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BEN en T.PALM 
worden bondgenoten

BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. 
Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf  
2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen.
BEN-bouwen is niet langer een utopie. Meer dan  
500 BEN-voorlopers, aannemers, architecten, mate- 
rialenfabrikanten… plaveien mee aan de weg om 
op termijn iedere nieuwbouwwoning BEN te maken. 
T.Palm heeft ondertussen al verscheidene BEN- 
woningen gerealiseerd en strijdt om de leidersplaats 
bij de BEN-voorlopers. 

Iedere bouwheer vraagt een betaalbare en comfor- 
tabele woning. Een BEN-woning kost aanvankelijk 
meer, maar op termijn verdien je elke geïnvesteerde 
euro tot tweemaal terug. Het bijzondere aan BEN- 
woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor 
verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De 
energie die nog nodig is, wordt hoofdzakelijk uit 
groene energiebronnen gehaald. Het E-peil van een 
BEN-woning is maximum E30.

Investeringen in energiebesparende maatregelen 
en groene energie betalen zichzelf gegarandeerd 
terug. Je energiefactuur verlaagt drastisch en de 
marktwaarde van je woning verhoogt. Daarnaast 
geeft BEN-bouwen momenteel recht op flinke  
premies, een korting op de onroerende voorhef- 
fing en bij sommige banken zelfs een extra voor- 
delig BEN-krediet. 

Elke nieuwbouwwoning kan tegenwoordig, mits 
de nodige aandacht bij het ontwerp van de woning 
en een aantal energiebesparende ingrepen, een 
BEN-woning worden. Een BEN-woning is in aanzet 
gemiddeld 6 à 8.000 euro duurder dan een gewone 
nieuwbouwwoning die aan de huidige EPB-eisen 
voldoet (max. E60). Maar dankzij alle bestaande 
premies en door de lage energiefactuur achteraf 
verdien je je investering ruim terug. Na 30 jaar kun 
je zelfs tot 25.000 euro besparen.

Eén op twee bouwheren heeft nu al interesse om 
BEN te bouwen. Voor anderen is het water nu nog 
wat te diep. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) 
ontwikkelde daarom het logo ‘Ik BEN mee!’. Hieraan 
herken je de professionals die de BEN-principes  
promoten. En alle zogenaamde ‘BEN-voorlopers’ vind 
je op www.energiesparen.be/BEN. 

T.PALM ontving op 27 september 2013 als eerste 
algemene aannemer het ‘Ik BEN mee’-logo voor 
zijn BEN-modelwoning in Aalst, een rijwoning in 
de stad, met een doordacht compact ontwerp, 
en met extra aandacht voor isolatie, ventilatie en 
de gratis energie van de zon.

Luc Peeters
Administrateur-generaal Vlaams Energieagentschap
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Wat T.PALM van andere bouwbedrijven onder-
scheidt, is ons ‘woonklaar maatwerk’. Ons profes-
sionele bouwadvies-volledig-op-maat geldt niet 
alleen voor de stijl, grootte en budget van uw 
woning, maar ook voor het gewenste niveau van 
energiezuinigheid. Wil u een lage-energiewoning 
of kiest u nu al voor bijna-energieneutraal (BEN): 
samen met u onderzoeken we welke materialen en 
technieken voor uw bouwproject het economisch 
optimum -  de beste verhouding tussen kosten en 
baten - opleveren.  

Bij T.PALM kijken we vooruit, niet naar morgen, wel 
naar overmorgen. Het nieuwe Access-concept 
dat de basis vormt van deze modelwoning, is  
hiervan een voorbeeld. 

Access: de betaalbare oplossing voor starten- 
de tweeverdieners.

Bouwgronden zijn schaars en dus duur, en door de 
steeds strengere EPB-wetgeving worden ook bou-
wen en renoveren almaar prijziger. Bouwterreinen 
en woonhuizen worden daardoor steeds kleiner. 
De bewoonbare oppervlakte van de nieuwbouw- 
woningen waarvoor tussen januari en oktober 
2014 een vergunning werd uitgereikt, bedroeg 
gemiddeld 5 vierkante meter minder dan in 2013 
en 10 vierkante meter minder dan in 2012. Zo 
blijkt uit gegevens van de Federale Overheids- 
dienst Economie.

Met het Access-concept biedt T.PALM een ant-
woord op de vraag van steeds meer mensen naar 
een compacte en energiezuinige nieuwbouw 
aan een prijs waarvoor vaak niet eens een – vaak 
verouderde – bestaande woning kan worden ge-
kocht. Twee-, drie- of viergevelwoningen, met 
of zonder bergplaats en een carport, en met een 
gevelbreedte van 6, 7 of 8 meter, in combinatie met 
een trendy architectuur en een hoog wooncom-
fort… Access is de ideale oplossing voor kleinere 
woningen op kleinere bouwpercelen. Dankzij dit 
goed doordachte concept geniet u van het beste 
van een appartement, maar met alle voordelen van 
een nieuw gebouwde eengezinswoning. 

Access:  de bewoonbare oppervlakte optimaal 
benut.

Ondanks de compactheid is de woning binnenin 
zeer ruim. Op het gelijkvloers bevinden zich de hal, 
een toilet en vestiaire, een berging, en de woon-
ruimte met geïntegreerde keuken. 
De eerste verdieping biedt plaats aan een nacht- 
hal, drie slaapkamers, een badkamer met toilet, 
en een wasplaats. De circulatie- en doorgangs-
ruimtes zijn tot een minimum herleid en elk hoekje 
en kantje wordt ten nutte gemaakt voor slimme 
opbergruimte. De keuken is in het woongedeelte 
geïntegreerd, wat ruimte bespaart, en de berging 
onder de trap dient als opslagruimte voor de  
keuken én als technisch lokaal. 
De zolderverdieping is naar wens uit te bouwen 
en laat toe om er diverse extra functies in onder 
te brengen, eventueel in een latere levensfase van  
de woning.

Ik BEN mee 

Al lang vooraleer er in ons land sprake was van 
EPB-normen bouwt T.PALM prijsbewuste wonin- 
gen met een minimaal warmteverlies, een goede  
luchtdichtheid, een weloverwogen ventilatie en 
een zuinige verwarming. 
Deze woning is reeds onze tweede demowoning 
die aan de BEN-regelgeving voldoet. 
In 2014 kreeg T.PALM als eerste algemene aan- 
nemer van het VEA (Vlaams Energieagentschap)  
het BEN-logo voor de demowoning in Aalst. 
Ook met deze woning willen we aantonen dat 
energiezuinig perfect hand in hand kan gaan met 
budgetvriendelijk, praktisch en comfortabel. 

Johan Vanden Driessche,  Directeur T.PALM-Elbo nv

Van harte welkom in onze nieuwe  
BEN-demowoning  

5 Ben staat voor ‘bijna-energieneutraal’  / Introductie

E-peil 30
K-peil 40
Netto energiebehoefte 
voor verwarming ≤ 70 kWh/m2

Oververhitting < 6500 Kh

Aan welke eisen moet je BEN-woning 
voldoen?
De gebouwschil - Je woning zal minimaal aan de 
volgende isolatie-eisen moeten voldoen om het BEN-label 
te kunnen behalen. De ventilatie-eisen voor BEN-woningen 
zijn dezelfde als die voor EPB vandaag.

Productie van hernieuwbare energie - Je woning moet minstens 
10kWh/m2 hernieuwbare energie produceren. Hoe zorg je daarvoor? Je 
kan kiezen uit de volgende opties of combineert er enkele:

• zonneboiler
• zonnepanelen
• warmtepomp
• biomassaketel
• aansluiting op een stadsverwarmings- of stadskoelingsnet
• deelname aan een provinciaal project voor hernieuwbare energie (partici-

patie)
De eisen voor elk van die technieken? Daarover lees je de details in het hoofdstuk 
“ONTWERP” op pag. 12. 

