeskundige 
nodig. Je kan elk onderdeel van je woning op je eigen tempo aanpakken. Je rekent voor 
elk stuk van je woning uit hoe dik de isolatie moet zijn, plaatst ze, en klaar! Of je vraagt 
aan elke aannemer dat de offerte voldoet aan de isolatie-eisen. Nadeel van deze aanpak: 
elk onderdeel van je woning moet voldoen.

Welke maximum U-waarde?
• Dak: max. 0,24 W/ m².K
• Buitenmuren: max. 0,24 W/ m².K
• Ramen: 1,5 W/ m².K en glas max. 1,1 W/ m².K
• Deuren en poorten: 2,0 W/ m².K
• Vloeren en gelijkvloers: 0,24 W/ m².K

2. Ofwel maak je een plan op, zodat je na de renovatie een EPC-waarde onder 100 kWh 
per m² haalt. Bij een grondige renovatie kan je ook een EPB laten opstellen; je moet 
dan een E-peil lager dan 60 halen.

WIE MOET BENOVEREN?

Eerlijk? Iedereen! Om onze aarde leefbaar 
te houden, moeten we veel minder 
energie gaan verbruiken. Tegen 2050 
worden alle huizen in Europa daarom 
energieneutraal. We weten waar we 
naartoe willen. Dus als je vandaag iets 
aan je woning gaat verbouwen, hou dan 
al rekening met de normen van morgen.

Meer weten over BENOveren?  
>>> energiesparen.be/ikBENOveer

Voor meer informatie over de 
burenpremie kan je terecht op 
de website van je netbeheerder.  
Eandis:  
>>> eandis.be/nl/burenpremie 
Infrax:  
>>> infrax.be/nl/Mijn premies/
burenpremie

Voor de totaalrenovatie haal je er een expert bij: een architect, EPB-verslaggever of energiedeskundige. Je kan dan wel accenten leggen. 
Want plots blijk je niet zo dik te kunnen isoleren aan de muur met de buren, omdat anders de doorgang te smal wordt. Of wil je die 
schitterende tegelvloer liever niet uitbreken voor vloerisolatie. Je kan dan andere delen beter isoleren. Of extra energiebesparende 
technieken toepassen. Je kan je energiepeil ook verlagen door zelf energie op te wekken met zonneboiler, zonnepanelen of een 
warmtepomp. Maar welke technieken en ingrepen voor jouw woning de ideale zijn, dat kan enkel een expert inschatten.
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Isolatieprestaties zelf meet je in R-waarde. Dat is de 
warmteweerstand. Hoe hoger het getal, hoe beter de isolatielaag 
werkt. R-waarden mag je optellen. Dat is gemakkelijk als je 
meerdere lagen isolatie voorziet, of verschillende materialen. 
Deel je 1 door de R-waarde, dan krijg je de U-waarde. Zo zie je 
meteen of je isolatie voldoet aan de norm.

Om je een idee te geven: 16 centimeter moderne glaswol 
heeft een R-waarde van 5 m²K/W. Dat is voldoende voor 
de isolatienorm voor daken en muren.

Wil je isolatiematerialen vergelijken? 
Dan kijk je naar de lambda-waarde 
(). Hoe lager, hoe beter het materiaal 
isoleert. Met een lage lambda-waarde 
kan je dunner isoleren. Zo isoleert 
10 centimeter resolplaat ( 0,021) even 
goed als 17 centimeter rotswol ( 0,035).

Verwarming en isolatie: enkele begrippen

Hoe ‘meet’ je een woning?

Bij een nieuwbouw berekent de EPB-
deskundige een E-peil. Die score geeft 
aan hoe energiezuinig je woning is. 
Lager dan E60? Proficiat! Je woning is 
toekomstklaar. Met een hoger E-peil heb 
je nog werk aan de winkel.

Een bestaande woning krijgt een 
EnergiePrestatieCertificaat (EPC). 
Een energiedeskundige type A meet alles 
op. Hij berekent de energiescore. Lager 
dan 100 kWh/m²? Proficiat! Je woning  
is toekomstklaar. Met een hogere score  
heb je nog werk aan de winkel.

Isolatienormen staan in U-waarde. Dat getal geeft aan hoeveel 
warmte er verloren gaat. Hoe lager, hoe beter. Voor de technici: 
U staat in W/m² K: het verlies in Watt, per vierkante meter 
oppervlak, en per graad verschil tussen binnen en buiten.

Om je een idee te geven: oud dubbel glas heeft een U-waarde  
van 3 W/m²K. Door een groot schuifraam van 4 m² gaat  
dan continu 240 watt verloren als het buiten 0°C is.  
Nieuw hoogrendementsglas heeft een U-waarde van 1.1.  
Het verlies is langs het schuifraam maar 88 watt.
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Gebouwschil

comfort van de kamers onder het dak nog 
verhogen, maar is niet altijd economisch 
rendabel. Is de plaats beperkt, dan kies je 
hoog-isolerende materialen. Wil je meer 
zomercomfort, dan kies je isolatie die 
warmte kan bufferen. Een overzicht van 
isolatiematerialen vind je op pagina 33. 
Plaats de isolatie netjes tegen elkaar, 
zonder kieren. Twee lagen isolatie is beter 
dan één dikke. Bij de tweede laag overlap 
je de naden van de eerste laag.

Stap 4 • Plaats een dampscherm
Opletten: hier worden de meeste 
fouten gemaakt! Warme lucht in huis 
stijgt. Op weg naar buiten koelt die 
lucht af. De waterdamp in de lucht 
condenseert en maakt de isolatie vochtig. 
Hou de warme lucht binnen met een 
dampscherm aan de binnenkant van de 
isolatie. Werk uiterst zorgvuldig. Bedenk 
dat warme lucht een luchtballon kan 
optillen. Een klein lek kan dus heel wat 
warmte en vocht laten ontsnappen. Er 
zijn verschillende folies in de handel 
verkrijgbaar als dampscherm. Plak alle 
naden af met geschikte kleefband. Zorg 
ook dat alle aansluitingen aan balken 
en muren netjes luchtdicht afgewerkt 
worden. Voor doorvoeren en leidingen 
koop je afkleefsetjes. Isoleer je met 
aluminium flensdekens? Kleef dan 
de flenzen netjes over elkaar tot één 
doorlopende laag. Aan de randen gebruik 
je extra kleefmateriaal.

HET DAK

Je dak isoleren? De beste investering die je kan doen. Warme lucht stijgt en ontsnapt dus als eerste langs het dak. Gemiddeld gaat 
26 procent van je verwarmingskosten verloren. Heeft je dak minder dan 6 centimeter isolatie? Hoog tijd om daar iets aan te doen. 
Soms hoor je nog fabels: overisoleren, vochtproblemen, …. We kunnen kort zijn: overisoleren bestaat niet. Verkeerd isoleren wel. 
Je kan het dus maar beter goed doen. Of laten doen.

Stap 1 • Controleer je dak
Is je dak nog in goede staat? De pannen, 
leien of andere dakbedekking houden de 
ergste weersinvloeden buiten. Een goed 
onderdak is echter even belangrijk! 
Het maakt je isolatie winddicht, houdt 
stuifsneeuw en beestjes buiten. Zijn de 
pannen of het onderdak aan vervanging 
toe? Laat dan je dak gelijktijdig via de 
buitenkant isoleren. Bij een Sarking dak 
met isolatie langs de buitenkant behoud 
je de binnenafwerking. Zo heb je binnen 
geen rommel. Het dak wordt wel iets 
hoger. Soms is een bouwvergunning 
nodig.

Stap 2 • Controleer de zolder
Gebruik je de zolder niet, of enkel 
voor opslag? Dan isoleer je beter 
de zoldervloer. Plaats eerst een 
dampscherm. Rol dan pas de isolatie er 
over uit. Je kan ook kiezen voor drukvaste 
platen, eventueel afgewerkt met een 
beloopbare laag. Is de zolder moeilijk 
bereikbaar, dan kan je isolatievlokken 
laten inblazen.

