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S O C I A A L  A P PA R T E M E N T S -
G E B O U W  W E Z E M B E E K - O P P E M
PLAATS : Wezembeek-Oppem

TYPOLOGIE : sociaal appartementsgebouw

BOUWJAAR : 1959

VERBOUWJAAR : 2004

VERWARMDE OPPERVLAKTE : 4845 m²

PRIM. ENERGIEGEBRUIK (VERWARMING + WW) :
                                            75 kWh/m².jaar  (EPB berekening)
K-PEIL GEBOUW : 28

EIGENAAR : Gewestelijke Maatschappij voor
         Volkshuisvesting

ARCHITECT : Quirynen Jacobs Architecten

STUDIEBUREAU : RCR studiebureau

1 .   I N T R O D U C T I E

1.1 C O N T E X T

In navolging van een architectuurwedstrijd in 1959 werd 
de wijk Ban-Eik te Wezembeek-Oppem opgericht. De 
tuinwijk omvatte 150 eengezinswoningen en 320 appar-
tementen, verdeeld over vier appartementsblokken. De 
tuinwijk gold in die tijd als modelwijk voor de sociale 
woningbouw: een combinatie van hoog- en laagbouw 
zorgde voor een hoge woondichtheid met toch veel open 
ruimte en groen, er was een goede mix van functies en 
een centrale stookplaats voorzag de buurt van verwar-
ming (wijkverwarming). Naar de jaren ‘90 toe evolueer 
de de modelwijk echter naar een probleemwijk. De wijk 
raakte  in verval. De gebouwen voldeden niet meer aan 
de hedendaagse comfortnormen, technische voorzie- 
ningen en brandveiligheid. De huurprijzen lagen zeer laag 
waardoor een lagere sociale klasse werd aangetrokken.
Bovendien was er vandalisme en heerste er een gevoel 
van onveiligheid. Een renovatie van de hele wijk drong 
zich op. Wanneer de sociale huisvestingmaatschappij de 
wijk overnam, werd er beslist de hele wijk herop te waar-
deren. Eerst werden de eengezinswoningen gerenoveerd, 
daarna waren de appartementsblokken aan de beurt. 
In eerste instantie was men van plan de appartements-
blokken te slopen en te herbouwen. Maar hierdoor zou 
het aantal woongelegenheden inkrimpen aangezien een 
nieuw stedenbouwkundig plan slechts nieuwbouw met 
maximaal drie bouwlagen toeliet. Mede doordat de ge-
bouwen structureel nog in goede staat waren en opge-
bouwd waren uit een flexibel grid, werd er uiteindelijk 
geopteerd de appartementsgebouwen te renoveren. 
Eerst kwam het appartementsgebouw Zonneveld aan de 
beurt. Het gebouw is identiek aan Sterrenveld en onder-
ging een klassieke renovatie. Daarna was het de beurt aan 
Sterrenveld. Hier werd er geopteerd om het gebouw e-
nergiezuinig te renoveren. Op die manier kon men achter-
af Sterrenveld vergelijken met Zonneveld en zo de voor- 
en nadelen van beide tegenover elkaar afwegen. Links voor: appartementsgebouw Sterrenveld met op de voor-

grond de zijkant van één van de bijgebouwen; 
rechts achter: appartementsgebouw Zonneveld

Inplantingsplan

Appartementsgebouw Sterrenveld
Bijgebouwen
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1.2 P R O G R A M M A