 TIP: De meest recente info over de 
BEN-eisen vind je op de site van het 
VEA: www.energiesparen.be/BEN

muren, daken en vloeren

Umax: 0,24 W/m2K

ramen (glas + kader)

Umax: 1,5 W/m2K deuren en poorten

Umax: 2,00 W/m2K

beglazing 

Umax: 1,1 W/m2K

65voorbeeldprojecten

Voorbeeldproject BEN-demowoning te Erpe-Mere

Bouwmethode Traditioneel

E-peil E9

K-peil K30

In het centrum van Mere worden vijf BEN-woningen gebouwd, 
waarvan één als demowoning wordt ingericht. Het zijn 
allemaal driegevelwoningen met een compact en doordacht 
ontwerp, een trendy architectuur en een hoog wooncomfort.

Bruto bewoonbare oppervlakte 152,82 m2

U-waarde muur 0,22 W/m2K

U-waarde vloer 0,18 W/m2K

U-waarde dak 0,21 W/m2K

U-waarde venster 1,21 W/m2K

Ventilatiesysteem C vraaggestuurd

Verwarmingssysteem & 
sanitair warm water

Lucht/water warmtepomp 
met warmterecupera-
tie op de afvoerlucht en 
hybride gascondensatie-
ketel 108%, modulerend 
vanaf 0,9 kW tot 9kW

Toepassing hernieuw-
bare energie

Zonnepanelen (4,68 kWp)

Aan welke eisen moet een BEN-woning voldoen?

Onze BEN-woning in Erpe-Mere 

Productie van hernieuwbare energie  
Je woning moet minstens 10 kWh /m2 hernieuwbare energie produceren.  
Hoe zorg je daarvoor? Je kan kiezen uit de volgende opties of er enkele combineren:
• zonneboiler
• zonnepanelen
• warmtepomp
• biomassaketel
• aansluiting op een stadsverwarmings- of stadskoelingsnet
• deelname aan een provinciaal project voor hernieuwbare energie (participatie)

Bruto bewoonbare oppervlakte  152,82 m2

U-waarde muur  0,22 W/m2K
U-waarde vloer  0,18 W/m2K
U-waarde dak  0,21 W/m2K
U-waarde venster  1,21 W/m2K
Ventilatiesysteem  C vraaggestuurd
Verwarmingssysteem  Lucht/water-warmtepomp
en sanitair warm water met warmterecuperatie
 op de afvoerlucht
 en hybride gascondensatieketel
 108%, modulerend
 vanaf 0,9 kW tot 9kW
Toepassing hernieuwbare energie Zonnepanelen (4,68 kWp)

Bouwmethode Traditioneel
E-peil  E9
K-peil  K30

In het centrum van Mere worden vijf BEN-woningen ge- 
bouwd, waarvan één als demowoning wordt ingericht. 
Het zijn allemaal driegevelwoningen met een compact en 
doordacht ontwerp, een trendy architectuur en een hoog 
wooncomfort.

De gebouwschil  - Je woning zal minimaal aan de volgende isolatie-eisen moeten voldoen om het BEN-label te kunnen behalen.  
De ventilatie-eisen voor BEN-woningen zijn dezelfde  
als die voor EPB vandaag.

T.PALM bestaat al sinds 1965. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een vaste waarde in het woonklaar  
bouwen en verbouwen van woningen. 
Onze meer dan 550 medewerkers kunnen terugvallen op een zeer rijke ervaring en beheersen als geen 
ander de meest diverse bouwtechnieken. Bovendien gaan we voortdurend op zoek naar vernieuwing  
en materialen om nog efficiënter, beter en energiezuiniger voor u te kunnen bouwen. 
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Gelijkvloers Het optimale evenwicht  
tussen betaalbaar en energiezuinig 

Dat is precies de oefening die het architectenbureau Coppens 
& Coen, samen met de studiedienst van T.PALM, heeft gemaakt. 
Hoe kunnen we een instapklare woning realiseren waarvan de 
verhouding tussen de extra investering en het lagere energie- 
verbruik dermate gunstig is, dat het een haalbare kaart wordt 
voor jonge mensen die een nieuwbouw willen verwerven? 
Een woning die er daarenboven goed uitziet, met eigentijdse 
materialen en in een frisse omgeving? 

Deze demowoning, die deel uitmaakt van een groep van vijf bij 
elkaar horende woningen, is een BEN-woning. BEN staat voor 
Bijna Energie Neutraal. De principes van BEN zitten verscholen in 
ieder hoekje: van een doorgedreven en nauwgezet uitgevoerde 
thermische isolatie, over een tot in de puntjes uitgewerkte  
luchtdichtheid, tot en met de vooruitstrevende technische  
installaties en het gebruik van hernieuwbare energie.

De studiedienst van T.PALM, die de EPB-berekeningen op zich 
nam, verdient een pluim voor haar eeuwigdurende geduld en 
doorzettingsvermogen om bij elk nieuw idee alles opnieuw te 
willen berekenen. In de loop van het ontwerpproces kwamen 
er immers verscheidene keren nieuwe technieken op de markt, 
zoals hybride verwarmingssystemen, of beter presterende iso-
latiematerialen. Niets of niemand is enige moeite uit de weg 
gegaan om het evenwichtsoptimum te bereiken en een betaal-
bare en superenergiezuinige woning te creëren. Nu de demo- 
woning hier staat klopt het plaatje compleet. Deze BEN-woning, 
waarvan er hopelijk nog vele nazaten komen, voldoet aan  
alle criteria die we hebben vooropgesteld. 

Waarom geen passiefhuis? Een BEN-woning is een veel ratione- 
lere oplossing. De energiekost is wel hoger dan bij een passief-
gebouw, maar het hogere energieverbruik weegt niet op tegen 
de meerkosten om de passiefstandaard te halen. Het is precies  
dat wat we bedoelen met ‘het optimale evenwicht’.

BEN wordt pas vanaf 2021 een werkelijke eis. Met deze woning 
zijn we dus vooruit op de standaard. En tegen 2021 zijn de extra 
investeringen terugbetaald en zorgen we zowel voor het milieu 
als voor onze portemonnee…  Is dat niet fantastisch?

Maar een huis dient natuurlijk in de eerste plaats om bewoond 
te worden. In dit huis kan een modaal gezin dat doen in alle 
comfort. De woning is compact gebouwd zonder toegevingen 
te doen aan de nodige functies.  

Als autoberging werd bewust geopteerd voor een carport.  
Deze ruimte maakt geen deel uit van de geïsoleerde bouwschil, 
waardoor warmteverliezen worden beperkt. Wel hebben we 
een ruime buitenberging voorzien, bijvoorbeeld voor de fietsen, 
alsook een droge berging naast de keuken en een wasplaats  
op de verdieping. Alle toestellen vinden zo hun eigen plek.  
Rationeel bouwen betekent vooral ‘slim’ bouwen. 

Ook hebben we gedacht aan uitbreidbaarheid onder het dak. 
De technische installaties nemen maar een beperkt deel van 
de oppervlakte in, zodat de rest van de zolder vrij kan ingericht 
worden indien dit nodig zou blijken. Het dakvlakraam steekt  
al klaar. 

Vanuit een van de drie slaapkamers loop je de badkamer in.  
Die is ingericht met een ligbad, douche, dubbele wastafel en  
toilet: alles om de dag in luxe te kunnen beginnen. De door-
zon-leefruimte laat je verder genieten, op elk uur van de dag… 

De oppervlakte voor circulatieruimte hebben we zoveel mo- 
gelijk beperkt. Je hebt meer aan een vestiairekast dan aan een  
extra vierkante meter gang. Dit is eigenlijk de hele filosofie  
achter dit huis: zorg dat alles erin zit, maar doe niets ‘verloren’. 
Als iedere vierkante meter verstandig benut wordt, hoef je  
niet groot te wonen. In een ‘slim’ huis is alles in evenwicht:  
je wensen, je noden en je budget. 

  Luc Coen,  architect.

Moeten wij  in de eerste plaats bekommerd zi jn om onze planeet en onze k inderen? 

Of mogen we ook denken aan onze por temonnee? 