Stap 3 • Isoleer je dak
Technisch kan je nooit te dik isoleren. 
Hou rekening met de normen van 
de toekomst! Plaats minstens 16 cm 
minerale wol bij renovatie. De R-waarde 
is dan 4,2 m²K/W of hoger. Bij een 
nieuwbouw ligt de meest economische 
dikte op 20 cm. Dikker isoleren kan het 

Alternatief: een plat dak
Een plat dak isoleer je best aan de 
bovenzijde. Zo zit de draagstructuur 
altijd aan de binnenkant van de isolatie 
en is er geen risico op condens. Op 
de draagstructuur komt eerst een 
dampscherm. Dat kan de bestaande 
roofing laag zijn. De dakwerker plaatst 
daarop een laag drukvaste isolatie en 
werkt die af met een nieuwe water-
dichting. Soms zal hij eerst de rand van 
het dak verhogen.

Is de hoogte beperkt, dan bestaat 
er ook een compact plat dak. 
Hou je strikt aan de regels om 
geen problemen te krijgen! Een 
compact dak kan enkel boven 
kamers waar weinig vocht vrij komt. 
Het dak moet in de zomer in volle 
zon liggen. Niet geschikt voor een 
groendak, bij schaduw van bomen 
of andere gebouwen of als je 
zonnepanelen plaatst.

Je vult de hoogte van de balken 
volledig met isolatie. Daaronder 
plaats je een vochtgestuurde 
damprem. Die laat geen vocht door 
in de winter, maar laat wel condens 
ontsnappen in de zomer. Uiteraard 
breng je de damprem perfect aan, 
met afgekleefde naden en randen.

De gebouwschil is de oppervlakte van alle schildelen (wanden) of  
delen van de schildelen die het beschermde volume van de woning 
scheiden van de niet-verwarmde omgeving.
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RAMEN EN DEUREN

Stap 3 • Optimaliseer
Maak optimaal gebruik van lichtinval en 
zonnewarmte. Grote glasoppervlakten 
aan de zuidkant zorgen in de zomer voor 
oververhitting. Met een dakoversteek hou 
je de hoge zomerzon buiten, en laat je de 
laagstaande herfst- en winterzon volop 
binnen. In het oosten en westen staat 
de zon het hele jaar laag. Hier hou je de 
zomerzon buiten met luiken, zonwering 
of een goedgeplaatste, bladverliezende 
boom. Zonwerend glas (vier-seizoensglas) 
houdt ook in de koudere periode van het 
jaar de gratis zonnewarmte buiten, en dat 
is jammer.

Doe geregeld wat talkpoeder op de 
rubbers in je ramen. Ze kleven niet vast en 
gaan langer mee.

Ramen brengen licht in je huis. Ze verbinden binnen met buiten. Schijnt de zon, dan 
krijg je gratis warmte. Zodra de zon weg is, laat oud glas veel warmte ontsnappen. 
Rolluiken of dikke gordijnen zorgen voor een extra isolatielaag. Laat gordijnen net 
tot op het venstertablet hangen, zodat ze de warmteafgifte van de radiator eronder 
niet hinderen. 

Investeer in hoogrendementsglas. Dat isoleert drie keer beter dan oud dubbel 
glas, zonder dikker te zijn. Of kies drievoudig glas als je het neusje van de zalm wil. 
Je verliest minder energie. Het glas is ook warmer aan de binnenkant. Dat voel je als 
je er dichtbij gaat staan.

Stap 2 • Controleer je glas
Hou een aansteker bij het raam. Bij enkel 
glas zie je twee reflecties. Bij dubbel glas 
vier. Is het glas ouder dan 20 jaar, dan 
vervang je het beter. Heeft één van de 
reflecties een licht andere kleurtint? Dan 
heb je hoogrendementsglas en ben je 
klaar. Zes reflecties is drievoudig glas.

Hoogrendementsglas, u-waarde 1.1 
is meestal de beste keuze. Tussen 
de glasbladen zit aan de rand een 
afstandshouder (de band die je ziet als 
je in de rand tussen de twee glasbladen 
van dubbel glas kijkt). Klassiek is die in 
aluminium, een goede geleider. Vraag 
voor je nieuw glas uitdrukkelijk naar een 
isolerende afstandshouder (warm edge). 
Bij kleine of smalle ramen verbetert dat 
de isolatiewaarde van het hele venster tot 
20 procent. Bij aluminium ramen is dat 
het verschil tussen condens op de rand 
of niet, bij houten ramen verbetert het 
de levensduur van het raam.

Hoogrendementsglas bestaat uit twee 
glasbladen. Hebben die een verschillende 
dikte, dan houden ze beter lawaai 
buiten. Woon je naast een treinspoor 
of aan de luchthaven, dan kies je beter 
akoestisch glas. Verder kan je kiezen voor 
veiligheidsglas, inbraakwerend glas of 
zonwerend glas. 

Voor het plaatsen van hoogrendementsglas krijg je premies.  
Kijk op www.energiesparen.be of bel het gratis nummer 1700.

Stap 1 • Controleer je ramen
Zijn je ramen nog in goede staat? Bij 
houten ramen controleer je op rot, 
kromtrekken en luchtdicht afsluiten. 
Oude aluminium ramen hebben soms 
geen thermische onderbreking. Bij PVC 
kijk je de sluitingen en de rubbers na. 
Kunnen de ramen nog minstens 20 jaar 
mee? Dan mag je direct door naar stap 2.

Bij nieuwe ramen kies je voor 
isolerend schrijnwerk. Bij aluminium 
en PVC schrijnwerk is er een thermische 
onderbreking. Verbeterde houten kaders 
hebben bijvoorbeeld een kurklaag. Vraag 
een luchtdichte plaatsing. Zo vermijd je 
condens. Bovendien houdt je raam dan 
beter geluid tegen.

Denk aan ventilatie. Ventilatieroosters in 
het raamkader laten verse lucht binnen. 
De beste roosters zijn zelfregelend. Een 
inwendige klep houdt stormwind tegen. 
Een akoestisch rooster is geschikt voor 
slaapkamers of ramen aan de straatkant. 
De aannemer of je architect berekent de 
nodige ventilatiedebieten.

Wil je later je muur nog isoleren 
met buitenisolatie? Laat je nieuwe 
ramen dan gelijk met de voorkant 
van de gevel plaatsen. Zo kan 
de isolatie nadien makkelijker 
aansluiten.
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DE VLOER

Langs de vloeren van je huis gaat 
gemiddeld 15 procent van je 
verwarmingskosten verloren.  
Heb je een kruipkelder of een kelder? 
Dan is na-isoleren perfect mogelijk.  
Bij een vloer op volle grond moet 
je breken. Dat loont enkel als je de 
vloerbedekking wil vervangen. Gelukkig 
is het warmteverlies via volle grond 
kleiner dan bij een kruipkelder.

Hoge kruipruimte of kelder
Bij hogere kruipruimtes (meer dan 
40 cm hoog) met een vlak plafond werk 
je met isolatieplaten. Kleef de platen 
mooi aansluitend tegen de onderkant 
van de vloer met kleefgips of niet- 
naexpanderend PU-schuim. Leidingen 
pak je in met zachte minerale wol. Is het 
plafond niet vlak? Bevestig dan flexibele 
platen minerale wol met kleefpennen aan 
het plafond. 

Bij vloeren op houten balken klem je 
platen minerale wol tussen de balken. 
Maar let op: in de zomer kan warme 
buitenlucht condenseren op de 
onderkant van de balken. Bescherm 
ze met een isolerende plaat, zoals een 
houtvezel-onderdakplaat. Je schroeft die 
gemakkelijk tegen de onderkant van de 
balken.