Het project ‘Sterrenveld’ omvat de renovatie van het 
appartementsgebouw en de twee bijgebouwen die een 
stookplaats en een winkel huisvestten. Bij deze reno-
vatie werd het bekomen van een hoge woonkwaliteit 
vooropgesteld: een hoog comfort bereiken d.m.v. een 
aangepaste planindeling en nieuwe voorzieningen, het 
aanpassen van de oppervlaktes van de appartementen 
aan de huidige normen, een goede oriëntatie, het redu-
ceren van het energiegebruik en het verbeteren van de 
akoestiek. Bij de renovatie werd het aantal sociale appar-
tementen van 89 naar 61 teruggebracht, verspreid over 
10 verdiepingen. Er werd een mix van één-, twee- en drie-
slaapkamer appartementen voorzien. Alle appartemen-
ten werden rolstoeltoegankelijk gemaakt en per verdie-
ping werden twee appartementen voorzien die voldoen 
aan de principes van levenslang wonen. Zo wordt een 
mix van verschillende bewonersgroepen bekomen. Bij de 
renovatie werd de oorspronkelijke planindeling volledig 
verlaten. De bergingen op het gelijkvloers werden ver-
plaatst naar de eerste verdieping zodat ze plaats konden 
maken voor nieuwe woongelegenheden. Op die manier 
wordt de sociale controle verhoogd en ontstaat er een 
grotere  interactie met de omliggende laagbouw. De ber-
gingen zorgen immers niet langer voor een lugubere zone 
op het gelijkvloers. De gelijkvloerse appartementen wer-
den opgevat als eengezinswoningen met terras. Ze sprei-
den zich uit over twee bouwlagen. Deze appartementen 
vormen de sokkel van het gebouw. De eerste verdieping 
vormt de architecturale scheiding tussen de sokkel en de 
bovenbouw en bevat de nieuwe bergingen en toegangen 
tot de bovenbouw. In de bovenbouw (verdieping 2 t.e.m. 
10) was er in het oorspronkelijke gebouw een centrale 
gang voorzien die toegang gaf aan de appartementen. 
Deze werd niet geventileerd en er was geen toetreding 
van daglicht. Het gebouw werd hierdoor in twee delen 
opgesplitst waardoor de appartementen ofwel naar het 
zuidwesten ofwel naar het noordoosten gericht waren. 
Bij de renovatie stapte men volledig van dit plan af. Er 
werden per niveau telkens zes doorzonappartementen 
(appartementen met minstens 2 tegenover elkaar lig-
gende oriëntaties) ondergebracht, per twee gekoppeld 
aan drie nieuwe traphallen. De appartementen werden 
elk voorzien van een terras. De terrassen werden achter 
een glazen gevel geplaatst. Hierdoor kunnen ze in de win-
ter functioneren als wintertuin en in de zomer, wanneer 
de glasdelen opengezet worden, als gewoon balkon. Een 
nieuwe verdieping bovenop het gebouw geeft onderdak 
aan de technische ruimtes, alsook twee onderstations 
voor GSM-operatoren.  
Niet enkel het appartementsgebouw maar ook de bijge-
bouwen werden gerenoveerd. De oude centrale stook-
plaats en de winkel (reeds verlaten bij de start van de 
renovatie) moesten plaats maken voor andere functies: 
Kind & Gezin, dispatching Rode Kruis, gemeenschapslo-
kaal, kantoren, technische dienst van de sociale huistves-
tingsmaatschappij en Dienst Thuisbegeleiding.
   

Zuidwestgevel, voor renovatie

Zuidwestgevel, na renovatie

Zuidwestgevel; de eengezinswoningen met terras op het gelijk-
vloers en de bergingen op de eerste verdieping

Zicht op één van de bijgebouwen;
de oude stookruimte werd gerenoveerd en kreeg de functies 

van gemeenschapslokaal en kantoorruimte toegewezen 
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Typevoorbeeld verdiepingsplan
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E-peil appartement: 55



Sociaal appartementsgebouw, Wezembeek-Oppem4

1.3 O V E R Z I C H T  VA N  D E  R E N O VAT I E

- strippen appartementsgebouw
- hergebruik van de betonnen structuur
- nieuwe structuur voor wintertuinen
- wijziging planindeling + circulatie
- isoleren van de gebouwenschil aan de buitenzijde
- houten buitenschrijnwerk, buitenzijde al dan niet be-
  kleed met aluminium + verbeterde dubbele beglazing
- mechanische ventilatie met warmteterugwinning
- zonnecollectoren (vacuümbuizen)
- fotovoltaïsche cellen
- radiatoren op lage temperatuur
- waterbesparende toestellen
- gebouwbeheersysteem

1.4 A R C H I T E C T U U R

De renovatie vormde een klassiek jaren ‘60 apparte-
mentsgebouw om tot een appartementsgebouw met een 
hedendaagse uitstraling. Het hedendaags karakter wordt 
niet enkel bekomen door het materiaalgebruik, maar ook 
door de gewijzigde planindeling die duidelijk afleesbaar 
is in de gevels: een sokkel volledig uitgewerkt in hout 
waarin de eengezinswoningen zich bevinden, de open en 
transparante eerste verdieping met de bergingen en de 
toegangen tot de bovenliggende appartementen, en de 
appartementen zelf achter de glazen zuidwestgevel. Aan 
de terrassen vormen de onderste glasdelen een borst-
wering, de bovenste kunnen volledig opengezet worden 
naargelang de keuze van de bewoners. Hierdoor krijgt 
men een gevel die voortdurend in beweging is en een 
speels karakter heeft. De noordoostgevel werd bekleed 
met witte vezelcementplaten met de bedoeling het witte 
karakter van de tuinwijk door te trekken. De binnenmuren 
zijn opgevat als lichte wanden. Op die manier blijft er qua 
indeling van de appartementen een zekere flexibiliteit 
bestaan.