Maar misschien kunnen we wel  rekening houden met al lebei? 

7BEN-demowoning T.PALM te Erpe-Mere
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Eerste verdieping
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Badkamer

Zolder
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MATERIALEN
www.isover.be

Onze spouwisolatie  
heeft de beste isolatiewaarde  
onder de minerale wol 

In een BEN-woning is de U-waarde van buitenmuren niet  
hoger  dan 0,24 W/m²K. U is de warmtedoorgangscoëfficiënt 
en geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante  
meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen 
en buiten 1°C is. Om 0,24 W/m²K te halen, hebben we de 
spouw geïsoleerd met 12 cm glaswol (Multimax 30 van ISOVER).  
Glaswol kan snel en gemakkelijk correct worden geplaatst, en 
de volledige spouwmuur mag ermee worden gevuld.    

Multimax 30-platen bieden alle voordelen van elke glaswol- 
plaat van ISOVER: ze worden gemaakt op basis van gerecycleerd 
glas, en zijn waterafstotend en brandveilig, flexibel, ademend en 
uv-bestendig. Ook de handige afmeting - in tegenstelling tot 
pur - is een belangrijke troef.  Multimax 30 bestaat uit de fijnste 
glasvezel, en is dus aangenaam te verwerken, zonder irritatie. 

De plaat heeft een extra hoge isolatiewaarde en is daardoor  
bij uitstek geschikt voor woningen die doorgedreven worden  
geïsoleerd, zoals onze demowoning. De lambdawaarde be- 
draagt 0,030 W/m.K. Dat is de beste isolatiewaarde onder de 
minerale wol. 

Doordat Multimax 30 ademt, mag de volledige spouw met de 
platen worden gevuld. Zo kan de muur slank blijven, hoeft de 
fundering niet breder of sterker te zijn, en is er geen gevaar 
voor convectiestromen in de spouw. Isolatieplaten in pur of pir  
ademen niet, waardoor er in de spouw 3 cm vrij moet blijven. 

Een ander groot voordeel van de glaswolplaten in onze spouw-
muren is dat koudebruggen als gevolg van mortelresten ge-
makkelijk vermeden kunnen worden. Eerst wordt het binnen- 
spouwblad opgetrokken – waarna mortelresten netjes afge-
borsteld kunnen worden – en pas daarna de isolatie geplaatst 
en het buitenspouwblad gemetseld. Via koudebruggen gaat er  
niet alleen warmte verloren. Doordat de oppervlaktetempera- 
tuur lager is, kan op deze plaatsen vocht condenseren, en 
kunnen er vocht- en schimmelproblemen ontstaan. 

De Multimax 30-platen worden over spouwhaken verankerd 
(minstens 4 spouwhaken per plaat). De klemschotels die op  
de spouwhaken worden aangebracht zorgen ervoor dat de 
isolatieplaten goed aansluiten met de draagmuur. 
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“De Belg is geboren met een baksteen in de maag”. Een gezegde dat al even ver teruggaat  
als de baksteen zelf.  Bakstenen zijn én blijven in ons land nog steeds de meest populaire  
gevelbekleding. Terecht, want bakstenen hebben opmerkelijk veel goede eigenschappen.  
Voor onze modelwoning kozen we de Obscuro Cassis, een zwarte handvormgevelsteen  
van Nelissen Steenfabrieken.  
 
 

www.nelissen.be

www.vertirama.be

Raamprofielen spelen in het energieverhaal een 
belangrijke rol. Het heeft immers geen enkele 
zin om uitstekend isolerend glas te gebruiken  
en er dan een kader omheen te zetten dat de 
koude binnenlaat. 

Onze raamprofielen scoren goed inzake energie- 
zuinigheid, zowel bij de productie als in het  
gebruik. 

Pvc is een zeer duurzaam materiaal dat zijn 
thermische waarden en luchtdichtheid blijft  
behouden, en door zijn interessante prijs/iso- 
latiewaarde-verhouding en het geringe on- 
derhoud ook economisch zeer voordelig is.   

VEKASoftline 82

Lang leve onze gevel in baksteen

Pvc-ramen van de beste kwaliteit

Baksteen is een natuurlijk, kwalitatief en onderhouds- 

vriendelijk bouwmateriaal dat duurzaam is in alle fasen 

van zijn levenscyclus, vanaf het grondstofgebruik tot en 

met het hergebruik van bakstenen. Bakstenen worden  

gebakken uit leem, zand en mineralen en zijn dus puur 

natuur. 

Een bakstenen gevel straalt altijd een zekere warmte uit. 

Ook letterlijk. Dankzij hun poreuze structuur hebben 

bakstenen een grote thermische inertie. Tijdens zonnige 

dagen in de winter slaan ze de warmte van de zonne- 

stralen op en stralen ze die energie ’s avonds en 

’s nachts weer uit. Gedurende de zomer zullen ze de 

warmte bufferen en zo oververhitting vermijden. Bak- 

stenen laten niet enkel toe om passieve zonnewinsten 

te gebruiken, ze helpen eveneens om plotse tempe- 

ratuurschommelingen binnenshuis te voorkomen. 

Zeker ook niet onbelangrijk is de bijzonder lange  

levensduur: bakstenen van meer dan 100 jaar oud zijn  

niet uitzonderlijk. 

Na verloop van jaren beginnen de stenen te patineren, 

wat hen een extra charmant cachet verleent. 

De Cassis-handvormgevelsteen die we voor deze BEN- 

modelwoning kozen, maakt deel uit van de Obscuro- 

reeks van Nelissen Steenfabrieken. 

Zijn prachtige zwarte kleur – variërend van overwegend 

antraciet tot kolenzwart, met blauwe en bruine kleur- 

nuances – heeft de steen te danken aan de homogene 

vermenging van een nauwkeurig bepaald percentage 

mangaandioxide met grijsrood bakkende ‘löss’, pure  

leem gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maas- 

vallei.    

De Cassis is verkrijgbaar in de standaardformaten waal- 

vorm 50 en waalvorm 65. Hij is op vijf zijden bezand 

en op de bovenzijde voorzien van een langwerpige 

schuine inkeping, de zogenaamde frog. De ruwe 

structuur en de fijne onregelmatige nerven in de be- 

zanding geven de gevel een aantrekkelijke en trendy 

uitstraling. 

Pvc is van nature een veel betere isolator dan alu.  

Doordat pvc een inert materiaal is, zal de isolatiewaarde 

ervan na verloop van tijd niet verminderen, wat bij 

hout wel het geval is. Hout is namelijk onderhevig aan  

vochtopname en krimp. Wanneer houten profielen ver- 

vormen, verzwakt bovendien de aansluitdruk van de 

dichtingen, waardoor ook de luchtdichtheid op termijn 

niet verzekerd kan worden.

Dat pvc voor het milieu het meest nadelige materiaal 

zou zijn om er ramen uit te vervaardigen, is een misvat-

ting. Dezelfde pvc kan, met een minimum aan energie-

verbruik, maar liefst zeven maal worden gerecycleerd 

om er opnieuw ramen mee te maken. Na het gebruik 

voor pvc-ramen zijn er nog tal van andere mogelijke 

toepassingen, waardoor pvc al snel een gebruikstijd van 

500 jaar kan halen. Bovendien vereist het maken van 

een pvc-profiel minder energie dan eender welk ander 

raamprofiel.    

Wij kozen voor profielen van het merk VEKA, één van 

de pioniers van pvc-ramen. Anders dan bij de meeste 

andere profielfabrikanten hebben de profielen bij VEKA 

een buitenwanddikte van 3 mm, wat de ramen bijzonder 

stabiel maakt. Met een bouwdiepte van 82 mm en  

een middendichtingssysteem dat voorzien is van drie 

dichtingen hebben we de ideale verhouding gevonden 

tussen het inzetten van materiaal en het behalen van 

de gewenste isolatiewaarden. Het middendichtings- 

systeem zorgt eveneens voor uitstekende akoestische 

isolatiewaarden. Door de 82 mm bouwdiepte kan elk 

type beglazing in de profielen worden geplaatst. 

