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Het	gebouw	
Deze	halfopen	bel	etage	BEN-woning	bestaat	uit	3	 verdiepingen,	met	
de	leefruimte	en	keuken	op	de	eerste	verdieping.	Grote	glaspartijen	op	
Westen	en	Noorden	geven	een	practig	zicht	op	de	Schelde.	
Verder	zijn	er	twee	slaapkamers	en	een	ruime	badkamer	op	de	tweede	
verdieping	en	een	zeer	ruim	bureau	en	berging	op	het	gelijkvloers.	
	
De	 woning	 is	 zeer	 goed	 geïsoleerd	 en	 luchtdicht	 afgewerkt.	 Door	 de	
glaspartijen	 vooral	 Noordelijk	 te	 richten	 is	 de	 kans	 op	 oververhitting	
ook	 uiterst	 klein.	 PV-panelen	 en	 een	 zonneboiler	 zorgen	 voor	
duurzame	opwekking	van	elektriciteit	en	warm	water.	In	de	leefruimte	
staat	een	gezellige	pelletkachel	die	voor	de	verwarming	zorgt,	al	 is	er	
niet	veel	verwarming	nodig.	
	
Naast	 isoleren	 en	 luchtdicht	 bouwen	 is	 een	 goed	 ventilatiesysteem	
vereist	 om	 een	 goede	 luchtkwaliteit	 te	 verzekeren.	 Daarvoor	 is	 een	
ventilatiesysteem	 type	 D	 gekozen	 met	 warmterecuperatie.	 Op	 die	
manier	 wordt	 in	 elke	 ruimte	 een	 aangenaam	 en	 gezond	 leefcomfort	
gegarandeerd.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



BEN:	Bijna	Energie	Neutraal	
• Wat	is	BEN	en	wat	zijn	de	voorwaarden?	

	
BEN	staat	voor	Bijna	Energie	Neutraal	en	om	het	BEN	 label	 te	krijgen	
moet	je	woning	minstens	aan	volgende	eisen	voldoen:	
	

	
	
De	ventilatie-eisen	zijn	dezelfde	als	deze	in	de	EPB-regelgeving.	Er	
moet	ook	een	aandeel	aan	hernieuwbare	energie	in	uw	woning	
aanwezig	zijn.	Je	woning	moet	minstens	10kWh/m²	hernieuwbare	
energie	opwekken.	Hoe	zorg	je	daarvoor?	Door	gebruik	te	maken	van	
één	of	meerdere	van	onderstaande	opties:	

o Zonneboiler	
o PV-panelen	
o Warmtepomp	
o Biomassaketel	(pellets)	
o Aansluiting	op	stadsverwarmings-	of	stadskoelingsnet	
o Participatie	aan	een	provenciaal	project	voor	hernieuwbare	

energie	
	
	

• Waarom	BEN?	
	
Het	 klopt	 dat	 het	 een	 investering	 vraagt	 om	 volgens	 BEN-normen	 te	
bouwen,	maar	er	zijn	voordelen	genoeg:	

• Toegenomen	comfort:	geen	tocht,	aangenaam	klimaat	
• Minder	 energieverbruik:	 beter	 voor	 het	milieu,	 beter	 voor	 je	

portefeuille	
• (Extra)	premies	te	rapen	
• Tegen	2021	 is	BEN	de	norm	voor	nieuwbouw.	Om	de	waarde	

van	 je	 woning	 te	 behouden	 na	 verloop	 van	 tijd	 is	 het	
aangewezen	om	te	anticiperen	op	de	norm	van	de	 toekomst.	
Energieonvriendelijk
e	woningen	 zullen	 in	
waarde	 dalen	 ten	
overstaan	 van	 de	
BEN-woningen.	

	
	

	
	 	



• Welke	mythes	zijn	er	rond	BEN-woningen?	
	
