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ECOBOUWERS OPENDEUR Eigentijds duurzaam in de stad

Zon en water

Achter de gevel uit de jaren 1920 zit nu een
praktische en comfortabele woning met op
de tweede verdieping twee slaapkamers, op de
eerste verdieping een slaapkamer, de badkamer
met dakterras en aan de tuinzijde het bureau
van Gert. Op het gelijkvloers bevinden zich de
open keuken en living naast de tuin. Op het vlak
van duurzame maatregelen kozen ze voor de
verbouwing van een rijwoning tot passiefhuis,
een zonneboiler, een warmterecuperatiesysteem
aangevuld
met
een
condenserende
aardgasketel
voor
vloerverwarming,
houtskeletbouw, bio-ecologische marterialen
en regenwaterrecuperatie. “Onder het terras zit
een regenwaterput met water voor de toiletten
en om mee te poetsen. De dakoppervlakte
was niet groot genoeg om voldoende water te
recupereren om er ook de was mee te kunnen
doen.” Op termijn komt er ook nog een
groendak.

Trap krijgt tweede leven

Ellen was erg gecharmeerd door de voorgevel
dus beslisten ze om die te behouden, samen
met de zijwanden en de trap. Er werd een nieuw
huis achter de gevel ‘geschoven’. De oude trap
werd eruitgehaald tijdens de verbouwingen,
gezandstraald en teruggeplaatst. Het huis
oogt verrassend ruim, al heeft het maar een
gevelbreedte van 4m80. Die breedte is nu nog
verkleind tot 4m40 omwille van de isolatie van
de muren met de buren.
De ruwbouw en de opbouw van de woning
lieten Gert en Ellen over aan gespecialiseerde

“Volgens mij
wordt het in
de toekomst
vanzelfsprekend
om op deze
manier te
bouwen”
aannemers, maar voor de rest deden ze
veel zelf. Gert legde zelf de buizen voor het
sanitair en de kabels voor elektriciteit. Met de
afbraak erbij duurden de verbouwingen van
het huis ongeveer 1,5 jaar. “We kozen ervoor
om in de buurt een appartement te huren in
die periode waardoor het allemaal zonder
veel stress is verlopen.”
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“Ik hou
niet zo
van koude
gangen.”
Goed geïnformeerd

Als architect verzamelde Gert
zelf veel informatie. “Ik heb
vaak met aannemers gepraat
die ervaring hadden met andere
projecten. Ik volg info op
fora en lees gespecialiseerde
literatuur.” Gert volgde een
cursus bij VIBE en bij Passiefhuis
Platform. “Bij houtskeletbouw
worden de wanden in het atelier
geprefabriceerd, op de werf
worden ze in elkaar gezet. “Als ik
een tip mag geven aan mensen
die duurzaam willen verbouwen,
bekijk dan het gebouw als geheel
en niet enkel de punten die je wil
veranderen. Neem goed de tijd om
je te informeren en maak eventueel
een planning in fases. Zo vermijd
je dat je een aantal jaar later iets
moet afbreken of dat verdere
verbeteringen uitgesloten blijken.”

Geen koude gangen

“Toen ik nog thuis woonde,
moesten we steeds de deuren sluiten
omwille van de koude in de gang. Ik
vond zelf dat temperatuurverschil
tussen gang en kamers heel
onaangenaam. Daarom ben ik blij
met ons ventilatiesysteem met
warmterecuperatie, waardoor er
overal een aangename temperatuur
heerst,” vertelt Ellen. Zowel
ecologisch als comfortabel dus.
Met het ventilatiesysteem wordt
de in- en uitgeblazen lucht
gecontroleerd. De koude lucht
komt binnen, het fijn stof wordt
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gefilterd en komt in een buizenstelsel terecht.
In de warmtewisselaar wordt de warmte van de
uitgaande lucht afgegeven aan de inkomende
koude lucht. In de zomer zorgt een bypass dan
weer dat het binnenklimaat steeds aangenaam
blijft. “Dit systeem is niet goedkoop, rond
de €10.000, maar we vinden het wel heel
aangenaam."
"Voor de beperkte verwarming die nodig is,
hebben we daarnaast nog een condenserende
gasketel met vloerverwarming in de leefruimte
beneden en in de badkamer. Hierdoor
hebben we in de winter in de slaapkamers
een minimumtemperatuur van 17 graden.
In de zomer houden de zonnescreens en
het ventilatiesysteem de temperatuur onder
controle."