De profielen zijn verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en 

voldoen aan de CE-norm, alsook aan de nog strengere 

eisen voor het KIWA SSK1001- en SSK1002-certificaat. 

Daarvoor komt KIWA zowel de productie als het plaat-

sen op de werf op regelmatige tijdstippen controleren.  

Alle ramen worden in België geproduceerd.

Obscuro Cassis
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TECHNIEKEN
www.alfasun.be

Bisol 260 mono 
 full black

Onze pv-installatie:  
kwalitatief, rendabel en mooi 

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, 
moet sinds 1 januari 2014 een minimumhoeveelheid energie uit  
hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Daarvoor heb je de  
keuze uit 6 mogelijke maatregelen:  

•  zonneboiler
•  pv-installatie (fotovoltaïsche zonnepanelen)
•  biomassa
•  warmtepomp
•  stadsverwarming en - koeling
•  participatie in een project voor productie  
   van hernieuwbare energie 

Voor elk van deze maatregelen gelden er voorwaarden, onder meer  
voor de oriëntatie of het rendement. Met onze pv-installatie voldoet  
onze demowoning niet enkel aan de EPB-eisen, het is tevens een BEN- 
woning en dus vrij van hoge energiekosten. Voor het bouwen van een  
BEN-woning krijg je daarenboven een extra E-peilpremie van Eandis,  
en een korting op het kadastraal inkomen. 

Een fotovoltaïsch systeem (ook pv-systeem genoemd) is opgebouwd 
uit een reeks zonnepanelen en een omvormer. Deze omvormer 
zet de gelijkspanning die wordt opgewekt in de zonnepanelen, om  
in normale wisselspanning. Als er een overschot aan energie wordt  
opgewekt, gaat dit naar het elektriciteitsnet. 

In totaal werden er op het 
dak 18 panelen (Bisol 260 
mono full black)  van 260 Wp 
(wattpiek) ingewerkt, dus 
voor een totaal vermogen 
van 4.680 Wp. 
Gezien het dak naar het zui-
den is gericht, waardoor het 
bijna de hele dag kan pro-
fiteren van direct zonlicht, 
was een monokristallijne  
module de meest aange- 
wezen keuze. Monokristal- 
lijn silicium is duurder dan 
polykristallijn silicium, maar 
het kan per vierkante meter 
meer vermogen opwekken. 

Daardoor is dit type silicium bij uitstek geschikt voor daken met een  
beperkte beschikbare oppervlakte. Wij kozen heel bewust voor een  
kwaliteitsvol Europees product waarvan het lineaire vermogen 25 
jaar is gegarandeerd. De panelen zelf hebben 10 jaar garantie.   

De montage gebeurde met behulp van InterSole 
van Renusol. Dit systeem maakt het mogelijk de 
fotovoltaïsche panelen gedeeltelijk in het dak in te 
bouwen, waardoor ze op een natuurlijke manier af-
gekoeld kunnen worden door de convectie van de 
luchtlaag onder de zonnepanelen. Dit is zeer belangrijk 
voor het rendement van de installatie, want een 
pv-module die te warm wordt, verliest rendement.  
Bijkomend voordeel van dit montagesysteem is dat een 
deel van de dakpannen of leien door kunststofplaten 
wordt vervangen, waardoor kan worden uitgespaard op 
de kosten voor de dakbedekking. 

De waterdichtheid van het inbouwsysteem wordt 
gewaarborgd door kunststofplaten die, net zoals dak-
pannen, aan de daklatten worden bevestigd. Bovenop 
deze kunststof onderconstructie komt een anker dat 
is gemaakt van aluminium, en dus uitstekend be- 
stand is tegen weer en wind. Dit anker wordt doorheen 
de polyethyleenplaten stevig op de panlatten vastge- 
schroefd en draagt de aluminiumprofielen waarop de 
fotovoltaïsche panelen worden bevestigd. De ankers 
dienen tegelijk als voetsteun voor de installateur.  
Vervolgens worden de dakpannen zorgvuldig rond  
de constructie geplaatst, zodat de pv-installatie naad-
loos in het dak overloopt. 

De bekabeling is ietwat overgedimensioneerd, zowel 
tussen de pv-panelen en de omvormer als tussen de 
omvomers en de zekeringskast. Zo zijn we er zeker van 
dat de kabels nooit te warm kunnen worden, wat het 
rendement van de installatie opnieuw ten goede komt. 

Als omvormer werd gekozen voor een ‘multi-string’. Deze 
werd speciaal ontworpen voor kleine pv-systemen, is 
transformatorloos - en dus gemakkelijk te installeren, aan 
te sluiten en te gebruiken -, heeft een hoge efficiëntie 
(max. 97,6%) is compatibel met verschillende module-
technologieën, en biedt 10 jaar garantie. 

Volgens berekeningen met PVGIS (een professionele 
tool) zal onze installatie van 4.680 Wp jaarlijks 4.190 kWh 
elektriciteit opleveren, voldoende dus voor een ge- 
middeld gezinsverbruik. De bewoners zullen dus bijna 
geen elektriciteitsfactuur meer hoeven te betalen, wat 
zeer waardevol is aangezien de prijs van elektriciteit de 
komende jaren wellicht fors zal stijgen. 

Stefaan Delbaere, zaakvoerder Alfasun Zulte-Waregem   

De elektriciteit die onze BEN-woning nodig heeft, wordt geleverd door een netgekoppeld zonnestroomsysteem. 
We kozen ervoor om de monokristallijne, zwarte panelen in het dak te integreren. Dat was niet enkel de meest rendabele  
oplossing gezien de grootte van het dak en de ligging ervan ten opzichte van het zuiden.  Het is ook een heel mooie oplossing. 
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www.niko.be

www.gdwsecurity.be

Een inbraak heeft ernstige gevolgen:
deuren of ramen die zijn geforceerd, kapotte 
kasten, en voorwerpen die je wellicht nooit  
meer terugziet. 

De emotionele schade is meestal nog groter. 
Veel mensen voelen zich niet meer veilig nadat 
er is ingebroken. 
Een oplossing voor dit probleem is uiteraard 
een alarmsysteem. 
Het systeem dat in onze demowoning is geïn-
stalleerd, waarschuwt niet enkel bij inbraak-
pogingen. Het helpt ook brand detecteren.

Onze elektrische installatie  
helpt tot 15% energie besparen  

Voorkomen is beter dan genezen

Een studie van Oxford University heeft uitgewezen 
dat wie zijn verbruik op een display volgt, makkelijk 
tot 15% energie bespaart. Daarom voorzagen we 
een slimme elektrische installatie (Niko Home Control) 
waarmee je op elk moment je elektriciteits-, gas- en 
waterverbruik kan nagaan. 
Het systeem verhoogt ook de veiligheid en het woon- 
comfort. Want lekken of een slecht functionerende 
installatie (gas, elektriciteit, water) kunnen gemakkelijk 
worden opgespoord. 

Ook onze elektrische installatie draagt zijn steentje bij 
om energie te besparen. Alle elektrische functies zoals 
verlichting, toegangscontrole of zonwering, kunnen  
nog altijd worden bediend met gewone drukknoppen, 
maar ook centraal, via een touchscreen in de keuken,  
of via een tablet of smartphone. 
Zo heb je ook buitenshuis controle over je woning. 
Ga je boodschappen doen en twijfel je of de lichten 
wel uit zijn? Wil je dat de woonkamer lekker warm 
is wanneer je thuiskomt van je werk? Een app op 
je smartphone toont je de situatie en met één tik  op 
het scherm kun je de installatie bedienen. 

Op het touchscreen, het display of je smartphone kun 
je ook op elk moment van de dag de energiepro- 
ductie van de zonnepanelen en het verbruik van water 
en elektriciteit aflezen. Zo kun je sluimerverbruik on- 
middellijk opmerken en de evolutie van het totaal  
verbruik continu volgen. 