2 .  C O N S T R U C T I E  E N  T E C H N I E K E N

2.1 S T R U C T U U R

Bij de renovatie blijft de betonnen draagstructuur van 
het gebouw bewaard waarbij men het gewicht op de be-
staande kolommen zo weinig mogelijk wou verhogen. 
De terrassen aan de beglaasde zuidwestgevel vormen 
een structurele voorzetwand opgebouwd uit betonnen 
schijven en kolommen in verzinkt staal. De voorzetwand 
zorgt voortaan voor de stijfheid van het gebouw. De zuid-
westgevel werd hierdoor een tweetal meter naar voren 
gebracht. Door deze aanpassing kreeg men meer moge-
lijkheden voor een kwalitatieve planindeling van de ap-
partementen. De appartementen werden onderverdeeld 
door gebruik te maken van lichte wanden. Hierdoor hoef-
de men geen structurele aanpassingen door te voeren 
en blijft er een zekere flexibiliteit bestaan. Bovenop het 
gebouw werd een bijkomende technische verdieping 
voorzien, opgebouwd uit isolerende cellenbetonblok-
ken, bekleed met isolatie en vezelcementbeplating. Een 
nieuw houten volume op het gelijkvloers dat uitsteekt 
aan de  noordoostgevel werd opgebouwd uit metselwerk, 
afgewerkt met een houten gevelbekleding. 

Detail van de glazen gevel aan de terrassen, de bovenste rij 
glazen panelen kunnen opengezet worden

Noordoostgevel; eengezinswoningen in houten volume op ge-
lijkvloers, 
bergingen en toegangen appartementen op eerste verdieping

De loopbrug geeft toegang tot de eerste verdieping,
de onderdoorgang bevindt zich op het gelijkvloers

Structurele voorzetwand aan de zuidwestgevel (wintertuinen), 
in opbouw
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 ► Ramen
Houten buitenschrijnwerk met verbeterde dubbele beglazing. De U-waarde van het geheel bedraagt 1,52 W/m²K, de 
U-waarde van de beglazing 1,1 W/m²K.

 ► Behandeling van koudebruggen
Eén van de doelstellingen van het project was het wegwerken van de koudebruggen. De belangrijkste uitdagingen be-
vonden zich ter hoogte van de terrassen en de aansluitingen tussen de verschillende soorten gevelbekledingen. Het 
gebouw werd aan de buitenzijde volledig ingepakt met lichte bekledingsmaterialen zoals vezelcementplaten, ceder-
bekleding en buitenpleisterwerk. Achter elk type van gevelbekleding werd hetzelfde soort isolatiemateriaal gebruikt, 
namelijk minerale wol. Door het gebruik van zachte isolatieplaten worden goede aansluitingen verzekerd. Bovendien 
loopt de isolatie ononderbroken door achter de verschillende types van gevelbekleding. Structurele elementen in 
de buitenomgeving werden bekleed en geïsoleerd, bv. de kolommen en de balken met verzinkte staalplaat. Vloeren 
op volle grond en tussen appartementen werden geïsoleerd met gespoten PUR isolatie. Koudebruggen ter hoogte 
van de terrassen (de beglaasde wintertuinen) werden vermeden door deze nieuwe structuur thermisch volledig los 
te koppelen van de bestaande structuur d.m.v. een harde isolatieplaat. De nieuwe structuur werd bevestigd aan de 
bestaande met chemische ankers. Bestaande vloerconstructies die van binnen naar buiten doorlopen, worden vol-
ledig ingepakt met isolatie. De overgangen tussen binnenvloeren en buitenvloeren worden thermisch onderbroken.

2.2 G E B O U W E N S C H I L

 ► Wandopbouw en U-waarden (bestaand - nieuw)
Dakopbouw (vroeger: U = 0,77 W/m²K)                  
roofing 1 cm
minerale wol isolatie 12 cm
chape op PE folie 4 cm
betonplaat 15 cm
gipspleister 1 cm

U = 0,28 W/m²K  33 cm

Muuropbouw (vroeger: U = 2,78 W/m²K)                  
vezelcementbeplating 0,5 cm
spouw 3 cm
minerale wol 15 cm
beton 18 cm
gipspleister 3 cm