Comfort primeert

In de loop van de werkzaamheden ging het
koppel een beetje over hun geplande budget.
Dat de keuzes voor duurzame oplossingen
duurder zijn dan de gangbare oplossingen
deerde hen niet echt. “Ik denk dat dat 10 à
15 % meer kost, maar om die kost te kunnen
dragen, hebben we ervoor gekozen om in
stappen te werken. Zo is onze vloer nog niet
overal afgewerkt, we willen er later nog parket
leggen, en ook de badkamer is nog niet af.
Op termijn komt er nog een glazen vloer om
van de badkamer naar het dakterras te gaan,
zodat er licht blijft vallen in de keuken, en we
plannen ook nog groendaken en een renovatie
van onze gevel.”
Wat de terugverdientijd zal zijn van zijn
investeringen, weet Gert niet in detail. “De
vraag is of alles wel financieel te vertalen moet
zijn. Een laag energieverbruik en voldoende
comfort was voor ons het belangrijkste. Het
zal in de toekomst vanzelfsprekend worden op
een duurzame manier te bouwen”

“De lichtinval
en het zicht op
de tuin vind ik
heerlijk,”
Warm hout

De open achtergevel maakt dat de woning
baadt in een warm daglicht. Door de keuze
voor natuurlijke materialen oogt het huis warm
en eigentijds. De natuurstenen vloer, dolomiet,
heeft een mooie groenbruine schakering en
loopt door op het terras. Natuursteen heeft
als bijkomend voordeel dat het warmtecapterend werkt. Voor het schrijnwerk rond
de wastafels in de badkamer en toiletten en
het keukenwerkblad werd consequent voor eik
gekozen. De ramen zijn in dennenhout, ook
omwille van de isolatiewaarde.

Bewust
wonen in de
stadskern
Gert en Ellen kozen bewust voor een
stadswoning met tuin in een woonerf:
zo wonen ze dicht bij winkels, zwembad,
speeltuinen en openbaar vervoer. Ze
kunnen de tram, trein of bus nemen
binnen een straal van 300m. De kinderen
gaan te voer naar school en spelen graag in
het Park IV in de buurt.

De eigentijdse meubels van onder meer
Habitat, mixen perfect met leuke vondsten uit
kringwinkels of familiestukken. Voor de verf
kiezen ze voor leemverf en kalkbepleistering
(buiten).
“Ons huis is nog niet helemaal af, maar zo
hebben we de tijd om rustig doordacht keuzes
te maken,” vertelt Ellen. "Zo is de verlichting
nog niet rond, maar de keuze voor spaarlampen
en leds staat al zeker op de planning."
“Mijn favoriete plaats in ons nieuwe huis is
de living, die we bewust bij het raam wilden.
De keuken daar plaatsen was ook een optie,
maar ik ben nu erg blij dat we dat niet hebben
gedaan. De lichtinval en het zicht op de tuin
vind ik er heerlijk,” aldus Ellen.

Bezoek het huis van Ellen
en Gert tijdens Ecobouwers
Opendeur. Meer info zie p. 20.
Code: Mortsel AN2640/01)

Steunmaatregelen
Gert en Ellen kunnen op een aantal
steunmaatregelen rekenen voor hun project.
1. Een renovatiepremie van de Vlaamse
Gemeenschap, www.vlaanderen.be
2. Het geïndexeerdebelastingsvoordeel voor een
passiefhuis is € 850 per jaar.
3. Het belastingsvoordeel voor energiezuinige
maatregelen kan oplopen tot 3.600 euro per jaar
en kan over meerdere jaren verspreid worden.
4. Van Eandis krijg je subsidie voor de keuze voor
een passiefhuis, www.eandis.be
5. De Stad Mortsel schenkt sinds 2010 een
verbeteringspremie, www.vlaanderen.be en
www.mortsel.be
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