Handig is ook de alles-uittoets. 
Eén druk op deze toets zorgt 
ervoor dat de woning tijdens 
afwezigheid van de bewoners 
niet onnodig energie verbruikt. 
Verlichting en toestellen die niet 
hoeven aan te staan, schakelen 

automatisch uit. Verwarming en ventilatie gaan een  
paar graadjes lager. 

De installatie kan verder uitgebouwd worden in functie 
van de behoeften, budget en levensfase van de be- 
woners. Komt er een baby bij, start je thuis een eigen 
zaak of ondervind je bij het ouder worden een grotere 
zorgbehoefte? Niko Home Control groeit mee met het 
gezin en de woning. 

Elk jaar vinden er in ons land zo’n 80.000 inbraken en/of 

inbraakpogingen plaats. Dat is één om de 6,5 minuten. 

Het feit dat iemand ongenood je huis is binnenge- 

drongen en inbreuk heeft gepleegd op je privacy, is 

vaak traumatiserender dan de gestolen goederen op 

zich.  Zowat 80% van de inbraken zijn gelegenheids- 

inbraken. Hoe meer barrières je opwerpt, hoe minder 

risico je loopt.

Onze demowoning is daarom voorzien van bewegings- 

detectoren. Zo’n detector is gevoelig voor lichaams- 

warmte. Probeert een dief in te breken, dan zal dat direct 

worden gemeld, op elk uur van de dag. 

Aan onze alarmcentrale zijn er ook vier rookdetectoren 

gekoppeld. Die bevinden zich op zolder, in de keuken 

en de nachthal en in het lokaal waar de droogkast staat 

geïnstalleerd. Rookmelders waarschuwen nog vooraleer 

er dodelijke rookconcentraties worden gevormd.

 

 

Vooral ’s nachts is dit van cruciaal belang. Als je slaapt,  

ruik je niets, maar je kan wel horen. Wanneer een rook- 

melder verbrandingsrook waarneemt, slaan de binnen- 

en buitensirene direct alarm, en wordt – via het internet – 

de operator van de meldkamer verwittigd. 

Ons alarmsysteem is heel gebruiksvriendelijk. Elke ge-

bruiker kan het in- en uitschakelen door middel van een 

(vrij te kiezen) toegangscode met 4 of 6 cijfers. Dit kan 

vanop twee klavieren: één in de inkomhal en één in de 

nachthal. De detectoren bij de uitgangszone hebben 

een vertraging op het systeem. Zo kan je rustig thuis- 

komen of weggaan: het zal een bepaalde tijd duren 

vooraleer het alarmsysteem in actie komt.

De alarminstallatie kan worden gekoppeld aan een  

domoticasysteem. Het inbraakdetectiesysteem is ook  

via een app van op afstand bedienbaar met een smart-

phone, tablet of iphone. 
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Om condensatie en schimmelvorming te vermijden, is het heel belangrijk dat een 
woning zorgvuldig wordt geventileerd. Zeker als die volgens de BEN-normen goed 
is geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. 
In onze demowoning kozen we voor het nieuwe vraaggestuurde systeem E+ndura. 
Uniek aan dit ventilatiesysteem is dat de afvoerlucht volledig wordt gerecupereerd  
als hernieuwbare bron voor een warmtepomp die de energie levert voor de ruimte- 
verwarming en de productie van sanitair warm water. 

www.renson.be

Altijd gezonde lucht  
en energiezuinige warmte 

Bij vraaggestuurde ventilatie wordt alleen geventileerd als  
het echt nodig is. Dat zorgt voor een drastische verlaging van 
het energieverbruik in onze woning. 

Sensoren registreren de concentratie van CO2 , vocht en/
of VOC’s (vluchtige organische stoffen) in de afvoerlucht en 
op basis daarvan wordt er meer of minder lucht ververst. 
Het vraaggestuurde ventilatiesysteem in onze demowoning 
werkt volgens het Smartzone-principe. Kijken de bewoners 
‘s avonds televisie, dan zorgt het ventilatiesysteem voor een 
verhoogde afvoer in de leefruimte. Gaan ze slapen, dan  
vermindert de afvoer in de living onmiddellijk en wordt er 
meer lucht afgevoerd in de slaapkamers.  

Speciaal aan E+ndura is dat de warme extractielucht niet  
onmiddellijk wordt afgevoerd - zoals bij het ventilatiesysteem 
C+ het geval is -, maar volledig benut voor de ingebouwde 
warmtepomptechnologie. Als er geen vraag is naar warmte 
zal de E+ndura als een vraaggestuurd ventilatiesysteem 
functioneren. Zodra er ruimteverwarming of sanitair warm 
water wordt gewenst, treedt de geïntegreerde lucht/water- 
warmtepomptechnologie in werking. De warmtepomp 
brengt de warmte uit de menglucht (warme afvoerlucht/ 
koudere buitenlucht) dan naar een hoger temperatuurniveau 
en benut die warmte voor ruimteverwarming (via een platen-
warmtewisselaar) en sanitair warm water (via een spiraal rond 
het boilervat). Het systeem omvat eveneens een buffervat 
van 300 liter (4 à 6 personen) voor het sanitair warm water. 

Wanneer de vraag naar warmte op een bepaald moment  
hoger is dan wat de warmtepomp kan aanbieden, komt auto- 
matisch een klassieke gas-condensatieketel in actie. Een  
ingebouwde ‘Energy Analyser’ maakt dat telkens de meest 
voordelige energiebron wordt gekozen. Het systeem kan nog 
gemakkelijk worden uitgebreid met een thermische zonne- 
collector, waardoor de woning nog energiezuiniger wordt.

E+ndura zorgt voor een gezonde woning en een verlaging 
van het E-peil tot 37 punten.

INTERIEUR
w w w . s t a a . b e
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Zo maakten we van dit huis  
een echte thuis 

Aanpak

Een thuisgevoel creëer je niet zomaar. Het is het resultaat van 
een goed doordacht concept. Essentieel is dat de inrichting 
van het interieur in overeenstemming is met de vorm, de  
eigenschappen en de sterke punten van een woning.  
Wat noodzakelijk is maar weinig esthetische kwaliteit heeft,  
moet zo subtiel mogelijk zijn weggewerkt.  

Wat gebeurt waar? Het antwoord op deze vraag was het  
uitgangspunt om deze woning in te richten. 

Openbaar en privé vloeien zachtjes in elkaar over. De voor-
tuin geeft een duidelijk signaal wie tot waar het terrein mag  
betreden. Het ontwerp van de voortuin leidt ertoe dat je als  
vanzelf naar de voordeur loopt.

De inkom biedt een eerste verwelkoming, zonder franjes en 
uiterst functioneel. Wanneer je de leefruimte binnenkomt, heb  
je links de eetruimte (aan de straatzijde) en rechts de zit-
ruimte (aan de tuinzijde). Achter de hoek ligt de keuken. 
In de zetel kun je je languit onderuit zakken en word je 
niet gestoord door inkijk van voorbijgangers. 

De keuze om de zithoek achteraan de woning te situeren, is  
ingegeven door een streven naar privacy en intimiteit, maar 
ook door praktische overwegingen: een tafel en stoelen zouden 
immers het ongestoorde uitzicht op de tuin belemmeren.  
Zichtassen en circulatieassen zijn zorgvuldig op elkaar afge- 
stemd. Wanneer je van de eetruimte naar de keuken loopt,  
staat niets je blik of looplijn in de weg: je kunt doorheen de 
raampartij vrijuit naar de achtertuin kijken. De keuken zit tussen 
de eetruimte en de terrasruimte in. Het contact tussen de  
keuken en zitruimte geeft een huiselijk gevoel. 

Functioneel mooi 

We bouwen heel wat kleiner dan vroeger. Dat is bij interieur- 
inrichting een volgende uitdaging: elke vierkante centimeter  
dient optimaal benut te zijn. 

De keuken combineert esthetiek met functionaliteit. Wat moet 
opgeborgen worden, wat moet binnen handbereik staan... dat is 
bepalend voor de opstelling en indeling van de keukenkasten. 