Laat je de vloer isoleren met gespoten 
polyurethaan-schuim? Weet dan dat het 
tientallen jaren duurt voor jouw besparing 
de milieu-impact van de drijfgassen 
compenseert. De basiscomponenten van 
PUR zijn giftig. Verlucht de kelder goed, 
en blijf uit de woning weg tot het product 
uitgehard is. Tijd voor een weekendje 
weg!

Vloer op volle grond
Een laag isolatie boven op de bestaande 
vloer lukt soms. Maar dikwijls kom je 
in problemen: deuren afzagen, dorpels 
verleggen, trapjes maken. De bestaande 
vloer uitbreken is dan de enige optie. 
Dit is enkel mogelijk bij een grondige 
verbouwing, als je ook de leidingen in 
de vloer wil vernieuwen. Doe je toch die 
kosten? Zorg dat je nieuwe vloer dan 
voldoet aan de normen van de toekomst: 
een u-waarde lager dan 0,24 W/m²K.

Is de plaats boven de betonplaat beperkt? 
Gebruik alternatieve technieken. Een 
houten vloer of laminaat met ondervloer 
kan je ook op een balkenlaag leggen. 
Tussen de balken krijg je heel wat 
isolatie. Of leg drukvaste isolatieplaten en 
estrich vloerelementen die als ‘chappe’ 
kunnen worden gebruikt – een zwevende 
dekvloer dus.

Je krijgt een premie voor vloerisolatie geplaatst door een vakman.  
Kijk op www.energiesparen.be of bel naar het gratis nummer 1700.

Lage kruipruimte
Lage kruipruimtes (minder dan 35 cm 
hoog) kan je laten volblazen met 
(gerecycleerd) piepschuim in bolletjes 
of vlokken. Leg eerst een stevige 
folie op de bodem. Leidingen in de 
kruipruimte worden met deze methode 
wel onbereikbaar. Als alternatief kan 
je het isolatiemateriaal in zakken in de 
kruipruimte plaatsen. Stapel goed op, tot 
tegen het plafond. Als je aan de leidingen 
wil werken, haal je de zakken weer weg.
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MUREN

Muren isoleer je bij de bouw van je 
woning. De meerkost van een goede 
isolatie is beperkt, de besparing op je 
verwarmingsfactuur voor de rest van 
je leven. Bestaande muren zijn echter 
zelden goed geïsoleerd. Gelukkig kan 
je ze na-isoleren. 

Spouwmuurisolatie is niet duur. Dit 
is economisch de meest rendabele 
investering. Gevelisolatie kost heel 
wat meer, maar je kan dikker isoleren, 
zonder koudebruggen.

Stap 1 • Controleer je muur
Wil je een bestaande muur isoleren? Controleer dan eerst of je een spouwmuur hebt. 
Kijk op je bouwplan of zoek naar open verticale voegen of kleine roostertjes onderaan 
de gevel. Ook het metselverband kan helpen: bij een spouw zie je enkel lange kanten van 
de stenen. Voor de ultieme test boor je een klein gaatje in een voeg. Bij een spouwmuur 
zal je na 10 centimeter ‘doorschieten’. Langs het gaatje kan je met een lange naald voelen 
of er al iets in de spouw zit.

Een lege spouw? Controleer dan verder. Heb je last van vocht, vorstschade of 
mortelresten in de spouw, dan is spouwmuurisolatie af te raden. Ook bij een geverfde 
gevel kan de spouwmuur meestal niet geïsoleerd worden. Bovendien heeft na-isolatie 
enkel nut indien de spouw minimum 4 cm breed is. Denk je dat jouw spouw geschikt is? 
Goed zo! Ga verder naar stap 2.

Geen spouw, of spouw niet geschikt? Kijk dan of je woning erfgoedwaarde heeft.  
Mag je met de gevel je zin doen? Kies dan voor buitenisolatie. Ga verder naar stap 3.
Geen spouw, en de gevel moet bewaard blijven? Dan is binnenisolatie de laatste 
mogelijkheid. Ga verder naar stap 4.

Voorzie je nog andere werken aan de muur? Worden de ramen nog vernieuwd? 
Dan doe je dit best eerst. Zo kan de nieuwe isolatielaag nadien perfect aansluiten op 
de ramen. Dat is makkelijker dan ramen aanpassen aan een bestaande isolatielaag.
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Stap 2 • Spouwmuurisolatie
Laat vooraf een gratis controle uitvoeren door een 
isolatiebedrijf! Kies steeds een aannemer die werkt volgens norm 
STS 71-1. Zo ben je zeker dat het werk correct uitgevoerd wordt, 
en kan je nadien je premie aanvragen. Heb je een rijwoning? 
Vraag dan of de buren meedoen. De prijs is lager, en er zijn 
minder koudebruggen.

De aannemer controleert of de spouw technisch geschikt 
is. Hij sluit openingen naar rolluikkasten en spouwen van 
buurwoningen af met speciale borstels. De aannemer boort 
gaatjes volgens een opgelegd patroon in de voegen van de gevel. 
Hij vult de spouw op met isolatiemateriaal en voegt de gaatjes 
weer op.

Stap 3 • Buitenisolatie
Bij buitenisolatie pak je het hele huis in met isolatiemateriaal. 
Zo is er geen risico op koudebruggen. De isolatie is niet 
weerbestendig. Je moet ze dus beschermen met een nieuwe 
gevelbekleding. Dat kost wat, maar je schenkt jezelf dan ook 
meteen een nieuwe look voor je huis. Een buitenpleister (crépi) 
wordt meestal aangebracht op platen van EPS (piepschuim). 
Je kiest best voor een systeem. De fabrikant heeft isolatie en 
afwerking dan op elkaar afgestemd. Leien, platen of houten 
planken zet je op een onderstructuur. Je kan het isolatiemateriaal 
vrij kiezen. Steenstrips zet je best op isolatieplaten van dezelfde 
fabrikant. 

De nieuwe gevelbekleding maakt deze oplossing tot de duurste. 
Voor de voorgevel heb je bovendien een bouwvergunning 
nodig. Daarom isoleer je bij buitenisolatie best zo dik mogelijk: 
de isolatie is maar een klein deel van de kostprijs. Heb je een 
spouwmuur? Breek dan de gevelsteen weg. Zo win je direct meer 
dan 10 cm om te isoleren. De meerkost van de gevelafbraak 
win je terug doordat de aansluitingen aan dakrand en ramen 
makkelijker worden. 

Voor muurisolatie kan je een premie krijgen. Je moet dan 
werken met goedgekeurde materialen, geplaatst door een 
erkend aannemer. Kijk op www.energiesparen.be of  
bel naar het gratis nummer 1700.

Stap 4 • Binnenisolatie
Binnenisolatie is een laatste redmiddel. De kans op koude-
bruggen is hier praktisch 100%. 

Vraag daarom deskundig advies bij een architect of gecertificeerd 
aannemer. Bij een klassiek systeem breng je isolatie aan op 
de binnenkant van de muur. Die isolatie moet dampdicht 
zijn, of afgewerkt worden met een degelijk dampscherm om 
condensatieproblemen te voorkomen. Laat de dampdichting 
luchtdicht aansluiten op muur, vloer en plafond! Daarna werk je 
af met bijvoorbeeld gipskarton of gipsvezelplaten. 

Er bestaat ook een nieuw systeem dat condensatie intern kan 
opvangen in capillaire materialen. Bouwdelen die door de 
isolatielaag gaan moet je deels mee inpakken (binnenmuren, 
verdiepingsvloeren, raamopeningen, …). 

Er zijn heel wat nieuwe materialen om koudebruggen 
aan te pakken bij binnenisolatie, dikwijls gebaseerd op 
aerogel. Ze zijn duur, maar meestal heb je maar beperkte 
hoeveelheden nodig.

Een volledig overzicht van isolatiematerialen  
vind je op pagina 31.
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ENERGIEBRONNEN

Fossiele brandstof
De klassieke gas- en mazoutketels hebben de laatste jaren 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. Heb je nog geen 
condensatieketel? Dan loont het de moeite je oude ketel te 
vervangen! 