U = 0,23 W/m²K  39,5 cm

Plafondopbouw boven exterieur eerste verdieping 
(vroeger: U = 6,66 W/m²K)                   
tegels 1 cm
chape 7 cm
contactgeluidisolatie vilt 1 cm
polyurethaan isolatie op PE folie 3 cm
gewapend beton 15 cm
minerale wol isolatie 8 cm
buitenpleister 2 cm

U = 0,26 W/m²K 37 cm Aanbrengen van de isolatie op de bestaande betonnen gevels

Thermische onderbreking tussen appartement en wintertuin Detail bouwknoop vloer appartement - wintertuin

tegels
chape

isolatielaag PUR
betonnen vloerplaat

houten vloer
houten latten
vloerplaat

EPS isolatiecellenbeton
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 ► Zomerstrategie
In de zomer is het belangrijk oververhitting tegen te gaan. De belangrijkste factor is hierbij het tegengaan van zon-
newinsten. De aanwezigheid van de wintertuinen zorgt voor de nodige beschaduwing van de appartementen aan de 
zuidwestgevel. Bovendien kunnen ze in gesloten toestand als een thermische buffer functioneren. Wanneer de bovenste 
rij glasdelen opengezet wordt, functioneert de wintertuin als een gewoon terras. 

 ► Luchtdichtheid
Luchtdichtheid van de buitenwanden werd bekomen door het aanbrengen van binnenpleisterwerk, kierdichtheid van de 
ramen door een goede aansluiting op de bestaande structuur met EPDM slabben. 

Detail vloerovergang tussen berging en passerel (zie ook foto hierboven)

Detail overgang gevelbekleding vezelcementbeplating - 
buitenpleisterwerk

Eerste verdieping: zicht op bergingen en toegangen tot de bo-
venliggende appartementen. De kolommen in de buitenomge-
ving werden geïsoleerd en afgewerkt met een gevelbekleding.

Zicht vanuit één van de wintertuinen

2.3 T H E R M I S C H E  S T R AT E G I E Ë N

 ► Winterstrategie
In de winter probeert men de zonnewinsten optimaal te 
benutten. De doorzonappartementen zijn noordoost - 
zuidwest georganiseerd waardoor er zowel in de voor- als 
de namiddag zon kan toetreden. De wintertuinen aan de 
zuidwestgevel, die niet tot het beschermd volume beho-
ren en dus ook niet verwarmd worden, functioneren in 
extreme winteromstandigheden als een thermische buf-
fer. Wanneer de zon op de glazen gevel schijnt, ontstaat 
er een serre-effect. Door mechanische ventilatie met 
warmteterugwinning te voorzien, daalt de verwarmings-
behoefte. De binnenkomende verse lucht wordt immers 
door een warmtewisselaar gestuurd waardoor ze voor-
verwarmd wordt. Op die manier ontstaan er geen koude 
luchtstromen afkomstig van de ventilatie. Bijverwarming 
gebeurt door radiatoren op lage temperatuur. 

aluminium draagankers

aluminium draaglatten

vezelcement - gevelpanelen

luchtspouw

verluchting

gevelbepleistering op 
isolatie

vloerafwerking

dekvloer

geluidsisolerende laag

gespoten polyurethaan

profielglas

cellenbeton 8/10

betontegels

noppen

isolatie

dakdichting

egalisatie

BINNENOMGEVING BUITENOMGEVING

BINNENOMGEVING

isolatie tussen houten kepers
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2.4 E N E R G I E

De verdeling van de technische leidingen over de ver-
schillende wooneenheden gebeurt via zes verticale kokers 
die elk centraal in de appartementen gesitueerd zijn. De 
appartementen op het gelijkvloers zijn anders ingedeeld 
dan de bovenliggende appartementen. Hier diende het 
tracé van de leidingen herzien te worden in functie van de 
planindeling en de vrije hoogte van de ruimten.

 ► Ventilatie
Voor de ventilatie van het gebouw werden vier luchtgroe-
pen voorzien. Twee kleinere luchtgroepen die slechts één 
koker bedienen en twee grotere die elk twee kokers voor 
zich nemen. De kokers bevinden zich centraal in de ap-
partementen zodat de toevoer en de afvoer van de lucht 
geregeld kan worden zonder te moeten inboeten in ver-
diepingshoogte. De afzuiging van de appartementen ge-
beurt in de natte ruimtes (badkamer, keuken en berging), 
de toevoer van verse lucht in de slaap- en leefruimtes. 
Alle luchtgroepen zijn voorzien van een systeem voor 
warmteterugwinning. Er werden hiervoor drie ver-
schillende systemen gebruikt: platenwisselaar, heatpipe 
en warmtewiel. Zo kan men met behulp van permanente 
metingen het rendement van elk van de systemen ach-
terhalen. Op die manier vormen ze een leerschool voor 
toekomstige projecten. De slaapkamers gesitueerd aan 
de zuidwestgevel grenzen niet aan de centrale zone. De 
ventilatiekanalen  worden niet verdeeld via de centrale 
verticale kokers maar wel via leidingschachten achter de 
liften. Per travee worden ze aangesloten op een aparte 
huishoudelijke warmtewisselaar. 