• Mythe:	Je	mag	de	ramen	van	een	BEN-woning	niet	openen	
Niet	waar.	 Net	 als	 in	 een	 ander	 huis	 open	 je	 de	 ramen	 van	 een	
BEN-woning	wanneer	 je	wil.	 Hou	 er	wel	 rekening	mee	 dat	 je	 zo	
warmte	 laat	 ontsnappen.	 In	 koudere	 periodes	 verlies	 je	 dus	
energie.	Met	een	ventilatiesysteem	dat	 constant	voor	voldoende	
verse	lucht	zorgt,	hoef	je	je	ramen	eigenlijk	niet	meer	te	openen.	
• Mythe:	Met	een	BEN-woning	boet	je	in	aan	luchtkwaliteit	
In	 een	 BEN-woning	 is	 de	 luchtkwaliteit	 zelfs	 beter	 dan	 in	 een	
klassieke	 woning.	 Zowel	 bij	 ventilatietype	 C	 (optioneel)	 als	 D	
worden	filters	voorzien	die	fijn	stof	absorberen,	zodat	de	lucht	in	
je	woning	nog	zuiverder	is.	Zorg	er	wel	voor	dat	de	filters	minstens	
éénmaal	per	jaar	gereinigd	of	vervangen	worden.	
• Mythe:	BEN-bouwen	kost	een	smak	geld	
Een	BEN-project	hoeft	niet	veel	duurder	te	zijn	dan	een	klassieke	
woning.	Als	je	van	in	het	begin	je	ambitieniveau	bespreekt	met	je	
architect,	 kan	 hij	 dit	 meteen	 meenemen	 in	 zijn	 ontwerp.	 Het	 is	
zeer	belangrijk	om	 je	BEN-woning	evenwichtig	uit	 te	 tekenen.	Zo	
kan	 de	 kostimpact	 beperkt	 blijven	 tot	 4	 –	 6%.	 Uit	 verschillende	
studies	blijkt	dat	de	grondprijzen	en	het	BTW-regime	voor	nieuw-
bouw	veel	zwaarder	doorwegen	op	de	prijs	van	een	nieuwbouw-
woning	dan	de	energie-eisen.	
• Mythe:	BEN-woningen	raken	gemakkelijk	oververhit	
Het	klopt	dat	je	heel	goed	geïsoleerde	woningen	alerter	moet	zijn	
voor	 oververhitting.	 Door	 de	 goede	 isolatie	 blijft	 de	warmte	 na-
tuurlijk	hangen.	In	de	zomer	kan	dit	door	zonnewinsten,	huishou-
delijke	en	menselijke	warmte	kan	dit	erger	en	erger	worden.	In	de	
EPB-regelgeving	wordt	hier	echter	ook	veel	aandacht	aan	besteed.	
Door	positionering	van	ramen,	zonnewering	en	nachtelijke	koeling	
kan	je	oververhitting	helemaal	vermijden.	

	
	

Details	
• Overgang	muur-dak	

	

	



• Muuraanzet	en	ramen	
	

	
	

	

Verwarming	
Voor	 verwarming	 werd	 voor	 een	 gezellige	
pelletkachel	 gekozen.	 	 De	 bewoners	 zullen	 er	
echter	 slechts	beperkt	 van	kunnen	genieten.	De	
warmtevraag	 is	 immers	zo	klein	dat	zelfs	 in	zeer	
strenge	 winteromstansigheden	 slechts	 enkele	
uren	per	dag	warmte	zal	nodig	zijn.	
	
Warmteverlies	gebouw:		 2kW	(bij	-10°C)	
Minimumstand	kachel:	 		 2.7kW	
Prijs	pellets:	 	 	 0.225€/kg	
Verbruik/dag	(0°C):	 	 5.3kg		(Reservoir	vullen	om	de	3	dagen)	
Verbruik	per	winter:	 	 ±640kg		 140€	
	
Een	warmteverlies	 van	 2kW	 komt	 trouwens	 overeen	met	 de	warmte	
die	vrijkomt	uit:	

o 25	theelichtjes	
o 35	gloeilampen	van	60W	(96%	warmte	–	4%	licht)	
o 13	personen	
o 1	strijkijzer	

	
Een	 BEN-woning	 is	 ook	 veel	 meer	 bestand	 tegen	 temperatuurs-
schommelingen.	 Het	 comfort	 van	 de	 bewoner	 gaat	 er	 hierdoor	 ook	
flink	 op	 vooruit.	Wanneer	 de	 verwarming	 uitgeschakeld	 wordt	 duurt	
het	 lang	 vooraleer	 de	 woning	 afkoelt.	 Onderstaande	 grafiek	 toont	
hoelang	het	duurt	om	een	woning	met	één	graad	te	laten	afkoelen	bij	
verschillende	buitentemperaturen.	

	



	
	
Bij	een	BEN-woning	duurt	dit	 tussen	15	en	30	uur,	afhankelijk	van	de	
buitentemperatuur.	Bij	een	niet-geïsoleerde	woning	duurt	dit	1	à	2	uur.		
	

	
	
Als	 je	 bij	 een	 BEN-woning	 na	 een	 weekje	 vakantie	 thuiskomt	 zal	 de	
temperatuur	dus	slechts	een	graad	of	5	gezakt	zijn.	
	