Condensatieketels halen een rendement van minstens 
91 tot 97 procent bij aardgas (HR Top label). Deze ketels laten 
bovendien de waterdamp in de rookgassen condenseren om zo 
het verwarmingswater voor te verwarmen. Het rendement van de 
condensator wordt opgeteld bij het rendement van de ketel. Op 
die manier zijn rendementen tot 109 procent mogelijk. Ook voor 
mazout bestaan condensatieketels (Optimaz elite label). Die zijn 
echter een stuk duurder dan de niet-condenserende versie. Heb je 
gas in de straat, dan stap je beter over.

Kies een installatie met buitenvoeler. Die past de water-
temperatuur van de ketel aan volgens het seizoen. Zo kan de 
installatie het grootste deel van de stookperiode op een regime 
van 45 - 55°C werken. De condensator haalt dan zijn hoogste 
rendement. Door de lagere temperatuur verliezen de ketel en 
de buizen minder warmte naar de omgeving. Wanneer het 
buiten heel koud is werkt de stookketel automatisch op hogere 
temperaturen om je huis goed warm te houden.

Kies een modulerende ketel. Het vermogen van je ketel 
is berekend op -10 °C buiten. In België is het zelden zo 
koud. Een gewone ketel zal dan continu aan-uit schakelen. 
Een modulerende ketel gaat gewoon zachter branden. 
Dat vermindert stilstandsverliezen.

Hernieuwbare brandstof
Fossiele brandstof zal ooit opraken. Bovendien stoot het veel CO2 
uit. Geen gas in de straat? Of liever milieuvriendelijker? Kies 
voor hernieuwbare brandstof!

De best gekende zijn houtpellets: houtkorreltjes gemaakt uit 
houtafval van zagerijen, geperst met behulp van stoom. Op die 
manier is lijm niet nodig. Kies steeds pellets van klasse A1, de 
oude DINplus-norm. Ze produceren minder asse en hun vorm 
is ideaal voor kachels en ketels. Voor kachels koop je pellets in 
zakken van 15 kg. Voor een complete verwarmingsinstallatie 
plaats je een silo of een opslagtank. Zo kan je goedkoper in bulk 
kopen. De ketel wordt automatisch gevuld. Eens de tank gevuld, 
is dit systeem dus even gemakkelijk als een stookolieketel. Bij een 
goede ketel leegt de installateur de asseschuif bij het jaarlijkse 
onderhoud.
`
Wat met fijn stof? Pellets zijn een genormeerde brandstof, en de 
kachels halen een zeer hoog rendement. De uitstoot is daardoor 
15 tot 30 keer lager dan met klassieke verbrandingstoestellen. 
Als iedereen overstapt wordt de luchtkwaliteit dus beter!

Als lid van de Gezinsbond krijg je korting bij aankoop van 
een pelletkachel of –ketel bij sommige handelaars.  
>>> www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/

Verwarming

Vraag aan je installateur een correcte warmteberekening. Vroeger was een ketel van 30 à 40 kW standaard. Een geïsoleerde woning 
heeft minder dan 20 kW nodig. Klein is zuinig. Je koopt toch ook geen vrachtwagen als je een zuinige gezinswagen zoekt?
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Warmtepomp
Een warmtepomp gebruikt elektriciteit als brandstof. In 
combinatie met groene stroom krijg je zo een duurzame 
verwarming. De elektriciteit verwarmt niet direct, maar drijft een 
pomp aan. Die perst warmte uit een bron op lage temperatuur 
samen tot een hogere temperatuur, zoals in een fietspomp. Zo 
verwarm je je woning. Met één kWh elektrische energie kan je 
meerdere kWh warmte je huis in pompen. Of een warmtepomp 
effectief zuiniger is dan een klassieke installatie hangt af van 
een aantal factoren:

• Het rendement van een warmtepomp hangt vooral af van het 
verschil in temperatuur tussen de bron en het afgiftesysteem. 
De prijs hangt vooral af van de bron.

• Een installatie met buitenlucht als bron is vrij goedkoop. 
Maar als het buiten heel koud is, zakt het rendement van 
je installatie. Net als je ze het hardste nodig hebt. In de 
tussenseizoenen kan je dit systeem perfect als bijverwarming 
gebruiken. Maar enkel in een erg goed geïsoleerde woning kan 
je het hele jaar door economisch verantwoord verwarmen met 
buitenlucht als bron.

• Een installatie die warmte uit de bodem of grondwater haalt is 
heel wat duurder. Heb je een grote tuin, dan kan je horizontale 
buizen ingraven. In kleine tuinen is een verticale boring 
nodig. Je warmtepompspecialist rekent de correcte grootte 
van het net uit. Deze installatie heeft het hele jaar hetzelfde 
rendement.

• Ook de watertemperatuur in je verwarmingsinstallatie bepaalt 
het rendement. Hoe lager, hoe beter. Je opteert dus best 
voor vloer- of wandverwarming of overgedimensioneerde 
radiatoren. Ook de isolatie van je woning speelt een rol. In een 
slecht geïsoleerd huis is een warmtepomp geen optie.

Elektriciteit is per kWh gemiddeld vier keer zo duur als 
gas of stookolie. Pas als je installatie gemiddeld meer 
dan 4 kWh warmte verpompt per kWh elektriciteit is 
ze goedkoper. We spreken dan van een SPF (Seasonal 
Performance Factor) van 4 of meer.

Warm water
Je verwarmingsketel kan ook warm water maken. Een door-
stroom ketel heeft een hoger vermogen. Gebruik je een externe 
boiler? Dan kan de ketel kleiner. Hij heeft immers tijd om het 
water te verwarmen. Kies een boiler met laag warmteverlies 
(40 watt of lager). Isoleer ook alle leidingen. 

Voorzie je ook een zonneboiler? Kies die van hetzelfde merk als 
de ketel. Zo kunnen de sturingen elkaar verstaan.

In ons klimaat is verwarming in de winter een noodzaak. Het afgiftesysteem gaat het langst mee: kies 
dus goed. In een erg goed geïsoleerd huis verwarm je efficiënt met enkele losse verwarmingselementen, 
zoals een hoogrendementskachel. In een standaard woning biedt centrale verwarming duidelijk 
méér comfort. Verwarming op lage temperatuur biedt de meeste mogelijkheden als je een ketel kiest. 
Maar eerst even iets over je brandstof.

Voor een warmtepomp krijg je een premie. Kijk op  
www.energiesparen.be of bel het gratis nummer 1700.

fidel
Sticky Note
Opmerking van Filip (iTroniX):
Dit was waar in 2017, maar de nieuwe Panasonic T-CAP warmtepompen hebben die moeilijkheid overwonnen:
Het vermogen dat zo een warmtepomp levert daalt niet als het kouder wordt.

fidel
Highlight
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Dit was waar in 2017, maar de nieuwe Panasonic T-CAP warmtepompen hebben die moeilijkheid overwonnen:
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Warmtepomp in combinatie met PV zonnepanelen is een ideale duurzame verwarming! Bekijk onze ervaringen op de site van iTroniX.
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Afgifte
systemen

Bij een centrale verwarming 
verdwijnt de ketel in een 

technische ruimte. Moderne 
ketels zijn zo klein dat ze zelfs 

in een keukenkastje passen. 
Het afgiftesysteem is aanwezig 
in elke ruimte die je verwarmt. 

Het bepaalt je warmtecomfort. 
Maar ook het rendement van je 
installatie. Kies dus zorgvuldig. 

Onderhoud je installatie, en 
stel ze goed in. Zo haal je het 

maximum uit je energiefactuur.

KIES OVERGEDIMENSIONEERD

Moderne verwarmingsketels werken 
allemaal beter op lage temperatuur. 
Zorg dat je afgiftesysteem ook op 
lage temperatuur kan werken. Kies 
grote radiatoren, convectoren op 
lage temperatuur, vloerverwarming 
of wandverwarming. Hang een 
programmeerbare thermostaat in de 
leefruimte. In de andere kamers kies 
je thermostaatkranen.