 ► Verwarming
Het concept van wijkverwarming werd volledig verlaten 
omdat dit meer nadelen dan voordelen met zich mee-
bracht (warmteverliezen doorheen de leidingen, lekken, 
hoge uitbatingskosten,...) Er werd een gemeenschappelijk 
verwarmingssysteem voorzien op niveau van het gebouw. 
Radiatoren op lage temperatuur (70°-50°) werden in de 
appartementen geïnstalleerd voor het bijverwarmen 
van de ruimtes. Het hiervoor nodige warm water wordt 
opgewarmd door een condenserende gasketel.

Luchtgroep Pulsie in de leefruimten Een huishoudelijke warmtewisselaar voor 
de slaapkamers aan de zuidwestgevel

Voorbeeld ventilatieplan appartement

Zes technische kokers zorgen voor de verdeling van de leiding-
en voor verwarming, water, elektriciteit en ventilatie
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 ► Sanitair warm water
Het sanitair warm water wordt op twee manieren opgewekt. De eerste manier is via twee condenserende gasketels. De 
ene bedient systemen op hoge temperatuur (luchtgroepen, naverwarming sanitair warm water), de andere systemen op 
lage temperatuur (radiatoren). Door deze twee te scheiden, kan men het effect van de systemen op lage temperatuur op 
het ketelrendement nagaan. Om te kunnen ingrijpen bij een defect van één van de ketels is er een bypass tussen de twee 
ketels voorzien. De tweede manier om te voorzien in warm water is via de zonneboiler. Op het dak werden vacuümbuis 
zonnecollectoren geplaatst met een oppervlakte van 30 m². Er werd geopteerd voor dit systeem omdat het gebouw een 
beperkte dakoppervlakte heeft (door GSM-antennes en terrassen); de vacuümbuis collectoren kunnen vertikaal tegen 
de gevel geplaatst worden. Men heeft bovendien een kleinere oppervlakte panelen nodig voor eenzelfde opbrengst als 
de vlakke plaatcollectoren. 
Het systeem van de vacuümbuizen werkt volgens het principe van een glycoloplossing dat doorheen een dubbelwandige 
capillaire buis stroomt. De zoncaptoren vangen de zonnestraling op, en geven de geaccumuleerde warmte af aan het 
transportmedium. De zoncaptoren alsook de dubbelwandige capillaire buis zit vervat in een vacuüm getrokken glazen 
buis. Aangezien absoluut vacuüm geen materie bezit kan er geen warmteverlies optreden door geleiding. Het grootste 
nadeel is dat glycol (antigel) hier gebruikt wordt als transportmiddel en dit type van installatie zeer gevoelig is voor 
luchtbellen. Dus moet er gezorgd worden dat de manuele ontluchter van de installatie op een bereikbare plaats staat. 
Automatische ontluchting wordt hier niet toegepast gezien de hoge temperaturen en drukken. De organische antigel 
geeft eveneens aanleiding tot andere problematische verschijnselen, namelijk gasproductie, verzuring bij blootstelling 
aan te hoge temperaturen en verzuring bij stilstand aan een te hoge temperatuur (verstopping van filterelementen).
Aangezien bij een dergelijk gebouw het dakoppervlak klein is ten opzichte van de behoefte aan warm water van de ap-
partementen, is het systeem van een zonneboiler niet optimaal. Hier wenste men het systeem toch te installeren om op 
die manier na te gaan hoe hoog het rendement hiervan kan zijn. 

Het voorverwarmen van het sanitair warm water zal gebeuren door de zonnecollectoren, de naverwarming door de 
condenserende gasketel. Het voor- en naverwarmen van sanitair water wordt gescheiden gehouden door de buffervaten 
op te splitsen: de ene (buffervat A) bevat het sanitair warm water opgewekt door de zonnecollectoren (voorverwar-

De vacuümbuis zonnecollectoren, verticaal geplaatst Detailfoto van de vacuümbuizen

Productie sanitair warm water met afzonderlijke vaten voor de 
voorverwarming (A), en de naverwarming (B)

ming), de andere (buffervat B) het sanitair warm water 
opgewekt door de gasketel (naverwarming). De voordelen 
hiervan zijn dat:
- de zonnecollector effectief werkt als voorverwarmer 
voor sanitair water;
- het buffervat aangesloten op de zonnecollectoren ge-
dimensioneerd dient te worden naar de effectieve dag-
afname (maximalisatie van het aantal werkingsuren)
- het buffervat aangesloten op de gasketel gedimensio-
neerd dient te worden naar de maximale piekafname. 
Een rechtstreekse doorstromer was hier nog interessan-
ter geweest.
- een gemeenschappelijke boiler zowel in de sanitaire 
warm water bereiding als het verwarmingssysteem van 
de appartementen voorziet.
 