	

Het	comfort	verhoogt	ook	door	de	stralingswarmte	die	van	de	muren	
afstraalt.	Door	de	dikke	 laag	 isolatie	 is	de	 temperatuur	van	de	muren	
hoger	 dan	 in	 minder	 goed	 geïsoleerde	 woningen.	 De	 muren	 nemen	
bijna	de	binnentemperatuur	aan.	

o 16cm	PU	isolatie	 19.0°C	 	 	 20/-10°C	
o 10cm	PU	isolatie	 18.4°C	
o 5cm	PU	isolatie		 17.1°C	
o 0cm	isolatie	 	 4.8°C	

Onderschat	 dit	 niet.	 Een	 groot	 deel	 van	 de	warmte	 die	we	 voelen	 is	
afkomstig	 van	 straling	 ook	 al	 is	 de	 temperatuur	 dezelfde,	 denk	maar	
aan	het	verschil	tussen	in	en	uit	de	zon	te	zitten.	
	

Ventilatie	
De	luchtkwaliteit	wordt	gegarandeerd	door	een	ventilatiesysteem	type	
D	 met	 warmterecuperatie	 en	 bypass	 die	 er	 voor	 zorgt	 dat	 koele	
nachtlucht	in	de	zomer	binnengetrokken	wordt.	
Dit	ventilatietype	zorgt	niet	alleen	voor	
verse	lucht,	maar	ook	voor	de	verdeling	
van	 de	 warmte	 afkomstig	 van	 de	
pelletkachel.	 De	 warme	 lucht	 wordt	
afgezogen	 en	 via	 de	 warmtewisselaar	
opnieuw	 afgegeven	 aan	 de	 verse	 lucht	
en	 zo	 opnieuw	 over	 de	 ruimtes	
verdeeld.	
Doordat	 bij	 dit	 systeem	 geen	 raam-
roosters	gebruikt	worden,	komt	er	geen	
koude	lucht	rechtstreeks	van	buiten	die	
een	 oncomfortabele	 tocht	 geeft.	 Op	 die	 manier	 wordt	 geluid	 van	
buiten	ook	volledig	afgeschermd.	
	



Luchtdichtheid	
Het	 belang	 van	 luchtdicht	 bouwen	 is	 niet	 te	 onderschatten.	 De	 E-
peileis	is	gevoelig	verstrengd	en	de	vraag	naar	energiebesparing	ener-
zijds	en	comfort	anderzijds	stijgt.	Om	aan	die	E-peileis	te	voldoen	is	het	
niet	meer	voldoende	om	enkel	een	dikke	 isolatielaag	aan	te	brengen.	
In	 goed	 geïsoleerde	 gebouwen	 gaat	 immers	 30%	 van	 de	 warmte	
verloren	door	luchtlekken.	Luchtdicht	bouwen	is	dus	aangewezen.	
	

 
 
De	kans	op	bouwschade	wordt	
vermeden.	 Door	 gaten	 in	 het	
dampscherm	 kan	 vochtige	
warme	 lucht	 naar	 de	 buiten	
ontsnappen	waar	het	vocht	dan	
door	de	koude	condenseert.	Dit	
kan	 rotting	 en	 schimmels	
veroorzaken.	 Een	 goede	
luchtdichtheid	 staat	dus	garant	
voor	 een	 correct	 uitgevoerd	
dampscherm.	

• Waarom	een	blowerdoortest?	
	
Met	 een	 blowerdoortest	 wordt	 de	 luchtdichtheid	 van	 uw	 gebouw	
gemeten.	 Hoe	 beter	 uw	 luchtdichtheid,	 hoe	 lager	 uw	 lekdebiet	 bij	
50Pa.	Het	is	deze	waarde	in	m³/m²h	die	gemeten	
wordt	 bij	 de	 blowerdoortest.	 Dat	 is	 dus	 het	
aantal	 kubieke	meter	 lucht	 die	 je	 per	 vierkante	
meter	verliesoppervlakte	verliest	per	uur.	
In	 de	 EPB-regelgeving	 bij	 nieuwbouw	 wordt	 bij	
ontstentenis,	 dus	 bij	 een	 niet-uitgevoerde	
luchtdichtheidstest,	 gerekend	 met	 een	 heel	
slechte	 waarde	 van	 12m³/m²h.	 Zelfs	 als	 u	 niet	
echt	op	 luchtdichtheid	gewerkt	hebt,	zal	u	zeker	
een	lagere	waarde	uitkomen.	
	
	
• Wat	is	het	effect	van	de	blowerdoortest	op	het	E-peil?	