Hang radiatoren tegen binnenmuren 
of geïsoleerde muren. Lukt dat niet? 
Plaats dan reflecterende folie achter 
de radiator. Tegen de radiator met de 
reflecterende kant naar de muur, of tegen 
de muur met de reflecterende kant naar 
de radiator. Dit beperkt het warmteverlies 
met 70 procent!

ONDERHOUD JE INSTALLATIE

• Laat je ketel controleren door een 
erkend installateur. Mazoutketels en 
warmtepompen jaarlijks, gasketels 
elke twee jaar.

• Voor vaste brandstof en mazout laat 
je elk jaar de schoorsteen reinigen.

• Ontlucht elk jaar je radiatoren. Is het 
onderste deel van je radiator warm en 
het bovenste deel nog koud? Dan zit er 
veel lucht in, en moet je dringend aan 
de slag. Met het sleuteltje laat je de 
lucht ontsnappen. Begin bij de onder-
ste radiatoren, en eindig op de hoogste 
verdieping.

• Reinig elk jaar je radiatoren en con-
vectoren. Zuig stof weg en maak ze vrij.

• Controleer regelmatig de druk van je 
installatie. De drukmeter moet tussen 
1,5 en 2 bar staan. Te laag? Vul dan 
water bij. Moderne ketels meten dit zelf 
en geven op tijd een foutmelding.

• Een lucht-lucht warmtepomp? Reinig 
twee keer per jaar de buitenunit. Stof 
en bladeren kunnen de luchttoevoer 
verstoppen.

STEL JE INSTALLATIE IN

• Stook het niet te warm. Een t-shirt is 
geen winterkledij. Een graad minder 
bespaart 7 procent op je verwarmings-
factuur.

• Verlaag de temperatuur ’s nachts of 
bij afwezigheid met 5 °C. Dat kan al 
een uur op voorhand. Je huis blijft zo 
lang wel warm.

• Verwarm enkel waar nodig. Stel je ther-
mostaatkranen correct in. Er bestaan 
ook programmeerbare thermostaatkra-
nen voor ruimtes waar de warmtevraag 
wisselt, zoals de badkamer.

• Schakel je verwarmingsketel uit in de 
zomer of zet hem op zomerstand.

• Isoleer je leidingen. Dit bespaart 6 
euro per jaar per meter! Bochten en 
verbindingsstukken tellen voor een vol-
le meter. Vergeet ze niet! Kies de dikte 
van de isolatie even dik als de leiding. 

Hoe warm instellen? • Leefruimtes: 19 à 20°C.
  • Babykamer: 18° 
  • Slaapkamers: 16 °C tenzij er gestudeerd wordt
  • Badkamer: 22 °C
  • Gang en toilet 16 °C
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Ventilatie in huis is echt nodig! Elke bewoner 
produceert dagelijks liters vocht door koken, 
wassen en douchen. Bovendien hangen in huis nog 
wel meer dampen rond: oplosmiddelen uit verf en 
meubels, weekmakers uit plastic, poly-aromatische 
koolwaterstoffen uit je kookpan of de kachel. 
Wat frisse lucht kan geen kwaad…

KIES EEN VENTILATIESYSTEEM

Minimum in een bestaande woning:
• Voer vervuilde lucht af via dampkap en badkamerventilator. 

Vernieuw je ramen of glas? Plaats dan ventilatieroosters in 
de droge ruimtes: woonkamer, bureau, slaapkamers.

Bij een grondige renovatie: plaats een ventilatiesysteem. 
• Systeem A werkt zonder motor, met natuurlijke trek. Het wordt 

zelden geplaatst. Systeem B heeft een toevoermotor. Dat geeft 
meer kans op ongewenst condens. Dit type is niet geschikt 
voor woningen.

• Systeem C werkt met een afzuigmotor. Je hebt enkel afvoer-
buizen nodig vanuit de natte ruimtes: keuken, wasplaats, 
badkamer en toilet. Regelbare roosters in de ramen zorgen 
voor toevoer in de droge ruimtes. Het onderhoud en energie-
verbruik is beperkt. Nadeel: de toevoerroosters laten veel 
buitenlawaai door. Akoestische roosters bestaan, maar zijn 
duur.

• Systeem D heeft een toevoermotor en een afzuigmotor. Je hebt 
toevoerbuizen nodig naar de droge ruimtes en afvoerbuizen 
vanuit de natte ruimtes. Voordeel: de toevoerlucht wordt 
gefilterd en voorverwarmd. Dempers houden buitenlawaai 
tegen. Nadeel: een grote installatiekost, meer onderhoud van 
de kanalen, een hoger elektriciteitsverbruik.

De kanalen van je ventilatiesysteem moeten om de vijf 
jaar gereinigd worden. Bespaar nooit op toegangsdoppen. 
Vraag leidingtrajecten die makkelijk te reinigen zijn.

ONDERHOUD JE SYSTEEM

Ventilatie moet verse lucht leveren. Af en toe reinigen is 
de boodschap:
• Reinig of vervang de filters volgens de richtlijnen van de fabrikant.
• Ga twee keer per jaar met de stofzuiger door de 

ventilatieroosters.
• Een ventilatiesysteem? Stel een onderhoudsplan op 

samen met de installateur. Daarin staat wat je zelf doet: 
filters vervangen en ventielen reinigen. De installateur zal 
de motoren onderhouden en de kanalen reinigen.

Ventilatie

ER IS TOCHT GENOEG IN MIJN HUIS!

Koude tocht is niet aangenaam. Maar tocht kan ook gevaarlijk 
zijn. Huizen worden steeds beter geïsoleerd. De warme lucht 
in huis bevat veel vocht. Op weg naar buiten condenseert dat 
water in de isolatielaag. Op termijn krijg je schimmel. Die tast 
de structuur van je huis aan. En de sporen maken je ziek.

Ventileren doe je daarom planmatig. Eerst maak je het huis zo 
luchtdicht mogelijk aan de binnenkant van de isolatielaag. Vocht 
in de lucht moet dan aan de warme kant blijven. Het kan dus 
niet condenseren. Daarna zorg je voor plaatsen waar verse lucht 
binnen kan. Vervuilde lucht moet naar buiten op plaatsen waar 
condens geen kwaad kan.

MAAK JE HUIS LUCHTDICHT

• Warme, vochtige lucht mag niet ontsnappen waar het water 
kan condenseren. Ga op kierenjacht! Kleef tochtstrips rond 
ramen en deuren. Tocht onder de deur? Laat de schrijnwerker 
een valdorpel plaatsen. 

• Plaats een luchtdicht dampscherm tegen je isolatie op 
zolder. Kleef de naden dicht met geschikte kleefband. Kleef de 
randen luchtdicht vast aan muren, vloer en balken.

• Oude rolluikkasten zijn tochtgaten. Maak ze open en kleef 
isolatie aan de binnenkant. Sluit ze nadien luchtdicht weer 
af. De opening van het rolluiklint kan je afsluiten met een 
tochtborstel.

• Warme lucht stijgt. Heb je een open trap in de leefruimte, 
of een vide? De lucht koelt boven af en komt koud weer naar 
beneden. Plaats een gordijn of een tussendeur.

Na een grondige verbouwing controleer je de lucht-
dichtheid van je woning met een blowerdoor-test.  
Zo weet je waar er nog kieren zijn.

fidel
Highlight
Dit is volgens ons de meest ECO-nomische en ECO-logische oplossing, wat men ook beweert over dit systeem. Wanneer het goed aangelegd is zéér interessant, vooral in combinatie met een zogenaamde "Canadese Put". (Zie site iTroniX)
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Dit is volgens ons de meest ECO-nomische en ECO-logische oplossing, wat men ook beweert over dit systeem. Wanneer het goed aangelegd is zéér interessant, vooral in combinatie met een zogenaamde "Canadese Put". (Zie site iTroniX)
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Fossiele brandstoffen zoals aardgas, 
aardolie en steenkool zijn niet 
hernieuwbaar. Volgens wetenschappers 
hebben we ongeveer de helft van de 
makkelijke fossiele bronnen opgebruikt. 
De tweede helft opdelven wordt steeds 
moeilijker, en dus duurder. Bovendien 
beloofden we bij de klimaatakkoorden 
van Parijs om deze energiebronnen af 
te bouwen.