De vestiairekast is enerzijds een puur praktisch meubel, maar  
anderzijds ook een visitekaartje, het eerste meubel dat je ziet 
wanneer je de woning binnenkomt. Daarom is er ook op esthe-
tisch vlak bijzonder veel aandacht aan besteed. De kast verbergt 
de tellers - die toch nog altijd goed bereikbaar zijn - en biedt  
tevens opbergruimte aan jassen, sjaals en mutsen. Ook  
schoenen vinden er een plaatsje. Geen rondslingerende kledij 
zorgt voor rust in een interieur.

Het ingemaakte kastje boven het ingebouwde waterreservoir 
van het toilet is een perfecte plek voor reservespullen voor het 
toilet. Ook hier geen rommel!

In de badkamer is niet gekozen voor een klassiek badkamer-
meubel, maar wel voor een functioneel, in het oog springend 
maatontwerp. Ook de muren zijn niet alledaags: geen saaie 
wandtegels, maar een gewaagde stuctechniek.

De tabletten in de kinderkamer zijn een leuk alternatief voor  
het traditionele bureau en nachttafeltje. 

Bij de inrichting van de woning is getracht een gulden mid- 
denweg te vinden tussen wat mooi en budgetvriendelijk is.  
De volledige maatwerkinrichting is best betaalbaar.

De woning heeft één basiskleur - uniformiteit zorgt voor rust -  
en elke ruimte heeft een accentkleur als eyecatcher. Accenten 
moeten opvallen, maar ze mogen niet overheersen of domineren. 
Anders gaat het effect verloren. De basiskleur is warm en  
helder. Een lichte basiskleur geeft elke ruimte een groter en 
ruimtelijker gevoel. En tegen een neutrale basiskleur komen alle 
meubelen en interieurdecoratie mooi uit. 

Een woning is meer dan een dak boven het hoofd, en ook meer dan een opbergdoos voor de spullen die het leven 

makkelijker maken. Architectuur en interieurarchitectuur zijn op hun best wanneer ze harmonieus op elkaar zijn  

afgestemd. Samen moeten ze resulteren in een symbiose waarin je je als mens kan ontplooien en tot rust kan komen. 

Zo wordt een huis een echte thuis.   

fotografie: Dirk Busschaert
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Meubilair 

De inrichting is tijdloos Scandinavisch en niet gevoelig voor 

modetrends. Wie gewaagde toetsen wil aanbrengen, kan dit 

doen met kleine, opvallende accessoires en objecten. Dit is 

makkelijk en goedkoop, en het effect loont altijd de moeite. 

Door de tafel, de zitbank en het tv-meubel in één zelfde rich-

ting te plaatsen, wordt de langgerekte vorm van de leefruimte  

geaccentueerd en lijkt ze groter dan ze is. 

De zitbank staat vrij in de ruimte, zodat je er vrij rond kan lopen. 

Dit schept een gevoel van ruimtelijkheid en getuigt van durf. 

Meubelen tegen muren zetten komt vaak braaf en saai over. 

Deze opstelling garandeert toch nog een veilig gevoel, want 

de zetel staat niet voor één van de ramen in de leefruimte; het  

overzicht op de ruimte blijft behouden. Het mooiste resultaat 

bereik je wanneer er een evenwicht is tussen wat tegen de  

wanden staat en wat los in de ruimte staat. 

Verlichting 

Door de verlichtingsarmaturen heel bewust te selecteren en 

bedacht in de ruimte te plaatsen, is een weldoordacht licht-

plan ontstaan. Er is aandacht voor een goede basisverlichting  

zonder franjes, maar eveneens voor enkele blikvangers.  

Deze geven sfeerlicht en zijn door hun opvallende verschijning 

een aanwinst voor de ruimte. 

In de keuken ligt de klemtoon op een goede werkverlichting. 

In de kinderkamers wordt een opvallende bureaulamp voor 

werkverlichting gecombineerd met een iets speelsere basis- 

verlichting. In de trappenhal is gekozen voor een veilige,  

functionele en toch in het oog springende verlichting. 

Lange, schijnbaar willekeurig geplaatste lichtstroken zorgen 

voor een wauw-effect. 

Het laten terugkeren van accenten in kleur, meubilair en ver- 

lichting doorheen de woning geeft een gevoel van ruimte,  

eenheid en rust.
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AFWERKING
www.mape.be

Natuurlijk moet een keuken mooi zijn, maar ze moet ook prak- 

tisch en duurzaam zijn. De keuken in onze demowoning is een 

fraaie combinatie van deze drie voorwaarden: ze is greeploos  

- wat de moderne, strakke belijning extra accentueert -, heeft 

veel laden, en is gemaakt van sterke en onderhoudsvriendelijke 

materialen.

Vandaag situeert het wonen zich niet meer in aparte ruimtes. 

Ook in onze demowoning vloeien keuken en woongedeelte 

in elkaar over. De keuken is zo meer een meubel geworden 

dan een louter functioneel object. Het kookgedeelte paalt aan  

een muur, het gedeelte parallel daarmee staat in het teken van  

afwassen: een spoeltafel met rechts 

daarvan de vaatwasser en links – naar 

het woongedeelte gericht – ook on-

diepe kasten waarin servies en glazen 

een plaats vinden. Dat bespaart tijd 

en energie wanneer je de tafel wil 

dekken.    

Het ontwerp volgt volledig de nieuw- 

ste trend: eenvoudige, sobere lijnen 

die rust en tijdloosheid uitstralen en 

de ruimte groter doen lijken. 

De minimale vormgeving is ook 

doorgevoerd in de strakke fronten 

waarin de handgrepen werden ver- 

werkt. De greeploze deuren hebben 

niet enkel een designeffect. Ze zijn 

tegelijk heel praktisch.

De kastdeuren bestaan uit 19 mm dikke spaanderplaat, het  

corpus is uit witte gelamineerde spaanderplaat van 16 mm dik, 

en de rugplaat is 10 mm dik. Het afkanten van de fronten 

gebeurde met een nieuwe technologie, ‘airtec’ genoemd. 

Hierbij wordt de lijm waarmee de kunststof afkantband op de  

zijkanten wordt aangebracht, geactiveerd door middel van 

hete lucht. Zo ontstaat een naadloze afkanting en is er geen 

overgang te zien tussen paneel en afkantband. De aarde- 

kleuren – grijsbeige en taupe – zijn heel actueel en verlenen de 

keuken een warme uitstraling.   

Binnenin de kasten ligt veel nadruk op opbergruimte. Daarom 

werd gekozen voor laden in plaats van onderkasten met leg-

planken. Doordat je van laden ook het achterste deel volledig 

kan benutten, kan je in een lade tot 55% meer opbergen. Laden 

zijn ook veel gebruiksvriendelijker dan onderkasten. Bij onder-

kasten met legplanken moet je bukken of je in onmogelijke  

bochten wringen om de achterste potten uit de kast te nemen. 

Bij laden daarentegen rolt de inhoud je tegemoet en krijg je  

een volledig overzicht zonder dat je je moet rekken of op  

je knieën gaan zitten. Dankzij de telescopische geleiders kan je  

de laden volledig uittrekken, terwijl een ‘softclose’-systeem 

ervoor zorgt dat lawaai dempt als je de laden weer dichtdoet.  

Voor het werkblad kozen we een composietsteen in een  

blinkende versie. Composietsteen bestaat over het overgrote 

deel uit natuurlijk kwarts waaraan granietkorrels en een kleine 

hoeveelheid pigment zijn toegevoegd. Naast diamant is kwarts 

een van de hardste mineralen.

Werkbladen van composietsteen zijn dan ook bijzonder kras- 

vast en hittebestendig. Doordat ze niet poreus zijn, zijn ze ook 

heel hygiënisch. Voedselresten kunnen zich niet in de poriën 

ophopen. Dagelijks schoonmaken met een zachte doek en  

een sopje volstaan om ze jaar in jaar uit als nieuw te houden.  