Het nadeel is dat deze installatie een grotere investering 
vereist. In totaal werden er drie buffervaten van 1000 liter 
geïnstalleerd voor de voorverwarming en 2 buffervaten 
van 300 liter voor de naverwarming.
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Twee buffervaten van elk 300 liter op de voorgrond, en drie 
buffervaten van elk 1000 liter op de achtergrond

De fotovoltaïsche panelen op het dak

 ► Elektriciteit
Er werden op het dak PV panelen (15 m²) met een vermo-
gen van 1,9 kWp geïnstalleerd die de  technische instal-
latie van elektriciteit voorzien. De overige behoefte aan 
elektriciteit wordt van het net gehaald. Om deze behoefte 
te beperken werden er elektriciteitsbesparende maatre-
gelen genomen. Een belangrijke ingreep is hier de aan-
gepaste planindeling: door de verticale circulatie aan te 
passen, konden er doorzon appartementen gecreëerd 
worden waardoor het natuurlijk daglicht optimaal benut 
wordt. De behoefte aan kunstmatige verlichting wordt 
hierdoor in grote mate verminderd. Wanneer men toch 
kunstlicht nodig heeft, probeert men deze zo energiezui-
nig mogelijk toe te passen. De verlichting van de rond-
gang wordt verzorgd door spaarlampen (fluorescentie) 
die gekoppeld zijn aan een fotocel. Een fotocel is een 
buisje dat zorgt voor een stralingsdetectie. Deze zorgt er 
met andere woorden voor dat bij duisternis de lampen 
worden ingeschakeld. Dit geeft ‘s avonds en ‘s nachts een 
verhoogd veiligheidsgevoel. De overige verlichting van 
de gemeenschappelijke delen wordt ingeschakeld door 
bewegingsdetectoren. In minder vaak gebruikte delen zijn 
drukknoppen met tijdsrelais geplaatst. In de armaturen 
gekoppeld aan de drukknoppen voorzag men gloeilampen 
in plaats van spaarlampen omdat deze beter bestand zijn 
tegen het frequent branden voor korte periodes.

3 .  M I L I E U

3.1 WAT E R

Ook voor de watervoorziening koos men voor duurzame 
oplossingen. De voorziene kranen in de appartementen 
werken een lager watergebruik in de hand: om de kraan 
volledig open te zetten, dient er immers een extra weer-
stand overwonnen te worden. Wanneer de kraan wordt 
opengezet in de eerste stand, stroomt het water er aan 
een laag debiet uit. Om een groter debiet te krijgen moet 
er een extra weerstand worden overwonnen. De kraan 
wordt dus minder snel volledig open gezet. Voor de toi-
letten koos men een toestel met een zeer kleine spoeling 
(2,5 en 4l). Het inzetten van regenwater werd niet toege-
past. De baten wogen niet op tegen de kosten, welke hier 
hoger liggen dan bij een gewone woning. Wel werden de 
buitenverhardingen voorzien in waterdoorlaatbare mate-
rialen om een snelle indringing van het regenwater moge-
lijk te maken.

Links: stookcurve. De aanvoertemperatuur voor de verwarming 
wordt bepaald in functie van een buitenvoeler. De aanvoer-
temperatuur blijft constant wanneer de buitentemperatuur de 
ondergrens van -12°C of de bovengrens van +15°C overschrijdt. 
Bij een buitentemperatuur lager dan -12°C, is de aanvoertem-
peratuur vastgelegd op 55°C. Bij een buitentemperatuur hoger 
dan 15°C, is de aanvoertemperatuur vastgelegd op 45°C. Tussen 
deze twee grenzen varieeert de aanvoertemperatuur naarge-
lang de gemeten buitentemperatuur.
De ondergrens ligt momenteel vast op -12°C, maar zal nog 
bijgesteld worden in functie van de minimaal geregistreerde 
temperatuur.