Nucleaire energie levert in België 
een groot deel van de elektriciteit. 
De kerncentrales zijn echter verouderd, 
en zullen in de komende jaren 
waarschijnlijk verdwijnen. Omdat 
het afvalprobleem van kernenergie 
niet opgelost geraakt, schakelen we 
beter over op andere vormen van 
energievoorziening.

Hernieuwbare energiebronnen 
daarentegen zijn onuitputtelijk: zon, 
wind, water en hout. Deze bronnen 
worden ons door de natuur aangereikt 
en zijn minder schadelijk voor het 
milieu. Ook de elektriciteitsvoorziening 
in je woning kan via hernieuwbare 
energiebronnen gebeuren! Ga jij de 
uitdaging aan en kies je voor groene 
energie?

KIES DE GOEDKOOPSTE LEVERANCIER

verbruik volgend jaar. Ook eventuele 
kortingen voor domiciliëring of omdat 
je lid bent van de Gezinsbond zijn niet 
meegerekend.

 Leveranciers veranderen geregeld  
hun contracten. Staat jouw contract 
niet meer in de lijst? Dan kan je op  
http://www.creg.be/nl/cregscan#/ 
berekenen of het duurder of 
goedkoper is dan de huidige 
marktcontracten.

Overstappen? Sluit een contract af bij 
een nieuwe leverancier. Hij zal de nodige 
stappen zetten om je over te schakelen 
zonder onderbreking. Je kan op elk 
moment overstappen met één maand 
opzegtermijn. Leveranciers mogen geen 
overstapkosten rekenen. Wel opletten: 
sommige leveranciers rekenen een deel 
vaste kosten aan en betalen die niet terug 
als je voortijdig opstapt.

Kies je  
energie leverancier

KIES DE GROENSTE LEVERANCIER

Alle energieleveranciers hebben contracten met groene stroom. Ze leveren garanties van 
oorsprong aan de VREG, de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt om dat 
te bewijzen. Sommige garanties komen echter uit het buitenland.

Kies een leverancier die echt in duurzame stroom investeert. Je vindt de rangschikking op 
http://mijngroenestroom.be/klassement/. Zo ben je zeker dat jouw stroom een leefbare 
planeet achterlaat voor onze kinderen en kleinkinderen.

Op de website https://vtest.vreg.be kan je 
de prijzen van alle leveranciers vergelijken 
voor je eigen verbruiksprofiel. Je hebt wel 
enkele gegevens nodig. Die vind je op je 
laatste eindafrekening voor aardgas en/of 
elektriciteit.

Vul je postcode in. Kies of je wil vergelijken 
voor elektriciteit, aardgas of allebei. Klik 
op ‘gezin’. Het programma vraagt dan of je 
een budgetmeter hebt. 

Heb je zonnepanelen? Klik dan ‘ja’ 
bij terugdraaiende teller, en geef het 
vermogen van je omvormer.

Geef het verbruik van vorig jaar in. Het 
programma berekent de prijs van elk 
contract, bij elke leverancier. Let op! Dit is 
geen correcte berekening van de factuur 
die je op het einde van het volgende jaar 
zal moeten betalen. Die hangt af van je 
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HOE KOOP JE ZONNEPANELEN?

Hoeveel energie wil je gaan opwekken? Waarschijnlijk net zoveel 
als je jaarlijks verbruikt. Kijk daarom naar je afrekening van het 
jaar voordien. Is er een reden waarom je in de toekomst meer zou 
verbruiken – bijvoorbeeld opgroeiende kinderen of de aankoop 
van een elektrische auto? Houd daar dan rekening mee. 

Opgelet: als je nu een dubbele meter hebt (piek/dal), en je wil 
die graag houden, bedenk dan dat zonnepanelen enkel in het 
weekend de dalmeter terugdraaien. Je kan dus wel een hele week 
je totale dagverbruik opwekken, maar slechts 2/7de van je totale 
nachtverbruik. En als je elektrisch verwarmt met accumulatie, 
heb je soms nog een aparte teller voor ‘s nachts. Zonnepanelen 
draaien deze teller nooit terug.

Met de gewenste opbrengst en de gegevens van je dak vraag je 
offertes aan bij enkele installateurs van zonnepanelen. Je kan 
ook intekenen op een groepsaankoop. De installateur zal het 
nodige vermogen berekenen. Het vermogen van zonnepanelen 
wordt uitgedrukt in wattpiek (Wp): de hoeveelheid energie die ze 
opwekken onder specifieke testomstandigheden. In België levert 
een ideaal geplaatste PV-installatie van duizend wattpiek jaarlijks 
bijna 1000 kWh elektriciteit.

Bij de panelen hoort een omvormer. Die zet de gelijkspanning 
om in wisselspanning voor het net. Het vermogen van de 

Zonne stroom

IS JE DAK GESCHIKT VOOR ZONNEPANELEN?

Een ideaal dak voor zonnepanelen is zuidwaarts gericht, met 
een helling van 36 graden. Tussen zuidoost en zuidwest, met een 
helling tussen 20° en 60°, haal je nog steeds 95 procent van de 
ideale jaaropbrengst. Is je dak oost of west gericht, dan plaats je 
de panelen liever platter. Op een plat dak kan je de panelen met 
sokkels perfect richten.

Twijfel je? Dan kan je op de zonnekaart je opbrengst opzoeken 
per dakdeel: https://apps.energiesparen.be/zonnekaart. 
Schaduw kan roet in het eten gooien. Zonnecellen staan in serie. 
Ze gedragen zich bij schaduw als een tuinslang die je op één 
plaats dichtknijpt. Heb je schaduw op je dak? Kies dan voor een 
installatie met optimizers of micro-omvormers. Zoek best een 
installateur met ervaring .

Lokale productie is in! Groentjes teel je in  
de moestuin. Energie kweek je op je dak.  

Plaats zonnepanelen en je koopt je elektriciteit  
voor de komende 20 jaar in één keer.  

Maar wel met 50 procent korting!

omvormer mag tot 20 procent kleiner zijn dan het vermogen van 
de panelen. Als particulier mag je omvormer nooit zwaarder zijn 
dan 10 kVA. Vanaf 5 kVA heb je een driefasige aansluiting nodig.

Een correcte offerte vermeldt minstens:
• Merk, model en type van de aangeboden panelen en omvormer. 
• Het gebruikte bevestigingsmateriaal.
• Productgaranties, en de garantie op het systeem.
• Het geïnstalleerd vermogen
• Berekening van de jaarlijkse opbrengst, met opbrengstgarantie
• Een legplan, de plaats van de omvormer en de kabels
• Wat wel en niet inbegrepen is in de prijs
• De totaalprijs, inclusief BTW

Controleer de offertes. Bij twijfel kan je contact opnemen met 
de energieconsulent van de Gezinsbond. Laat de installatie 
plaatsen door de installateur met de beste offerte.
Registreer de installatie bij je netbeheerder. Vergeet niet de 
opbrengst maandelijks te noteren. Zo kan je tijdig ingrijpen als er 
iets mis is.

BEREKEN JE RENDEMENT

De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren flink gedaald. 
Je betaalt in 2017 tussen 1,3 en 1,5 euro per wattpiek.  
Bij de Vlaamse regulator voor Elektriciteit en gas kan je 
berekenen hoeveel energie kost: https://vtest.vreg.be/. 