Bij de keuze van de toestellen werd uiteraard ook aan  de energiezuinigheid gedacht, tenslotte een van de hoofddoelstellingen 

van een BEN-woning. De koelkast heeft een A+-energielabel, en koken gebeurt op inductie. 

Bij inductiekoken warmt de inductieplaat niet op, maar wordt de warmte rechtstreeks in de bodem van de kookpot opgewekt. Zodra 

je een kookpot van de inductiezone haalt, stopt de warmteoverdracht. Daardoor wordt er nooit meer energie verbruikt dan nodig. 

 

  

  

Onze keuken:  
mooi, praktisch en duurzaam 
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Een houten trap is een investering waar je je leven 

lang vele malen per dag plezier van hebt. 

Hout is een natuurlijk materiaal dat warmer aanvoelt 

dan steen of metaal, en doordat het geen statische 

elektriciteit oplaadt, zal hout nooit stof en vuil aan- 

trekken. Ten opzichte van andere materialen heeft 

een massiefhouten trap nog een ander belangrijk 

voordeel: hij kan in de loop van zijn lange levens- 

duur worden opgeschuurd en indien gewenst op 

een andere manier of in een andere kleur worden 

afgewerkt.

Voor binnentrappen kunnen tal van fraaie, niet-

schaarse Europese, Noord-Amerikaanse en exotische 

houtsoorten worden gebruikt, elk met hun speci-

fieke houttekening, kleur en nerfstructuur. 

Voor onze demowoning viel onze keuze op eik, een 

heel harde en duurzame houtsoort met een mooie 

kleur en houtstructuur. De treden hebben een veel 

warmere uitstraling dan metaal of beton, en bij 

het belopen maken ze veel minder lawaai dan een 

metalen trap.

Hoe je je houten trap laat afwerken, is een kwestie 

van smaak. Bij een afwerking met vernis heb je de 

keuze tussen een mat, satijn of hoogglanzend uit-

zicht. Wij kozen voor olie. Bij een geoliede trap komt 

de natuurlijke uitstraling van hout optimaal tot zijn 

recht. De kleur is dezelfde als die van het parket dat 

in de leefruimte ligt. Zo vormen de vloer en de trap 

een mooi geheel. Voor het regelmatige onderhoud 

van een geoliede houten trap bestaan er voedende 

producten.

Tussen de trapdelen hebben we geen balustrade 

aangebracht, maar een gesloten wand. Niet alleen 

biedt een dergelijke tussenwand een zeer grote 

valbeveiliging, je kunt er ook probleemloos de  

ledverlichting in aanbrengen. De muurleuning is in 

metaal en dus achteraf onderhoudsvrij.  

De stijl van de trap past volledig in de stijl van het 

huis. 

Een trap  
in  
massieve eiktrappen-verschaeve.be 

Meerlagenparket in de leefruimte
Meerlagenparket - ook wel samengesteld parket 

genoemd - is goedkoper dan een massiefhouten 

vloer en trekt ook minder snel krom. Het type 

en merk zoals geplaatst in onze kijkwoning is  

extreem stabiel dankzij zijn dikte van 14 mm, op-

gebouwd uit verscheidene welbewust gekozen 

lagen. De onderlaag bestaat uit fineer-vurenhout 

uit één stuk dat stabiele tegendruk toelaat,  

terwijl de middenlaag is samengesteld uit zorg-

vuldig geselecteerde stroken vurenhout in de 

tegenrichting van de onderlaag en toplaag.  

Zo wordt de stabiliteit bevorderd. De toplaag  

van ongeveer 4 mm is een edele houtsoort - in dit 

geval eik rustiek - met kleurnuances en knopen 

eigen aan het hout. Dankzij de grote dikte van de 

toplaag kan je de vloer indien gewenst na verloop 

van tijd opnieuw schuren. Indien professioneel 

aangepakt, kan dat tot driemaal toe. Telkens weer 

krijgt het parket een nieuw leven en eventueel  

ook een nieuwe kleur en afwerking. 

Het hout is afkomstig van ecologisch verant-

woorde bosbouw en voldoet volkomen aan de 

FSC-normen. Dankzij de emissiearme productie- 

methode draagt het hout ook het Duitse milieu- 

keurmerklabel ‘Der Blaue Engel’.  

De toplaag werd al in de fabriek gekleurd en 

afgewerkt met olie. Na het plaatsen werd een 

eenmalige beschermende extra laag olie aange-

bracht. Die staat garant voor een gemakkelijk  

onderhoud: stofzuigen en om de 2 weken matig 

vochtig dweilen met het juiste onderhouds- 

product in het water. De vloer heeft 20 jaar garantie,  

zelfs in combinatie met vloerverwarming. 

Het parket werd verlijmd geplaatst, rechtstreeks 

op de chape. Vol verlijmen heeft als voordeel dat 

stapgeluid wordt geminimaliseerd en dat het 

hout stabieler ligt dan bij zwevende plaatsing. 

Bovendien kunnen parket en  eventuele stenen 

vloeren zonder profielen zo naadloos op elkaar 

aansluiten. Een uitzettingsvoeg onder de plinten 

zorgt ervoor dat het werken van de vloer prima  

 

kan worden opgevangen. De plinten zijn gemaakt 

van vochtwerend mdf dat met witte primer werd 

voorbehandeld en achteraf mee geschilderd in de 

kleur van de muren. Dit zorgt ervoor dat de ruimte 

groter lijkt en ook rustiger oogt. 

Het parket bestaat eveneens in eik 1bis – met 

zeer kleine knoopjes – en in plaats van wit ook 

in natuurkleur en nog veel andere kleuren.  

Voor onze demowoning kozen we voor een 

breedte van 14 cm. Ook 18 en 21 cm breed zijn  

mogelijk. 

Fineerparket in de slaapruimtes
Voor de bovenverdieping kozen we voor fineer-

parket. Fineerhouten vloeren bestaan eveneens uit 

een drager van mdf, vezelplaat of multiplex, maar 

de toplaag is minder dan 2,5 mm dik. De stroken 

hebben een tand en groef en zijn meestal vooraf 

afgewerkt. Fineerparket biedt het beste van twee 

werelden: het zwevende plaatsingsgemak met 

kliksysteem zoals bij laminaat, maar de warmte 

van een parket dankzij de echt houten toplaag.  

Bij laminaat is de toplaag geen echt hout, maar  

kunststof. De houtstructuur die je op laminaat 

ziet, is een houtdecor dat erop werd gedrukt.  

Het legklare fineerparket in onze demowoning 

is 12 mm dik en opgebouwd uit een hdf-drager  

met een kurklaag eraan vast. De 0,6 mm dikke  

massieve toplaag in eik werd al in de fabriek zacht 

geborsteld en gekleurd in een ivoorkleurige tint.   

Acht lagen uv-bestendige vernis verzekeren een 

sterk eindresultaat dat heel gemakkelijk te onder-

houden is: stofzuigen en matig vochtig dweilen 

met een aangepaste cleaner in het water.  

Dankzij de kurken onderlaag die aan de plank 

vasthangt, is er geen aparte onderlaag vereist.  

Zo worden er geen extra luchtlagen gecreëerd, 

wat de belangrijkste oorzaak is van stapgeluid  

bij zwevende plaatsingen. Dit fineerparket is  ook 

verkrijgbaar in grijs- en bruintinten zoals Desert  

Oak en Mystery Oak. 

Geen enkele andere vloer die een huis zo’n duurzame, warme en stijlvolle uitstraling geeft als 
hout. Een houten vloer wordt met de jaren bovendien almaar mooier. Voor de leefruimte kozen we  
meerlagenparket in een zachtwitte tint. In de slaapkamers ligt fineerparket. 

Parket van A tot Z

parketdewaegeneer.be 
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“Een deur is maar een deur”, wordt wel eens ge- 

zegd. Alsof alle deuren dezelfde en dus niet zo 

belangrijk zouden zijn. Onterecht. Niet alleen 

zijn binnendeuren het meest gebruikte bouw- 

element in elke woning, ze beslaan ook een  

belangrijk deel van het totale muuroppervlak.  