Glazen zuidwestgevel

Buitentemperatuur (°C)
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3.2 M AT E R I A L E N  E N  C O N S T R U C T I E V E 
M E T H O D E N

De belangrijkste beslissing op het vlak van duurzaamheid  
is de keuze om het gebouw te hergebruiken. Zo worden 
er grondstoffen voor een nieuwe structuur uitgespaard.
Op het vlak van materiaalgebruik heeft men getracht om 
duurzame materialen te gebruiken. Een deel van de ge-
velbekleding werd voorzien in vezelcementplaten en voor 
het buitenschrijnwerk werden houten ramen gebruikt. 
Ze werden al dan niet langs de buitenzijde bekleed met 
aluminium afhankelijk van de plaats van toepassing. Hier-
door vergen ze veel minder onderhoud dan houten bui-
tenschrijnwerk blootgesteld aan de veranderende weers-
omstandigheden. 

3.3 M O B I L I T E I T

Er is vanuit de woonwijk een goede verbinding met het 
openbaar vervoer. Het gebruik van de fiets wordt gesti-
muleerd door het voorzien van fietsenstallingen in het 
gebouw.

3.4 B I O D I V E R S I T E I T

In de wijk is er veel open groene ruimte aanwezig. De 
omgeving werd heraangelegd door de gemeente. Op het 
dak van de nieuwe wooneenheden op de gelijkvloerse 
verdieping is er een groendak voorzien.

4 .  G E B R U I K E R S E R VA R I N G E N

4.1 G E B R U I K

Een sensibilisering van de bewoners is steeds van groot 
belang bij renovaties naar laagenergie of passief. Een 
voorbeeld bij dit gebouw is het gebruik van de wintertui-
nen. Het informeren van de bewoners over het nut van 
de wintertuinen als buffer en het al dan niet open- of toe-
zetten van de glazen gevel kan een invloed hebben op de 
warmtevraag. Men volgt het gebruik van het gebouw kort 
op. Op die manier kunnen bepaalde zaken bijgestuurd 
worden: zo zag men dat er problemen waren met de gas-
ketel. Omdat deze overgedimensioneerd was, kon hij de 
kleine verwarmingsbehoefte niet efficiënt produceren 
waardoor hij voortdurend in- en uitschakelde. Er was een 
rendement van 100% voorspeld, maar in werkelijkheid 
was het gemeten rendement maar 84%. Daarom wil men 
nu de bewoners sensibiliseren en hen overtuigen meer 
de radiatoren te gebruiken. Zo kan men de ketel op een 
lagere temperatuur inregelen zodat op die manier het al-
gemeen gebruik zal dalen.

Groendak 

Het centrale monitoring systeem

4.2 I N R E G E L I N G  E N  O N D E R H O U D

Gezien de functie van het gebouw als voorbeeldproject, is het van bij de start van het ontwerp de bedoeling geweest 
om de aangewende installaties naar hun rendement in de specifieke situatie van collectieve sociale woningbouw te on-
derzoeken. Om dit  mogelijk te maken zijn er enerzijds verschillende meetinstrumenten aangebracht en is er anderzijds 
een gebouwbeheersysteem (GBS) voorzien dat behalve de optimalisatie van de verschillende installaties ook toelaat de 
energieprestaties van de installaties door te lichten. Op regelmatige tijdstippen worden er energierapporten gegene-
reerd. Die rapporten zullen uitwijzen welke maatregelen zinvol gebleken zijn en welke problemen er worden vastgesteld. 
Problemen zullen trachten verbeterd te worden door toelichting aan de gebruikers en bijsturen van de regelingen van de 
installatie om op die manier tot een optimalisatie van de beschikbare technieken te komen.

Detail van de houten ramen 
met aluminium bekleding
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Boven: zicht op het eerder gerenoveerde Zonneveld 
Onder: zicht op het gerenoveerde Sterrenveld

4.3 G E B R U I KG E G E V E N S

Door zowel in Sterrenveld als Zonneveld metingen uit te 
voeren, kan men interessante conclusies maken over het 
energiegebruik van beide gebouwen, en dus over de voor- 
en nadelen van een klassieke renovatie t.o.v. een renova-
tie naar laagenergie.

15.10.07 - 15.10.08 15.10.08 - 15.10.09

Zonneveld

70 app.

Sterrenveld

61 app.

Zonneveld

70 app.