Bereken eerst hoeveel je nu betaalt voor je huidig verbruik. 
Daarna bereken je een tweede keer met een nulverbruik, waarbij 
je aanduidt dat je zonnepanelen hebt. Als vermogen voor de 
omvormer, geef je je huidig verbruik, gedeeld door duizend. Het 
verschil tussen beide berekeningen is je jaarlijkse winst.
Je kan je offerteprijs delen door je jaarlijkse winst om de 
terugverdientijd uit te rekenen. In de meeste gevallen schommelt 
dat tussen 7,5 jaar (goedkope installatie, perfect geplaatst) en 
13 jaar (dure installatie, pal oost of west).
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IS JE DAK GESCHIKT VOOR EEN ZONNEBOILER?

Waarschijnlijk wel. Elk dak dat oost, zuid, of west gericht is krijgt 
voldoende zon om water te verwarmen. De oppervlakte die 
je nodig hebt om voldoende warm water te leveren voor een 
gemiddeld gezin is beperkt. Ongeveer 4 m² voltstaat.

Daarnaast moet je binnen plaats hebben om het voorraadvat 
te plaatsen. Reken op een vat van 200 à 300 liter. Hoe korter 
de leidingen, hoe hoger het rendement.

Is het niet jammer om al dat warme water in de douche even 
over je heen te laten lopen en dan weer weg te spoelen? Je kan 
de warmte toch hergebruiken?

De oplossing is de douchewater-warmteterugwinning, kortweg 
de douche-WTW. Eenvoudig uitgelegd is dit een concentrische 
buis. Door de binnenbuis loopt het afvalwater naar beneden, 
terwijl in de buitenbuis proper water omhoog stroomt. Het 
afvalwater geeft daarbij een groot deel van zijn warmte af aan het 
water dat omhoog gaat, zodat dat voorverwarmd bij de douche 
uitkomt.

Gevolg: je moet nu minder warm water bij het voorverwarmde 
koude water voegen om een comfortabele temperatuur uit je 
douchekop te krijgen. Een besparing van maar liefst 50 procent, 
en dat met een douche-WTW die ongeveer 500 euro kost. Je krijgt 
er geen subsidie voor, maar zelfs zonder verdien je dit op 5 jaar 
terug. En het werkt ook zonder zonneboiler.

Let wel: de beste douche-WTW’s hebben een hoogte van bijna 
2 meter. Je kan dit dus enkel installeren als de douche op een 
verdieping staat. De dikte van de dubbele buis is 7 à 8 centimeter. 
Douche-WTW’s  voor het gelijkvloers die je onder de douchebak 
inbouwt, bestaan ook, maar hebben een lager rendement.

Warm water van de zon
Verbruik je veel warm water? Pubers in huis die geregeld douchen?  
Water verwarmen kost veel energie en geld. Met een zonneboiler verwarm je tot 60% van je water gratis. 

HOE WERKT EEN ZONNEBOILER?

Op je dak staat een zonnecollector: een vlakke plaat of een serie 
buizen. Zonlicht valt op de collector en warmt een vloeibare 
warmtedrager op. Dit is meestal water of een mengsel van 
water en glycol. Zodra de collector warm genoeg is, stuurt een 
pomp de warme vloeistof naar een spiraal in het voorraadvat. 
De warmte wordt afgegeven aan het water in het vat, en de 
afgekoelde warmtedrager vertrekt terug naar de collector. 
De sturing schakelt de pomp weer uit als het vat warm genoeg is, 
of de collector te veel afkoelt.
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Kies tussen

Leegloopsysteem Drukgevuld systeem

Bij stilstand loopt de collector leeg. Zo gaat het water niet koken 
als je voorraad warm genoeg is. Vriest het, dan kan de collector 
niet bevriezen.
Voordeel: weinig onderhoud. Nadeel: De collector moet steeds 
hoger staan dan het voorraadvat. Zwaardere pomp nodig.

De leidingen worden gevuld met een glycolmengsel. Dat kan niet 
koken of bevriezen.
Nadeel: zodra je voorraadvat op temperatuur is, wordt de glycol 
in de zomer geregeld heet. Dat versnelt de afbraak. Laat de glycol 
jaarlijks controleren en vervangen indien nodig.

Vlakke plaat collector Vacuumbuiscollector

Ziet er uit als een groot dakraam. Het gehard glas is extra stevig 
en kan makkelijk hagel aan.
Voordeel: goedkoper, steviger.
Nadeel: lagere opbrengst per oppervlakte.

Tussen binnenbuis en buitenbuis zit een vacuüm. Dit isoleert en 
beperkt het warmteverlies.
Voordeel: hogere opbrengst, je kan de buizen naar de zon richten.
Nadeel: duurder, kwetsbaarder.

Externe naverwarming Ingebouwde naverwarming

Een doorstroomverwarmer verwarmt het water bij, als het te 
koud uit het voorraadvat komt.
Alternatief: de verwarmingsketel verwarmt een deel van 
het voorraadvat via een tweede verwarmingsspiraal indien er 
onvoldoende zon is. 
Voordeel: regelsysteem van de zonneboiler en de sturing van 
de verwarming kunnen afgesteld worden.
Nadeel: zonneboiler en ketel moeten van dezelde fabrikant zijn.

Een elektrische weerstand warmt een deel van het voorraadvat 
op indien er onvoldoende zonnewarmte is.
Nadeel: elektriciteit is duur, weinig regeling mogelijk.

Enkel voor sanitair warm water Ook voor woningverwarming

De oppervlakte van de collector is beperkt.  
Ideaal voor kleinere daken.

De oppervlakte van de collector is 2 tot 3 keer groter. Het over-
schot aan warmte helpt je woning verwarmen. Dit kan enkel met 
vloerverwarming in een zeer goed geïsoleerde woning.
Nadeel: in de zomer heb je een warmteoverschot, glycol zal 
versneld afbreken.

ONDERHOUD

• Laat een thermostatische kraan plaatsen op het voorraadvat. Zo vermijd je verbranden aan de kraan na zonnige dagen.
• Isoleer alle leidingen met hittebestendige isolatie. Kies een isolatiedikte gelijk aan de diameter van de buis.
• Heeft je voorraadvat een bescherm-anode? Vraag je installateur ze te controleren bij het onderhoud van de verwarmingsketel.
• Heb je een drukgevuld systeem? Controleer elke maand de drukmeter. De zwarte naald moet gelijk of hoger staan dan de rode 

aanwijzer. Bij drukverlies contacteer je de installateur.
• Om de drie à vier jaar verwijder je best kalkaanslag in het voorraadvat. 
• Regenbuien houden je collector schoon. Controleer in de herfst op mos en vervuiling. Met een zachte borstel en helder water zijn ze 

zo weer proper.

WELKE SYSTEMEN BESTAAN ER?

Kies enkel collectoren die een systeemtest ondergingen (conform EN 12976 of EN/TS 12977) of een SolarKeyMark dragen.  
Je installateur vertelt er graag meer over. Enkel met een label kan je een premie aanvragen.
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De juiste  
isolatie voor 

elk project

Minerale isolatie komt uit zand of gesteente. Minerale wollen (glaswol, 
rotswol) zijn flexibel. Je kan ze makkelijk tussen dakbalken klemmen. Het 
materiaal is zeer dampopen. Warme, vochtige  lucht uit je woning kan op 
weg naar buiten afkoelen en condenseren. Dat is een risico. Plaats aan 
de binnenkant van de isolatie steeds een luchtdicht dampscherm. Kleef 
naden en randen af met speciale kleefband of polymeerlijm. Besteed 
extra aandacht aan  doorboringen, bijvoorbeeld waar leidingen door het 
dampscherm gaan. 
Cellenglas en cellenbeton zijn zeer drukvast. Ideaal om de koudebrug 
onderaan een muur weg te werken.