Je besteedt er dus best voldoende aandacht 

aan.

Verfdeuren bestaan in verschillende soorten.  

Honingraatdeuren hebben binnenin een ho- 

ningraatstructuur uit dik karton en zijn aan 

weerszijden bekleed met hardboardplaten. 

In de demowoning kozen we voor tubespaan-

deuren, ook kanaalplaatdeuren genoemd. In  

deze deuren zit binnenin een spaanderplaat 

met luchtkanalen. Tubespaanderdeuren kosten 

maar iets méér, maar ze zijn veel steviger dan 

honingraatdeuren. Ze isoleren akoestisch ook 

beter. De dekplaat is een hoogwaardige hout-

vezelplaat die is voorbewerkt met een primer, 

de perfecte basis voor een verdere afwerking 

met verf.

De deuromlijsting is gemaakt van groene mdf 

(medium density fibreboard). Dit type mdf, ook 

mdf moisture resistant genoemd, heeft dezelfde 

toepassingsmogelijkheden als beige mdf, maar 

is extra vocht- én schimmelwerend. Dat maakt 

het materiaal bij uitstek geschikt voor bad- 

kamer en keuken, maar ook voor vensterbanken 

en deurkaders.  

De verdoken scharnieren geven de deur een 

moderne uitstraling. Wanneer de deur gesloten 

is, zijn er geen storende elementen te zien.  

Een magneetslot zorgt ervoor dat de deur 

geruisloos dichtgaat. Doordat ook het magneet-

slot, net als de scharnieren, volledig aan het oog 

onttrokken is, wordt het eigentijdse karakter van 

de deur nog eens beklemtoond.  

Onze deuren 
in de verf

w w w . d u b o s t y l e . b e 

Verfdeuren zijn het meest ge-
kozen en ook het meest budget-
vriendelijke type binnendeuren. 
Ze passen bovendien het best in 
alle soorten interieurs. 

Schilder ze in dezelfde kleur als 
de muren, en ze lijken in de wand 
over te gaan. Zo accentueer je 
een strak interieur. 

Je koopt nieuwe zetels en je wil 
ook de deuren in een opvallende 
kleur? Een nieuw likje verf erop, 
en je deuren worden trendy blik- 
vangers.  

DE TUIN

We wilden een betaalbare, onderhoudsvriendelijke, 

bruikbare en aangename tuin. 

En bovendien uitgevoerd in duurzame materialen.  

We vinden dat we daarin zijn geslaagd.

Een mooie voortuin/inkomzone is erg belangrijk.  

Hier kom je thuis, hier verwelkom je je vrienden en familie. 

Aan de inkom kozen we voor natuurstenen tegels.  

Die hebben een uitnodigend effect.  

De voortuin gaven we een eigen karakter met behulp van 

lage, organisch geschoren haagstructuren. 

Enkele meerstammige heesters zorgen voor een verticaal element en 

beschermen bewoners tegen ongewenste blikken van voorbijgangers. 

’s Avonds kunnen deze heesters subtiel verlicht worden, 

wat de voortuin een feeërieke uitstraling geeft.  

De lage structuur is Ilex crenata – Japanse hulst in het Nederlands –,  

een langzaam groeiende haagplant en daardoor ideaal voor  

lage groenmassieven. Hij heeft een donkergroen klein bladje 

en doet het ook prima op zwaardere gronden.

De meerstammige heester is een Amelanchier lamarckii, 

ook Amerikaanse krentenboompje genoemd. 

Deze onderscheidt zich door zijn mooie takkenstructuur, 

zijn witte, lekker geurende bloemetjes in het vroege 

voorjaar en zijn prachtige herfstverkleuring.

www.greenarchitects.be
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In de achtertuin wordt de inkijk beperkt door hoge,  
organisch geschoren groenstructuren. Een pad leidt 
van de oprit naar de tuinberging en voert via twee trap-
treden naar een terras dat is uitgevoerd in basalttegels 
in verschillende breedtes. Basalt heeft een warme kleur 
en is erg onderhoudsvriendelijk. In het verlengde van 
de tuinberging loopt over het golvend gazon een  
constructie met inox spankabels waarover diverse  
klimplanten groeien, waaronder blauweregen en  
kamperfoelie. Die zullen zorgen voor kleur, geur en 
schaduw. De banken en de berging zijn uitgewerkt 
in dezelfde Thermowood-latjes als de woning. 
Enkele geleide peren- en appelbomen schenken de be- 
woners elk jaar een overvloed aan fruit. De beplanting 
is sober en onderhoudsvriendelijk: een combinatie van 
Pennisetum alopecureoides, Calamagrostis brachytricha 
en Echinacea in een rood-lila kleur.

Voor de oprit hebben we gekozen voor grind. Om 
het grind van de oprit mooi op zijn plaats te houden, 
gebruikten we Eccogravelmatten met een honingraat- 
structuur. Dergelijke matten zijn een budgetvriende- 
lijke oplossing voor een stabiele ondergrond. Enkele 
stroken basalttegels geven de oprit een toegevoegde 
waarde.

Een budget- en  
onderhoudsvriendelijke tuin 

Hout als materiaal voor een tuinhuis past perfect bij de 
natuurlijke omgeving. Onze selectie viel op MODU, een 
modulaire, strakke constructie. Met twee basismodules 
kun je een gepersonaliseerde combinatie samenstellen, 
die afwerken met een ruime keuze aan wand- en plafond- 
afwerkingen, en vervolgens inzetten als berging, carport,  
pergola, overdekt terras… 
Voor in de tuin van deze demowoning kozen we een  
volledig gesloten berging. Daarvoor werd de basis- 
module ½ gebruikt en afgewerkt met horizontale wand- 
elementen en een unieke pivotdeur die volledig in de  
wand geïntegreerd zit en het strakke karakter van de 
berging benadrukt. Dakbedekking, plafond, afwatering 
zijn standaard inbegrepen.

Thermowood is thermisch behandeld dennenhout.  
In plaats van impregnatie met chemicaliën werd het  
dennenhout behandeld met hitte en stoom. Zo ontstaat 
op een ecologische manier een product dat even sta-
biel en duurzaam is als tropisch hardhout met een duur- 
zaamheidsklasse 1, maar een vele malen kleinere ecolo-
gische voetafdruk heeft. Tijdens de warmtebehandeling  
verandert de celstructuur van het hout zodanig dat het 
vochtgehalte vermindert met meer dan 50%. Het directe 
gevolg daarvan is dat Thermowood minder vocht 
opneemt en bijzonder vormvast is.  

In MODU zitten twee soorten Thermowood. Omwille 
van zijn buigsterkte is de constructie uitgevoerd in  
Thermowood S (de S staat voor stability). Voor de plafond- 
en wandbekleding werd Thermowood D (Durability) ge-
bruikt. Collstrop geeft 15 jaar garantie op de weerstand 
van de houtsoort tegen houtrot, schimmels en insecten. 
Thermowood draagt het ecolabel PEFC, en komt dus ge- 
garandeerd uit duurzaam beheerde Europese bossen.

De basisconstructie van MODU werd al in de fabriek be-
handeld met een zwarte coating. Deze coating geniet 
een fabrieksgarantie van 3 jaar. Afhankelijk van de graad 
van blootstelling aan zonlicht is er na 4 à 6 jaar een opfris- 
singslaag nodig. Daarvoor moet niet geschuurd worden. 
Het volstaat om het hout proper te maken en daar waar 
nodig een nieuwe laag product aan te brengen. 
De wand- en plafondelementen zijn onafgewerkt en  
zullen onder invloed van de weersomstandigheden stil- 
aan vergrijzen. Onderhoud is niet nodig.

Een tuinberging  
in Thermowood

AANLEG VAN TERRASSEN & OPRITTEN
GROND- & BETONWERKEN
AFSLUITINGEN

Bergstraat 22     9420 Erpe-Mere 
Tel. 053 84 98 35   •  dries.de.waele@skynet.be

www.collstrop.be 
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