Sterrenveld

60 app.

warm water 

(L)
1.066.320 1.104.120 1.123.340 1.030.170

kWh/l

warm water
0,090517 0,075487 0,084169 0,068720 

% besparing

zonneboiler
16,60% 18,35%

warm water

(kWh)
96.520 83.346,6 94.550 70.793

verwarming

(kWh)
248.193 255.203 264.887 247.935

Luchtgroep 8.066,7 11.740

verlies

(kWh)
215.747 142.401 207.083 131.026

totaal

(kWh)
560.460 489.017,3 566.520 461.494

% verlies 38,5% 29,1% 36,6% 27,7%

netto winst

verw. (kwh)
71.442,7 93.286

# m² verw. 

opp.
4.600 4.845,52 4.600 4.845,52

kWh/m²

per periode 

excl. SWW

100,9 83,7 102,6 80,6

 

De gebruikgegevens van appartementsgebouw Sterren-
veld worden in onderstaande tabel weergegeven:

GEBRUIK kWh/m²j

Primair energiegebruik voor renovatie 
(verwarming + warm water)* 150

Primair energiegebruik na renovatie (ver-
warming + warm water)* 75

* volgens Vlaamse EPB berekening

- beschermd volume: 14.000 m³
- verliesoppervlakte: 4.728 m²
- compactheid: 2,96 m

Tabel: vergelijking tussen de gebruikgegevens van Zonneveld en 
Sterrenveld. Bij deze cijfers dient opgemerkt te worden dat door 
ontwerpkeuzes (traphallen en circulatie in buitenomgeving) de 
verliesoppervlakte bij Sterrenveld hoger ligt dan bij Zonneveld.De loopbrug geeft toegang tot de eerste verdieping met de ber-

gingen en de toegangen tot de bovenliggende appartementen

De onderdoorgang op het gelijkvloers (onder loopbrug)
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5 .  C O N C L U S I E S

De verbouwing van het appartementsgebouw Sterren-
veld naar laagenergie had deels tot doel als studieproject 
te dienen voor toekomstige renovaties van collectieve 
sociale woningbouw. Door daarbijkomend het identiek 
appartementsgebouw Zonneveld te renoveren volgens 
de principes van een klassieke renovatie, kan men de 
voor- en nadelen van beide t.o.v. elkaar afwegen en heeft 
men een duidelijker beeld van de impact van een laage-
nergie renovatie bij dergelijke gebouwen. De volledige 
technische installatie wordt gecontroleerd en beheerst, 
zowel in Zonneveld als in Sterreveld. Dit leidt tot enkele 
interessante conclusies: allereerst wordt het belang van 
een goede opvolging en inregeling van de installaties 
benadrukt, althans gedurende de eerste jaren na de re-
novatie. Op die manier kunnen problemen gedetecteerd 
en later bijgestuurd worden. Zo moest bij sterrenveld 
bijvoorbeeld de zonneboiler nog enkele aanpassingen 
ondergaan voor een optimale werking. Ten tweede was 
het verschil tussen de isolatiegraad van beide gebouwen 
duidelijk zichtbaar in de metingen. En ook de invloed van 
de bewoners was duidelijk op te merken: in Sterrenveld is 
de door de bewoners geëiste comforttemperatuur bedui-
dend lager dan die in Zonneveld.

Het project Sterrenveld toont aan dat renoveren naar   
laagenergie een geïntegreerde aanpak vereist. Een zeer 
belangrijk punt hierbij is dat alle actoren in het bouw-
proces  dezelfde doelstellingen nastreven. Het is ook dui-
delijk dat een goed voorontwerp dat zich toelegt op alle 
aspecten van het gebouw van groot belang is. Alles begint 
immers met het voorontwerp en hetgeen men hierin niet 
voorzien of onderzocht heeft, is moeilijk om in een latere 
fase alsnog te integreren in het project. 

Het gebouw was in de loop der jaren zijn modelfunctie 
voor sociale woningbouw kwijtgeraakt. Echter, na een 
doorgedreven renovatie krijgt het gebouw een tweede le-
ven en geldt het de dag van vandaag als voorbeeldproject 
voor duurzame collectieve sociale woningbouw.

De zuidwestgevel van appartementsgebouw Sterrenveld

Deze fiche is gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject LEHR - Low Energy Housing Retrofit. Het LEHR-onderzoeksproject 
werd uitgevoerd door PHP/PMP, WTCB en Architecture et Climat - UCL. Het werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid, 
in het kader van het “Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden”.

Foto’s en informatie verkregen bij: Quirynen Jacobs Architecten, RCR studiebureau, Frederiek Demeyer, VMSW, Gewestelijke 
Maatschappij voor Volkshuisvesting, UCL, WTCB, Passiefhuis-Platform vzw
Auteur publicatie: Passiefhuis-Platform vzw 