Chemisch gesynthetiseerde materialen komen meestal 
uit aardolie. Schommelingen in de olieprijs kunnen deze 
materialen fiks duurder maken. Je koopt ze als harde platen, 
dikwijls met tand en groef. Kleef wel altijd de naden toe 
met geschikte kleefband. Valse tocht tussen de platen kan 
de isolatiewaarde sterk verminderen. Polystyreen (EPS, 
XPS) is zeer vochtbestendig. De andere hou je beter droog. 
Drukvaste materialen zijn perfect mogelijk. Wil je dun 
isoleren? Dan zit je hier goed. Maar het heeft een prijskaartje.

Gespoten polyurethaan (PUR) is een speciaal 
geval. De vakman spuit de schuimlaag te 
plaatse. De kwaliteit hangt van zijn kunde en de 
weersomstandigheden af. Er zijn wel twijfels over 
de gezondheids- en milieuaspecten. Wij raden dan 
ook aan om waar mogelijk voor een alternatief te 
kiezen.

Nagroeibare materialen maak je uit plantaardig materiaal. Ze zijn doorgaans milieuvriendelijk en zorgen voor een 
aangenaam binnenklimaat. Wel moet je een grotere dikte voorzien om even goed te isoleren als andere materialen. 
Natuurlijke materialen bevatten een deel gebonden water. Dit kan warmte opslaan tijdens de warmste uren van de dag. Zo 
kan je de temperatuur in de kamers onder het dak verscheidene graden koeler houden dan met klassieke materialen. Ook in 
houtskeletbouw is dit een belangrijk voordeel. Bovendien kunnen deze materialen een beperkte hoeveelheid vocht opnemen 
en weer afgeven. Een vochtgestuurde of ‘slimme’ damprem zal het vocht in de winter tegenhouden, maar het in de zomer 
laten ontsnappen. Zo blijven isolatie en dak perfect droog.

Isolatiemateriaal heeft 
verschillende eigenschappen. 
Sommige materialen isoleren 

beter. Ze hebben dan een lagere 
lambda-waarde. Sommige 

materialen zijn vochtresistent. 
Andere zijn dampopen. 

Drukvaste materialen zijn 
geschikt voor beloopbare 

oppervlakken.

VAN WAAR KOMT HET?
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De lambdawaarde (definitie bij begrippen) geeft aan hoe goed een materiaal isoleert. Lager is beter.
De dikte geeft aan hoeveel centimeter je typisch moet gebruiken om de wettelijke norm van U < 0,24 W/m²K te halen.
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Chemisch 
gesynthetiseerde 
isolatie

PUR - platen 0,027 11,3 O M O O M M O O X O O M

PIR - platen 0,025 10,4 O M O O M M O O X O O M

Resol - platen 0,023 9,6 O M X O M M O O X M O M

EPS - platen 0,035 14,6 O M X O M O O M X O O M

XPS - platen 0,035 14,6 O M O O M O O O X M O M

EPS-parels 0,034 14,2 X X X X X X X M O X X X

PUR - gespoten 0,034 14,2 X X X X X M M X X X X X

Minerale isolatie glaswol 0,032 13,3 X O X M O M X O X X O M

rotswol 0,035 14,6 X O M M O M X O X O O M

Glaswolvlokken 0,032 13,3 X M X X O X X M O X X X

Cellenglas 0,045 18,8 M X O X X X X X X M X O

Vermiculiet 0,050 20,8 X X X X X X M X X X X X

Perliet 0,050 20,8 X X X X X X M X X X X X

GeëXpandeerde klei (ArgeX) 0,103 42,9 X X X X X X X X X X X X

Cellenbeton 0,100 41,7 X X X X X X X X X M X O

Isolatie  
uit herwinbare 
grondstoffen

papiercellulose 0,040 16,7 X O X M O X X X X M O X

Houtvezel 0,060 25,0 M M X O M X X X X O O M

kurk 0,037 15,4 M M X O M X X X X O M O

hennep 0,037 15,4 X O X M M X X X X X O X

vlas 0,040 16,7 X O X M M X X X X X O X

stro 0,070 29,2 X M X M M X X X X X O X

reflectiefolie niet erkend

O OK, materiaal geschikt

M Mogelijk: materiaal toepasbaar, maar met voorwaarden

X Materiaal niet geschikt voor deze toepassing

TYPISCHE ISOLATIETOEPASSINGEN 
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Bouwen doe je niet alleen. Overal staan kenners klaar om je bij te staan 
en te adviseren. Sommigen gratis, anderen betalend. Hier vind je ze:

ECOLOGISCHE MATERIALEN
Vlaams Instituut voor Bio-
ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE 
vzw)
Statiestraat 115, 2600 Berchem
Tel. 03 239 74 23
info@vibe.be
>>> www.vibe.be

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
Pixii, Kennisplatform  
Energieneutraal Bouwen
Gitschotellei 138, 2600 Berchem
info@pixii.be
>>> www.pixii.be

AANKOOPADVIES
Zuinige huishoudtoestellen: 
>>> www.topten.be
Lampen: 
>>> www.olino.org/advice

IDEEËN EN VRAGEN
Algemeen: 
>>> www.bouwinfo.be/forum
Ecologisch: 
>>> www.ecobouwers.be/forum
Alternatieve verwarming: 
>>> www.ecologieforum.eu
Zonne-energie: 
>>> www.zonstraal.be/forum

ENERGIELEVERANCIERS
Ga op zoek naar de goedkoopste 
energieleverancier op
Vlaanderen: vtest.vreg.be
Brussel: www.brusim.be

NETBEHEERDERS
Premieaanvragen, nieuwe aansluitingen. 
Wie is je netbeheerder? 
>>> www.vreg.be/nl/

wie-is-uw-netbeheerder
Eandis: 
>>> www.eandis.be – 078 35 35 34
Infrax: 
>>> www.infrax.be – 078 35 30 20

METERSTANDEN BIJHOUDEN 
EN VERGELIJKEN
>>> www.energieid.be

OVERHEID
Het Vlaams Energieagentschap 
biedt een schat aan informatie over 
subsidies, bouwen en verbouwen, 
energieprestatiecertificaten, groene 
energie, etc.
>>> www.energiesparen.be
gratis nummer 1700

>>> www.wonenvlaanderen.be

GELD LENEN
Voor energiebesparende maatregelen kan 
je geld lenen aan 2 procent rente
>>> www.energiesparen.be/

energielening
gratis nummer 1700

AANNEMERS
Energiebewuste aannemers en  
BEN-aannemers
>>> www.vinduwaannemer.be
Hierop staan enkel aannemers uit je buurt 
die in orde zijn met hun KBO en zonder 
fiscale of sociale schulden.

GEZINSBOND
>>> www.gezinsbond.be/

energiebesparen
energieconsulent@gezinsbond.be
02 507 88 60

ARCHITECTEN
Voor een nieuwbouw of grote verbouwing 
maak je gebruik van een architect. Dit 
is al een belangrijke keuze. Sommige 
architecten zijn vooral bezig met het 
uitzicht van je woning. Energiebewuste 
architecten combineren dit met compact 
bouwen, voldoende isolatie en een 
perfecte ventilatie. 
>>> www.ben-architect.be

BOUWADVIES
Wil je het plan nog eens onafhankelijk 
laten nakijken? Dan kan je daarvoor 
terecht bij je Provinciaal steunpunt 
duurzaam bouwen. Ook je architect is 
daar welkom. Sommige steunpunten 
komen ook aan huis voor advies.

Antwerpen: Kamp C
Tel. 014 27 96 50
info@kampc.be
>>> www.kampc.be

Limburg: DuboLimburg
Tel. 011 39 75 75
info@dubolimburg.be
>>> www.dubolimburg.be

Vlaams-Brabant:  
Steunpunt DuboVlaamsBrabant
Tel. 016 26 72 78
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
>>> www.dubovlaamsbrabant.be

Oost-Vlaanderen:  
Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen Oost-Vlaanderen
Tel. 09 267 78 07
dubo@oost-vlaanderen.be
>>> www.bouwwijs.be

West-Vlaanderen: Acasus
Tel. 058 77 90 13
adviesloket@west-vlaanderen.be
>>> www.acasus.be

Op zoek naar méér informatie?