 
Een	ruwe	vuistregel	zegt	dat	per	eenheid	in	m³/m²h	je	minder	dan	de	
waarde	 bij	 ontstentenis,	 nl	 12m³/m²h,	 uitkomt	 je	 1	 E-peilpunt	 wint.	
Kom	je	dus	een	waarde	van	3m³/m²h	uit	dan	ga	je	een	voordeel	krijgen	
van	ongeveer	9	E-punten.	
 
 
 
 
	

	

	

	



• Wat	zijn	de	voordelen	van	luchtdicht	bouwen?	
o Betere	energie-efficiëntie	→	Lagere	energiefactuur	
o Akoestisch	 comfort	 neemt	 sterk	 toe	 →	 veel	 minder	

geluidshinder	van	trein-	en	ander	verkeer	
o Bij	 nieuwbouw:	 Lager	 E-peil	 na	 het	 uitvoeren	 van	 een	

blowerdoormeting	
	

 
	

	

	

	

	

	

• Hoe	gaat	het	in	zijn	werk?	
 
Als	eerste	wordt	het	gebouw	geïnspecteerd	om	vast	 te	stellen	dat	de	
meting	kan	plaatsvinden.	De	ramen	en	buitendeuren	worden	gesloten	
en	 ventilatie	 wordt	 uitgeschakeld	 en	 afgesloten.	 Alle	 binnendeuren	
worden	geopend	zodat	het	volledige	volume	kan	gemeten	worden.	
Daarna	 wordt	 het	 toestel	 ingebouwd	 in	 een	 geschikte	 deur-	 of	
raamopening	en	kan	de	meting	starten.	Er	wordt	gemeten	bij	5	tot	10	
verschillende	 drukverschillen	 tussen	 10	 en	 100Pa	 bij	 onder-	 en	 bij	
overdruk.	Uit	 deze	metingen	wordt	de	uiteindelijk	waarde	 in	m³/m²h	
berekend	bij	een	drukverschil	van	50Pa.	
 

 
 

 



• Wat	houdt	een	lekdetectie	in?	
	
Bij	 een	 lekdetectie	 wordt	 het	 blowerdoortoestel	 in	 een	 deur	 inge-
bouwd,	 zoals	 bij	 een	 eigenlijke	 meting,	 en	 vervolgens	 wordt	 de	
ventilator	 aangezet	 om	 een	 onderdruk	 te	 creëren.	 Met	 behulp	 van	
rook	wordt	daarna	naar	luchtlekken	gezocht.	
 

 
 
Na	de	lekdetectie	kan	de	aannemer	of	bouwheer	de	gevonden	lekken	
dichten	zodat	bij	de	eigenlijke	meting	een	beter	resultaat	kan	bekomen	
worden.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Waar	komen	de	meeste	lekken	voor?	
	
Eerst	en	vooral	is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	pleisterwerk	volledig	
luchtdicht	 is.	 Waar	 dus	 gepleisterd	 is,	 zijn	 er	 geen	 problemen.	
Luchtlekken	 komen	meestal	 voor	 op	 die	 plaatsen	waar	 het	 plakwerk	
stopt.	(uiteraard	enkel	aan	buitenmuren)	

o Ter	 hoogte	 van	 de	 plinten	 (Plinten	 worden	 best	 luchtdicht	
afgewerkt,	bij	voorbeeld	met	silicone)	

o Ter	 hoogte	 van	 vensterbanken	 en	 aan	 aansluitingen	 met	
ramen	en	deuren.	

o Ter	hoogte	van	doorboringen,	vooral	aan	ventilatie.	
o Ter	hoogte	van	niet-bepleisterde	vlakken,	meestal	aan	schuine	

vlakken	 onder	 het	 dak.	 Het	 is	 aan	 te	 raden	 om	 hier	 een	
dampscherm	te	gebruiken	dat	volgens	de	regels	van	de	kunst	
aangebracht	is	(verkleven	van	de	naden,	goed	aansluiten	op	de	
aansluitende	muren)	

o Ter	 hoogte	 van	 een	 dampkap.	 Met	 oog	 op	 goede	
luchtdichtheid	 kies	 je	 beter	 voor	 een	 dampkap	 met	
koolstoffilter.	Die	stoot	de	gefilterde	 lucht	 terug	binnen	uit	 in	
plaats	van	naar	buiten.	

o Kleinere	 lekken	 kunnen	 voorkomen	 ter	 hoogte	 van	
stopcontacten	 en	 schakelaars,	 ook	 hier	 wordt	 het	 plakwerk	
onderbroken.	

	

	

	

	

	


