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VOORWOORD�
De� grote� impact� van� bouwen� op� het� milieu� is� een� zeer� actueel� thema.� De� bouwsector�

evolueert� erg� snel� wanneer� het� om� nieuwe� ideeën� rond� ‘duurzaam� bouwen’� gaat.� De�

verschillende� strategieën� die� zich� aandienen� vragen� zowel� op� beleidsniveau� als� bij� de�

uitvoerende�ingenieur�of�architect�een�kritische�en�onderzoekende�benadering.�Ook�wij,�als�

toekomstige� architecten,� voelen� een� sterke� drang� om� in� staat� te� zijn� onze� keuzes� te�

verantwoorden�–�om�zorgvuldig�na�te�denken�in�plaats�van�zomaar�te�aanvaarden.�Met�dit�

onderzoek� grijpen� we� daarom� graag� de� kans� aan� om� onze� kritische� houding� verder� � � te�

ontwikkelen.��

Op�de�allereerste�schooldag�van�onze�opleiding�tot�burgerlijk�ingenieur�architect�liepen�we�

elkaar�tegen�het�lijf�in�de�schoolgangen.�Gaandeweg�ontstond�een�vriendschap�waarin�noch�

koetjes�en�kalfjes,�noch�serieuze�discussies�uit�de�weg�werden�gegaan.�En�toen�het�moment�

er�was�om�een�onderwerp�te�kiezen�voor�onze�masterproef,�wezen�onze�neuzen�al�gauw�in�

dezelfde� richting.� Vol� goede� moed� en� verwachtingen� bundelden� we� onze� krachten� en�

vatten�we�het�thesisavontuur�aan.�

In�de�loop�van�dit� jaar�werden�we�geholpen�door�vele�mensen�die�we�bij�deze�heel�graag�

willen� bedanken.� Allereerst� danken� wij� onze� promotors� prof.� arch.� Jan� Moens� en� ir�arch.�

Marlies�Van�Holm�van�het�VITO�voor�het�mogelijk�maken�van�deze�masterproef�en�voor�het�

vertrouwen�dat�zij�in�ons�hebben�getoond.�Ook�willen�we�onze�begeleiders�Marc�Delghust,�

Nathan� Van� Den� Bossche,� Jelle� Laverge,� Wim� Debacker,� prof.� Arnold� Janssens� � en� prof.�

Michel�De�Paepe�heel�erg�bedanken�voor�de�vele�tips,�feedback�en�professionele�hulp�die�

we� van� hen� ontvingen.� Verder� zijn� we� architecten� Alexis� Versele� en� Christophe�

Debrabander� dank� verschuldigd� voor� hun� vrijwillige� medewerking� en�

informatieverstrekking.� Zonder� de� hulp� van� deze� personen� was� deze� masterproef� niet�

geworden�wat�zij�nu�is.���

Ook�onze�vrienden�en�familie,�in�het�bijzonder�onze�ouders,�vier�broers�en�Pieter,�willen�we�

enorm� hard� bedanken� voor� de� onvoorwaardelijke� steun� en� het� huizenhoog� vertrouwen!�

Bedankt�om�steeds�weer�voor�ons�klaar�te�staan�om�teksten�na�te�lezen,�eten�te�koken�en�

voor�de�nodige�ontspanning�te�zorgen.�

Tot�slot�bedanken�we�elkaar�voor�de�fijne�samenwerking,�waarbij�we�steeds�bij�elkaar�

terecht�konden�voor�hulp,�overleg�en�steun.��

Bedankt�en�veel�leesgenot�aan�allen!� �����������������������������������������������������������������������Eline�&�Leen�
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TOELATING�TOT�BRUIKLEEN�
De�auteurs�geven�de�toelating�deze�masterproef�voor�consultatie�beschikbaar�te�stellen�en�

delen�van�de�masterproef�te�kopiëren�voor�persoonlijk�gebruik.�

Elk� ander� gebruik� valt� onder� de� beperkingen� van� het� auteursrecht,� in� het� bijzonder� met�

betrekking� tot� de� verplichting� de� bron� uitdrukkelijk� te� vermelden� bij� het� aanhalen� van�

resultaten�uit�deze�masterproef.�
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SAMENVATTING�

De�nulenergiewoning�is�een�vrij�nieuw�bouwconcept�dat�naar�aanleiding�van�de�recente�EU�

richtlijnen� volop� zijn� intrede� maakt� in� Europa.� De� definiëring� van� een� ‘nulenergiewoning’�

blijft� echter� vrij� vaag.� In� België� wordt� daarom� bijkomend� de� passiefhuiseis� opgelegd� aan�

nulenergiewoningen.� In� dit� onderzoek� zullen� enkele� aspecten� van� de� definitie� aan� een�

kritische� blik� worden� onderworpen.� Daartoe� worden� twee� ontwerpstrategieën� voor� een�

nulenergiewoning� opgemaakt� en� wordt� de� totale� energieconsumptie� geëvalueerd.� De�

eerste� strategie� vertrekt� van� een� zeer� goed� geïsoleerde� woning� volgens� de�

passiefhuisprincipes,�de�tweede�van�een�standaardwoning�volgens�de�EPB�eisen�van�2014.�

Beide� woningen� worden� door� middel� van� technische� installaties� tot� nulenergiewoningen�

omgevormd.� Met� behulp� van� een� levenscyclusenergie�analyse� en�

energieprestatieberekeningen�worden�respectievelijk�de�indirecte�en�operationele�energie�

bepaald,�die�samen�de�totale�energieconsumptie�van�de�woningen�uitmaken.�Om�een�beter�

idee�te�krijgen�van�de�indirecte�energie�in�gangbare�Belgische�bouwmethodes�(houtskelet��

en� massiefbouw)� en� technische� installaties� (PV�panelen,� warmtepompen,�

ventilatiesystemen,�enz.)�worden�deze�in�twee�afzonderlijke�deelonderzoeken�bestudeerd.�

Uit� het� eerste� deelonderzoek� blijkt� geen� eenduidig� antwoord� te� bestaan� op� de� vraag� of�

houtskeletbouw� dan� wel� massiefbouw� beter� scoort� op� het� vlak� van� indirecte� energie.�

Niettemin� is�het�zo�dat�houtskeletbouw,�mits�verstandige�materiaalkeuzes�voor�afwerking�

en� isolatie,� globaal� bekeken� beter� scoort� dan� massiefbouw.� Uit� het� deelonderzoek� rond�

technische� installaties�komt�vooral�de�grote� ingebedde�energie�van�PV�panelen�naar�voor�

en� hun� grote� impact� op� de� totale� ingebedde� energie� in� de� installaties.� Ook� blijkt� dat�

wanneer� elektriciteit� geleverd� wordt� door� het� net,� ventilatiesysteem� C+� een� lagere�

energieconsumptie� heeft� dan� systeem� D.� Wanneer� evenwel� PV�panelen� voorzien� worden�

voor�elektriciteitsopwekking�presteert�systeem�D�beter�in�het�standaardscenario�en�zijn�de�

beide� systemen� aan� mekaar� gewaagd� in� het� passiefscenario.� Wanneer� tenslotte� enkele�

nulenergiewoningen� worden� samengesteld,� blijkt� dat� de� hogere� ingebedde� energie� in� de�

installaties� bij� een� standaardwoning� wordt� gecompenseerd� door� de� lagere� ingebedde�

energie�in�de�schil.�Het�omgekeerde�geldt�voor�de�passieve�nulenergiewoning.�Dit�betekent�

dat� de� totale� levenscyclusenergie� van� beide� woningtypes� zeer� gelijkaardig� is� en� dat�

bijgevolg� de� passiefhuiseis� geen� noodzakelijke� verbetering� van� de� definitie� van�

nulenergiewoningen� inhoudt.� Enkel� wanneer� met� behulp� van� brandstofpellets� aan� de�

warmtevraag� van� de� woning� wordt� tegemoetgekomen� blijkt� een� woning� met� standaard�

gebouwschil�significant�slechter�te�scoren�dan�een�woning�met�een�passieve�gebouwschil.�
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THE CUMULATIVE ENERGY DEMAND OF ZERO ENERGY HOUSES:

IMPACT OF THE BUILDING ENVELOPE AND OF THE TECHNICAL INSTALLATIONS
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Abstract: In this paper, both a passive house and a house with a building envelope following 
the 2014 EPB standards are completed with technical installations in order to meet the 
definition of a zero energy building. Both strategies for building a zero energy house are 
assessed and compared, using the life cycle energy analysis as the main methodological tool. 
Additionally, two sub-studies are carried out, one examining building envelopes (massive vs. 
timber frame constructions), the other assessing different combinations of technical 
installations for a zero energy house. 

Keywords: zero energy house, life cycle analysis, cumulative energy demand 

Taking the building sector’s huge impact on the environment into consideration, the 
European Union recently set the ambitious goal that all new buildings have to be ‘nearly zero 
energy’ by 2021. It is however up to the member states to develop concrete action plans to 
reach this - rather vague - target. Belgium adds to the EU directive that zero energy houses 
have to meet the passive house requirements. 
This paper examines whether this additional requirement is useful for the Belgian context in 
terms of the total life cycle energy demand. In other words, is it a good strategy to impose 
the passive house requirements on zero energy houses? Can’t a standard house following the 
2014 EPB regulations reach equivalent life cycle energy results? After all, while high 
building envelope performances lead to a decline in the operational energy, it also brings 
along an increase in the embodied energy demands (as part of the construction of the 
building). Ideally, some kind of equilibrium should be reached, but is a passive house able to 
do so?  

That’s why in this paper, both a passive house and a house with a building envelope 
following the 2014 EPB standards are completed with technical installations in order to meet 
the definition of a zero energy building. Both strategies for building a zero energy house are 
assessed, using the life cycle energy analysis (with software tool SimaPro) to calculate the 
indirect energy (i.e. embodied and end of life energy) and the EPB-calculation method to 
determine the total operational energy. A comparison of the total life cycle energy of the two 
case-houses should determine which building strategy is preferable. 

In order to gain useful insight in the current Belgian building methods and installations, two 
sub-studies are carried out: one examining building envelopes, the other assessing different 
combinations of technical installations for a zero energy building.  
The first sub-study compares the influence of material choice on the results of a life cycle 
energy analysis. Firstly, making use of common materials, what is the difference in indirect 
energy demand between a massive passive and a timber frame passive building envelope? 
Secondly, what is the influence of variations in material choice? Finally, the results of the 
two basic scenario’s are compared to the best and worst alternative scenario’s (both for 
massive and timber frame). It is concluded that in terms of indirect energy demand, one type 
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of building envelope isn’t univocally better than the other. Nevertheless, provided that a wise 
material choice is made, a timber frame building envelope is a predominantly better choice 
than a massive one. Also the current Belgian passive timber frame houses approaches his 
‘best alternative’ very closely unlike the basic massive envelope which can be situated 
centered between his ‘best’ and ‘worst’ alternative.  
The second sub-study focuses on (a) the embodied and indirect energy demands of different 
combinations of technical installations in zero energy houses with passive or standard 
building envelopes, using different types of heat pumps, solar heat systems, photovoltaic 
systems and wood pellet furnaces, (b) the embodied energy performances of PV-panels used 
to generate renewable energy in houses and (c) the impact of ventilation systems D and C+ 
on the cumulative energy consumption. The analysis shows that higher embodied energy 
demands in the installations of a standard house counterbalance the lower demands in the 
envelope. The opposite is true for a passive zero energy house, so that once again neither one 
of the building types can be selected as the ‘best’ strategy. Only when wood pellets are used 
as a heating system, a passive house gives significantly better results than a house with 
standard building envelope. The results furthermore indicate that PV-panels bring along high 
embodied energy demands and that system C+ is the better option when connected to the 
electric grid, while ventilation system D comes out best in combination with PV-panels for 
the standard house. Systems C+ and D are however equivalent when using PV-panels in a 
passive house.

As for the main research question, this paper concludes that there is no ‘best’ strategy to 
build a zero energy house. After all, the cumulative life cycle energy performances of both a 
passive house and a standard house with a building envelope following the 2014 EPB 
regulations prove to be very similar. This leads to the conclusion that, in general terms, the 
Belgian definition of zero energy houses - i.e. zero energy houses have to fulfill the passive 
house standards - isn’t necessarily the only/best way forward. 
Assessing the definition of zero energy houses, this paper presents some arguments in favour 
of including the energy use for heating, cooling, hot water supply and electricity to feed 
these systems. The inclusion of electricity for household appliances was examined but turned 
out to be unfeasible.
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HOOFDSTUK�1�
INLEIDING�

1. SITUERING�
“After�11,000�years�of�building�to�protect�ourselves�from�the�environment,�the�delicate�

environment�must�now�be�protected�from�us.”���Dr.�Joseph�Biello,�AIA�(Gang�2008)�

1.1. Duurzame�ontwikkeling�

Het� rapport� ‘Our� Common� Future’,� dat� in� 1987� werd� uitgebracht� door� de� VN�Commissie�

Brundtland,� omschrijft� duurzame� ontwikkeling� als� “een� ontwikkeling� die� aansluit� op� de�

behoeften�van�het�heden�zonder�het�vermogen�van�toekomstige�generaties�om�in�hun�eigen�

behoeften� te�voorzien� in�gevaar� te�brengen”� (WCED�1987).�Duurzame�ontwikkeling�houdt�

rekening� met� de� eindigheid� van� de� vele� bronnen� die� de� aarde� bezit.� Deze� natuurlijke�

grondstoffen� brengen� de� mens� welvaart.� Het� zijn� immers� de� grondstoffen� voor� de�

productie�van�materialen�en�consumptiegoederen�en�de�brandstoffen�voor�het�opwekken�

van� energie.� Deze� cruciale� toepassingen� maken� dat� grondstoffen� –� en� in� het� bijzonder�

fossiele�brandstoffen�–�een�grote�impact�hebben�op�politiek�en�economie.�Het�verantwoord�

omspringen� met� en� minder� afhankelijk� worden� van� grondstoffen� is� dus� vanuit� zowel�

ecologische�als�maatschappelijke�motieven�aangewezen.�

Naast�de�eindigheid�van�grondstoffen�gaat�duurzame�ontwikkeling�ook�over�het�besef�dat�

het� aardse� klimaat� geen� statisch� gegeven� is,� maar� een� evenwichtssituatie� van� vele�

parameters� die� het� huishouden� van� de� aarde� en� de� atmosfeer� beïnvloeden.� Wanneer�

bepaalde� parameters� teveel� wijzigen� zal� het� evenwicht� zich� verleggen.� Zo� zullen� de�

evenwichtstemperaturen�op�aarde�stijgen�wanneer�een�grote�hoeveelheid�broeikasgassen�

in�de�atmosfeer�wordt�gebracht,�bijvoorbeeld�door�de�verbranding�van�grote�hoeveelheden�

fossiele� brandstoffen.� Dit� verschijnsel,� dat� het� broeikaseffect� wordt� genoemd,� zou� het�

huishouden�van�de�aarde�–�waarvan�de�mens�een�bewoner�is�–�zodanig�kunnen�verwarren�

dat� verontrustende� effecten� zoals� waterschaarste� en� verwoestijning,� stijging� van� het�

zeeniveau,� extreme� weersomstandigheden� en� verlies� aan� biodiversiteit� optreden� (IPCC�

2007).��

Om� de� schadelijke� invloed� van� de� mens� op� het� klimaat� te� beperken� werd� in� 1997� onder�

verantwoordelijkheid�van�de�United�Nations�Framework�Convention�on�Climate�Change�het�
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Kyoto�protocol� afgesloten.� Het� doel� was� om� de� globale� temperatuurstijging� tegen� 2020�

onder� de� 2°C� te� houden� ten� opzichte� van� 1990� (VN� 1998).� Als� Europese� bijdrage� aan� dit�

verdrag�werden�in�januari�2007�de�zogenaamde�20�20�20�doelstellingen�geformuleerd�(EC�

2007).� De� lidstaten� van� de� Europese� Unie� legden� zichzelf� op� om� de� broeikasgasemissies�

tegen�2020�met�minstens�20%�terug�te�brengen�(ten�opzichte�van�het�niveau�in�1990),�om�

de� energie�efficiëntie� van� gebouwen� met� 20%� te� verbeteren,� om� de� totale�

energievoorziening�voor�20%�uit�hernieuwbare�energie�te� laten�bestaan�en�om�10%�meer�

biobrandstof� in� de� transportsector� aan� te� wenden.� Met� deze� doelstellingen� doet� Europa�

een� poging� om� het� al� te� kwistig� verbruik� van� grondstoffen� te� counteren� en� de� globale�

milieuproblematiek�aan�te�pakken.�

1.2. Duurzame�ontwikkeling�in�de�bouwsector�

Als� afnemer� van� grondstoffen,� verbruiker� van� energie� en� producent� van� schadelijke�

emissies� heeft� de� bouwsector� een� grote� verantwoordelijkheid� wat� betreft� duurzame�

ontwikkeling.�Enkele�cijfers�tonen�dit�belang�aan:�

� De�bouwsector�is�verantwoordelijk�voor�zo’n�50%�van�het�wereldwijde�verbruik�van�

grondstoffen�(Van�Dessel�&�Putzeys�2007).�

� Zo’n�40%�van�de�totale�energieconsumptie�van�de�Europese�Unie�en�36%�van�haar�

totale�CO2�uitstoot�is�afkomstig�van�de�bouwsector�(EC�2010b)(EC�2010a).��

� Ook� in� België� veroorzaakt� de� bouwsector� een� groot� deel� van� de� totale�

milieubelasting,� de� zwaarste� in� vergelijking� met� andere� industrie�� en�

consumptiesectoren� (VIBE� vzw� 2009,� p.9).� Verwarming� en� verlichting� van�

gebouwen�zijn�samen�verantwoordelijk�voor�42%�van�het�totale�energieverbruik�in�

België�(Van�Dessel�&�Putzeys�2007).�

Duurzaam�bouwen�gaat�bovendien�verder�dan�enkel�het�‘milieuvriendelijke’�aspect.�Ook�de�

sociale� en� economische� dimensie� nemen� een� belangrijke� plaats� in.� Zo� moeten� woningen�

onder�andere�een�gezond�en�aangenaam�binnenklimaat�hebben,�veilig�en�toegankelijk�zijn�

en� acceptabel� qua� bouwkost� en� onderhoudskost� (Van� Dessel� &� Putzeys� 2007).� Tabel� 1.1�

geeft� een� overzicht� van� duurzame� gebouwen� en� hun� belangrijkste� aspecten� volgens� het�

LenSE�project.1�

������������������������������������������������������������

1� LEnSE� (Label� for� Environmental,� Social� and� Economic� Buildings)� is� een� Europees� onderzoeksproject� dat� in�
2006�2007�een�evaluatiemethode�ontwikkelde�voor�de�beoordeling�van�duurzaamheid�van�gebouwen.���
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Milieu�aspecten� Sociale�aspecten� Economische�aspecten�
Klimaatverandering:�
Broeikaseffect�
Verzuring�
Ozondepletie�

Welzijn�van�de�gebruikers:
Binnenklimaat�en�comfort�
Ruimtebeleving�
Gebruiksvriendelijkheid�

Financiering�en�beheer:�
Analyse�van�gebruiksfuncties�
Risicoanalyse�

Biodiversiteit:
Vermesting�
Behoud�van�
biodiversiteit�

Toegankelijkheid:
Het�gebouw�en�zijn�omgeving�
Openbaar�vervoer�
Voet��en�fietspaden�

Levenscycluswaarde:�
Levenscycluskosten�
Gebouwwaarde�en�aanpasbaarheid
Onderhoudsvriendelijkheid�

Grondstoffen:
Oorsprong� en� verbruik�
van�materialen�
Afvalpreventie�
Watergebruik�
Ruimte��en�landgebruik�

Sociale�en�culturele�waarde:
Lokale�tewerkstelling�en�sociale�
voorzieningen�
Ethisch�aankoopbeleid�
Impact�op�de�buurt�
Esthetische�gebouwkwaliteit�

Externe�factoren:�
Gebruik� van� lokaal� geproduceerde�
producten�en�diensten�
Imago�van�het�gebouw�

Milieubeheer� en�risico’s� Veiligheid� van� het� gebouw� en�
zijn�omgeving�

Tabel�1.1:�Belangrijkste�aspecten�van�duurzame�gebouwen�volgens�LEnSE�project�(Van�Dessel�&�Putzeys�2007)�

Wanneer� evenwel� louter� het� energetische� aspect� wordt� beschouwd� kan� vastgesteld�

worden�dat�het�grote�energieverbruik�in�gebouwen�gepaard�gaat�met�een�enorm�potentieel�

tot�verbetering.�In�het�‘Actieplan�voor�Energie�efficiëntie’�stelt�de�Europese�Commissie�dat�

“partly� because� of� its� large� share� of� total� consumption,� the� largest� cost�effective� savings�

potential� lies� in� the� residential� (households)� and� commercial� buildings� sector� (tertiary�

sector),�where�the�full�potential�is�now�estimated�to�be�around�27%�and�30%�of�energy�use,�

respectively”�(EC�2006,�p.5).�Een�onderzoek�van�het�IPCC�toont�bovendien�aan�dat�ook�het�

besparingspotentieel�van�broeikasgassen�(uitgedrukt�in�CO2�equivalent)�groot�is�(zie�figuur�

1.1)�en�dat�het�verbeteren�van�de�energie�efficiëntie�van�gebouwen�hierin�een�belangrijke�

rol�kan�spelen�(Klessmann�e.a.�2007,�p.17).��

�
Figuur�1.1:�‘Estimated�economic�greenhouse�gas�emission�reduction�potential�in�Gt�of�CO2�equivalents�for�

different�world�regions�(OECD,�EIT�and�non�OECD/EIT).�The�potentials�are�estimated�for�various�carbon�prices�
respectively�20,�50�and�100�U$�per�ton�of�CO2’�(Klessmann�e.a.�2007,�p.17)��
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In� het� huidige� energiebeleid� voor� de� bouwsector� wordt� de� aandacht� voornamelijk�

toegespitst�op�de�energie�die�benut�wordt� tijdens�de�gebruiksfase�van�het�gebouw.�Deze�

energie� maakt� immers� het� grootste� aandeel� uit� van� de� totale� energieconsumptie.� De�

gebruiksenergie�of�operationele�energie�(bijvoorbeeld�warmte�of�elektriciteit)�wordt�benut�

voor�verwarming,�productie�van�sanitair�warm�water,�verlichting,�enz.�In�Vlaanderen�wordt�

de�operationele�energie� ingeperkt�door�een�steeds�strengere�energieprestatieregelgeving.�

Daarnaast� wordt� de� toepassing� van� een� aantal� energiebesparende� maatregelen� en�

alternatieve�energiebronnen�gestimuleerd.�Tenslotte�ontwikkelde�de�overheid�stimuli�voor�

lage�energiewoningen,�passiefhuizen�en�nulenergiewoningen.�De�graduele�versterking�van�

deze� initiatieven� zou� uiteindelijk� moeten� leiden� tot� de� verwezenlijking� van� de� Europese�

2020�doelstellingen� en� moet� de� bouwsector� bovendien� voorbereiden� op� de� Europese� eis�

die� stelt� dat� vanaf� 2021� alle� nieuwe� gebouwen� ‘bijna� nulenergiewoningen’� moeten� zijn�

(Raad�EU�2010).��

Ondanks� het� grote� belang� van� operationele� energie� in� gebouwen� mag� dit� niet� de� enige�

focus�van�het�energiebeleid�blijven.�Bij�het�opstellen�van�strategieën�voor�de�verlaging�van�

de�milieu�impact�en�het�totale�energieverbruik�van�gebouwen�blijkt�immers�dat�niet�alleen�

de� operationele,� maar� ook� de� ingebedde� energie� van� groot� belang� is.� Zeker� wanneer�

gebouwen� verbeteren� qua� energieprestatie� stijgt� het� relatieve� belang� van� een� duurzame�

materiaalkeuze�(zie�figuur�1.2).�Enerzijds�zal�de�gebruiksenergie�dalen,�zodat�de�ingebedde�

energie� in� het� gebouw� een� groter� relatief� aandeel� van� de� totale� energieconsumptie�

uitmaakt.� Anderzijds� worden� in� performante� woningen� vaak� grotere� hoeveelheden�

materialen� gebruikt� dan� in� een� standaardwoning� het� geval� is.� De� opbouw� van� de�

gebouwschil� wordt� bijvoorbeeld� materiaalintensiever� en� ook� de� productie� van�

hoogwaardige�technische� installaties�vraagt� �aanzienlijk�meer�materiaal��en�energie�input:�

“As�energy�demand�for�the�operational�phase�of�the�building�life�cycle�is�decreasing�and/or�

for�a� larger�part�covered�by�renewable�energy,�the�embodied�energy�of�building�materials�

and� components� will� become� an� increasingly� important� aspect� to� take� into� account.� The�

present� ratio� between� embodied� energy� and� energy� during� the� use� phase� of� a� building� is�

about�20/80.”�(EC�2010a)�

Uit� figuur�1.2�kan�bijvoorbeeld�worden�afgeleid�dat�de�drie�energiezuinige�woningen�stuk�

voor� stuk� een� hogere� initiële� ingebedde� energie� hebben� ten� opzichte� van� de� standaard�

referentiewoning,� maar� deze� ruimschoots� compenseren� dankzij� een� lage� operationele�

energie� gedurende� hun� levensduur.� De� energiezuinigste� woning� (C)� heeft� bovendien� een�

ingebedde�energie�die�maar�liefst�35%�uitmaakt�van�zijn�totale�levenscyclusenerige.�
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Figuur�1.2:�De�cumulatieve�energie�van�4�woningen:�A,�B�en�C�zijn�zeer�lage�energiewoningen�(Itard�2008,�p.199)�

Als� gevolg� van� het� groeiende� belang� van� ingebedde� energie� is� het� wetenschappelijk�

onderzoek� naar� de� totale� milieu�impact� van� materialen,� (half)afgewerkte� elementen� en�

gebouwen� de� laatste� jaren� sterk� tot� ontwikkeling� gekomen.� Een� beduidend� voorbeeld�

hiervan� is� de� ‘Multi�Annual� Roadmap� and� Longer� term� Strategy’� van� de� Energy�efficient�

Buildings� PPP� waar� ‘Materials:� Embodied� energy� and� Multi�functionality2’� en� ‘Life� Cycle�

Analysis’�als�prioritaire�onderzoeksgebieden�worden�aangeduid�(EC�2010a).��

2. ONDERZOEKSVRAGEN��
Dit� onderzoek� speelt� in� op� de� thematiek� die� hierboven� werd� toegelicht� en� vertrekt� in�

essentie�vanuit�twee�vaststellingen:��

1.� De� bouwsector� bevindt� zich� in� een� evolutie� waarbij� de� gebruiksenergie� in�

gebouwen� systematisch� verlaagd� wordt� door� middel� van� steeds� strengere� eisen�

betreffende� de� energieprestatie� van� gebouwen� en� door� de� toepassing� van� hernieuwbare�

energiebronnen� te� stimuleren.� Met� behulp� van� deze� maatregelen� neemt� het� beleid� een�

aanloop� naar� de� verplichting� tot� het� bouwen� van� ‘bijna�nulenergiewoningen’� vanaf� 2021.�

Het� is� cruciaal� hierbij� te� vermelden� dat� België� aan� de� algemene� Europese� definitie� voor�

(bijna�)nulenergiewoningen�de�passiefhuiseisen�heeft�gekoppeld:�“Een�nulenergiewoning�is�

������������������������������������������������������������

2� De� ingebedde� energie� in� afzonderlijke� bouwmaterialen� zou� moeten� worden� geminimaliseerd,� en� nieuwe�
multifunctionele�materialen,�die�zowel�een�lage�ingebedde�energie�hebben�als�betere�eigenschappen�hebben,�
zouden� moeten� worden� gecreëerd.� Bovendien� wordt� meer� gefocust� op� de� uiteindelijke� prestatie� van�
totaalpakketten� van� materialen,� waarbij� het� synergetisch� effect� van� de� materiaalcombinaties� interessant� is�
(d.w.z.� dat� de� prestatie� van� de� materiaalcombinatie� beter� is� dan� de� optelsom� van� de� prestaties� van� de�
afzonderlijke�materialen).�
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een�in�een�lidstaat�van�de�Europese�Economische�Ruimte�gelegen�woning�die�voldoet�aan�de�

normen� van� een� passiefwoning� en� waarin� de� resterende� energievraag� voor�

ruimteverwarming�en�koeling�volledig�wordt�gecompenseerd�door� ter�plaatse�opgewerkte�

hernieuwbare�energie.”�(FOD�Fin�2010)�

2.� De� steeds� strengere� wordende� energieprestatie�eisen� brengen� een� afname� in�

operationele�energie�met�zich�mee�en�worden�woningen�steeds�materiaalintensiever.�Het�

gevolg�van�deze�dalende�operationele�energie�en�stijgende�materiaalintensiviteit�is�dat�het�

(relatieve)� belang� van� ingebedde� energie� sterk� toeneemt� in� energetisch� performante�

woningen.��

Als�onderzoeksthema�wordt�daarom�de�totale�energieconsumptie�van�nulenergiewoningen�

voorop� gesteld.� Hierbij� zal� de� ingebedde� energie� in� materialen� en� technische� installaties�

van� dit� woningtype� begroot� en� grondig� onderzocht� worden.� Ook� wordt� bekeken� of� de�

huidige� passiefhuiseisen� voor� gebouwschil� en� installaties� vanuit� energetisch� oogpunt� nog�

steeds� interessant� zijn� wanneer� naar� hun� ingebedde� energie� wordt� gekeken.� Ter�

vergelijking�wordt�daarom�een�nulenergiewoning�ontworpen�met�een�minder�performante�

gebouwschil�(Belgische�energieprestatiestandaard�2014).�Bijkomend�wordt�de�vraag�gesteld�

welke�energieposten�moeten�weerhouden�worden�in�de�definitie�van�nulenergiewoningen.�

Is� het� bijvoorbeeld� niet� mogelijk/wenselijk� om� naast� verwarming� en� koeling� ook� de�

gebruiksenergie�voor�sanitair�warm�water�of�huishoudstroom�in�rekening�te�brengen?�

Het� onderzoek� naar� de� totale� energieconsumptie� van� nulenergiewoningen� zal� worden�

voorbereid�aan�de�hand�van�twee�deelonderzoeken.�Hieronder�zullen�achtereenvolgens�het�

deelonderzoek� met� betrekking� tot� de� gebouwschil� en� het� deelonderzoek� met� betrekking�

tot�de�technische�installaties�worden�ingeleid.�

1. Indirecte�energie�in�de�gebouwschil�van�een�massiefbouwwoning�
en�houtskeletwoning�volgens�het�passiefhuisconcept�

Dit� onderzoeksluik� vertrekt� van� een� nulenergiewoning� met� een� zeer� performante�

gebouwschil�volgens�het�passiefhuisconcept,�gecombineerd�met�technische�installaties�die�

voldoen� aan� de� passiefhuiseisen� en� het� E�peil� verder� naar� beneden� halen� tot� E0.� In� dit�

deelonderzoek� worden� de� toegepaste� installaties� constant� gehouden� en� wordt� de�

gebouwschil�getest.�Volgende�vragen�zullen�hierbij�als�leidraad�dienen:�

1.1. Gelet� op� het� feit� dat� massiefbouw� en� houtskeletbouw� in� België� de� meest�

voorkomende� constructiewijzen� in� de� woningbouw� zijn,� wat� is� het� verschil� in�
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indirecte� energie� bij� de� gebouwschil� van� een� massieve� passiefwoning� en� een�

passieve�houtskeletwoning?�

1.2. Gelet� op� de� vele� mogelijke� soorten� bouwmaterialen� en� de� opkomende�

belangstelling�voor�‘milieuvriendelijke�materialen’,�welke� impact�hebben�variaties�

in�bouwmaterialen�op�de�totale�indirecte�energie�van�de�gebouwschillen?�

1.3. Waar�kunnen�de�samengestelde�basisscenario’s�geplaatst�worden�ten�opzichte�van�

de�onderzochte�alternatieven?�

2. Ingebedde�energie�in�de�technische�installaties�voor�productie�van�
hernieuwbare�energie�in�een�passiefwoning�of�standaardwoning�

In�dit�tweede�deelonderzoek�wordt�de�aandacht�verschoven�naar�de�technische�installaties�

die� in� een� nulenergiewoning� worden� voorzien,� waarbij� de� gebruikte� constructiewijze� en�

bouwmaterialen� als� een� constante� worden� beschouwd.� Er� wordt� vertrokken� van� twee�

versies�van�een�nulenergiewoning.�De�ene�versie�heeft�een�zeer�performante�gebouwschil�

volgens�de�passiefhuiseisen,�terwijl�de�andere�versie�een�minder�performante�gebouwschil�

heeft� die� voldoet� aan� de� toekomstige� EPB�eisen� (2014).� Beide� scenario’s� worden� door�

middel� van� technische� installaties� tot� een� E�peil� van� nul� gebracht� en� onderzocht� aan� de�

hand�van�volgende�vragen:�

2.1 Gelet� op� het� bestaande� aanbod� aan� technische� installaties� en� de� noodzaak�

installaties�in�te�zetten�die�gebruik�maken�van�hernieuwbare�energiebronnen,�wat�is�

de� ingebedde� en� indirecte� energie� in� verschillende� varianten� van� technische�

installaties�voor�een�nulenergiewoning�met�een�passiefschil�of�standaardschil?��

2.2 Fotovoltaïsche� panelen� zijn� vandaag� de� meest� toepasbare� installaties� om�

hernieuwbare� elektriciteit� op� te� wekken� op� woningschaal.� Wat� is� de� ingebedde�

energie�in�een�fotovoltaïsche�installatie?�Is�het�zinvol�om�de�huishoudstroom�d.m.v.�

zonnepanelen�op�te�wekken�en�om�in�de�definitie�voor�een�nulenergiewoning�eisen�

op�te�leggen�voor�deze�energiepost?�

2.3 Voor� passiefwoningen� geldt� de� sterke� aanbeveling� om� een� gebalanceerd�

ventilatiesysteem� toe� te� passen.� Wanneer� gekeken� wordt� naar� de� totale�

energieconsumptie,�is�ventilatiesysteem�D�dan�interessanter�dan�systeem�C+?�Geldt�

deze�conclusie�ook�voor�minder�goed�geïsoleerde�woningen?�

3. De�totale�energieconsumptie�van�een�nulenergiewoning�gedurende�
haar�volledige�levensduur�
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De�resultaten�van�beide�deelonderzoeken�worden�vervolgens�bij�elkaar�gebracht,�zodat�een�

antwoord�kan�geformuleerd�worden�op�de�hoofdonderzoeksvragen,�die�hieronder�nog�eens�

kort�worden�opgesomd:�

3.1 Wat� is� het� verschil� in� ingebedde� energie� in� een� passieve� massiefschil� en� een�

standaard�massiefschil?�

3.2 Wat� is� het� verschil� in� ingebedde� energie� tussen� een� passief�nulenergiewoning� en�

een� standaard�nulenergiewoning?� Wat� is� de� impact� van� een� kortere� of� langere�

levensduur�op�de�ingebedde�energie�in�een�nulenergiewoning?�

3.3 Wat� is� het� verschil� in� de� totale� energieconsumptie� van� een� passiefwoning,� een�

standaardwoning�en�twee�types�nulenergiewoningen?�Wat�is�het�relatieve�aandeel�

van� de� technische� installaties� en� de� gebouwschil� in� de� ingebedde� energie� van� de�

woningen?� Wat� is� het� aandeel� van� de� ingebedde� energie� in� de� totale�

energieconsumptie�van�een�standaardwoning�en�een�passiefwoning?�

3.4 Rekening� houdend� met� voorgaande� delen� van� het� onderzoek,� wat� is� dan� een�

geschikte� definitie� voor� een� ‘nulenergiewoning’?� Is� de� passiefhuisstandaard� een�

interessante�eis�voor�nulenergiewoningen�in�België?�

3. METHODOLOGIE�
Het� onderzoek� zal� in� twee� delen� worden� gestructureerd.� Het� eerste� deel� geeft� een�

overzicht� van� het� literatuuronderzoek� en� in� het� tweede� deel� wordt� het� onderzoek�

besproken.�Met�behulp�van�een�case�study�worden�tal�van�analyses�uitgevoerd�die�telkens�

apart� worden� geïnterpreteerd� en� bediscussieerd.� De� resultaten� worden� daaropvolgend�

samengebracht�om�uiteindelijk�tot�enkele�algemene�conclusies�te�komen.�

3.1. Literatuurstudie��

Als�eerste�stap�in�dit�onderzoek�wordt�een�grondige�literatuurstudie�uitgevoerd.�In�dit�luik�

worden� de� belangrijkste� factoren� besproken� die� bijdragen� tot� het� energieverbruik� in� de�

bouwsector.� Aangezien� gebruiksenergie� het� grootste� deel� uitmaakt� van� het� totale�

energieverbruik�van�een�woning,�wordt�de�verdeling�van�de�energieposten�–�verwarming,�

warm� waterbereiding,� verlichting,� enz.� –� bij� Belgische� woningen� toegelicht.� Vervolgens�

worden� de� energieprestatie�eisen� en� criteria� beschreven� voor� de� toekomstige�

standaardwoning� in� 2014,� de� lage� energiewoning,� de� passiefwoning� en� de�

nulenergiewoning.� Aangezien� vooralsnog� geen� sluitende� definitie� voorhanden� is� voor� de�

nulenergiewoning,� wordt� zelf� een� poging� ondernomen� om� een� dergelijke� definitie� te�
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constueren.� Verder� in� het� onderzoek� zal� deze� dan� getoetst� en� indien� nodig� verder�

aangescherpt�worden.��

In� het� tweede� deel� van� de� literatuurstudie� wordt� de� focus� verplaatst� naar� het�

levenscyclusconcept.� Allereerst� wordt� de� algemene� levenscyclusgedachte� en� de� globale�

structuur� van� een� levenscyclusanalyse� (LCA)� toegelicht.� Vervolgens� worden� de� specifieke�

karakteristieken� van� de� LCA� van� een� gebouw� bekeken.� Een� derde� deel� licht� de�

levenscyclusenergie� toe� �� � alle� energietypes� die� deel� uitmaken� van� de� levenscyclus� van�

gebouwen� worden� hier� gedefinieerd:� ingebedde� energie,� operationele� energie� en�

eindelevensduurenergie.�Hierbij�worden�tenslotte�nog�enkele�nuances�besproken.�De�limiet�

voor� besparingen� wordt� onderzocht� aan� de� hand� van� enkele� gelijkaardige� studies� en� de�

relatie�tussen�levenscyclusenergie�en�milieu�impact�wordt�toegelicht.�

De� laatste� twee� delen� van� het� literatuuronderzoek� dienen� als� ondersteuning� om� de�

verschillende� scenario’s� te� ontwerpen� –� enerzijds� wat� betreft� de� bouwmaterialen� en� �

concepten�en�anderzijds�wat�betreft�de�energiebronnen�en�–productie.�Hiertoe�wordt�een�

overzicht�gemaakt�van�courant�toegepaste�opbouwen,�materialen�en�technische�installaties�

aan� de� hand� van� een� kleinschalige� inventarisatie� van� Belgische� energetisch� performante�

woningen.� Dit� overzicht� geeft� een� eerste� representatie� van� de� courant� toegepaste�

materialen� en� installaties.� Daarnaast� wordt� onderzocht� welke� alternatieven� voorhanden�

zijn�en�wat�hun�voornaamste�karakteristieken�zijn.��

3.2. Methodologie�en�onderzoek�

De� algemene� structuur� van� een� levenscyclusenergie�analyse� die� wordt� toegelicht� in� het�

tweede� deel� van� de� literatuurstudie,� bevat� nog� een� heel� aantal� vrijheidsgraden.� Daarom�

wordt� een� methodologie� opgesteld� waarin� de� intenties,� aannames� en� werkwijze� van� dit�

specifiek�onderzoek�worden�uitgelegd�op�basis�van�twee�recente�Belgische�studies�(Allacker�

2010� &� Verbeeck� 2007).� Dit� wordt� aangevuld� met� eigen� bevindingen.� In� het� onderzoek�

wordt� vervolgens� overgegaan� tot� de� eigenlijke� levenscyclusenergie�analyse� van�

componenten�en�woningen.��

Het� onderzoek� gaat� uit� van� een� case� study� (een� vrijstaande� modelwoning)� waarvoor�

verschillende�scenario’s�van�een�nulenergiewoning�worden�ontworpen.�Het�doel�van�deze�

scenario’s�is�het�onderzoeken�van�verscheidene�combinaties�van�passieve�(gebouwschil)�en�

actieve� (technische� installaties)� karakteristieken� die� een� nulenergiewoning� samenstellen.�

Om� de� totale� levenscyclusenergie� van� woningen� te� bepalen� worden� de� Belgische�
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energieprestatieberekeningsmethode�en�de�levenscyclusenergie�analyse�(aan�de�hand�van�

softwaretool� SimaPro)� gecombineerd.� Voor� een� meer� gedetailleerde� uitleg� van� de�

gehanteerde�methodologie�wordt�verwezen�naar�hoofdstuk�6.�

4. RELEVANTIE�
Door�enkele�strategieën�van�het�huidige�beleid�inzake�energieconsumptie�van�woningen�in�

een� kritisch� daglicht� te� stellen� heeft� deze� masterproef� potentieel� een� sterke�

maatschappelijke� relevantie.� De� aanbevelingen� van� de� EU� rond� nulenergiewoningen�

hebben� immers� niet� enkel� een� enorme� invloed� op� de� bouwsector,� maar� ook� op� de�

samenleving� in� zijn� geheel.� Door� de� passiefhuis�eis� die� België� oplegt� aan�

nulenergiewoningen� te� testen� kan� hieromtrent� een� duidelijk� standpunt� worden�

ingenomen.�Bovendien�kunnen�ook�aanbevelingen�worden�gedaan.�Is�het�bijvoorbeeld�niet�

meer� aangewezen� om� bij� de� ontwikkeling� van� beleidsmaatregelen� ook� de� ingebedde�

energie� in� rekening� te� brengen,� in� plaats� van� enkel� te� focussen� op� operationele� energie?�

Omwille� van� zijn� objectieve� karakter� is� de� levenscyclusanalyse� overigens� de� aangewezen�

tool�om�beleidsbeslissingen�op�een�objectieve�manier�af�te�toetsen�en�te�verantwoorden.��

Een� nieuwe� studie� naar� de� totale� energieconsumptie� en� de� gehanteerde� definities� heeft�

ook�haar�plaats�binnen�het�wetenschappelijk�onderzoek�naar�de�totale�energieconsumptie�

van� nulenergiewoningen� en� de� definities� ervan� in� België.� Er� zijn� immers� wel� al� Belgische�

levenscyclusanalyses�van�gebouwen�beschikbaar,�maar�nog�niet�van�nulenergiewoningen.�

Daarentegen� zijn� er� wel� gelijkaardige� studies� rond� nulenergiewoningen� uitgevoerd,� maar�

vooralsnog� niet� voor� het� Belgische� klimaat� en� de� specifieke� Belgische�

energieprestatieregelgeving.� In�de�studies�van�nulenergiewoningen�wordt�de�operationele�

energie� bovendien� tot� nul� teruggebracht,� waardoor� deze� geen� dienst� kan� doen� als�

vergelijkingsbasis.�Deze�drie�redenen�maken�dat�conclusies�uit�andere,�gelijkaardige�studies�

niet� zomaar�kunnen�worden�doorgetrokken�naar�de�probleemstelling�zoals�deze�specifiek�

voor�dit�onderzoek�werd�omschreven.��

Deze� masterproef� zal� met� andere� woorden� proberen� om� een� bepaalde� lacune� in� het�

wetenschappelijk� onderzoek� in� te� vullen� en� zodoende� trachten� bij� te� dragen� tot� het�

maatschappelijke�debat�aangaande�de�energieconsumptie�van�woningen.�

�

�
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HOOFDSTUK�2�
ENERGIEVERBRUIK�IN�WONINGEN��

De� literatuurstudie� wordt� aangevangen� met� een� hoofdstuk� gewijd� aan� de� operationele�

energie� van� woningen.� Operationele� energie� is� de� energie� die� een� woning� tijdens� haar�

gebruiksfase�benut�voor�verwarming�en�koeling,�productie�van�warm�tapwater,�verlichting�

en�elektriciteit�voor�huishoudelijke�toestellen�en�hulpfuncties.�Deze�functies�noemt�men�de�

energiefuncties.� Om� zicht� te� krijgen� op� de� huidige� stand� van� zaken� omtrent� het� beleid�

inzake�de�energieprestatie�van�woningen,�wordt�allereerst�een�kort�overzicht�gegeven�van�

het�Europees�en�Belgisch/Vlaams�beleid�hieromtrent.�Vervolgens�wordt�dieper�ingegaan�op�

het�energieverbruik�in�woningen�en�bespreken�we�de�EPB�eisen�voor�een�standaardwoning.�

Tenslotte�worden�enkele�energiezuinige�woningtypes�gedefinieerd:�de�lage�energiewoning,�

de�passiefwoning�en�de�nulenergiewoning.��

1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING��

1.1. Europees�beleid�

De� Europese� Commissie� richtte� een� ‘Energy�efficient� Buildings’�programma� op� met� als�

doelstelling� om� energie�efficiënte� materialen� en� systemen� voor� de� bouwsector� te�

ontwikkelen.� Door� middel� van� een� publiek�private� onderzoekssamenwerking� werd� een�

termijnstrategie� tot� 2050� opgesteld,� waarin� 3� uitdagingen� worden� geïdentificeerd:� “(i)�

Refurbishment�to�transform�existing�buildings�into�energy�efficient�buildings,�(ii)�Neutral�or�

energy�positive�new�buildings�and�(iii)�Energy�efficient�districts�and�communities”�(EC�2010).�

In�navolging�hiervan�geeft�de�‘Richtlijn�betreffende�energieprestatie�van�gebouwen’�aan�dat�

vanaf�31�december�2018�alle�nieuwe�publieke�gebouwen� in�de� lidstaten�van�de�EU� ‘bijna�

energieneutraal’�moeten�zijn.�Vanaf�31�december�2020�geldt�deze� regel�voor�alle�nieuwe�

gebouwen� (ER� 2010).� Elke� lidstaat� dient� hierbij� zelf� de� vereiste� energieperformantie� te�

bepalen�en�nationale�plannen�op�te�stellen�voor�de�promotie�en�implementatie�van�‘bijna�

energieneutrale�gebouwen’.��

�

�
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1.2. Vlaams�beleid�

In�België�zijn�het�de�gewesten�die�bevoegd�zijn�voor�de�invulling�van�de�Europese�richtlijn�

betreffende� de� energieprestatie� van� gebouwen� (ER� 2010)� (ER� 2002).� Zo� ontwikkelde� de�

Vlaamse� Milieumaatschappij� een� aantal� beleidsscenario’s� ten� opzichte� van� referentiejaar�

2006�met�2030�als�eindjaar.�Het�REF�scenario�stemt�overeen�met�een�voortzetting�van�het�

Vlaamse� beleid� van� 2008,� waar� het� EUR�scenario� uitgaat� van� de� Europese� doelstellingen�

voor�2020.� In� figuur�2.1� wordt�de� impact�van�deze� scenario’s� op�het�energieverbruik�van�

woningen� uitgezet.� Hoewel� in� de� meeste� scenario’s� op� het� verbeteren� van� verschillende�

energiefuncties� (verwarming,� warm� tapwater,� verlichting,� toestellen)� gemikt� wordt,� wekt�

vooral�de�vermindering�van�het�aandeel� ruimteverwarming�de�aandacht�gezien�het�grote�

procentuele� aandeel� van� deze� energiefunctie.� Dalende� verwarmingsenergie� impliceert�

weliswaar� dat� de� andere� functies� aan� relatief� belang� winnen.� In� het� visionaire� scenario�

‘VISI’�wordt�ruimteverwarming�zelfs�geëvenaard�door�warm�tapwater.��

Figuur�2.1:�Aandelen�van�de�energiefuncties�bij�huishoudens�in�het�REF�MIN�,�het�REF�,�het�EUR��en�het�VISI�
scenario�voor�Vlaanderen,�Milieuverkenning�2030�(Van�Steertegem�2009,�p.68)�

�

De� omzetting� van� globale� strategieën� in� concrete� eisen� gebeurt� in� Vlaanderen� via� de�

energieprestatieregelgeving.� Deze� werd� voor� het� eerst� vastgelegd� in� het� EPB�besluit� van�

11/03/2005�en�het�EPB�decreet�van�22/12/2006�(VR�2005)�(VO�2006).�De�EPB�eisen�worden�

stapsgewijs� strenger� gemaakt� om� zo� een� geleidelijke� overgang� naar� een� energiezuiniger�

bouwsector� te� realiseren.� Daarnaast� wordt� er� in� België� financiële� steun� voorzien� voor�

woningen� die� energetisch� performanter� zijn� dan� deze� standaardwoningen.� Het� Koninklijk�

Besluit� dat� op� 22/09/2010� verscheen� in� het� Staatsblad� bepaalt� dat� woningen� die�

gecertificeerd�zijn�als� ‘lage�energiewoning’,� ‘passiefhuis’�of� ‘nulenergiewoning’�vanaf�2011�

in�aanmerking�komen�voor�belastingsvermindering�(FOD�Fin�2010b).�
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2. ENERGIEPRESTATIE�VAN�WONINGEN�

2.1. Energiegebruik�in�standaardwoningen�

Figuur�2.2�toont�de�aandelen�van�de�belangrijkste�energiefuncties�in�Vlaamse�huishoudens�

in�2006.�Opvallend�is�dat�het�leeuwendeel�(70%)�van�de�gebruiksenergie�benut�wordt�voor�

ruimteverwarming.�De�overige�30%�bevat�15%�voor�het�produceren�van�warm�tapwater�en�

15%�huishoudstroom,�gebruikt�voor�huishoudelijke�toestellen�en�apparaten,�verlichting�en�

hulpfuncties�(het�aandrijven�van�pompen,�ventilatoren,�waakvlammen…).���

�
Figuur�2.2:�Aandelen�van�de�belangrijkste�energiefuncties�bij�huishoudens�in�Vlaanderen������������������������������������������

in�2006,�Milieuverkenning�2030�(Van�Steertegem�2009,�p.69)�

2.1.1. De�EPB�eisen�

De� EPB�eisen3� voor� nieuwbouwwoningen� in� Vlaanderen� proberen� in� de� eerste� plaats� de�

energiebehoefte�voor�ruimteverwarming�te�drukken.�Enerzijds�gebeurt�dit�door�eisen�op�te�

leggen� aan� de� thermische� isolatie� van� de� gebouwschil,� via� de� volgende� parameters� (VEA�

2009;�VEA�2010a):�

� Maximaal�K�peil4�van�het�gebouw�

� Maximale�U�waarden�en�minimale�R�waarden�opgelegd�aan�scheidingsconstructies�

die�het�beschermd�volume�omhullen��

� Maximale�netto�energiebehoefte�voor�verwarming�

Anderzijds�gelden�eisen�met�betrekking�tot�de�energieprestatie�van�de�wooneenheid:�

� Maximaal�E�peil5�van�de�wooneenheid�

������������������������������������������������������������

3�Dit�zijn�eisen�op�het�vlak�van�Energieprestatie�en�Binnenklimaat.�
4Het� K�peil� is� het� totale� isolatiepeil� van� een� woning.� Het� houdt� rekening� met� de� warmteverliezen� door� alle�
buitenmuren,�daken,�vloeren�en�vensters�en�hangt�af�van�de�compactheid.�

70%

15%

2% 13%
Ruimteverwarming

Sanitair Warm Water

Verlichting

Huishoudelijke 
toestellen en apparaten
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Het�ondoordacht� thermisch� isoleren�van�woningen�kan�de� luchtkwaliteit�verslechteren�en�

kan� tijdens� de� zomermaanden� oververhitting� tot� gevolg� hebben.� Daarom� worden� er� ook�

eisen�gesteld�die�het�binnenklimaat�van�de�woning�in�rekening�brengen�(VEA�2009):��

� Minimale�ventilatievoorzieningen��

� Beperken�van�het�risico�op�oververhitting��

2.1.2. Evolutie�van�de�EPB�eisen�

De�verwachte�evolutie�van�enkele�EPB�criteria�wordt�weergegeven� in� tabellen�2.1�en�2.2.�

De�eisen�voor�2010�zijn�vandaag�reeds�van�toepassing,�terwijl�de�wijzigingen�voor�2012�en�

2014�reeds�principieel�zijn�goedgekeurd�door�de�Vlaamse�regering,�maar�nog�niet�definitief�

zijn.��

In�werking�vanaf� 01/01/2010� 01/01/2012� 01/01/2014�

K�peil� K45� K40� K40�

E�peil� E80� E70� E60�

Netto�energiebehoefte�

voor�verwarming�
�� 70�kWh/m²/jaar� 70�kWh/m²/jaar�

Tabel�2.1:�Verwachte�evolutie�van�de�belangrijkste�energieprestatieparameters�in�2010�2012�2014��(VEA�2009;�
VEA�2010a)�

In�werking�vanaf� 01/01/2010� 01/01/2012� 01/01/2014�

Umax�[W/m²K]�/�Rmin�[m²K/W]� Umax�� Rmin�� Umax�� Rmin�� Umax�� Rmin��
Transparante�scheidingsconstructies�met�
uitzondering�van�deuren�en�poorten,�
gordijngevels�en�glasbouwstenen�
�

Ug,�max

2.50�
�

�
�

1.6�

�

2.20�
�
�
�

1.3�

�

1.80�
�
�
�

1.1�

�

Opake�scheidingsconstructies�
met�uitzondering�van�deuren�en�poorten,�en�
gordijngevels�

� � � � � �

Daken�en�plafonds� 0.30� � 0.27� � 0.24� �
Muren�niet�in�contact�met�de�grond�met�
uitzondering�van�die�in�contact�met�de�
kruipruimte�of�met�een�kelder�buiten�
beschermd�volume��

0.40� � 0.35� � 0.30� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5�Het�E�peil� is�een�maat�voor�het�energieverbruik�van�een�woning.�Het�E�peil�of�de�energieprestatie�geeft�een�

beeld�van�het�energieverbruik�van�de�woning�en�haar�vaste�installaties�in�normale�omstandigheden.��
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Muren�in�contact�met�de�grond� � 1.00� � 1.30� � 1.50�
Verticale�en�hellende�
scheidingsconstructies�in�contact�met�een�
kruipruimte�of�met�een�kelder�buiten�het�
beschermd�volume�

� 1.00� � 1.20� � 1.40�

Vloeren�in�contact�met�buitenomgeving� 0.60� � 0.35� � 0.30� �
Andere�vloeren��
vloeren�op�volle�grond,�boven�een�kruipruimte�
of�boven�een�kelder�buiten�het�beschermd�
volume,�ingegraven�keldervloeren�

0.40� 1.00� 0.35� 1.30� 0.30� 1.75�

Deuren�en�poorten�(met�inbegrip�van�kader)� 2.90� � 2.20� � 2.00� �
Gordijngevels�
volgens�prEN13947�

Ug,�max�

2.90�
�

1.6�
�

2.20�
�

1.3�
�

2.00�
�

1.1�
�

Glasbouwstenen� 3.50� � 2.20� � 2.00� �

Tabel�2.2:�Verwachte�evolutie�van�de�maximum�U�waarden�en�minimum�R�waarden�in�2012�2014�(VEA�2010a)�

2.1.3. Het�effect�van�de�EPB�eisen��

Dat� de� voorgaande� eisen� haalbaar� en� effectief� zijn,� bewijzen� statistieken� van� het� Vlaams�

Energieagentschap�(zie�figuur�2.3).�Daaruit�blijkt�zelfs�dat�nieuwbouwwoningen�voorlopen�

op�de�regelgeving.�In�2009�voldeed�reeds�de�helft�van�de�nieuwbouwwoningen�aan�de�E80�

eis,� hoewel� deze� pas� in� 2010� van� start� zou� gaan.� Ook� het� aandeel� van� energiezuinige�

woningen�(met�een�E�peil�lager�dan�E60)�stijgt�jaar�na�jaar,�tot�10%�in�2009.�

�
Figuur�2.3:�Evolutie�van�het�E�peil�in�EPB�aangiften�(VEA�2010b)�

Uit� de� evolutie� van� de� EPB�eisen� en� de� tendensen� in� de� EPB�aangiften� maken� wij� –� erop�

vertrouwende�dat�deze�zich�zullen�voortzetten�–�op�dat�het�voor�ons�onderzoek�relevant�is�

om�bij�het�ontwerpen�van�nulenergiewoningen�niet�de�hedendaagse�maar�de�toekomstige�

EPB�eisen�van�2014�te�gebruiken.��
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2.2. Lage�energiewoning�

In� de� certificering� voor� de� Belgische� federale� overheid� wordt� een� ‘lage� energiewoning’�

gedefinieerd�als�“een�woning�die� is�gelegen� in�een�Lidstaat�van�de�Europese�Economische�

Ruimte�waarvan�de�totale�energievraag�voor�ruimteverwarming�en�koeling�beperkt�blijft�tot�

30�kWh/m²�geklimatiseerde�vloeroppervlakte”�(FOD�Fin�2010a,�p.58668).�

2.3. Passiefhuis�

In�de�certificering�van�de�Belgische�federale�overheid��wordt�een�‘passiefhuis’�gedefinieerd�

als�“een�woning�die�is�gelegen�in�een�Lidstaat�van�de�Europese�Economische�Ruimte�en�die�

aan�de�volgende�voorwaarden�voldoet� :�1°�de�totale�energievraag�voor�ruimteverwarming�

en� koeling� blijft� beperkt� tot� 15� kWh/m²� � geklimatiseerde� vloeroppervlakte;� 2°� bij� een�

luchtdichtheidsproef�(overeenkomstig�de�norm�NBN�EN�13829)�met�een�drukverschil�tussen�

binnen�� en� buitenomgeving� van� 50� pascal� is� het� luchtverlies� niet� groter� dan� 60%� van� het�

volume�van�de�woning�per�uur�(n50�niet�groter�dan�0,6/uur).”�(FOD�Fin�2010a,�p.58669)�

In� Vlaanderen� staat� vzw� Passiefhuis�Platform� (PHP)� in� voor� de� uitreiking� van� certificaten�

voor� de� belastingsvermindering.� Zo� krijgen� woningen� die� voldoen� aan� een� eisenpakket�

geïnspireerd� op� gegevens� van� het� Duitse� Passivhaus� Institut� het� certificaat�

‘kwaliteitsverklaring�passiefhuis’�uitgereikt.��Dit�instituut�werd�opgericht�door�Dr.�Wolfgang�

Feist,�die�het�passiefhuisconcept�ontwikkelde.�In�de�praktijk�wordt�gebruik�gemaakt�van�de�

PHPP�software� om� te� toetsen� of� de� woning� aan� de� drie� onderstaande� criteria� voldoet.�

Naast� deze� absolute� criteria� bestaan� nog� een� aantal� sterke� aanbevelingen� en�

randvoorwaarden�die�ook�in�de�PHPP�software�zijn�opgenomen.��

Certificatiecriteria�(PHP�2009):���

� Netto�energiebehoefte�voor�ruimteverwarming�<�15�kWh/m²�per�jaar�

� Luchtdichtheid�n50�<�0,6�h�1�(te�verifiëren�door�middel�van�een�blower�door�test)�

� Temperatuuroverschrijdingsfrequentie�boven�25°C���5%�

Sterke�aanbevelingen�(volgens�PHPP�software):��

� U�waarde�vensters�en�deuren�inclusief�inbouw�en�spacer����0,85�W/m²K�

� g�waarde�van�de�beglazing:��g�x�1.6���Ug�

� Mechanische�balansventilatie�met�temperatuurrendement�van�de�warmtewisselaar��

��75%�(aanbevolen:�efficiënte�gelijkstroomventilator�of�gelijkwaardig)�
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� Energieverbruik�van�het�ventilatietoestel���0.45�Wh/m3�

� U�waarde�van�vloeren,�muren�en�daken�<�0,15�W/m²K�

� U�waarde�van�het�schrijnwerk�<�0,8�W/m²K�

� Geen�koudebruggen:�lineaire�warmtedoorgangscoëfficiënt��<�0,01�W/mK��

2.4. Nulenergiewoning�(NEW)�

De� omschrijvingen� voor� nulenergiewoningen� zijn� talrijk� en� elke� definitie� stelt� specifieke�

intenties�en�belangen�voorop.�Daarom�is�het�zinvol�om�te�bekijken�hoe�de�huidige�definities�

tot�stand�zijn�gekomen�en�welke�implicaties�de�gemaakte�keuzes�met�zich�meebrengen.�Aan�

de�hand�van�de�opgedane�kennis�kan�ten�slotte�een�eigen�definitie�worden�samengesteld�

die�verder�in�het�onderzoek�zal�worden�toegepast�en�getoetst.�Alvorens�de�parameters�van�

deze� definitie� worden� bepaald,� wordt� eerst� de� Europese� en� Belgische� definitie�

meegegeven.�

2.4.1. Huidige�Europese�en�Belgische�definitie�

De� ‘Richtlijn� betreffende� energieprestatie� van� gebouwen’� van� de� Europese� Unie� geeft� de�

volgende�beschrijving�van�een�bijna�nulenergiewoning:��

“Een� gebouw� met� een� zeer� hoge� energieprestatie� […]� De� dichtbij� nul� liggende� of�

zeer� lage� hoeveelheid� energie� die� is� vereist,� dient� in� zeer� aanzienlijke� mate� te� worden�

geleverd� uit� hernieuwbare� bronnen,� en� dient� energie� die� ter� plaatse� of� dichtbij� uit�

hernieuwbare�bronnen�wordt�geproduceerd�te�bevatten.”�(ER�2010)��

De�EU�geeft�hiermee�niet�echt�een�duidelijke�definitie,�maar�schept�eerder�een�algemeen�

kader� dat� verder� moet� worden� geconcretiseerd� in� de� nationale� wetgevingen� van� de�

lidstaten.� In� het� Koninklijk� Besluit� inzake� belastingvermindering� voor� energiebesparende�

uitgaven�in�een�woning�lezen�we�de�concrete�Belgische�definitie:��

“Een�nulenergiewoning�is�een�in�een�lidstaat�van�de�Europese�Economische�Ruimte�

gelegen�woning�die�voldoet�aan�de�normen�van�een�passiefwoning�en�waarin�de�resterende�

energievraag� voor� ruimteverwarming� en� koeling� volledig� wordt� gecompenseerd� door� ter�

plaatse� opgewerkte� hernieuwbare� energie.� […]� Onder� de� opwekking� van� hernieuwbare�

energie� wordt� verstaan� de� opwekking� van� energie� door� thermische� en� fotovoltaïsche�

zonnepanelen� en� door� warmtepompen.� Ook� het� energieverbruik� van� deze� methodes� van�

opwekken�van�hernieuwbare�energie�(bv.�het�energieverbruik�van�een�warmtepomp)�moet�

worden�gecompenseerd�door�ter�plaatse�opgewekte�energie.�Het�aantal�kWh�hernieuwbare�
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energie�dat�wordt�geproduceerd,�moet�worden�berekend�aan�de�hand�van�de�EPB�methode�

die�op�de�woning�van�toepassing�is.”�(FOD�Fin�2010b)��

Hieruit�kan�het�basisprincipe�van�een�nulenergiewoning�worden�gefilterd:��

�“A�Zero�Energy�Building�is�a�residential�or�commercial�building�with�greatly�reduced�

energy� needs� through� efficiency� gains� such� as� that� the� balance� of� energy� needs� can� be�

supplied�with�renewable�technologies.”�(Torcellini�2006,�pp.1�15)��

Begrippen�als�energiebalans�en�energievraag�zijn�hier�niet�verder�in�detail�beschreven.�Om�

tot�een�volledige�definitie�van�een�nulenergiewoning�te�komen�moeten�derhalve�nog�een�

aantal� factoren� worden� vastgelegd.� In� de� volgende� paragraaf� wordt� achtereenvolgens� de�

vraag�gesteld�welke�eenheid� in�balans�moet�zijn,�welke�energievraag�er� in�rekening�wordt�

gebracht,�van�welke�hernieuwbare�energiebron�er�gebruik�wordt�gemaakt�en�welke�eisen�

er�voor�de�energieprestatie�van�het�gebouw�worden�gehanteerd.�

2.4.2. Welke�eenheid�is�in�balans?�

Allereerst� moet� bepaald� worden� waarvoor� de� ‘nul’� staat� in� ‘nulenergiewoning’:� is� dit� de�

energiekost,� de� CO2�emissie� of� het� energieverbruik� (Marszal� 2009,� p.2)?� Nul�

energiekostwoningen� en� nul�emissiewoningen� bereiken� een� nulbalans� op� respectievelijk�

jaarlijkse� energiekosten� en� jaarlijkse� CO2�emissie� (Torcellini� 2006).� Aangezien� in� deze�

masterproef�wordt�gefocust�op�energie,�wordt�ervoor�gekozen�om�het�energieverbruik�van�

de� woning� tot� nul� terug� te� brengen.� Het� totale� energieverbruik� van� een� woning� kan� op�

twee� manieren� worden� uitgedrukt.� Enerzijds� is� er� het� eindenergieverbruik,� dat� wordt�

gemeten�op�het�gebruiksniveau�en�dat� in�zekere�zin�samenhangt�met�het�gebruik�van�het�

gebouw.�Enkele�factoren�die�het�eindverbruik�beïnvloeden�zijn�bijvoorbeeld�de� ingestelde�

binnentemperatuur,�het�aantal�gebruikers�en�het�aantal�uren�dat�de�woning�gebruikt�wordt�

(VEA�2011,�p.2).�Het�type�geproduceerde�of�gebruikte�energie�wordt�hierbij�niet�in�rekening�

gebracht.�Anderzijds� is�er�het�primaire�energieverbruik,�dat�wordt�gemeten�op�het�niveau�

van� de� natuurlijke� grondstoffen� –� bijvoorbeeld� steenkool� of� aardgas� –� en� waarbij�

rendementsverliezen�als�gevolg�van�het�extractieproces,�de�transformatie�en�de�distributie�

in� rekening� worden� gebracht,� zodat� de� werkelijke� milieu�impact� wordt� weergeven.� Bij� de�

omzetting� in� primaire� energie,� wordt� ieder� eindenergieverbruik� per� energiedrager�

vermenigvuldigd�met�diens�conventionele�primaire�energieconversiefactor�fp.�Eindenergie��

en� primair� energieverbruik� kunnen� hierdoor� aanzienlijk� verschillen� als� gevolg� van� de�

beschikbare�energiedragers�voor�thermische�doeleinden�en�de�verscheidene�methodes�om�

elektriciteit�te�produceren�(Sartori�&�Hestnes�2007,�p.251).�In�de�methodologie�wordt�hier�
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nog� uitgebreid� op� teruggekomen.� Teneinde� het� totale� energieverbruik� van� een� gebouw�

eenduidig� uit� de� drukken� worden� de� meeste� berekeningen� –� inclusief� de� Belgische�

energieprestatieberekening� uitgevoerd� op� basis� van� primaire� energie� (VR� 2005).� Ook� in�

onze�eigen�definitie�zal�deze�daarom�worden�gehanteerd.�

2.4.3. Welke�energievraag�wordt�in�rekening�gebracht?�

�De�volgende�stap�bij�de�constructie�van�een�eenduidige�definitie�van�een�nulenergiewoning�

is� het� omschrijven� van� de� energievraag.� In� de� jaren� 1970� en� ’80� werd� veruit� het� meeste�

energie� verbruikt� voor� ruimteverwarming� en� sanitair� warm� water.� De� definitie� van�

Esbensen� uit� 1977� houdt� dan� ook� enkel� rekening� met� deze� twee� energieposten� en�

bijvoorbeeld� niet� met� het� elektriciteitsverbruik.� Hij� beschrijft� de� ‘nulverwarmingswoning’�

als�volgt:�

“With� energy� conservation� arrangements,� such� as� high�insulated� constructions,�

heat�recovery� equipments� and� a� solar� heating� system,� the� Zero� Energy� House� is�

dimensioned� to� be� self�sufficient� in� space� heating� and� hot�water� supply� during� normal�

climatic� conditions� in� Denmark.� Energy� supply� for� the� electric� installations� in� the� house� is�

taken�from�the�municipal�mains.”�(Esbensen�&�Korsgaard�1977,�pp.195�199)��

In�de�meeste�studies�verschuift�dan�ook�de�focus�naar�het�electriciteitsverbruik,�terwijl�de�

energie�voor�verwarming�genegeerd�wordt.�Zo�schrijft�Gilijamse�in�1995:��

“A� zero� energy� house� is� defined� here� as� a� house� in� which� no� fossil� fuels� are�

consumed,� and� the� annual� electricity� consumption� equals� annual� electricity� production.”�

(Gilijamse�1995,�pp.276�283)��

Geen�van�bovenstaande�definities�is�echter�toereikend�om�een�representatief�idee�te�geven�

van�de� totale�gebruiksenergie.� Zowel�verwarmingsenergie�als�elektriciteitsverbruik�maken�

immers� een� belangrijk� deel� uit� van� het� totale� verbruik.� Pas� de� meer� recente� definities,�

onder�andere�deze�van�Laustsen�(2008),�houden�hier�rekening�mee:�

“Zero�Net�Energy�Buildings�are�buildings�that�over�a�year�are�neutral,�meaning�that�

they�deliver� as�much� energy� to� the� supply�grids� as� they�use� from�the� grids.� Seen� in� these�

terms� they� do� not� need� any� fossil� fuel� for� heating,� cooling,� lighting� or� other� energy� uses�

although�they�sometimes�draw�energy�from�the�grid.”�(Laustsen�2008,�p.71)��

Er�kan�worden�vastgesteld�dat�bij�de�definitie�van�een�nulenergiewoning�gaandeweg�meer�

en� meer� energiefuncties� worden� betrokken.� In� de� definitie� van� Laustsen� moet� zelfs� de�

volledige� energievraag� worden� gecompenseerd.� Deze� verschuiving� kan� worden�

verantwoord� door� de� aandelen� van� de� energiefuncties� in� performante� woningen� te�

bestuderen.� In� figuur� 2.4� wordt� de� gebruiksenergie� van� verschillende� types� woningen�
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uitgezet.� In� een� passiefwoning� blijkt� immers� het� belang� van� de� ruimteverwarming� als�

energiefunctie�af�te�nemen�ten�gevolge�van�de�stijgende�performantie�van�de�gebouwschil.�

Het�gezamenlijk�relatief�belang�van�de�andere�energiefuncties�zal�stijgen�tot�meer�dan�50%.�

Vanuit�een�dergelijk�oogpunt�is�het�vanzelfsprekend�dat�nulenergie�naast�verwarming�ook�

andere�energiefuncties�behelst6.��

�
Figuur�2.4:�Vergelijking�van�de�gebruiksenergie�van�een�Vlaamse�woning,�����������������������������������������������������������������

lage�energiewoning�en�passiefhuis�(PHP�2006)�

Hernandez�drijft� in�zijn�onderzoek�de�omschrijving�van� ‘nulenergie’�nog�een�stapje�verder�

dan�bovenstaande�definities.�Voor�hem�omvat�de�‘nul’�in�nulenergiewoningen�niet�enkel�de�

operationele�energie,�maar�de�volledige�levenscyclusenergie7.�

�“A� Life� Cycle� Zero� Energy� Building� is� one� where� the� primary� energy� used� in� the�

building�in�operation�plus�the�energy�embodied�within�its�constituent�materials�and�systems,�

including�energy�generating�ones,�over�the� life�of�the�building�that� is�equal�to�or� less�than�

the� energy� produced� by� its� renewable� energy� systems� within� the� building� over� their�

lifetime.”��(Hernandez�&�Kenny�2010,�p.817)�

������������������������������������������������������������

6�In�de�Belgische�definitie�wordt�overigens�enkel�ruimteverwarming�in�rekening�genomen.�
7�Levenscyclusenergie� is�de�optelsom�van�de�operationele�energie�van�een�gebouw�tijdens�zijn� levensduur�en�
het� indirecte� energieverbruik� –� nodig� voor� de� ontginning� van� grondstoffen,� de� productie,� constructie� en�
vervanging� van� materialen� en� installaties,� voor� transport� en� onderhoud� en� voor� de� deconstructie� en�
afvalverwerking.��
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Door� zowel� ingebedde� energie� als� gebruiksenergie� in� rekening� te� brengen,� kan� de�

ontwerper�de�totale�energetische�bijdrage�van�beslissingen�inzake�materialen�en�installaties�

op� een� objectieve� wijze� beoordelen.� De� levenscyclus�nulenergiewoning� streeft� naar� een�

‘ideale�balans’� tussen�gebruiksenergie�en� indirecte�energie�en�ondanks�de� toepassing�van�

zonnecollectoren,� fotovoltaïsche� panelen� en� � voldoende� isolatie,� blijkt� een�

nulenergiewoning� niet� steeds� het� meest� energie�efficiënte� bouwprincipe.� In� bepaalde�

gevallen� wordt� het� energieverbruik� over� de� volledige� levenscyclus� immers� aanzienlijk�

vergroot,�en�dit�ten�gevolge�van�overdimensionering�en�kwistig�materiaalgebruik.�Zo�kan�in�

onderstaande�grafiek�(figuur�2.5)�vastgesteld�worden�dat�één�van�de�nulenergiegebouwen�

verder� van� het� levenscyclus�nulenergiegebouw� (LC�ZEB)� verwijderd� ligt� dan� een� lage�

energiegebouw.� Ondanks� het� feit� dat� het� LC�ZEB� voorlopig� een� louter� theoretisch� model�

blijft,�is�het�toch�van�belang�om�tijdens�ons�onderzoek�in�het�achterhoofd�te�houden�dat�de�

modernste�technieken�niet�noodzakelijk�tot�de�beste�resultaten�leiden.�

�
Figuur�2.5:�Jaarlijkse�primaire�energieverbruik�(AEU)�en�de�jaarlijkse�ingebedde�energie�(AEE)�����������������������������������

voor�enkele�gebouwtypes�en�de�afstand�tot�de�lijn�van�levenscyclus�nulenergiegebouwen�(LC�ZEB)������������������

(Hernandez�&�Kenny�2010,�p.818)�

In�onze�definitie�van�een�nulenergiewoning�wordt�vertrokken�van�een�energievraag�die�alle�

energiefuncties� van� de� woning� in� beschouwing� neemt:� verwarming� en� koeling,� sanitair�

warm� water,� hulpfuncties� en� huishoudstroom.� Vervolgens� wordt� uitgetest� of� dit� concept�

haalbaar�is�voor�een�vrijstaande�modelwoning�en�wordt�indien�nodig�de�definitie�bijgesteld.�

In� het� volgende� onderdeel� wordt� dieper� ingegaan� op� de� vereisten� voor� hernieuwbare�

energie.�



24�

�

2.4.4. �Welke�hernieuwbare�energie�wordt�gebruikt?�

Wanneer� gesproken� wordt� over� de� energievoorziening� van� nulenergiewoningen� kan�

onderscheid� worden� gemaakt� tussen� de� zogenaamde� on�grid� en� off�grid�

nulenergiewoningen.� On�grid� woningen� zijn� op� het� elektriciteitsnet� aangesloten.� Dit�

betekent�dat�zij�enerzijds�overtollige�energie�op�het�net�kunnen�zetten�in�zonrijke�periodes�

en� anderzijds� diezelfde� hoeveelheid� energie� opnieuw� van� het� net� kunnen� halen� wanneer�

nodig.�De�energiebalans�op�jaarbasis�blijft�op�die�manier�nul,�maar�er�is�geen�opslagmedium�

vereist.�Off�grid�woningen�daarentegen�zijn�niet�aangesloten�op�het�elektriciteitsnet,�maar�

kunnen� volledig� onafhankelijk� van� externe� energiebronnen� functioneren� met� behulp� van�

back�up� generatoren.� Deze� maken� dat� er� ’s� winters� en� ‘s� nachts� continu� elektriciteit�

voorhanden�is,�maar�laten�in�de�zomer�een�groot�deel�van�de�overtollige�energieproductie�

verloren� gaan.� Uit� onderzoek� blijkt� dat� deze� ‘autonome� woningen’� een� zeer� negatieve�

impact�hebben�op�het�milieu�(ER�2010,�p.32).�De�oorzaak�hiervan�ligt�bij�de�batterijen�die�

ingezet�worden�als�opslagmedium.�Zolang�er�geen�efficiëntere�opslagtechnieken�ontwikkeld�

zijn,�zullen�off�grid�nulenergiewoningen�vanuit�energetisch�oogpunt�nadelig�blijven.�De�case�

study�zal�daarom�een�on�grid�nulenergiewoning�zijn.�

Om�in�hun�energiebehoefte�te�voldoen�maken�de�meeste�nulenergiewoningen�gebruik�van�

fotovoltaïsche�panelen.�Deze�zijn� immers�het�beste�geschikt�voor�kleinschalige� toepassing�

en� kunnen� gemakkelijk� worden� aangebracht� op� het� gebouw.� Ook� andere� technologieën�

kunnen� aangewend� worden� wanneer� ze� relevant� blijken:� windenergie,� biobrandstof� of�

hydro�elektriciteit� zijn� enkele� alternatieve� opties.� Onder� het� motto� “It� is� almost� always�

easier�to�save�energy�than�to�produce�energy”�moedigt�Torcellini�in�zijn�overzicht�(tabel�I�3)�

allereerst�een�energie�efficiënte�gebouwschil�aan.�Vervolgens�maakt�hij�onderscheid�tussen�

on�site� en� off�site� energieproductie.� Op� basis� van� beschikbaarheid,� reproduceerbaarheid,�

milieu�impact� en� levensduur� creëert� hij� tenslotte� een� hiërarchische� rangschikking� van� de�

mogelijke�technologieën�(Torcellini�2006).��

Er�kan�meteen�opgemerkt�worden�dat�off�site�productie�niet�binnen�de�Europese�definitie�

van� nulenergiewoningen� past,� aangezien� de� woning� zelf� haar� energie� dient� te� leveren.�

Wanneer�echter�een�on�grid�nulenergiewoning�wordt�beschouwd�is�de�aankoop�van�groene�

stroom� in� combinatie� met� hernieuwbare� bronnen� op� de� site� volstrekt� logisch.� In� de� case�

study�zullen�enkele�van�onderstaande�technologieën�getest�en�toegelicht�worden.�

�
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� Types�energievoorziening�voor�NEW Voorbeelden�

0� Verminder�de�gebruiksenergie�met�behulp�van�de�

technologie�voor�lage�energiewoningen.�

Maak�gebruik�van�daglicht,�efficiënte�HVAC�

toestellen,�natuurlijke�ventilatie,�…�

Energievoorzieningen�op�de�site�

1� Gebruik� hernieuwbare� energie,� beschikbaar�

binnen�de�contouren�van�de�woning.�

Fotovoltaïsche� panelen,� zonnecollector,�

wind,…�

2� Gebruik�hernieuwbare�energie,�beschikbaar�op�de�

site�van�de�woning.�

Fotovoltaïsche� panelen,� zonnecollector,�

low�impact�hydropower,�wind,�…�

Andere�energievoorzieningen�

3� Gebruik� hernieuwbare� energiebronnen� van�

buitenaf�die�energie�kunnen�opwekken�op�de�site.�

Biomassa,� pellets,� ethanol,� biodiesel� of�

afvalstoffen� van� op� de� site� die� ter� plaatse�

gebruikt�kunnen�worden�om�energie�op� te�

wekken.�

4� Koop�groene�energie�van�buitenaf. Energie� van� windmolens,� fotovoltaïsche�

elektriciteit,� hydro�elektriciteit,� emissie�

credits�of�andere�

�

Tabel�2.3:�Keuze�hernieuwbare�energievoorziening�voor�een�nulenergiewoning�(NEW)�(Torcellini�2006)�

2.4.5. Energieprestatie�van�het�gebouw�

De�‘nulverwarmingswoningen’�uit�de�jaren�1970�stemmen�dan�misschien�niet�meer�overeen�

met� de� huidige� nulenergiewoningen,� ze� hebben� wel� een� grote� invloed� gehad� op� de�

bepaling�en�verbetering�van�bouwstandaarden�en��codes�(Hernandez�&�Kenny�2010,�p.816).�

Toch�ontbreekt�het�ook�nu�nog�aan�eenduidige�eisen�voor�de�energieprestatie,�de�kwaliteit�

van� het� binnenklimaat,� maximaal� energieverbruik,� etc.� van� nulenergiewoningen.� Zoals�

Laustsen�aanhaalt,�kan�volgens�sommige�definities�een�nulenergiewoning�net�zo�goed�een�

standaardwoning� zijn� met� een� grote� zonnecollector� en� een� groot� aantal� fotovoltaïsche�

panelen,�zolang�de�totale�energiebalans�maar�nul� is�(Laustsen�2008).�De�huidige�Europese�

richtlijn�geeft�wel�aan�dat�het�gebouw�‘een�hoge�energieprestatie’�moet�hebben,�maar�laat�

het� opnieuw� aan� de� lidstaten� om� hier� criteria� voor� op� te� stellen.� De� recente� Belgische�

definitie�biedt�wel�een�duidelijke�eis.�In�het�Koninklijk�Besluit�staat�dat�de�nulenergiewoning�

qua�energieprestatie�minstens�moet�voldoen�aan�de�normen�van�een�passiefwoning�(FOD�

Fin�2010b).�
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2.4.6. Constructie�van�een�definitie�

Uit� al� bovenstaande� beschouwingen� volgt� onze� eigen� voorlopige� definitie:� “Een�

nulenergiewoning� is� een� op� het� elektriciteitsnet� aangesloten� woning� waarvan� de�

energievraag� voor� ruimteverwarming,� sanitair� warm� water,� koeling,� huishoudstroom� en�

elektrische� hulpenergie� op� jaarbasis� gecompenseerd� wordt� door� ter� plaatse� opgewekte�

hernieuwbare� energie,� waarbij� het� type� energie� dat� wordt� geïmporteerd/geëxporteerd,� in�

rekening�wordt�gebracht�door�middel�van�een�primaire�energieconversiefactor.”��

Verder� in� het� onderzoek� zal� deze� voorlopige� definitie� getoetst� worden� op� haar�

haalbaarheid�en�eventueel�worden�aangepast.�

� �
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HOOFDSTUK�3�
DE�LEVENSCYCLUS�VAN�GEBOUWEN��

In� het� vorige� hoofdstuk� werd� de� gebruiksenergie� of� operationele� energie� in� gebouwen�

bestudeerd.� Nu� verbreden� we� de� focus� naar� de� levenscyclusenergie� van� gebouwen,� die�

naast� de� energie� in� de� gebruiksfase� ook� ingebedde� energie� (vóór� de� gebruiksfase)� en�

eindelevensduurenergie�(na�de�gebruiksfase)�omvat.�Deze�begrippen�en�hun�belang�worden�

nader� toegelicht� in� het� derde� deel� van� dit� hoofdstuk.� Daaraan� voorafgaand� wordt� kennis�

gemaakt� met� de� levenscyclusgedachte� en� de� levenscyclusanalyse� en� worden� een� aantal�

specifieke�aspecten�van�de�levenscyclusanalyse�van�gebouwen�nader�toegelicht.���

1. INLEIDING�TOT�DE�LEVENSCYCLUSANALYSE�(LCA)�

1.1. Levenscyclusgedachte��

�
Figuur�3.1:�Life�Cycle�Thinking�(Europese�Commissie�2010c,�p.6)�

De� levenscyclusgedachte� is� een� visie� op� het� milieu� die� rekening� houdt� met� de� volledige�

kringloop�van�producten�en�systemen,�namelijk�door�ze�van�‘wieg�tot�graf’�in�beschouwing�

te� nemen.� Deze� gedachte� is� essentieel� in� het� hedendaagse� milieubeleid.� Terwijl� vroeger�

punctueel�werd�ingegrepen�in�enkele�elementen�van�de�kringloop,�zoals�het�afvalbeheer�of�

grote� verontreinigingsbronnen� zoals� industriële� emissies,� wordt� vandaag� gestreefd� naar�

een�aanpak�die�zich�richt�op�de�gehele�levenscyclus�van�een�product.�Een�integrale�aanpak�

van� de� milieueffecten� van� een� bepaald� product� voorkomt� immers� dat� milieulasten� die� in�
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een� specifieke� fase� worden� verminderd� zich� verplaatsen� naar� andere� fases.� Het�

voornoemde� negatieve� effect� wordt� ook� wel� het� ‘burden� shifting’�fenomeen� genoemd�

(Europese� Commissie� 2010c).� De� levenscyclusbenadering� is� met� andere� woorden�

interessant� om� de� cumulatieve� milieueffecten� van� een� product� te� verminderen� en� om� te�

bepalen� waar� in� de� levenscyclus� de� milieueffecten� het� doeltreffendst� en/of� goedkoopst�

kunnen�worden�aangepakt.��

1.2. Levenscyclusanalyse��

De�levenscyclusanalyse�is�de�vertaling�van�de�levenscyclusgedachte�naar�een�objectieve�en�

kwantitatieve� methode� die� toelaat� om� de� totale� (milieu�)impact� van� een� product� te�

begroten.� Alle� inputs� en� outputs� en� de� potentiële� impact� van� een� productsysteem�

doorheen�haar� levenscyclus�worden�samengesteld/verzameld�en�geëvalueerd�volgens�een�

gestructureerde�methode�(ISO�14040�2006,�p.2).�De�precieze�LCA�procedure�werd�bepaald�

door� ‘The� International� Organisation� for� Standardisation’� in� de� zogenaamde� ISO�14000�

normen.� Deze� vormen� een� algemeen� kader� en� bieden� richtlijnen� voor� verschillende�

aspecten�van�de�LCA�(Environmental�management�–�Life�cycle�assessment�–�Principles�and�

framework�(ISO�14040)�en�Requirements�and�guidelines�(ISO�14044)).�De�aangeboden�LCA�

structuur� omvat� volgende� vier� stappen:� de� vaststelling� van� doel� en� reikwijdte,�

inventarisatie,� effectbeoordeling� en� interpretatie� (Bras�Klapwijk� 2003,� p.25).� In�

onderstaande�tekst�worden�deze�stappen�kort�beschreven.�Voor�een�volledige�handleiding�

wordt�verwezen�naar�(Guinée�2002,�p.2002).�

�
Figuur�3.2:�Methodologie�LCA�(ISO�14040�2006,�p.8)�

1.2.1. Vaststelling�van�doel�en�reikwijdte��

Bij� de� vaststelling� van� doel� en� reikwijdte� worden� onder� andere� de� doelstelling� van� de�

studie,� het� beoogde� publiek� en� de� systeemgrenzen� bepaald.� De� twee� meest� courante�
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doelstellingen� zijn� productverbetering� en� vergelijkende� analyse.� In� de� eerste� doelstelling�

wordt� gezocht� naar� de� meest� milieubelastende� processen� binnen� de� levenscyclus,� terwijl�

de� tweede� doelstelling� de� relatieve� milieu�impact� van� twee� of� meerdere� systemen�

vergelijkt� (Debacker�2009,�p.252).�Een�uitgewerkt�productsysteem�vormt�de�basis� van�elk�

onderzoek.� Een� productsysteem� is� de� samenstelling� van� alle� eenheidsprocessen� die� het�

globale�onderwerp�van�de�LCA�uitmaken.�

Functionele�eenheid�

LCA�is�een�relatieve�aanpak�die�gebruik�maakt�van�een�functionele�eenheid.�Deze�eenheid�

omschrijft� kwantitatief� de� noodzakelijke� (temporele,� geografische� en� technische)� eisen�

waaraan� het� systeem� moet� voldoen.� Input� en� output� zullen� telkens� in� functie� van� deze�

eenheid�worden�verzameld,�zodat�de�functionele�eenheid�dienst�doet�als�vergelijkingsbasis.�

Hiervoor� is� niet� de� hoeveelheid� van� het� product,� maar� wel� de� te� vervullen� functie�

belangrijk.� De� functionele� eenheid� moet� met� andere� woorden� een� functie� omvatten� en�

geen�specifiek�materiaal�of�product�(Vrijders�2010,�p.28).�Zo�heeft�een�buitenmuur�die�een�

bepaalde�isolatiewaarde�moet�halen�een�kleinere�dikte�PUR�dan�cellulose�nodig�om�deze�eis�

te� vervullen.� De� functionele� eenheid� is� hier� de� isolatiewaarde� en� niet� de� hoeveelheid�

materiaal.�De� functionele�eenheid�moet�met�andere�woorden�een� referentiepunt�zijn�dat�

gelijk� is�voor�alle�scenario’s�en�waaraan�alle� input��en�outputgegevens�verbonden�kunnen�

worden� � (Bras�Klapwijk� 2003,� p.28).� De� hoeveelheid� grondstoffen,� energie� en�

productonderdelen,�nodig�voor�het�realiseren�van�een�functionele�eenheid,� is�verschillend�

voor�elk�scenario.�Deze�ingaande�stromen�worden�de�referentiestromen�genoemd.��

Systeemgrenzen�

De�systeemgrenzen�vormen�de�afbakening�van�de�LCA.�Ze�moeten�precies�bepaald�worden�

en�consequent�zijn� ten�opzichte�van�de�doelstelling.�Een�LCA�omvat� idealiter�de�volledige�

levenscyclus� van� het� productsysteem� in� de� vorm� van� een� aaneenschakeling� van� alle�

eenheidsprocessen.�Afhankelijk�van�het�doel�van�de�studie�moet�echter�een�selectie�van�het�

totaalproces� gemaakt� worden� zodat� de� resultaten� relevant� en� praktisch� haalbaar� zijn.� Bij�

een� vergelijking� kunnen� daartoe� bijvoorbeeld� de� overeenkomstige� onderdelen�

gemeenschappelijk� genomen� worden� en� enkel� de� verschillen� bestudeerd� worden.� Niet�

enkel�het�productsysteem�moet�helder�afgebakend�worden.�De�begrenzing�van�ruimte,�tijd�

en� de� aard� van� productie� en� consumptie� kunnen� eveneens� een� grote� invloed� hebben� op�

het� resultaat.� De� opwekking� van� energie,� de� impact� op� het� milieu,� consumentengedrag,�
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transport,�levensduur,�etc.�hebben�immers�uiteenlopende�eigenschappen�van�plek�tot�plek�

(Desmyter�2001,�p.4).��

Kwaliteitseisen�data�

Verder�is�het�belangrijk�dat�de�kwaliteitseisen�van�de�gegevens�duidelijk�worden�vastgelegd.�

De� precisie,� volledigheid� en� representativiteit� van� de� gebruikte� data� hebben� immers� een�

significante� invloed� op� de� uitkomst� van� de� LCA.� Uitvoerige� bronvermelding� is� bijgevolg�

onontbeerlijk.��

1.2.2. Inventarisatie�(LCI)�

De� levenscyclusinventarisatie� vormt� de� tweede� fase� in� het� LCA�proces.� Hier� worden� de�

nodige� gegevens� verzameld� om� alle� in�� en� outputs� van� materiaal� en� energie� te�

kwantificeren.� De� LCI�fase� is� een� iteratief� proces:� het� systeem� wordt� verkend� en� nieuwe�

data�eisen� of� begrenzingen� kunnen� ontstaan� (Allacker� 2010,� p.19).� Uiteindelijk� wordt� de�

volledige�procesketen�binnen�de�vastgelegde�systeemgrenzen�omschreven.�Dit�wil�zeggen�

dat�voor�elk�eenheidsproces�de�milieueffecten�worden�geïnventariseerd.�Ook�de�eventuele�

toepassing� van� halffabricaten� wordt� in� rekening� gebracht� en� indien� nodig� worden�

allocatieprocedures�toegepast.�Op�dit�laatste�begrip�wordt�uitgebreid�teruggekomen�in�het�

deel�‘Methode’.�Om�geloofwaardige�resultaten�te�krijgen�is�het�opnieuw�belangrijk�dat�de�

kwaliteit�van�de�gegevens� in�overeenstemming� is�met�het�vastgestelde�doel�uit�de�eerste�

fase.�

1.2.3. Impactanalyse�(LCIA)�

Als� derde� stap� wordt� een� levenscyclusimpactbeoordeling� (LCIA)� uitgevoerd.� Dit� is� een�

effectbeoordeling� waar� de� grootte� van� de� mogelijke� milieu�impact,� volgend� uit� de�

inventarisatie,�wordt�geëvalueerd.�Het�product�dat�in�de�inventarisatiefase�werd�ingevoerd�

in� de� berekeningssoftware� kan� nu� ontleed� worden� tot� op� het� niveau� van� zijn� kleinste�

impacten� zoals� emissies� (bv.� CO2,� NOx,…),� grondstoffen�� en� landgebruik.� Deze� gegevens�

maken� reeds� deel� uit� van� de� databank� waarvan� het� berekeningsprogramma� gebruikt�

maakt,� of� indien� dit� niet� het� geval� is,� zijn� ze� door� de� gebruiker� zelf� ingevoerd� in� de�

inventarisatiefase.� Deze� kleinste� impacten� worden� vervolgens� gegroepeerd� tot� een�

interpreteerbaar� overzicht� volgens� een� door� de� gebruiker� vastgestelde� methode,� die�

beantwoordt�aan�het�doel�dat�hij�in�de�eerste�fase�vooropgesteld�heeft.��
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�
Figuur�3.3:�Samenstelling�Recipe�methode�(midpoint�en�endpoint)�(Rolf�Frischknecht�&�Jungbluth�2007,�p.143)�

Twee�vaak� toegepaste�methodes�zijn�Eco�indicator�en�Recipe.�Deze�methodes�hebben�als�

doel�om�de�impact�van�een�product�op�vele�uiteenlopende�milieueffecten�te�bestuderen�en�

uiteindelijk� samen� te� brengen� tot� één� eindscore.� Als� tussenstappen� tussen� de�

basisbestanddelen� en� de� eindscore� kunnen� ook� de� milieuproblemen� (mid�point�

benadering)�en�de�schadeproblemen�(end�point�benadering)�bestudeerd�worden�(zie�figuur�

3.3).�De�end�point�benadering�behandelt�de�belangrijkste�milieuthema’s,� zoals�menselijke�

gezondheid,� de� uitroeiing� van� soorten� en� de� beschikbaarheid� van� grondstoffen� in� de�

toekomst.� De� mid�point� benadering� bekijkt� alle� milieueffecten� die� leiden� tot� deze�

milieuthema’s:� klimaatverandering,� verzuring,� vermesting,� ozonlaagaantasting,�

fotochemische� oxidantvorming� en� humane� toxiciteit� (Ortiz� e.a.� 2009,� p.30).� De� end�point�

methode� vertrekt� met� andere� woorden� van� de� resultaten� van� de� mid�point� methode� en�

gaat�deze�groeperen�en�wegen�tot�milieuthema’s.��

Er� bestaan� ook� methodes� die� focussen� op� één� milieueffect,� zoals� de� Global� Warming�

Potential�methode�die� enkel�het�broeikaseffect�bekijkt,�of�methodes�die� focussen�op�een�

onderliggende� indicator,� zoals� energie� in� de� Cumulative� Energy� Methode� (CED).� Deze�

laatste� methode� wordt� verder� in� dit� onderzoek� toegepast.� Hieronder� worden� enkele�

aspecten�van�de�impactanalyse�nader�toegelicht.�
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Keuze�van�de�impactcategorieën�en�categorie�indicatoren�

De�levenscyclusimpactbeoordeling�omvat�enkel�de�milieuaspecten�die�vastgelegd�zijn�in�het�

doel�en�de�reikwijdte�bij�aanvang�van�de�studie.�Een�voorbeeld�van�zo’n�impactcategorie�is�

het�broeikaseffect.�Alle�emissies�die�bijdragen�tot�het�broeikaseffect�(bv�CO2,�CH4,�ozon�etc.)�

worden� in� deze� categorie� ondergebracht.� Elke� impactcategorie� correspondeert� met� een�

categorie�indicator,�een�eenheid�die� in�staat� is�om�de�potentiële� impact�te�ramen.�De�ISO�

14044� schrijft� geen� specifieke� impactcategorieën� voor,� maar� doet� enkele� algemene�

aanbevelingen� voor� de� selectie� ervan� (Vrijders� 2010,� p.30).� In� onderstaande� tabel� wordt�

een�overzicht�gegeven�van�de�frequent�voorkomende�impactcategorieën.�

Impactcategorie� Korte�beschrijving� Voorbeelden�

Uitputting�van�
grondstoffen�

Niet�duurzaam�gebruik�van�
grondstoffen�

Petroleum��of�gronstofwinning�

Broeikaseffect�
Emissies�naar�de�lucht�die�de�
temperatuur�van�de�atmosfeer�
beïnvloeden�

CO2,�CH4,…�

Ozonlaagaantasting�
Emissies�naar�de�lucht�die�de�
troposferische�ozonlaag�aantasten�

CFK�

Verzuring�
Emissies�naar�de�lucht�die�zure�regen�
veroorzaken�

NOx,�SO2,�HCl,�HF,�…�

Vermesting�
Vermesting�van�meren,�rivieren�en�
bodem�

P��en�N�verbindingen�

Fotochemische�
oxidantvorming�

Emissies�naar�de�lucht�die�leiden�tot�
ozonproductie�op�grondniveau�

Koolwaterstoffen�

Humane�toxiciteit�
Emissies�naar�bodem,�lucht�en�water�
die�schadelijk�kunnen�zijn�voor�de�
gezondheid�of�het�genetisch�materiaal�

Zware�metalen�en�dioxinen�

Ecotoxiciteit�
Emissies�naar�bodem,�lucht�en�water�
die�ecosystemen�(flora�en�fauna)�
verstoren�

Zware�metalen,�zuren,…�

Gebruik�van�land�en�
ruimte�

Duur�en�type�van�door�de�mens�
veroorzaakte�veranderingen�aan�het�
landschap�of�de�ruimte�

Ruimte�voor�
grondstoffenwinning�of�
productieplaatsen�

�Tabel��3.1:�Overzicht�van�algemeen�aanvaarde�impact�categorieën�(Desmyter�2001b,�p.6)�

De�volgende�deelhandelingen�dienen�stuk�voor�stuk�de�interpretatie�van�impactcategorieën�

te� vergemakkelijken.� Aangezien� in� dit� onderzoek� slechts� gebruik� zal� worden�gemaakt� van�

één� indicator� –� i.e.� de� Cumulative� Energy� Demand� –� worden� deze� begrippen� slechts� kort�

aangeraakt.�
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Classificatie�

Classificatie� houdt� in� dat� de� LCI�data� worden� gegroepeerd� volgens� gekozen�

impactcategorieën.�Sommige�onderdelen�worden�in�meer�dan�één�categorie�geplaatst.�SO2�

wordt�bijvoorbeeld�gelinkt�aan�zowel�verzuring�als�ademhalingsproblemen.�

Karakterisatie�

In� de� karakterisatie� gebeurt� de� feitelijke� vertaling� van� de� inventarisatiegegevens� naar�

impactcategorieën.�Elke�stof�wordt�vergeleken�met�de�meest�dominante�factor8��binnen�zijn�

categorie.� Zo� is�1�kg�CO2�de� referentie�van�broeikasgassen.�De�emissie�van�1�kg�methaan�

komt� overeen� met� de� emissie� van� 24.5� kg� CO2,� zodat� methaan� per� kg� een� equivalente�

waarde�van�zo’n�24.5�kg�CO2�krijgt.�Deze�waarde�wordt�ook�wel�de�impactfactor�genoemd�

en� kan� telkens� een� bepaalde� emissie� omzetten� naar� haar� dominante� equivalent.� De�

optelsom� van� alle� equivalenten� geeft� dan� het� totale� milieuprofiel� van� een� product�

(Desmyter�2001,�p.7).��

Normalisatie�&�weging�(optioneel)�

Normalisatie� is� een� procedure� die� wordt� ingezet� om� aan� te� tonen� in� hoeverre� een�

impactcategorie� bijdraagt� tot� de� globale� milieuproblematiek.� Door� de� impactcategorie�

indicatoren�te�delen�door�een�‘genormaliseerde�waarde’�kan�het�relatieve�belang�worden�

bepaald.�Vaak�wordt�de�gemiddelde�jaarlijkse�impact�van�een�Europeaan�als�referentiebasis�

gebruikt� (Goedkoop� 2008,� p.25).� Genormaliseerde� waarden� kunnen� echter� niet� zomaar�

worden� opgeteld.� Hiervoor� moet� eerst� het� relatieve� belang� van� de� verschillende�

impactcategorieën�ten�opzichte�van�elkaar�worden�gedefinieerd.�Dit�gebeurt�aan�de�hand�

van� weegfactoren.� Zo� wordt� in� de� Eco�Indicator� 99� methode� het� belang� van� menselijke�

gezondheid� als� even� belangrijk� beschouwd� als� de� kwaliteit� van� ecosystemen� (Goedkoop�

2008,� pp.25�26).� Het� is� belangrijk� om� in� het� achterhoofd� te� houden� dat� de� bepaling� van�

weegfactoren� subjectief� is,� aangezien� deze� gestoeld� is� op� de� tijdelijke� voorkeur� van� de�

gegeven� maatschappelijke� waarden.� Om� deze� reden� wordt� weging� als� een� van� de� meest�

controversiële�stappen�in�de�LCIA�fase�gezien.�

�

������������������������������������������������������������

8 Voor�ozondepletie�geldt�het�CFC11�equivalent,�voor�verzuring�het�SO2�equivalent,�voor�vermesting�is�dit�PO4�

en�fotochemische�ozonproductie�wordt�beoordeeld�op�basis�van�het�potentieel�in�kg�C2H4. 
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1.2.4. Interpretatie�

De�laatste�stap�van�een�LCA�is�de�interpretatie.�De�resultaten�van�voorgaande�fases�worden�

door�de�gebruiker�geïnterpreteerd�in�functie�van�het�gestelde�doel.�Daarnaast�worden�ook�

conclusies� getrokken� en� aanbevelingen� gedaan.� Ook� in� deze� laatste� fase� kan� regelmatig�

teruggekoppeld� worden� naar� de� voorgaande� fases,� waarbij� controles,� aanpassingen� en�

aanvullingen� gebeuren� die� de� juistheid� en� precisie� van� de� interpretatie� bevorderen.� In�

onderstaande� figuur� wordt� de� volgorderelatie� tussen� de� verschillende� fases� van� een�

levenscyclusanalyse�nog�eens�schematisch�weergegeven.��

�
Figuur�3.4:�Relatie�tussen�de�elementen�binnen�de�interpretatiefase�en�met�de�andere�fasen�(ISO�14040�2006)�

2. LEVENSCYCLUSANALYSE�VAN�GEBOUWEN�
De�complexiteit�en�specificiteit�van�gebouwen�vraagt�om�een�aparte�benadering�binnen�de�

LCA�praktijk.� In� het� volgende� deel� worden� de� specifieke� invullingen,� onzekerheden� en�

beperkingen�beschreven�waarmee�rekening�moet�worden�gehouden�(International�Energy�

Agency�2005).�

�
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2.1. Het�unieke�karakter�van�gebouwen�

Ten�eerste�zijn�gebouwen�doorgaans�niet�als�identieke�producten�bedoeld.�Ze�kunnen�sterk�

variëren� wat� betreft� materiaalgebruik,� vorm� en� functie.� Net� omwille� van� het� unieke�

karakter�van�het�gebouw�is�ook�het�productieproces�van�de�meeste�bouwmaterialen�veel�

minder� gestandaardiseerd� dan� het� geval� is� bij� andere� producten.� Hieruit� volgt� dat� het�

moeilijker� is� om� kwantitatieve� informatie� te� verzamelen� over� de� vervaardiging� van�

bouwmaterialen�en�over�de�constructie��en�afbraak�van�het�gebouw.�Bovendien�heeft�ook�

de� locatie�van�het�gebouw�een�significante� invloed�op�de�milieubelasting�ervan.�Factoren�

zoals�oriëntatie,�klimaat,�nabijheid�van�transportinfrastructuur,�verwevenheid�met�gas��en�

waternetwerken� etc.� dragen� immers� allemaal� bij� tot� de� totale� impact,� maar� worden� niet�

opgenomen� in� de� LCA.� Daarbij� komt� nog� dat� de� multifunctionaliteit� van� een� gebouw� de�

keuze�van�een�functionele�eenheid�moeilijk�maakt.��

Bovenstaande�opmerkingen�geven�aan�dat�het�voor�de�relevantie�en�geloofwaardigheid�van�

de�LCA�van�een�gebouw�erg�belangrijk�is�om�doelstellingen�steeds�duidelijk�te�omschrijven�

en�om�beslissingen�steeds�zo�transparant�mogelijk�te�rapporteren.�Een�eerste�stap�hierbij�is�

het� gebruiken� van� de� beschikbare,� gestandaardiseerde� data� voor� bouwmaterialen� en� –

processen.�

2.2. De�onvoorspelbare�toekomst�van�gebouwen�

Eén�van�de�karakteristieken�van�een�levenscyclusanalyse� is�stabiliteit�doorheen�de�tijd.�Bij�

het� uitvoeren� van� de� levenscyclusanalyse� wordt� zo� nauwkeurig� mogelijk� nagegaan� hoe�

producten� tot� stand� komen,� hoe� ze� gebruikt� worden� en� achteraf� zullen� nabehandeld�

worden.� Deze� onderstellingen� zijn� zeer� betrouwbaar� bij� consumptieproducten� met� een�

relatief� korte� levensduur,� maar� kunnen� bij� gebouwen� voor� grote� onzekerheden� zorgen.�

Vandaag� kan� immers� onmogelijk� voorspeld� worden� hoe� de� productie� van�

gebouwonderdelen�zal�gebeuren�wanneer�deze�binnen�30�jaar�vervangen�moeten�worden.�

Ook� over� de� afvalverwerking� bij� afbraak� kan� vandaag� nog� niets� met� zekerheid� worden�

gezegd.�De�levenscyclusanalyse�van�een�gebouw�vertelt�met�andere�woorden�iets�over�de�

impact�van�een�gebouw,�gemodelleerd�volgens�de�huidige�mogelijkheden�en�beperkingen�

(Blom�2005,�p.15).�Bovendien�wordt�het�LCA�model�ook�beïnvloed�door�het�gedrag�van�de�

gebruiker,�die�immers�beslist�over�de�frequentie�van�onderhoud,�herstel,�vervangingen�en�

zelfs� verbouwingen.� Deze� activiteiten� worden� in� een� LCA� ingegeven� volgens� gemiddelde�

frequenties.�
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2.3. Bottom�up�versus�top�down�benadering�van�het�gebouw�

Er�zijn�twee�manieren�om�de� levenscyclus�van�een�gebouw�te�benaderen.�De�eerste� is�de�

bottom�up�methode,�ook�wel�“LCA�van�bouwmateriaal�en�componentcombinaties”�(BMCC)�

genoemd.�De�tweede�methode�–�de�top�down�benadering���bekijkt�het�gebouw�als�geheel�

en� wordt� ook� wel� “Whole� process� of� the� Construction”� (WPC)� genoemd� (Ortiz� e.a.� 2009,�

p.31).� In�figuur�3.5�zien�we�de�schematische�voorstelling�van�deze�twee�benaderingen.�De�

keuze�van�de�ene�of�de�andere�benadering�heeft�enkele�belangrijke�consequenties.�Zo�is�de�

LCA� van� een� volledig� gebouw� allesbehalve� statisch� door� de� grote� variëteit� aan�

mogelijkheden�en�verschilt�de� functionele�eenheid�van�beide�methodes.�Tenslotte�brengt�

de� BMMC�benadering� meestal� afgewerkte� producten� (een� verlaagd� plafond,� een� trap)� in�

rekening,� terwijl� de� WPC�benadering� veelal� ofwel� het� gebouw,� ofwel� 1m²� bruikbare�

vloeroppervlakte�als�functionele�eenheid�gebruikt��(Ortiz�e.a.�2009,�p.34).�Hier�wordt�later�

op�teruggekomen.�

Figuur�3.5:�Top�down�(WPC)�versus�bottom�up�benadering�(BMMC)�van�een�gebouw�(Ortiz�e.a.�2009,�p.34)�

2.4. Levenscyclusfasen�

In�de�levenscyclus�van�een�gebouw�worden�drie�grote�fasen�onderscheiden:�de�initiële�fase�

die� loopt�tot�en�met�de�constructie�van�het�gebouw,�de�operationele�fase�of�gebruiksfase�

en�de�eindelevensduurfase�die�start�met�de�deconstructie�van�het�gebouw.�De�initiële�fase�

omvat�de�ontginning�van�grondstoffen,�het�transport�naar�de�productielocatie,�de�productie�

van� materialen� en� onderdelen,� de� assemblage� tot� eindproduct,� het� transport� naar� de�

bouwplaats� en� de� constructiefase� zelf.� Tijdens� de� gebruiksfase� van� een� gebouw� worden�

enerzijds� periodieke� activiteiten� zoals� schoonmaak,� onderhoud� en� vervanging� van�

bouwelementen� in� rekening� gebracht� en� anderzijds� gebouwgerelateerde� verbruiksposten�
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zoals�energie�en�water.�Bij�deze�laatste�moet�aan�bepaalde�comforteisen�voldaan�worden,�

zodat�optimaal�gebruik�van�het�gebouw�mogelijk�is.�De�einde�levensduurbehandeling�(end�

of�life�treatment�of�EOL)�ten�slotte,�bestaat�uit�de�deconstructie�of�sloop�van�het�gebouw,�

het�sorteren�en�transporteren�van�de�onderdelen�naar�verschillende�verwerkingsinstallaties�

en� de� finale� afvalverwerking.� De� mogelijke� eindbestemmingen� hierbij� zijn� hergebruik,�

recyclage,� storten� en� verbranden� met� of� zonder� energieterugwinning� (Janssen� e.a.� 2010,�

p.51).�

�
Figuur�3.6:��Vereenvoudigde�levenscyclus�van�een�gebouw�(Debacker�2009,�p.17)�

Merk�op�dat�de�levenscyclus�uit�figuur�3.6�een�vereenvoudiging�is.�Om�een�volledig�beeld�te�

krijgen� moet� in� principe� immers� rekening� worden� gehouden� met� de� combinatie� van� drie�

levenscycli:�deze�van�het�gebouw,�van�zijn�elementen�en�van�de�materialen�waaruit�deze�

elementen� zijn� samengesteld� (Debacker� 2009,� p.18).� Slechts� wanneer� deze� drie� cycli�

bekeken�worden,�kunnen�alle�materiaal��en�energiestromen�in�rekening�gebracht�worden,�

zoals� voorgesteld� in� figuur� 3.7.� In� zijn� doctoraatsverhandeling� bespreekt� Wim� Debacker�

zeven� ‘paden’� die� na� de� gebruiksfase� van� een� constructie� kunnen� worden� gevolgd.� Deze�

einde� levensduuropties� zijn� storting� (I),� verbranding�met�of� zonder�energieopwekking� (II),�

feedstock� recyclage9� (III),� materiaalrecyclage� (IV),� hergebruik� van� componenten� (V),�

renovatie�of�restauratie�van�het�gebouw�(VI)�of�hergebruik�van�het�gebouw�(VII)�(Debacker�

2009,�p.19).��

������������������������������������������������������������

9� Bij� feedstock� recyclage� worden� gesorteerde� componenten� verder� ontbonden� tot� ruwe� materialen� om�
vervolgens�opnieuw�te�worden�verwerkt�als�grondstof�voor�bouwmaterialen.�
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�
Figuur�3.7:�Verschillende�eindelevensduuropties�voor�gebouw,�gebouwcomponent�en�materiaal�(Debacker�

2009,�p.20).�

�
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3. ANALYSE�VAN�DE�LEVENSCYCLUSENERGIE�(LCEA)�
Analoog�met�de�drie�grote�fasen�in�de�levenscyclus�van�een�gebouw,�bestaat�ook�de�totale�

levenscyclusenergie�uit�drie�onderdelen:�de� ingebedde�energie,�de�gebruiksenergie�en� de�

eindelevensduurenergie.� Hieronder� worden� deze� basisbegrippen� en� hun�

berekeningsmethoden�verder�toegelicht.��

3.1. Ingebedde�energie�

De�ingebedde�energie�is�de�energie�die�verbruikt�wordt�voor�het�ontginnen,�vervaardigen,�

transporteren� en� assembleren� van� bouwmaterialen.� Het� is� dus� de� energie� nodig� voor� de�

behandelingen�die�materialen�en� installaties�ondergaan�tot�en�met�hun�verwerking� in�het�

gebouw.�Sommige�auteurs�en�databanken�(ecoinvent)�beschouwen�ook�de�warmte�inhoud�

van�materialen�zoals�hout�als�een�onderdeel�van�de�ingebedde�energie.�Ingebedde�energie�

kan� verder� onderverdeeld� worden� in� twee� types:� de� initiële� ingebedde� energie� en� de�

terugkerende�ingebedde�energie�(Ramesh�e.a.�2010,�p.1593).�

Initiële�ingebedde�energie�

De�initiële�ingebedde�energie�van�een�gebouw�beslaat�de�energie�die�van�begin�af�aan�in�de�

constructie�aanwezig�is.�Ze�wordt�als�volgt�gedefinieerd:����� � ����� � �	 �
met� ��� � =� de� initiële� ingebedde� energie� van� een� gebouw;� �� � =� de� hoeveelheid� van�

bouwmateriaal� (i);����=�de�energie�inhoud10�per�materiaal� (i)�en��	 �=�de�energie�gebruikt�

voor�de�constructie�van�het�gebouw.�

Terugkerende�ingebedde�energie�

In� een� gebouw� worden� tal� van� verschillende� materialen� en� installaties� aangewend.�

Sommige�van�deze�componenten��(een�verflaag,�een�gasboiler,�…)��hebben�een�levensduur�

die�korter�is�dan�deze�van�het�gebouw.�De�energie,�nodig�voor�herstellingen,�onderhoud��en�

vervanging� wordt� omschreven� als� terugkerende� ingebedde� energie� en� wordt� als� volgt�

uitgedrukt:� 
��� � �������� ���� � � ���met���� �=�de�terugkerende� ingebedde�energie�

van�een�gebouw;��� �=�de�hoeveelheid�van�bouwmateriaal�(i);����=�de�energie�inhoud�per�

materiaal�(i)�����=de�levensduur�van�het�gebouw;���� �=�de�levensduur�per�materiaal�(i).�

������������������������������������������������������������

10 Pas op: de energie-inhoud is de benodigde energie voor de productie van materialen en bevat 
niet de warmte-inhoud van het materiaal zelf. 
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De�ingebedde�energie�is�voor�het�grootste�deel�afhankelijk�van�de�benodigde�grondstoffen,�

de�primaire�energiebronnen�en�de�efficiëntie�van�de�productie.�

3.2. Operationele�energie�

De� operationele� energie� wordt� aangewend� voor� alle� activiteiten� en� toestellen� die�

gedurende� de� gebruiksfase� van� het� gebouw� instaan� voor� thermisch� comfort,�

binnenluchtkwaliteit�en�andere�comforteisen.�Hieronder�valt�de�energie�voor�HVAC,�sanitair�

warm�water,�hulpenergie,�verlichting�en�huishoudstroom.�De�operationele�energie�voor�de�

totale� levensduur� van� een� gebouw� wordt� omschreven� als:� �� � ������ met� ��� =� de�

gebruiksenergie,�����=�de�jaarlijkse�gebruiksenergie,����=�de�levensduur�van�het�gebouw.�

3.3. Eindelevensduurenergie�

Bij�de�afbraak�van�een�gebouw,�is�er�energie�nodig�om�het�gebouw�te�ontmantelen�en�de�

onderdelen� te� transporteren� naar� verwerkingsinstallaties.� Ook� de�

eindelevensduurbehandeling� zelf� (recyclage,� hergebruik,� storting� of� verbranding)� vraagt�

energie.� Deze� energie� wordt� de� eindelevensduurenergie� genoemd� en� kan� als� volgt�

berekend�worden:��� � �� � ���met����=�de�eindelevensduurenergie,����=�energie�voor�

afbraak�en�verwerking,����=�energie�voor�transport.��

Kenmerkend�voor�de�bouwsector�is�het�grote�verbruik�van�grondstoffen.�Enerzijds�zorgt�dit�

grote� verbruik� ervoor� dat� ‘uitputting� van� grondstoffen’� een� niet� te� verwaarlozen�

impactcategorie� wordt� (Desmyter� 2001,� p.6).� Anderzijds� wordt� na� afbraak� een� enorme�

hoeveelheid�afval�geproduceerd.�Bouw��en�sloopafval�bedraagt�zowat�32%�(in�massa)�van�

de�totale�Europese�afvalberg�(Williams�2005,�p.113).�Daarom�is�het�belangrijk�dat�ook�voor�

de� eindelevensduurfase� strategieën� worden� uitgedacht� om� zinvol� mee� om� te� gaan� met�

deze� problematiek.� Bovendien� kan� deze� fase� een� positieve� invloed� hebben� op� de� totale�

cumulatieve�energievraag�van�een�gebouw.�Hoewel�enerzijds�energie�wordt�verbruikt�voor�

transport� en� verwerkingsprocessen,� kunnen� anderzijds� energiewinsten� worden�

gerealiseerd,� bijvoorbeeld� door� de� verbranding� van� afval� met� energierecuperatie.� Ook�

hergebruik� en� recyclage� hebben� een� positief� effect� op� de� totale� CED� omdat� zij� in� hun�

meervoudig� gebruik� nieuwe� materialen� uitsparen11.� De� potentiële� energiewinsten� door�

������������������������������������������������������������

11� Of� de� uitgespaarde� producten�als� gevolg�van� recyclage� of� hergebruik� in� rekening� gebracht� kunnen� worden�
hangt� af� van� de� systeemgrenzen� en� de� allocatieprocedure� van� de� levenscyclusanalyse.� Wanneer� de� cut�off�
methode�wordt�gehanteerd�zullen�deze�winsten�niet�meegeteld�worden.�Op�allocatie�wordt�dieper�ingegaan�in�
de�uitgewerkte�methode.��
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recyclage� werden� uitgebreid� bestudeerd� door� de� Zweedse� onderzoekster� Catarina�

Thormark.� Zij� definieert� dit� recyclagepotentieel� als� volgt:� “De� milieu�impact� van� een�

materiaal� wanneer� het� niet� door� een� gerecycleerd� alternatief� zou� zijn� vervangen� min� de�

milieu�impact�van�de�recyclageprocessen�en�het�transport.”�(Thormark�2001b,�p.9)�

Aangezien�de�milieu�impact�in�deze�masterproef�wordt�begroot�aan�de�hand�van�ingebedde�

energie,� geeft� het� recyclagepotentieel� weer� hoeveel� van� deze� energie� door� middel� van�

recyclage� kan� worden� bespaard.� We� kunnen� dit� als� volgt� uitdrukken� (Thormark� 2001b,�

p.52):�

���� � 
 !!"
#
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Waarbij� ����� het� recyclagepotentieel� voorstelt,� EE� de� ingebedde� energie,� n� het� aantal�

materialen,� i� de� index� voor� elk� materiaal� en� !"
-./
de� energie� voor� recyclage,�

heropwaarderen� en� transport.� In� haar� onderzoek� rond� het� besparingspotentieel� van� het�

jaarlijkse�bouwafval�in�Zweden�stelt�Thormark�vast�dat�uitgekiende�scenario’s�van�maximale�

recyclage�of�maximaal�hergebruik�van�bouwmateriaal�een�energiebesparing�van�20�a�40%�

kunnen� opleveren� in� vergelijking� met� de� courante� Zweedse� afvalverwerking� (Thormark�

2001a,�p.128).�Bijkomende�voordelen�die�met�recyclage�gepaard�gaan�zijn:�minder�gebruik�

van� natuurlijke� grondstoffen,� minder� schadelijke� emissies,� minder� landgebruik� en� minder�

nood�aan�stortplaatsen�(Thormark�2001b,�p.92).��

De�begroting�van�het�recyclagepotentieel�verschilt�van�case�tot�case.�Welk�verwerkingspad�

werd� gevolgd:� hergebruik,� materiaalrecyclage� of� verbranding� met� energieterugwinning?�

Welke� technieken� werden� toegepast� en� wat� is� hun� energievraag� en� transportafstand?�

Hoeveel� energie� is� nodig� voor� de� ontmanteling?� Welke� materiaalhoeveelheden� werden�

gerecycleerd?� Wat� is� de� resterende� levensduur� van� het� gerecycleerd� product?� Hoeveel�

recyclageloops�zijn�mogelijk�alvorens�de�kwaliteit�ondermaats�wordt?�Ten�slotte�speelt�het�

ontwerp� een� grote� rol� voor� het� potentieel� tot� recycleren.� De� materiaalkeuze,� het�

constructietype� en� de� verbindingen� bepalen� immers� de� mate� waarin� het� gebouw�

ontmantelbaar� is� en� of� afvalmaterialen� elkaar� zullen� contamineren,� waardoor� ze� niet�

herbruikbaar�zijn�(Thormark�2006,�p.1025).�

3.4. Indirecte�energie�

Om�praktische�redenen�wordt�hier�nog�een�vierde�definitie�ingevoerd:�de�indirecte�energie.�

De�indirecte�energie�omvat�zowel�de�ingebedde�energie�als�de�eindelevensduurenergie.�In�
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het� verdere� onderzoek� worden� de� meeste� analyses� gemaakt� op� basis� van� deze� totale�

indirecte�energievraag.�

3.5. Levenscyclusenergie�(LCE)�

Alle�hierboven�besproken�energiestromen�–�de�ingebedde�energie,�de�operationele�energie�

en� de� eindelevensduurenergie� �� vormen� samen� de� totale� levenscyclusenergie� (LCE).� De�

laatste� decennia� vindt� er� een� verschuiving� in� de� verdeling� van� deze� drie� stromen� plaats.�

Terwijl� tot�een�paar�decennia�geleden�de�operationele�energie�gemiddeld�90�tot�95%�van�

de�totale�LCE�uitmaakte,�is�dit�aandeel�intussen�sterk�gereduceerd�(Sartori�&�Hestnes�2007,�

p.250).� In� hoofdstuk� 2� werd� reeds� aangegeven� dat� de� stijging� van� het� relatieve� aandeel�

ingebedde� energie� valt� toe� te� schrijven� aan� het� steeds� energie�efficiënter� bouwen.�

Daarenboven�neemt�ook�het�relatieve�aandeel�afbraakenergie�toe�en�stijgt�het�belang�van�

recyclage�en�hergebruik.��

Om�strategieën�voor� toenemende�energie�efficiëntie�van�gebouwen�te�beoordelen� is�een�

analyse� van� de� levenscyclusenergie� daarom� aangewezen.� Met� behulp� van� deze� methode�

kunnen�de�fases�of�componenten�met�het�grootste�energieverbruik�worden�geïdentificeerd�

en�kan�doelgericht�naar�verbeteringen�worden�gezocht.�

3.6. De�limiet�voor�besparingen�op�levenscyclusniveau�

Om�een�eerste�beeld�te�vormen�van�de�resultaten�van�een�levenscyclusenergie�analyse�en�

de�bijhorende� limiet�voor�besparingen�worden�hieronder� twee�wetenschappelijke�studies�

en�hun�conclusies�bekeken�(Sartori�&�Hestnes�2007)�(Hernandez�&�Kenny�2008).�Geen�van�

beide�onderzoeken�houdt�evenwel�rekening�met�de�eindelevensduurfase�van�woningen.�In�

de� cijfers� en� conclusies� die� hieronder� worden� besproken� zijn� het� energieverbruik� en� de�

energiewinsten� die� met� de� eindelevensduurfase� gepaard� gaan� met� andere� woorden� niet�

inbegrepen.� Zoals� gezegd� zal� deze� masterproef� de� eindelevensduur� wél� meenemen� en�

bespreken.�

De�limiet�voor�besparingen�varieert�naargelang�het�type�woning�en�de�mix�van�actieve�en�

passieve�maatregelen,�het�klimaat�en�de�gebruikte�materialen.�Deze�stelling�wordt�verder�

uitgelegd�aan�de�hand�van�de�grafiek�in�figuur�3.8,�afkomstig�uit�een�Ierse�studie�waar�een�

standaardwoning� vier� isolatie�upgrades� krijgt� (Hernandez� &� Kenny� 2008).� Deze� grafiek�

toont�telkens�de�totale�verwarmingsenergie�en�de�extra�energievraag�per�isolatie�upgrade.�

Hierbij�valt�op�dat�voor�de�eerste�drie�upgrades�het�totale�energieverbruik�steeds�daalt.�De�

vierde�upgrade�kan�echter�geen�vermindering�in�ingebedde�energie�realiseren,�en�dit�omdat�
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de� sterk� verhoogde� ingebedde� energie� niet� meer� kan� gecompenseerd� worden� door� de�

uitgespaarde� verwarmingsenergie.� Hieruit� volgt� dat� de� limiet� voor� besparing� zich� ergens�

tussen�de�derde�en�de�vierde�isolatie�upgrade�bevindt.�

�
Figuur�3.8:�Jaarlijks�verwarmingsverbruik�en�EE��ten�opzichte�van�een�basisscenario;�start�U�waardes����������������������

en�upgrades:�muur:�0.27�0.21�0.15�0.12�0.1;�vloer:�0.25�0.2�0.15�0.12�0.1;�dak:�
0.16�0.14�0.12�0.11�0.1��(Hernandez�&�Kenny�2008,�p.4)�

Eenzelfde� logica� kan� gevolgd� worden� bij� een� studie� die� een� zestigtal� lage� energie� en�

conventionele� woningen� vergelijkt� inzake� operationele� en� totale� energievraag� (Sartori� &�

Hestnes� 2007).� Figuur� 3.9� geeft� duidelijk� het� lineaire� verband� weer� tussen� operationele�

energie� en� totale� energie.� Bovendien� is� het� opmerkelijk� dat� de� nulenergiewoning�

(aangeduid� met� een� pijl)� qua� totale� energievraag� slechter� scoort� dan� enkele� lage�

energiewoningen.��

�
Figuur�3.9:�Relatie�tussen�operationele�en�totale�energieconsumptie�per�jaar�(Sartori�&�Hestnes�2007,�p.253)�
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Zoals�hierboven�reeds�aan�bod�kwam,� is�het� immers�zo�dat�de� totale� levenscyclusenergie�

enerzijds� wel� verlaagd� kan� worden� door� actieve� en� passieve� maatregelen,� maar� dat�

dergelijke� maatregelen� anderzijds� contraproductief� werken� in� het� geval� van� overmaatse�

ingebedde� energie� (Ramesh� e.a.� 2010,� p.1598).� Uit� de� vaststelling� dat� het� potentieel� tot�

verbetering� beperkt� is� kan� worden� afgeleid� dat� de� levenscyclusenergie�analyse� een�

interessante� benadering� is� om� op� zoek� te� gaan� naar� een� goed� evenwicht� tussen�

operationele� en� ingebedde�energie.�Door�middel� van�optimalisatietools� zoals�een�Pareto�

analyse� kan� bovendien� een� optimum� binnen� de� onderzochte� alternatieven� worden�

gelokaliseerd.�Jammer�genoeg�valt�een�dergelijke�studie�evenwel�buiten�de�reikwijdte�van�

deze�masterproef.�

3.7. Levenscyclusenergie�en�milieu�impact?�

In�voorgaande�paragraaf�werd�beargumenteerd�dat�de�levenscyclusenergie�analyse�(LCEA)�

een� nuttig� instrument� is� om� de� energie�efficiëntie� van� gebouwen� te� begroten.� Vooraleer�

hiermee� van� start� te� kunnen� gaan� moet� echter� nog� een� belangrijk� vraag� uitgeklaard�

worden:� wat� is� de� relatie� tussen� energie� –� meer� bepaald� de� niet�hernieuwbare� fossiele�

energie�–�en�het�milieu?�Of�anders�uitgedrukt:�in�welke�mate�is�de�analyse�van�de�indirecte�

energie�een�indicator�voor�de�milieu�impact?��

Het� energieverbruik� van� een� woning� met� een� levensduur� van� 75� jaar� zou� volgens� een�

Nederlandse�studie�ongeveer�twee�derde�van�de�totale�milieubelasting�bedragen�(van�den�

Dobbelsteen� &� Alberts� 2001,� p.41).� Welke� impactcategorieën� al� dan� niet� worden�

‘vertegenwoordigd’� door� dit� energieverbruik,� wordt� verduidelijkt� in� een� studie� die� de�

fossiele�energievraag�van�een�grote�hoeveelheid�data�uit�de�ecoinvent�inventaris�vergelijkt�

met�haar�milieu�impactcategorieën�(Huijbregts�e.a.�2006).�Deze�data�zijn� ingedeeld� in�vier�

categorieën:� energieproductie,� materiaalproductie,� transport� en� afvalbehandeling.� Om� de�

overeenkomst� tussen� energie� en� impactcategorie� te� testen,� wordt� een� lineaire� regressie�

uitgevoerd� met� een� betrouwbaarheidsinterval� van� 95%.� In� tabel� 3.2� worden� de� waarden�

weergegeven�voor�de�variantie�van�deze�regressielijn.�Een�variantie�van�100%�betekent�dat�

er�een�perfecte�samenhang� is� tussen�de� twee� indicatoren�voor�95%�van�de�gevallen.�Een�

variantie�van�0%�betekent�dat�er�eigenlijk�geen�samenhang� is�en�dat�energie�met�andere�

woorden�geen�goede�indicator�is�voor�de�milieu�impact.��

�

�
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� Energie�
productie�

Materiaal�
productie�

Transport� Afval�
behandeling�

Broeikaseffect� 97%� 93%� 100%� 31%�

Grondstofuitputting� 96%� 95%� 100%� 100%�

Verzuring� 71%� 82%� 79%� 62%�

Eutrofiëring� 56%� 66%� 86%� 17%�

Fotochemische�ozonvorming� 74%� 86%� 86%� 52%�

Stratosferische�ozondepletie� 49%� 46%� 55%� 94%�

Landgebruik� 0%� 18%� 57%� 47%�

Humane�toxiciteit� 51%� 67%� 72%� 10%�

Tabel�3.2:�Waarden�voor�de�variantie�r²�bij�lineaire�regressie�met�95%�betrouwbaarheidsinterval�������������
(Huijbregts�e.a.�2006)�

Uit�bovenstaande�tabel�blijkt�dat�de�samenhang�tussen�energie�en�milieu�impact�vrij�sterk�

overeenkomt�voor�wat�betreft�energie��en�materiaalproductie.�De�resultaten�voor�transport�

zijn� gelijkaardig,� maar� hier� is� meestal� een� iets� grotere� correlatie.� Milieu� en� energievraag�

vertonen� de� grootste� samenhang� voor� de� categorieën� ‘broeikaseffect’� en� ‘uitputting� van�

grondstoffen’.�Dit� zijn� precies� twee� categorieën� die� een� zeer� belangrijke� rol� spelen� bij�de�

milieu�impact�van�de�bouwsector.�De�categorieën�‘verzuring’,�‘eutrofiëring’,�‘fotochemische�

ozonvorming’� en� ‘schadelijke� stoffen� voor� de� mens’� vertonen� dan� weer� een� vrij� goede�

samenhang�met�energieverbruik,�terwijl�er�met�‘landgebruik’�geen�enkele�correlatie�blijkt�te�

zijn.� De� energievraag� zegt� met� andere� woorden� niets� over� de� aantasting� van� het� land,�

terwijl�dit�toch�een�zeer�belangrijke�impactcategorie�kan�zijn�voor�bepaalde�hernieuwbare�

bouwmaterialen�zoals�hout.��

Tenslotte� valt� op� dat� de� categorie� ‘afvalbehandeling’� opvallend� sterk� afwijkt� van� de� drie�

andere�categorieën.� In� ‘afvalbehandeling’� is�er�een�zeer�goede�samenhang�tussen�energie�

en� ‘uitputting� van� grondstoffen’� en� ‘stratosferische� ozondepletie’,� maar� een� zeer� slechte�

correlatie� met� onder� meer� het� ‘broeikaseffect’� en� de� ‘humane� toxiciteit’.� Een� verklaring�

hiervoor� kan� zijn� dat� bij� afvalverwerkingsprocessen� –� in� vergelijking� met�

productieprocessen�–relatief�veel� schadelijke�stoffen� in�het�milieu� terecht�komen�die�niet�

aan�energie�gerelateerd�worden.�Voorbeelden�hiervan�zijn�het�uitlogen�van�metalen�in�een�

stortplaats� of� specifieke� gassen� die� vrijkomen� bij� verbranding.� Deze� elementen� blijken� in�
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het� geval� van� afvalverwerking� veel� meer� door� te� wegen� dan� de� verwerkingsenergie�

(Huijbregts�e.a.�2006).��

Globaal�blijkt�de�fossiele�cumulatieve�energie�een�vrij�goede�tot�zeer�goede�indicator�te�zijn�

voor� de� meeste� milieuimpactcategorieën.� Toch� mag� ze� zeker� niet� als� enige,� absolute�

graadmeter�gezien�worden.�Ze�kan�immers�nooit�alle�impacten�in�rekening�brengen.�Zo�zegt�

de�energievraag�niets�over�‘landgebruik’,�terwijl�dit�een�zeer�belangrijke�impactcategorie�is�

voor� een� aantal� hernieuwbare� grondstoffen.� Hetzelfde� geldt� voor� processen� die� met�

specifieke�emissies�–�zoals�radioactiviteit�of�afvalverwerkingsprocessen�–�gepaard�gaan.��

�

� �
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HOOFDSTUK�4�
BOUWMATERIALEN�EN��CONCEPTEN�
“When�the�well’s�dry�we�know�the�worth�of�water.”��–�Benjamin�Franklin�

Elk�gebouw�vraagt�materiële�input�en�produceert�materiële�output.�Wanneer�men�bedenkt�

dat� de� bouwsector� verantwoordelijk� is� voor� zo’n� 50%� van� het� grondstofverbruik� op�

wereldniveau,�kan�men�niet�om�het�grote�belang�van�materiaalkeuzes�heen�(Van�Dessel�&�

Putzeys� 2007).� Duurzaam� omspringen� met� materialen� gaat� bovendien� verder� dan� de�

materiaalkeuze� alleen.� Aan� de� hand� van� het� “Afwegingsinstrument� duurzaam� wonen� en�

bouwen� in� Vlaanderen”� kunnen� kort� de� belangrijkste� aandachtpunten� opgesomd� worden�

(Vlaamse�Overheid�2010,�pp.70�78).�Allereerst�moet�het�materiaalverbruik�zoveel�mogelijk�

beperkt� worden.� Rationeel� en� zuinig� omspringen� met� grondstoffen� is� mogelijk� door� het�

gebouw� intelligent� te� dimensioneren� (compactheid� nastreven,� courante� handelsmaten�

gebruiken,…),� door� materialen,� componenten� en� zelfs� gebouwen� maximaal� te�

hergebruiken/recycleren� en� door� uitputbare� grondstoffen� te� vermijden.� Daarnaast� moet�

ook� de� afvalproductie� op� de� werf� en� bij� definitieve� afbraak� zo� klein� mogelijk� worden�

gehouden.� De� beperking� van� afval� bespaart� immers� zowel� op� verwerkingsenergie� als� op�

transport�en�stortoppervlak.�Bouwafval�kan�voorkomen�worden�op�niveau�van�het�gebouw�

zelf,� door� modulaire� of� demonteerbare� concepten� te� hanteren.� Maar� ook� op�

elementniveau� kan� de� afvalproductie� sterk� worden� ingeperkt,� door� bijvoorbeeld�

standaardmaten�en�geprefabriceerde�elementen�te�hanteren�en�demontabele�verbindingen�

toe�te�passen.�Bij�gebruik�van�deze�verbindingstypes�verhoogt�het�recyclagepotentieel�van�

het�gebouw�en�kunnen�componenten�bovendien�makkelijker�vervangen�worden.�Ten�slotte�

moet� voor� de� resterende� afvalstromen� steeds� een� duurzame� verwerking� worden�

nagestreefd.� Dit� is� mogelijk� door� afval� zoveel� mogelijk� te� sorteren� en� recycleren� of�

hergebruiken.�

In�dit�hoofdstuk�worden�de�bouwmaterialen�en�–concepten�die�zullen�toegepast�worden�in�

het�onderzoek�grondig�besproken.�Als�eerste�wordt�bekeken�hoe�verschillende�materialen�

kunnen�beoordeeld�worden�en�welke� labels�er�voorhanden�zijn.�Daarna�wordt�de�selectie�

van�enkele�bouwconcepten�verantwoord�en�kort�toegelicht.�Vervolgens�wordt�aan�de�hand�

van� een� zelf� uitgevoerde� inventarisatie� van� Vlaamse� energiebewuste� woningen� een�

overzicht�van�de�meest�gebruikte�materialen�gegeven.�Tenslotte�volgt�een�bespreking�van�

de�belangrijkste�materialen�die�in�de�woningen�verwerkt�zullen�worden.��
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1. DE�BEOORDELING�VAN�MATERIALEN�
De�beoordeling�van�de�milieu�impact�van�materialen�gebeurt�hoofdzakelijk�met�behulp�van�

levenscyclusanalyses.� Via� deze� tool� kunnen� stoffen� die� schadelijk� zijn� voor� de� menselijke�

gezondheid� en� het� milieu� eenvoudig� geïdentificeerd� en� vermeden� worden.� In� de� praktijk�

wordt� de� keuze� voor� duurzame� materialen� vergemakkelijkt� door� milieulabels� en� –

verklaringen.� De� technische� gegevens� en� richtlijnen� die� de� fabrikant� ter� beschikking� stelt�

zijn� immers� vaak� onduidelijk� en� onvolledig.� Hoewel� labels� niet� zomaar� onderling�

vergelijkbaar�zijn,�bieden�ze�wel�een�globaal�inzicht�in�de�gehanteerde�criteria�per�label.�We�

onderscheiden�drie�soorten�labels�(BIM�2009,�p.1).�

Milieulabels� van� het� type� I� worden� toegekend,� rekening� houdend� met� de� volledige�

levenscyclus� van� het� product.� De� labels� worden� uitgereikt� door� overheidsinstanties� of�

private,� niet�commerciële� organisaties� en� worden� bovendien� onafhankelijk� gecontroleerd�

op�de�vastgelegde�criteria.�Voorbeelden�zijn�het�FSC�keurmerk12�en�PEFC�certificaat13,�het�

Natureplus�label14,�de�NIBE�classificatie,�het�Europese�Ecolabel�en�alle�labels�die�lid�zijn�van�

het�Global�Ecolabelling�Network.�

�
Figuur�4.1:�Type�I�labels:�FSC,�PEFC,�Natureplus,�NIBE,�Europees�ecolabel,�Global�Ecolabelling�network�

Het� NIBE� (Nederlands� Instituut� voor� Bouwbiologie� en� Ecologie)� ontwikkelde� een�

classificatiesysteem�voor�bouwmaterialen�dat�gebaseerd� is�op�de�vergelijking�van�milieu�,�

kosten�� en� gezondheidsdata.� De� classificatie� is� een� relatieve� schaalverdeling� die� wordt�

������������������������������������������������������������

12�Het�FSC�keurmerk�(Forest�Stewardship�Council)�wordt�toegekend�aan�hout�uit�een�goed�beheerd�bos,�volgens�
welbepaalde�normen�voor�milieu,�sociale�omstandigheden�en�economie.�
13� Het� PEFC�certificaat� (Programme� for� Endorsement� of� Forest� Certification� schemes)� is� een� initiatief� uit� de�
particuliere� sector� dat� zich� richt� op� duurzaam� bosbeheer.� Het� certificeert� hout� dat� voldoet� aan� de� nationale�
criteria�voor�bosbeheer.�Deze�criteria�verschillen�van� land� tot� land,�waardoor� niet�al�het�gecertificeerde�hout�
werkelijk�duurzaam�is.�
14�Voorwaarden�voor�materialen�met�het�natureplus�label�zijn:�het�aandeel�nagroeibare/minerale�grondstoffen�
moet� minstens� 85%� bedragen,� de� grondstoffen� mogen� niet� uitputbaar� zijn� op� korte� termijn,� er� mogen� geen�
milieu�� en� gezondheidsbelastende� stoffen� gebruikt� worden� en� ze� mogen� weinig� emissies� produceren.� Het�
energieverbruik� voor� productie� moet� beperkt� zijn,� verpakking� moet� ecologisch� geoptimaliseerd� zijn,� de�
verwerkingsvoorschriften� duidelijk� en� de� inhoudsstoffen� moeten� duidelijk� vermeld� worden.�
(www.natureplus.org)�
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gegenereerd�door�de�milieubelasting�van�een�product�te�delen�door�de�milieubelasting�van�

het�meest�milieuvriendelijke�product�per�toepassing.�De�klasse,�toegekend�aan�een�bepaald�

materiaal,� kan�bijgevolg�aanzienlijk�variëren�naargelang�de� toepassing� (K.�Claes�&� J.�Claes�

2008,� p.27).� Daarom� wordt� per� gebouwonderdeel� een� overzicht� van� de� mogelijke�

materiaalkeuzes� en� hun� ‘score’� gegeven.� Hoewel� in� dit� onderzoek� enkel� de� indirecte�

energievraag� zal� geanalyseerd� worden,� zal� toch� ook� gebruik� gemaakt� worden� van� deze�

waardebeoordeling� om� een� globale� indicatie� te� krijgen� van� de� milieu�impact� van� de�

onderzochte� materialen.� Deze� classificatie� kan� evenwel� onmogelijk� een� zelf� uitgevoerde�

LCA� vervangen.� Het� gaat� hier� immers� om� Nederlandse� data,� subjectieve,� relatieve�

weegfactoren�en�een�niet�transparante�methode.�Toch�zal�door�het�classificatiesysteem�van�

het�NIBE�te�gebruiken�hopelijk�worden�vermeden�dat�belangrijke�impacten�over�het�hoofd�

worden�gezien�als�gevolg�van�het�gehanteerde�‘single�issue’.��

Milieuverklaringen� van� het� tweede� type� zijn� eigenverklaringen� van� de� producenten� of�

verdelers�van�een�materiaal.�Meestal�wordt�hierbij�één�milieuaspect�geclaimd:�het�product�

zou� energiezuinig,� recycleerbaar,� waterbesparend,…� zijn.� Doordat� zij� niet� gecontroleerd�

worden�door�derden,�is�de�waarde�van�dit�type�verklaringen�beperkt.�

Type� III�milieuverklaringen�verschaffen�kwantitatieve�gegevens� over�de�milieu�impact�van�

producten�gedurende�hun�volledige�levenscyclus�onder�de�vorm�van�informatiefiches.�Net�

als� de� fiches� van� het� eerste� type� worden� zij� door� de� producent� verdeeld� en� door� een�

onafhankelijke�partij�geverifieerd�(Van�Dessel�&�Putzeys�2007).�Tot�op�heden�zijn�nog�geen�

verklaringen� van� het� derde� type� beschikbaar� in� België.� Er� worden� wel� verschillende�

initiatieven�ontwikkeld�door�de�Europese�Commissie,�namelijk�de� ‘Environmental�Product�

Declarations’� (EPD)� op� productniveau� en� het� ‘Label� for� Environmental,� Social� and�

Economical�Buildings’�(LEnSE)�op�gebouwniveau.�

2. DE�SELECTIE�VAN�BOUWCONCEPTEN�EN�MATERIALEN�
Om� tot� interessante� en� relevante� conclusies� te� komen� over� de� huidige� bouwpraktijk� in�

Vlaanderen,� wordt� vertrokken� van� verscheidene� courante� opties� qua� bouwconcept� en�

materiaalkeuze.��

2.1. Massiefbouw�

Massiefbouw�is�reeds�lange�tijd�de�traditionele�bouwwijze�in�België.�Het�merendeel�van�de�

vrijstaande� eengezinswoningen� is� opgetrokken� uit� keramisch� metselwerk,� meestal�
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aangevuld�met�betonelementen�of�houten�balken�voor�dak�en�vloer.�De�binnenafwerking�

bestaat� doorgaans� uit� gipspleister� of� gipskartonplaten,� de� buitenafwerking� uit� een�

keramische�gevelsteen.�Toch�bestaan�er�ook�vele�alternatieven�voor�de�typische�Belgische�

baksteen.� Een� opsomming� van� deze� opties� wordt� gegeven� in� de� paragraaf�

‘Bouwmaterialen’.��

2.2. Houtskeletbouw�

Volgens� een� studie� van� Janssen� e.a.� waarin� de� milieuaspecten� van� een� vrijstaande�

houtskeletwoning� met� een� klassieke� massiefbouwwoning� wordt� vergeleken� bedraagt� “de�

energie�inhoud� van� een� klassieke� baksteenwoning� […]� ongeveer� 30%� meer� dan� deze� van�

een� houtskeletwoning.”� (Janssen� e.a.� 2010,� p.48)� Bovendien� kan� de� laatste� jaren� worden�

vastgesteld�dat�houtskeletbouw�sterk�aan�belang�wint.�Janssen�e.a.�geven�hieromtrent�aan�

dat�het�marktaandeel�tussen�2004�en�2009�gestegen�is�van�5.6%�tot�11�à�15%�nieuwbouw�

eengezinswoningen�(Janssen�e.a.�2010,�p.39).�Deze�stijging�wordt�veelal�toegeschreven�aan�

de�steeds�strengere�energieprestatie�eisen�voor�gebouwen.�Bij�houtskelet�kan�de�dikte�van�

de� wand� immers� optimaal� benut� worden� door� isolatie� tussen� de� balken� te� plaatsen.�

Bovendien� wordt� hout� als� milieuvriendelijk� gepromoot.� Dankzij� haar� lichte� gewicht� biedt�

houtskeletbouw� verder� tal� van� mogelijkheden� bij� renovatie�,� aanbouw�� of�

uitbreidingsprojecten.�Naast�een�licht�gewicht�maken�ook�de�grote�flexibiliteit�en�de�droge�

bouwmethode� dat� houtskeletbouw� uitermate� geschikt� is� voor� prefabricatie,� wat� de�

constructietijd�dan�weer�ten�goede�komt.�Op�basis�van�bovengenoemde�argumenten�geven�

experts� –� gecontacteerd� in� het� kader� van� het� bovenvermelde� onderzoek� rond�

bouwconcepten� –� aan� dat� zij� in� de� toekomst� eveneens� een� sterke� groei� van�

houtskeletbouw� verwachten.� Anderzijds� wijzen� zij� ook� op� enkele� obstakels� die� op� dit�

moment�belemmerend�werken�voor�een�optimale�groei.�Zo�worden�de�vooroordelen�rond�

technische�aspecten,�zoals�akoestische�prestaties,�brandveilheid�en�technische�levensduur,�

als�het�belangrijkste�struikelblok�genoemd�(Janssen�e.a.�2010,�p.40).�

2.2.1. De�constructie�van�een�houtskeletwoning�

Houtskeletbouw� is� een� bouwsysteem� waarbij� de� dragende� constructie� wordt� opgebouwd�

uit�verticale�stijlen�en�horizontale�regels�die�onderling�verbonden�worden�en�op�die�manier�

kaders� vormen� (volgens� de� platform�� of� balloonmethode,� zie� hieronder).� Om� stijfheid� en�

stabiliteit� te� verlenen� aan� de� structuur� worden� de� kepers� langs� twee� kanten� bedekt� met�

plaatmateriaal.� De� holtes� tussen� de� balken� worden� opgevuld� met� flexibele,� akoestische�

en/of�thermische� isolatie.�Omwille�van�de�standaardafmetingen�van�de�gebruikte�panelen�
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en�isolatierollen�worden�de�verticale�stijlen�meestal�om�de�40�of�60�cm�geplaatst�(K.�Claes�&�

J.� Claes� 2008,� p.10).� De� binnenafwerking� bestaat� doorgaans� uit� gipskarton�� of�

gipsvezelplaten.� De� buitenafwerking� kan� sterk� variëren.� Vaak� wordt� gekozen� voor� een�

houten� gevelbekleding,� metselwerk� of� pleister,� maar� ook� afwerking� met� plaatmaterialen,�

leien�en�metaal�behoren�tot�de�opties.�Deze�worden�eveneens�besproken�in�het�overzicht�

van�de�geselecteerde�bouwmaterialen.��

Platformmethode�

De� platformmethode� is� momenteel� de� meest� toegepaste� houtskeletbouwmethode� in�

België� (K.� Claes� &� J.� Claes� 2008,� p.10)� en� is� daarom� de� methode� die� in� dit� onderzoek� zal�

worden� toegepast.� Kenmerkend� zijn� de� verdiepingshoge� wandelementen� waarop� de�

vloeren�van�de�bovengelegen�bouwlaag�rusten.�Op�die�wijze�ontstaat�er�een�werkplatform�

voor� de� plaatsing� van� de� volgende� laag.� De� detaillering� van� zo’n� vloeropleg� is� te� zien� in�

figuur� 4.2.� Op� de� afgewerkte� houtskeletwand� worden� een� luchtdichtingsfolie� en� een�

muurplaat� bevestigd.� Daar� bovenop� komen� twee� randbalken� die� het� gewicht� van� de�

bovengelegen�vloer�en�muur�moeten�afdragen�naar�beneden.�Vervolgens�worden�de�balken�

van� de� verdiepingsvloer� op� de� muurplaat� gelegd.� Alvorens� de� verdiepingswand� geplaatst�

wordt,� bevestigt� men� de� luchtdichtinsfolie15� en� muurplaat� op� de� randbalken.� Ten� slotte�

worden�de�holtes�opgevuld�met�thermische�isolatie�en�wordt�het�geheel�afgewerkt.�

�
Figuur�4.2:�Vloeropleg�volgens�de�platformmethode�(PHP�2008b)�

������������������������������������������������������������

15�Eventuele�horizontale�naden�worden�ten�gevolge�van�deze�stapeling�zoveel�mogelijk�dichtgedrukt.�
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Balloonmethode�

In�tegenstelling�tot�de�platformmethode�lopen�de�muurbalken�bij�de�balloonmethdoe�wel�

door� tot� aan� het� dak.� Op� deze� manier� wordt� een� grote� continuïteit� in� de� muurisolatie�

verzekerd.�Om�de�verdiepingsvloer�te�bevestigen�wordt�een�randbalk�geplaatst,�waarop�het�

volledige�gewicht�van�de�vloer�kan�afsteunen.�

�
Figuur�4.3:�Vloeropleg�volgens�de�balloonmethode�(PHP�2008a)�

2.3. Bio�ecologisch�bouwen�

Bio�ecologische�gebouwen�zijn�gebouwen�opgetrokken�uit�bio�ecologische� materialen.�De�

definitie� voor� deze� materialen� luidt� als� volgt:� “Het� zijn� materialen� die� bestaan� uit� quasi�

onuitputtelijke,� natuurlijke� (plantaardige,� dierlijke� en/of� minerale)� basisgrondstoffen,�

zonder�of�met�zo�weinig�mogelijk�chemische�toevoegstoffen,�zonder�zware�milieubelasting�

en�zonder�schadelijke�gevolgen�voor�de�menselijke�gezondheid”�(VIBE�2007b,�p.3).�Ondanks�

het�kleine�marktaandeel�–�1�à�2%�van�de�nieuwbouw�eengezinswoningen�op�dit�moment�–�

zijn�er�op�dit�moment� toch�een�aantal�opportuniteiten� in�de�bio�ecologische�bouwsector,�

die� wellicht� in� de� toekomst� een� groeiend� marktaandeel� zullen� teweegbrengen.� Deze�

opportuniteiten� hebben� enerzijds� betrekking� op� het� toenemende� belang� van� ‘duurzaam�

bouwen’.�Anderzijds�sluit�het�bio�ecologische�bouwconcept�goed�aan�bij�het�streven�naar�

een� gezond� binnenmilieu.� Hoewel� beide� thema’s� zeer� actueel� zijn� in� het� huidige�

woon/bouwdebat� vermelden� de� bovenvermelde� experts� � toch� een� aantal� knelpunten� die�

verdere� uitbreiding� of� een� bredere� toepassing� van� bio�ecologisch� bouwen� voorlopig� nog�

steeds� belemmeren� (Janssen� e.a.� 2010,� p.41).� Als� belangrijkste� hinderpaal� worden,� net�

zoals� bij� houtskeletbouw,� de� vooroordelen� ten� opzichte� van� deze� bouwwijze� vernoemd.�
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Omdat�het�bovendien�om�een�nichemarkt�gaat�is�de�beschikbaarheid�en�de�distributie�van�

bio�ecologische� materialen� vooralsnog� vrij� beperkt.� Enkel� gespecialiseerde� handelszaken�

bieden�deze�–�vaak�iets�duurdere�–�materialen�aan.�Dit�heeft�tot�gevolg�dat�professionelen�

hun�winstmarge�een�pak�lager�moeten�leggen�om�concurrentieel�te�blijven�met�traditionele�

bouwbedrijven.�Binnen�het�kader�van�deze�masterproef�lijkt�het�relevant�en�interessant�om�

enkele� bio�ecologische� opbouwvarianten� te� beschouwen.� Om� deze� alternatieve�

schilopbouwen� te� ontwerpen� wordt� dankbaar� gebruik� gemaakt� van� de� fiches� van� het�

Vlaams�instituut�voor�Bio�Ecologisch�bouwen�en�wonen�(VIBE).�

3. INVENTARIS�TOEGEPASTE�MATERIALEN�IN�BELGISCHE�

PASSIEF��EN�LAGE�ENERGIEWONINGEN�
De�grondige�inventarisatie�van�de�toegepaste�materialen�en�technische�installaties�van�een�

zestigtal�houtskeletbouw�woningen�en�een�dertigtal�massiefbouw�woningen�schetst�een�vrij�

goed� beeld� van� de� courante� karakteristieken� van� Belgische� ‘energiebewuste� woningen’.�

Zowel�particuliere�woningen�als�woningen�van�grote�bouwbedrijven�worden�opgenomen�in�

de�analyse�en�het�gaat�om�lage�energiewoningen,�bio�ecologische�en�passieve�woningen�en�

energiebewuste�renovaties.�Op�basis�van�deze� inventarisatie�–�samengesteld�op�basis�van�

informatiefiches�van�het�Passiefhuisplatform16�en�het�forum�van�ecobouwers17�–�kunnen�de�

meest� courant� toegepaste� elementen� geselecteerd� worden.� Deze� selectie� vormt� het�

startpunt� van� de� basisscenario’s� in� het� onderzoek.� Toch� is� een� nuancering� hier� op� zijn�

plaats,�meer�bepaald�dat�de� ‘gangbare’�materialen�en� installaties� sterk�beïnvloed�worden�

door�het�passiefhuisplatform.�Omdat�zij�adviezen�geven�en�bovendien�certificaten�uitreiken�

wordt� zeer� vaak� teruggegrepen� naar� de� specifieke� materialen� en� installaties� die� het� PHP�

aanbeveelt,� terwijl� alternatieven� even� goed� zouden� kunnen� werken� voor� het�

passiefconcept.� Om� deze� reden� zullen� de� onderzoeksresultaten� van� de� basisscenario’s�

steeds�met�de�nodige�omzichtigheid�behandeld�worden.�

3.1. Enkele�vaststellingen�

Uit� de� inventarisatie� kunnen� enkele� algemene� vaststellingen� gedaan� worden.� Zo� heeft�

ongeveer�vier�vijfde�van�alle�nieuwbouwwoningen�een�hellend�dak�en�hebben�de�meeste�

woningen�houten�raamkaders,�met�aluminium�op�de�tweede�plaats.�Zowel�bij�massief�als�

������������������������������������������������������������

16�www.passiefhuisplatform.be�
17�www.ecobouwers.be�
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houtskelet� wordt� bijna� steeds� met� een� ter� plaatste� gestorte� betonplaat� gewerkt.� De�

massiefbouw� woningen� zijn� meestal� opgebouwd� uit� keramische� snelbouwstenen� (12�

woningen)�of�kalkzandstenen�(5�woningen)�en�als�isolatiematerialen�komen�vooral�PUR�en�

minerale� wol� vaak� terug.� Wanneer� naar� de� draagstructuur� van� het� dak� wordt� gekeken,�

blijkt�dat�ongeveer�vier�vijfde�van�de�gevallen�gebruik�maakt�van�een�houten�roostering.�Bij�

één�vijfde�zijn�welfsels�gebruikt.��

Voor� het� houtskelet� worden� meestal� massieve� houten� balken� toegepast� (39� woningen),�

maar� ook� FJI�liggers� en� aanverwanten� komen� regelmatig� voor� (15� woningen).� Hoewel�

tussen� de� balken� een� grote� verscheidenheid� aan� zachte� isolatiematerialen� kan� worden�

aangebracht,�blijkt�het� gebruik�van�cellulose� toch� te�overheersen.�De� houtskeletstructuur�

wordt�veelal�afgeschermd�door�waterdichte�houtvezelisolatieplaten�langs�de�buitenzijde�en�

OSB�platen� langs�de�binnenzijde.�Wat�betreft�de�gevelmaterialen�valt�niet�echt�een� lijn�te�

trekken� in� de� zestig� houtskeletprojecten.� Zowel� houten� gevelplanken,� metselwerk� als�

bepleistering�en�bekledingsmaterialen�komen�terug�in�de�lijst.���

In� de� volgende� paragraaf� volgt� een� korte� toelichting� van� ieder� van� de� te� onderzoeken�

materialen.�

4. BOUWMATERIALEN�
Binnen� de� drie� besproken� bouwconcepten� bestaat� een� enorme� waaier� aan�

materiaalkeuzes.� Om� een� ruwe� selectie� te� maken� van� courante� materialen� werden�

algemene� Belgische� bouwwebsites� zoals� bouwsite.be� en� www.livios.be� geraadpleegd.�

Materiaalspecifieke� informatie� werd� gevonden� in� fiches� van� producenten� en� in� de�

masterproef� ‘Milieueffecten�van�bouwmaterialen’� (van�den�Dobbelsteen� &�Alberts�2001).�

Ook� voor� diepgaande� informatie� met� betrekking� tot� de� toepassingen,� de� winning,� het�

transport,�de�verwerking,�het�gebruik�en�de�afvalfase�van�de�besproken�materialen�wordt�

verwezen� naar� dit� overzichtswerk� van� van� den� Dobbelsteen� en� Alberts.� Toch� is� het�

belangrijk� om� voeling� te� krijgen� met� de� materialen� die� zullen� � worden� toegepast� in� het�

onderzoek.�De�productiewijze�en�belangrijkste�eigenschappen�van�steenachtige�materialen,�

hout�en�andere�natuurlijke�materialen,�metalen,�kunststoffen�en�isolatiematerialen�worden�

daarom�hieronder�kort�besproken.�
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4.1. Steenachtige�materialen18��

4.1.1. Keramische�materialen�

Hierboven� werd� reeds� aangegeven� dat� in� onze� streken� doorgaans� keramische�

snelbouwstenen� gebruikt� worden� om� binnenmuren� op� te� trekken.� Deze� stenen� worden�

gevormd�uit�klei,�door�de�strengpers�geduwd�en�gebakken.�Eventuele�perforaties�maken�de�

steen� licht� en� hanteerbaar� en� zorgen� voor� een� verbeterde� isolatie.� Om� de� thermische�

eigenschappen� nog� verder� te� verbeteren� worden� de� stenen� steeds� vaker� vervaardigd� uit�

keramisch� materiaal� met� een� schuimstructuur� die� bekomen� wordt� door� zaagsel� of�

polystyreenbolletjes�toe�te�voegen.�De�ingesloten�lucht�zorgt�ervoor�dat�de�isolatiewaarde�

aanzienlijk� verbetert� ten� opzichte� van� een� klassieke� snelbouwsteen.� Producent�

Wienerberger�behaalde�als�eerste�Belgische�industriële�fabrikant�het�‘natureplus�label’�voor�

haar� ‘groene’� baksteen19.� Deze� snelbouwstenen� worden� op� gelijkaardige� manier�

gefabriceerd�als�gewone�keramische�snelbouwstenen,�maar�onderscheiden�zich�in�bepaalde�

delen� van� de� productiekringloop.� Lokale� ontginning� van� klei,� watergebonden� transport,�

recyclage�en�het�gebruik�van�hernieuwbare�energie�vormen�belangrijke�maatregelen�voor�

een�duurzaam�productieproces.�

De� traditionele� buitenafwerking� van� een� massieve� spouwmuur� bestaat� uit� keramische�

gevelstenen.� Ook� bij� houtskeletbouw� wordt� vaak� voor� deze� afwerking� gekozen.� Een�

alternatief�binnen�dit�materiaaltype�is�een�keramische�gevelbekleding�–�kleine�tegelvormige�

elementen�die�op�een�metalen�rasterwerk�worden�bevestigd.��

Zogenaamde�‘potten�en�balkjes’�kunnen�de�structuur�van�vloer�en�plat�dak�verzorgen20.�De�

holle� keramische� vulpotten� worden� hierbij� opgelegd� op� omgekeerde� T�balkjes� in�

voorgespannen�beton�en�op�dit�geheel�komt�een��gewapende�druklaag�in�beton.�

4.1.2. Beton�

Beton� is� een� mengsel� van� cement,� zand,� water,� grind� en� eventueel� nog� enkele�

toeslagstoffen� om� specifieke� eigenschappen� te� bekomen.� In� de� woningbouwsector� kent�

beton�–�meestal�versterkt�door�wapeningsstaal�–�tal�van�toepassingen:�ter�plaatste�gestorte�

������������������������������������������������������������

18 van den Dobbelsteen & Alberts 2002, pp. 82-92 
19http://www.wienerberger.be�
20Omdat�keramische�potten�niet�ingegeven�zijn�in�de�ecoinvent�databank,�wordt�dit�element�benaderd�door�de�
baksteenrecord�te�hanteren.�
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balken� en� platen,� welfsels,� vulpotten,� breedplaatvloeren,� prefab�wandelementen� en�

snelbouwstenen.�

Welfsels� zijn� langwerpige,� gewapende� (soms� voorgespannen)� prefab� elementen� met�

buisvormige�holtes.�Aangevuld�met�een�stabiliserende�druklaag�worden�ze�zeer�frequent�als�

verdiepingsvloer�of�dakstructuur�toegepast�in�woningen.�Omwille�van�hun�gunstige�prijs�en�

snelle�afwerking�worden�ze�namelijk�al�gauw�verkozen�boven�ter�plaatse�gestort�beton�of�

andere�prefab�opties.�

Vulpotten�zijn�een�voorbeeld�van�zo’n�alternatief�prefab�element.�Het�gaat�om�uitgeholde,�

tamelijk� kleine,� goed� hanteerbare� betonelementen.� Qua� vorm� en� verwerking� zijn� ze� zeer�

gelijkaardig� aan� hun� keramische� variant.� Als� tweede� prefab�alternatief� kunnen�

breedplaatvloeren�gekozen�worden.�Breedplaatvloeren�zijn�breder�en� lichter�dan�welfsels�

en�vormen�een�soort�betonnen�bekisting�(inclusief�wapening)�voor�de�te�storten�druklaag.�

Cellenbetonwelfsels,� ten� slotte,� hebben� zelfs� geen� druklaag� nodig� bij� toepassing� in�

woningen.�Cellenbeton�wordt�vervaardigd�uit�een�mengsel�van�water,�kwartszand,�cement,�

kalk� en� een� kleine� hoeveelheid� aluminiumpoeder� dat� een� schuimstructuur� met�

luchtbelletjes�creëert.�Zo�komt�het�dat�de�steen�voor�80�à�85%�uit�ingesloten�lucht�bestaat.�

Ook�voor�dragende�binnenmuren�is�beton�een�mogelijkheid.�Betonstenen21�worden�in�een�

mal� gegoten� en� kunnen� zowel� hol� als� vol� zijn.� In� de� woningbouw� worden� deze� stenen�

vooral�gebruikt�voor�keldermuren�of�funderingen,�maar�bovengrondse�toepassing�behoort�

evenzeer� tot� de� mogelijkheden.� Het� grote� gewicht� van� betonblokken� kan� evenwel�

problemen�met�zich�meebrengen.�De�grootste�nadelen�zijn�de�beperkingen�qua�dimensies�

en�hanteerbaarheid.�Bepaalde�toeslagmaterialen�kunnen�hiervoor�een�oplossing�bieden.�Zo�

worden� Argexbetonblokken22� vervaardigd� uit� geëxpandeerde� kleikorrels,� cement� en�

natuurlijke�aggregaten.�Dankzij�de�holtes� in�de�kleikorrels�heeft�deze�steen�een�vrij�goede�

isolatiewaarde.� Een� andere� optie� zijn� de� cellenbetonblokken.� Voldoende� dikke�

binnenmuren�uit�deze�grote,�verlijmde�blokken�kunnen�extra�isolatie�zelfs�overbodig�maken�

voor�een�standaard�woning.��

�

�

������������������������������������������������������������

21�http://www.betonblock.eu/cms/content.aspx?smid=25901&tp_id=3570&contentdivid=25903�
22�http://www.argex.eu/nl/toepassingen/bouwblokken/algemeen.html�
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4.1.3. Kalkzandsteen�

Silicaatstenen� of� kalkzandstenen� worden� onder� hoge� druk� geperst� uit� een� mengsel� van�

zand,� kalk� en� water� en� vervolgens� gestoomd� ter� verharding.� Doordat� dit� productieproces�

minder�energie�kost�dan�bijvoorbeeld�de�productie�van�bakstenen,�wordt�deze�steen�vaak�

als� milieuvriendelijk� beschouwd.� In� het� onderzoek� wordt� hierop� teruggekomen.� De�

thermische� isolatie� van� kalkzandstenen� is� niet� goed� omdat� er� weinig� lucht� wordt�

opgeslagen�in�de�massieve�blokken.��

4.1.4. Leem�

Leem� is� een� mengsel� van� kleideeltjes,� silt� en� fijne� zanddeeltjes� en� kent� toepassingen� in�

zowel�massief��als�houtskeletbouw.�Wanneer�de�gepaste�afmetingen�gekozen�worden�kan�

zonder�enig�probleem�een�volwaardige�binnenmuur�opgetrokken�worden�uit� leemstenen.�

De�stenen�zijn�samengesteld�uit�leem�en�toeslagstoffen�zoals�stro�of�hout�voor�lichtere�en�

grind� of� zand� voor� zwaardere� stenen23.� Ze� kunnen� met� water� vermetseld� worden,� maar�

meestal�wordt�een�kalkmortel�gebruikt.�Het�productieproces�–�mechanisch�mengen�van�de�

benodigde�grondstoffen�en�persen�van�de� steen�–�vergt�gevoelig�minder�energie�dan�het�

bakken�van�keramische�stenen.�Ook�dit�aspect�zal�blijken�uit�het�onderzoek.�Verder�kan�ook�

de�gevelafwerking�uit�leemstenen�opgebouwd�worden.�

Voor�de�toepassing�van�leem�in�houtskeletbouw�wordt�stroleem�tussen�het�skelet�gestort�

en�aangestampt�als�opvulmateriaal.�Verder�kan�leemstuc�op�de�binnenmuren�aangebracht�

worden� als� duurzaam� alternatief� voor� gipspleister� en� bestaan� er� verscheidene� verven� op�

basis�van�leem.�

4.1.5. Gips�

Gips� is� een� verbinding� van� calciumsulfaat� met� kristalwater.� Een� bekende� toepassing� is�

gipspleister.�Gipspleister�wordt�veelal�gebruikt�als�binnenafwerking�voor�massieve�muren.�

Bij�houtskeletbouw�wordt�dan�weer�voornamelijk�gebruik�gemaakt�van�gipsplaten.�Hierbij�

onderscheiden� we� enerzijds� gipskartonplaten,� die� bestaan� uit� een� kern� van� gips� omhuld�

met� een� laagje� karton� en� anderzijds� gipsvezelplaten.� Gipsvezelplaten� bestaan� uit� een�

mengeling�van�gips�en�cellulose.�Deze�platen�zijn�sterker�en�beter�bestand�tegen�vocht�dan�

gipskartonplaten,�maar�doordat�ze�meer�wegen�zijn�ze�minder�gemakkelijk�te�hanteren.�Ten�

slotte�is�het�mogelijk�om�niet�dragende�binnenwanden�op�te�trekken�in�grote�gipsblokken.�

������������������������������������������������������������

23�http://www.topleem.eu/pdf/algemene_info.pdf�
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4.2. Hout�en�andere�natuurlijke�materialen24��

4.2.1. Hout�

Hout�is�een�hernieuwbare�grondstof�en�vraagt�in�vergelijking�met�andere�materialen�weinig�

energie�voor�ontginning�en�productie.�Hout�staat�dan�ook�bekend�als�een�milieuvriendelijk�

materiaal:� het� is� herbruikbaar� en� biologisch� afbreekbaar� en� neemt� bovendien� gedurende�

zijn�hele�leven�CO2�op�uit�zijn�omgeving.�Toch�zijn�er�enkele�voorwaarden�verbonden�aan�de�

werkelijke�duurzaamheid�van�hout.�Een�eerste�en�belangrijkste�voorwaarde�is�dat�het�hout�

afkomstig� moet� zijn� van� een� duurzaam� beheerd� bos� (te� herkennen� aan� de� FSC�� of� PEFC�

certificering).�Wanneer�bossen�op�een�niet�duurzame�wijze�of�illegaal�gekapt�worden,�heeft�

dit� een� enorm� negatieve� impact� op� haar� omgeving� (zowel� ecologisch� als� sociaal� als�

economisch).� In� levenscyclusanalyses� wordt� deze� invloed� begroot� aan� de� hand� van� de�

impactcategorie�‘landschapsaantasting’.�Aangezien�in�dit�onderzoek�gebruik�gemaakt�wordt�

van�de�energievraag�en�andere�milieu�impacten�niet�nader�worden�onderzocht,�kan�geen�

onderscheid�worden�gemaakt�tussen�duurzame�en�niet�duurzame�bosbouw.�Daarom�wordt�

er� in� het� onderzoek� vanuit� gegaan� dat� al� het� gebruikte� hout� afkomstig� is� van� duurzaam�

ontgonnen�bossen.��

Een� tweede� voorwaarde� is� dat� bij� de� selectie� van� hout� per� toepassing� een� geschikte�

houtsoort� wordt� gekozen.� Of� het� nu� gaat� om� constructiehout,� plaat�� en�

afwerkingsmateriaal,� schrijnwerk,� binnen�� of� buitentoepassingen,� wanneer� de� gepaste�

houtsoort�wordt�gekozen,�dan�heeft�dit�een�positief�effect�op�de�levensduur�van�het�hout.�

Zo� is� hardhout,� afkomstig� van� loofbomen,� aangeraden� bij� toepassing� in� vochtige�

omstandigheden.� Binnentoepassingen� kunnen� dan� weer� zonder� probleem� in� zachthout,�

afkomstig� van� naaldbomen,� uitgevoerd� worden.� De� reden� voor� dit� onderscheid� zijn� de�

natuurlijke� duurzaamheidsklassen� van� deze� houtsoorten,� die� dikwijls� sterk� uiteen� liggen.�

Bepaalde� houtsoorten� hebben� met� andere� woorden� een� grotere� natuurlijke� weerstand�

tegen� aantasting� door� schimmels� of� insecten� dan� andere� soorten.� Aan� de� hand� van� een�

officiële�test25�wordt�een�klasse�toegekend�van�I�tot�V,�waarbij�I�het�beste�scoort�en�V�het�

slechtste.�

������������������������������������������������������������

24�van�den�Dobbelsteen�&�Alberts�2001,�pp.�55�77 
25� Deze� test� houdt� in� dat� een� houten� paaltje� van� 5� op� 5� cm� in� de� grond� gestoken� wordt.� Vervolgens� wordt�
gekeken� hoe� lang� het�hout� meegaat.� Afhankelijk� van� deze� tijdsduur� wordt� een� klasse� toegekend� tussen� I� (25�
jaar)�en�V�(max.�5�jaar).�
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Ten� derde� moet� steeds� een� kritisch� standpunt� ingenomen� worden� tegenover� de� afkomst�

van�het�constructiehout.�Vlaanderen�heeft�ruw�geschat�een�zelfvoorzieningsgraad�van�10%�

(De� Troyer� &� Allacker� 2004,� p.22).� Het� overige� hout� wordt� ingevoerd� uit� Scandinavië,�

tropische�gebieden,�de�Verenigde�Staten�en�Canada.�Om�op�een�bewuste�manier�hout� te�

kiezen�is�het�daarom�noodzakelijk�om�de�impact�van�deze�transportafstanden�in�rekening�te�

brengen.� Hier� kan� evenwel� een� kanttekening� bij� geplaatst� worden.� Het� blijkt� immers� dat�

hout�uit�koudere,�hogere�regio’s�een�betere�duurzaamheid�en�stabiliteit�heeft.�Onderzoek�

heeft� voorlopig� nog� niet� uitgewezen� of� de� extra� levensduur� die� hiermee� gepaard� gaat�

opweegt�tegen�de�grotere�transportafstanden�(VIBE�2007a,�p.4).�Omdat�gedetailleerde�data�

omtrent�de�aandelen�van�ingevoerd�hout�en�hun�transportafstand�niet�ter�beschikking�zijn,�

zal�dit�onderzoek�gebruik�maken�van�de�beschikbare�waardes� in�SimaPro�en�zal�er�vanuit�

worden�gegaan�dat�deze�een�aanvaardbaar�gemiddelde�zijn.�

In�het�onderzoek�zal�verder�gebruik�gemaakt�worden�van�vuren�constructiehout�(klasse�IV)�

en� bekledings�� en� afwerkingsmaterialen� uit� eik� (klasse� II�III).� In� SimaPro� wordt� enkel�

onderscheid� gemaakt� tussen� ‘hardwood’� en� ‘softwood’.� Daarom� zijn� de� resultaten� niet�

enkel�geldig�voor�vuren�en�eik,�maar�ook�voor�andere�houtsoorten.��

De� eik� groeit� in� het� noordelijk� halfrond.� In� België� wordt� vooral� Noord�Amerikaanse� en�

Europese� eik� veelvuldig� gebruikt.� Omdat� te� snelle� droging� tot� differentiële� krimp� leidt�

wordt�het�hout�eerst�een�half�jaar�aan�de�lucht�gedroogd�en�vervolgens�versneld�gedroogd�

in� een� droogkamer.� Eik� is� van� nature� een� duurzame� houtsoort,� waardoor� geen� extra�

(thermische�of�chemische)�verduurzaming�vereist�is.��

Vurenhout26� is�afkomstig�van�de�fijnspar.�Het� is�een�lichte�en�sterke�houtsoort�die� inlands�

beschikbaar�is,�maar�vaak�ook�wordt�ingevoerd.�Het�hout�is�niet�duurzaam�en�zeer�gevoelig�

voor�schimmels,�rot�en�insecten.�Impregneren27�daarom�noodzakelijk,�maar�moeilijk�omdat�

vocht�heel�moeilijk�doordringt�in�de�houtstructuur.�Daar�staat�tegenover�dat�het�hout�zeer�

snel�en�gemakkelijk�droogt.�Wanneer�vurenhout�toegepast�wordt�als�constructiehout�moet�

het� chemisch28� of� thermisch29� verduurzaamd� worden� volgens� procedé� A2.1.� Dit� procedé�

������������������������������������������������������������

26�http://www.woodforum.be/nl/houtsoorten/vurenhout�
27�Impregneren�betekent�het�aanbrengen�van�een�houtverduurzamingsmiddel�in�het�hout.�
28�In�het�geval�van�chemische�verduurzaming�wordt�het�hout�kleurloos�of�gekleurd�geïmpregneerd.��
29�In�het�geval�van�thermische�verduurzaming�wordt�het�hout�verhit�waardoor�de�houtcellen�modificeren�en�niet�
meer� als� voeding� voor� ongedierte� kunnen� dienen.� Door� thermische� modificatie� kan� vurenhout�
duurzaamheidsklasse� I� bereiken.� De� sterkte� van� het� hout� vermindert� echter� zo� veel,� dat� het� enkel� nog� als�
afwerkingsmateriaal�kan�worden�toegepast�



60�

�

wordt�geselecteerd�op�basis�van�de�bedoelde�toepassing�van�het�hout�–� in�dit�geval�hout�

voor�dragende�constructie�van�houtskeletbouwwonigen�–��en��bestaat�uit�twee�elementen:�

een� product� en� een� methode� van� aanbrengen� (besproeien,� dompelen� of� vacuüm�druk).��

Ten�slotte�wordt�het�hout�gedroogd�tot�een�vochtigheid�lager�dan�20%.�

Om� een� idee� te� krijgen� van� de� energetische� impact� van� verduurzaming,� wordt� een�

levenscyclusanalyse� uit� van� de� productie� van� 1m²� houtskeletstructuur� uitgevoerd� (skelet,�

osb�en�pavatex),�waarbij�het�constructiehout�telkens�wordt�geïmpregneerd�met�een�ander�

verduurzamingsproduct.� Deze� producten� (organische� en� anorganische� zouten� en�

creosoten)�worden�met�behulp�van�een�drukvat�aangebracht,�zodat�voor�een�indringdiepte�

van�6mm�een�kritische�waarde�van�1.8kg�concentraat�per�m³�wordt�bereikt� (BUtgb�2009,�

p.3).� In� figuur� 4.4� zijn� de� resultaten� van� deze� vergelijking� weergegeven.� De� verschillende�

producten�blijken�allen�slechts�een�zeer�kleine�variatie�in�de�totale�productie�energie�van�de�

skeletstructuur� te� veroorzaken.� Er� kan� dan� ook� geconcludeerd� worden� dat� er� geen�

significant�verschil�is�met�de�niet�verduurzaamde�structuur.�Daarom�wordt�er�in�het�verdere�

onderzoek� vanuit� gegaan� dat� het� vurenhout� verduurzaamd� is,� maar� wordt� de�

verduurzaming�zelf�niet�in�rekening�gebracht�omdat�de�impact�ervan�verwaarloosbaar�is.�De�

invloed�op�het�milieu�zal�wellicht�wel�significant�zijn�in�vergelijking�met�niet�verduurzaamd�

hout.� Aangezien� in� dit� onderzoek� echter� enkel� de� energetische� inhoud� van� materialen�

wordt�beschouwd,�zal�dit�evenwel�geen�invloed�hebben�op�de�resultaten.�

�

Figuur�4.4:�LCA�vergelijking�van�houtverduurzamingsproducten�voor�1m²�buitenwandstructuur,�in�MJ.�
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4.2.2. FJI�liggers�

De� FJI�ligger� is� een� I�vormige� ligger,� samengesteld� uit� Kerto� (een� soort� multiplex� balk�

vormig� product)� flenzen� met� daartussen� een� OSB3� lijfplaat30.� Dankzij� deze� dunne�

verbindingsplaat�worden�koudebruggen�vrijwel�volledig�uitgeschakeld.�Ook�ligt�het�aandeel�

isolatiemateriaal� gevoelig� hoger� bij� een� FJI�skelet� (96%)� dan� bij� een� skelet� met� gewone�

constructiebalken� (88%).� FJI�liggers� zijn� licht� van� gewicht,� maar� kunnen� tegelijk� grote�

overspanningen� realiseren.� Daardoor� worden� ze� behalve� voor� wanden� ook� in� vloeren� en�

daken� gebruikt.� Deze� samengestelde� liggers� zijn� meer� en� meer� in� opgang� ondanks� hun�

meerkost�in�vergelijking�met�gewone�balken�(K.�Claes�&�J.�Claes�2008,�p.11).�

4.2.3. Plaatmaterialen�

OSB� of� oriented� strand� board� is� een� plaatmateriaal� dat� veelvuldig� wordt� toegepast� ter�

stabilisering�van�een�houtskelet.�Deze�plaat�wordt�samengesteld�uit�houten�spaanders�die�

in�drie� lagen�georiënteerd�en�verlijmd�worden.�Finaal�wordt� �de�OSB�plaat�afgewerkt�met�

een�paraffinewas.�De�voordelen�van�OSB�platen�in�houtskelet�zijn�de�grote�stijfheid�van�het�

materiaal�en�de�mogelijkheid�tot�het�aftapen�van�de�naden�om�tot�een�goede�luchtdichting�

te�komen.�

De�houtvezelplaat�wordt�vaak�toegepast�aan�de�buitenzijde�van�het�houtskelet.�Tijdens�het�

productieproces� worden� kleine� houtvezels� verwarmd,� met� een� bindmiddel� vermengd� en�

vervolgens� tot�platen�geperst.�Om�dampopen�en�waterdichte�eigenschappen� te�bekomen�

wordt� meestal� gebruik� gemaakt� van� een� specifiek� bindmiddel.� In� het� onderzoek� wordt�

daarom� gebruik� gemaakt� van� een� latexgebonden� houtvezelisolatieplaat.� Deze� plaat� leent�

zich�bovendien�zeer�goed�voor�de�bevestiging�van�een�gevelbekleding�of�bepleistering.�

4.3. Metalen31�

4.3.1. Staal�

Staal�wordt�gevormd�uit�een�metaallegering�die�grotendeels�uit�ijzer�bestaat,�versterkt�met�

koolstof.� Staal� kent� tal� van� toepassingen� in� de� bouwsector:� constructiemateriaal,�

betonwapening,�beplating�van�deuren,�gevels,�dak,�enz.�

������������������������������������������������������������

30�Informatie�van�http://www.finnforest.nl.�

31 van den Dobbelsteen & Alberts 2001, pp.99-109 
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4.4. Kunststoffen�(van�den�Dobbelsteen�&�Alberts�2001,�pp.110�122)�

4.4.1. PE�en�PP�

PE� of� polyetheen� en� PP� (polypropeen)� worden� als� milieuvriendelijke� kunststoffen�

beschouwd� omdat� ze� qua� moleculestructuur� veel� eenvoudiger� in� elkaar� zitten� dan�

bijvoorbeeld� PVC.� PE� wordt� in� de� bouwsector� vaak� toegepast� onder� de� vorm� van�

vochtkerende�folies,�dakgoten�en�regenafvoerbuizen.�PP�wordt�voornamelijk�gebruikt�voor�

de� productie� van� binnenriolering,� maar� bijvoorbeeld� ook� voor� winddichtingsfolies� en�

dakterrasvoetjes.�

4.4.2. PVC�

PVC�staat�voor�polyvinylchloride.�Deze�kunststof�wordt�vaak�gebruikt�in�de�vorm�van�buizen�

(riool,�regenafvoer,�coating�van�elektriciteitsbedrading)�en�folies�voor�op�dak�of�bodem.��

4.4.3. EPDM�

EPDM� is� een� synthetische� rubber.� Door� zijn� ongevoeligheid� voor� UV�straling� is� deze� folie�

uitermate�geschikt�als�dakbedekking,�maar�ook�als�waterkerende� folie,�dichtingsprofiel�of�

slabbe�wordt�EPDM�vaak�toegepast.�

4.4.4. Bitumen�

Bitumen�wordt�geproduceerd�op�basis�van�ruwe�aardolie.�In�de�bouwsector�worden�vooral�

de� SBS�� en� APP�gemodificeerde� bitumen� die� als� dakbedekking� toegepast.� Modificatie� van�

bitumen� met� SBS� (10%,� elastomeer)� of� APP� (30%,� plastomeer)� wordt� toegepast� om� de�

eigenschappen� van� bitumen� te� verbeteren:� bij� SBS�modificatie� onder� meer� een� grote�

elasticiteit,� flexibiliteit� en� makkelijke� verwerkbaarheid� en� bij� APP�modificatie� een� goede�

temperatuurstabiliteit,�UV�bestendigheid�en�een�grotere�levensduur.�Naast�haar�functie�als�

dakbedekking�wordt�bitumen�ook�ingezet�als�water��en�wortelkerende�laag�of�als�slabbe.��

4.5. Isolatiematerialen32�

Omwille�van�het�grote�aantal� isolatiematerialen�dat�voorhanden� is,�worden�hier�enkel�de�

meest�courante�soorten�en�enkele�bio�ecologische�alternatieven�vergeleken.�De�keuze�van�

een�geschikt� isolatiemateriaal�hangt�af�van�de�vereiste�kwaliteiten�(thermisch/akoestisch),�

de�constructiewijze�en�het�gebouwonderdeel.�Een�specifieke�materiaaleis�voor�vloerisolatie�

������������������������������������������������������������

32 Geens 2011 
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is� bijvoorbeeld� drukvastheid.� Voor� houtskeletbouw� kan� dan� weer� best� een� flexibel�

isolatiemateriaal�gekozen�worden�om�de� ruimte� tussen�de�balken�zo�goed�mogelijk�op� te�

vullen.� Om� met� eenduidige� ��waardes� te� werken,� wordt� voor� elk� isolatiemateriaal� één�

specifiek� product� geselecteerd� (zie� confidentiële� bijlage� voor� specificaties).� Al� deze�

producten� beschikken�over�een�Belgische� (ATG)�of�Europese� (CE)� goedkeuring�en�kunnen�

ingedeeld�worden� in�drie�groepen:� isolatiematerialen�op�basis�van�minerale�grondstoffen,�

op� basis� van� petrochemische� grondstoffen� en� op� basis� van� nagroeibare� grondstoffen.�

Alvorens� elk� isolatiemateriaal� afzonderlijk� kort� toe� te� lichten,� worden� enkele� tabellen�

bijgevoegd,�die�per�gebouwonderdeel�een�overzicht�geven�van�het�materiaal,�de���waarde�

en�de�NIBE�classificatie�(NIBE�2007a,�pp.24,30)�(NIBE�2007b,�p.21).��

WANDISOLATIE� �D�waarde�
[W/mK]�

NIBE�classificatie�

Glaswol� 0,038� 1b�
Vlasvezels� 0.038� 1b�

Kurk� 0.033� 1b�
Cellulose� 0.039� 1c�

PF� 0.021� 1c�
Rotswol� 0.035� 2b�

EPS� 0.036� 2b�
XPS� 0.034� 2b�

Houtvezels�(latex)� 0.038� 3a�
Houtvezels�(bitumen)� 0.049� 3a�

Houtvezels�(zacht)� 0.038� 3a�
Cellulose� 0.039� 3c�
Cellenglas� 0.038� 4b�

PUR� 0.023� 4c�

Tabel�4.1:�Overzicht�lambdawaardes�en�NIBE�classifiaties�van�wandisolatiematerialen�

VLOERISOLATIE� �D�waarde�
[W/mK]�

NIBE�classificatie�

Houtvezels� 0.046� 3a�
Glaswol� 0.038� 3c�

Vlas� 0.038� 3c�
Cellulose� 0.038� 3c�

Kurk� 0.033� 3c�
PF� 0.021� 4a�

EPS� 0.036� 4a�
XPS� 0.034� 4c�

Rotswol� 0.035� 4c�
Cellenglas� 0.042� 5a�

PUR� 0.023� 7a�

Tabel�4.2:�Overzicht�lambdawaardes�en�NIBE�classifiaties�van�vloerisolatiematerialen�
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DAKISOLATIE� �D�waarde�
[W/mK]�

NIBE�classificatie�

Cellulose� 0.039� 1a�
Vlasvezels� 0.038� 1a�

Kurk� 0.033� 1a�
PF� 0.021� 1a�

XPS� 0.034� 1b�
Glaswol� 0,036� 2a�

Cellenglas� 0.042� 2b�
Rotswol� 0.036� 2c�

Houtvezels�(latex)�� 0.038� 3a�
Houtvezels�(bitumen)� 0.049� 3a�

Cellulose� 0.039� 3c�
PUR� 0.027� 4a�
EPS� 0.036� 4c�

Tabel�4.3:�Overzicht�lambdawaardes�en�NIBE�classifiaties�van�dakisolatiematerialen�

Voor� meer� gedetailleerde� informatie� over� de� aangehaalde� isolatiematerialen� wordt�

verwezen�naar�de�masterproef�van�Koen�en�Joris�Claes�die�handelt�over�de�detaillering�van�

passiefhuizen�in�traditionele�houtskeletbouw�(K.�Claes�&�J.�Claes�2008,�pp.31�33).�

4.5.1. Isolatiematerialen�op�basis�van�minerale�grondstoffen�

Glaswol�

Glaswol� wordt� geproduceerd� op� basis� van� gerecycleerde� glasscherven,� aangevuld� met�

zuiver�zand.�Het�materiaal�bestaat�voor�circa�99%�uit�lucht.�Deze�isolatie�wordt�geleverd�in�

diverse�vormen�(platen�en�dekens)�en�kan�zowel�in�dak,�vloer�als�muur�worden�toegepast.�

Rotswol�

Rotswol� of� steenwol� wordt� vervaardigd� uit� diabaas� of� basalt� (een� vulkanisch�

stollingsgesteente).� Bij� 1400°C� wordt� de� steenmassa� gesmolten� en� met� een� zogenaamde�

spinner� weggeslingerd.� De� draden� die� ontstaan� na� stolling� worden� samen� met� een�

bindmiddel�in�een�verhardingsoven�geplaatst�zodat�een�mat�ontstaat.�Rotswol�is�net�zoals�

glaswol�beschikbaar�in�de�vorm�van�platen�en�dekens.�Het�isolerend�vermogen�van�rotswol�

is�beter�dan�dat�van�glaswol.��

Cellenglas�

Cellenglas�of�foamglas�wordt�gemaakt�van�oud�glas�of�kwartszand�en�veldspaat.�Wanneer�

de�grondstoffen�gesmolten�zijn,�wordt�koolstof�aan�de�glasmassa�toegevoegd,�zodat�deze�

opschuimt� en� haar� isolerende� eigenschappen� verkrijgt.� Omwille� van� haar� grote�

drukvastheid�wordt�cellenglas�vaak�gebruikt�als�een�plaatselijk�isolatieblok�tussen�vloer�en�
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muurisolatie�voor�de�opheffing�van�koudebruggen.�Het�materiaal�is�daarnaast�eveneens�in�

plaatvorm� verkrijgbaar,� maar� omwille� van� de� hoge� kostprijs� is� deze� toepassing� heel� wat�

minder�courant.�

4.5.2. Isolatiematerialen�op�basis�van�petrochemische�grondstoffen�

Kunststof� isolatiematerialen� worden� geproduceerd� op� basis� van� petrochemische�

grondstoffen.� De� productie� van� deze� materialen� is� meestal� erg� milieuvervuilend.�

Kunststofisolatie� is� beschikbaar� onder� de� vorm� van� harde� platen� of� schuim.� Door� hun�

stijfheid�zijn�ze�niet�geschikt�om�tussen�de�balken�van�een�houtskeletgebouw�te�plaatsen.�

Meestal�worden�ze�toegepast�als�isolatie�voor�vloeren�of�platte�daken,�maar�spouwisolatie�

is�eveneens�een�mogelijkheid.�Typisch�aan�deze�materialen�is�hun�grote�dampdichtheid�en�

hun�veelal�lage�warmtegeleiding.�

PUR�

PUR� of� polyurethaan� is� een� kunststof� die� wordt� geproduceerd� uit� isocyanaten� onder�

toevoeging� van� katalysatoren� en� drijfgassen� (pentaan).� Tijdens� dit� proces� ontstaan� harde�

schuimstoffen� met� gesloten� cellen.� Ofwel� wordt� PUR� in� plaatvorm� gebruikt,� ofwel� wordt�

het�gespoten�zodat�de�aansluiting�tussen� isolatie�en�constructie�perfect� is.�Nadeel�van�dit�

gespoten�PUR�schuim�is�dat�er�verschillende�giftige�stoffen�vrijkomen�bij�het�spuitproces�en�

dat�de���waarde�een�pak�lager�ligt�dan�bij�PUR�platen.��

PIR�

PIR� of� polyisocyanuraat� wordt� op� gelijkaardige� manier� geproduceerd� als� PUR.� Ook� de�

toepassing�is�vrij�gelijkaardig,�behalve�dat�PIR�iets�vaker�wordt�toegepast�in�daken�omwille�

van�haar�brandtechnische�kwaliteiten.�

XPS�

XPS� of� geëxtrudeerd� polystyreen� bestaat� uit� geplastificeerd� styreen� (een� restproduct� van�

aardolie).� Dit� materiaal� met� gesloten� celstructuur� heeft� een� hoge� druksterkte� en� neemt�

quasi� geen� water� op.� XPS�platen� kunnen� probleemloos� worden� toegepast� in� vloeren� en�

muren,� maar� zijn� te� vermijden� bij� warme,� platte� daken� aangezien� ze� vervormen� bij� een�

temperatuur�boven�80°C.��

�

�
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EPS�

EPS� of� geëxpandeerde� polystyreen� ontstaat� door� de� schuimvorming� van� pentaan� en�

waterdamp.�EPS�is�in�tegenstelling�tot�XPS�wel�geschikt�voor�warme�platte�daken,�net�zoals�

voor�vloeren�en�spouwmuren.��

Resolschuim�

Resolschuim�of�PF�(phenolformaldehyde)�heeft�bakeliet�ofwel�resolhars�als�basisgrondstof.�

Het�schuim�ontstaat�door�de�hars,�een�katalysator�en�een�blaasmiddel�samen�te�voegen.�Zo�

komt� een� fijne,� gesloten� celstructuur� tot� stand� met� een� zeer� lage� ��waarde.� Van� alle�

kunststofisolatiematerialen�scoort�resolschuim�het�beste�in�de�NIBE�classificatie�(klasse�1a,�

1c�en�4c).�

4.5.3. Isolatiematerialen�op�basis�van�nagroeibare�grondstoffen33�

De�isolatiematerialen�op�basis�van�nagroeibare�grondstoffen�worden�steeds�popularider.�Ze�

combineren� immers� enkele� zeer� positieve� eigenschappen.� Zo� zijn� ze� milieuvriendelijk�

doordat� ze� nagroeibaar,� herbruikbaar� en� composteerbaar� zijn.� Daarnaast� bezitten� ze�

meestal� een� grote� warmteopslagcapaciteit,� die� het� zomercomfort� gunstig� beïnvloedt.�

bovendien�hebben�ze�een�uitgesproken�vochtregulerend�vermogen,�zodat�bij�vochtopname�

het�isolerend�vermogen�niet�of�weinig�aangetast�wordt.�Dit�is�te�wijten�aan�hun�capillaire34�

en� hygroscopische35� eigenschappen.� Nagroeibare� isolatiematerialen� zijn� daardoor� zeer�

goed�in�staat�om�pieken�in�de�luchtvochtigheid�van�de�binnenomgeving�op�te�vangen�en�af�

te�vlakken.�Hierbij�moet�wel�opgemerkt�worden�dat�dit�vochtregulerend�gedrag�enkel�van�

toepassing� is� bij� kleine� hoeveelheden� vocht� en� dat� rechtstreeks� contact� met� water� dient�

vermeden�te�worden.��

Er� zijn� enorm� veel� natuurlijke� isolatiematerialen� voorhanden;� van� schapenwol,�

kokosmatten,� pluimen,� kurk,� en� hennepkatoen� tot� houtwol� en� cellulose.� Enkel� de�

voornaamste�worden�in�dit�overzicht�besproken.�

�

������������������������������������������������������������

33  VIBE vzw 2007b 
34�Capillariteit�betekent�dat�er�kleine�doorgangen�in�het�materiaal�zijn�waardoor�vocht�naar�binnen�gezogen�en�
verdeeld�wordt.�
35�Hygroscopisch�gedrag�betekent�dat�de�materialen�waterdamp�uit�de�lucht�aantrekken.��
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Cellulose�

Cellulose� wordt� geproduceerd� op� basis� van� verhakt� en� vermalen� kranten�� en�

tijdschriftenpapier.� Hieraan� worden� boorzouten� toegevoegd� als� brandvertragers� en� als�

bescherming�tegen�schimmel�en�ongedierte.�De�papiervlokken�worden�rechtstreeks�onder�

druk� in� de� compartimenten� ingeblazen.� Naast� vlokken� zijn� er� ook� celluloseplaten�

beschikbaar.�Deze�worden�samengehouden�door� lignine�en�hars,�stoffen�die�vrijkomen�bij�

de�productie�van�de�cellulose.�De�toepassing�van�dit�materiaal�is�sterk�afgeraden�voor�natte�

constructieonderdelen� zoals� spouwmuren.� Wanneer� de� cellulose� gerecupereerd� kan�

worden�zonder�vervuiling,�kan�deze�probleemloos�worden�hergebruikt.�Afhankelijk�van�de�

herkomst� van� het� oorspronkelijke� papier� is� cellulose� al� dan� niet� recycleerbaar.� In� de�

levenscyclusanalyse� in� het� onderzoek� wordt� aangenomen� dat� de� cellulose� volledig�

recycleerbaar�is.�In�het�recyclageproces�in�SimaPro�valt�op�dat�enkel�de�verwerkingsenergie�

wordt� meegenomen.� Om� de� voordelen� van� recyclage� niet� te� negeren,� worden� de� data�

aangevuld�met�1kg�uitgespaarde�cellulose�per�kg�gerecycleerde�cellulose36.�

Vlas�

Vlaswol� wordt� gemaakt� van� korte� vlasvezels,� restproducten� van� de� vlasplant.� Door� de�

toevoeging� van� boorzouten� worden� ze� brandvertragend� en� schimmelbestendig� gemaakt.�

Vlaswol�is�op�gebruiksvlak�zeer�vergelijkbaar�met�minerale�wol.�De�dekens�of�platen�kunnen�

zowel�in�dak,�vloer�als�muur�gebruikt�worden.�

Hennep�

Hennep�gelijkt�qua�productie�en�eigenschappen�zeer�sterk�op�vlas.�Het�is�een�snelgroeiend�

gewas�dat�geen�onkruidbestrijdingsmiddelen�behoeft.�Bovendien�is�het�als�isolatiemateriaal�

eenvoudig�recycleerbaar.�Hennepisolatie�kan�worden�toegepast�onder�de�vorm�van�platen�

of�dekens.�

Kurk�

Kurk�is�een�licht,�elastisch�materiaal,�gemaakt�van�de�schors�van�de�kurkeik,�een�boom�die�

voornamelijk� groeit� in� Zuid�Portugal� en� Zuid�Spanje.� De� kurkeik� wordt� ongeveer� om� de�

negen� jaar� van� zijn� schors� ontdaan,� vermalen� tot� korrels� en� onder� invloed� van� hitte� tot�

������������������������������������������������������������

36� Zoals� in� de� methode� zal� worden� toegelicht,� maken� we� gebruik� van� een� recyclagefactor� van� 90%.� Dit� wil�
zeggen� dat� we�er� vanuit� gaan�dat� zelfs� wanneer� volledige� recyclage� nagestreefd� wordt,� er� zo’n� 10%� verloren�
gaat.�
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geëxpandeerde� kurkplaten� omgevormd.� De� van� nature� aanwezige� hars� zorgt� voor� een�

goede�binding,�waardoor�geen�extra�bindstoffen�moeten�worden�toegevoegd.�Kurk�wordt�

in� plaat�� of� in� korrelvorm� toegepast.� Ook� als� wand�� en� vloerbekleding� kent� kurk�

verscheidene�applicaties.��

Stro�

Strobalen� zijn� een� restproduct� uit� de� landbouw.� Ze� zijn� gemakkelijk� hanteerbaar� en�

verwerkbaar.�Omdat�strobalen�erg�gevoelig�zijn�voor�vocht� tijdens�de�bouwfase,�wordt� in�

onze�streken�meestal�eerst�het�dak�opgetrokken,�alvorens�de�wanden�te�stapelen.�Bouwen�

met� louter� stro� is� mogelijk,� maar� voorlopig� wordt� meestal� gewerkt� rondom� een�

houtskeletstructuur.� De� dikte� van� strobalen� (meestal� zo’n� 46� cm)� is� voldoende� voor� de�

isolatie� van� een� woning� volgens� de� toekomstige� EPB�normen.� Voor� passieve� gebouwen�

volstaat�deze�isolatiedikte�echter�niet.�

Houtvezels�

Houtvezelisolatie� wordt� gemaakt� uit� resthout,� spint� en� schors.� Deze� komen� vrij� bij� de�

productie�van�constructiehout.�Door�middel�van�een�nat�procedé�krijgt�het�verhakte�hout�

een� vezelstructuur.� De� toevoeging� van� aluin� brengt� vervolgens� de� lignine� vrij,� die� als�

natuurlijk�bindmiddel�werkt.�Verder�bevat�houtvezelisolatie�een�kleine�hoeveelheid�zouten�

tegen� schimmels� ter� verhoging� van� de� brandweerstand.� Andere� mogelijke� toevoegingen�

zijn� latex,� bitumen� of� parafine.� Deze� verlenen� de� houtvezelplaat� bijkomende� kwaliteiten�

zoals� winddichtheid,� regendichtheid,� waterdichtheid,…� zonder� het� dampopen� karakter�

teniet� te�doen.�Gezien�hun�hoge�prijs� in�vergelijking�met�andere� isolatiematerialen� zullen�

harde� houtvezelplaten� enkel� toegepast� worden� op� plaatsen� waar� zij� tegelijk� ook� andere�

functies�kunnen�vervullen�(onderdak,�regendichting�van�wanden,�…).�

Opmerking�

Jammer� genoeg� staan� in� de� databank� van� ecoinvent� de� data� van� vlas,� hennep,� kurk,�

houtwol�en�stro�niet�op�punt.�Sommige�records�zijn�immers�onvolledig,�terwijl�andere�zelfs�

incorrect�zijn.�Zo�verschilt�de�ingebedde�energie�van�hennep�katoen�volgens�de�ecoinvent�

data�zodanig�sterk�van�de�gegevens�uit�een�recente�scriptie�i.o.v.�VITO,�dat�geconcludeerd�

kan� worden� dat� de� eerste� data� niet� kloppen� (Jespers� 2010).� Het� valt� echter� buiten� het�

bereik�van�deze�masterproef�om�de�data�van�deze�‘nieuwe’�isolatiematerialen�eigenhandig�

op�te�zoeken.�Hierdoor�zullen�zij�jammer�genoeg�niet�getest�worden�in�het�onderzoek.�
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HOOFDSTUK�5�
ENERGIEBRONNEN�EN��PRODUCTIE�

�

“The�Stone�age�did�not�end�because�of�the�lack�of�Stone,��

and�the�Oil�Age�will�end�long�before�the�world�runs�out�of�oil”�

(Sheikh�Zaki�Yamani,�Saoedisch�minister�van�olie,�1962�1986)�

In� hoofdstuk� 2� werd� gedefinieerd� dat� “de� energievraag� van� een� nulenergiewoning� op�

jaarbasis�gecompenseerd�wordt�door�ter�plaatse�opgewekte�hernieuwbare�energie”.�In�het�

eerste�onderdeel�van�dit�hoofdstuk�5�wordt�de�vraag�gesteld�wat�hernieuwbare�energie�nu�

precies� is,� welke� energiebronnen� hernieuwbaar� zijn� en� met� welke� installaties�

energieproductie� plaatsvindt.� In� het� tweede� en� derde� onderdeel� wordt� enerzijds� de�

samenstelling� van� de� hernieuwbare� energie� in� Vlaanderen� geschetst� en� anderzijds�

besproken� welke� installaties� vandaag� zoal� worden� toegepast� in� energetisch� performante�

woningen.�In�deel�vier�wordt�tot�slot�een�overzicht�gegeven�van�de�verschillende�scenario’s�

voor�technische�installaties�die�in�deze�masterproef�zullen�worden�onderzocht.��

1. HERNIEUWBARE�ENERGIE�

1.1. Europees�en�Vlaams�beleid�

De�Europese�doelstelling�om�tegen�2020�een�aandeel�van�20%�hernieuwbare�energie�in�de�

totale�energievoorziening�van�de�EU�te�behalen,�is�vertaald�naar�een�Europese�richtlijn�ter�

bevordering� van� het� gebruik� van� energie� uit� hernieuwbare� bronnen� (EC� 2007)� (Raad� EU�

2009).� Deze� richtlijn� legt� aan� elke� lidstaat� bindende� doelstellingen� op� voor� het� aandeel�

hernieuwbare� energie� in� het� bruto�eindenergieverbruik.� Voor� België,� dat� in� 2005� 2,2%�

haalde,� bedraagt� de� streefwaarde� 13%� tegen� 2020� (Raad� EU� 2009,� p.46).� De� grote� lijnen�

van�het�Vlaams�energiebeleid�worden�uitgezet� in� de� ‘Beleidsnota�Energie�2009�2014’� (VP�

2009).� Om� tegen� 2020� de� streefwaarde� van� 13%� energie� uit� hernieuwbare� bronnen� te�

halen� moeten� meer� groene� warmte,� groene� stroom,� elektriciteit� uit� kwalitatieve�

warmtekrachtkoppeling� en� biobrandstoffen� geproduceerd� worden� en� moet� de� totale�

Vlaamse�energievraag�voor�een�groter�aandeel�lokaal�opgewekt�worden.��

�
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1.2. Energiebronnen�en��productie�

Hernieuwbare� energie� wordt� gedefinieerd� als� een� vorm� van� energie� waarvan� het� gebruik�

(bijna)� geen� invloed� heeft� op� de� beschikbaarheid� ervan,� of� waarbij� energie� met� dezelfde�

snelheid� wordt� aangevuld� als� ze� verbruikt� wordt.� Voorbeelden� van� hernieuwbare�

energiebronnen� zijn� zonne�energie,� windenergie,� waterkracht� en� energie� uit�

getijdenwerking,� energie� uit� biomassa� en� geothermie.� Het� is� belangrijk� op� te� merken� dat�

hernieuwbaar�niet�per�se�duurzaam�betekent.�Ten�eerste�stelt�men�dat�duurzame�energie�

niet�alleen�hernieuwbaar,�maar�ook�groen�is.�Groene�energie�is�een�energievorm�die�(bijna)�

geen�nadelige�invloed�heeft�op�het�milieu.�Duurzame�energie�beschadigt�het�milieu�weinig�

of�niet�en�behoudt�de�natuurlijke� rijkdommen�van�de�aarde.�Een�waterkrachtcentrale�die�

rivieren� drooglegt� en� gronden� onvruchtbaar� maakt� is� dus� géén� groene� energiebron� en� is�

ook�niet�duurzaam.�Biomassa�energie� is� slechts�groen� in�het�geval� van�duurzaam�bos�� en�

grondbeheer,�maar�dat�is�zeker�niet�altijd�het�geval.��

�
Figuur�5.1:�Stroomschema�van�het�energiegebruik�en�de�aandelen�van�de�energiedragers�in�het�primaire�

energiegebruik�(Vlaanderen,�2006)�(MIRA�2011,�p.5)�

Ten�tweede�moet�men�er�ook�rekening�mee�houden�dat�de� installatie�die�gebruikt�maakt�

van�een�hernieuwbare�energiebron�zelf�ook�geconstrueerd�moet�worden�met�behulp�van�

energie�en�dat�deze�energie�veelal�op�een�klassieke�manier�geproduceerd�wordt.�Figuur�5.1�

geeft�bijvoorbeeld�een�beeld�van�de�elektriciteitssamenstelling�in�Vlaanderen�in�2006.��Een�

installatie�die�meer�niet�hernieuwbare�energie�verbruikt�dan�ze�uiteindelijk�zelf�zal�kunnen�

aanmaken� is� weinig� duurzaam.� Bovendien� moet� de� installatie� naderhand� ook� opnieuw�
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afgebroken� en� gerecycleerd� of� gestort� worden,� waarbij� schadelijke� stoffen� in� het� milieu�

kunnen�terechtkomen.��

Ten� derde� dienen� ook� andere� effecten� van� een� installatie� voor� hernieuwbare� energie� in�

rekening� te�worden�gebracht.�Sommige�hernieuwbare�bronnen�zoals�de�zonnewarmte�en�

zonnestraling�zijn�niet�altijd�beschikbaar,�waardoor�er�een�defasering�tussen�het�aanbod�en�

de� vraag� naar� energie� kan� ontstaan.� Daardoor� zijn� bijkomende� elementen� als� batterijen,�

voorraadvaten�en�back�upinstallaties�nodig,�die�ook�geproduceerd�en�afgebroken�moeten�

worden.�Wat�betreft�elektriciteit�kan�ook�het�elektriciteitsnet�als�back�up�worden�gebruikt,�

maar�de�vraag�stelt� zich�welke� invloed�de� impact�van� lokale�elektriciteitsopwekking�heeft�

op�de�efficiëntie�van�het�elektriciteitsnet�(D'haeseleer�2005;�Pfundstein�e.a.�2007).��

�
Tabel�5.1:�Overzicht�van�(courante)�installaties�voor�warmte�en/of�elektriciteit�in�eengezinswoningen.�
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Tabel�5.1�toont�de�installaties�voor�productie�van�warmte�en/of�elektriciteit�die�toepasbaar�

zijn� bij� eengezinswoningen.� Uiteraard� zijn� er� ook� installaties� die� toegepast� worden� op�

middelgrote� en� grote� schaal,� zoals� windmolenparken,� waterkrachtcentrales� en� biomassa�

installaties,�maar�deze�vallen�buiten�de�reikwijdte�van�dit�onderzoek.��

2. SAMENSTELLING�HERNIEUWBARE�ENERGIE�IN�VLAANDEREN�
Onderstaande� statistieken� geven� een� beeld� van� de� warmte�� en� elektriciteitsproductie� op�

basis� van� hernieuwbare� energie� in� Vlaanderen� en� de� doelstellingen� voor� 2020.� Deze�

statistieken� geven� in� beperkte� mate� een� beeld� van� de� toegepaste� energiebronnen� in�

Vlaamse�woningen.�Onderstaande�figuren�geven�immers�de�totale�productie�weer�en�niet�

enkel�de�energie�voor�huishoudelijke�toepassingen.��

2.1.1. Warmte�uit�hernieuwbare�energie�

Het� produceren� van� warmte� door� gebruik� te� maken� van� hernieuwbare� energiebronnen,�

wordt�in�Vlaanderen�groene�warmte�genoemd.�Dit�begrip�is�niet�te�verwarren�met�groene�

energie� zoals� het� hierboven� werd� omschreven,� aangezien� groen� hier� eigenlijk� op�

hernieuwbaar�slaat.�

�
Figuur�5.3:�Productie�van�groene�warmte�in�Vlaanderen�2006�2008����������������������������������������������������������������������������������

Bron:�Energiebalans�Vlaanderen�(VITO)�en�VREG,�zoals�overgenomen�uit�(MIRA�2010)�
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In�2008�was�er�ongeveer�2.1%�groene�warmte�in�de�totale�productie�van�nuttige�warmte�in�

Vlaanderen�(MIRA�2010).�Biomassa�vertegenwoordigt�het�overgrote�deel�hiervan:�65%�van�

de�groene�warmte�is�afkomstig�uit�installaties�die�biomassa�verbranden�en�nog�eens�30%�uit�

bio�warmtekrachtkoppelingen.� Het� kleine� resterende� deel� van� de� groene� warmte� wordt�

opgewekt� in� kleinschalige� toepassingen� zoals� zonneboilers,� warmtepompen� en�

warmtepompboilers.� Hoewel� het� nog� niet� vaststaat� hoeveel� van� de� 13%� hernieuwbare�

energie�tegen�2020�uit�groene�warmte�zal�moeten�bestaan,�kan�aangenomen�worden�dat�

dit� ongeveer� de� helft� zal� zijn� en� dat� de� waarde� van� 2.1%� naar� 13%� zal� moeten� worden�

opgetrokken�(VP�2009).�Een�stijging�van�het�huidige�aandeel�groene�warmte�is�met�andere�

woorden�zeker�gewenst.�Voor�de�gebouwensector�stelt�men�momenteel�het�volgende�vast:�

“In�de�residentiële�en�tertiaire�sector�hebben�de�toepassing�van�groene�warmte�(en�koude)�

uit�de�ondergrond,�de�toepassing�van�warmtepompen,�het�gebruik�van�houtpelletkachels�en�

de� toepassing� van� zonneboilers� voor� de� verwarming� van� warm� water� nog� een� groot�

potentieel”� (VP� 2009).� Ook� wil� men� de� microwarmtekrachtkoppelingen37� op� grote� schaal�

introduceren,�aangezien�deze�in�gezinswoningen�bijkomend�20%�energie�kunnen�besparen�

ten�opzichte�van�een�condensatieketel.��

2.1.2. Elektriciteit�uit�hernieuwbare�energie�

Het� milieurapport� van� 2010� stelt� dat� in� 2008� 3.3%� van� het� bruto� elektriciteitsgebruik� in�

Vlaanderen� door� groene� stroom� werd� geleverd,� een� getal� dat� tegen� 2020� zou� moeten�

oplopen� tot� 13%� (MIRA� 2010a)� (VO� 2009).� Momenteel� zijn� de� volgende� hernieuwbare�

energiebronnen� van� belang:� biomassa� en� biogas,� windkracht,� zonne�energie� en�

waterkracht.�De�laatste�jaren�is�vooral�de�productie�op�basis�van�biomassa,�biogas,�wind�en�

zon� toegenomen.� Voor� woningtoepassingen� zijn� vooral� de� energie� uit� PV�installaties� en�

biomassa�toepasbaar.�

������������������������������������������������������������

37�Kleine�warmtekrachtkoppelingen�die�bijvoorbeeld�in�eengezinswoningen�kunnen�worden�toegepast.  
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Figuur�5.4:�Productie�van�Groene�stroom�(GWh)�en�toetsing�aan�doelstellingen�groenestroomcertificaten�(GSC’s)�
in�Vlaanderen�1994�2009�(MIRA�2010)�

3. INVENTARIS�TOEGEPASTE�INSTALLATIES�IN�BELGISCHE�

PASSIEF��EN�LAGE�ENERGIEWONINGEN�
Analoog� met� de� inventarisatie� van� toegepaste� materialen� in� een� 90�tal� energiebewuste�

woningen� (zie�hoofdstuk�3),�werden�ook�de� technische� installaties�geïnventariseerd.�Voor�

ongeveer� een� derde� van� deze� woningen� is� onvoldoende� informatie� over� de� installaties�

beschikbaar.� Van� de� overige� woningen� maakt� ongeveer� de� helft� gebruik� van� fossiele�

brandstoffen� voor� verwarming,� vaak� in� combinatie� met� zonnecollectoren� en� met� PV�

panelen� voor� elektriciteit.� De� overige� 31� woningen� maken� gebruik� van� biomassaketels,�

warmtepompen,� zonnecollectoren� of� weerstandsverwarming.� Voor� deze� woningen� geldt�

dan� ook� dat� zij� –� mits� de� plaatsing� van� een� aantal� PV�panelen� �� energieneutraal� zouden�

kunnen� worden,� aangezien� zij� in� dat� geval� enkel� hernieuwbare� energiebronnen� zouden�

gebruiken.� Onderstaande� tabel� 5.2� geeft� de� analyse� van� deze� 31� ‘potentiële�

nulenergiewoningen’� weer.� Aangezien� het� over� woningen� gaat� met� een� zeer� lage�

energievraag,�neemt�sanitair�warm�water�een�aanzienlijk�deel� in�van�de�warmtevraag�van�

de� woning.� In� de� verschillende� rijen� zijn� daarom� de� verschillende� mogelijkheden� voor�

verwarming� van�het� sanitair�warm�water�weergegeven.�De�kolommen�geven�het� concept�

van�de� ruimteverwarming�weer,�waarbij�wordt�aangenomen�dat�–�gezien�de� lage�vraag�–�
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(1)�Offshore�windenergie�(nog�geen�productie�in�2008)�kan�niet�verrekend�worden�voor�de�certificatenverplichting.
(2)�coverbranding�van�vaste�en�vloeibare�biomassa�zoals�hout,�slib,�olijfpitten,�plantaardige�olie,�plantaardige/dierlijke�
vetten�enz..�In�2009�inclusief�verbranding�organische�fractie�huisvuil.
(3)�vergisting�van�organisch�afval�en�slib,�vergassing�van�hout.
(4)�Betreft�het�aantal�vooropgestelde,�respectievelijk�werkelijk�ingeleverde�certificaten�voor�31�maart�van�het�
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dezelfde� installatie�wordt�gebruikt�als�voor�sanitair�warm�water.�Zo�niet�wordt�een� lokale�

bijverwarming�gebruikt.�Voor�de�standaardwoning�werd�op�een�gelijkaardige�manier�tabel�

5.3�opgesteld,�waarbij�ditmaal�de�warmtevraag�voor� ruimteverwarming�als�primair�wordt�

beschouwd�en� in�de�rijen�wordt�weergegeven,� terwijl� sanitair�warm�waterproductie� in�de�

kolommen� wordt� uitgezet.� Voor� dit� type� woning� zijn� geen� specifieke� cases� of� data�

beschikbaar.� De� combinatie� van� productinformatie,� praktische� overweging� en� vergelijking�

met�de�passiefcases�is�hier�bepalend�geweest�voor�de�selectie.�

Uit� de� mini�inventarisatie� van� passiefwoningen� blijkt� de� populariteit� van�

biobrandstofketels.�In�het�bijzonder�de�combinatie�van�een�pelletketel�met�een�thermische�

zonnecollector� komt� vaak� terug,� terwijl� het� gebruiken� van� enkel� een� pelletketel� niet�

voorkomt�in�de�tabel.�Wat�betreft�warmtepompen�worden�vooral�de�luchtwarmtepompen�

vaak� toegepast,� zeker� in� het� geval� dat� er� een� thermische� zonnecollector� wordt� gebruikt.�

Bodemwarmtepompen�zijn�dan�ook�een�grotere�investering,�die�in�woningen�met�een�lage�

energievraag� niet� snel� wordt� gedaan.� Het� hogere� rendement� van� bodemwarmtepompen�

wordt� in� geval� van� de� standaardwoning� wel� als� een� voordeel� gezien.� Aangezien� deze�

woning� een� hogere� energievraag� heeft,� zal� deze� keuze� misschien� wel� aantrekkelijker�

blijken.�In�het�geval�van�een�woning�met�ventilatiesysteem�C�(de�standaardwoning)�wordt�

ook�de�ventilatielucht�warmtepomp�voor�SWW�als�een�optie� in�aanmerking�genomen.�Bij�

de�passiefwoning,�die�vandaag�steeds�met�balansventilatie�is�uitgerust,�kan�ook�nog�warmte�

uit�ventilatielucht�gewonnen�worden,�en� indien�nodig�bijverwarmd�d.m.v.�een�elektrische�

weerstand.�Dit�systeem�noemt�men�een�compactaggregaat.�Verder�kan�verwarming�via�een�

elektrische� weerstand� op� basis� van� hernieuwbare� elektriciteit� uit� fotovoltaïsche� panelen�

vermeld�worden.�Aangezien�in�België�kleine�windmolens�nog�niet�echt�commercieel�vatbaar�

zijn� en� daarom� moeilijk� te� onderzoeken� zijn,� worden� zij� achterwege� gelaten� in� deze�

masterproef.� Hetzelfde� geldt� voor� micro�warmtekrachtkoppelingen� op� fossiele�

brandstoffen�of�biobrandstoffen.���
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HOOFDSTUK�6�
METHODOLOGIE�

In�dit�hoofdstuk�wordt�de�methodologie�van�het�onderzoek�in�detail�uiteengezet.�Hoewel�in�

de�norm�ISO�14000�een�aantal�richtlijnen�met�betrekking�tot�de�verschillende�stappen�van�

een� levenscyclusanalyse� worden� gegeven,� zijn� er� nog� een� heel� aantal� vrijheidsgraden� die�

moeten� worden� ingevuld.� Bovendien� kent� de� levenscyclusanalyse� van� een� woning� een�

aantal� specifieke� vragen/noden.� Onderstaande� bespreking� licht� onder� andere� de�

gehanteerde� software,� LCA�structuur,� data,� meetconventie,� levensduren� en�

interpretatiewijze�van�het�onderzoek�in�deze�masterproef�toe.�Hiervoor�wordt�in�de�eerste�

plaats� teruggegrepen� naar� twee� recente� onderzoeken� naar� levenscyclusanalyses� van�

woningen�in�België:�

� ’Optimisation� of� extremely� low� energy� residential� buildings’,� een�
doctoraatsverhandeling�door�Griet�Verbeeck�(K.U.�Leuven,�2007)�

� �‘Sustainable� building:� the� development� of� an� evaluation� method’,� een�
doctoraatsverhandeling�door�Karen�Allacker�(K.U.�Leuven,�2010)�

Ook�van�de�ervaring�van�het�Vlaamse�instelling�voor�technologisch�onderzoek�(VITO)�wordt�

gretig�gebruik�gemaakt.�

De� operationele� energie� wordt� bepaald� met� behulp� van� de� EPB�berekeningsmethode.�

Aangezien� deze� methode� vrij� voor� de� hand� ligt,� wordt� er� in� dit� hoofdstuk� niet� verder� op�

ingegaan.�Specifieke�toepassingen�worden�evenwel�toegelicht�in�hoofdstuk�8.�

1. CASE�WONING�
De�woning�die�werd�geselecteerd�voor�dit�onderzoek�is�een�vrijstaande�passiefwoning�van�

een�Belgisch� bouwbedrijf� (zie� figuur�6.1).�Deze�keuze� leek� relevant,�aangezien�de�analyse�

van� zo’n� ‘typewoning’� nuttige� resultaten� kan� opleveren� voor� latere� versies� van� dezelfde�

woning.�Bovendien�blijkt�de�keuze�voor�een�vrijstaande�eengezinswoning�ook�kwantitatief�

significant.� Vrijstaande� eengezinswoningen� maken� immers� meer� dan� 65%� uit� van� alle�

nieuwe� residentiële� gebouwen� (IDD� e.a.� 2001,� p.27).� Door� de� woning� als� een�

reproduceerbaar� item� te� zien� wordt� met� andere� woorden� getracht� een� logica� te�

ontwikkelen� die� niet� louter� voor� één� specifiek� gebouw,� maar� voor� meerdere� gemiddelde�

vrijstaande�gezinswoningen�inzetbaar�is.��
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�Figuur�6.1:�Case�woning:�zij��en�achtergevel.�

Deze�woning�met�plat�dak�is�goed�georiënteerd�–�de�voorgevel�op�het�noordwesten�en�de�

achtergevel�op�het�zuidoosten�–�en�telt�een�gelijkvloers�met�carport�en�één�verdieping.�De�

vensters�zijn�strategisch�geplaatst�voor�optimale�zonnewinsten�en�voorzien�van�zonwering�

om�oververhitting�te�voorkomen.��

Figuur�6.2:�Illustraties�en�plannen�modelwoning:�gelijkvloers�(links)�en�verdieping�(rechts)�

In� bovenstaande� plannen� wordt� de� indeling� van� de� woning� duidelijk.� De� gelijkvloerse�

verdieping� omvat� een� inkom� met� trap,� een� wc,� een� leefruimte� met� open� keuken� en� een�

berging/wasplaats� waar� alle� technische� installaties� worden� ondergebracht.� De� eerste�

verdieping� telt� drie� slaapkamers,� een� wc,� een� badkamer� en� een� nachthal.� Aangezien� een�

carport�geen� typisch�of�noodzakelijk�onderdeel� van�een�vrijstaande�woning� is,�werd�deze�

weggelaten� in� het� onderzoek.� Deze� vereenvoudiging� beïnvloedt� het� K�� en� E�peil� van� de�

woning� bovendien� niet� en� vergemakkelijkt� de� begroting� van� de� benodigde�

materiaalhoeveelheden.� Tabel� 6.1� geeft� tenslotte� enkele� basisgegevens� van� de�

geanalyseerde�woning�weer.�

�
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Algemene�informatie�case�woning�
Aantal�bewoners� 4�
Voetafdruk�woning� 94�m²�
Nuttige�vloeroppervlakte� 143.3�m²�
Verliesoppervlakte�gebouwschil� 467.75�m²�
Beschermd�volume� 653.06�m³�
Compactheid�C� 1.4�m�

Tabel�6.1:�Overzicht�algemene�gegevens�woning�

2. �KEUZE�VAN�DE�LCA�SOFTWARE�
De� keuze� voor� een� bepaald� softwareprogramma� voor� levenscyclusanalyses� hangt� sterk�

samen� met� de� vooropgestelde� eisen� en� doelstellingen� van� de� studie� in� kwestie.� De�

databank,� gekoppeld� aan� de� software,� vormt� daarbij� een� belangrijke� bijkomende� factor.�

Meestal� wordt� een� globale� opdeling� gemaakt� tussen� twee� mogelijke� softwaretypes� –� de�

vereenvoudigde�pakketten�en�de� rekenmachines.�De�vereenvoudigde�pakketten�zijn� tools�

waarmee� zeer� snel� een� vereenvoudigde� LCA� kan� worden� uitgevoerd.� Deze� programma’s�

zijn� handig� om� reeds� tijdens� de� ontwerpfase� zicht� te� krijgen� op� de� potentiële�

milieueffecten,�zodat�tijdige�bijsturing�mogelijk�is�(Desmyter�2001,�p.10).�Het�probleem�van�

dergelijke�pakketten38�is�dat�methode�en�model�reeds�in�grote�lijnen�vastliggen.�De�lijst�met�

beschikbare�standaardcomponenten�is�echter�vaak�nogal�beperkt�en�meer�dan�eens�moet�

voor� benaderende� producten� worden� gekozen.� Bovendien� kan� de� gebruiker� niet� bepalen�

welke� processen� in� rekening� worden� gebracht,� welke� data� worden� gebruikt� en� hoe� de�

resultaten�worden�weergegeven.�Er� is�met�andere�woorden�een�gebrek�aan�transparantie�

inzake�nauwkeurigheid� en�herkomst�van�data�en� resultaten� (Blom�2005,�p.2).�Als� tweede�

type� heb� je� de� ‘rekenmachines’,� waarbij� de� gebruiker� zelf� een� methodologie� bepaalt� en�

data� selecteert.� In� dit� onderzoek� wordt� ervoor� geopteerd� om� LCA’s� te� ontwikkelen� met�

behulp�van�deze�software,�meer�bepaald�het�softwarepakket�SimaPro,�ontwikkeld�door�het�

Nederlandse�PRé�Consultants.�

2.1. SimaPro�

SimaPro� is� een� instrument� dat� LCA’s� volledig� kan� berekenen� volgens� de� wensen� van� de�

gebruiker.�Er�zijn�reeds�verschillende�databases�met�constructiematerialen�beschikbaar�die�

probleemloos� in� SimaPro� geïmplementeerd� kunnen� worden.� Bovendien� kunnen� data� tot�

������������������������������������������������������������

38�Pakketten�zoals�Eco�Quantum,�EQUER,�OGIP,�GreenCalc,�ENVEST�en�ATHENA.�
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het�kleinste�deelproces�bestudeerd�en�eventueel�aangepast�worden.�Bijkomende�processen�

en�materialen�kunnen�bovendien�eenvoudig�worden�ingevoerd�wanneer�de�benodigde�data�

voorhanden�zijn.�Methodes�zijn�vrij�te�kiezen�en�ook�de�ontwikkeling�van�nieuwe�methodes�

is�mogelijk.�Met�behulp�van�SimaPro�kunnen�complexe�levenscycli�met�andere�woorden�op�

een� systematische� en� heldere� manier� worden� ontwikkeld� (Blom� 2005,� p.19).� SimaPro� is�

tevens� de� software� die� gehanteerd� wordt� door� het� VITO� en� de� meeste� Vlaamse�

onderzoeken.� De� resultaten� van� dit� onderzoek� zullen� daarom� compatibel� zijn� met� deze�

studies.�

3. BEPALING�VAN�DOEL�EN�REIKWIJDTE�
Het�doel�van�deze�studie�is�om�een�LCA�uit�te�voeren�van�verschillende�scenario’s�van�een�

nulenergiewoning.� Op� die� manier� kan� de� totale� energievraag� als� gevolg� van� de�

constructiewijze� en� materiaalkeuze� (hout�� of� massiefbouw),� de� performantie� van� de�

gebouwschil� (passief� of� toekomstige� standaard)� en� de� technische� installaties� begroot� en�

vergeleken�worden.��

3.1. Functionele�eenheid�

De� functionele� eenheid� zal� variëren� binnen� de� verschillende� deelonderzoeken� en� zal�

daarom�telkens�ter�plaatse�worden�toegelicht.�Voor�de�LCA�van�een�volledige�woning�wordt�

de� in� de� literatuurstudie� ontwikkelde� definitie� voor� nulenergiewoningen� gehanteerd� als�

functionele�eenheid.�Concreet�betekent�dit�dat�elke�woning�een�netto�energieverbruik�van�

nul�megajoule�op�jaarbasis�heeft.�De�enige�variërende�parameters�binnen�deze�functionele�

eenheid� zijn� de� materiaal�� en� installatiekeuze.� Afmetingen,� indeling� en� oriëntatie� blijven�

immers�nagenoeg�gelijk.�

3.2. Systeemgrenzen�en�allocatieprocedure�

Voorafgaand� aan� de� ontwikkeling� van� een� levenscyclusmodel� is� het� noodzakelijk� om�

duidelijk� de� systeemgrenzen� van� dat� model� zeer� goed� af� te� bakenen.� Enkel� de�

levenscyclusfases�of�processen�met�een�relevante�en�significante�bijdrage�aan�het�beoogde�

resultaat�van�de�studie�worden�opgenomen�in�de�analyse.��

Alvorens� de� systeemgrenzen� kunnen� worden� vastgelegd,� moet� bovendien� een� passende�

allocatieprocedure� worden� geselecteerd.� Allocatie� betekent� dat� de� impact� van�

verschillende� gerelateerde� producten� of� processen� met� meerdere� in�� en� outputs� volgens�

vaste� regels� wordt� verdeeld� over� deze� producten.� De� levenscyclus� van� een� product� is�
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immers� vaak� sterk� verweven� met� tal� van� andere� producten.� Hiervoor� kunnen� twee�

karakteristieke� toepassingen� van� allocatie� aangehaald� worden.� Enerzijds� creëren�

productieprocessen� vaak� meerdere� outputs� (producten� of� restfracties).� Een� voorbeeld�

hiervan�is�het�zagemeel�dat�vrijkomt�bij�het�verzagen�van�houten�planken.�Deze�restfracties�

moeten� afgetrokken� worden� van� het� bestudeerde� product.� Zoniet� wordt� een� overmatige�

impact� aan� dit� bestudeerde� product� toegekend.� Anderzijds� moet� de� impact� van� de�

productiefase� van� recycleerbare� en� herbruikbare� producten� verdeeld� worden� over� de�

opeenvolgende� levenscycli� waarbinnen� ze� kunnen� toegepast� worden.� Op� deze� manier�

worden� de� voordelen� die� gepaard� gaan� met� recyclage� en� hergebruik� correct� in� rekening�

gebracht.�

�
Figuur�6.3:�Systeemgrenzen�en�allocatieprocedures�(van�den�Dobbelsteen�&�Alberts�2001,�p.29)�

Om� het� eerste� type� allocatie� –� één� proces� met� meerdere� in�� of� outputs� –� correct� in�

rekening� te�brengen�wordt�dit�proces� zoveel�mogelijk�opgesplitst� in�deelprocessen,� zodat�

niet�relevante�onderdeeltjes�buiten�de�studie�kunnen�blijven�en�allocatie�wordt�vermeden.�

Verder�worden�de�inputs�van�het�systeem�verdeeld�over�zijn�verschillende�outputs�volgens�

de� fysieke� relaties� en� proporties� tussen� beiden� (ISO� 14044� 2006,� p.14).� Voor� het� tweede�

allocatietype� (hergebruik� en� recyclage)� zijn� er� verschillende� allocatieprocedures�

voorhanden39.� In� deze� studie� worden� enkel� de� impacten� in� rekening� gebracht� die�

rechtstreeks� door� het� gebruikte� product� zijn� veroorzaakt.� Hierbij� worden� consequent� de�

volgende�principes�gevolgd:�

� Voor� de� constructie� van� het� gebouw� wordt� louter� gewerkt� met� ‘primaire’�

materialen� en� dus� geen� gerecycleerde� of� hergebruikte� materialen.� Dit� om� te�

vermijden� dat� de� voordelen� (op� vlak� van� energie�� en� materiaalbesparing)� van�

������������������������������������������������������������

39�Voor�een�overzicht�van�de�opties� inzake�allocatie�verwijzen�we�naar�de�conferentiebijdrage�‘End�of�life�LCA�
allocation�methods:�open�loop�recycling�impacts�on�robustness�of�material�selection�decisions’�(Nicholson�e.a.�
2009).�
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recyclage� of� hergebruik� dubbel� geteld� worden� (Allacker� 2010,� p.29).� Dit� betekent�

dat� de� impact� van� de� primaire� materialen� volledig� wordt� toegekend� aan� het�

gebruikte�product.�

� De� eindelevensduurbehandeling� wordt� als� volgt� in� rekening� gebracht:�

energierecuperatie�door�de�verbranding�van�materialen�en�uitsparing�van�nieuwe�

materialen�als�gevolg�van� recyclage�of�hergebruik�worden�als�winsten� in� rekening�

gebracht,�verwerkingsenergie�en�transport�als�lasten.�

Aan� de� hand� van� de� hierboven� benoemde� allocatieprocedure� kunnen� nu� de�

systeemgrenzen�vastgelegd�worden.�De�figuur�6.4�geeft�deze�systeemgrenzen�weer.�

�
Figuur�6.4:�Systeemgrenzen�onderzoek�

4. LEVENSCYCLUSINVENTARIS�

4.1. Structuur�van�de�levenscyclusinventaris�

4.1.1. De�bouwelementen�

De�structuur�van�de� levenscyclusinventaris�bepaalt�welke�verdere�analyses,�vergelijkingen�

en�conclusies�kunnen�worden�gemaakt.� In�dit�onderzoek�zal�gebruik�gemaakt�worden�van�

een� inventarisstructuur� op� basis� van� de� elementenmethode.� Deze� methode� deelt� een�

gebouw� (niveau� 1)� op� in� gehelen,� zoals� de� onderbouw� en� bovenbouw,� de� technische�

uitrusting� en� de� inrichting� (niveau� 2).� Deze� gehelen� zijn� vervolgens� samengesteld� uit�

bouwelementen�zoals� ‘buitenwanden’�en� ‘verwarmingsinstallaties’� (niveau�3).� �Vervolgens�
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kan�ieder�bouwelement�opgedeeld�worden�in�een�aantal�taken,�zoals�‘het�metsen�van�een�

dragende�muur’�(niveau�4).�Tenslotte�bestaat�iedere�taak�uit�één�of�meerdere�materialen�of�

processen,�zoals�de�‘minerale�wol’�die�moet�worden�aangebracht�in�de�spouwmuur�(niveau�

5).�De�elementenmethode�werd�ontwikkeld�om�reeds�van�bij�de�ontwerpfase�de�kosten�van�

gebouwen� te� kunnen� inschatten� en� evalueren.� Gedurende� het� ontwerp�� en� bouwproces�

kan�de�informatie�verfijnd�of�gewijzigd�worden.�Varianten�kunnen�worden�vergeleken�en�de�

impact�van�alternatieve�elementkeuzes�op�de�totale�kost�kan�snel�worden�begroot�(Allacker�

2010,� p.99).� De� hiërarchische� structuur� waarin� zowel� de� totaliteit� als� het� detail� worden�

opgenomen� en� de� opdeling� in� vrij� onafhankelijke� en� vertrouwde� bouwelementen� maken�

dat� deze� methode� ook� voor� een� levenscyclusanalyse� interessant� is.� Aangezien� in� dit�

onderzoek� de� volledige� levenscyclus� beschouwd� wordt� en� bijvoorbeeld� niet� enkel� de�

constructiefase,� is� de� opdeling� in� bouwtaken� (niveau� 4)� minder� interessant.� In� plaats�

daarvan� zal� een� opdeling� gemaakt� worden� tussen� verschillende� materiaalfuncties� zoals�

isolatie,� afwerking� en� structuur� en� tussen� verschillende� gebouwonderdelen� zoals� dak,�

verdiepingsvloer,� buitenwand.� Op� die� manier� kunnen� de� aandelen� van� deze� functies� en�

materialen�in�het�gebouw�worden�begroot�en�besproken.�

Voorgenoemde� opdeling� volgens� elementen� laat� zowel� een� bottom�up� als� een� top�down�

onderzoeksbenadering� toe.� Zoals� besproken� in� hoofdstuk� 3� wordt� in� het� geval� van� een�

bottom�up� benadering� vertrokken� van� de� analyse� van� een� aantal� functies� of�

bouwelementen�waaruit�vervolgens�het�gebouw�wordt�samengesteld.�In�het�andere�geval,�

de�top�down�benadering,�wordt�eerst�een�volledig�gebouw�ingevoerd�dat�vervolgens�meer�

en�meer�wordt�verfijnd.�In�dit�onderzoek�zal�gebruik�gemaakt�worden�van�een�combinatie�

van� beide� benaderingen.� Zo� wordt� bijvoorbeeld� eerst� de� volledige� gebouwschil�

geanalyseerd� om� te� ondervinden� waar� zich� belangrijkste� impacten� situeren.� Vervolgens�

worden�via�de�bottom�up�benadering�mogelijke�alternatieve�elementen�onderzocht�die�dan�

uiteindelijk�opnieuw�tot�een�volledige�gebouwschil�worden�samengebracht.�Op�die�manier�

kunnen�enerzijds�de�globale�tendensen�worden�onderzocht�en�anderzijds�de�onderliggende�

oorzaken� meer� in� detail� worden� besproken.� Bovendien� kunnen� onzekerheden� en�

onnauwkeurigheden� ten� gevolge� van� een� top�down� benadering� hier� opgemerkt� en�

behandeld�worden.��

(0/0)� Building�
(0/GPM)� Building�Envelope�per�element�type+use�
��������(13/GPM)� Groundfloor�
� […]�
(00/0)� Technical�Equipment�per�element�type+use�
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��������(56/0)� Heating�services�
��������(56a/0)� Heating�services_production�and�storage�
��������(56b/0)� Heating�services_distribution�and�emission�
��������� […]�

Tabel�6.2:�Structuur�van�de�levenscyclusinventaris:�opdeling�in�bouwelementen�

Tabel� 6.2� geeft� het� basisprincipe� van� de� gehanteerde� elementenstructuur� weer.� De� twee�

eerste� cijfers� van� de� codering� zijn� overgenomen� uit� de� SfB�classificatiemethode40.� Het�

eerste� cijfer� slaat� op� de� groep� van� bouwelementen� waartoe� dit� element� behoort� en� het�

tweede�cijfer�slaat�dan�op�het�bouwelement�zelf.�Bijvoorbeeld�in�de�code�‘57’�slaat�de�‘5’�op�

de�groep�van� technische� uitrustingen�die�hoofdzakelijk�met� fluïda�werken,�en� de� ‘7’� slaat�

dan� specifiek� op� ventilatie�uitrusting.� Bovenstaande� structurering� maakt� het� met� andere�

woorden�mogelijk�om�op�een�overzichtelijke�manier�elk�element�een�unieke�naam�toe� te�

kennen�in�SimaPro.�

Vervolgens� moet� nog� opgemerkt� worden� dat� hoewel� de� bouwelementen� vrij� duidelijke�

entiteiten�zijn,�deze�toch�altijd�in�zekere�zin�afhankelijk�zijn�van�elkaar.�Zo�is�het�meer�dan�

waarschijnlijk� dat� een� woning� met� houtskeletwanden� geen� betonnen� dak� zal� krijgen.�

Vreemde� combinaties� worden� in� dit� onderzoek� daarom� vermeden.� Anderzijds� zijn� er�

secundaire� afhankelijkheden� waar� rekening� mee� gehouden� moeten� worden.� Wanneer�

bijvoorbeeld� de� isolatiedikte� van� een� wand� sterk� wijzigt,� dan� zal� ook� de� breedte� van�

funderingszolen�moeten�worden�aangepast.��

4.1.2. De�levenscyclusfasen�en��processen�

Zoals�een�gebouw�kan�opgedeeld�worden�in�bouwelementen,�zo�wordt�de�levenscyclus�van�

een� gebouw� verdeeld� in� een� aantal� levenscyclusfasen.� Volgende� fasen� kunnen� worden�

onderscheiden:� ‘ontginning� en� productie’,� ‘transport� naar� de� site’,� ‘constructie’,� ‘gebruik�

(operationele� energie,� vervanging� en� onderhoud)’,� ‘deconstructie’,� ‘transport� naar� de�

eindelevensduurbehandeling’� en� ‘eindelevensduurbehandeling� (end�of�life,� EOL)’.� � In� dit�

onderzoek� worden� de� constructiefase� en� de� deconstructiefase� niet� beschouwd� omdat�

hierover� weinig� betrouwbare� informatie� voorhanden� is.� Om� dezelfde� redenen� wordt� ook�

het� onderhoud� van� de� woning� niet� meegenomen� in� het� onderzoek.� De� vervanging� van�

elementen� tijdens� de� gebruiksfase� van� het� gebouw� wordt� in� rekening� gebracht� in� de�

������������������������������������������������������������

40 De SfB-classificatie (Samenwerkingscommitee voor bouwvraagstukken) is een codering van 
gebouwdelen die oorspronkelijk wordt gehanteerd voor kostencalculaties en bestekomschrijvingen. 
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‘ontginning� en� productie’�fase,� waardoor� in� de� gebruiksfase� enkel� nog� de� operationele�

energie� moet� worden� bepaald.� Tabel� 6.3� geeft� weer� op� welke� wijze� de� opdeling� in�

bouwfasen� gebeurt� binnen� de� inventarisstructuur.� Deze� vier� fasen� zijn� ‘manufacturing’,�

‘transport�to�site’,�‘transport�to�EOL’�en�‘EOL’.�

(00/0)� Technical�Equipment�per�phase�
����(00/A/0)� Technical�Equipment_manufacturing�
��������(56a/A/0)� Heating�services_prod&stor_manufacturing�
��������(56b/A/0)� Heating�services_dist&emis_manufacturing�
����(00/B/0)� Technical�equipment_transport�to�site�
��������(…)� …�
����(00/F/0)� Technical�equipment_transport�to�EOL�
��������(…)� …�
����(00/G/0)� Technical�equipment_EOL�
��������(…)� …�

Tabel�6.3:�Structuur�van�de�levenscyclusinventaris:�opdeling�in�bouwfasen�

4.2. Databank�

Eén�van�de�meest�tijdrovende�stappen�in�de�levenscyclusanalyse�is�het�verzamelen�van�data�

over�de�uiteenlopende�materialen�en�processen�die�deel�uitmaken�van�de�levenscyclus�van�

een�product.�Gelijktijdig�met�de�ontwikkeling�van�de�levenscyclusanalyse�zijn�dan�ook�een�

aantal�databanken�uitgebouwd.�In�dit�onderzoek�wordt�gebruik�gemaakt�van�de�Zwitserse�

ecoinvent�databank�(versie�2.2).�Deze�blijkt�met�zo’n�4000�datasets�niet�alleen�een�van�de�

meest�volledige�databanken�te�zijn�voor�de�Europese�context,�maar�wordt�ook�beschouwd�

als� één� van� de� meest� transparante� en� coherente.� Bovendien� wordt� deze� databank�

regelmatig� bijgewerkt� (Allacker� 2010,� p.27;� Verbeeck� 2007,� p.41).� Deze� data� zijn�

aangemaakt�volgens�de�ISO�standaard�en�gelden�voor�de�Zwitserse�en/of�Europese�context,�

wat� gezien� de� globale� markten� en� gelijkaardige� productieprocessen� voor� de� meeste�

producten� betrouwbare� data� geeft.� Voor� een� aantal� elementen� zijn� wel� nationale� data�

beschikbaar.� Een� voorbeeld� hiervan� is� de� samenstelling� van� de� elektriciteitsproductie.�

Bovendien� heeft� het� VITO� voor� een� heel� aantal� data� een� voor� België� representatieve�

variant� van� de� oorspronkelijke� Zwitserse� data� gemaakt.� Daarbij� wordt� de� Duitse� of�

Zwitserse�elektriciteitsmix�gewijzigd�naar�een�Europese�mix.�Dit�komt�doordat�vele�in�België�

toegepaste� materialen� geheel� of� gedeeltelijk� (elders)� in� Europa� worden� gemaakt.�

Bovendien� blijkt� de� Europese� elektriciteitsmix� een� vrij� goede� benadering� te� zijn� van� de�

Belgische�mix.�De�aangepaste�data�zijn�weergegeven�in�bijlage�A�&�C�en�herkenbaar�aan�het�

suffix�“_H”�of�de�vermelding�‘manufacturing’.�
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Figuur�6.5:�CED�test�van�verschillende�elektriciteitsmixen�(Zwitserland,�België�en�Europa)�

4.2.1. Ontginning�en�productie:�‘cradle�to�gate41’�

De� ecoinvent� databank� bevat� datasets� van� verschillende� vormen.� Naast� een� groot� aantal�

grondstoffen� en� materialen� zijn� er� ook� halfafgewerkte� en� afgewerkte� producten�

beschikbaar.� Ook� kan� een� heel� aantal� processen� zoals� productieprocessen,�

transportprocessen,� bewerkingen,� enz.� teruggevonden� worden.� Elk� van� deze� datatypes�

wordt�gebruikt�in�dit�onderzoek:�

1. Afgewerkt� en� samengesteld� product� dat� rechtstreeks� toepasbaar� is.� Bv.� een�

verlaagd�plafond.�

2. Afgewerkt�of�samengesteld�product,�aangepast�aan�recentere�data,�Belgische�data,�

verschillende� hoeveelheden…� Bv.� een� warmwaterboiler� met� een� gewijzigde�

inhoud.�

3. Zelf� samengesteld� product� of� element� op� basis� van� beschikbare� producten,�

materialen�en�processen.�Bv.�een�volledige�muuropbouw.�

4.2.2. Transport�

De�levenscyclus�van�een�materiaal�bevat�verschillende�transportmomenten.�Het�transport�

dat�plaatsvindt� tussen�de� ontginning�en�het� afgewerkte�product� aan�de� fabriekspoort,� zit�

reeds� vervat� in� de� levenscyclusfase� ‘ontginning� en� productie’.� � Daarnaast� zijn� nog� twee�

������������������������������������������������������������

41�De�meeste�productdata�bevatten�alle�materialen�en�processen�van�de�ontginning�van�de�grondstoffen�tot�en�
met�het�product�in�de�fabriek�klaar�is.�In�het�geval�andere�processen�zoals�transport�reeds�zijn�meegeteld,�dan�
worden�deze�weg�gefilterd.��
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transportmomenten� belangrijk:� het� eerste� is� het� transport� van� materialen� naar� de� site�

(‘transport�to�site’).�Hierbij�gaat�het�zowel�om�materialen�die�voor�de�constructie�worden�

aangevoerd,�als�om�onderdelen�die�moeten�worden�vervangen�gedurende�de�gebruiksfase.�

Het� tweede� transportmoment� vindt� plaats� wanneer� bouwafval� van� de� site� naar� een�

eindelevensduurbehandeling�vervoerd�wordt�(‘transport�to�EOL’).�Ook�hier�gaat�het�zowel�

om�materialen�die�bij�deconstructie�van�het�gebouw�worden�afgevoerd,�als�om�de�afvoer�

van�de�materialen�die�tijdens�de�gebruiksfase�vervangen�worden.��

Om� de� transportafstanden� en� transportmiddelen� van� verschillende� bouwmaterialen� in� te�

schatten,�wordt�gebruik�gemaakt�van�de�resultaten�van�een�Belgische�enquête�uitgevoerd�

door� het� WTCB.� Deze� enquête� geeft� voor� verschillende� categorieën� van� bouwmaterialen�

weer�van�welke�transportmiddelen�ze�gebruik�maken�en�over�welke�afstanden�ze�worden�

getransporteerd.�Bij�het�transport�naar�de�site�wordt�een�opdeling�gemaakt�in�transport�dat�

rechtstreeks�van�de�fabriek�naar�de�site�gaat�en�transport�via�een�handelaar.�Voor�transport�

naar�de�eindelevensduurbehandeling�wordt�een�opdeling�gemaakt�in�materialen�die�al�dan�

niet� op� de� werf� gesorteerd� zijn,� of� al� dan� niet� via� een� containerbedrijf� naar� de� EOL�

behandeling�worden�gevoerd.�

In�ons�onderzoek�worden�de� resultaten�van�de�enquête� (inclusief�de�kleine�aanpassingen�

door� VITO)� gebundeld� in� drie� soorten� transportmiddelen� per� bouwmateriaal,� namelijk� de�

zware�en�lichte�vrachtwagens�en�de�bestelwagens.�Het�onderscheid�of�transport�al�dan�niet�

via�een�handelaar�of�containerbedrijf�gebeurt,�wordt�niet�gemaakt.�In�plaats�daarvan�wordt�

gebruik�gemaakt�van�een�gemiddelde�waarde�per�bouwmateriaal�en�per�transportmiddel.�

De� transporten� in� ecoinvent� worden� ingegeven� in� tonkilometers.� Dit� betekent� dat� de�

afgelegde� afstand� dient� te� worden� vermenigvuldigd� met� de� getransporteerde� massa.�

Daarbij�wordt�uitgegaan�van�een�belastingsgraad�van�60%,�wat�bij�benadering�overeenkomt�

met�een�vrachtwagen�die�volgeladen�naar�de�werf�vertrekt�en�leeg�terugkomt.��

4.2.3. Gebruiksfase:�energie�

Het� energieverbruik� tijdens� de� gebruiksfase� wordt� niet� ingegeven� in� de�

levenscyclusanalyse,�maar�afzonderlijk�bestudeerd�op�basis�van�berekeningen�met�de�EPB�

software.��

4.2.4. Gebruiksfase:�levensduur�en�vervanging�van�de�elementen�

Tijdens� de� gebruiksfase� worden� sommige� onderdelen� vervangen� wanneer� zij� hun� functie�

niet�langer�kunnen�volbrengen�(bijvoorbeeld�een�installatie�die�stuk�gaat,�een�dakafdekking�
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die� niet� langer� waterdicht� is)� of� om� esthetische� en� sociale� redenen� (het� vervangen� van�

afwerkingslagen� zoals� pleisterwerk� en� verflagen).� Er� wordt� verondersteld� dat� een�

component�steeds�vervangen�wordt�door�een�identieke�component�en�dat�er�verder�geen�

ingrijpende� verbouwingen� plaatsvinden.� De� woning� blijft� er� met� andere� woorden� min� of�

meer�hetzelfde�uitzien�gedurende�zijn�hele�levensduur.��

Om� zo� consequent� mogelijk� levensduren� vast� te� leggen� wordt� zoveel� mogelijk� gebruik�

gemaakt� van� één� referentiedocument:� (BCIS� 2006).� Wanneer� andere� informatie� wordt�

gebruikt,�zal�dit�steeds�duidelijk�worden�vermeld.��

Onderstaande� tabel� geeft� een� overzicht� van� de� gehanteerde� levensduur� per� component�

weer.�

Gehanteerde�levensduur�per�component��(volgens�BCIS)�
� life�span�of�building 60�(30,�120)�
GEBOUWSCHIL�
� life�span�of�soil 60�
� life�span�of�floor�on�soil� 60�
� life�span�of�foundations 60�
� life�span�of�primary�elements�of�exterior�walls� 60�
� life�span�of�primary�elements�of�interior�walls� 60�
� life�span�of�primary�elements�of�floors� 60�
� life�span�of�primary�elements�of�stairs 30�
� life�span�of�primary�elements�of�roofs 30�
� life�span�of�secondary�elements�of�exterior�walls�(incl.�

windows)�
30�

� life�span�of�secondary�elements�of interior�walls 30�
� life�span�of�secondary�elements�of�floors 30�
� life�span�of�secondary�elements�of�stairs 30�
� life�span�of�low�ceiling 30�
� life�span�of�secondary�elements�of�roofs 30�
� life�span�of�top�finishing�of�stairs 15�
BUITENAFWERKING�
MUUR�

life�span�of�exterior�finishing�of�exterior�walls 15�

� life�span�of�exterior�finishing�of�exterior�walls�� baksteen 80�
� life�span�of�exterior�finishing�of�exterior�walls�� houten�

beplanking�
30�

� life�span�of�exterior�finishing�of�exterior�walls�� keramische�
tegels�

40�

� life�span�of�exterior�finishing�of�exterior�walls�� minerale�
pleister�

15�

� life�span�of�exterior�finishing�of�exterior�walls�� vezelcement� 35�
BINNENAFWERKING�
MUUR�

life�span�of�interior�finishing�of�walls 15�

� life�span�of�interior�finishing�of walls��
gipskarton/gipsvezelplaten�

37�

� life�span�of�interior�finishing�of�walls�� bepleistering 50�
VLOERAFWERKING� life�span�of�top�finishing�of�floors 15�
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� life�span�of�top�finishing�of�floors�– houten�plankenvloer� 30
� life�span�of�top�finishing�of�floors�– keramische�tegels� 50
� life�span�of�top�finishing�of�floors�– kurktegels 15
� life�span�of�top�finishing�of�floors�– linoleum�tegels�

life�span�of�top�finishing�of�floors�–�laminaat42�
20
20

PLAFONDAFWERKING� life�span�of�finishing�of�ceilings 15
� life span�of�finishing�of�ceilings�� gipskartonplafond� 40
� life�span�of�finishing�of�ceilings�� pleisterplafond� 35
� life�span�of�finishing�of�ceilings��� verlaagd�gipskartonplafond� 25
DAKAFWERKING� life�span�of�exterior�finishing�of�roofs 20
� life�span�of�green�roof�43� 40
TECHNISCHE�INSTALLATIES�
VERWARMING life�span�of�heating�systems 20
� life�span�of�heating�emission�and�distribution�systems� 60
� Life�span�of�heating�production�and�storage�systems�� 20
� life�span�of�ventilation�systems 20
� life�span�of�primary�electricity�supply�systems 20
� Life�span�of�photovoltaic�systems 20
� life�span�of�metal�construction�on�roof 60
VERF� Replacement�inverval�for�paintsystems 7

Tabel�6.4:�Gebruikte�levensduren�voor�alle�onderdelen�van�het�gebouw�(BSIC�2006)�

4.2.5. Eindelevensduurbehandeling�(EOL)�

De� eindelevensduurbehandeling� is� de� laatste� fase� van� de� levenscyclus� van� een� gebouw.�

Deze�fase�omvat�de�behandeling�die�het�bouwafval�krijgt�na�de�afbraak�van�het�gebouw�of�

van� het� te� vervangen� onderdeel.� Net� als� bij� de� transportfasen� wordt� ook� hier� gebruik�

gemaakt�van�de�resultaten�van�een�WTCB�enquête�voor�de�hedendaagse�Belgische�context,�

die� hier� en� daar� zijn� aangepast� naargelang� bevindingen� van� het� VITO.� Voor� verschillende�

categorieën�van�bouw��en�sloopafval�wordt�weergegeven�of�het�afval�al�dan�niet�op�de�werf�

gesorteerd� wordt� en� al� dan� niet� een� containerbedrijf� passeert.� Vervolgens� wordt� een�

opdeling�gemaakt�in�vier�behandelingsprocessen�zijnde:�storten,�verbranden,�hergebruiken�

en�recycleren.�Ieder�materiaal�wordt�procentueel�verdeeld�over�deze�vier�processen.�In�het�

onderzoek�worden�de�resultaten�van�deze�enquête�overgenomen,�waarbij�bijdragen�kleiner�

dan�5%�worden�genegeerd.�Het� is�van�belang�hier�op�te�merken�dat� � in�de�enquête� losse�

materialen� worden� beschouwd.� Het� EOL�proces� kan� er� evenwel� helemaal� anders� uitzien�

wanneer� verschillende� producten� die� aan� elkaar� verbonden� zijn.� Deze� verbonden�

materialen� kunnen� met� andere� woorden� niet� steeds� verwerkt� worden� zoals� hun� ‘losse’�

tegenhanger.��

������������������������������������������������������������

42�Volgens:�http://www.verbouwtips.nl/vloer/laminaat/,�http://www.producteninformatie.be/2007/10/05/wat�
is�laminaat/�en�http://www.laminaatbestellen.com/.�
43��Volgens�(Claus�&�Rousseau�2010,�p.16)�
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De� processen� hergebruik� en� recyclage� worden� verder� ingegeven� als� ‘uitgespaarde�

materialen’� in� de� levenscyclus.� De� productie�energie� wordt� bijgevolg� in� de�

eindelevensduurbehandeling� opnieuw� afgetrokken� van� het� geheel.� Niet� 100%� van� het� te�

recycleren� materiaal� wordt� echter� effectief� omgezet� tot� een� nieuw� product.� Tijdens� het�

recyclageproces� treedt� immers� steeds� materiaalverlies� op� en� gerecycleerde� materialen�

bevatten� bovendien� steeds� een� percentage� nieuwe� grondstoffen.� Daarom� wordt� een�

verliesfractie� van� 10%� toegekend� voor� recyclage.� Ook� bij� hergebruik� van� een� materiaal�

treedt�soms�verlies�op:�een�houten�balk�wordt�bijgezaagd�of�bijgeschaafd.�Dit�is�echter�niet�

altijd� het� geval:� een� onderdeel� van� een� machine� of� een� stalen� ligger� kan� zonder� verlies�

hergebruikt�worden.�Afhankelijk�van�het�materiaal�wordt�een�verliesfractie�van�10%�of�geen�

verliesfactor�gebruikt.�Voor�de�processen�storten�en�verbranden�is�het�vanzelfsprekend�dat�

100%�van�het�materiaal�dat�naar�deze�processen�gaat,�ook�gestort�of�verbrand�wordt.�

Opmerking�

Over�de�eindelevensduurbehandeling�bestaan�vrij�veel�onzekerheden.�Ten�eerste�bestaat�er�

een� grote� variëteit� aan� mogelijke� behandelingsprocessen� en� is� er� vrij� weinig� informatie�

beschikbaar� over� de� milieu�impact� en� efficiëntie� van� recyclageprocessen.� Ten� tweede�

wordt� een� inschatting� van� de� hedendaagse� afvalverwerking� geprojecteerd� op� een� proces�

dat�pas�over�vele� jaren�zal�plaatsgrijpen,�terwijl�er�bij�de�productiefase�wel�een�zekerheid�

bestaat� over� de� productieprocessen� die� vandaag� gangbaar� zijn.� Griet� Verbeeck� beslist�

hierom� om� de� eindelevensduurbehandeling� niet� mee� te� nemen� in� haar� onderzoek�

(Verbeeck�2007,�p.80).�Meer�en�meer� zien�onderzoekers�overigens�de�voordelen�van�een�

‘recycled� content� approach’,� waar� reeds� in� de� geproduceerde� materialen� een� bepaalde�

hoeveelheid�gerecycleerd�materiaal�vervat�zit�volgens�de�hedendaagse�context.�Dit�maakt�

dat�onzekerheden�zoals�recyclage�en�hergebruik�reeds�in�de�productiefase�verwerkt�zitten.�

Deze� benadering� lijkt� ook� voor� dit� onderzoek� interessant,� maar� is� binnen� het� bestek� van�

deze� masterproef� niet� haalbaar� te� zijn� omdat� ze� momenteel� nog� in� volle� ontwikkeling� is�

(Frischknecht� 2010,� pp.� 666�671).� Daarom� wordt� hier� gebruik� gemaakt� van� de� hierboven�

omschreven� aanpak,� hoewel� steeds� rekening� houdende� met� de� onzekerheden� van� de�

resultaten.�De�impact�van�de�EOL�en�het�transport�erheen�zal�daarom�steeds�afgezonderd�

van�de�overige�resultaten�worden�weergegeven.�Het�is�dan�ook�vooral�de�bedoeling�om�een�

grootte�orde� mee� te� geven� van� de� mogelijke� winsten� die� door� EOL� kunnen� worden�

geboekt.�

�
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4.3. Levensduur�van�een�woning�

De�levensduur�van�de�woning�is�erg�bepalend�voor�de�resultaten�van�het�onderzoek.�Zo�zal�

een�kortere� levensduur�het�relatieve�belang�van�de� ingebedde�energie�sterk�verhogen�De�

levensduur� van� een� woning� is� nu� net� erg� moeilijk� in� te� schatten� en� kan� naargelang� de�

omstandigheden� sterk� variëren.� Karen� Allacker� haalt� een� gemiddelde� levensduur� van� 60�

jaar� aan� voor� Belgische� woningen,� een� waarde� die� misschien� wel� beïnvloed� is� door�

gebeurtenissen� zoals� WOII� en� de� bevolkingsexplosie� erna� (Allacker� 2010,� p.105).� Ook� erg�

oude� woningen� komen� voor� en� recentere� woningen� worden� afgebroken.� Ook� in� dit�

onderzoek�zal�een�leeftijd�van�60�jaar�gehanteerd�worden�als�uitgangspunt.�Om�de�impact�

van� deze� keuze� te� begroten� zal� echter� eveneens� een� levensduur� van� 30� en� van� 120� jaar�

getest�worden.���

5. IMPACTANALYSE�OF�EFFECTBEOORDELING�
De� effectbeoordeling� van� deze� studie� wil� vooral� een� idee� geven� van� het� energetische�

besparingspotentieel�van�verschillende�nulenergiewoningen.�De�milieu�impact�–�waarvoor�

energie� eveneens� een� aanvaardbare� indicator� is� –� wordt� in� dit� onderzoek� niet� in� detail�

beschouwd�(zie�hoofdstuk�2).�

5.1. Levenscyclusenergie�

Zoals�reeds�werd�vermeld�kan�de�levenscyclusenergie�van�een�woning�opgedeeld�worden�in�

drie� groepen:� de� ingebedde� energie,� de� operationele� energie� en� de�

eindelevensduurenergie.� De� ingebedde� energie� en� de� eindelevensduurenergie� worden�

samen�ook�de�indirecte�energie�genoemd.�

5.2. De�ingebedde�energie�en�eindelevensduurenergie�

5.2.1. Cumulative�Energy�Demand�(CED)�

De� effectbeoordelingsmethode� gebruikt� om� de� ingebedde� energie� en� de� levenseinde�

energie�te�begroten,�is�gebaseerd�op�de�‘Cumulative�Energy�Demand’.�Deze�methode�wordt�

door� de� ecoinvent�databank� ter� beschikking� gesteld� en� ontstond� in� de� jaren� 1970� na� de�

eerste� oliecrisis.� De� Verein� Deutscher� Ingenieure� stelde� in� 1997� dat� “the� data� on� the�

cumulative�energy�demand�[…]�form�an�important�base�in�order�to�point�out�the�priorities�of�

energy�saving�potentials�in�their�complex�relationship�between�design,�production,�use�and�

disposal.”�(Frischknecht�&�Jungbluth�2007,�p.31)�
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In� de� CED�methode� worden� de� data� uit� de� inventaris� vertaald� naar� zes� categorieën� van�

primaire�energiedragers�(zie�tabel�6.5).�De�totale�primaire�energievraag�is�dan�de�som�van�

deze�zes�categorieën,�en�wordt�uitgedrukt�in�MegaJoule�equivalent.�Voor�meer�informatie�

over� deze� methode� wordt� verwezen� � naar� het� derde� ecoinvent� rapport� uit� 2007�

(Frischknecht�&�Jungbluth�2007,�pp.31�38).��

Non�renewable�
resources�

Fossil� Hard� coal,� lignite,� crude� oil,� natural�
gas,�coal�mining�off�gas,�peat�

� Nuclear� Uranium�

� Biomass� Wood�and�biomass�from�primary�
forests�

Renewable�resources� Biomass� Wood,� food� products,� biomass� from�
agriculture�(e.g.�straw)�

� Wind,� solar,�
geothermal�

Wind� energy,� solar� energy� (used� for�
heat� and� electricity),� geothermal�
energy�

� Water� Run�of�river� Hydro� power,� reservoir�
hydro�power�

Tabel�6.5:�categorieën�van�de�primaire�energiedragers�in�CED�methode�(Frischknecht�&�Jungbluth�2007,�p.32)�

5.2.2. Aanpassingen�aan�de�CED�methode�

Een� eerste� aanpassing� situeert� zich� in� de� categorieën� van� primaire� energiedragers� in� de�

CED�methode�(zie�tabel�6.5).�Hier�wordt�een�onderscheid�gemaakt�tussen�hernieuwbare�en�

niet�hernieuwbare� biomassa,� waarbij� de� niet�hernieuwbare� biomassa� afkomstig� is� uit�

primaire� wouden.� Deze� waarde� is� in� alle� bestudeerde� gevallen� verwaarloosbaar� klein� ten�

opzichte�van�de�andere�categorieën�en�wordt�dus�gewoon�bij�de�hernieuwbare�biomassa�

toegevoegd.��

In� de� analyse� van� biomassa� –� en� meer� bepaald� van� hout� –� als� energiedrager� treedt� er�

bovendien� een� dubbelzinnigheid� op� in� het� gebruik� van� de� CED�methode.� De�

verbrandingswaarde� van� hout� (calorische� waarde)� wordt� namelijk� als� een� hoeveelheid�

energie�ingerekend�in�de�samenstelling�van�de�bomen�in�de�databank.�Hierachter�schuilt�de�

veronderstelling� dat� een� gekapte� boom� aan� het� einde� van� zijn� leven� verbrand� wordt�

waarbij�dan�energie�vrijkomt.�Om�allocatieproblemen�te�vermijden�plaatst�de�CED�methode�

deze� hoeveelheid� energie� reeds� in� de� boom� die� klaar� is� om� gekapt� te� worden� (cut�off�

approach).�In�de�aanpak�van�dit�onderzoek�wordt�de�levenscyclus�echter�opgedeeld�in�een�

aantal�levenscyclusfasen�die�afzonderlijk�beschouwd�worden.�Zo�worden�de�ontginning�en�

productie�apart�van�de�eindelevensduurbehandeling�behandeld.�Bij�de�analyse�van�hout�dat�

in� de� ontginning�� en� productiefase� als� constructiehout� wordt� bedoeld,� mag� daarom� geen�
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warmte�inhoud� (beschouwd� als� ‘feedstock’)� worden� meegerekend.� Wanneer� hout� tijdens�

de�ontginning��en�productiefase�als�brandstof�wordt�ingezet�moet�de�verbrandingsenergie�

(beschouwd�als�‘embodied�energy’)�logischerwijze�wel�aanwezig�zijn.�Dit�is�bijvoorbeeld�het�

geval�wanneer�een�houtzagerij�energie�opwekt�door�middel�van�houtpellets.�Omwille�van�

deze� twee�verschillende�mogelijkheden� is�het�geen�optie�om�de�energiedragers�biomassa�

uit�de�CED�methode�te�verwijderen,�maar�moeten�handmatige�aanpassingen�gebeuren�op�

het�niveau�van�de�inventaris.��

Ontginning�en�productie�

Een�blik�op�de�geïnventariseerde�producten� toont�ons�dat�hout�als�brandstof� in�heel�veel�

onderliggende� processen� aanwezig� is.� Een� voorbeeld� hiervan� is� elektriciteitsopwekking�

(voor� een� klein� aandeel).� Het� aanpassen� van� al� deze� data� zou� dus� enorm� veel� werk�

vereisen.� Anderzijds� kan� opgemerkt� worden� dat� het� aantal� houtachtige�

constructiematerialen� vrij� klein� is� en� dat� binnen� deze� producten� de� foutief� ingerekende�

verbrandingsenergie� zeer� duidelijk� te� onderscheiden� is.� Daarom� worden� de� basisrecords�

waarin�de�levende�boom�zich�bevindt�en�de�bijhorende�allocatierecords�aangepast�door�de�

energie� eruit� te� verwijderen.� Deze� kopie� wordt� vervolgens� geselecteerd� in� de�

bovenliggende�processen�waar�de�warmte�inhoud�niet�wenselijk�is.�Mits�deze�aanpassingen�

kan�de�CED�methode�dus�toch�worden�toegepast�voor�de�ontginnings��en�productiefase.��

Eindelevensduurbehandeling�

Als� voorgaande� redenering� wordt� doorgetrokken� naar� de� eindelevensduurbehandeling,��

dient�de�calorische�energie,�die�in�de�ontginnings��en�productiefase�is�afgetrokken,�in�deze�

fase�te�worden�toegevoegd,�en�dit�in�alle�gevallen�waar�het�hout�na�deconstructie�verbrand�

wordt� en� als� nuttige� warmte� gebruikt� wordt.� Zodoende� wordt� het� hout� omgezet� in�

hernieuwbare�energiewinsten�in�de�eindelevensduurbehandeling.�

5.3. De�operationele�energie�

5.3.1. EPB�software�

Het� eindenergiegebruik� van� de� woning� wordt� voor� verschillende� installatiescenario’s�

begroot� op� basis� van� de� EPB�software,� zoals� beschreven� in� hoofdstuk� 8.� Het�

eindenergieverbruik� houdt� echter� nog� geen� rekening� met� de� soort� energiedrager� die� in�

deze�energie�zal�voorzien.�Om�over�te�stappen�naar�het�jaarlijkse�primaire�energieverbruik�

is� dus� een� primaire� energieconversiefactor� nodig,� die� afhankelijk� is� van� de� energiedrager�

(zie� tabel� 6.6).� � Deze� factor� geeft� dus� weer� hoeveel� primaire� energie� er� nodig� is� om� te�
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voorzien� in�één�hoeveelheid�eindenergie.�Voor�elektriciteit� ligt�de�waarde�op�2.5,�wat�wil�

zeggen�dat�er�2.5�MJ�primaire�energie�nodig�is�om�1�MJ�elektriciteit�te�voorzien.�Dit�is�het�

gevolg�van�verliezen�bij�opwekking�en�distributie.��

5.3.2. Aanpassing�

De� primaire� energieconversiefactoren� die� in� de� EPB�software� gebruikt� worden,� zijn� sterk�

verschillend� van� de� waarden� overeenkomstig� Ecoinvent,� die� veel� preciezer� bepaald� zijn.�

Tabel�6.6�geeft�de�waarden�uit�de�EPB�software�weer�tegenover�de�waarden�van�primaire�

energieconversiefactoren� enerzijds� volgens� de� Europese� norm� EN15603� en� anderzijds�

volgens�een�berekening�van�1MJ�elektriciteit�met�de�CED�methode�met�de�Ecoinvent�data.�

� EN15603� Ecoinvent�CED� EPB�
� Fp,NH� Fp Fp,�NH Fp Fp�

Fossiele�brandstoffen� � � � � 1�
Stookolie�(fuel�oil)� 1,35� 1,35� � � �
Aardgas� 1,36� 1,36� � � �
Steenkool�(anthracite)� 1,19� 1,19� � � �
Bruinkool�(lignite)� 1,40� 1,40� � � �
Cokes� 1,53� 1,53� � � �
Biomassa� � � � � 1�
Pellets� �� �� 0,24� 1,26� �
Schaafkrullen� 0.06� 1.06� � � �
Massief�hout� 0.09� 1.09� � � �
Elektriciteit� � � � � 2,5�
Mix�UCTE� 3,14� 3,31� 2,91� 3,10� �
Mix�RER� � � 2,74� 2,99� �
Mix�België� � � 3,14� 3,19� �
Mix�België�(incl�import)� � � 3,12� 3,18� �
Mix�Belgie,�laagspanning�
op�het�net� � � 3,43� 3,48� �

Tabel�6.6:�Primaire�energieconversiefactoren�zoals�bepaald�in�de�norm�EN�15�603,�berekend�op�basis�van�de�
ecoinvent�databank�en�aangegeven�door�EPB�software.�De�vette�cijfers�worden�verder�in�dit�onderzoek�

gehanteerd.�

Elektriciteit�

In� tabel� 6.6� worden� een� aantal� waarden� voor� de� primaire� energieconversiefactoren� van�

verschillende� electriciteitsproductiemixen� weergegeven.� De� fp� voor� de� Europese�

elektriciteitsmix�(Mix�RER)�is�bijvoorbeeld�de�waarde�die�in�de�LCA�software�gebruikt�wordt�

om� de� elektriciteit� in� vele� productieprocessen� te� begroten.� Om� de� primaire�

energieconversiefactoren�–�begroot�aan�de�hand�van�ecoinvent�data�–�te�vergelijken�met�de�

Europese� norm,� wordt� de� UCTE�mix� geanalyseerd.� De� waarden� in� ecoinvent� blijken� voor�
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deze� mix� iets� lager� te� liggen� dan� deze� bepaald� door� de� Europese� norm,� wat� wellicht� te�

wijten� is�aan�anderssoortige�aannames�(betreffende�samenstelling�of� transport).�De�UCTE�

valt�niet�samen�met�de�Europese�mix�(RER),�maar�de�vergelijking�geeft�wel�een�beeld�van�de�

verhouding�tussen�de�waarden�uit�de�Europese�norm�en�Ecoinvent.�In�het�onderzoek�wordt�

wel�de�Europese�mix�(RER)�toegepast.�

Wat�betreft�de�operationele�energie,�die�begroot�wordt�met�de�EPB�software:�daar�wordt�

het�eindenergieverbruik�vermenigvuldigd�met�de�fp�voor�de�Belgische�mix�onder�vorm�van�

laagspanning� op� het� elektriciteitsnet.� Bij� de� begroting� van� hernieuwbare,� niet�

hernieuwbare�energie�en�totale�energie�worden�respectievelijk�de�waarden�fp,�NH,�fp�fp,NH�of�

fp�toegepast.�

Aardgas�

De�meeste�types�van�fossiele�brandstoffen�komen�niet�aan�bod�in�het�onderzoek.�Enkel�bij�

de� vergelijking� van� een� nulenergiewoning� met� een� gewone� woning� wordt� de� primaire�

energieconversiefactor�van�aardgas�aangehaald.��

Pellets�

Bij� het� gebruik� van� pellets� als� hernieuwbare� brandstof� moet� er� rekening� mee� worden�

gehouden�dat�niet�hernieuwbare�energie�nodig�is�voor�de�productie�en�levering�ervan�–�net�

zoals�dit�bij�niet�hernieuwbare�brandstoffen�zoals�kolen,�stookolie�of�aardgas�het�geval� is.�

Dit� betekent� dat� bij� de� jaarlijkse� operationele� energie� ook� een� hoeveelheid� ingebedde�

energie�moet�geteld�worden.�Dit�gebeurt�door�een�primaire�energieconversiefactor�fp�voor�

pellets�te�bepalen,�opgesplitst�in�een�fp,�totaal��en��fp,�niet�hernieuwbaar�die�de�ingebedde�energie�in�

de� pellets� bevat.� Opgelet:� de� ingebedde� energie� bevat� niet� de� warmte�inhoud� van� de�

pellets.�

De� ingebedde� energie� wordt� opgesplitst� in� productie�energie� en� transportenergie.� De�

productie�energie� wordt� op� alle� locaties� als� identiek� beschouwd� en� is� gebaseerd� op� een�

ecoinvent�inventarisatie� voor� Oostenrijk,� aangezien� dit� land� één� van� de� grootste�

pelletproducenten� ter� wereld� is.� Na� een� transformatie� van� deze� gegevens,� waarbij� de�

warmte�inhoud� van� de� biomassa� verwijderd� werd,� blijkt� dat� zo’n� 3480� MJ/ton� pellets� is�

ingebed,� waarvan� zo’n� 10%� hernieuwbare� energie.� Deze� pellets� bestaan� uit� schaafkrullen�

uit� de� houtnijverheid.� Vervolgens� wordt� het� transport� van� de� fabriek� naar� de� site� in�

beschouwing� genomen.� Hiervoor� moet� de� herkomst� van� Belgische� pellets� onderzocht�

worden.�Uit�recente�bronnen�blijkt�dat�de�pelletstromen�in�België�in�twee�stromen�kunnen�
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worden� onderverdeeld.� Enerzijds� is� er� de� pelletstroom� die� voor� industriële� installaties�

wordt� gebruikt� en� die� hoofdzakelijk� vanuit� Canada� naar� Antwerpen� wordt� verscheept.�

Anderzijds� is� er� de� stroom� voor� huishoudelijk� gebruik,� die� geproduceerd� wordt� in�

middelgrote�productieplaatsen�in�België�(hoofdzakelijk�in�Wallonië)�of�geïmporteerd�wordt�

vanuit� Europese� landen� zoals� Duitsland,� Oostenrijk� en� Italië� (Devriendt� e.a.� 2005;� Barel�

2009).��

�
Figuur�6.6:�Niet�hernieuwbare�en�hernieuwbare�ingebedde�energie�in�de�productie�van�pellets�en�pelletmixen�

met�verschillende�transportafstanden.�

Figuur� 6.6� toont� de� ingebedde� energie� in� pellets� aan� de� fabriekspoort� en� voor� diverse�

transportafstanden.� Voor� de� verdeling� in� België� wordt� aangenomen� dat� de� pellets�

getransporteerd� worden� zoals� bulkmaterialen� in� de� ruwbouwsector� (zie� onderdeel�

transport).�Voor�de�Europese�productie�wordt�een�afstand�van�500�km�en�1000�km�gekozen�

van� de� productieplaats� naar� een� Belgische� verdeler� en� vervolgens� een� verdere� nationale�

verdeling�zoals�voor�Belgische�pellets.�Als�gemiddelde�waarde�voor�de�herkomst�van�pellets,�

of�de�residentiële�pelletmix,�wordt�aangenomen�dat�40%�van�de�pellets�uit�België�afkomstig�

is,� 40%� van� 500� km� afstand� en� 20%� van� 1000� km� afstand.� Dit� leidt� tot� een� ingebedde�

energie�van�4600�MJ/ton�pellets,�waarvan�4254�MJ/ton�niet�hernieuwbare�energie.�

Met�1�kg�pellets�kan�ongeveer�4,6�à�5,3�kWh�energie�worden�opgewekt� (Ökofen�z.d.).�De�

beschouwde� pellets� hebben� een� volumieke� massa� van� 650� kg/m³� en� aangenomen� wordt�

dat� ze� 5� kWh/kg� aan� warmte� kunnen� genereren,� ofwel� 18� 000� MJ� hernieuwbare� energie�

per�ton.�De�totale�energie�bedraagt�22�600�MJ/ton.�De�primaire�energieconversiefactoren�
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zijn:� fp,� niet�hernieuwbaar� =� 0,24� en� fp� =� 1,26.� Deze� waarden� zijn� opgenomen� in� tabel� 6.6� en�

worden� toegepast� in� het� onderzoek.� De� vermelde� waarden� uit� het� Europese� onderzoek�

dienen�enkel�ter�vergelijking.�Deze�zijn�ook�niet�opgemaakt�voor�pellets�maar�voor�minder�

bewerkte�houtachtige�brandstoffen�zoals�massief�hout�en�schaafkrullen.��

6. ONZEKERHEDEN��
Bij�het�uitvoeren�en�interpreteren�van�LCA’s�mogen�de�vele�onzekerheden�die�het�resultaat�

beïnvloeden� niet� uit� het� oog� worden� verloren.� Deze� onzekerheden� zijn� een� gevolg� van�

onder�andere�vereenvoudigingen�in�de�gebouwmodellering,�benaderingen�wat�betreft�data�

en� gedrag� van� de� gebruiker,� schattingen� van� de� levensduur� van� het� gebouw� en� zijn�

onderdelen�en�methodologische�beslissingen�(Allacker�2007,�p.39).�Onzekere�inputs�kunnen�

slechts� tot� zinvolle� resultaten� leiden� wanneer� ze� met� de� grootste� omzichtigheid� en�

consequentie� worden� behandeld.� Er� bestaat� voorlopig� nog� geen� consensus� over� hoe�

precies� moet� worden� omgegaan� met� deze� onzekerheden� en� ook� de� ISO�normen� bieden�

weinig�houvast.�Hieronder�worden�enkele�onzekerheden�wat�betreft�de�ecoinvent�database�

besproken.�Vervolgens�komen�enkele�basisinstrumenten�voor�kwalitatieve�en�kwantitatieve�

beoordelingen�aan�bod.�

6.1. Onzekerheden�in�data�

De� karakteristieken� van� een� product� worden� binnen� elk� eenheidsproces� slechts� aan� de�

hand� van� één� enkel� getal� vastgelegd� in� de� ecoinvent� database.� Aangezien� het� gaat� om�

gemiddelde�waardes,�houden�deze�data�geen�rekening�met�toeval�of�variabiliteit.�Om�toch�

een� zeker� onzekerheidsinterval� in� te� bouwen� koppelt� ecoinvent� een� lognormale�

onzekerheidsdistributie�aan�elke�dataset�(Alvarado�2006,�p.19).�

�
Figuur�6.7:�Lognormale�onzekerheidsdistributie�(Alvarado�2006,�p.19)�

Onzekerheden� in� data� worden� veroorzaakt� door� onnauwkeurigheden,� benaderingen,�

onvolledigheden�en�de�veroudering�van�gegevens�en�hebben�een�uiteenlopende�impact�op�

het� uiteindelijke� resultaat� van�de�LCA.� Om�een� beeld�van�deze� impact� te�krijgen� kan�een�
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Monte� Carlo� analyse� worden� uitgevoerd.� Deze� laat� een� groot� aantal� opeenvolgende�

simulaties� van� hetzelfde� model� lopen,� waarbij� de� ingevoerde� parameters� willekeurig�

variëren� binnen� hun� standaardafwijking.� Het� zelf� uitvoeren� van� een� Monte� Carlo� analyse�

past�echter�niet�binnen�het�tijdsbestek�van�deze�masterproef.�Daarom�wordt�het�voorstel�

van� Karen� Allacker� gevolgd� om� de� geselecteerde� data� als� ‘beste� gok’� te� beschouwen.�

Aangezien�dit�onderzoek�gebruik�maakt�van�data�die�geharmoniseerd�zijn�voor�de�Belgische�

context,� kan� verondersteld� worden� dat� deze� gegevens� van� aanvaardbare� kwaliteit� zijn�

(Allacker�2010,�p.39).�Wel�zullen�zogenaamde�contributie�analyse�uitgevoerd�worden.�Door�

resultaten�van�de�basisscenario’s�uiteen�te�rafelen�kunnen�zo�de�grootste�bijdragen�worden�

geïdentificeerd.�Ook�wordt�de�interpretatie�van�resultaten�op�deze�manier�verhelderd.��

Bij� methodes� die� op� het� niveau� van� de� (milieu�)impact� uitspraken� doen,� zoals� de� Recipe�

methode� of� global� warming� potential,� stelt� men� dat� het� verschil� in� impact� tussen� twee�

varianten�significant�is�wanneer�het�groter�is�dan�20�tot�30%.�Dit�onderzoek�werkt�echter�op�

een� lager� niveau,� namelijk� dat� van� de� energie,� en� heeft� dus� een� grotere� zekerheid.� Uit�

ervaring�van�het�VITO�blijkt�dan�ook�dat�een�verschil�van�10�tot�15%�reeds�significant�kan�

zijn.� Indien� het� verschil� kleiner� is� dan� 10%� kunnen� geen� conclusies� worden� getrokken�

aangezien� dergelijke� verschillen� evenwel� het� gevolg� van� onzekerheden� in� de� data� of�

onnauwkeurigheden�in�de�methode�kunnen�zijn.�

6.2. Gevoeligheidsanalyse�

Gevoeligheid�is�de�invloed�die�de�variatie�van�één�(onafhankelijk�variabele)�parameter�heeft�

op�de�waarde�van�een�andere�parameter.�Een�gevoeligheidsanalyse�is�met�andere�woorden�

een� systematische� procedure� om� de� effecten� van� de� gekozen� methode� en� data� in� te�

schatten� (Björklund� 2002,� p.66).� De� gevoeligheidsanalyse� is� niet� enkel� aangewezen� om�

methodologische�beslissingen�zoals�wijzigende�systeemgrenzen�of�allocatieprocedures�af�te�

wegen.�Ook�toekomstvoorspellingen�worden�best�getoetst�met�behulp�van�deze�tool.�In�het�

onderzoek�zal�daarom�bijvoorbeeld�een�‘one�way�gevoeligheidsanalyse’�toegepast�worden�

op� de� levensduur� van� een� woning.� Alle� parameters� worden� hierbij� constant� gehouden,�

behalve� de� levensduur,� deze� varieert� over� 30,� 60� en� 120� jaar.� Aangezien� de� werkelijke�

leeftijd� van� het� gebouw� onmogelijk� kan� worden� bepaald,� is� het� immers� belangrijk� de�

significantie�van�de�geschatte�waarde�te�kennen.�� �
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HOOFDSTUK�7�
GEBOUWSCHIL�

In�de�volgende�hoofdstukken�wordt�overgegaan�tot�de�effectieve� levenscyclusanalyse�van�

woningen� en� hun� samenstellende� onderdelen.� Hierbij� wordt� de� methodiek� gevolgd� zoals�

deze� in� het� vorige� hoofdstuk� werd� toegelicht.� Het� onderzoek� wordt� opgesplitst� in� drie�

delen:�twee�deelonderzoeken�over�resp.�de�impact�van�de�gebouwschil�(hoofdstuk�7)�en�de�

technische� installaties� (hoofdstuk� � 8),� en� een� vergelijkende� studie� waarin� beide� worden�

samengebracht� en� waarin� de� totale� energieconsumptie� van� verscheidene�

nulenergiewoningen�zal�vergeleken�worden�(hoofdstuk�9).�

1. INLEIDING�
De� doelstelling� van� dit� eerste� deelonderzoek� is� om� de� indirecte� energievraag� –� dit� wil�

zeggen� de� ingebedde� energie� plus� de� eindelevensduurenergie� –� van� verschillende�

gebouwschillen� te� onderzoeken.� Uiteindelijk� zullen� zes� volledige� schillen� worden�

samengesteld.�Figuur�7.1�licht�de�gevolgde�aanpak�toe.�

�
Figuur�7.1:�Aanpak�onderzoek�gebouwschil�
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Als�startpunt�worden�twee�volledige�gebouwschillen�ontworpen:�de�Gebouwschil�van�een�

Passieve� Massiefwoning� (GPM)� en� de� Gebouwschil� van� een� Passieve� Houtskeletwoning�

(GPH).� Deze� basisscenario’s� worden� samengesteld� aan� de� hand� van� de� inventarisatie� van�

energiebewuste� woningen,� die� werd� toegelicht� in� hoofdstuk� 4.� Een� grondige� analyse� van�

deze� twee� gebouwschillen� zal� een� helder� beeld� scheppen� van� de� karakteristieken� qua�

indirecte� energie,� eigen� aan� elk� bouwconcept.� De� aandelen� per� gebouwcomponent� ten�

opzichte�van�de�totale�schil�zullen�vervolgens�begroot�worden�zodat�hierbinnen�de�grootste�

verbruikers�kunnen�worden�geïdentificeerd.�Verder�wordt�een�gevoeligheidsanalyse�van�de�

levensduur�van�het�gebouw�uitgevoerd:�er�wordt�getest�hoe�de� indirecte�energie�varieert�

wanneer�de�woning�30,�60�en�120�jaar�meegaat.�

Na� de� interpretatie� van� bovengenoemde� scenario’s� wordt� de� invloed� op� de� indirecte�

energie�van�enkele�alternatieve�materiaalkeuzes�onderzocht.�Daartoe�worden�verschillende�

levenscyclusanalyses�uitgevoerd�en�vergeleken�met�de�basisscenario’s�die�zullen�fungeren�

als� referentiepunt.� Per� analyse� wordt� één� vierkante� meter� muur/dak/vloer� samengesteld�

met�een�vaste�U�waarde.�Uit�de�resultaten�die�naar�voor�komen�wordt�telkens�het�beste�en�

slechtste� alternatief� op� energetisch� vlak� geselecteerd.� Deze� zullen� het� kader� vormen�

waarbinnen�tenslotte�de�basisscenario’s�geplaatst�en�geëvalueerd�worden.�

De�concrete�onderzoeksvragen�die�tijdens�dit�deelonderzoek�over�de�gebouwschil�worden�

behandeld�zijn:�

3.1. Gelet� op� het� feit� dat� massiefbouw� en� houtskeletbouw� in� België� de� meest�

voorkomende� constructiewijzen� in� de� woningbouw� zijn,� wat� is� het� verschil� in�

indirecte�energie�bij�de�gebouwschil�van�een�passieve�massiefbouwwoning�en�een�

passieve�houtskeletwoning?�

3.2. Gelet� op� de� vele� mogelijke� soorten� bouwmaterialen� en� de� opkomende�

belangstelling�voor�‘milieuvriendelijke�materialen’,�welke�impact�hebben�variaties�

in�bouwmaterialen�op�de�totale�indirecte�energie�van�de�gebouwschillen?�

3.3. Waar�kunnen�de�samengestelde�basisscenario’s�geplaatst�worden�ten�opzichte�van�

de�onderzochte�alternatieven?�

�

�

�
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1.1. Dimensioneren�van�de�gebouwschil�&�graad�van�detail�

Het� dimensioneren� van� de� gebouwschillen� gebeurt� aan� de� hand� van� de� PHPP�software44.�

Door�de�case�woning�met�behulp�van�deze�software�te�ontwerpen�volgens�passiefnormen,�

kan�verzekerd�worden�dat�de�gehanteerde�U�waarden�volstaan.�In�EPB�leidt�dit�tot�een�K�

peil�van�16.�Tabel��7.1�geeft�een�overzicht�van�de�gebruikte�U�waarden.�

Gebouwcomponent� U�waarde�

Buitenwand� 0.11W/m²K�

Plat�dak� 0.11�W/m²K�

Vloer�op�volle�grond� 0.12�W/m²K�

Overkraging�inkom� 0.13�W/m²K�

Tabel�7.1:�gehanteerde�U�waarden�voor�de�passiefscenario’s�

Wat�de�systeemgrenzen�van�de�gebouwschil�betreft,�worden�volgende�elementen�bekeken:�

� funderingen�en�vloerplaat�

� buitenwanden/skeletstructuur�en�balken�

� binnenwanden�(dragend�en�niet�dragend)�

� dak�en�terras�

� vloeren�en�plafonds�

� binnen��en�buitenschrijnwerk�

Van� bovengenoemde� elementen� worden� telkens� de� belangrijkste� samenstellende�

onderdelen� opgenomen� in� de� analyse.� Kleine� deelelementen� zoals� schroeven,� plinten,�

klinken,� spouwankers,� enz.� worden� niet� in� rekening� gebracht.� Onderdelen� op� deze� graad�

van� detail� hebben� immers� weinig� impact� op� de� totale� uitkomst.� Bovendien� wordt� de�

analyse� op� deze� manier� overzichtelijk� en� uitvoerbaar� gehouden� (Vlaamse� Overheid� 2010,�

p.69).�

�

�

������������������������������������������������������������

44� Het� passiefhuis� projecteringspakket� (PHPP)� is� een� softwareprogramma� dat� wordt� gebruikt� om�
passiefwoningen�te�certificeren.�Het�is�dan�ook�een�geschikte�tool�om�de�passiefhuiseisen�van�de�basisscenario’s�
te�verzekeren.��
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1.1.1. Meetconventies�

Bij� de� opmeting� van� de� verschillende� scenario’s� wordt� steeds� het� binnenvolume� gelijk�

gehouden45� zodat� er� geen� variatie� zit� op� de� energiesectoren� in� EPB� en� de� hoeveelheid�

afwerkingsmaterialen� in� SimaPro.� De� constructiemethoden� kunnen� met� andere� woorden�

vergeleken�worden�zonder�een�gewijzigde�verwarmings��of�ventilatiebehoefte�en�zonder�de�

invloed�van�gewijzigde�afwerkingsmaterialen.��

1.2. Basisscenario’s�gebouwschil�

Zoals� hierboven� reeds� werd� toegelicht,� worden� de� basisscenario’s� samengesteld� met�

behulp� van� de� inventarisatie� uit� de� literatuurstudie.� Het� houtskeletscenario� (GPH)� is� als�

volgt�opgebouwd:�een�betonnen�vloer�op�volle�grond,�wanden,�dak�en�verdiepingsvloer�uit�

vuren� constructiebalken,� verstevigd� met� houten� plaatmateriaal.� Deze� wanden� worden�

opgevuld� met� cellulose�isolatie� en� afgewerkt� met� houten� gevelplanken.� Het�

massiefscenario�(GPM)�vertrekt�eveneens�van�een�betonnen�vloerplaat.�De�wanden�worden�

opgetrokken� uit� keramische� snelbouwstenen� en� voorzien� van� een� keramische�

parementsteen.� Zowel� de� verdiepingsvloer� als� het� dak� worden� uitgevoerd� in� betonnen�

welfsels�met�een�gewapende�druklaag�en�de�volledige�woning�wordt�geïsoleerd�met�PUR��

en� PIR�platen.� Om� de� vergelijking� bovendien� zo� zuiver� mogelijk� te� houden� worden� de�

afwerkingsmaterialen�voor�beide� scenario’s�gelijkaardig�ontworpen:� keramische� tegels�als�

vloerafwerking,�gipspleister�of�gipskartonplaten�voor�muren�en�plafonds�en�ten�slotte�een�

identieke� uitvoering� van� ramen,� trap,� terrasvloer� en� balustrade.� In� tabel� 7.2� wordt� een�

gedetailleerd�overzicht�gegeven�van�de�samenstelling�van�de�basisscenario’s46.��

Bouwelement� Gebouwschil�Passief�Massief�(GPM)� Gebouwschil�Passief�Houtskelet�(GPH)�

Funderingen� Betonnen�vorstrand�

� 0.8m�vorstrand�uit�licht�
gewapend�beton�

Betonnen�vorstrand�

� 0.8m�vorstrand�uit�licht�
gewapend�beton�

������������������������������������������������������������

45� Een� praktisch� gevolg� hiervan� is� dat� bij� gewijzigde� schildiktes� telkens� een� aandeel� dak,� muur� en� vloer� moet�
worden�bijgeteld.�De�dimensies�van�de�gebouwschil�worden�berekend�door�de�omtrek�van�elke�specifieke�laag�
te� bepalen� en� deze� met� haar� dikte� en� hoogte� te� vermenigvuldigen.� Zo� kunnen� snel� wijzigingen� aangebracht�
worden� zonder� overmatig� meetwerk.� Gegevens� over� massadichtheid,� samenstelling� en� afmetingen� worden�
vervolgens� uit� SimaPro� meegenomen� indien� vermeld,� zo� niet� worden� hiervoor� specifieke� productfiches� en�
literatuur�geraadpleegd.�
46�Voor�een�overzicht�van�hoeveelheden�van�hoeveelheden�en�gebruikte�SimaPro�records:�zie�bijlage�A.�
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Vloer�op�volle�
grond�

Keramische�tegels�op�ter�plaatste�
gestorte�betonplaat�

� 0.1m�gestabiliseerd�zand�
� PE�scheidingslaag�
� 0.15m�ter�plaatse�gestort�

beton�
� 0.05m�ongewapende�

dekvloer�
� 0.16m�PUR�isolatie�
� 0.05m�chape�
� 0.008m�keramische�tegels��
� contour�in�cellenglas�

Keramische�tegels�op�ter�plaatste�
gestorte�betonplaat�

� 0.1m�gestabiliseerd�zand�
� PE�scheidingslaag�
� 0.15m�ter�plaatse�gestort�

beton�
� 0.05m�cementgebonden�chape
� 0.16m�PUR�isolatie�
� 0.05m�chape�
� 0.008m�keramische�tegels�
� contour�in�cellenglas�

Buitenwanden�

�

Bepleisterde�en�geverfde�snelbouw�
baksteen�en�gevelsteen�

� 0.09m�gevelsteen�
� 0.05m�spouw�
� 0.19m�PUR�isolatie�
� 0.14m�keramische�snelbouw
� 0.012m�gipspleister�
� verf�op�gipspleister�

Houtskelet�met�geverfde�
gipskartonplaat�en�houten�bekleding�

� 0.02m�houten�gevelbeplanking�
� 0.03m�spouw�en�regelwerk�
� 0.05m�houtvezelisolatieplaat�
� 0.25m�vuren�houtskelet�en�

cellulose�
� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.07m�spouw�en�regelwerk�
� 0.01m�gipskartonplaat��
� verf�op�gipskartonplaat�

Binnenwanden�
–�dragend�

Bepleisterde�en�geverfde�snelbouw�
baksteen�

� verf�op�gipspleister�
� 0.012m�gipspleister�
� 0.14m�keramische�snelbouw
� 0.012m�gipspleister�
� verf�op�gipspleister�

Houtskelet�met�geverfde�
gipskartonplaat�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.01m�gipskartonplaat�op�

houten�onderstructuur�
� 0.12m�vuren�houtskelet�en�

cellulose�
� 0.01m�gipskartonplaat�op�

houten�onderstructuur�
� verf�op�gipskartonplaat�

Binnenwanden�
–�niet�dragend�

Bepleisterde�en�geverfde�snelbouw�
baksteen�

� verf�op�gipspleister�
� 0.012m�gipspleister�
� 0.09m�keramische�snelbouw
� 0.012m�gipspleister�
� verf�op�gipspleister�

Houtskelet�met�geverfde�
gipskartonplaat�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.01m�gipskartonplaat�op�

houten�onderstructuur�
� 0.09m�vuren�houtskelet�en�

cellulose�
� 0.01m�gipskartonplaat�op�

houten�onderstructuur�
� verf�op�gipskartonplaat�

Verdiepings�
vloer�

Keramische�tegels�op�betonnen�
welfsels�met�druklaag�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.012m�gipskartonplaat�

Keramische�tegels�op�houten�
roostering�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.012m�gipskartonplaat�
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� 0.22m�structuur�verlaagd�
plafond�

� 0.12m�voorgespannen�
betonnen�welfsels�

� 0.03m�gewapende�druklaag�
� 0.12m�rotswol�isolatie�
� PE�folie�
� 0.05m�chape�
� 0.008m�keramische�tegels�

� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.225m�vuren�houtskelet�
� 0.18m�cellulose�isolatie�
� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.04m�houtvezelisolatieplaat�
� PE�folie�
� 0.05m�chape�
� 0.008m�keramische�tegels��

Overkraging�
inkom�

� 0.01m�vezelcementplaat�
� PE�folie�
� 0.09m�vuren�regelwerk�en�

rotswol�isolatie�
� 0.12m�voorgespannen�

betonnen�welfsels�
� idem�verdiepingsvloer�

� 0.02m�eiken�gevelbeplanking�
� PE�folie�
� 0.09m�vuren�regelwerk�en�

rotswol�isolatie�
� 0.018m�OSB�plaat�
� idem�verdiepingsvloer�

�

Plat�dak� EPDM�op�betonnen�welfsels�met�
druklaag�

� verf�op�gipspleister�
� 0.012m�gipspleister�
� 0.12m�voorgespannen�

betonnen�welfsel�
� 0.03m�gewapende�druklaag�
� PE�folie�
� 0.24m�PIR�isolatie�
� hechtingslaag�
� EPDM�bekleding�

�

EPDM�op�warm�dak�met�houten�
roostering�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.01m�gipskartonplaat�
� 0.09m�spouw�en�vuren�

regelwerk�
� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.225m�vuren�houtskelet�en�

cellulose�isolatie�
� 0.018m�OSB�plaat�
� PE�folie�
� 0.08m�PIR�isolatie�
� hechtingslaag�
� EPDM�bekleding�

Terras� � idem�plat�dak�
� 0.06m�afstandsvoetjes�
� 0.03m�regelwerk�
� 0.02m�houten�terrasplanken�

� idem�plat�dak
� 0.06m�kunststof�dragers�
� 0.03m�regelwerk�
� 0.02m�houten�terrasplanken�

Ramen�&�
buitendeuren�

Houten�ramen�&�deuren�met�
kurkonderbreking��

� driedubbel�glas�
� dorpels�uit�beton�
� stalen�lateien�

Houten�ramen�&�deuren�met�
kurkonderbreking��

� driedubbel�glas�
� dorpels�uit�beton�
� stalen�lateien�

Binnendeuren� Houten�binnendeuren�

� houten�kader�
� kartonstructuur�
� multiplex�afwerking�

Houten�binnendeuren�

� houten�kader�
� kartonstructuur�
� multiplex�afwerking�

Balken� Stalen�HEA�liggers� Stalen�HEA�liggers�

Trap� Houten�trap� Houten�trap�

Tabel�7.2:�Gehanteerde�opbouwen�bij�Massief��(GPM)�en�Houtskeletscenario�(GPH)�
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1.3. Resultaten�basisscenario’s:�gebouwschil�

Allereerst� wordt� de� ingebedde� energie� van� de� twee� basisscenario’s� beschouwd.� Dit� is� de�

energie� nodig� voor� de� productie� van� materialen� en� voor� het� transport� naar� de� site.� De�

resultaten� van� de� levenscyclusanalyse� tonen� aan� dat� de� houtskeletschil� (GPH)� met� 0.99�

miljoen�MJ�een�lagere�ingebedde�energie�heeft�dan�de�massieve�gebouwschil�(GPM).�Deze�

laatste� heeft� een� ingebedde� energie� van� 1.08� miljoen� MJ,� zo’n� 10%� hoger� dan� de�

houtskeletconstructie.� Bovendien� kan� worden� vastgesteld� dat� het� aandeel� hernieuwbare�

energie� bij� houtskeletbouw� meer� dan� dubbel� zo� groot� is� als� bij� massiefbouw.� Concreet�

betekent� dit� dat� ongeveer� 17%� van� de� productie�� en� transportenergie� van� de�

houtskeletwoning�hernieuwbaar� is�terwijl�bij�het�massieve�scenario�hernieuwbare�energie�

slechts�6%�uitmaakt�van�het�totaal.�

�
�Figuur�7.2:�Gebouwschil�basisscenario’s:�ingebedde�energie�massief�(GPM)�en�houtskelet�(GPH),�per�

energietype�(exclusief�EOL)�

�

Figuur�7.3:�Gebouwschil�basisscenario’s:�indirecte�energie�massief�(GPM)�en�houtskelet�(GPH),�per�fase�(inclusief�
EOL)�
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Figuur� 7.3� geeft� de� volledige� indirecte� energie� van� de� scenario’s� weer,� opgedeeld� per�

levenscyclusfase.� Uit� deze� figuur� kan� vastgesteld� worden� dat� de� bijdrage� per� fase�

betrekkelijk� verschilt� voor� beide� schillen.� De� vervaardiging� van� producten� en� materialen�

(manufacturing)�heeft�evenwel�voor�beide�scenario’s�veruit�de�grootste�energievraag.�Deze�

vraag� is�direct�afhankelijk�van�de�gemaakte�materiaalkeuzes�en�bedraagt�minder�voor�het�

houtskelet��dan�voor�het�massieve�scenario.�De�achterliggende�verklaringen�hiervoor�zullen�

later�in�dit�hoofdstuk�meer�in�detail�worden�besproken.�Verder�kan�opgemerkt�worden�dat�

de�massieve�schil�bijna�de�helft�meer�transportenergie�nodig�heeft�dan�de�houtskeletschil.�

Dit� is� in� de� eerste� plaats� te� wijten� aan� de� grotere� materiaalmassa� van� de� massieve�

constructieonderdelen.�Zo�bedraagt�de�totale�massa�van�alle�schilonderdelen�van�het�GPM�

scenario� zo’n� 220� ton,� ongeveer� 100� ton� meer� dan� het� GPH�scenario� (120� ton).� De�

verhoogde�energievraag�voor�transport�kan�met�andere�woorden�verklaard�worden�door�de�

extra�massa�van�de�massieve�gebouwcomponenten.���

Ook� kan� worden� waargenomen� dat� de� potentiële� energierecuperatie� ten� gevolge� van�

eindelevensduurbehandeling� (EOL)� sterk� uiteenloopt.� De� houtskeletwoning� kan� meer� dan�

vier�keer�zoveel�energie�terugwinnen�dan�de�massiefwoning�(58%�voor�GPH�tegenover�13%�

voor�GPM).�Het�grote�potentieel�van�houtskelet,�dat�meer�dan�de�helft�van�zijn�ingebedde�

energie� kan� recupereren,� heeft� een� aantal� verklaringen.� Ten� eerste� wordt� het� hout� na�

afbraak�zoveel�mogelijk�gerecycleerd�en�hergebruikt�(volgens�de�data�uit�de�WTCB�enquête,�

zoals� besproken� in� de� methodologie).� Dankzij� de� gehanteerde� allocatiemethode� mag� de�

uitgespaarde�energie�bovendien�afgetrokken�worden�van�de� totale� indirecte� energie�–� er�

moeten�immers�geen�nieuwe�bomen�gekapt�of�bewerkt�worden.�Een�tweede�verklaring�is�

dat� dankzij� de� verbranding� van� resthout� en� houtachtige� producten� een� beduidende�

hoeveelheid�energie�kan�worden�opgewekt,�waardoor�de�totale�indirecte�energie�opnieuw�

wordt� verminderd.� Verder� in� dit� onderzoek� zal� blijken� dat� vooral� de� houten�

gevelbeplanking� een� zeer� grote� capaciteit� tot� energierecuperatie� heeft.� Een� laatste�

verklaring� kan� tenslotte� gezocht� worden� in� de� cellulose� die� tussen� het� skelet� werd�

ingeblazen�en�die�na�afbraak�volledig�kan�worden�gerecycleerd.�

Wanneer�de�eindelevensduurfase�van�de�massieve�gebouwschil�nader�bekeken�wordt,�blijkt�

de� mogelijkheid� tot� energierecuperatie� hier� vrij� beperkt� te� zijn.� Een� kleine� hoeveelheid�

energie� kan� opgewekt� worden� door� de� verbranding� van� PUR�isolatie� en� dakbedekking.�

Bijkomende� recuperatie� is� mogelijk� door� het� zogenaamde� ‘downcycling’� van� beton� en�

metselwerk.�Downcycling�betekent�dat�afvalmaterialen�worden�vermalen�en�verwerkt� tot�

grondstoffen�voor�nieuwe�materialen.�Meestal�worden�deze�brokstukken� toegepast� in�de�
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wegenbouw.�De�materialen�behouden�hun�oorspronkelijke�zuiverheid�met�andere�woorden�

niet,� maar� vinden� wel� een� nieuwe� toepassing� als� grondstof.� De� keuze� voor� deze�

verwerkingsmethode�volgt�rechtstreeks�uit�de�inherente�eigenschappen�van�massiefbouw.�

De� meeste� componenten� zijn� immers� onlosmakelijk� met� elkaar� verbonden:� gemetste�

muren,� bepleistering,� druklagen,� enz.� Daarom� blijkt� het� meestal� niet� realistisch� om� alle�

materialen�afzonderlijk�te�recycleren.�

Om� inzicht� te� krijgen� in� de� verdeling� van� ingebedde� energie� over� de� verschillende�

materiaalfuncties� (isolatie/afwerking47/structuur)� en� gebouwcomponenten�

(dak/buitenwand/…),� worden� enkele� bijkomende� analyses� uitgevoerd.� Deze� analyses� zijn�

interessant� om� in� het� achterhoofd� te� houden� voor� latere� vergelijkingen,� omdat� ze� het�

belang�per�type/component�op�een�zeer�heldere�manier�weergeven.�

� �

Figuur�7.4:�Gebouwschil�basisscenario’s:�ingebedde�energie�massief�(GPM)�en�houtskelet�(GPH),�per�
materiaalfunctie�(exclusief�EOL)�

Figuur� 7.4� geeft� de� verdeling� van� de� ingebedde� energie� over� de� verschillende�

materiaalfuncties� weer.� Zoals� duidelijk� blijkt� uit� bovenstaand� cirkeldiagram� verschilt� deze�

verdeling�merkbaar�voor�de�twee�basisscenario’s.�Terwijl�bij�de�massieve�schil�het�aandeel�

afwerking� overheerst� met� 39%� is� dit� voor� de� houtskeletschil� de� structuur� met� 46%.� Een�

verklaring� voor� het� grote� structuuraandeel� bij� houtskelet� is� dat� de� waterdichte�

houtvezelisolatieplaat� –� die� zowel� structureel� als� isolerend� werkt� –� bij� de� structuur� werd�

gerekend.�Andere�verklaringen�voor�de�globale�verdelingen�volgen�verderop.��

������������������������������������������������������������

47�Bij�het�materiaaltype�‘afwerking’�zijn�ook�de�ramen,�deuren,�trap,�dorpels�en�lateien�opgenomen.��
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Figuur�7.5�:�Gebouwschil�basisscenario’s:�ingebedde�energie�massief�(GPM)�en�houtskelet�(GPH),�per�
component�(exclusief�EOL)�

In� figuur� 7.5� kan� de� verdeling� van� de� ingebedde� energie� over� de� verschillende�

constructieonderdelen�worden�afgelezen.�Deze�verdeling�hangt�samen�met�de�beoogde�U�

waarde�per�onderdeel�(dus�de�hoeveelheid�isolatiemateriaal),�het�gekozen�constructietype�

en�de�afmetingen�per�constructieonderdeel.�Uit�de�grafiek�blijkt�dat�voor�beide�scenario’s�

het�dak�de�grootste�impact�heeft�op�de�totale�ingebedde�energie.�De�buitenwand�komt�op�

de�tweede�plaats�en�daarna�volgen�de�vloer�op�volle�grond,�de�verdiepingsvloer,�de�ramen�

en� deuren� en� de� binnenwanden.� Hoewel� de� concrete� verdeling� licht� varieert,� blijkt� de�

hiërarchie�bij�de�twee�scenario’s�dus�gelijk�te�lopen.�

1.3.1. Gevoeligheidsanalyse�gebouwlevensduur��

Hierboven�werd�reeds�aangegeven�dat�de�levensduur�van�een�woning�erg�bepalend�is�voor�

de� resultaten� van� het� onderzoek.� Tegelijk� is� die� levensduur� sterk� onderhevig� aan� tal� van�

onzekerheden.� Om� na� te� gaan� hoe� sterk� de� resultaten� worden� beïnvloed� door� de�

aangenomen� levensduur�van�60� jaar,�worden�hieronder�eveneens�een� levensduur�van�30�

en� 120� jaar� getest.� Daartoe� worden� levenscyclusenergie�analyses� van� de� volledige�

gebouwschil� uitgevoerd.� Omdat� kwalitatieve� data� hieromtrent� ontbreken,� wordt� aan� alle�

structurele� materialen� en� isolatiematerialen� slechts� één� levensduur� toegekend.� Dit�

betekent�dat�er�vanuit�wordt�gegaan�dat�deze�onderdelen�onder�normale�omstandigheden�

niet� vervangen� moeten� worden.� De� afwerkingsmaterialen� worden� wel� van� een�

karakteristieke� levensduur� voorzien.� Telkens� wanneer� de� levensduur� van� een� materiaal�

verstreken�is�wordt�het�vervangen�en�dit�ongeacht�de�verdere�levensduur�van�het�gebouw.�
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Materialen�die�50�jaar�meegaan�worden�met�andere�woorden�hoe�dan�ook�vervangen,�zelfs�

al�blijft�het�gebouw�nog�maar�10�jaar�staan.�

�
Figuur�7.6:�Gebouwschil�basisscenario’s:�ingebedde�energie�massief�(GPM)�en�houtskelet�(GPH),�per�fase�voor�

een�gebouwlevensduur�van�30�60�120�jaar�

Figuur� 7.6� geeft� het� massief�� en� houtskeletscenario� weer� voor� een� levensduur� van�

respectievelijk�30,�60�en�120�jaar.�De�vaststelling�is�dat�het�verband�tussen�de�verschillende�

levensduren�niet�100%�lineair�is.�Er�ontstaat�immers�een�zekere�variatie�doordat�sommige�

componenten� net� wel� of� net� niet� moeten� worden� vervangen� binnen� de� aangenomen�

levensduur.� Voor� het� houtskeletscenario� kan� bijvoorbeeld� geobserveerd� worden� dat� de�

sprong�van�60�naar�120�veel�groter� is�dan�deze�van�30�naar�60.�Dit�kan�verklaard�worden�

doordat�verschillende�belangrijke�afwerkingsmaterialen�(gipskarton,�keramische�tegels)�een�

levensduur�van�bijna�40� jaar�hebben.� Op�30� jaar�moeten�deze� materialen�niet�vervangen�

worden,� op� 60� jaar� slechts� één� keer,� en� op� 120� jaar� moeten� zij� wel� drie� keer� vervangen�

worden.� Hetzelfde� principe� geldt� voor� de� afwerking� van� de� massieve� gebouwschil.�

Bovendien� geldt� dat� hoe� groter� de� levensduur� is,� des� te� dichter� de� ingebedde� energie�

(manufacturing�+�transport�to�site)�van�beide�scenario’s�bij�elkaar�komt�te�liggen.�Het�grote�

energierecuperatiepotentieel� door� eindelevensduurbehandeling� van� het� houtskelet� zorgt�

er�evenwel�voor�dat�de�indirecte�energie�van�de�houtskeletschil�voor�alle�levensduren�veel�

lager�blijft�dan�die�van�het�massieve�scenario.��
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Om� de� impact� van� de� aangenomen� levensduren� verder� te� staven� worden� enkele� LCA’s�

uitgevoerd�die�de�aandelen�per�component�weergeven,�net�zoals�dit� in�figuur�7.5�voor�de�

woning�van�60�jaar�gebeurde.��

�
�Figuur�7.7:�Gebouwschil�basisscenario’s:�ingebedde�energie�massief�(GPM)�en�houtskelet�(GPH),�per�

component�(exclusief�EOL)�voor�een�gebouwlevensduur�van�30�jaar�

�
Figuur�7.8:�Gebouwschil�basisscenario’s:�ingebedde�energie�massief�(GPM)�en�houtskelet�(GPH),�per�component�

(exclusief�EOL)�voor�een�gebouwlevensduur�van�120�jaar�

Een�levensduur�van�30�jaar�maakt�dat�het�relatieve�belang�van�de�vloer�op�volle�grond�en�

de� buitenwanden� stijgt.� De� andere� componenten� blijven� ongeveer� gelijk� of� dalen� qua�

aandeel.�Er�gebeuren� immers�bijna�geen�vervangingen,�behalve�dan�het� schilderwerk�van�

plafonds� en� muren� en� de� behandeling� van� houten� vloeren.� Een� levensduur� van� 120� jaar�
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vertoont� dan� weer� een� heel� andere� verdeling.� In� figuur� 7.8� kan� vastgesteld� worden� dat�

vooral� het� dak� en� de� ramen� en� deuren� aan� impact� winnen.� Bij� het� dak� worden� immers�

zowel�dakbedekking�als�verlaagd�plafond�op�zeer�regelmatige�basis�vervangen.�Voor�ramen�

loopt� de� impact� snel� op� omdat� deze� om� de� 30� jaar� moeten� worden� vervangen.� Bij� de�

meeste�andere�substituties�gaat�het�immers�enkel�om�de�afwerkingslaag.�

1.3.2. De�milieu�impact�van�de�basisscenario’s�

Figuur�7.9�geeft�de�milieu�impact�(volgens�Eco�indicator)�van�de�volledige�levenscyclus�van�

de�basis�gebouwschillen�weer.�De�indirecte�energie�uit�de�vorige�analyses�kan�evenwel�niet�

zonder� meer� vergeleken� worden� met� de� milieu�impact,� en� dit� als� gevolg� van� de�

verschillende�grootheden�die�worden�gehanteerd�–�respectievelijk�MJ�en�ecopunten.�Toch�

volgen� een� aantal� vastgestellingen� uit� onderstaande� vergelijking.� Net� zoals� in� de�

levenscyclusenergie�analyses�van�hierboven�valt�opnieuw�op�dat�het�verbruik�van�fossiele�

brandstoffen� aanzienlijk� hoger� ligt� voor� de� massieve� schil.� Verder� blijkt� ook� de� milieu�

impact� van� het� massieve� scenario� lichtjes� hoger� te� liggen� dan� die� van� het�

houtskeletscenario.�Merk�bovendien�op�dat�het�houtskeletscenario�in�verhouding�met�haar�

indirecte�energievraag�aanzienlijk�hoger� scoort.�Zoals� in�hoofdstuk�3�werd� toegelicht,�kan�

deze� stijging� toegeschreven� worden� aan� de� grote� invloed� van� ‘land� use’� of� ook� wel�

‘landschapsaantasting’.� Deze� impactcategorie� bedraagt� voor� het� houtskeletscenario� maar�

liefst�20%,�maar�wordt�niet� in�rekening�gebracht�bij�de�bestudering�van�indirecte�energie.�

Daarom� wordt� nogmaals� benadrukt� dat� het� belangrijk� is� om� in� gedachten� te� houden� dat�

indirecte�energie�een�vrij�goede�graadmeter� is,�maar�nooit�een�absoluut�beeld�kan�geven�

van�de�totale�milieu�impact.�
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Figuur�7.9:��Gebouwschil�basisscenario’s:�milieu�impact�volgens�Eco�indicator�99,�inclusief�EOL,�in�punten�

�

1.4. Resultaten�basisscenario’s:�per�element��

Na� een� algemeen� beeld� gevormd� te� hebben� van� de� basisscenario’s,� wordt� de� focus�

verschoven� naar� de� opbouwende� elementen.� Met� de� globale� vaststellingen� van� vorige�

analyses� in� het� achterhoofd� kan� nu� op� zoek� worden� gegaan� naar� achterliggende�

verklaringen.� Per� element� worden� de� belangrijkste� verbruiksposten� nagegaan� en� wordt�

afgewogen�welke�aanpassingen�een�groot�potentieel�tot�verbetering�hebben.�

1.4.1. Vloer�op�volle�grond�
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�
Figuur�7.10:�Vloer�op�volle�grond�basisscenario’s:�indirecte�energie�massief�en�houtskelet,�per�onderdeel�

(incl.EOL)�

De� vloer� op� volle� grond� is� het� enige� constructieonderdeel� dat� identiek� is� voor� de� twee�

basisscenario’s.�De�indirecte�energie�is�dan�ook�gelijk,�met�uitzondering�van�de�isolatie.�Dit�

is� het� gevolg� van� de� drukvaste,� thermische� onderbreking� uit� cellenglas� die� rondom� de�

vloerisolatie� wordt� voorzien� ter� hoogte� van� de� buitenwanden.� Omdat� de� structurele�

breedte� van� een� houtskeletwand� groter� is� dan� deze� van� een� massieve� muur,� is� er�

simpelweg�meer�cellenglas�nodig�om�koudebruggen�te�vermijden.�Dit�is�duidelijk�te�zien�in�

figuur�7.11.�Cellenglas�en�PUR�zijn�bovendien�dermate�energie�intensieve�materialen�dat�de�

ingebedde�energie�van�de�isolatiematerialen�bijna�even�groot�(GPM)�of�zelfs�groter� is�dan�

deze�van�de�volledige�structuur�(GPH).��

�
Figuur�7.11:�Drukvaste�thermische�onderbreking�bij�massief�en�bij�houtskelet�(PHP�vzw�2008b)(PHP�vzw�2008a)�

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

GPM GPH

In
d

ir
ec

te
 e

ne
rg

ie
 (

M
J)

vloerafwerking

isolatie

structuur

funderingen



118�

�

1.4.2. Buitenwand�

Bepleisterde�en�geverfde�snelbouw�baksteen�en�
gevelsteen�

� 0.09m�gevelsteen�
� 0.05m�spouw�
� 0.19m�PUR�isolatie�
� 0.14m�keramische�snelbouw�
� 0.012m�gipspleister�
� verf�op�gipspleister�

Behandeld�houtskelet�met�geverfde�
gipskartonplaat�en�houten�gevelbekleding�

� 0.02m�eiken�gevelbeplanking�
� 0.03m�spouw�en�regelwerk�
� 0.05m�houtvezelisolatieplaat�
� 0.25m�vuren�houtskelet�en�cellulose�
� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.07m�spouw�en�regelwerk�
� 0.01m�gipskartonplaat��
� verf�op�gipskartonplaat�

�
Figuur�7.12:�Buitenwand�basisscenario’s:�indirecte�energie�massiefen�houtskelet,�per�onderdeel�(met/zonder�

EOL)�

Bovenstaande�figuur�geeft�een�beeld�van�de�buitenwanden�van�GPM�en�GPH,�telkens�met�

(EOL)�en�zonder�(\EOL)�eindelevensduurenergie.�Door�de�staven�naast�elkaar�uit�te�zetten�

komt� het� enorme� besparingspotentieel� bij� de� houtskeletwand� duidelijk� naar� voor.� Het�

energieverbruik� dat� nodig� is� om� het� constructiehout� te� verwerken� en� te� vervoeren� kan�

bijna� volledig� worden� teruggewonnen� door� maximale� winst� uit� de�

eindelevensduurbehandeling� te� halen.� Voor� de� gevelbeplanking� valt� zelfs� een� negatieve�

energiebalans�op:�door�de�gebroken�gevelplanken�en� latten�na�afbraak�zoveel�mogelijk�te�

hergebruiken� en� recycleren� en� het� resthout� bovendien� te� verbranden� met�

energieterugwinning,�wordt�het�hout�niet�alleen�optimaal�benut�als�bouwmateriaal,�maar�

ook� als� brandstof� met� een� aanzienlijk� calorische� inhoud.� Voor� de� massieve� buitenmuur�

vallen�vooral�de�grote�impact�van�PUR�isolatie�en�de�aanzienlijke�ingebedde�energie�van�de�

keramische�parementsteen�op.��
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1.4.3. Dragende�binnenwand�

Bepleisterde�en�geverfde�snelbouw�baksteen�

� verf�op�gipspleister�
� 0.012m�gipspleister�
� 0.14m�keramische�snelbouw�
� 0.012m�gipspleister�
� verf�op�gipspleister��

Behandeld�houtskelet�met�geverfde�
gipskartonplaat�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.01m�gipskartonplaat�op�houten�

onderstructuur�
� 0.12m�vuren�houtskelet�met�cellulose�
� 0.01m�gipskartonplaat�op�houten�

onderstructuur�
� verf�op�gipskartonplaat�

�
Figuur�7.13:�Binnenwand�basisscenario’s:�indirecte�energie�massief�en�houtskelet�per�onderdeel�(met/zonder�

EOL)�

In� de� grafiek� van� figuur� 7.13� worden� de� twee� dragende� binnenwanden� vergeleken,�

opnieuw�telkens�met�en�zonder� inbegrip�van�de�eindelevensduurenergie.�Uit�deze�grafiek�

valt� af� te� lezen� dat� de� ingebedde� energie� van� gipskartonplaten� op� een� houten�

onderstructuur�veel�groter�is�dan�deze�van�gipspleister.�Na�afvalverwerking�ligt�de�indirecte�

energie� van� de� gipsplaten� al� zo’n� 40%� lager� dan� oorspronkelijk.� Dit� is� het� gevolg� van� de�

grote�energierecuperatie�van�de�verwerking�van�de�houten�latten�en�de�gipskartonplaten.�

Een�niet�onbelangrijke�opmerking�bij�deze�analyse�is�dat�verf�verantwoordelijk�is�voor�55%�

van� de� energie� voor� afwerking� bij� houtskelet� en� maar� liefst� 83%� bij� massief.� Dit� wordt�

verklaard� door� de� relatief� korte� ‘levensduur’� van� verf� in� combinatie� met� een� hoge�

ingebedde� energie.� Zoals� in� de� methodologie� (hoofdstuk� 5)� werd� vermeld,� wordt�

verondersteld�dat�de� levensduur�van�een�verflaag�zeven� jaar� is.�Wanneer�een�gebouw�60�

jaar�meegaat�betekent�dit�met�andere�woorden�8�schilderbeurten.�Verder�valt�op�dat�het�
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houten� rasterwerk� een� negatieve� energiebalans� heeft.� De� verbranding� van� PUR� en� de�

recyclage� van� cellulose� zorgt� bovendien� nog� voor� een� kleine� compensatie� bij� beide�

scenario’s.� Voor� niet�dragende� binnenwanden� gelden� dezelfde� principes.� Deze� worden�

daarom�niet�apart�geanalyseerd.�

1.4.4. Verdiepingsvloer�

Keramische�tegels�op�betonnen�welfsels�met�
druklaag�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.015m�gipskartonplaat�op�houten�

onderstructuur�
� 0.22m�structuur�verlaagd�plafond�
� 0.12m�voorgespannen�betonnen�welfsels�
� 0.03m�gewapende�druklaag�
� 0.12m�rotswol�
� �PE�folie�
� 0.05m�chape�
� 0.008m�keramische�tegels�

Keramische�tegels�op�houten�roostering�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.015m�gipskartonplaat�op�houten�

onderstructuur�
� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.225m�vuren�houtskelet�
� 0.18m�cellulose�isolatie�
� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.04m�houtvezelisolatieplaat�
� PE�folie�
� 0.05m�chape�
� 0.008m�keramische�tegels��

�
Figuur�7.14:�Verdiepingsvloer�basisscenario’s:�indirecte�energie�massief�en�houtskelet�,�per�onderdeel�

(met/zonder�EOL)�

In�het�geval�van�de�verdiepingsvloeren�kan�vastgesteld�worden�dat�de� ingebedde�energie�

van�het�houtskeletscenario�hoger�ligt�dan�deze�van�de�massieve�vloer.�Figuur�7.14�toont�dat�

vooral�de�structuur�en�de�extra�isolatie�hierbij�een�belangrijke�rol�spelen.�Het�gegeven�dat�

de�totale�indirecte�energie�van�de�houten�vloer�een�pak�lager�ligt�dan�deze�van�de�betonnen�

welfsel�kan�evenwel�verklaard�worden�door�rekening�te�houden�met�de�enorme�winst�die�

uit� de� houten� structuur� gerecupereerd� kan� worden.� Concreet� wordt� energie�
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gewonnen/uitgespaard� door� de� verbranding� van� OSB�platen� en� resthout� en� door� de�

herverwerking�van�het�overige�hout.�Ook�bij�de�welfsels�bestaat�er�een�klein�potentieel�tot�

compensatie.�Hierboven�werd�reeds�aangegeven�dat�het�hier�gaat�om�het�downcycling�van�

de� verbonden� delen� (welfsels� +� druklaag� +� chape� +� tegels)� tot� granulaten� voor� nieuwe�

materialen.� Tenslotte� kan� het� relatief� grote� aandeel� voor� afwerking� opgemerkt� worden.�

Vooral�het�verlaagde�plafond�heeft�een�vrij�grote�ingebedde�energie.�

1.4.5. Dak�

EPDM�op�betonnen�welfsels�met�druklaag�

� verf�op�gipspleister�
� 0.012m�gipspleister�
� 0.12m�voorgespannen�betonnen�welfsel�
� 0.03m�gewapende�druklaag�
� PE�folie�
� 0.24m�PIR�isolatie�
� hechtingslaag�
� EPDM�bekleding�

�

EPDM�op�warm�dak�met�houten�roostering�

� verf�op�gipskartonplaat�
� 0.01m�gipskartonplaat�op�houten�

onderstructuur�
� 0.09m�vuren�regelwerk�
� 0.018m�OSB�plaat�
� 0.225m�vuren�houtskelet�en�cellulose�

isolatie�
� 0.018m�OSB�plaat�
� PE�folie�
� 0.08m�PIR�isolatie�
� hechtingslaag�
� EPDM�bekleding�

�
Figuur�7.15:�Plat�dak�basisscenario’s:�indirecte�energie�massief�en�houtskelet�,�per�onderdeel�(met/zonder�EOL)�

Figuur�7.15�toont�de�dakopbouwen�van�het�de�basisscenario’s�met�en�zonder�EOL�energie.�

Het�plat�dak�behelst�de�grootste� ingebedde�energie�van�alle� constructieonderdelen.�Voor�

het�massieve�scenario�kan�worden�vastgesteld�dat�de�isolatie�een�enorme�impact�heeft.�De�

24� cm� PIR� draagt� ongeveer� evenveel� bij� tot� de� ingebedde� energie� als� de� volledige�
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dakstructuur.� Ook� bij� de� houten� structuur� is� het� aandeel� isolatie� tamelijk� groot.� Ook� hier�

werd� immers,� naast� � de� cellulose� tussen� de� balken,� 8cm� PIR� toegepast� voor� de� realisatie�

van� een� warm� dak.� Verder� valt� opnieuw� het� grote� eindelevensduurpotentieel� van� de�

houten� constructie� op.� Deze� bedraagt� qua� ingebedde� energie� nog� evenveel� als� haar�

massieve� tegenhanger,� maar� omvat� na� afvalverwerking� nog� slechts� een� fractie� van� haar�

oorspronkelijke�energievraag.�

1.5. Besluit�basisscenario’s�

Globaal� genomen� komt� uit� de� analyses� van� de� basisscenario’s� naar� voor� dat� de�

gebouwonderdelen� van� de� houtskeletschil� steeds� zeer� goed� scoren� op� vlak� van� indirecte�

energie.�Vooral�voor�het�dak�en�de�buitenwanden�ligt�de�productie�energie�opvallend�lager�

dan�de�massieve�schil.�Een�iets�hogere�ingebedde�energie�kan�bij�een�houtskeletconstructie�

bovendien� probleemloos� gecompenseerd� worden� door� de� houtachtige� materialen� na�

gebruik�zinvol�te�verwerken.�De�verdiepingsvloer�is�hier�een�goed�voorbeeld�van�(zie�figuur�

7.14).�Doordat�de�OSB�platen�en�houtvezelisolatie�een�betrekkelijk�grote�ingebedde�energie�

bevatten� is� de� structuur� de� belangrijkste� materiaalfunctie� in� de� houtskeletwoning.�

Tenslotte�kan�nog�aangevuld�worden�dat�de�indirecte�energie�in�gipskarton�bijna�dubbel�zo�

groot�is�als�die�in�gewone�gipspleister.��

De� massieve� structuur� doet� het� qua� ingebedde� energie� niet� slecht� ten� opzichte� van� het�

houtskelet,� maar� kan� weinig� energie� recupereren� in� de� EOL�fase� omdat� het� afval� veelal�

wordt� gedowncycled.� Verder� kan� vastgesteld� worden� dat� voor� de� meeste�

gebouwcomponenten� de� ingebedde� energie� vrij� gelijkwaardig� verdeeld� is� over� de� drie�

materiaalfuncties� afwerking,� isolatie� en� structuur.� Door� de� opvallend� hoge� ingebedde�

energie� in� de� parementsteen� kunnen� toch� de� afwerkingsmaterialen� als� belangrijkste�

materiaalfunctie� geselecteerd� worden.� Tot� slot� trekt� de� grote� impact� van� de�

isolatiematerialen�PUR�en�PIR�de�aandacht.�

De� identificatie� van� enkele� grote� verbruikers� op� gebied� van� indirecte� energie� doet�

vermoeden� dat� er� voor� beide� scenario’s� allicht� meerdere� voordelige� materiaalkeuzes�

mogelijk�zijn.�Dit�zal�in�de�volgende�paragraaf�nader�onderzocht�worden.�

2. ALTERNATIEVE�OPTIES�
Na� de� karakteristieken� van� de� basisscenario’s� te� hebben� besproken� zullen� nu� enkele�

alternatieve� opties� getest� worden� aan� de� hand� van� de� in� de� literatuurstudie� verzamelde�
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informatie.� Dit� gebeurt� aan� de� hand� van� LCA’s� op� materiaal�� en� elementniveau.� Om� de�

basisscenario’s� als� eikpunt� te� bewaren� worden� de� alternatieve� materiaalkeuzes� telkens�

vergeleken� met� een� gebouwonderdeel� van� één� van� deze� scenario’s.� Uit� de�

elementenvergelijking� worden� vervolgens� telkens� het� beste� en� slechtste� alternatief�

geselecteerd.�Uiteindelijk�wordt�zo�tot�vier�nieuwe�gebouwschillen�gekomen:�de�beste�en�

slechtste�massieve�gebouwschil�en�de�beste�en�slechtste�houtskeletschil.�Op�deze�manier�

wordt� enerzijds� het� aantal� volledige� gebouwanalyses� beperkt.� Anderzijds� kan� ieder�

basisscenario�binnen� het� kader�van� zijn�extreme�mogelijkheden� geplaatst�en� geëvalueerd�

worden.�Per�tabel�geven�de�plustekens�de�beste�optie�weer�en�de�mintekens�de�slechtste.�

De� enorme� waaier� aan� mogelijke� materialen� vraagt� om� een� overzicht� van� de� mogelijke�

opties.� De� te� testen� keuzemogelijkheden� worden� daarom� voorgesteld� in� tabellen� 7.3� en�

7.4.� Dit� overzicht� is� niet� exhaustief,� maar� wil� vooral� een� startpunt� vormen� voor� een�

vergelijkende� materiaalstudie.� Zoals� toegelicht� in� de� literatuurstudie� wordt� gepoogd� om�

enkele�interessante�en�realistische�alternatieven�aan�te�halen,�ook�al�blijven�uiteraard�nog�

tal�van�interessante�opties�over�die�buiten�het�tijdsbestek�van�deze�masterproef�vallen.�

Opties�Massief�

Vloer�op�volle�

grond�

in�situ�betonplaat argexkorrels�en�traskalk�

�

Verdiepings�
vloer� welfsels� potten&balkjes breedvloerpl. in�situ�beton� cellenbeton

�

Buitenwand�
(metselwerk)� snelbouw� Kalkzandst. Argexbeton Beton cellenbeton� leem

�

Binnenwand�
(niet�dragend)� snelbouw� Kalkzandst argexbeton beton cellenbeton� leem� gipsblok

�

Vloer�
Ker.�tegels� Linoleum Planken Kurk� Laminaat
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afwerking�
��

Wand�
afwerking� gipspleister� leempleister

�

Gevel�
afwerking� keramische� kalkzandsteen betonsteen leem�

�

Dakafwerking�
EPMD� Bitumen PVC Groendak�(EPDM)�

�

Tabel�7.3:�opties�voor�alternatieve�onderdelen�voor�een�massieve�gebouwschil�

�

Opties�Houtskelet�
Buitenwand��

vuren�constructiehout FJI�liggers

�

Wand�
afwerking� gipskartonplaat gipsvezelplaat�

� �

Gevel�
afwerking� hout ker.baksteen ker.�bekleding Vezelcementpl. bepleistering�

�

Balk�
HEA�240�liggers vuren�gelamineerde�liggers�

� �

Tabel�7.4:�opties�voor�alternatieve�onderdelen�voor�een�houtskelet�gebouwschil�

�
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2.1. Levenscyclusanalyse�op�elementniveau:�massiefbouw�

2.1.1. Vloer�op�volle�grond�

In�situ�gestorte�betonplaat �+ Bio�ecologisch�alternatief:�argex�en�traskalk�48 �
Gestabiliseerd�zand:�cement�&�zand�
PE�folie�
Funderingsplaat�beton�
Wapening�
Dekvloer�
Chape�
Keramische�tegels�

� Grind�
Geëxpandeerde�kleikorrels�
Traskalk�
Traskalkmortel�
PE�folie�
Chape�
Keramische�tegels�

NIBE�Milieuklasse�1a�
NIBE�Milieuklasse�1a�

�
Figuur�7.16:�LCA�vergelijking�van�alternatief�massief,�vloer�op�volle�grond,�per�onderdeel�

In� figuur� 7.16� wordt� het� verschil� in� indirecte� energie� tussen� een� ter� plaatse� gestorte�

vloerplaat�en�argexkorrels,�gestabiliseerd�met�traskalkmortel�weergegeven.�Uit�de�analyse�

blijkt�dat�de�argexvloer�een�grotere�indirecte�energievraag�heeft�dan�de�betonplaat.�Vooral�

de� argexkorrels� verbruiken� zeer� veel� energie� tijdens� het� productieproces� (2320MJ/m³�

tegenover� 1660� MJ/m³� voor� beton).� Bovendien� zijn� de� EOL�winsten� groter� bij� de�

betonplaat,� simpelweg� omdat� deze� een� grotere� massa� heeft� en� er� dus� een� grotere�

hoeveelheid�materiaal�kan�gedowncycled�worden.�

�

������������������������������������������������������������

48�Deze�opbouw�werd�overgenomen�uit�een�technische�fiche�van�VIBE�(VIBE�e.a.�2007,�p.11).�

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

In situ plaat Argexkorrels

In
d

ir
ec

te
 e

ne
rg

ie
 (

M
J)

vloerafwerking

isolatie

structuur

funderingen



126�

�

2.1.2. Verdiepingsvloer�

Welfsels� � Potten�&�balkjes� Breedplaatvloer In�situ�beton Cellenbeton�

� � � � �

Verf�
Gipskarton��
Structuur�verlaagd�
plafond��
Welfsels��
Wapening��
Druklaag��
PE�folie��
Chape�
Tegels��

Verf�
Gipskarton�
Structuur�verlaagd�
plafond�
Ker.�Potten�&�
T�balkjes�
Wapening�
Druklaag�
PE�folie�
Chape�
Tegels�

Verf�
Gipskarton�
Structuur�verlaagd�
plafond�
Breedplaat�vloer�
Druklaag�
Wapening�
PE�folie�
Chape�
Tegels�

Verf�
Gipskarton�
Structuur�verlaagd�
plafond�
In�situ�beton�
Wapening�
PE�folie�
Chape�
Tegels�
�

�

Verf�
Gipskarton�
Structuur�verlaagd�
plafond�
Cellenbeton�
systeemvloer�
Cementmortel�
voegen�
PE�folie�
Chape�
Tegels�

�
Milieuklasse�2b� Milieuklasse�3b� Milieuklasse�3c� ?� Milieuklasse�2c�

�
Figuur�7.17:�LCA�vergelijking�van�alternatieven�massief,�verdiepingsvloer,�per�onderdeel�

Figuur�7.17�toont�de�vergelijking�van�vijf�verschillende�structuren�voor�de�verdiepingsvloer:�

welfsels,� keramische� potten� en� balkjes,� breedplaatvloeren,� in� situ� gestort� beton� en�

cellenbetonwelfsels.�Deze�vergelijking�toont�aan�dat�een�ter�plaatse�gestorte�betonplaat�de�

zuinigste� keuze� is.� Enerzijds� ligt� de� productie�energie� lager� dan� bij� prefabelementen� en�

anderzijds� kan� een� vrij� grote� hoeveelheid� energie� teruggewonnen� worden� dankzij�

eindelevensduurbehandeling� (cfr.� vloer� op� volle� grond).� De� cellenbetonvloer� en� de�

betonnen� welfsels� scoren� ongeveer� even� goed.� Keramische� potten� en� balkjes� en�
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breedplaatvloeren�zijn�dan�weer�ten�stelligste�af�te�raden.�Bij�de�breedplaatvloer�is�vooral�

de�grote� impact�van�de�8cm�dikke�druklaag�frappant.�Ook�bij�de�andere�prefabelementen�

kan�worden�vastgesteld�dat�de�druklaag�de�indirecte�energie�in�negatieve�zin�beïnvloedt.�De�

hoge�energievraag�van�de�vloer�uit�potten�en�balkjes�valt�vooral�te�verklaren�door�de�hoge�

productie�energie�van�de�keramische�potten.���

Omdat� de� bovenstaande� structuren� zowel� voor� verdiepingsvloer� als� dak� toepasbaar� zijn,�

worden�deze�resultaten�geëxtrapoleerd�voor�de�samenstelling�van�nieuwe�dakstructuren.�

2.1.3. Binnenspouwblad49�

Vooraleer� verschillende� binnenmuurstenen� te� vergelijken� wordt� eerst� de� impact� van� het�

voegtype� bekeken.� Wanneer� cementmortel,� lijmmortel� en� kalkmortel� naast� elkaar� uitzet�

worden� (niet� verwerkt� in� een� muur),� kan� vastgesteld� worden� dat� lijmmortel� een� zeer�

energie�intensief� product� is� (zie� figuur� 7.18� links).� Kalkmortel� scoort� in� vergelijking� veel�

beter�en�de�indirecte�energie�van�cementmortel�bedraagt�slechts�de�helft�van�kalkmortel.��

�

Figuur�7.18:�Gevoeligheidsanalyse�voegproduct:�cementmortel,�lijmmortel�en�kalkmortel,�per�energietype�(voor�

1�kg�voegproduct�en�voor�1m²�muur)�

������������������������������������������������������������

49� Rekening� houdend� met� de� densiteit� van� deze� bouwblokken,� kan� er� vanuit� gegaan� worden� dat� hun�
draagkracht�volstaat�voor�een�gemiddelde�vrijstaande�woning.��
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De� vergelijking� van� diezelfde� voegproducten,� verwerkt� in� een� 1m²� buitenmuur,� vertoont�

eenzelfde�rangorde,�maar�dan�wel�sterk�afgezwakt�(zie�figuur�7.18�rechts).�Dit�is�een�direct�

gevolg� van� de� verhouding� tussen� steen� en� voeg.� Bij� de� toepassing� van� cementmortel�

bestaat� 14%� van� de� muur� uit� voeg,� bij� kalkmortel� is� dat� 6%� en� bij� lijmmortel� slechts� 2%.�

Ondanks� het� feit� dat� van� deze� laatste� twee� voegtypes� minder� product� nodigd� is,� blijft�

cementmortel� evenwel� de� beste� optie.� Daarom� wordt� steeds� voor� dit� laatste� voegtype�

gekozen,� behalve� wanneer� lijmmortel� sterk� aangewezen� is� voor� een� bepaald� type�

metselblok�(bv.�gipsblokken,�cellenbetonblokken).��

Snelbouwsteen� Kalkzandsteen� Argexbetonst.�� � Betonsteen Cellenbetonst. Leemsteen�+���

� � � � � �
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�

Figuur�7.19:�LCA�vergelijking�van�alternatieven�massief,�buitenwand,�per�onderdeel�

In� figuur� 7.19� worden� nu� een� muur� uit� keramische� snelbouwsteen,� kalkzandsteen,�

argexbetonsteen,�betonsteen,�cellenbetonsteen�en�leemsteen�met�elkaar�vergeleken.�Deze�
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LCA�vergelijking� duidt� leemsteen� aan� als� de� beste� keuze.� Hoewel� deze� muur� zo’n� 3.5� cm�

breder� is� dan� de� andere� muren� om� voldoende� draagkracht� te� leveren,� wordt� deze� extra�

dikte� ruimschoots�gecompenseerd� door�de� lage�productie�energie.�Argexbetonsteen�doet�

het�dan�weer�zeer�slecht�op�vlak�van�indirecte�energie.�Dit�volgt�uit�de�zeer�hoge�productie�

energie�voor�zowel�de�argexkorrels�als�de�blokken�zelf.�De�cellenbetonsteen�en�keramische�

snelbouwsteen� scoren� dan� weer� vrij� vergelijkbaar.� Betonsteen� kent� een� iets� lager�

energieverbruik� dankzij� een� vrij� zuinige� productie.� Verder� kan� opgemerkt� worden� dat�

kalkzandsteen� met� zijn� grote� densiteit� (2000� kg/m³)� een� iets� hoger� energieverbruik� kent�

omwille� van� de� extra� transportenergie.� Deze� optie� blijkt� bijgevolg� dan� toch� niet� zo�

energievriendelijk�als�vaak�wordt�beweerd� in�de� literatuur.�Tot�slot�wordt�vermeld�dat�de�

zogenaamde� ecologische� keramische� snelbouwsteen� van� Wienerberger,� toegelicht� in�

hoofdstuk� 4,� niet� werd� opgenomen� in� bovenstaande� analyse� omdat� de� potentiële�

verbeteringen� op� energetisch� vlak� niet� opwegen� tegen� de� keuze� van� een� alternatief�

materiaal.��

2.1.4. Binnenmuur�
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� � � � � � �
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Voor� de� niet�dragende� binnenmuur� wordt� een� groot� aantal� opties� vergeleken,� namelijk�

dezelfde�als�voor�de�dragende�buitenmuur�en�gipsblokken�(zie�figuur�7.20).�Net�zoals�voor�

het�dragende�binnenspouwblad�blijkt�ook�hier�leemsteen�de�beste�optie.�Daarnaast�scoren�

cellenbeton,�gipsblokken,� snelbouwstenen�en�betonstenen�zeker�niet� slecht�qua� indirecte�

energie.�Minder�aan�te�raden�zijn�tenslotte�kalkzandsteen�en�argexbetonsteen,�om�dezelfde�

redenen�als�bij�de�vorige�analyse.��

�
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Figuur�7.20:�LCA�vergelijking�van�alternatieven�massief,�niet�dragende�binnenmuur,�per�onderdeel�

2.1.5. Vloerafwerking�verdiepingsvloer�
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Figuur� 7.21� geeft� een� representatief� beeld� van� de� indirecte� energie� van� verschillende�

vloerafwerkingen� voor� een� levensduur� van� 60� jaar.� De� levensduur� van� de� keramische�

tegels,� linoleum,�de�plankenvloer,� kurk�en� laminaat�werd� immers�afzonderlijk� in� rekening�

gebracht.� De� hantering� van� verschillende� levensduren� brengt� bijvoorbeeld� met� zich� mee�

dat�keramische�tegels�ongeveer�op�dezelfde�lijn�liggen�als�linoleum,�terwijl�de�tegels�50�jaar�

meegaat�en�linoleum�slechts�20�jaar.�Hetzelfde�geldt�voor�de�plankenvloer�en�de�kurkvloer.�

Kurk�moet�dubbel�zo�vaak�vervangen�worden,�maar�komt�qua�indirecte�energievraag�toch�
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ongeveer�overeen�met�een�houten�plankenvloer.�Hierbij�kan�bovendien�opgemerkt�worden�

dat� beide� vloeren� om� de� zeven� jaar� van� een� nieuwe� laag� vernis� worden� voorzien.�

Opmerkelijk� is�de�grote�energievraag�van�een�laminaatvloer�–�deze�is�meer�dan�dubbel�zo�

groot�als�deze�van�een�gewone�plankenvloer.�De�verklaring�hiervoor�moet�gezocht�worden�

in�de� toepassing�van�melamineformaldehyde50,�het�hoofdbestanddeel�van�de� toplaag�van�

deze�vloerbekleding.��

��

Figuur�7.21:�LCA�vergelijking�van�alternatieven,�vloerafwerking,�per�onderdeel�

2.1.6. Binnenafwerking�
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50� In� de� records� van� SimaPro� werd� melanine� vervangen� door� melanineformaldehyde� omdat� dit� de� stof� is� die�
rechtstreeks�wordt�toegepast�voor�de�toplaag�van�laminaatvloeren.�Deze�correctie�bleek�evenwel�weinig�invloed�
te�hebben.�
51�Wegens�gebrek�aan�gegevens�over�leempleister�wordt�uitgegaan�van�eenzelfde�levensduur�als�gipspleister.�
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�
Figuur�7.22:�LCA�vergelijking�van�alternatieven,�binnenafwerking�wand,�per�onderdeel�

In� figuur� 7.22� wordt� leempleister� als� alternatief� voor� gipspleister� voorgesteld.� Hoewel� de�

leempleister�in�een�iets�dikkere�laag�moet�worden�aangebracht,�heeft�deze�een�iets�lagere�

impact� dan� de� gipspleisterafwerking.� Hoewel� de� twee� opties� niet� significant� verschillen�

wordt� leempleister� als� ‘beste� alternatief’� geselecteerd� omwille� van� zijn� gunstige�

eigenschappen�wat�betreft�miliebelasting.�

2.1.7. Gevelafwerking�
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Figuur�7.23:�LCA�vergelijking�van�alternatieven,�gevelafwerking,�per�onderdeel�

De�grafiek�uit� figuur�7.23� geeft�een�overzicht�van�verschillende� gevelmaterialen�voor�een�

massieve� buitenmuur,� namelijk� keramische� baksteen,� kalkzandsteen,� betonsteen,�

leemsteen� en� een� houten� gevelbeplanking.� Omdat� enkel� voor� keramische� baksteen�

specifieke�gegevens�inzake�de�levensduur�werden�teruggevonden�–�deze�bedraagt�80�jaar�–�

wordt� daarnaast� ook� voor� kalk�,� beton�� en� leemsteen� van� een� 80� jarige� levensduur�

uitgegaan.�Bovenstaande�vergelijking�maakt�meteen�duidelijk�dat�een�buitenparement�uit�

keramische�baksteen�een�relatief�hogere�indirecte�energie�bevat�in�vergelijking�met�de�drie�

alternatieve�gevelstenen.�Leemsteen�scoort�opnieuw�het�beste�omwille�van�de�combinatie�

van�een� lage�productie��en�transportenergie.�Beton��en�kalkzandsteen�zijn� in�dit�geval�vrij�

vergelijkbaar.�Het�is�evenwel�overduidelijk�dat�een�houten�gevelbeplanking�in�dit�geval�de�

beste�keuze�is.�Zoals�reeds�werd�aangegeven�ligt�de�gunstige�eindelevensduurbehandeling�

hier�aan�de�basis.�
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2.1.8. Dakbedekking�
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Figuur�7.24:�LCA�vergelijking�van�alternatieven,�dakafwerking,�per�onderdeel�

In� figuur� 7.24� wordt� de� indirecte� energie� van� verschillende� dakbedekkingen� vergeleken.�

Doordat� een� extensief� groendak� dubbel� zo� lang� meegaat� als� een� EPDM� dakbedekking,�

verbruiken� deze� twee� types� ongeveer� evenveel� energie� over� 60� jaar,� ondanks� de� extra�

materialen� die� nodig� zijn� om� een� groendak� te� construeren.� Hoewel� een� lichtjes� hogere�

indirecte� energie� over� een� levensduur� van� 60� jaar,�wordt� om� deze� reden� toch� geopteerd�

om�het�groendak�als�beste�alternatief�te�selecteren.�Op�een�iets�langere�levensduur�zal�het�
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groendak� immers� al� snel� positiever� uitvallen.� Verder� kan� worden� vastgesteld� dat� een�

tweelaagse,� SBS52�gemodificeerde� bitumenbekleding� met� grindbalast� meer� indirecte�

energie� verbruikt� dan� de� EPDM� dakbedekking� uit� het� basisscenario.� Een� PVC53� bedekking�

met�grindlaag�is�ten�stelligste�af�te�raden�vanuit�energetisch�oogpunt.�Dit�is�het�gevolg�van�

de� zeer�grote�energie�inhoud�van�de�polyvinylchloridesuspensie�die�wordt�gebruikt�bij�de�

productie�van�deze�dakbedekking.���

2.2. Levenscyclusanalyse�op�elementniveau:�houtskeletbouw�

2.2.1. Buitenwand�
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Figuur�7.25:�LCA�vergelijking�van�alternatief�houtskelet,�buitenwand,�per�onderdeel�

������������������������������������������������������������

52�SBS�wordt�in�SimaPro�benaderd�door�‘Acrylonitrile�butadiene�styrene�copolymer,�ABS,�at�plant/RER�U_H’.�

53 Ecoinvent�bevat�geen�data�over�PVC�dakbedekking.�Daarom�wordt�deze�zelf� ingevoerd�aan�de�hand�van�de�

ervaringen�uit�het�VITO.�Voor�meer�details�wordt�verwezen�naar�bijlage�A. 
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Figuur�7.25�toont�het�verschil�in�indirecte�energievraag�tussen�een�buitenwand�opgebouwd�

met� massiefhouten� constructiebalken� en� een� buitenwand� opgebouwd� met� FJI�liggers.� Er�

kan�duidelijk�afgelezen�worden�dat�een�wandconstructie�met�vuren�constructiebalken�een�

lagere�hoeveelheid�indirecte�energie�verbruikt�dan�een�constructie�met�FJI�liggers.�Dit�komt�

doordat�vurenhout�enerzijds�minder�productie�energie�vergt�en�anderzijds�een�groot�deel�

energie� kan� terugwinnen� dankzij� haar� eindelevensduurbehandeling.� Bij� intacte� balken� is�

recyclage� en� hergebruik� immers� zeer� goed� mogelijk� en� kan� resthout� nog� steeds� energie�

terugwinnen.� FJI�liggers� moeten,� in� tegenstelling� tot� intacte� balken,� een� groot� aantal�

productieprocessen� ondergaan.� Zowel� het� lijf� uit� de� OSB�platen� als� de� flenzen� uit�

gelamineerde� kerto�balkjes� zijn� per� slot� van� rekening� reeds� samengestelde� materialen.�

Hierbij� kan� nog� aangestipt� worden� dat� er� gelijkaardige� verwerkingsprocessen� worden�

toegepast� voor� de� structurele� OSB�� en� houtvezelisolatieplaten.� Deze� platen� zorgen� voor�

stabiliteit�voor�beide�constructietypes�en�beïnvloeden�de�vergelijking�bijgevolg�niet.�
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2.2.2. Binnenafwerking�buitenwand�
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Spouw�en�regelwerk�
Pavatex�Isolair�L�
Cellulose�(88.33%)�
Vuren�constructiehout�
OSB�
Spouw�en�regelwerk�
Gipskartonplaat�
Verf�

� Beplanking�
Spouw�en�regelwerk�
Pavatex�Isolair�L�
Cellulose�(96.7%)�
FJI�liggers�
OSB�
Spouw�en�regelwerk�
Gipsvezelplaat�
Verf�

�

37�jaar� 37�jaar�
�

�

Figuur�7.26:�LCA�vergelijking�van�alternatief�houtskelet,�binnenafwerking,�per�onderdeel�

In�bovenstaande�figuur�7.26�worden�twee�afwerkplaten�op�basis�van�gips�vergeleken:�een�

gipskarton��en�een�gipsvezelplaat.�De�vergelijking� toont�geen�significant�verschil�voor�wat�

betreft� totale� indirecte� energievraag.� Deze� alternatieven� zijn� met� andere� woorden�

vergelijkbaar�op�energetisch�vlak.��
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2.2.3. Gevelbekleding�buitenmuur�

Beplanking�+��� Ker.�Baksteen����� Vezelcementbekl. Ker.�Bekleding� Bepleistering�

� � � � �

Beplanking�
Regelwerk�
Pavatex�Isolair�L�
Cellulose��
Constructiehout�
OSB�
Cegelwerk�
Gipskarton�
Verf�

Ker.�baksteen�
Pavatex�Isolair�L�
Cellulose��
Constructiehout�
OSB�
Regelwerk�
Gipskarton�
Verf�

Vezelcement�plaat�
Regelwerk�
Pavatex�Isolair�L�
Cellulose��
Constructiehout�
OSB�
Regelwerk�
Gi��pskar�
Verf�

Ker.�tegels�
Regelwerk�
Pavatex�Isolair�L�
Cellulose��
Constructiehout�
OSB�
Regelwerk�
Gipskarton�
Verf�

Bepleistering�
Wapeningsnet�
Pavatex�Isolair�L�
Cellulose��
Constructiehout�
OSB�
Regelwerk�
Gipskarton�
Verf�

NIBE�klasse�2a� NIBE�klasse�3c� NIBE�klasse�3b� NIBE�klasse�3b� ?�

30�jaar� 80�jaar� 35�jaar� 40�jaar� 15�jaar�

�
Figuur�7.27:�LCA�vergelijking�van�alternatief�houtskelet,�binnenafwerking,�per�onderdeel�

Zoals� reeds� werd� aangegeven� in� de� inventarisatie� van� energiebewuste� woningen�

(hoofdstuk� 4)� is� er� een� zeer� ruim� assortiment� aan� gevelbekledingen� beschikbaar� voor�

houtskeletwoningen56.� Uit� de� vergelijking� kan� opgemaakt� worden� dat� de� keuze� uit� het�

basisscenario� –� een� houten� gevelbekleding� –� veruit� het� beste� scoort� voor� wat� betreft�

������������������������������������������������������������

54�Verondersteld�wordt�dat�de�vezelcementplaten�na�gebruik�gerecycleerd�worden.�
55�Keramische�gevelbekleding�wordt�in�SimaPro�benaderd�met�de�‘Roof�tile,�at�plant/RHR�U_H’�record.�

56 Hetzelfde�geldt�uiteraard�voor�massiefbouw,�maar�daar�blijft�een�parementsteen�de�meest�courante�keuze. 
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indirecte� energie.� Vezelcement� komt� op� de� tweede� plaats,� dankzij� zijn� groot�

eindelevensduurpotentieel.� Daarna� volgt� de� minerale� bepleistering,� die� verondersteld�

wordt� 15� jaar� mee� te� gaan.� Als� gevolg� van� hun� zeer� hoge� productie�energie� scoren� de�

keramische�materialen�uitermate�slecht.�

2.2.4. Balk�

HEA�240�profiel�57����� Gelamineerde�vuren�ligger�58�+��

HEA�profiel� � Gelamineerde�ligger�

�

�

NIBE Milieuklasse 5a NIBE Milieuklasse 3a

��

Figuur�7.28:�LCA�vergelijking�van�alternatief�houtskelet,�binnenafwerking,�per�onderdeel�

Een� laatste� vergelijking� op� elementniveau� wordt� uitgevoerd� voor� twee� balktypes:� de�

oorspronkelijke� HEA�ligger� en� een� gelamineerd� vuren� alternatief.� Er� wordt� onderzocht�

hoeveel�energie� (per� lopende�meter�balk)�kan�bespaard�worden.�Zoals�duidelijk�wordt�uit�

figuur� 7.28� kan� bij� het� houtskeletscenario� beter� geopteerd� worden� voor� vuren�

gelamineerde�liggers.�Bij�de�massieve�scenario’s�blijven�HEA�liggers�de�beste�optie,�omdat�

houten�balken�moeilijker�te�integreren�zijn�in�de�natte�structuren.�Zelfs�al�worden�de�stalen�

������������������������������������������������������������

57�Verondersteld�wordt�dat�de�HEA�liggers�100%�gerecupereerd�worden.�
58�Om�dezelfde�overspanningen�te�realiseren�is�een�grotere�structurele�hoogte�(320mm)�noodzakelijk.�
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liggers� 100%� gerecupereerd� na� gebruik,� toch� blijft� hun� productie�energie� te� hoog� om� te�

compenseren.� De� balk� moet� meer� dan� drie� keer� hergebruikt� worden� om� de� indirecte�

energie� van� de� vuren� ligger� te� evenaren,� maar� een� dergelijke� benadering� valt� evenwel�

buiten�de�vastgelegde�systeemgrenzen�van�dit�onderzoek.�

2.3. Levenscyclusanalyse�op�materiaalniveau:�isolatiematerialen�

Vooraleer�over� te�gaan� tot�de�samenstelling�van�volledige�gebouwschillen�worden�enkele�

isolatiematerialen� vergeleken.� Deze� materialen� worden� naast� elkaar� geplaatst� zonder� ze�

toe� te�passen� in�een�wand,�maar�er�wordt�wel�gezorgd�voor�gelijke�U�waardes.�Rekening�

houdend� met� het� toepassingsgebied� van� elk� isolatiemateriaal�

(hard/zacht/vormvast/drukvast/…)�worden�twee�LCA’s�opgesteld.�Een�eerste�LCA�vergelijkt�

de�isolatiematerialen�die�1m²�spouwmuur�moeten�isoleren.�Een�tweede�LCA�doet�hetzelfde�

voor�1m²�houtskeletwand.�De�NIBE�milieuklassen�worden�hier�niet�vermeld�omdat�deze�van�

toepassing�tot�toepassing�verschillen.�Zo�krijgt�glaswol�klasse�1b�toegekend�voor�gebruik�in�

spouwmuren� en� klasse� 3c� voor� toepassing� in� de� vloer.� Omdat� er� steeds� verschillende�

eindelevensduurbehandelingen�mogelijk�zijn,�wordt�hier�in�deze�vergelijking�abstractie�van�

gemaakt�en�wordt�dus�enkel�de�ingebedde�energie�bekeken.�

Isolatie�van�1m²�massieve�buitenwand�

� Petrochemische�grondstoffen� Minerale�grondst.�

� PUR� PIR XPS� EPS Resol Glaswol Rotswol�

�� 0.023� 0.023� 0.034� 0.036 0.021 0.038 0.035�

d� 0.177� 0.177� 0.262� 0.277 0.162 0.292 0.269�
��

33� 33 25� 15 45 25 48�

m� 5.84� 5.84� 6.54� 4 7.27 7.27 12.93�

� � � � � � � �

�
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Figuur�7.29:�Vergelijking�indirecte�energie,�isolatie�massief,�per�onderdeel��

Figuur�7.29�vergelijkt�verschillende�materiaalopties�om�1m²�spouwmuur�te�isoleren.�Uit�de�

grafiek�blijkt�dat�rotswol�in�dat�geval�de�beste�keuze�is.�Glaswol�komt�op�de�tweede�plaats�

en� XPS� volgt� als� derde.� Opvallend� zijn� de� hoge� waarden� voor� PUR� en� PIR.� Deze� twee�

materialen� vormen� de� slechtste� opties.� Bij� de� toepassing� � van� isolatiematerialen� in�

verschillende� gebouwcomponenten� zal� uiteraard� rekening� gehouden� worden� met� de�

vereiste� eigenschappen.� Wanneer� bijvoorbeeld� harde� isolatiematerialen� aangewezen� zijn,�

zal� geopteerd� worden� voor� XPS59,� behalve� in� het� plat� dak.� Daar� zal� voor� EPS� gekozen�

worden.�

�

�

�

�

�

������������������������������������������������������������

59 Zoals�reeds�werd�vermeld�in�hoofdstuk�4�is�XPS�niet�vormvast�bij�temperaturen�boven�80°C�en�daarom�niet�

geschikt�als�dakisolatiemateriaal. 
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Isolatie�van�1m²�houtskelet�buitenwand

� Minerale�grondst.� Nagroeibare�grondstoffen�

Glaswol� Rotswo Cellulose

� 0.038� 0.035 0.039

d 0.292� 0.269 0.300
��

25� 48 60

m 7.27� 12.93 18.01

� � � � � �

�
Figuur�7.30:�Vergelijking�indirecte�energie,�isolatie�houtskelet,�per�onderdeel��

Figuur� 7.30� geeft� de� indirecte� energie� weer� voor� drie� opties� voor� de� isolatie� van� 1m²�

houtskeletmuur.� Deze� vergelijking� toont� aan� dat� cellulose� een� zeer� energievriendelijk�

materiaal�is.�Rotswol�en�glaswol�zijn�–�vergeleken�met�de�isolatiematerialen�voor�massieve�

spouwmuren�–�aanvaardbare�alternatieven,�maar�scoren�toch�aanzienlijk�minder�goed.��

2.4. Levenscyclusanalyse�alternatieve�materiaalkeuzes:�conclusie�

Uitgaande� van� de� resultaten� uit� de� vorige� paragraaf� kan� worden� verwacht� dat� er� in� het�

massieve� scenario� zeer� grote� verbeteringen� kunnen� gerealiseerd� worden� door� een�

alternatief� isolatiemateriaal� te� kiezen.� Ook� een� andere� gevelafwerking� zal� wellicht� veel�

verschil� maken.� Andere� mogelijkheden� tot� verbetering� liggen� vaak� niet� zo� ver� van� het�
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basisscenario,�maar�doen�toch�vermoeden�dat�deze�samengeteld�een�aanzienlijke�positieve�

invloed�zullen�hebben.�

Het� houtskelet� basisscenario� schijnt� daarentegen� voor� de� meeste� componenten� reeds� de�

beste�optie�te�gebruiken.�Het�vervangen�van�de�HEA�liggers�door�gelamineerde�balken�kan�

wel�nog�enige�verbetering�teweegbrengen.�Bovendien�kan�worden�vastgesteld�dat�er�voor�

de� houtskeletconstructie� minder� ‘gangbare’� alternatieven� voorhanden� zijn� om� te�

vergelijken.� Een� uitzondering� hiervoor� is� de� gevelafwerking,� waar� er� dan� weer� tal� van�

keuzemogelijkheden�zijn.�

3. CONCLUSIE�
Onderstaande� tabellen� 7.5� en� 7.6� brengen� de� resultaten� uit� de� voorgaande�

levenscyclusanalyses�samen�en�geven�de�zes�volledige�gebouwschilscenario’s�weer.�Aan�de�

hand�van�deze�scenario’s�kunnen�de�resultaten�van�de�basisscenario’s�verder�genuanceerd�

worden.�

Passief�Massief�

Scenario’s� GPM��� GPM� GPM�+�

Funderingen� Betonnen�vorstrand�

Vloer� op� volle�

grond�

Laminaat� op� argex�traskalk�

vloer�met�PUR�isolatie�

Keramische� tegels� op� ter�

plaatse�gestorte�betonplaat�

met�PUR�isolatie�

Linoleum� op� ter� plaatse�

gestorte� betonplaat� met�

XPS�isolatie�

Buitenwanden� Bepleisterde� en� geverfde�

argexbetonsteen� met� PUR�

isolatie� afgewerkt� met�

keramische�gevelsteen�

Bepleisterde� en� geverfde�

snelbouw� baksteen� met�

PUR�isolatie�afgewerkt�met�

een�keramische�gevelsteen��

Met� leem� bepleisterde� en�

geverfde� leemsteen� met�

rotswol� isolatie� en� houten�

gevelbekleding�

Binnenwanden�� Bepleisterde� en� geverfde�

argexbetonsteen�

Bepleisterde� en� geverfde�

keramische�snelbouwsteen�

Met� leem� bepleisterde� en�

geverfde�leemsteen�

Verdiepingsvloer� Laminaat� op� potten� en�

balkjes� met� druklaag,�

verlaagd� plafond� uit�

gipskarton� en� glaswol�

isolatie�

Keramische� tegels� op�

welfsels� met� drukaag,�

verlaagd� plafond� uit�

gipskarton� en� rotswol�

isolatie�

Linoleum� op� in� situ�

gestorte� betonplaat,�

verlaagd� plafond� uit�

gipskarton� en� rotswol�

isolatie�

Plat�dak� PVC� op� potten� en� balkjes� EPDM� op� welfsels� met� EPDM� groendak� op� in� situ�
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met� druklaag,� PIR�isolatie�

en�geverfde�gipspleister�

druklaag,� PIR�isolatie� en�

geverfde�gipspleister�

beton,� EPS�isolatie� en�

geverfde�leempleister�

Ramen,� deuren,�

Balken,�trap�

Houten�ramen�en�deuren�met�kurkonderbreking,�houten�binnendeuren,�stalen�HEA�

liggers�en�houten�trap�

Tabel�7.5:�Beste,�basis�en�slechtste�scenario�voor�de�massieve�gebouwschil�

Passief�Houtskelet�

Scenario’s� GPH��� GPH� GPH�+�

Funderingen� Betonnen�vorstrand�

Vloer� op� volle�

grond�

Laminaat� op� argex�traskalk�

vloer�met�PUR�isolatie�

Keramische� tegels� op� ter�

plaatse�gestorte�betonplaat�

met�PUR�isolatie�

Linoleum� op� ter� plaatse�

gestorte� betonplaat� met�

XPS�isolatie�

Buitenwanden� FJI�liggers� met� geverfde�

gipskartonplaat� en�

keramische�

parementsteen,� glaswol�

isolatie�

Behandeld�houtskelet�met�geverfde�gipskartonplaat�en�

houten�gevelbekleding,�cellulose�isolatie�

Binnenwanden�� Behandeld� houtskelet� met�

geverfde� gipskartonplaten�

en�glaswol�isolatie�

Behandeld� houtskelet� met� geverfde� gipskartonplaten� en�

cellulose�isolatie�

Verdiepingsvloer� Laminaat� op� FJI�liggers,�

verlaagd� plafond� uit�

gipskarton,� glaswol� isolatie�

en� een� zachte�

houtvezelisolatieplaat�

Keramische� tegels� op�

houten� roostering,��

verlaagd� plafond� uit�

gipskarton,� cellulose�

isolatie� en� een� zachte�

houtvezelisolatieplaat�

Linoleum� op� houten�

roostering,� � verlaagd�

plafond� uit� gipskarton,�

cellulose�isolatie� en� een�

zachte�

houtvezelisolatieplaat�

Plat�dak� PVC� op� FJI�structuur,�

glaswol� en� PIR� isolatie� en�

geverfde�gipskartonplaten�

EPDM� op� houten�

roosteringdruklaag,�

cellulose� +� EPS�isolatie� en�

geverfde�gipskartonplaten�

EPDM�groendak�op�houten�

roostering,� cellulose�+�EPS�

isolatie� en� geverfde�

gipskartonplaten�

Ramen,� deuren,�

Balken,�trap�

Houten�ramen�en�deuren�met�kurkonderbreking,�houten�

binnendeuren,�stalen�HEA�liggers�en�houten�trap�

Idem,�maar�vuren�

gelamineerde�liggers�

Tabel�7.6:�Beste,�basis�en�slechtste�scenario�voor�de�houtskelet�gebouwschil�

�
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Figuur�7.31:�Vergelijking�indirecte�energie�voor�de�zes�scenario:�beste,�basis�en�slechtste�massief�en�houtskelet�

schil�

Figuur�7.31�geeft�de�indirecte�energie�per�fase�weer�voor�de�zes�samengestelde�scenario’s.�

Hierin� kan� worden� vastgesteld� dat� het� potentieel� tot� energierecuperatie� (onder� de� x�as)�

daalt�naargelang�het�om� ‘slechtere’� scenario’s�gaat.�De�overige� levenscyclusfasen�hebben�

dan�weer�een�toenemende�energievraag�naarmate�het�om�minder�goede�scenario’s�gaat60.�

Wanneer� de� basisscenario’s� geplaatst� worden� binnen� het� kader� van� hun� extreme�

alternatieven�kan�opgemerkt�worden�dat�het�massieve�basisscenario�ongeveer�halverwege�

zijn�beste�en�slechtste�alternatief�kan�worden�gesitueerd.�Hieruit�kan�afgeleid�worden�dat�

er�–�mits�doordachte�materiaalkeuzes�–�vrij�grote�verbeteringen�mogelijk�zijn�ten�opzichte�

van�het�basisscenario�(zo’n�40%�verbeteringspotentieel).�Om�dit�potentieel�tot�verbetering�

te�lokaliseren�worden�in�figuur�7.32�de�belangrijkste�bouwonderdelen�naast�elkaar�uitgezet.�

Wat�meteen�opvalt� is�het�grote�verschil�tussen�de�beste�en�slechtste�buitenwand.�Dit�kan�

verklaard�worden�door�enerzijds�de�enorm�hoge�productie�energie�voor�argexbetonblokken�

en� anderzijds� de� combinatie� van� een� lage� productie�energie� voor� de� leemstenen� en� een�

groot� recuperatievermogen� van� de� houten� gevelbekleding.� De� keramische� potten� voor�

������������������������������������������������������������

60�Hetzelfde�geldt�wanneer�enkel�het�niet�hernieuwbare�aandeel�wordt�beschouwd.�
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verdiepingsvloer�en�dak�zorgen�eveneens�voor�lichte�uitschieters�bij�het�‘slechtste’�scenario.�

Verder� komen� de� onderlinge� verhoudingen� min� of� meer� overeen� met� deze� van� het�

volledige� gebouw� en� bevindt� het� basisscenario� zich� met� andere� woorden� centraal� tussen�

zijn�alternatieven.�

�
Figuur�7.32:�Vergelijking�indirecte�energie�voor�de�zes�scenario:�beste,�basis�en�slechtste�massief,�per�onderdeel�

Wanneer� opnieuw� naar� figuur� 7.31� wordt� gekeken� wordt� duidelijk� dat� het� houtskelet�

basisscenario,�zoals�verwacht,�reeds�vrij�dicht�bij�zijn�beste�alternatief�ligt.�Het�houtscenario�

kan� immers� nog� met� slechts� 20%� verbeterd� worden.� In� figuur� 7.33� worden� opnieuw� de�

verschillende� gebouwonderdelen� onderzocht� voor� een� verklaring.� Ten� eerste� kan�

geobserveerd�worden�dat�de�vloer�op�volle�grond�het�meeste�verbeteringspotentieel�heeft.�

Dit�wordt�gerealiseerd�door�een�linoleum�vloerbekleding�aan�te�brengen�en�de�PUR�isolatie�

door� XPS�platen� te� vervangen.� De� grote� uitschieters� naar� boven� worden� meestal�

veroorzaakt� door� de� afwerkingsmaterialen� (keramische� gevalafwerking,� laminaat�

vloerbedekking� en� PVC� dakbedekking)� en� voor� een� gedeelte� door� het� gebruik� van� FJI�

liggers.��
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�
Figuur�7.33:�Vergelijking�indirecte�energie�voor�de�zes�scenario:�beste,�basis�en�slechtste�houtskelet,�per�

onderdeel�

��

Figuur�7.35:�Vergelijking�indirecte�energie�voor�de�zes�scenario:�beste,�basis�en�slechtste�massief�en�houtskelet�
schil�in�MJ�

Tot�slot�wordt�een�visuele�voorstelling�gemaakt�van�de�zes�samengestelde�scenario’s�(figuur�

7.35).� Hierbij� kan� nog� opgemerkt� worden� dat� de� beste� en� slechtste� scenario’s� telkens�

ongeveer� even� ver� uit� elkaar� liggen� en� dat� de� ‘kaders’� waarbinnen� de� basisscenario’s�

geplaatst� worden� met� andere� woorden� van� gelijke� schaal� zijn.� Wanneer� nu� opnieuw� de�
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vraag�gesteld�wordt�of�houtskelet��dan�wel�massiefbouw�de�beste�keuze� is�moet�worden�

besloten� dat� hierover� geen� sluitende� uitspraak� kan� gedaan� worden.� Niet� enkel� het�

constructiemateriaal� is� immers� van� belang,� maar� de� combinatie� van� de� talrijke�

materiaalkeuzes� bepaalt� immers� de� totale� indirecte� energie� van� een� woning.� Bovendien�

kan� een� afwerkings�� of� isolatiemateriaal� even� sterk� doorwegen� op� de� totale� indirecte�

energie� als� een� structureel� materiaal.� Om� dit� aan� te� tonen� wordt� in� figuur� 7.35� het�

overlappende� gebied� tussen� het� slechtste� houtskelet�� en� het� beste� massiefscenario�

aangeduid� in� het� donkergrijs.� Binnen� deze� overlap� van� ongeveer� 380.000� MJ� kunnen�

verschillende� � massief�� en� houtskeletwoningen� met� andere� woorden� een� gelijkaardige�

indirecte�energievraag�hebben�en�dit�ondanks�hun�zeer�verschillende�extrema.�Wanneer�ter�

afsluiting�wordt�bekeken�waar�de�basisscenario’s�zich�situeren�ten�opzichte�van�deze�grijze�

zone,�wordt�duidelijk�dat�de�indirecte�energie�van�de�passieve�houtskeletwoning�veel�lager�

ligt.� Ook� bereikt� het� beste� houtskeletscenario� veel� lagere� waarden� dan� het� beste�

massiefscenario.� Hieruit� kan� dus� toch� geconcludeerd� worden� dat� vanuit� energetisch�

oogpunt� de� keuze� voor� houtskeletbouw� het� gunstigst� is,� mits� er� ‘verstandige�

materiaalkeuzes’�worden�gemaakt,�zoals�deze�werden�toegelicht�in�dit�hoofdstuk.�

�
� �
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HOOFDSTUK�8�
TECHNISCHE�INSTALLATIES�

1. INLEIDING�
In� dit� hoofdstuk� worden� technische� installaties� voor� de� bestudeerde� woning� ontworpen�

opdat� deze� zou� voldoen� aan� de� te� onderzoeken� definitie� van� een� nulenergiewoning.� De�

energievraag� voor� ruimteverwarming,� sanitair� warm� water,� koeling� en� hulpenergie� moet�

dus� op� jaarbasis� gecompenseerd� worden� door� ter� plaatste� opgewekte� hernieuwbare�

energie.��

We�vertrekken�van�twee�scenario’s�voor�een�nulenergiewoning,�met�elk�een�verschillende�

energievraag� en� dus� een� verschillende� vraag� naar� technische� installaties� om� aan� deze�

energievraag�te�kunnen�beantwoorden.�Het�passiefscenario�is�een�scenario�van�de�woning�

met� een� zeer� performante� gebouwschil� volgens� de� passiefhuisprincipes.� Het�

standaardscenario� daarentegen� heeft� een� minder� performante� gebouwschil,� namelijk�

volgens�de�EPB�eisen�zoals�deze�in�2014�zullen�worden�opgelegd.�In�een�eerste�deel�van�dit�

hoofdstuk� worden� de� energieprestatieberekeningen� en� toegepaste� installaties� toegelicht.�

In�de�daaropvolgende�delen�worden�volgende�onderzoeksvragen�behandeld:�

1. Gelet�op�het�bestaande�aanbod�aan�technische�installaties�en�de�noodzaak�installaties�

in�te�zetten�die�gebruik�maken�van�hernieuwbare�energiebronnen,�wat�is�de�ingebedde�

en� indirecte� energie� in� verschillende� varianten� van� technische� installaties� voor� een�

nulenergiewoning�met�een�passiefschil�of�standaardschil?��

2. Fotovoltaïsche�panelen�zijn�vandaag�de�meest�toepasbare�installaties�om�hernieuwbare�

elektriciteit� op� te� wekken� op� woningschaal.� Wat� is� de� ingebedde� energie� in� een�

fotovoltaïsche�installatie?�Is�het�zinvol�om�de�huishoudstroom�d.m.v.�zonnepanelen�op�

te� wekken� en� om� in� de� definitie� voor� een� nulenergiewoning� eisen� op� te� leggen� voor�

deze�energiepost?�

3. Voor� passiefwoningen� geldt� de� sterke� aanbeveling� om� een� gebalanceerd�

ventilatiesysteem� toe� te� passen.� Wanneer� de� totale� energieconsumptie� beschouwd�

wordt,� is� ventilatiesysteem� D� dan� interessanter� dan� systeem� C+?� Welk� systeem� is�

energetisch�beter�voor�een�minder�goed�geïsoleerde�woning?�

�
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2. ENERGIEPRESTATIEBEREKENINGEN��

2.1. Passiefscenario�versus�standaardscenario�

In� hoofdstuk� 2� werden� woningtypes� met� een� verschillende� energieprestatie� toegelicht.�

Voor�ons�onderzoek�kiezen�wij�twee�types�waarvan�de�energievraag�genoeg�verschilt�om�de�

vergelijking�interessant�te�maken�en�anderzijds�in�de�nabije�toekomst�nog�niet�achterhaald�

zullen�zijn�door�de�snel�evoluerende�EPB�eisen.�De�keuze�valt�daarom�op�een�woningtype�

volgens�passiefhuisprincipes�en�een�woning�volgens�de�EPB�eisen�die�in�2014�zullen�geldig�

zijn.���

2.2. EPB�software�

Vooraleer� de� technische� installaties� voor� een� nulenergiewoning� kunnen� gedimensioneerd�

worden,� moet� de� energievraag� voor� de� beide� scenario’s� van� de� woning� worden� begroot.��

Daarvoor� wordt� gebruik� gemaakt� van� de� EPB� software� Vlaanderen,� versie� 1.4.2.� De�

software�is�een�statisch�model�waarin�een�heel�aantal�parameters�reeds�zijn�vastgelegd�en�

aannames� zijn� gemaakt.� Over� deze� aannames� kan� gediscussieerd� worden� en� de�

berekeningen� zullen� niet� zo� nauwkeurig� zijn� als� wanneer� zij� met� behulp� van� dynamische�

simulaties�waren�gemaakt.�Anderzijds�is�deze�software�de�referentie�voor�de�prestatie�van�

woningen�vandaag�en�zijn�de�resultaten�helder�te�interpreteren.�We�gebruiken�de�software�

om�een�aantal�scenario’s�van�eenzelfde�woning�te�vergelijken,�en�de�aannames�die�gemaakt�

worden� in�de�software,�zullen�dus�voor�elk�scenario�gelden,�wat�de�vergelijkingsbasis�niet�

aantast.�In�enkele�gevallen�worden�parameters�handmatig�aangepast�naar�onze�inzichten.��

2.3. Thermische�isolatie�van�de�gebouwschil�

2.3.1. Passiefscenario�

De� constructie� en� de� hoeveelheden� en� soorten� bouwmaterialen� van� dit� scenario� zijn�

identiek� aan� deze� in� het� basisscenario� voor� de� massieve� woning� uit� hoofdstuk� 7.� De�

buitenschil� is�begroot�door�de� ‘sterke�aanbevelingen’�gesteld�door�Passiefhuisplatform�op�

te� volgen� en� door� na� te� gaan� in� de� PHPP� software� of� het� certificatiecriterium� voor� een�

netto�energiebehoefte�voor�ruimteverwarming,��lager�dan�15�kWh/m²/jaar,�behaald�wordt.�

De�overeenkomstige�isolatiediktes�worden�vervolgens�overgenomen�in�de�EPB�Software.�

�

�
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Constructie�element� Materiaal� Isolatiedikte�
(mm)�

U�waarde�
(W/m²K)�

Buitenwand� Spouwmuur�met�PUR� 220� 0.11�
Plat�dak� Warm�dak�met�PIR� 240� 0.11�
Dakterras� Warm�dak�met�PIR� 240� 0.11�
Vloer� Betonplaat�met�PUR� 180� 0.12�
Overkragende�vloer� Betonnen�welfsels,�PUR�

+�regelwerk�met�MW�
120�
90�

0.13�

Venster� Hout�en�kurk� 4�16�4�16�4� 0.74�
Buitendeur� Hout�en�kurk� 4�16�4�16�4� 0.74�

Tabel�8.1:�Samenstelling�gebouwschil�en�U�waarden�van�het�Passiefscenario��

2.3.2. Standaardscenario�

Voor� het� Standaardscenario� maken� we� gebruik� van� dezelfde� materialen� als� voor� het�

Passiefscenario,� zodat� de� resultaten� van� de� vergelijking� tussen� beide� scenario’s� niet�

vervormd�worden�door�verschillende�materiaalkeuzes.�De�isolatiediktes�worden�aangepast�

en�er�worden�minder�isolerende�raamkaders�en�beglazingen�gekozen,�zodat�aan�de�vereiste�

U�waarden�voor�woningen�vanaf�2014�wordt�voldaan�(zie�hoofdstuk�2).��

Constructie�element� Materiaal� Isolatiedikte�
(mm)�

U�waarde�
(W/m²K)�

Buitenwand� Spouwmuur�met�PUR� 80� 0.27�
Plat�dak� Warm�dak�met�PIR� 100� 0.24�
Dakterras� Warm�dak�met�PIR� 100� 0.24�
Vloer�� Betonplaat�met�PUR� 60� 0.26�
Overkragende�vloer� Betonnen� welfsels,� PUR� +�

regelwerk�met�MW�
30�
90�

0.27�

Venster� Hout�+�HR�glas�� 4�15�4� �1.5�
Buitendeur� Hout�+�HR�glas� 4�15�4� �1.8�

Tabel�8.2:�Samenstelling�gebouwschil�en�U�waarden�van�het�Standaardscenario��

2.4. Luchtdichtheid�

2.4.1. Passiefscenario�

Een�tweede�certificatiecriterium�voor�passiefhuizen�heeft�betrekking�op�de�luchtdichtheid.�

Bij�het�uitvoeren�van�een�genormeerde� luchtdichtheidsproef�met�een�drukverschil�van�50�

Pa�tussen�binnen�en�buiten�mag�het� luchtverlies�niet�groter�zijn�dan�60%�van�het�volume�

per�uur.�Dit�noemt�men�de�n50�waarde�of�het�volumespecifiek�debiet�bij�50Pa.�Gezien�deze�

waarde�door�een�meting�wordt�bepaald,�kunnen�wij�deze�niet�op�voorhand�berekenen.�Uit�

de�mini�inventaris�van�Belgische�passiefwoningen�blijkt�echter�dat�de�meeste�woningen�de�
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grenswaarde�van�0.6�h�1�nipt�halen,�en�dat�de�resultaten�meestal�tussen�de�0.5�h�1�en�0.6�h�1�

schommelen.�Daarom�kiezen�wij�als�n50�waarde�0.6�h�1�voor�het�passiefscenario.��

In� de� EPB�software� wordt� niet� de� n50�waarde,� maar� de� v50�waarde� of� het�

oppervlaktespecifiek�volumedebiet�als�parameter�genomen.�Deze�waarde�wordt�berekend�

aan�de�hand�van�volgende�formule:�

+34 � 
(34 5 6 5 78(&7$#& �
49: ;< 5 �9=>
? 5 =:@
?³

:4@
?³
� 4934?A ;� B?²�

2.4.2. Standaardscenario�

De�EPB�software�stelt�als�oppervlaktespecifiek�volumedebiet�een�‘waarde�bij�ontstentenis’�

van� 12� m³/h/m²� voor.� Uit� metingen� van� de� luchtdichtheid� en� binnenluchtkwaliteit� in�

nieuwbouwwoningen�tussen�2006�en�2009�blijkt�dat�de�gemiddelde�v50�waarde�van�deze�

woningen�6.70�m³/h/m²�is�(De�Brauwere�&�Van�de�Velde�2010).�We�kunnen�ervan�uitgaan�

dat� de� luchtdichtheid� van� woningen� in� de� komende� jaren� zeker� niet� slechter� zal� worden,�

gezien�de�steeds�strenger�wordende�eisen,�dus�wordt�deze�waarde�ingezet�in�plaats�van�de�

waarde�bij�ontstentenis.�

2.5. Zomercomfort�

2.5.1. Passiefscenario�

Het�beperken�van�het�risico�op�oververhitting� in�de�zomer� is� zowel�een�criterium�van�het�

EPB� als� voor� passiefhuizen.� Passiefhuisplatform� stelt� dat� de�

temperatuuroverschrijdingsfrequentie�boven�de�25°C�kleiner�of�gelijk�aan�5%�van�het� jaar�

moet� blijven.� In� EPB� wordt� de� oververhitting� begroot� aan� de� hand� van� een�

oververhittingsindicator61�en�wordt�uitgedrukt�in�Kh.�Om�de�koelvraag�te�drukken�dient�de�

ontwerper�maatregelen�te�nemen�zodat�het�oververhittingsrisico�beneden�de�waarde�van�

17500�Kh�blijft.�Wanneer�deze�waarde� lager� is�dan�een�drempelwaarde�van�8000�Kh,�dan�

neemt�men�aan�dat�de�kans�op�oververhitting�zo�klein�is,�dat�de�bewoner�zeker�niet�in�een�

koelinstallatie�zal�voorzien�en�er�dus�geen�koelverbruik�zal�optreden.�In�het�ontwerpen�van�

dit� scenario� proberen� wij� om� onder� de� drempelwaarde� in� EPB� te� blijven,� zodanig� dat� de�

koelvraag�van�de�woning�nihil�blijft.��

������������������������������������������������������������

61�De�overhittingsindicator�stelt�de�jaarlijkse�genormaliseerde�overtollige�warmtewinsten�van�de�energiesector�
t.o.v.� de� insteltemperatuur� van� de� verwarming� voor,� die� gelijk� aan� 18°C� wordt� genomen.� Deze� bevat� dus� de�
duur� waarop� de� temperatuur� in� de� woning� de� 18°C� overschrijdt� ten� gevolge� van� warmtewinsten,� en� houdt�
rekening�met�de�grootte�van�de�overschrijding.�
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Een�mogelijke�maatregel�die�hiertoe�leidt�is:�

� Het� plaatsen� van� een� luifel� van� ongeveer� 2.5m� aan� de� ZO�� en� ZW�gevel�

(overstekhoek� 60°)� en� een� luifel� aan� de� slaapkamer� met� terras.� Automatische�

buitenzonwering�voor�alle�ramen�in�het�NW,�ZO�en�ZW.�(7976Kh)�

2.5.2. Standaardscenario�

De� kans� op� oververhitting� van� het� standaardscenario� is� een� stuk� kleiner� dan� die� van� het�

passiefscenario.� Er� moeten� dan� ook� minder� ingrepen� gebeuren� om� onder� de�

drempelwaarde� van� de� oververhittingsindicator� te� blijven.� Mogelijke� oplossingen� die�

voldoen:��

� Het� plaatsen� van� een� luifel� van� ongeveer� 1m80� aan� de� ZO� en� ZW�gevel�

(overstekhoek� 55°),� op� gelijkvloers� en� luifel� aan� de� slaapkamer� met� terras.�

Handbediende� binnenzonwering� aan� de� ZO� en� ZW�gevel� op� gelijkvloers� en�

verdieping.�(7605Kh)�

� Het�plaatsen�van�een�rij�bomen�of�een�haag�van�4m�hoog�op�3m�afstand�van�de�ZO�

gevel�(horizonhoek�60°)�en�een�luifel�aan�de�ZW�gevel�(overstekhoek�55°)�voor�het�

beschaduwen� van� de� ramen� op� het� gelijkvloers.� Handbediende� binnenzonwering�

aan�alle�ramen�van�ZO��en�ZW�gevel.�

� Het�plaatsen�van�een�rij�bomen�van�4m�hoog�op�3m�afstand�van�de�ZO�gevel�van�de�

woning�voor�het�beschaduwen�van�de�ramen�van�het�gelijkvloers�(horizonhoek�45°)�

en�een�automatische�buitenzonwering�aan�alle�ramen�van�de�ZW�gevel.�

� Het�plaatsen�van�een�automatische�buitenzonwering�voor�de� ramen� in�de�ZO��en�

ZW�gevels,�dus�aan�alle�ramen�van�de�leefruimte�en�de�slaapkamers.��

Gezien� deze� ingrepen� vaak� ook� nog� andere� (esthetische,� landschappelijke…)� oorzaken� en�

(constructieve)�gevolgen�hebben�en�er�bovendien�vaak�geen�toepasselijke�data�beschikbaar�

zijn,�wordt�de�impact�ervan�niet�meegenomen�in�de�levenscyclusanalyse.��

2.6. Ventilatievoorzieningen�

2.6.1. Passiefscenario�

Het�toepassen�van�een�mechanische�balansventilatie�met�een�warmtewisselaar�wordt�sterk�

aanbevolen�voor�passiefhuizen.�Uit�de�mini�inventaris�van�passiefwoningen�blijkt�dan�ook�
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dat� alle� woningen� die� werden� beschouwd� gebruik� maken� van� ventilatiesysteem� D.� Wij�

zullen�deze�aanbeveling�daarom�ook�volgen�in�het�passiefscenario62.��

2.6.2. Standaardscenario�

Uit� cijfers� van� het� Vlaams� Energieagentschap� blijkt� dat,� hoewel� het� relatief� belang� van�

ventilatiesysteem� D� toeneemt,� ventilatiesysteem� C� nog� steeds� het� meest� gebruikelijke�

systeem�in�nieuwbouwwoningen�is.�Daarom�vinden�we�het�relevant�om�dit�systeem�in�het�

standaardscenario� toe� te� passen.� Ventilatiesysteem� C� bestaat� uit� natuurlijke� toevoer� van�

verse�lucht�en�mechanische�afvoer�van�vervuilde�lucht.��

�
Figuur�8.1:�Verdeling�van�de�EPB�aangiften�van�woningen�per�ventilatiesysteem�(De�Baets�2011).�

2.7. K�peil��

� � Passiefscenario� Standaardscenario�
K�peil�volume63� m³� 604� 550�
Verliesoppervlakte� m²� 489� 465�
Gemiddelde�U�waarde� W/m²K� 0.17� 0.38�
Compactheid� m� 1.24� 1.18�
K�peil� �� K16� K36�
Maximaal�K�peil� �� K45� K40�

Tabel�8.3:�K�peil�van�Standaardscenario�en�Passiefscenario�(mbv�EPB�Software)�

������������������������������������������������������������

62�De�dimensionering�van�de�ventilatiesystemen�wordt�besproken�in�bijlage�B.�
63�Het�K�peilvolume�van�de�woning� is�verschillend�doordat�de�gebouwschil� in� ieder�scenario�een�verschillende�
dikte� heeft.� Dit� heeft� tot� gevolg� dat� ook� een� aantal� andere� waarden� licht� verschillend� zijn.� De�
binnenoppervlaktes�van�de�ruimtes�zijn�evenwel�identiek�voor�alle�scenario’s.��
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Het�K�peil�is�het�peil�van�de�globale�warmte�isolatie�van�de�woning�en�wordt�beïnvloed�door�

de�compactheid�van�de�woning�en�de�warmteverliezen�doorheen�de�gebouwschil.�Voor�het�

Standaardscenario�berekent�EPB�een�waarde�K36�en�voor�het�Passiefscenario�K16.��

2.8. Jaarlijkse�energiebehoefte�

Grafiek� 8.2� geeft� de� jaarlijkse� netto�energiebehoefte� van� beide� scenario’s� van� de� woning�

weer.�De�cijfers�voor�verwarming,�koeling,�warm�tapwater�en�hulpenergie�zijn�afkomstig�uit�

de�EPB�Software.�Voor�de�begroting�van�de�huishoudstroom�–�een�verbruikspost�die�in�EPB�

niet� wordt� aangekaart� –� werd� een� gemiddelde� waarde� voor� het� elektriciteitsverbruik� per�

gezin�aangenomen�(VREG�2011).��

�
Figuur�8.2:�Bruto�energiebehoefte�van�de�energiefuncties�van�het�passiefscenario�en�standaardscenario�(in�MJ)�

In�figuur�8.3�worden�de�aandelen�van�de�verschillende�energieposten�in�het�energieverbruik�

van�het�passiefscenario�en�standaardscenario�weergegeven.�Waar�in�het�standaardscenario�

de� energievraag� voor� ruimteverwarming� dominant� is,� is� in� het� passiefscenario� de�

energievraag� meer� evenredig� verdeeld.� Het� aandeel� ruimteverwarming� daalt� zo� sterk� dat�

de� bijdrage� van� warm� tapwater� erop� primeert.� Ook� de� bijdrage� voor� hulpenergie� is�

aanzienlijk,�maar�de�schatting�voor�huishoudstroom�levert�de�grootste�bijdrage.��
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Figuur�8.3:�Aandeel�van�de�verschillende�energieposten�in�de�bruto�energievraag�van�de�woning,�voor�het�
passiefscenario�(links)�en�het�standaardscenario�(rechts).�(MJ)�

2.8.1. Ruimteverwarming�en�koeling�

De�jaarlijkse�energiebehoefte�voor�verwarming�maakt�uiteraard�het�grootste�verschil�tussen�

de�behoefte�van�de�verschillende�energiefuncties�van�het�Standaardscenario�t.o.v.�die�van�

het�Passiefscenario�(zie�figuur�8.2�en�8.3).�De�energiebehoefte�voor�koeling�is�gelijk�aan�0,�

zoals�aangegeven�in�het�onderdeel�‘zomercomfort’.���

�
Figuur�8.4:�Netto�energiebehoefte�voor�verwarming�uit�EPB�aangiften�van�woningen�en�appartementen�met�

E<E70�en�K<K40,�tussen�mei�2010�en�december�2010�(De�Baets�2011).�

Aan� de� jaarlijkse� netto�energiebehoefte� voor� ruimteverwarming� is� bovendien� voor� elk�

scenario�een�specifieke�eis�verbonden.� In�het�Passiefscenario� is�de�netto�energiebehoefte�

voor� verwarming� gelijk� aan� 9� kWh/m²/jaar� (berekend� met� EPB,� deze� waarde� is�

optimistischer� dan� de� waarde� in� PHPP),� wat� ruimschoots� voldoet� aan� de� eis� van� 15�

kWh/m²/jaar.�In�het�Standaardscenario�is�de�netto�energiebehoefte�voor�verwarming�gelijk�

aan� 53� kWh/m²/jaar,� wat� ook� voldoet� aan� de� toekomstige� EPB�eis� van� 70kWh/m²/jaar.�

Beide�getallen�zijn�op�onderstaande�grafiek�uitgezet� ten�opzichte�van�de�woningen�die� in�
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januari�2011�reeds�voldoen�aan�de�toekomstige�EPB�eisen.�Het�Standaardscenario�bevindt�

zich�nabij�het�centrum�van�de� figuur�en�valt� samen�met�een�grote�groep�woningen,�waar�

het�Passiefscenario�zich�eerder�bij�het�lage�uiterste�zit�en�minder�voorkomt.��

2.8.2. Hulpenergie�

Hulpenergie� omvat� de� energie� om� technische� installaties� in� werking� te� stellen� (pompen,�

waakvlammen,� elektronica,� ventilatoren� etc.).� De� in� grafiek� 8.2� getoonde� waarde� dient�

slechts�om�een�grootteorde�van�deze�energiefunctie�weer�te�geven,�gezien�deze�behoefte�

sterk� verschilt� naargelang� het� soort� installatie� dat� wordt� toegepast.� De� waarde� in� deze�

grafiek�komt�overeen�met�de�hulpenergie�nodig�voor�de�ventilatie�installatie�(systeem�C�of�

D)�en�centrale�verwarming�met�een�gascondensatieketel�(waakvlam�en�circulatiepomp).��

2.8.3. Warm�tapwater�

Het� verschil� in� K�peilvolume� (50m³)� tussen� de� twee� scenario’s� maakt� dat� het� warm�

tapwater� in� EPB� voor� beide� woningen� verschillend� wordt� gedimensioneerd.� De� bruto�

energiebehoefte� bedraagt� 8519� MJ� voor� het� passiefscenario� en� 7864� MJ� voor� het�

standaardscenario.�Gezien�de�EPB�Software�eerder�op�minder�goed�geïsoleerde�woningen�is�

gebaseerd,� wordt� voor� de� behoefte� van� het� standaardscenario� gekozen� en� wordt� het�

passiefscenario�hiernaar�aangepast�zodat�deze�gelijk�zijn�voor�verdere�berekeningen.�

2.8.4. Huishoudstroom�

Cijfers� van� het� VREG� stellen� dat� een� gemiddeld� gezin� in� Vlaanderen� dat� zijn� woning� niet�

hoofdzakelijk�elektrisch�verwarmt,�jaarlijks�zo’n�3500�kWh�aan�elektriciteit�verbruikt�(VREG�

2011).�Elektriciteitsverbruik�is�echter�sterk�gebonden�aan�het�gedrag�van�de�bewoner�en�de�

cijfers� van� een� individueel� gezin� kunnen� het� gemiddelde� gemakkelijk� halveren� of�

verdubbelen.�In�dat�opzicht�is�een�waarde�van�5000�kWh�per�jaar�ook�erg�plausibel�(Allacker�

2010,�p.110).�Bovendien�verwacht�men�dat�het�elektriciteitsverbruik� in�de�komende�jaren�

eerder�zal�stijgen�dan�dalen�door�een�toenemend�gebruik�van�elektrische�apparatuur�(VITO�

2009,�p.28;�MIRA�2011).��

De� middelen� die� voorhanden� zijn� om� voor� een� individuele� woning� hernieuwbare�

elektriciteit�op�te�wekken,�zijn�beperkt.�De�meest�voor�de�hand�liggende�oplossing�vandaag�

is� het� plaatsen� van� zonnepanelen,� wat� uiteraard� een� bepaalde� hoeveelheid� aan� de� zon�
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blootgesteld� oppervlak� vraagt.� Om� een� elektriciteitsvraag� van� 3500� kWh� op� jaarbasis� te�

dekken,� zijn� 21� zonnepanelen64� nodig� met� een� totale� oppervlakte� van� 35,2� m².� � Indien�

echter�ook�andere�verbruikers� zoals�warmtepompen�of�ventilatoren�de�elektriciteitsvraag�

doen� toenemen,� dan� moet� geëvalueerd� worden� of� de� hoeveelheid� zonnepanelen� die�

daarvoor� nodig� is� wel� kan� worden� geplaatst� binnen� de� begrenzingen� van� de� site.� Andere�

mogelijkheden�zijn�het�inzetten�van�een�kleine�windmolen�of�een�warmtekrachtkoppeling,�

maar�deze�vallen�buiten�het�bestek�van�deze�masterproef.�

De� huishoudstroom� kan� binnen� dit� onderzoek� als� een� constante� worden� beschouwd,� die�

voor�beide�scenario’s�gelijk�zal�blijven�en�onafhankelijk�is�van�de�andere�energieposten�en�

opwekkers�van�energie.�Daarom�wordt�bij�de�dimensionering�van�de�installatiescenario’s�in�

dit� en� volgend� hoofdstuk� geen� rekening� gehouden� met� de� huishoudstroom� en� wordt� dit�

onafhankelijk�in�punt�5.6�van�dit�hoofdstuk�geëvalueerd.��

2.9. E�peil�

In�tegenstelling�tot�het�K�peil�is�het�E�peil�van�een�woning�ook�afhankelijk�van�de�technische�

installaties�die�worden�toegepast�in�de�woning�(zie�hoofdstuk�2).�Wanneer�we�bijvoorbeeld�

in� de� beide� scenario’s� een� gascondensatieketel� voor� verwarming� en� sanitair� warm� water�

toepassen� bekomen� we� een� peil� van� E53� voor� de� Standaardwoning� en� E30� voor� de�

Passiefwoning.�Om�nu�echter�een�nulenergiewoning�te�bekomen,�dus�een�woning�met�een�

E0�peil,�moeten�we�d.m.v.� technische� installaties�het�E�peil�naar�beneden�halen,�rekening�

houdend� met� de� vereisten� die� we� in� onze� definitie� van� nulenergiewoning� vooropgesteld�

hebben.�Deze�eis�houdt� in�dat�gebruik�gemaakt�moet�worden� van� ter�plaatse�opgewekte�

hernieuwbare� energie.� De� berekening� van� het� E�peil� houdt� geen� rekening� met�

huishoudstroom.�

3. OVERZICHT�EN�DIMENSIONERING�VAN�DE�INSTALLATIE�
SCENARIO’S��

In�tabel�8.4�worden�de�installatiescenario’s�op�een�rij�gezet�en�gecodeerd�met�TP�en�TS,�wat�

staat� voor� ‘Technische� installaties� Passiefscenario’� en� ‘Technische� installaties�

Standaardscenario’.���

������������������������������������������������������������

64�De�dimensionering�van�de�zonnepanelen�wordt�besproken�in�bijlage�B.��
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Als� referentie� worden� eerst� de� basisscenario’s� TP0� en� TS0� voor� de� passiefwoning� en� de�

standaardwoning� gemaakt.� Deze� woningen� zijn� uitgerust� met� een� traditionele�

gascondensatieketel� en� zijn� niet� energieneutraal.� Vervolgens� worden� telkens� vijf�

installatiescenario’s� gemaakt� die� in� combinatie� met� de� bijpassende� gebouwschil� een�

energieneutrale�woning�samenstellen65.�Deze�scenario’s�werden�geselecteerd�in�hoofdstuk�

5�en�aangestipt�in�tabellen�5.2�en�5.3.��

In� de� scenario’s� TP1� en� TS1� wordt� warm� water� geproduceerd� met� behulp� van� een�

bodem/water� warmtepomp� en� in� TP3� en� TS3� met� een� lucht/water� warmtepomp.� De�

standaardwoning� met� een� luchtwarmtepomp� beschikt� bovendien� over� een�

ventilatielucht/water� warmtepomp� voor� de� opwekking� van� warm� tapwater.� In� twee�

scenario’s� wordt� een� thermische� zonnecollector� gecombineerd� met� een� warmtepomp,�

namelijk� een� bodem/water� warmtepomp� in� geval� van� het� standaardscenario� TS2� en� een�

lucht/water�warmtepomp�in�het�passiefscenario�TP2.�Vervolgens�wordt�in�TP4�en�TS4�een�

thermische� zonnecollector� met� een� pelletketel� gecombineerd.� Tot� slot� wordt� een�

passiefscenario� TP5� op� uitsluitend� zonne�energie� �� i.e.� � zonnecollectoren� en� PV�panelen� �

onderzocht� en� een� standaardscenario� TS5� met� een� biobrandstofketel� voor�

ruimteverwarming�en�elektrische�verwarming�van�het�sanitair�warm�water.�In�de�scenario’s�

1�tot�en�met�5�wordt�het�jaarlijks�elektriciteitsverbruik�voor�hulpstroom�en�warmtepompen�

gecompenseerd� door� ter� plaatse� opgewekte� energie� d.m.v.� fotovoltaïsche� panelen.� Alle�

versies� voor� het� standaardscenario� beschikken� over� lagetemperatuursverwarming� met�

radiatoren.� In� de� passiefscenario’s� TP2,� TP3� en� TP5� wordt� centrale� luchtverwarming�

toegepast�in�combinatie�met�een�radiator�in�de�badkamer.�

De� dimensionering� van� de� benodigde� installatie�elementen� en� toebehoren� is� terug� te�

vinden�in�bijlage�B.�Het�gaat�ondermeer�over�de�installatiecomponenten�voor�ventilatie�en�

luchtverwarming,� radiatoren,� ketels,� warmtepompinstallaties,� buffervaten� voor�

ruimteverwarming� en� boilers� voor� sanitair� warm� water.� Voor� het� berekenen� van� de�

indirecte� energie� werden� de� installatiecomponenten� in� SimaPro� geselecteerd� of�

aangemaakt.� In� bijlage� C� wordt� de� volledige� inventarisatietabel� weergegeven.� De�

installaties� werden� daartoe� onderverdeeld� in� vier� groepen:� ventilatie,�

verwarmingsproductie�en�–opslag,�verwarmingsdistributie�en�–emissie,�elektriciteit.�

������������������������������������������������������������

65�Merk�op�dat�in�de�te�onderzoeken�definitie�voor�‘nulenergiewoning’�de�huishoudstroom�wordt�meegenomen,�
maar�dat�dit� in�deze� installatiescenario’s�niet�gebeurt.�Deze�energiepost� is�voor�alle�scenario’s�gelijk�en�wordt�
besproken�in�5.6�van�dit�hoofdstuk.��
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TP�0� Gascondensatieketel� TS�0� Gascondensatieketel�
VENT� Systeem�D� VENT� Systeem�C�
RVW�

Gascondensatieketel�
RVW�

Gascondensatieketel�
SWW� SWW�
DIST� CV�met�radiatoren� DIST� CV�met�radiatoren�
ELEK� 0�Fotovoltaïsche�panelen� ELEK� 0�Fotovoltaïsche�panelen�
TP�1�� Warmtepomp�bodem/water� TS�1� Warmtepomp�bodem/water�
VENT� Systeem�D� VENT� Systeem�C�
RVW�

Warmtepomp�bodem/water�
RVW�

Warmtepomp�bodem/water�
SWW� SWW�
DIST� CV�met�radiatoren� DIST� CV�met�radiatoren�
ELEK� 16,7�Fotovoltaïsche�panelen� ELEK� 23,3�Fotovoltaïsche�panelen�

TP�2�� Zonneboiler�en�������������������������������������
Warmtepomp�lucht/water� TS�2� Warmtepomp�bodem/water��������������

en�Zonneboiler�
VENT� Systeem�D� VENT� Systeem�C�
RVW� Warmtepomp�lucht/water� RVW� Warmtepomp�bodem/water�
SWW� Thermische�zonnecollector� SWW� Thermische�zonnecollector�
DIST� Luchtverwarming� DIST� CV�met�radiatoren�
ELEK� 12,1�Fotovoltaïsche�panelen� ELEK� 19,5�Fotovoltaïsche�panelen�
TP�3� Warmtepomp�lucht/water� TS�3� Warmtepomp�lucht/water�
VENT� Systeem�D� VENT� Systeem�C�
RVW�

Warmtepomp�lucht/water�
RVW� Warmtepomp�lucht/water�

Warmtepomp�ventilatie/water�SWW� SWW�
DIST� Luchtverwarming� DIST� CV�met�radiatoren�
ELEK� 15,2�Fotovoltaïsche�panelen� ELEK� 26,4�Fotovoltaïsche�panelen�
TP�4� Zonneboiler�en�Biobrandstofketel� TS�4� Biobrandstofketel�en�Zonneboiler�
VENT� Systeem�D� VENT� Systeem�C�
RVW� Biobrandstofketel�(pellets)� RVW� Biobrandstofketel�(pellets)�
SWW� Thermische�zonnecollector� SWW� Thermische�zonnecollector�
DIST� CV�met�radiatoren� DIST� CV�met�radiatoren�
ELEK� 8,5�Fotovoltaïsche�panelen� ELEK� 3,7�Fotovoltaïsche�panelen�

TP5� Zonneboiler�en�elektrische�
weerstand� TS5� Biobrandstofketel�en�elektrische�

weerstand�
VENT� Systeem�D� VENT� Systeem�C�
RVW� Elektrische�weerstand� RVW� Biobrandstofketel�(pellets)�
SWW� Thermische�zonnecollector� SWW� Elektrische�weerstand�
DIST� Luchtverwarming� DIST� CV�met�radiatoren�
ELEK� 24,1�Fotovoltaïsche�panelen� ELEK� 20,8�Fotovoltaïsche�panelen�

Tabel�8.4:�Overzicht�Scenario’s�voor�Technische�Installaties�in�het�passiefscenario�(links)�en�het�
standaardscenario�(rechts)�met�de�toegepaste�installaties�voor�ventilatie�(VENT),�ruimteverwarming�(RVW),�

sanitair�warm�water�(SWW),�warmtedistributie�(DIST)�en�elektriciteit�(ELEK).�

�

�
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4. VERGELIJKENDE�ANALYSE�VAN�DE�INSTALLATIESCENARIO’S�
De�functionele�eenheid�voor�de�vergelijking�van�een�aantal�installatiescenario’s�bestaat�uit�

alle�installaties�en�hun�toebehoren�die�nodig�zijn�om�van�de�bestudeerde�woning�met�een�

passiefschil� of� een� standaardschil� een� nulenergiewoning� te� maken� die� voldoet� aan� de�

vooropgestelde�definitie.�De�installatiescenario’s�TP0�en�TS0�voor�een�niet�energieneutrale�

passief��of�standaardwoning,�voldoen�met�andere�woorden�niet�aan�deze�vergelijkingsbasis.�

Zij�worden�niet�besproken�in�dit�hoofdstuk,�maar�zullen�aan�bod�komen�in�de�vergelijkende�

analyse�van�woningen�in�hoofdstuk�9.�Bovendien�zullen�de�scenario’s�voor�passiefwoningen�

los�van�deze�voor�standaardwoningen�beschouwd�worden,�daar�deze�enkel�op�het�niveau�

van� de� volledige� nulenergiewoning,� wanneer� ook� de� verschillen� in� gebouwschil�

meegerekend�worden,�met�mekaar�kunnen�vergeleken�worden.�

In� de� onderstaande� vergelijkingen� wordt� steeds� de� totale� energie� bestudeerd.� � Dat� is� de�

som� van� de� hernieuwbare� en� niet�hernieuwbare� energie.� De� hernieuwbare� energie� is�

namelijk�te�herleiden�tot�een�fractie�van�de�totale�energie�en�deze�fractie�is�vaak�afhankelijk�

van� factoren� die� niet� productspecifiek� zijn� zoals� bijvoorbeeld� de� Europese�

elektriciteitssamenstelling.� Wanneer� bijvoorbeeld� tegen� 2020� de� Europese�

energieproductie� voor� 20%� uit� hernieuwbare� energie� bestaat,� dan� zal� deze� fractie�

veranderen,� maar� bij� eenzelfde� materiaalproductieproces� zal� de� totale� energie� wel�

constant�blijven66.�Er�wordt�aangenomen�dat�de�woning�een�levensduur�van�60�jaar�heeft�

en� dat� de� installatiecomponenten� die� een� kortere� levensduur� hebben� meermaals� door�

identieke�componenten�vervangen�worden.��

4.1. Installatieversies�voor�het�passiefscenario�

4.1.1. Hernieuwbare�en�niet�hernieuwbare�indirecte�energie�

In� figuur�8.5� wordt�de� totale� (hernieuwbare�en�niet�hernieuwbare)� ingebedde�energie�en�

de�eindelevensduurenergie�in�de�installatiescenario’s�TP1�tot�TP5�uit�tabel�8.4�met�mekaar�

vergeleken.�De�ingebedde�energie�in�de�drie�scenario’s�waarin�een�warmtepomp�voorkomt�

(TP1,�TP2�en�TP3)�blijkt�erg�vergelijkbaar�te�zijn.�Het�vierde�scenario,�met�een�pelletketel�en�

zonnecollectoren,�scoort�een�stuk�beter�terwijl�het�scenario�met�een��elektrische�weerstand�

������������������������������������������������������������

66�Tenzij�uiteraard�de�samenstellende�materiaalproductieprocessen�efficiënter�zouden�worden.��
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net�veel�slechtere�resultaten�haalt.�Het�niet�hernieuwbaar�aandeel�van�de�totale�ingebedde�

energie�bedraagt�telkens�ongeveer�87%67.�

De�eindelevensduurenergie�betekent�voor�alle�scenario’s�een�energiewinst�waarbij�10%�tot�

21%� van� de� ingebedde� energie� zou� worden� teruggewonnen.� De� eindelevensduur�

behandeling� wordt� in� de� toegepaste� methode� vaak� ingecalculeerd� onder� vorm� van� een�

‘uitgespaard�materiaal’.�Dat�betekent�bijvoorbeeld�dat�een�hoeveelheid�metaal�die�aan�het�

einde� van� de� levensduur� van� een� installatie� gerecycleerd� wordt,� in� de�

eindelevensduurenergie�als�een�negatief�getal�voorkomt�en�dus�mag�afgetrokken�worden�

van�de�initiële�ingebedde�energie�van�de�installatie.�Daarbij�wordt�er�echter�geen�rekening�

mee� gehouden� dat� het� metaal� in� werkelijkheid� nog� een� recyclagebehandeling� krijgt� door�

het�bijvoorbeeld�te�hersmelten�of�te�zuiveren.�Met�deze�positieve�energievraag�wordt�dus�

geen�rekening�gehouden�in�de�eindelevensduurenergie.�Daar�de�installaties�voor�een�groot�

deel� uit� metalen� bestaan,� kan� verondersteld� worden� dat� dit� een� vrij� grote� onzekerheid�

teweeg� brengt� wat� betreft� de� eindelevensduurenergie.� Bovendien� bestaat� er� een� grote�

onzekerheid� over� de� eindelevensduurbehandeling� van� PV�panelen68.� De� eindelevensduur�

behandeling�wordt�daarom�niet�diepgaand�onderzocht.�

�
Figuur�8.5:�Vergelijking�van�de�niet�hernieuwbare�en�hernieuwbare�indirecte�energie�in�installatieversies�TP1�tot�

TP5�voor�het�passiefscenario.�

������������������������������������������������������������

67�Zie�ook�tabel�9.1.�
68�Zie�ook�deel�5�van�dit�hoofdstuk.�
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4.1.2. Totale�ingebedde�energie�per�groep�

�
Figuur�8.6:�Bijdrage�van�de�groepen�distributie�en�emissie�voor�verwarming,�productie�en�opslag�voor�

verwarming,�elektriciteit�en�ventilatie�in�de�totale�(niet��en�hernieuwbare)�ingebedde�energie�in�
installatieversies�voor�het�passiefscenario.�

Om�te�begrijpen�wat�de�oorzaken�zijn�van�de�verschillen�in�ingebedde�energie�tussen�de�vijf�

scenario’s,�wordt�de� ingebedde� energie�uit� figuur�8.5�opgesplitst� in�bijdragen�van�de�vier�

groepen� installaties,� namelijk� ventilatie,� verwarmingsproductie� en� –opslag,�

verwarmingsdistributie�en�–emissie�en�elektriciteit� (figuur�8.6).� �Daaruit�blijkt�meteen�dat�

de�groep� ‘elektriciteit’,�die� telkens�uitsluitend�bestaat�uit�de� fotovoltaïsche� installatie�van�

de� woning,� in� ieder� scenario� de� grootste� impact� heeft� op� de� totale� energie� én� tevens�

verantwoordelijk� is� voor� de� piek� in� ingebedde� energie� in� scenario� TP5.� Dit� laatste� wordt�

eenvoudigweg� verklaard� door� de� grotere� elektriciteitsvraag� in� dit� scenario,� doordat� de�

verwarming�van�ruimtes�en�tapwater�door�middel�van�een�elektrische�weerstand�gebeurt,�

in�aanvulling�van�een�thermische�zonnecollector.� In�scenario�TP4�ligt�de�elektriciteitsvraag�

het� laagste.� Deze� is� enkel� te� wijten� aan� de� vraag� voor� hulpstroom� voor� elektronica,�

ventilatoren� etc.� TP3� en� TP1� zijn� de� scenario’s� met� een� lucht/water� of� bodem/water�

warmtepomp,� waarbij� er� dus� ook� elektriciteit� nodig� is� om� de� warmtepompen� aan� te�

drijven.�Men�zou�verwachten�dat�de�elektriciteitsvraag�in�het�scenario�met�de�bodem/water�

warmtepomp�(TP1),�gezien�het�hogere�rendement�van�een�dergelijke� installatie,� lager� ligt�

dan�in�het�geval�van�een�lucht/water�warmtepomp�(TP3).�Dit�is�echter�niet�het�geval,�omdat�

het�seizoensgemiddelde�rendement�van�een�luchtwarmtepomp�bij�het�opwekken�van�SWW�
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wel�beter�is�dan�bij�een�bodemwarmtepomp69�en�omdat�de�energievraag�voor�SWW�in�een�

passiefhuis�nu�net�zwaar�doorweegt.�De�elektriciteitsvraag�in�het�scenario�TP2,�dat�ook�een�

luchtwarmtepomp�bevat,�ligt�lager�dan�bij�TP1�en�TP3�doordat�de�warmtepomp�vooral�in�de�

zomermaanden�minder�moet�werken�doordat�de�zonnecollectoren�dan�voor�SWW�zorgen.�

De� zonnecollectoren� zijn� er� ook� de� oorzaak� van� dat� de� groep� ‘verwarming:� productie� en�

opslag’�in�dit�scenario�meer�doorweegt.�Het�verschil�in�elektriciteitsvraag�tussen�TP2�en�TP3�

is�echter�niet�zo�groot�als�men�zou�verwachten�wanneer�men�in�aanmerking�neemt�dat�de�

zonnecollectoren�in�de�zomermaanden�het�gebruik�van�de�warmtepomp�overbodig�maken�

en�SWW�sterk�doorweegt.�De�seizoensgemiddelde�prestatie�van�de�luchtwarmtepomp�ligt�

in�dit�geval�lager,�omdat�zij�nu�hoofdzakelijk�in�de�koude�maanden�zal�werken.��

De� groep� ‘ventilatie’� � bestaat� uit� alle� elementen� nodig� voor� de� ventilatie�installatie� van�

systeem� D� en� is� dus� gelijk� voor� alle� scenario’s.� Op� deze� groep� wordt� in� deel� 6� van� dit�

hoofdstuk�dieper�ingegaan.�

De�kleinste�bijdrage�aan�de�ingebedde�energie�komt�van�de�groep�‘verwarming:�distributie�

en�emissie’.�Deze�groep�bevat�de�radiatoren�en�circulatiepomp�voor�centrale�verwarming�of�

de� extra� voorzieningen� voor� luchtverwarming� in� combinatie� met� een� radiator� in� de�

badkamer.� Gezien� de� extra� voorzieningen� voor� luchtverwarming� (TP2,� TP3� en� TP5)�

minimaal� zijn� in� combinatie� met� het� ventilatiesysteem� D70,� is� het� vrij� logisch� dat� centrale�

verwarming�met�radiatoren�in�TP1�en�TP4�een�grotere�bijdrage�levert.�Deze�is�voor�92%�te�

wijten�aan�het�metaal�dat�nodig�is�om�de�radiatoren�te�maken71.�

4.1.3. Ingebedde�energie�voor�verwarmingsproductie�en��opslag�

De� groep� ‘verwarming:� productie� en� opslag’� levert� in� figuur� 8.6� telkens� de� op� één� na�

belangrijkste�bijdrage�aan�de�ingebedde�energie�en�weegt�vooral�in�TP2�en�TP4�zwaar�door.�

Dit� komt� omdat� in� die� scenario’s� twee� elkaar� aanvullende� installaties� voor� productie� van�

warm�tapwater�voorzien� worden,�namelijk�een�warmtepomp�of� pelletketel� in� combinatie�

met� thermische� zonnecollectoren.� Gezien� deze� zonnecollectoren� een� verwaarloosbare�

hoeveelheid� warmte� opwekken� in� de� wintermaanden,� wanneer� de� vraag� voor�

������������������������������������������������������������

69� Het� rendement� van� de� verschillende� warmtepompen� wordt� niet� overgenomen� uit� de� EPB� Software� maar�
nauwkeuriger�berekend.�Deze�berekeningen�en�de�resultaten�zijn�terug�te�vinden�in�bijlage�B.�
70�Dit�komt�omdat�de�luchtdebieten�die�nodig�zijn�voor�het�verwarmen�van�een�passiefhuis�dezelfde�grootteorde�
hebben� als� deze� die� nodig� zijn� voor� de� ventilatie,� wanneer� de� verwarming� van� de� badkamer� met� radiatoren�
gebeurt.�Voor�meer�informatie:�zie�bijlage�B.�
71�Opmerking:�de�radiatoren�worden�geïnventariseerd�als�de�vermoedelijk�grootste�impact,�namelijk�de�massa�in�
koudgewalst�plaatstaal.�Er�wordt�dus�geen�rekening�gehouden�met�de�energie�om�dit�staal�tot�een�radiator�te�
verwerken�en�te�schilderen.�
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ruimteverwarming� maximaal� is,� moet� de� warmtepomp� of� � pelletketel� toch� het� volledige�

gevraagde� vermogen� kunnen� leveren� en� zijn� deze� dus� niet� kleiner� gedimensioneerd� dan�

wanneer�zij�alleen�zouden�instaan�voor�warmteproductie.�

In�figuur�8.7�wordt�de�ingebedde�energie� in�de�verschillende�installatiecomponenten�voor�

verwarmingsproductie�en�–opslag�uiteengerafeld.�Wat�betreft�de�primaire�productie�blijkt�

de� bijdrage� van� de� elektrische� weerstanden� in� TP5� verwaarloosbaar� klein.� De� ingebedde�

energie� in�een� luchtwarmtepomp� (TP2� en�TP3)�en�haar� toebehoren� is� groter� dan�deze� in�

een� bodemwarmtepomp� (TP1)� met� toebehoren72.� De� impact� van� de� pelletketel� (TP4)�

inclusief� schouw� en� opslagkamer� is� van� dezelfde� grootteorde.� Het� buffervat� voor�

ruimteverwarming� heeft� een� inhoud� van� 250� l,� behalve� in� TP5� waar� er� geen� buffervat� is�

omdat�er�lokale�verwarming�gebruikt�wordt�en�in�TP4�waar�het�buffervat�deel�uitmaakt�van�

een� combibufferboiler73.� In� TP2,� TP4� en� TP5� is� er� een� installatie� met� thermische�

zonnecollectoren� voorzien.� Deze� wordt� beschouwd� als� ‘secundaire� productie’.� De� impact�

van�de�installatie�is�aanzienlijk,�en�wordt�in�4.3�van�dit�hoofdstuk�besproken.�Tot�slot�wordt�

ook� de� impact� van� sanitair� warmwaterboilers� weergegeven.� In� het� geval� dat� er�

zonnecollectoren� voorzien� zijn,� dan� heeft� de� boiler� een� inhoud� van� 300� liter,� en� in� het�

andere�geval�een�inhoud�van�160�liter.��

�
Figuur�8.7:�Totale�ingebedde�energie�in�de�componenten�voor�verwarmingsproductie�en�–opslag�voor�het�

passiefscenario.�De�componenten�waaruit�de�verschillende�groepen�bestaan,�staan�in�bijlage�C�1.2.�

������������������������������������������������������������

72�Het�toebehoren�van�een�luchtwarmtepomp:�ventilator,�expansievat�en�roosters�voor�luchttoevoer.�Voor�een�
bodemwarmtepomp:�primaire�pomp,�aardsondes�met�ethyleenglycol�en�een�expansievat.�
73�De�impact�van�deze�combibufferboiler�(600l)�wordt�verdeeld�over�de�componenten�boiler�en�buffer.�
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4.2. Installatieversies�voor�het�standaardscenario�

4.2.1. Hernieuwbare�en�niet�hernieuwbare�indirecte�energie�

�
Figuur�8.8:�Vergelijking�van�de�niet��en�hernieuwbare�indirecte�energie�in�installatieversies�TP1�tot�TP5�voor�het�

standaardscenario.�

Naar�analogie�met�het�passiefscenario�wordt�in�figuur�8.8�de�totale�indirecte�energie�in�de�

installatiescenario’s� TS1� tot� TS5� uit� tabel� 8.4� weergegeven.� Het� scenario� met� de� laagste�

ingebedde� energie� is,� nog� duidelijker� uitgesproken� dan� bij� het� passiefscenario,� de�

combinatie� van� de� pelletketel� en� zonnecollectoren� (TS4).� De� scenario’s� met�

warmtepompen�scoren�opnieuw�vrij�gelijkaardig,�met�een�kleine�piek� in�scenario�TS3�met�

de�ventilatielucht��en�luchtwarmtepomp.�Het�scenario�TS2�bevat�ditmaal�de�combinatie�van�

een� luchtwarmtepomp� met� zonnecollectoren� en� TS5� bestaat� uit� een� pelletketel� en� een�

elektrische� doorstroomboiler� voor� SWW.� Het� aandeel� niet�hernieuwbare� energie� in� de�

totale�energie�is�opnieuw�gemiddeld�87%.��

In� de� eindelevensduurbehandeling� zou� 12%� tot� 33%� van� de� ingebedde� energie� worden�

teruggewonnen,� maar� zoals� reeds� werd� opgemerkt� in� het� voorgaande� deel� over�

passiefscenario’s,�zijn�deze�waarden�wellicht�onnauwkeurig.�

4.2.2. Totale�ingebedde�energie�per�groep�

Uit�de�verdeling�van�de�ingebedde�energie�in�figuur�8.9�over�vier�groepen�van�installaties,�

blijkt� opnieuw� de� grote� bijdrage� van� de� groep� ‘elektriciteit’,� behalve� in� scenario� TS4.� Net�
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zoals� in� TP4� komt� de� elektriciteitsvraag� ook� in� TS4� enkel� van� de� benodigde� hulpstroom.�

Echter,�doordat� in�het�standaardscenario�de�pelletketel�en�opslagkamer�groter�zijn�dan� in�

het� passiefscenario� en� doordat� het� ventilatiesysteem� C� een� lagere� energievraag� heeft,�

wordt�deze�keer�de�verwarmingsproductie�en�–opslag�belangrijker�dan�de�elektriciteit.�De�

lage�ingebedde�energie�in�scenario�TS4�door�het�gebruiken�van�biobrandstofketel�in�plaats�

van�een�warmtepomp,�wordt�in�TS5�teniet�gedaan�door�een�pelletketel�te�combineren�met�

een�elektrische�boiler�voor�SWW.��

Het� scenario� TS2� heeft� een� lagere� elektriciteitsvraag� dan� TS1� doordat� de� bodem/water�

warmtepomp� er� minder� moet� werken� tijdens� de� zomer,� maar� deze� winst� wordt�

geneutraliseerd� door� de� ingebedde� energie� in� verwarmingsproductie� en� �� opslag,� die� te�

wijten� is� aan� de� zonnecollectoren.� In� tegenstelling� tot� wat� zich� bij� de� passiefscenario’s�

voordoet,�heeft�de� lucht/water�warmtepomp�in�TS3�nu�wel�een�hogere�elektriciteitsvraag�

dan�de�bodem/water�warmtepomp,�gezien� in�dit�standaardscenario�de�energievraag�voor�

ruimteverwarming�op� jaarbasis�wel�doorweegt.�Voor�de�verwarming�van� tapwater,�wordt�

hier�een�ventilatielucht/water�warmtepomp�gebruikt,�die�een�veel�hoger�rendement�heeft�

dan�de�buitenlucht/water�warmtepomp�en�de�piek�van�TS3�dus�enigszins�beperkt.��

De�bijdrage�van�de�installatiecomponenten�van�ventilatiesysteem�C+�is�opnieuw�even�groot�

in�alle�scenario’s�en�levert�nu�de�kleinste�bijdrage�aan�de�totale�energie.��

�
Figuur�8.9:�Bijdrage�van�de�groepen�distributie�en�emissie�voor�verwarming,�productie�en�opslag�voor�

verwarming,�elektriciteit�en�ventilatie�in�de�totale�(niet��en�hernieuwbare)�ingebedde�energie�in�
installatieversies�voor�het�standaardscenario.�
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De� elementen� voor� emissie� van� de� verwarming� leveren� ook� een� relatief� kleine� bijdrage,�

maar� zijn� deze� keer� wel� groter� dan� die� van� de� ventilatie.� In� de� vijf� scenario’s� is� er� een�

centrale� verwarming� met� lagetemperatuursradiatoren,� maar� er� zijn� veel� meer� radiatoren�

nodig�dan�in�het�passiefscenario�gezien�de�grotere�behoefte�aan�ruimteverwarming.��

4.2.3. Ingebedde�energie�voor�verwarmingsproductie�en�–opslag�

De�belangrijkste�componenten� in�de�groep� ‘verwarming:�productie�en�opslag’�zijn�die�van�

de� primaire� productie,� namelijk� een� warmtepomp� of� pelletketel� met� hun� toebehoren�

(figuur� 8.10).� In� de� scenario’s� TS2� en� TS4� hebben� ook� de� zonnecollectoren� (secundaire�

productie)� een� grote� impact.� Het� buffervat� voor� ruimteverwarming� heeft� een� grotere�

impact�dan�dat�in�de�passiefscenario’s,�omdat�het�simpelweg�om�een�groter�vat�(650l)�gaat,�

waarin� dus� grotere� hoeveelheden� materialen� kruipen� dan� in� een� kleiner� vat.� De� sanitair�

warmwaterboilers� hebben� opnieuw� een� inhoud� van� 160� liter,� behalve� daar� waar�

zonnecollectoren� worden� toegepast,� bedraagt� de� inhoud� 300� liter.� In� het� vijfde� scenario�

wordt�gebruik�gemaakt�van�een�doorstroomboiler.�

�
Figuur�8.10:�Totale�ingebedde�energie�in�de�componenten�voor�verwarmingsproductie�en�–opslag�voor�het�
standaardscenario.De�componenten�die�waaruit�de�groepen�bestaan,�zijn�terug�te�vinden�in�bijlage�C�(1.2).�

4.3. Vergelijking�van�twee�types�thermische�zonnecollector�

Uit� de� analyse� van� de� verschillende� componenten� die� deel� uitmaken� van� een�

zonnecollectorinstallatie�in�figuur�8.11,�blijkt�dat�65%�van�de�productie�energie�afkomstig�is�

van�de�productie�van�de�vlakkeplaatcollectoren�en�24%�afkomstig�is�van�de�constructie�van�
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�
Figuur�8.11:�Energie�voor�de�productie�van�componenten�van�een�zonnecollectorinstallatie�met�7,5�m²�

vlakkeplaatcollectoren�en�een�levensduur�van�de�installatie�van�60�jaar�(of�3x�vervangen�van�de�collectoren).�

deze�zonnecollectoren�op�het�platte�dak.�Deze�constructie�is�dezelfde�als�die�waarmee�PV�

panelen�op�het�dak�bevestigd�worden,�en�wordt�besproken� in�deel�5.1�van�dit�hoofdstuk.��

Naast� de� vlakkeplaatcollectoren,� die� worden� toegepast� in� dit� onderzoek,� bestaan� er� ook�

vacuümbuiscollectoren.�Met�behulp�van�de�technische�informatie�van�een�fabrikant,�wordt�

bepaald� dat� 7,5� m²� bruto�oppervlakte� aan� vlakkeplaatcollector� in� prestatie� overeenstemt�

met� 7� m²� bruto�oppervlakte� vacuümbuiscollector.� De� twee� types� worden� in� deze�

hoeveelheden� met� mekaar� vergeleken� in� figuur� 8.12.� Hieruit� blijkt� dat� de�

vacuümbuiscollector�ongeveer�12%�beter�scoort�dan�de�vlakkeplaatcollector.���

�
Figuur�8.12:�Vergelijking�van�de�energie�voor�productie�van�7,5�m²�vlakkeplaatcollector�met�7�m²�

vacuümbuiscollector.�
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4.4. Besluit�

In�dit�onderdeel�werden�verschillende�installatiesamenstellingen�voor�nulenergiewoningen�

vergeleken,�waarbij�vooral�gefocust�werd�op�de�ingebedde�energie�in�de�installaties�en�hun�

toebehoren.� In� nagenoeg� alle� gevallen� levert� de� fotovoltaïsche� zonne�installatie� � de�

grootste� bijdrage� aan� de� ingebedde� energie� (zie� figuren� 8.6� en� 8.9).� Deze� installatie�

produceert� de� elektriciteit� die� nodig� is� om� bijvoorbeeld� ventilatoren,� warmtepompen� en�

elektronische� besturingssystemen� van� de� installaties� aan� te� drijven.� Het� is� dus� belangrijk�

om� bij� de� keuze� van� deze� componenten� te� kiezen� voor� de� meest� efficiënte� optie.� In� het�

bijzonder� bij� de� selectie� van� een� warmtepomp� dient� men� rekening� te� houden� met� de�

seizoensgemiddelde�prestatie�van�de�warmtepomp�en�de�positieve�of�negatieve�invloed�op�

deze� seizoensgemiddelde� prestatie74� wanneer� ze� wordt� aangevuld� met� bijvoorbeeld�

thermische�zonnecollectoren.��

De� installatiescenario’s� die� weinig� elektriciteit� nodig� hebben,� zijnde� de� scenario’s� zonder�

warmtepompen� of� elektrische� weerstanden� (TP4� en� TS4),� blijken� de� laagste� ingebedde�

energie� te� bezitten.� Het� zou� echter� foutief� zijn� daaruit� te� besluiten� dat� deze�

installatiescenario’s� energetisch� de� beste� keuze� zijn.� De� biobrandstofketels� die� gebruikt�

worden�om�in�de�energievraag�voor�ruimteverwarming�en�sanitair�warm�water�te�voorzien,�

moeten�namelijk�voorzien�worden�van�biobrandstof.�Deze�biobrandstof,� in�casu�pellets,� is�

dan� wel� een� hernieuwbare� energiebron,� maar� er� is� een� aanzienlijke� hoeveelheid� niet�

hernieuwbare�energie�nodig�om�ze�te�produceren�en�te�transporteren.�Deze�energie�is�een�

vorm�van�ingebedde�energie�tijdens�de�operationele�fase�en�wordt�besproken�in�hoofdstuk�

9.�

�

�

�

�

�

�

������������������������������������������������������������

74�Zie�ook�bijlage�B.�
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5. LEVENSCYCLUSANALYSE�VAN�EEN�FOTOVOLTAÏSCHE�

INSTALLATIE�
Gezien� hun�grote� impact� op�de� ingebedde�energie� van�de� technische� installaties�van�een�

woning,�worden�de�fotovoltaïsche�panelen�nader�toegelicht.��

5.1. Samenstelling�van�een�PV�paneel�

De�fotovoltaïsche�installatie�bestaat�uit�de�volgende�componenten:�fotovoltaïsche�panelen,�

constructiematerialen�om�deze�panelen�op�een�plat�dak� te�bevestigen�en�een�elektrische�

installatie�met�een�inverter.�

5.1.1. Fotovoltaïsche�panelen�

Het� beschouwde� PV�paneel� in� de� EPB�analyse� heeft� de� afmetingen� en� capaciteit� van� een�

hedendaags�PV�paneel�dat�verkocht�wordt�door�een�fabrikant�op�de�Belgische�markt.�Het�

meet�99.3�bij�168.5�cm�en�heeft�een�capaciteit�van�135�Wp/m²�of�225�Wp�per�paneel.�Uit�

een�vergelijking�met�de�bestaande�data�voor�pv�panelen�in�de�ecoinvent�databank�(zie�tabel�

8.5),�blijkt�dat�deze�zeer�gelijkaardige�eigenschappen�hebben�en�dus�een�goede�benadering�

vormen� voor� de� hedendaagse� panelen.� Het� benodigd� aantal� panelen� voor� een� 3kWp�

installatie� wordt� voor� de� nauwkeurigheid� toch� aangepast� aan� de� hoeveelheid� die� een�

hedendaagse�installatie�zou�nodig�hebben.�Gezien�het�kleine�verschil� in�eigenschappen�en�

de�ouderdom�van�de�ecoinvent�data�(2007),�kunnen�we�aannemen�dat�ook�de�beschouwde�

productieprocessen� relevant� zijn.� Overeenkomstig� de� aannames� in� de� ecoinvent�studie�

over� zonnepanelen,� wordt� een� 2%� reparatie� van� beschadigde� PV�modules� gedurende� de�

levensduur� en� 1%� productieverlies� ingerekend.� Tot� slot� wordt� in� ecoinvent� aangenomen�

dat� 20%� van� een� PV�paneel� in� overzeese� gebieden� wordt� aangemaakt� en� per� schip� naar�

Europese�fabrieken�wordt�gebracht�(Jungbluth�e.a.�2009).�

� Bruto�
oppervlak�

(m²)�

Capaciteit�
(Wp)�

Capaciteit/�
oppervlak�
(Wp/m²)�

Benodigd�
oppervlakte�

voor�3kWp�(m²)�

Oppervlakte�
inclusief�

verliezen�(m²)
EPB�(fabrikant)� 1,67� 225� 134,7� 22.4� 23.1�
Ecoinvent�(data)� 1,60� 211� 132,0� 22.8� 23.5�

Tabel�8.5:�Vergelijking�van�PV�panelen�in�ecoinvent�databank�met�een�hedendaags�product�op�Belgische�markt.�

�

�
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5.1.2. Constructie�op�een�plat�dak�

Op�de�dakbedekking�wordt�een�stevige�mat�van�polyethyleen�(HDPE)�geplaatst�waaraan�de�

aluminiumconstructie�bevestigd�wordt.�De�mat�wordt�vervolgens�geballast�(100kg/m²)�om�

te�voorkomen�dat�bij�hevige�wind�het�zonnepaneel�zou�worden�opgetild.�Het�zonnepaneel�

wordt�dus�niet�mechanisch�bevestigd�aan�de�dakstructuur.��

�
Figuur�8.13:�Twee�constructiemogelijkheden�om�een�PV�paneel�op�een�plat�dak�te�bevestigen�

Een�alternatief�voor�de� toegepaste�constructie� is�het�bevestigen�van�de�zonnepanelen�op�

consoles� uit� polyethyleen.� Ook� deze� consoles� worden� geballast� door� ze� op� te� vullen� met�

grind�of�tegels.�

5.1.3. Elektrische�installatie�

De� elektrische� installatie� omvat� alle� onderdelen� tussen� het� PV�paneel� en� het�

elektriciteitsnet� (de�elektriciteitskast,�elektriciteitsmeters�en�bekabeling)�met�uitzondering�

van� de� inverter.� De� installatie� is� gedimensioneerd� voor� een� woning� met� 3kWp�installatie�

(Jungbluth�e.a.�2009,�p.109).�

5.1.4. Inverter�

Een� inverter� zet� de� stroom� afkomstig� van� de� zonnecellen� om� in� wisselstroom� en�

laagspanning� overeenkomstig� het� elektriciteitsnet.� Voor� deze� fotovoltaïsche� installatie�

wordt�uitgegaan�van�een�inverter�van�2500W.�Deze�wordt�vermenigvuldigd�met�1,2�om�zo�

een�installatie�van�3000W�te�simuleren.�De�geschatte�levensduur�van�de�inverter�is�5�tot�15�

jaar.� Voor� een� levensduur� van� 30� jaar� voor� de� volledige� installatie,� worden� � 2� inverters�

ingecalculeerd,� en� ook� voor� een� levensduur� van� 20� jaar� is� deze� waarde� niet�

onwaarschijnlijk.� Voor� gedetailleerde� informatie� over� de� inventarisatie� verwijzen� we� naar�

het�ecoinvent�rapport�6�XII�(Jungbluth�e.a.�2009,�p.101).�

�
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5.2. Ingebedde�energie�in�een�PV�installatie�

�
Figuur�8.14:�Niet�hernieuwbare�en�hernieuwbare�ingebedde�energie�in�de�samenstellende�delen���������������������������

van�een�PV�installatie�met�poly�kristallijne�zonnecellen.��

Figuur�8.14�stelt�de�energie�voor�die�nodig�is�om�de�onderdelen�van�een�PV�installatie�van�

3kWp�te�produceren.�De�eerste�staaf�stelt�de�energie�in�de�volledige�installatie�voor,�die�in�

de�volgende�staven�wordt�opgesplitst�per�onderdeel.��

Zo’n�74%�van�de�ingebedde�energie�is�afkomstig�uit�de�productie�van�de�PV�panelen75,�15%�

uit� de� constructie� van� het� paneel� op� het� dak� en� 10%� van� de� elektrische� installatie� en� de�

inverter.� Het� transport� van� onderdelen� van� de� PV�panelen� uit� overzeese� gebieden� is�

verwaarloosbaar.��

Gezien�de�grote�bijdrage�van�het�paneel,�loont�het�om�het�productnetwerk�van�een�paneel�

te� bekijken.� Daaruit� blijk� dat� zo’n� 6%� van� de� productie�energie� afkomstig� is� uit� het�

aluminiumkader� dat� het� PV�paneel� omgeeft� en� zo’n� 77%� uit� de� productie� van� silicium�

zonnecellen.� De� grote� bijdrage� van� het� PV�paneel� zit� dus� wel� degelijk� in� de� essentiële�

componenten�van�het�paneel�en�niet�in�de�afwerkingsmaterialen.��

������������������������������������������������������������

75� Het� valt� op� dat� de� 17%� daarvan� uit� hernieuwbare� energie� bestaat,� wat� een� vrij� grote� hoeveelheid� is� in�
vergelijking�met�de�bijdrage�in�andere�installaties.�De�oorzaak�hiervan�is�niet�duidelijk.�
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�
Figuur�8.15:�Belangrijkste�energiebijdragen�in�de�top�van�het�productnetwerk�van�1�m²�PV�paneel.��
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5.2.1. Vergelijking�van�verschillende�soorten�PV�panelen�

Het� standaardpaneel� uit� dit� onderzoek� is� een� paneel� met� poly�kristallijne� zonnecellen.� Er�

bestaan�echter�nog�enkele�andere�soorten�zonnecellen,�waaronder�de�mono�kristallijne.�De�

poly�kristallijne�cellen�zijn�de�meest�toegepaste�zonnecellen�en�ze�zijn�bovendien�een�stuk�

goedkoper� dan� mono�kristallijne.� Daartegenover� staat� dat� ze� iets� minder� efficiënt� zijn.� In�

figuur� x� wordt� het� aandeel� van� 6� soorten� PV�cellen� in� de� wereldwijde� productie�

weergegeven.��

�
Figuur�8.16:�Aandeel�van�de�verschillende�soorten�pv�cellen�in�de�wereldwijde�productie�tussen�1999�en�2005,�

inclusief�schatting�voor�2006�en�de�waarden�die�in�de�ecoinventstudie�als�aandeel�worden�genomen.�Bron:�
(Photon�International�2006)�zoals�overgenomen�uit�(Jungbluth�e.a.�2009,�p.7)�

Vier�soorten�PV�panelen,�die�elk�een�ander�type�zonnecel�bevatten,�worden�nu�met�mekaar�

vergeleken.� Deze� vier� soorten� zonnecellen� zijn� degene� op� basis� van� silicium� en� zijn� de�

meest�voorkomende�types.�Gezien�de�zonnecellen�een�verschillende�capaciteit�hebben,� is�

het� niet� interessant� om� telkens� één� m²� PV�paneel� als� vergelijkingsbasis� te� kiezen,� maar�

wordt� er� gekozen� voor� een� paneeloppervlakte� die� telkens� in� overeenstemming� is� met� de�

capaciteit� van� 1� m²� PV�paneel� op� basis� van� poly�kristallijne� cellen.� In� tabel� 8.6� staat�

bijvoorbeeld�weergegeven�dat�een�poly�kristallijn�paneel�van�1�m²�dezelfde�capaciteit�heeft�

als�een�mono�kristallijn�van�0,94�m².�

Type�cel� Paneelcapaciteit� Aantal�m²�
� � Wp/m²� m²�
Single�Si� Mono�Silicium� 140� 0,94�
Multi�Si� Poly�Silicium� 132� 1,00�
Ribbon�Si� Ribbon�Silicium� 120� 1,10�
a�Si� Amorf�Silicium� 65� 2,03�

Tabel�8.6:�Capaciteit�en�oppervlakte�van�verschillende�soorten�PV�panelen�(Jungbluth�e.a.�2009,�p.118)�
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�
Figuur�8.17:�Vergelijking�van�een�mono�kristallijn,�poly�kristallijn,�ribbon�Silicium�en�amorf�silicium�zonnepaneel�

met�eenzelfde�capaciteit.�

De� vergelijking� van� een� mono�kristallijn� met� een� poly�kristallijn� PV�paneel� toont� dat� de�

grotere� efficiëntie� van� een� mono�kristallijn� paneel� op� vlak� van� ingebedde� energie� niet�

opweegt� tegen� een� poly�kristallijn� paneel.� Dit� betekent� ook� dat� de� keuze� voor� een� poly�

kristallijn� paneel� als� standaardpaneel,� energetisch� gezien� de� beste� keuze� was� en� dat� in�

werkelijkheid� de� impact� van� PV�panelen� nog� 15%� hoger� kan� liggen� dan� in� de� door� ons�

beschouwde�installatiescenario’s.�

Van�de�twee�minder�toegepaste�types�zonnecellen�komt�het�type�met�amorfe�siliciumcellen�

het� beste� uit� de� vergelijking,� zelfs� wanneer� een� dubbel� zo� groot� oppervlak� nodig� is� om�

dezelfde�capaciteit�te�behalen.�Anderzijds�dient�te�worden�opgemerkt�dat,�bijvoorbeeld�in�

het�geval�van�onze�woning,�deze�oppervlakte�vaak�niet�voorhanden�is,�wat�een�praktische�

uitsluiting� is� van� dit� type� zonnecel� met� zich� meebrengt.� Bovendien� zouden� deze� amorfe�

zonnecellen� een� kortere� levensduur� hebben� dan� de� andere� varianten� (ongeveer� 10� jaar),�

wat� het� positieve� effect� uit� de� grafiek� teniet� doet,� gezien� er� minstens� twee� keer� zoveel�

panelen� nodig� zijn� op� dezelfde� levensduur.� Wanneer� we� dus� de� capaciteit� en� de�

oppervlakte� van� de� PV�panelen� in� beschouwing� nemen,� dan� zijn� de� ribbon�Silicium�

zonnepanelen�de�beste�keuze�en�de�poly�kristallijne�panelen�een�gemiddelde�keuze.��
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5.2.2. Vergelijking�van�twee�soorten�constructies�op�een�plat�dak�

�
Figuur�8.18:�Vergelijking�van�de�totale�ingebedde�energie�in�twee�mogelijke�constructies�van�1�PV�paneel�op�een�

plat�dak�(in�MJ).�

15%� van� de� ingebedde� energie� in� een� PV�installatie� is� afkomstig� van� de� materialen� die�

nodig�zijn�om�de�PV�panelen�op�het�dak�te�bevestigen.�Als�alternatief�voor�het�toegepaste�

aluminiumgeraamte� wordt� hier� de� impact� van� een� constructie� met� polyethyleenconsole�

getest,�zoals�deze�hierboven�werd�uiteengezet.�Er�blijkt�zo’n�25%�winst�op�de�totale�energie�

kan�geboekt�worden�door�toepassing�van�dit�alternatief.�Dit�resulteert�in�een�winst�van�15%�

als� enkel� de� niet�hernieuwbare� energie� wordt� bekeken,� doordat� 99%� van� de� ingebedde�

energie�in�het�systeem�met�de�polyethyleenconsole�niet�hernieuwbaar�is.�

5.3. Eindelevensduurenergie�van�een�PV�installatie�

In� de� vorige� paragrafen� werd� enkel� de� productie�� en� de� operationele� energie� van� de� PV�

panelen� bestudeerd.� Figuur� 8.19� stelt� naast� de� productie�energie� ook� de� energetische�

bijdrage� voor� van� de� twee� transportfasen� (transport� naar� de� site� en� transport� naar� de�

eindelevensduurbehandeling)� en� de� eindelevensduurfase.� De� bijdragen� van� de�

transportfasen�blijken�vrij�klein�te�zijn.�In�wat�volgt�wordt�daarom�het�transport�naar�de�site�

bij� de� productiefase� geteld� onder� de� naam� ‘ingebedde� energie’� en� het� transport� naar� de�

eindelevensduurbehandeling� wordt� bij� deze� laatste� fase� gevoegd� onder� de� naam�

‘eindelevensduurenergie’.��
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Figuur�8.19:�Indirecte�energie�in�de�verschillende�levenscyclusfasen�van�een�poly�kristallijne�3kWp�PV�installatie��

Over�de�eindelevensduurbehandeling�van�PV�panelen�is�vandaag�nog�maar�weinig�bekend.�

De� eerste� noemenswaardige� PV�installaties� dateren� van� de� vroege� jaren� negentig� en�

toepassing� ervan� op� grote� schaal� heeft� zich� pas� recentelijk� ontwikkeld.� De� meeste� PV�

panelen� zijn� dus� vandaag� nog� niet� aan� afvalverwerking� toe,� waardoor� over� eventuele�

recyclage�nog�weinig�reële�informatie�beschikbaar�is.�Er�bestaan�wel�al�enkele�studies�zoals�

het� ‘Solar� World’�project� en� het� ‘PV�CYCLE’�programma� waar� recyclagemogelijkheden�

onderzocht� worden,� maar� ook� daar� blijft� de� vraag� gelden� of� deze� systemen� economisch�

toepasbaar�zijn�(Larsen�2009).�Een�diepgaande�analyse�van�de�PV�installatie�is�in�het�kader�

van� deze� masterproef� niet� mogelijk.� Om� een� inschatting� te� kunnen� maken� van� de�

grootteorde� van� de� eindelevensduurenergie,� worden� naar� eigen� inzichten� drie�

eindelevensduurscenario’s�getest�in�figuur�8.20.�Het�eerste�scenario�is�er�één�met�minimale�

recyclage�of�maximale�storting,�waarbij�het�aluminiumkader�gerecycleerd�wordt�en�de�rest�

van� het� paneel� gestort� wordt.� Ook� de� elektrische� installatie� wordt� gestort� en� de� kabels�

worden� verbrand.� Het� derde� scenario� is� er� één� waarin� veel� gerecycleerd� wordt,� namelijk�

het� aluminiumkader,� het� glasblad,� de� kunststof� elementen,� elektrische� bekabeling� en�

siliciumcarbide�uit�de�zonnecellen.�Het�tweede�scenario�bevindt�zich�tussen�de�andere�twee�

in.� In� dit� scenario� wordt� de� siliciumcarbide� niet� gerecycleerd� maar� gestort.� De�

eindelevensduurenergie� van� het� eerste� minimum�scenario� bedraagt� maar� 2%� van� de�

ingebedde�energie.�Voor�het�medium�scenario�is�dat�4,7%�en�voor�het�maximum�scenario�

6,9%.�Deze�waarden�zijn�dus�erg�laag.�Dit�komt�vermoedelijk�doordat�aan�de��
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Figuur�8.20:�Ingebedde�energie�en�eindelevensduurenergie�van�een�PV�installatie�van�3kWp�

opeenvolgende� productiefasen� van� de� samenstelling� van� silicium� tot� siliciumwafers,�

zonnecellen�en�zonnepanelen�erg�veel�elektriciteit�nodig�is,�die�dus�niet�kan�teruggewonnen�

worden� in� de� eindelevensduurfase,� tenzij� volledige� zonnecellen� zouden� kunnen�

gerecupereerd� worden.� In� het� globale� onderzoek� wordt� telkens� het� medium�scenario�

toegepast.� Er� wordt� nogmaals� opgemerkt� dat� voor� een� reële� inschatting� van� de�

eindelevensduurenergie�een�meer�uitgebreide�studie�nodig�is.�

5.4. Levensduur�van�een�PV�paneel��

Producenten�van�zonnepanelen�geven�een�garantie�van�10,�15,�20�of�soms�25�jaar�op�80%�

van�het�vermogen�van�een�paneel.�In�economische�studies�wordt�vaak�met�een�levensduur�

van�20�jaar�gerekend�en�in�LCA�case�studies�komen�20�en�30�jaar�levensduur�voor,�behalve�

voor� amorfe� siliciumzonnecellen� die� een� kortere� levensduur� van� ongeveer� 10� jaar�

toebedeeld�krijgen�(Jungbluth�e.a.�2009,�p.128).� In�deze�studie�wordt�met�een�levensduur�

van�20�jaar�gerekend.�

In� een� woning� die� 60� jaar� meegaat,� maakt� een� verschil� tussen� 20� en� 30� jaar� levensduur,�

1/3e� verschil� in� ingebedde� energie� in� de� PV�installatie.� Dit� resulteert� voor� de� ingebedde�

energie�in�de�volledige�installatiescenario’s�op�een�verschil�van�7%�tot�10%.��
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5.5. Energetische�terugbetaaltijd��

De�energetische�terugbetaaltijd�(energy�pay�back�time)�is�een�veel�voorkomende�maatstaf�

om�de�efficiëntie�van�hernieuwbare�energieproductiesystemen�te�meten.�Over�de�precieze�

betekenis�van�deze�term�bestaan�er�in�de�literatuur�twee�verschillende�definities�(Jungbluth�

e.a.�2009,�p.152).��

�

�
Figuur�8.21:�Bepaling�van�de�energetische�terugbetaaltijd�van�een�PV�installatie�van�3kWp�op�een�plat�dak�met�

oriëntatie�op�het�ZW�en�onder�een�helling�van�25°.�

5.5.1. Ingebedde�energie�=�opgewekte�hernieuwbare�energie�

Een� eerste� definitie� stelt� dat� � de� energetische� terugbetaaltijd� de� tijd� is� in� dewelke� een�

hernieuwbare� energieproductiesysteem� evenveel� hernieuwbare� energie� heeft�

geproduceerd�als�zij�aan�ingebedde�energie�heeft�gekost.�We�berekenen�deze�tijd�voor�de�

poly�kristallijne�3kWp�installatie�zoals�hierboven�beschreven.��

De�geproduceerde�hoeveelheid�energie�wordt�berekend�aan�de�hand�van�de�EPB�software,�

overeenkomstig�de�reële�plaatsing�van�de�PV�panelen�op�het�platte�dak�van�de�bestudeerde�

woning,�met�een�oriëntatie�van�54°�(ZW76),�en�onder�een�helling�van�25°.�Overeenkomstig�

tabel�8.5�komt�met�een�3kWp�installatie�een�22.4�m²�bruto�oppervlakte�overeen�of�13.34�

������������������������������������������������������������

76�Er�wordt�voor�een�oriëntatie�op�het�zuidwesten�gekozen�in�plaats�van�op�het�zuiden,�omdat�de�zonnepanelen�
dan� kunnen� staan� volgens� de� langse� richting� van� het� dak.� Bij� plaatsing� volgens� een� diagonaal� zou� er� niet�
voldoende�plaats�beschikbaar�zijn�om�grotere�hoeveelheden�PV�panelen�te�plaatsen.�
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zonnepanelen.�De�EPB�software�berekent�dat�dit�overeenkomt�met�de�opwekking�van�2226�

kWh�of�8012�MJ�hernieuwbare�elektriciteit�per� jaar77.�Plaatsing�op�een�dak�met�optimale�

oriëntatie� op� het� zuiden� (in� België)� zou� 2485� kWh/jaar� opleveren.� De� totale� ingebedde�

energie�in�de�PV�installatie�omvat�de�energie�voor�productie�en�de�energie�voor�transport�

naar� de� site.� Deze� bedraagt� 96� 524� MJ� waarvan� 82� 112� MJ� of� 85%� niet�hernieuwbare�

energie.��

De� energetische� terugbetaaltijd� is� het� quotiënt� van� de� volledig� hernieuwbare� opgewekte�

energie�en�de�niet�hernieuwbare�fractie�van�de�ingebedde�energie.�Voor�de�reële�plaatsing�

op�het�dak�van�de�case�study�bedraagt�deze�tijd�10�jaar�en�3�maanden�(zie�figuur�8.21).�Bij�

de�meer�optimale�plaatsing�op�een�plat�dak�daalt�de�energetische�terugbetaaltijd�tot�9�jaar�

en�3�maanden.��

Uit�deze�berekening�kunnen�we�besluiten�dat�een�PV�installatie�gedurende�haar�eerste�10�

jaar�levensduur�(en�aangenomen�dat�er�in�die�tijd�geen�vervangingen�of�herstellingen�nodig�

zijn)� bezig� is� met� het� compenseren� van� de� niet�hernieuwbare� energie,� die� nodig� was� om�

haar� te� produceren,� door� middel� van� hernieuwbare� energie.� De� energie� die� wordt�

geproduceerd� gedurende� de� resterende� levensduur� is� dan� de� echte� ‘winst’� aan�

hernieuwbare�energie.�

5.5.2. Ingebedde�energie�=�productie�door�referentiesysteem�

De� tweede� definitie� beschrijft� de� energetische� terugbetaaltijd� als� de� tijd� die� verstrijkt� tot�

het� tijdstip� waarop� de� ingebedde� energie,� nodig� om� het� productiesysteem� te� maken,�

kleiner� wordt� dan� het� energieverbruik� van� een� conventioneel� referentiesysteem� dat�

dezelfde� hoeveelheid� energie� produceert.� De� keuze� van� het� referentiesysteem� zal� de�

resultaten� mee� bepalen.� De� definitie� wordt� een� stuk� begrijpelijker� wanneer� ze� wordt�

toegepast�op�de�beschouwde�PV�installatie.��

De� ingebedde� energie� in� de� PV�installatie� bedraagt� nog� steeds� 82� 112� MJ� niet�

hernieuwbare�energie.�We�kunnen�ons�nu�afvragen�of�het�energetisch�interessanter�is�om�

die� elektriciteit� door� een� PV�installatie� op� ons� dak� te� laten� opwekken� of� om� gebruik� te�

������������������������������������������������������������

77�De�EPB�resultaten�worden�getoetst�aan�een�studie�van�het�IEA�zoals�overgenomen�in�het�Ecoinvent�rapport�6�
VII�(Jungbluth�e.a.�2009,�p.140).�Daar�wordt�voor�een�plaatsing�in�België�op�het�dak�een�jaarlijkse�productie�van�
725�kWh/kWp�begroot,�of�dus�2175�kWh�voor�de�beschouwde�installatie�van�3kWp.�Deze�gemiddelde�waarde�
ligt� iets� lager� dan� deze� in� de� EPB� software,� wat� wellicht� te� wijten� is� aan� de� beschouwing� van� gemiddelde�
waarden�voor�de�helling.�Het�geeft�wel�een� indicatie�dat�de�grootte�orde�van�de�resultaten�aangeleverd�door�
EPB,�aannemelijk�is.��
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maken� van� de� elektriciteit� op� het� net.� De� Belgische� elektriciteitsproductiemix� (inclusief�

import,�exclusief�distributie�in�België)�is�hier�het�conventioneel�referentiesysteem�en�wordt�

voorgesteld� door� een� primaire� energieconversiefactor� van� 3,14� voor� niet�hernieuwbare�

energie78.� In� figuur� 8.21� wordt� de� niet�hernieuwbare� energie� uitgezet� voor� eenzelfde�

hoeveelheid�elektriciteit�per�jaar�opgewekt�met�deze�productiemix�als�de�PV�installatie�per�

jaar� zou� kunnen� produceren.� Daaruit� blijkt� dat� vanaf� een� levensduur� van� 2� jaar� en� 9�

maanden�de�PV�installatie�interessanter�is�dan�de�elektriciteitsmix.�Deze�tijd�is�veel�korter�

dan� de� levensduur� van� een� PV�installatie,� wat� maakt� dat� deze� als� interessantste� uit� de�

vergelijking� komt.� We� moeten� natuurlijk� wel� opmerken� dat� de� toegepaste� PV�installatie�

niet�autarkisch�is,�en�ze�dus�wel�nog�steeds�gebruik�blijft�maken�van�het�elektriciteitsnet�als�

buffer.� Een� vergelijking� van� een� autarkische� PV�installatie� met� een� netgekoppelde� PV�

installatie�en�met�conventionele�elektriciteitsvoorziening,�valt�echter�buiten�het�tijdsbestek�

van�deze�masterproef.�

In�de�elektriciteitsproductiemix�wordt�nog�geen�rekening�gehouden�met�de�distributie�van�

de� elektriciteit� tot� in� een� woning� onder� vorm� van� laagspanning.� Daarvoor� moet� met� een�

primaire� energieconversiefactor� van� 3,43� voor� niet�hernieuwbare� energie� gerekend�

worden79.�Dit�wijzigt�de�energetische�terugbetaaltijd�tot�net�geen�3�jaar.��

5.5.3. Besluit�

De� twee� invullingen� van� de� energetische� terugbetaaltijd� beantwoorden� verschillende�

vragen.� De� eerste� definitie� is� interessant� om� bijvoorbeeld� het� nut� van� een� hernieuwbaar�

productiesysteem� op� zich� te� beschouwen.� Deze� definitie� maakt� geen� onderscheid� tussen�

systemen� die� warmte� opwekken� en� systemen� die� elektriciteit� produceren� en� houdt� geen�

rekening� met� de� kwantiteit� van� de� productie.� Dit� maakt� dat� ze� minder� geschikt� is� om�

systemen�met�mekaar�te�vergelijken.�De�tweede�definitie� is�beter�geschikt�om�een�aantal�

systemen�die�dezelfde�energievorm�opwekken,�kwantitatief�en�kwalitatief�met�mekaar� te�

vergelijken.� Maar� ook� hier� moet� men� steeds� nagaan� of� de� beschouwde� parameters� en�

aannames�dezelfde�zijn�(niet�hernieuwbare�versus�totale�energie,�analyseren�van�productie�

en/of� distributie…).� Daar� deze� definities� tot� sterk� verschillende� resultaten� leiden,� is� het�

tevens� zeer� belangrijk� bij� vergelijking� van� verschillende� opwekkingssystemen� na� te� gaan�

welke�betekenis�aan�het�concept�‘energetische�terugbetaaltijd’�wordt�toegekend!���

������������������������������������������������������������

78�De�bepaling�van�de�primaire�energieconversiefactoren�kwam�uitgebreider�aan�bod�in�hoofdstuk�6.��
79� Voor� de� PV�installatie� zit� deze� reeds� verwerkt� in� de� jaarlijkse� elektriciteitsproductie� en� wordt� deze� als�
verwaarloosbaar�beschouwd.�
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5.6. Huishoudstroom�

Het�is�passend�om�hier�de�energiepost�‘huishoudstroom’�te�bespreken.�Zoals�reeds�in�deel�

2.8.4� van� dit� hoofdstuk� werd� toegelicht� zijn� er� ongeveer� 21� zonnepanelen� nodig� om� een�

gemiddelde�elektriciteitsvraag�van�3500�kWh�per� jaar�te�dekken.�Dat� is�een�installatie�van�

4,725�kWp.�Een�eerste�vraag�die� zich�stelt� is�of�het� zinvol� is�om�de�huishoudstroom�voor�

een� woning� door� middel� van� aan� het� elektriciteitsnet� gekoppelde� zonnepanelen� op� te�

wekken.� De� energetische� terugbetaaltijd� van� een� PV�installatie,� die� hierboven� werd�

besproken,�geeft�hierop�een�positief�antwoord,�aangezien�voor�de�beide�invullingen�van�dit�

begrip�de�energetische�terugbetaaltijd� lager� ligt�dan�de� levensduur�van�een�PV�installatie.�

Merk�wel�op�dat�de�wisselwerking�tussen�de�PV�installatie�en�het�elektriciteitsnet�dat�hier�

als� buffer� dient� niet� in� beschouwing� werd� genomen� en� een� meer� diepgaand� onderzoek�

vergt!�

Is�het�ook�interessant�en�haalbaar�om�in�de�definitie�en�eisen�voor�een�nulenergiewoning�

de�elektriciteitsvraag�voor�huishoudstroom�mee�te�nemen?�In�figuur�8.3�van�dit�hoofdstuk�

werden�de�aandelen�van�de�verschillende�energieposten� in�de�totale�energievraag�van�de�

woning� weergegeven.� Hieruit� blijkt� dat� het� aandeel� van� de� huishoudstroom� in� een�

standaardwoning� zo’n� 20%� bedraagt� en� in� een� passiefwoning� 37%.� Deze� energiepost� kan�

bovendien� ook� gemakkelijk� twee� keer� zo� groot� zijn� en� er� wordt� verwacht� dat� de�

gemiddelde� elektriciteitsvraag� voor� huishoudstroom� ook� in� de� komende� jaren� zal� stijgen.�

Dit�alles�wijst�er�dus�op�dat�de�energiepost�‘huishoudstroom’�zeker�niet�verwaarloosbaar�is�

in� de� energievraag� van� een� woning,� wat� in� combinatie� met� het� antwoord� op� de� vorige�

vraag,�pleit�voor�een�opname�van�eisen�met�betrekking�tot�de�huishoudstroom.��

Wanneer� men� echter� de� praktische� kant� van� de� zaak� bekijkt,� merkt� men� op� dat� het� niet�

evident� is� om� enerzijds� eisen� op� te� stellen� met� betrekking� tot� de� huishoudstroom� en�

anderzijds�om�deze�eisen�in�een�eengezinswoning�tot�uitvoering�te�brengen.�Ten�eerste� is�

de�huishoudstroom�een�erg�variabele�parameter�die�in�zeer�grote�mate�afhankelijk�is�van�de�

gebruikersgedrag.�Dit�maakt�het�formuleren�van�eisen�voor�de�huishoudstroom�wellicht�tot�

een�ingewikkelde�zaak�en�misschien�kan�het�elektriciteitsnet�deze�wisselvalligheid�wel�beter�

opnemen� dan� een� privé�installatie.� Ten� tweede� heeft� de� efficiëntie� van� huishoudelijke�

toestellen�ook�een� impact�op�de�huishoudstroom�en� is�het�dus�belangrijk�om�efficiëntere�

toestellen�te�ontwikkelen�en�te�promoten.�Ten�derde�moet�ook�de�praktische�plaatsing�van�

een�PV�installatie�bekeken�worden.�Op�het�platte�dak�van�de�woning�kunnen�zo’n�23�tot�28�

zonnepanelen�geplaatst�worden�wanneer�ze�op�het�zuidwesten�georiënteerd�en�volgens�de�
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regels�geplaatst�worden80.�Dat�betekent�dat�wanneer�eerst�de�noodzakelijke�zonnepanelen�

voor�hulpstroom81�geplaatst�worden,�er�al�onvoldoende�plaats�over�is�om�nog�eens�21�extra�

zonnepanelen�voor�huishoudstroom�te�plaatsen.�Mocht�de�woning�een�hellend�dak�hebben�

onder�45°,�dan� zou�op�het�best�georiënteerde�dakvlak�ongeveer�45� tot�50�m²�plaats� zijn.�

Een� installatie� van� 21� zonnepanelen� heeft� een� � bruto�oppervlakte� aan� zonnepanelen� van�

35,2�m²,�dus�opnieuw�is�de�plaats�beperkt.�Men�kan�uiteraard�opperen�dat�ook�in�de�tuin,�

op�luifels,�garages�en�gevels�nog�zonnepanelen�geplaatst�kunnen�worden,�maar�daarbij�kan�

de�bedenking�gemaakt�worden�dat�dit�geen�wenselijke�manier�is�om�de�ruimte�in�te�richten.�

Bovendien�werd�hier�een�alleenstaande�eengezinswoning�bestudeerd�en�zijn�er� in�andere�

woningtypes� als� halfopen� bebouwingen,� rijhuizen� en� appartementen� nog� veel� meer�

beperkingen�wat�betreft�de�oppervlakte�en�inrichting�van�de�buitenruimte�en�de�oriëntatie.��

Ter�conclusie�kan�gesteld�worden�dat�het�vanuit�de�energetische�terugbetaaltijd�interessant�

is� om� de� huishoudstroom� met� PV�panelen� op� te� wekken,� maar� dat� het� om� een� aantal�

praktische� redenen�niet�haalbaar�wordt�geacht�om�de�energiepost�huishoudstroom�op� te�

nemen� in� de� definitie� van� een� nulenergiewoning.� De� schaal� van� het� elektriciteitsnet� lijkt�

vanuit�praktisch�oogpunt�een�stuk�interessanter�om�in�de�elektriciteitsvraag�te�voorzien,�en�

het�is�dus�hoe�dan�ook�interessant�om�te�investeren�in�een�grotere�efficiëntie�en�een�groter�

aandeel�hernieuwbare�energie�in�de�algemene�elektriciteitsproductie.��

5.7. Besluit�

De�grote�hoeveelheid�ingebedde�energie�in�een�PV�installatie�blijkt�voor�74%�afkomstig�te�

zijn�uit�de�productie�van�de�PV�panelen�zelf�en�deze�is�voor�77%�terug�te�koppelen�naar�de�

productie�van�de�essentiële�componenten�van�het�PV�paneel,�namelijk�de�poly�kristallijne�

zonnecellen.� Bruikbare� alternatieven� voor� deze� poly�kristallijne� cellen� zijn� de� mono�

kristallijne� en� ribbon�kristallijne� cellen� die� respectievelijk� een� 15%� hogere� en� 15%� lagere�

hoeveelheid� ingebedde� energie� hebben� rekening� houdend� met� hun� capaciteit,� maar� ook�

een�respectievelijk�kleinere�en�grotere�oppervlakte�innemen.�Er�is�vandaag�nog�vrij�weinig�

ervaring� met� de� eindelevensduurbehandeling� van� PV�panelen� gezien� deze� installaties� vrij�

recent� hun� � ingang� hebben� gevonden.� Toch� is� de� impact� ervan� belangrijk� gezien� de� PV�

installatie� een� belangrijke� bijdrage� levert� aan� de� ingebedde� energie� in� de�

installatiescenario’s.� Drie� eindelevensduurbehandelingen� met� weinig,� gemiddeld� en� veel�

������������������������������������������������������������

80�De�berekening�hiervan�staat�in�bijlage�B.�
81�Waarvan�het�aantal�is�af�te�lezen�in�tabel�8.4�
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recyclage�werden�getest.�In�deze�ruwe�schattingen�zou�amper�2�tot�7%�van�de�energie�in�de�

eindelevensduurfase� kunnen� teruggewonnen� worden,� wat� erg� weinig� is� en� wordt�

weerspiegeld� in� een� vrij� lage� eindelevensduurenergie� van� de� installatiescenario’s.� Deze�

inschattingen�zijn�vrij� ruw�en�oppervlakkig.�Om�een�meer�betrouwbaar�beeld� te�krijgen� is�

een�uitgebreide�studie�nodig.��

De� vergelijking� van� de� ingebedde� energie� in� de� PV�installatie� met� de� opgewekte� energie�

door�de�installatie�levert�een�energetische�terugbetaaltijd�van�iets�meer�dan�10�jaar�op.�Dit�

toont�aan�dat�de�installatie�meer�hernieuwbare�energie�oplevert�in�haar�levensduur�dan�ze�

heeft�gekost�aan�niet�hernieuwbare�energie,�maar�pas�na�een�tiental�jaar,�wanneer�al�een�

derde� tot�de�helft� van�haar� levensduur�voorbij� is.�Het� is�dus� zeker� interessant�om�ook� te�

onderzoeken�of�alternatieve�elektriciteitsinstallaties�zoals�micro�warmtekrachtkoppelingen�

en�kleinschalige�windmolens�een�beter�rendement�halen.�

De� vergelijking� van� de� ingebedde� energie� in� een� netgekoppelde� PV�installatie82� met�

grootschalige�elektriciteitsproductie�en�levering�via�het�net,�resulteert�in�een�energetische�

terugbetaaltijd� van� iets� meer� dan� drie� jaar.� Een� PV�installatie� blijkt� in� dit� soort� van�

vergelijking� dus� wel� goed� te� presteren� en� energetisch� interessanter� te� zijn� dan� de�

conventionele� levering.� Om� praktische� redenen� van� plaatsgebrek� en� oriëntatie� zal� het�

grootste� deel� van� het� woningenpark� toch� onmogelijk� in� zijn� elektriciteitsvraag� kunnen�

voorzien�met�behulp�van�een�private�PV�installatie�en�daarom�moeten�beroep�doen�op�een�

grootschaligere� productie� op� wijkniveau� of� nationaal.� Daarom� is� het� zeker� belangrijk� om�

ook� te� investeren� in� een� grotere� efficiëntie� van� het� elektriciteitsnet� en� grootschalige�

hernieuwbare�elektriciteitsproductie�op�basis�van�verschillende�energiebronnen.��

�

�

�

�

�

������������������������������������������������������������

82�Merk�op�dat�de�impact�van�het�elektriciteitsnet�als�buffer�omwille�van�complexiteit�niet�is�meegerekend.�
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6. VERGELIJKENDE�ANALYSE�VAN�VENTILATIESYSTEMEN��
In� dit� deel� wordt� de� energieconsumptie� van� een� ventilatiesysteem� D� met� deze� van� een�

ventilatiesysteem� C+� vergeleken,� zowel� voor� het� standaardscenario� als� voor� het�

passiefscenario.� Voor� de� eigenschappen� van� de� beschouwde� ventilatiesystemen� wordt�

verwezen�naar�deel�2.6�en�bijlage�B.�

6.1. Ingebedde�energie�in�ventilatiesystemen�

In�figuur�8.22�wordt�de�totale�ingebedde�energie�(voor�productie�en�transport�naar�de�site)�

in� de� componenten83� die� deel� uitmaken� van� systeem� C+� naast� deze� van� systeem� D�

geplaatst,�ervan�uitgaande�dat�beide�systemen�een� levensduur�van�20� jaar�hebben.� In�de�

ventilatie�installatie� voor� systeem� D� bedraagt� de� ingebedde� energie� zo’n� 18331� MJ,�

waarvan� 96%� niet�hernieuwbare� energie.� De� ingebedde� energie� is� dus� ongeveer� 8� keer�

meer�dan�de� ingebedde�energie� in� systeem�C.�Deze�bedraagt� in� totaal�2337�MJ,�waarvan�

2180�MJ�niet�hernieuwbaar�is.�Hieruit�kan�men�uiteraard�niet�afleiden�dat�systeem�D�beter�

zou�zijn�dan�systeem�C,�gezien�beide�systemen�een�andere�performantie�hebben.��

�

�
Figuur�8.22:�Ingebedde�energie�in�de�componenten�die�deel�uitmaken�van�ventilatiesysteem�C+�en�systeem�D.�

������������������������������������������������������������

83�De�componenten�zijn�bijvoorbeeld:�ventilatoren,�ventielen,�roosters,�luchtfilters,�vorstbeveiliging,�ventielen…�
Zie�bijlage�C�voor�een�volledige�opsomming.�
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6.2. De�totale�energieconsumptie�van�ventilatiesystemen84�

Om� de� twee� ventilatiesystemen� op� een� evenwichtige� manier� met� mekaar� te� kunnen�

vergelijken,�brengen�we�hun�performantie� in� rekening�door�ze� toe� te�passen�op�concrete�

scenario’s�voor�de�beschouwde�woning�voor�een�levensduur�van�de�installatie�van�20�jaar.�

Zowel� voor� het� standaardscenario� als� voor� het� passiefscenario� nemen� we� de�

basisinstallatiescenario’s�TS0�en�TP0�met�een�gascondensatieketel�in�beschouwing85.��

Verschillen� tussen� de� ventilatiesystemen� vertalen� zich� in� de� operationele� energie� in� een�

verschil� in� warmteverliezen� door� ventilatie� en� een� verschil� in� hulpstroom� voor� de�

ventilatoren.�Het� jaarlijkse�elektriciteitsverbruik�van�de�ventilatoren�bedraagt�969�kWh�bij�

systeem� D� en� 197� kWh� bij� systeem� C+.� Het� eindenergieverbruik� dat� te� wijten� is� aan�

ventilatieverliezen� wordt� berekend� op� basis� van� de� EPB� software� zowel� voor� de�

standaardwoning� als� de� passiefwoning86.� De� benodigde� warmte�energie� wordt� opgewekt�

door�de�gascondensatieketel�en�is�dus�volledig�niet�hernieuwbaar.�De�ingebedde�energie�in�

de�gascondensatieketel�wordt�niet�meegenomen�in�de�berekening,�daar�deze�ketel�hoe�dan�

ook�voorzien�wordt�voor�de�ruimteverwarming�in�het�algemeen.�De�benodigde�elektrische�

energie� wordt� niet� ter� plaatse� opgewekt� maar� gewoon� van� het� elektriciteitsnet� gehaald.�

Het� eindenergieverbruik� voor� de� ventilatoren� is� dus� gelijk� aan� het� jaarlijks�

elektriciteitsverbruik�vermenigvuldigd�met�de�primaire�energieconversiefactor�fp.��

De� vergelijkende� analyse� neemt� enkel� de� niet�hernieuwbare� operationele� energie� in�

beschouwing� die� nodig� is� om� de� warmteverliezen� door� ventilatie� en� het� elektrisch�

energieverbruik�van�de�ventilatoren�te�compenseren,�alsook�de�niet�hernieuwbare�energie�

die� is� ingebed� in� de� installatie.� De� primaire� energieconversiefactor� fp� voor� niet�

hernieuwbare� elektriciteit� bedraagt� 3,43.� Deze� factor� bevat� zowel� de� productie� van� de�

elektriciteit�voor�een�Belgische�elektriciteitsmix�waarbij� rekening�gehouden�wordt�met�de�

import� van� elektriciteit� uit� het� buitenland,� als� het� transport� van� de� elektriciteit� van� de�

productieplaats� tot�aan�een�Belgische�woning�onder�vorm�van� laagspanning.�De�verliezen�

die� optreden� alsook� de� ingebedde� energie� in� de� infrastructuur,� zijn� opgenomen� in� dit�

cijfer87.�Ter�vergelijking�wordt�ook�de�rechte�weergegeven�met�de�fp�van�2,5�zoals�deze�in�de�

EPB�software�wordt�gebruikt.�

������������������������������������������������������������

84�Exclusief�eindelevensduurenergie.�
85�Ter�herinnering:�deze�woningen�zijn�geen�energieneutrale�woningen.�Zie�tabel�8.4.�
86�Berekeningen�in�bijlage�B.1�
87� Zie� ook� hoofstuk� 6,� deel� 5.3.� De� ingebedde� energie� in� elektriciteitsproductie� en� transport� worden� dus� niet�
afgelezen�op�het�tijdstip�‘0’�in�grafiek�8.23�en�8.24,�wat�normaalgezien�het�geval�is�bij�ingebedde�energie,�maar�
zitten�dankzij�de�primaire�energieconversiefactor�ook�vervat�in�de�helling�van�de�grafiek.�
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6.2.1. Systeem�C+�en�D�in�het�standaardscenario�

�
Figuur�8.23:�Vergelijking�van�de�niet�hernieuwbare�ingebedde�en�operationele�energie�tussen�systeem�D�en�C+�

voor�een�standaardscenario�over�20�jaar�levensduur.��

Uit� deze� vergelijking� voor� het� standaardscenario� blijkt,� dat� voor� de� toegepaste�

ventilatiesystemen�C+�en�D�het�systeem�C+�over�20�jaar�veel�minder�energie�verbruikt�dan�

systeem�D.�De�oorzaak�hiervan�ligt� in�de�operationele�energie�van�beide�systemen,�gezien�

de�helling�van�de�grafiek�van�systeem�D�veel�sterker�stijgt�dan�van�systeem�C.�We�besluiten�

dus� dat� de� lagere� ventilatieverliezen� van� het� onderzochte� systeem� D� en� de� daarmee�

gepaard�gaande�besparing�op�de�warmtevraag,�de�energetische�meerkost�aan�elektriciteit�

voor�het�voeden�van�de�ventilatoren,�niet�kan�compenseren.�Ook�wanneer�de�lage�waarde�

voor�fp�overeenkomstig�de�EPB�software�wordt�toegepast,�blijft�deze�conclusie�gelden.�
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6.2.2. Systeem�C+�en�D�in�het�passiefscenario�

�
Figuur�8.24:�Vergelijking�van�de�niet�hernieuwbare�ingebedde�en�operationele�energie�tussen�systeem�D�en�C+�

voor�een�passiefscenario�over�20�jaar�levensduur.��

Wanneer� de� voorgaande� analyse� wordt� toegepast� op� het� passiefscenario,� dan� � tekent� in�

figuur�8.24�het�verschil�tussen�systemen�C+�en�D�zich�nog�duidelijker�af�in�het�voordeel�van�

systeem�C.�Hoewel�men�zou�verwachten�dat�deze�analyse�identieke�resultaten�geeft�als�de�

analyse�op�een�standaardscenario,�blijkt�dat�de�energievraag�over�20�jaar�een�stuk�lager�ligt�

in� het� passiefscenario.� Inderdaad,� zoals� reeds� hierboven� werd� vermeld,� vloeien� de�

verschillen�tussen�de�ventilatiesystemen�niet�voort�uit�de�gebouwschil�van�de�woning�maar�

uit� de� ventilatieverliezen� van� het� ventilatiesysteem� en� het� elektriciteitsverbruik� van� de�

ventilatoren.� Echter,� de� totale� warmte�energie� die� nodig� is� om� de� warmtevraag� te�

compenseren,� of� dus� de� energie� die� de� gascondensatieketel� moet� opwekken� voor� deze�

energiepost,�zal�lager�zijn�in�een�beter�geïsoleerde�woning,�omdat�een�groter�aandeel�van�

de� warmtewinsten� (zonnewinsten� en� interne� winsten)� ter� beschikking� zal� staan� om� de�

ventilatieverliezen� te� compenseren� dan� in� een� woning� die� in� totaliteit� een� grotere�

warmtevraag�heeft.�Ook�zal�het�stookseizoen�van�een�beter�geïsoleerde�woning�korter�zijn.�

Dit� verklaart� waarom� ondanks� het� feit� dat� we� enkel� ventilatie� bestuderen,� er� toch� een�

verschil� in� energievraag� is� tussen� beide� scenario’s.� Bekijken� we� dus� samenvattend� de�

jaarlijkse�hoeveelheid�niet�hernieuwbare�energie�in�figuur�8.25,�dan�presteren�de�scenario’s�

met�systeem�C+�beter�dan�die�met�systeem�D,�ongeacht�of�het�om�een�passiefscenario�of�

een�standaardscenario�gaat.��
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6.2.3. Eerste�beschouwing:�systeem��en�uitvoeringskwaliteit�

�
Figuur�8.25:�Vergelijking�van�het�jaarlijks�niet�hernieuwbaar�primair�energieverbruik�van�de�ventilatoren�en�ter�

compensatie�van�ventilatieverliezen,�voor�systeem�C+�en�systeem�D�in�het�standaard��en�passiefscenario.�

Het�beschouwde�systeem�D�heeft�een�warmtewisselaar�met�een�hoog�rendement�van�88%�

(volgens�EN�308).�Het�beschouwde�systeem�C+�is�één�van�de�betere�systemen�op�de�markt�

en�heeft�een�via�gelijkwaardigheid�gecorrigeerde�m�factor�van�1,5�x�0.478�=�0.717.�Gezien�

systeem� C+� een� stuk� beter� scoort� dan� systeem� D,� kan� men� zich� afvragen� vanaf� wanneer�

systeem� C� of� C+� slechter� zal� presteren� dan� systeem� D,� wanneer� dezelfde� ventilatoren�

worden�toegepast,�of�dus,�hoe�groot�de�ventilatieverliezen�mogen�worden�opdat�systeem�D�

beter� zou� presteren� dan� systeem� C.� Uit� een� berekening� hiervan� blijkt,� dat� het� totale�

jaarlijkse� niet�hernieuwbaar� primair� energieverbruik� van� beide� systemen� gelijk� wordt,�

wanneer�voor�systeem�C�een�m�factor�van�1,15�(voor�het�standaardscenario)�of�1,25�(voor�

het�passiefscenario)�bereikt�wordt.�Op�dat�moment�zijn�de�kolommen�in�figuur�8.25,�even�

hoog� per� scenario.� Deze� waarden� worden� reeds� bereikt� door� systemen� C+� met� een�

correctiefactor�voor�de�gelijkwaardigheid�van�0,77�of�0,8388;�en�voor�gewone�systemen�C�

met�een�zeer�goede�uitvoeringskwaliteit.�

6.2.4. Tweede�beschouwing:�kwaliteit�van�de�ventilatoren�

De� onderzochte� installaties� zijn� van� verschillende� fabrikanten� en� gebruiken� ventilatoren�

met� een� verschillend� vermogen.� In� systeem� D� worden� twee� ventilatoren� van� 55,3� W�

������������������������������������������������������������

88�Dergelijke�systemen�zijn�reeds�courant�beschikbaar�op�de�Belgische�markt.�
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toegepast�en�in�systeem�C+�één�ventilator�van�22.5�W.�Hoewel�de�ventilatoren�in�systeem�

dezelfde�grootte�van�luchtdebiet�kunnen�verplaatsen�als�deze�van�systeem�C+,�worden�deze�

vermoedelijk�iets�zwaarder�belast�omdat�de�lucht�ook�nog�doorheen�een�warmtewisselaar�

moet� gedwongen� worden� en� er� dus� een� grotere� weerstand� is.� Dit� verklaart� waarom� de�

ventilatoren�in�systeem�D�een�groter�vermogen�hebben89.�

Wanneer�de�test�wordt�gedaan�door�ook�in�systeem�C+�een�ventilator�een�minder�efficiënte�

ventilator�van�55,3W�te�gebruiken,�heeft�dit�een�impact�op�de�resultaten,�maar�niet�op�de�

oorspronkelijke�conclusie.�Systeem�C+�blijft�dus�beter�scoren�dan�systeem�D.�In�figuur�8.26�

wordt�de�omgekeerde�test�gedaan�door�in�systeem�D�zeer�efficiënte�ventilatoren�van�22,5�

W�te�gebruiken�en�in�beide�systemen�een�betere�uitvoeringskwaliteit�(m=1.1)�in�te�rekenen.�

De� betere� uitvoeringskwaliteit� in� ‘systeem� C+� prest’� geeft� een� kleine� verbetering� ten�

opzichte�van�systeem�C+,�maar�de�betere�uitvoeringskwaliteit�en�ventilatoren�van�‘systeem�

D�prest’�geeft�een�veel�lagere�waarde�dan�bij�systeem�D.�

We�concluderen�dus�dat�enkel�in�het�geval�zeer�efficiënte�ventilatoren�gebruikt�worden�en�

een� goede� uitvoeringskwaliteit� verzekerd� is,� het� ventilatiesysteem� D� over� de� loop� van� 20�

jaar� zonder� vervanging� een� iets� lager� energieverbruik� heeft� dan� een� goed� systeem� C+.� In�

andere�gevallen�is�een�zeer�goed�systeem�C+�te�verkiezen�boven�D.�

�
Figuur�8.26:�Vergelijking�van�de�niet�hernieuwbare�ingebedde�en�operationele�energie�tussen�systeem�D�en�C+�

met�de�geoptimaliseerde�varianten�voor�een�standaardscenario.��

������������������������������������������������������������

89�Ook�bij�andere�producenten�werd�een�ventilatorvermogen�lager�dan�45W�vastgesteld�(eigen�onderzoek).�
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6.3. Productie�van�de�ventilatorstroom�met�een�PV�installatie�

In� de� vorige� vergelijkingen� namen� we� aan� dat� de� elektriciteit� nodig� voor� de� ventilatoren�

gewoon� van� het� elektriciteitsnet� werd� gehaald.� Gezien� echter� de� grote� impact� de�

ventilatorstroom� op� de� vergelijking� van� de� twee� ventilatiesystemen,� testen� we� nu� of�

resultaten� van� de� vergelijking� dezelfde� blijven� wanneer� de� elektriciteit� d.m.v.� een� PV�

installatie�geproduceerd�wordt.�

6.3.1. Ingebedde�energie�in�ventilatiesystemen�inclusief�PV�installatie�

In�de�scenario’s�voor�een�energieneutrale�woning,�wordt�het�elektriciteitsverbruik�van�de�

ventilatoren�door�middel�van�PV�panelen�opgewekt.�Voor�ventilatiesysteem�C+�is�zo’n�197�

kWh/jaar�nodig�en�voor�systeem�D�zo’n�969�kWh/jaar.�Om�deze�elektriciteit�op�te�wekken�is�

er�nood�aan�respectievelijk�1,2�en�5,8�zonnepanelen�van�225�Wp.�Voor�de�berekening�van�

de� ingebedde� energie� wordt� de� PV�installatie� begroot� als� een� aandeel� van� een� 3kWp�

installatie�dat�overeenkomt�met�265�Wp�en�1306�Wp.�Er�wordt�van�uitgegaan�dat�er�reeds�

een�PV�installatie�aanwezig�is�voor�meer�dan�alleen�deze�post�en�dat�het�dus�correct�is�om�

gewoon� een� procentueel� aandeel� van� de� 3kWp�installatie� aan� deze� post� te� wijden.� Dit�

verklaart�ook�waarom�het�aantal�panelen�niet�tot�een�geheel�wordt�afgerond.�

De� cumulatieve� ingebedde� energie� in� de� PV�installatie� voor� systeem� C+� is� met� 8542� MJ�

ongeveer�4�keer�zo�groot�als�de�energie�voor�de�ventilatie�installatie�zelf.�Voor�systeem�C+�

bedraagt�de�ingebedde�energie�in�de�PV�installatie�42�022�MJ�(zie�figuur�8.28).�

�
Figuur�8.28:�Ingebedde�energie�in�ventilatiesysteem�C+�en�D�met�PV�installatie�voor�ventilatorstroom.�
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6.3.2. Cumulatieve�energie�van�de�ventilatie��en�PV�installatie�

De�vergelijkende�analyse�neemt�opnieuw�enkel�de�niet�hernieuwbare�operationele�energie�

in� beschouwing� die� nodig� is� om� de� warmteverliezen� door� ventilatie� en� het� elektrisch�

energieverbruik�van�de�ventilatoren�te�compenseren,�alsook�de�niet�hernieuwbare�energie�

die� is� ingebed� in� de� installatie.� Voor� de� situatie� waarin� elektriciteit� van� het� net� wordt�

gehaald,�wordt�opnieuw�een�fp�van�3,43�gebruikt.�Voor�de�situaties�waarin�de�elektriciteit�

door� een� PV�installatie� wordt� opgewekt,� is� alle� elektrische� energie� die� wordt� opgewekt�

hernieuwbaar,� en� blijft� voor� de� operationele� energie� enkel� de� warmte�energie� ter�

compensatie�van�de�ventilatieverliezen�over.�

Standaardscenario�

Hoewel�de�ingebedde�energie,�zeker�in�geval�van�systeem�D,�erg�is�toegenomen�(zie�figuur�

8.29),�wordt�het�reeds�vanaf�het�derde� levensjaar�van�de� installatie�duidelijk�dat�het�toch�

interessanter�is�om�gebruik�te�maken�van�een�PV�installatie�dan�van�het�elektriciteitsnet,�en�

dit� voor� beide� ventilatiesystemen.� Bovendien� zal� indien� een� PV�installatie� gebruikt� wordt�

voor� het� standaardscenario� vanaf� een� levensduur� van� ongeveer� 11� jaar� het� interessanter�

zijn�om�een�ventilatiesysteem�D�toe�te�passen�dan�een�ventilatiesysteem�C+.�

�

�
Figuur�8.29:�Standaardscenario:�Vergelijking�van�de�niet�hernieuwbare�ingebedde�en�operationele�energie�van�

ventilatiesystemen�C+�en�D�voor�hernieuwbare�en�niet�hernieuwbare�opwekking�van�de�ventilatorstroom�
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Passiefscenario�

�
Figuur�8.30:�Passiefscenario:�Vergelijking�van�de�niet�hernieuwbare�ingebedde�en�operationele�energie�van�
ventilatiesystemen�C+�en�D�voor�hernieuwbare�en�niet�hernieuwbare�opwekking�van�de�ventilatorstroom�

Ook� in� het� passiefscenario� zal� vanaf� het� 3e� levensjaar� de� versie� met� PV�installatie� beter�

presteren� dan� deze� met� elektriciteit� van� het� net� (zie� figuur� 8.30).� Wanneer� een� PV�

installatie�wordt�toegepast,�dan�zal�vanaf�het�16e�levensjaar�systeem�D�beter�presteren�dan�

systeem� C+.� De� te� boeken� besparingen� met� systeem� D� zijn� dus� in� dit� geval� minder�

uitgesproken�dan�bij�het�standaardscenario.�Er�dient�in�dit�geval�ook�te�worden�opgemerkt�

dat�wanneer�componenten�van�de�installatie�reeds�voor�ze�twintig� jaar�meegaan,�moeten�

vervangen�worden�of�minder�efficiënt�worden�bij�het�verouderen,�het�mogelijk� is�dat�het�

evenwicht�niet�overslaat.��
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6.4. Besluit�

Verschillen�tussen�de�ventilatiesystemen�C+�en�D�in�eenzelfde�woning�vertalen�zich�in�een�

verschil� in� ingebedde� energie� en� een� verschil� in� operationele� energie90.� Het� verschil� in�

operationele� energie� bestaat� uit� een� verschil� in� warmteverliezen� door� ventilatie� en� een�

verschil�in�hulpstroom�voor�de�ventilatoren.�Voor�woningen�waarin�de�hulpstroom�voorzien�

wordt�door�een�aansluiting�op�het�elektriciteitsnet,�blijkt�dat�courant�beschikbare�systemen�

C+91�over�een�levensduur�van�20�jaar�van�de�installatie�veel�minder�energie�verbruiken�dan�

een� courant� beschikbaar� systeem� D.� De� lagere� verwarmingsbehoefte� die� met� het�

ventilatiesysteem�D�gepaard�gaan,�kan�de�energetische�meerkost�aan�elektriciteit�voor�het�

voeden� van� de� ventilatoren� niet� compenseren,� tenzij� voor� het� systeem� D� bijzonder�

efficiënte� ventilatoren� zouden� worden� toegepast� en� een� goede� uitvoeringskwaliteit�

verzekerd� is.� Dit� is� geldig� voor� beide� woningtypes,� maar� is� voor� de� passiefwoning� nog�

duidelijker�dan�voor�de�standaardwoning.�

Wanneer�de�hulpstroom�voor�ventilatie�niet�van�het�elektriciteitsnet�wordt�gehaald�maar�

voorzien�wordt�door�een� fotovoltaïsche� installatie,�dan�verandert�de�conclusie.�Omdat�de�

benodigde�elektriciteit�nu�hernieuwbaar� is,�wordt�het� interessanter�om�systeem�D� toe� te�

passen.� Vooral� in� het� standaardscenario� tekent� het� voordeel� van� systeem� D� zich� nu�

duidelijk� af.� Voor� de� passiefwoning� is� het� verschil� tussen� systeem� D� en� een� zeer� goed�

systeem�C+�nu�klein�en�kunnen�deze�als�gelijkwaardig�beschouwd�worden92.��

Ter� conclusie� kunnen� we� stellen� dat� in� een� gewoon� passiefhuis� of� standaardhuis93� het�

ventilatiesysteem�C+�te�verkiezen�is�boven�systeem�D.�Voor�standaardwoningen�die�gebruik�

maken� van� hernieuwbare� energiebronnen� voor� elektriciteitsproductie,� is� systeem� D� te�

verkiezen� boven� systeem� C+.� Voor� passiefhuizen� met� een� PV�installatie� voor� elektriciteit�

kunnen�de�systemen�als�equivalent�beschouwd�worden.�

� �

������������������������������������������������������������

90�De�eindelevensduurenergie�wordt�niet�beschouwd.�
91�Alsook�ventilatiesystemen�C�met�een�zeer�goede�uitvoeringskwaliteit�en�m�factor�van�1,15�(standaardwoning)�
of�1,25�(passiefwoning).�
92� Zeker� wanneer� men� opmerkt� dat� in� deze� berekeningen� geen� rekening� is� gehouden� met� ten� eerste� het�
elektriciteitsnet� dat� ook� in� geval� van� een� PV�installatie� als� buffer� dient� (of� de� batterijen� in� geval� van� een�
autarkisch�systeem)�en�ten�tweede�met�de�mogelijkheid�dat�componenten�eventueel�op�jongere�levensduur�dan�
20�jaar�vervangen�zouden�moeten�worden.�
93�‘Standaard’�volgens�de�EPB�eisen�van�2014.�
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HOOFDSTUK�9�
NULENERGIEWONING�

1. INLEIDING�
In� dit� laatste� hoofdstuk� van� het� onderzoek� worden� de� gebouwschil� en� de� technische�

installaties� samengebracht� tot� volledige� nulenergiewoningen.� Van� de� ‘passieve�

massiefschil’�(GPM)�uit�hoofdstuk�7,�wordt�een�minder�geïsoleerde�variante�ontworpen,�de�

zogenaamde� ‘standaard� massiefschil’� (GSM).� De� installatiescenario’s� voor� een�

passiefscenario� en� een� standaardscenario� uit� hoofdstuk� 8� worden� bij� de� passende�

gebouwschil� gevoegd� tot� een� passief�nulenergiewoning� en� een� standaard�

nulenergiewoning.� Daarnaast� worden� ook� een� niet� energieneutrale� passiefwoning� (WP0)�

en� standaardwoning� (WS0)� samengesteld.� Met� behulp� van� deze� ingrediënten� worden� de�

volgende�onderzoeksvragen�behandeld:�

1. Wat� is� het� verschil� in� ingebedde� energie� in� een� passieve� massiefschil� en� een�

standaard�massiefschil?�

2. Wat� is� het� verschil� in� ingebedde� energie� tussen� een� passief�nulenergiewoning� en�

een� standaard�nulenergiewoning?� Wat� is� de� impact� van� een� kortere� of� langere�

levensduur�op�de�ingebedde�energie�in�een�nulenergiewoning?�

3. Wat� is� het� verschil� in� de� totale� energieconsumptie� van� een� passiefwoning,� een�

standaardwoning�en�twee�types�nulenergiewoningen?�Wat�is�het�relatieve�aandeel�

van� de� technische� installaties� en� de� gebouwschil� in� de� ingebedde� energie� van� de�

woningen?� Wat� is� het� aandeel� van� de� ingebedde� energie� in� de� totale�

energieconsumptie�van�een�standaardwoning�en�een�passiefwoning?�

4. Rekening� houdend� met� voorgaande� delen� van� het� onderzoek,� wat� is� dan� een�

geschikte� definitie� voor� een� ‘nulenergiewoning’?� Is� de� passiefhuisstandaard� een�

interessante�eis�voor�nulenergiewoningen�in�België?�

2. HERNIEUWBARE�EN�NIET�HERNIEUWBARE�ENERGIE�
De� totale� energie� is� de� som� van� de� hernieuwbare� en� niet�hernieuwbare� energie.� In� dit�

hoofdstuk� wordt� enkel� de� niet�hernieuwbare� energie� in� rekening� gebracht.� Bij� het�

definiëren� van� de� ‘nul’� in� ‘nulenergiewoning’� wordt� immers� ook� enkel� de� niet�

hernieuwbare�energie�in�aanmerking�genomen�en�bovendien�is�het�precies�deze�fractie�van�
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de� totale� energie� die� een� belangrijke� rol� speelt� bij� de� uitputting� van� brandstoffen� en� het�

broeikaseffect94.� In� de� volgende� paragrafen� wordt� per� levenscyclusfase� toegelicht� hoe� de�

hernieuwbare�en�niet�hernieuwbare�aandelen�van�elkaar�onderscheiden�kunnen�worden�en�

hoe�ze�zich�tot�elkaar�verhouden.�

2.1. Operationele�energie�

Voor�wat�betreft�de�operationele�energie�is�het�onderscheid�tussen�hernieuwbare�en�niet�

hernieuwbare� energie� vrij� eenvoudig� te� maken.� Zonnewarmte� is� een� hernieuwbare� en�

aardgas�een�niet�hernieuwbare�energiebron95.�Biomassa�heeft�dan�weer�een�hernieuwbaar�

aandeel� (de� warmte�inhoud� van� de� biomassa)� en� een� niet�hernieuwbaar� aandeel�

(productie� en� transport).� Met� behulp� van� de� primaire� energieconversiefactoren� die� in�

hoofdstuk� 6� werden� gedefinieerd,� wordt� ook� de� ingebedde� energie� (voor� productie� en�

transport)�in�de�brandstoffen�in�rekening�gebracht.���

2.2. Ingebedde�energie�

Bij�de�ingebedde�energie�is�de�opdeling�tussen�hernieuwbare�en�niet�hernieuwbare�energie�

minder�transparant.�Deze�energiepost�vormt�immers�een�samenstelling�van�vele�productie��

en� transportprocessen� die� onder� verschillende� omstandigheden� en� op� verschillende�

locaties� plaats� vinden,� waardoor� het� binnen� het� kader� van� deze� masterproef� praktisch�

onmogelijk� is� te� achterhalen� waarom� in� een� bepaald� proces� nu� precies� meer� of� minder�

hernieuwbare� energie� wordt� aangewend.� Daarom� wordt� erop� vertrouwd� dat� de� data� op�

een� coherente� manier� zijn� opgesteld� en� dus� met� behulp� van� SimaPro� kunnen� worden�

afgeleid.�In�tabel�9.1�wordt�voor�de�verschillende�bestudeerde�woningen�het�aandeel�niet�

hernieuwbare�energie�op�de�totale� ingebedde�energie�weergegeven.�Hieruit�blijkt�dat�het�

aandeel�niet�hernieuwbare�energie�in�de�gebouwschil�steeds�rond�de�94%�schommelt.�Voor�

de� technische� installaties� die� gebruik� maken� van� een� PV�installatie� is� het� aandeel� niet�

hernieuwbare� energie� slechts� gemiddeld� 87%.� De� hoofdverklaring� hiervoor� is� dat�

zonnepanelen�zo’n�15%�hernieuwbare�ingebedde�energie�bevatten.�De�volledige�woningen�

������������������������������������������������������������

94� Bij� de� verbranding� van� hernieuwbare� biomassa� komt� er� ook� CO2� vrij,� maar� deze� wordt� grotendeels�
gecompenseerd�door�de�CO2�die�wordt�opgenomen�door�de�levende�biomassa.�Zonder�al�te�ver�uit�te�weiden�
over�deze�problematiek�wordt�er�vanuit�gegaan�dat�er�geen�bruto�accumulatie�van�koolstofverbindingen�is�in�de�
atmosfeer� en� dat� de� verbranding� van� biomassa� met� andere� woorden� niet� significant� bijdraagt� aan� het�
broeikaseffect.�
95� Ook� voor� het� verwerken� en� transporteren� van� aardgas� is� energie� nodig.� In� de� primaire�
energieconversiefactoren�wordt�er�echter�vanuit�gegaan�dat�deze�energie�volledig�niet�hernieuwbaar�is.�Zie�ook�
hoofdstuk�6.��
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omvatten� een� niet�hernieuwbaar� energie�aandeel� van� 94%� voor� de� niet�energieneutrale�

woningen� en� 91� à� 92%� voor� de� energieneutrale� woningen.� Bij� de� vergelijking� van� de�

ingebedde�energie�in�de�gebouwschil� (deel�3)�en�de�nulenergiewoningen�(deel�4)�blijkt�de�

niet�hernieuwbare� energie� dan� ook� een� goede� weerspiegeling� te� geven� van� de� totale�

ingebedde�energie96.��

� WP0� WP1� WP2 WP3 WP4 WP5 WS0 WS1 WS2� WS3� WS4 WS5
Gebouwschil� 94% 94%�
Installaties� 94%� 87%� 88% 87% 88% 86% 93% 87% 87%� 87%� 87% 89%
Woning� 94%� 92%� 92% 92% 92% 91% 94% 91% 91%� 91%� 93% 91%

Tabel�9.1:�Aandelen�niet�hernieuwbare�energie�in�de�totale�ingebedde�energie�van�de�gebouwschil,�technische�
installaties�en�woningen.�

2.2.1. De�20�20�20�doelstellingen�

Het� aandeel� hernieuwbare� energie� in� de� productie�� en� transportfase� van� de�

bouwmaterialen�en�installaties�bedraagt�volgens�de�huidige�Ecoinvent�inventaris�ongeveer�

6�tot�8%�van�de�totale�energie.�Volgens�de�Europese�20�20�20�doelstellingen�(zie�hoofdstuk�

5)� zou� dit� aandeel� tegen� 2020� moeten� stijgen� tot� 20%� voor� productie� en� 10%� voor�

transportbrandstof.� Rekening� houdend� met� de� vrij� lage� impact� van� transport� in� de� totale�

ingebedde�energie,�betekent�dit�dat�het�aandeel�van�de�hernieuwbare�energie�in�de�totale�

energie�zou�moeten�stijgen�tot�ongeveer�20%97.�

2.3. Eindelevensduurenergie�

Bij� de� eindelevensduurenergie� bestaan� grotere� variaties� op� de� verhouding� tussen� niet�

hernieuwbare� en� totale� energie� (zie� tabel� 9.2).� Voor� de� gebouwschil� bedraagt� de� niet�

hernieuwbare�energie�zo’n�51�tot�53%�van�de�totale�energie,�terwijl�deze�bij�de�installaties�

meer� dan� 80%� bedraagt.� De� reden� hiervoor� is� dat� er� in� de� gebouwschil� meer� materialen�

aanwezig� zijn� die� in� de� eindelevensduurbehandeling� hernieuwbare� energie� kunnen�

terugwinnen98,� terwijl�bij�de�technische� installaties�vooral�metalen�worden�gebruikt.�Deze�

metalen� worden� voornamelijk� hergebruikt� of� gerecycleerd� en� sparen� vanuit� dat� oogpunt�

nieuwe�grondstoffen�uit.�De�energiewinst�die�hieruit�gerealiseerd�kan�worden�is�gelijk�aan�

een� aantal� uitgespaarde� productieprocessen.� Daarom� is� het� aandeel� niet�hernieuwbare�

������������������������������������������������������������

96� Om� deze� totale� energie� te� berekenen� moet� men� voor� de� energieneutrale� passiefscenario’s� de� niet�
hernieuwbare�energie�met�een�factor�1,087�vermenigvuldigen�en�voor�de�energieneutrale�standaardscenario’s�
met�een�factor�1,099.�
97�Ervan�uitgaande�dat�de�productieprocessen�zelf�niet�energie�efficiënter�worden.�
98�Dit�is�onder�meer�het�geval�bij�de�verbranding�van�hout�en�houtachtige�materialen.�
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eindelevensduurenergie� in� de� technische� installaties� gelijkaardig� aan� het� aandeel� niet�

hernieuwbare� ingebedde� energie.� Voor� de� volledige� woning� geeft� de� niet�hernieuwbare�

energie� evenwel� geen� goed� beeld� van� de� verhoudingen� in� de� totale�

eindelevensduurenergie.�Om�deze�reden�wordt�in�dit�hoofdstuk�de�eindelevensduurenergie�

telkens� apart� van� de� ingebedde� energie� weergegeven99.� De� eindelevensduurwinsten�

worden�met�andere�woorden�nog�niet�van�de�ingebedde�energie�afgetrokken.�Aangezien�de�

eindelevensduurenergie� bovendien� geen� goede� indicator� is� voor� de� milieu�impact� (zie�

hoofdstuk�3)�en�er�twijfels�bestaan�over�de�manier�waarop�eindelevensduurenergie�wordt�

berekend,� wordt� in� dit� hoofdstuk� vooral� naar� de� ingebedde� energie� gekeken.� De�

eindelevensduurenergie�wordt�meegegeven�als�bijkomende�informatie.�

� WP0� WP1� WP2� WP3� WP4 WP5 WS0 WS1 WS2 WS3� WS4� WS5�
Gebouwschil� 53%� 51%
Installaties� 95%� 86% 85%� 87%� 87% 80% 93% 85% 84% 86%� 89%� 87%�
Woning� 62%� 66% 67%� 66%� 69% 64% 62% 67% 68% 70%� 71%� 70%�

Tabel�9.2:�Aandelen�niet�hernieuwbare�energie�in�de�totale�eindelevensduurenergie�van�de�gebouwschil,�
technische�installaties�en�woningen.�

3. INGEBEDDE�ENERGIE�IN�DE�GEBOUWSCHIL�VAN�HET�

PASSIEFSCENARIO�EN��HET�STANDAARDSCENARIO�

3.1. Ingebedde�energie�

Alvorens� de� volledige� woningen� worden� samengesteld,� wordt� de� gebouwschil� van� een�

passiefwoning�(GPM100�uit�hoofdstuk�7)�vergeleken�met�de�schil�van�een�standaardwoning�

(GSM).�De�materiaalkeuze�voor�deze�standaardwoning�is�identiek�aan�deze�in�het�passieve�

scenario.�De�verschillen�situeren�zich�in�de�isolatiedikte�van�de�gebouwonderdelen�en�in�de�

isolerende� eigenschappen� van� de� raamprofielen� en� de� beglazing.� Voor� meer� informatie�

hieromtrent�wordt�verwezen�naar�hoofdstuk�7�en�bijlage�A.�

Figuur� 9.1� geeft� de� niet�hernieuwbare� ingebedde� energie� weer� voor� de� gebouwschil�

volgens�passiefeisen�(GPM)�en�standaardeisen�(GSM).�Er�kan�geobserveerd�worden�dat�de�

ingebedde�energie�zo’n�141.000�MJ�of�13%�lager�ligt�voor�het�standaardscenario�dan�voor�

������������������������������������������������������������

99�De� ingebedde�energie�staat�boven�de�x�as�want� levert�steeds�een�positieve�hoeveelheid�energie� (wanneer�
naar� de� volledige� woningen� wordt� gekeken)� en� de� eindelevensduurenergie� staat� telkens� onder� de� x�as� want�
levert�steeds�een�energiewinst�(bij�volledige�woningen).�
100� GPM� stelt� een� massieve� passieve� gebouwschil� voor� met� een� spouwmuur� uit� keramische� stenen,� een�
betonnen�vloer�op�volle�grond,�dak�en�verdiepingsvloer�uit�betonwelfsels�en�overal�geïsoleerd�met�PUR��en�PIR�
platen.��
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�
Figuur�9.1:�Gebouwschil:�niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�massief�passiefscenario�(GPM)�en�massief�

standaardscenario�(GSM),�per�materiaalfunctie�(exclusief�EOL)�

het� passiefscenario.� Ook� valt� de� gewijzigde� verdeling� tussen� de� materiaalfuncties�

(afwerking/isolatie/structuur)� op.� Terwijl� bij� de� passieve� gebouwschil� de� afwerking�

overheerst,�is�dit�bij�het�standaardscenario�de�structuur.�Dit�kan�worden�verklaard�doordat�

de�ramen�van�het�passiefscenario�meer�energie�intensief�zijn�en�de�ramen�bij�de�afwerking�

werden�gerekend.�De�dunnere�schil�van�het�standaardgebouw�zorgt�er�bovendien�voor�dat�

de�afmetingen�van�structuur�en�buitenafwerking�lichtjes�lager�liggen.�Het�relatieve�aandeel�

isolatie�neemt�toe�voor�de�standaardwoning,�maar�dit�neemt�niet�weg�dat�de�isolatiedikte�

sterk�gedaald�is�–�voor�de�buitenmuren�neemt�deze�dikte�bijvoorbeeld�af�van�19�naar�8�cm,�

voor�het�dak�van�24�naar�10�cm�en�in�de�vloer�op�volle�grond�van�16�naar�6�cm.�Figuur�9.2�

vergelijkt�vervolgens�de�twee�scenario’s�per�gebouwcomponent�zodat�duidelijk�wordt�waar�

zich�nu�precies�de�grootste�wijzigingen�voordoen.�

Uit��figuur�9.2�blijkt�dat�de�ingebedde�energie�van�de�vloer�op�volle�grond�niet�veel�wijzigt,�

ondanks� de� afname� van� isolatiedikte� met� 10cm.� Vooral� bij� de� ramen� en� deuren� en� de�

buitenwanden�is�een�duidelijke�daling�van�ingebedde�energie�merkbaar.�Het�grote�verschil�

bij� ramen� en� deuren� kan,� zoals� hierboven� vermeld,� verklaard� worden� door� de� specifieke�

passieframen� met� driedubbel� glas� en� superisolerende� profielen.� De� grote� afname� van�

ingebedde�energie�in�de�buitenmuren�van�het�standaardscenario�is�bovendien�te�wijten�aan�

het�gegeven�dat�deze�gebouwcomponent�veruit�de�grootste�totale�oppervlakte�inneemt.�

40%
34%

26%

28%

34%

38%

0 

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

1.600.000 

1.800.000 

GPM GSM

In
g

eb
ed

d
e 

en
er

g
ie

 (
M

J)

structuur

isolatie

afwerking



202�

�

�
Figuur�9.2:�Gebouwschil:�niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�massief�passiefscenario�(GPM)�en�massief�

standaardscenario�(GSM),�per�gebouwcomponent�(exclusief�EOL)�in�MJ.�

3.2. Indirecte�energie�

In�de�volgende�grafiek�wordt�de�eindelevensduurenergie�meegenomen�in�de�analyse,�zodat�

een�beeld�wordt�verkregen�van�de�volledige� indirecte�energie�per� fase.�Uit� figuur�9.3�kan�

worden�vastgesteld�dat�vooral�de�energie�voor�productie�en�transport�naar�de�site�lager�ligt�

bij� het� standaardscenario� (zo’n� 13%� lager� voor� beide� fases)� dan� bij� het� passieve�

gebouwschil.�De�eindelevensduurenergie�is�dan�weer�vrij�gelijkaardig�voor�beide�scenario’s:�

deze�ligt�slechts�4%�lager�bij�het�standaardscenario.�Twee�verklaringen�hiervoor�zijn�dat�de�

afvalverwerking�van�het�isolatiemateriaal�enerzijds�weinig�bijdraagt�tot�de�EOL�winsten�en�

dat� de� verschillende� raamtypes� anderzijds� in� staat� zijn� een� gelijkaardige� hoeveelheid�

energie�te�recupereren.�

Uit� bovenstaande� analyses� kan� geconcludeerd� worden� dat� de� ingebedde� energie� van� het�

standaardscenario�zo’n�14%�lager�ligt�dan�bij�de�passieve�gebouwschil.�Met�deze�informatie�

in� het� achterhoofd� wordt� nu� overgegaan� tot� de� samenstelling� van� de� volledige�

gebouwscenario’s.�
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Figuur�9.3:�Gebouwschil:�niet�hernieuwbare�indirecte�energie�massief�passiefscenario�(GPM)�en�massief�

standaardscenario�(GSM),�per�fase�(inclusief�EOL)�

4. INGEBEDDE�ENERGIE�IN�NULENERGIEWONINGEN��

4.1. Vergelijking�van�een�standaard�nulenergiewoning�met�een�
passief�nulenergiewoning�

Men�kan�stellen�dat�de�levenscyclusenergie�van�een�nulenergiewoning�kan�herleid�worden�

tot� de� indirecte� energie� wanneer� enkel� de� niet�hernieuwbare� energie� in� beschouwing�

wordt�genomen.�De�niet�hernieuwbare�operationele�energie�bedraagt�immers�‘nul’�volgens�

de�definitie�van�een�nulenergiewoning101.�Deze�stelling� is�echter�alleen�geldig�wanneer�de�

hernieuwbare� energiebron� waarvan� gebruik� gemaakt� wordt� in� de� woning� geen� niet�

hernieuwbare� energie� met� zich� meebrengt.� Energiebronnen� zoals� zonnestraling� of�

bodemwarmte� brengen� evenwel� geen� enkel� probleem� met� zich� mee.� Deze� energie� moet�

immers�niet�door�de�mens�naar�de�site�gebracht�worden,�maar�is�ter�plaatse�voor�handen.�

Andere� hernieuwbare� energiebronnen,� zoals� houtpellets,� moeten� eerst� geproduceerd� en�

naar� de� site� gebracht� worden.� Deze� handelingen� kosten� tijdens� de� operationele� fase� van�

het� gebouw� ieder� jaar� een� bepaalde� hoeveelheid� niet�hernieuwbare� energie.� Bij� de�

������������������������������������������������������������

101� De� operationele� energie� valt� weg� in� de� som� ‘levenscyclusenergie� =� ingebedde� energie� EE� +� operationele�
energie�OE�+�eindelevensduurenergie�EOL’.�Zie�ook�HT9�deel�2.��
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vergelijking� van� de� levenscyclusenergie� van� nulenergiewoningen� moet� dus� ook� deze�

‘ingebedde�energie�in�de�brandstof’�worden�meegerekend102.��

In� figuur� 9.4� worden� de� ingebedde� en� eindelevensduurenergie� van� de� verschillende�

scenario’s� van� een� nulenergiewoning� weergegeven.� Ook� de� ingebedde� energie� in� de�

brandstofpellets�wordt�in�het�groen�voorgesteld�als�extra�ingebedde�energie.�Links�staan�de�

vijf� scenario’s�waarin�een�passieve�gebouwschil� (GPM)� met� bijpassende� installaties�wordt�

gecombineerd� en� rechts� worden� vijf� installatiescenario’s� met� een� standaardgebouwschil�

(GSM)� gecombineerd103.� Het� is� duidelijk� dat� het� inbrengen� van� de� pellets� � een� wijziging�

teweegbrengt� in� de� vergelijking� van� de� verschillende� nulenergiescenario’s.� De�

installatiescenario’s�die�gebruik�maken�van�een�pelletketel�hebben�de� laagste� impact�wat�

betreft�ingebedde�energie,�maar�blijken�een�eerder�hoge�score�te�halen�ten�opzichte�van�de�

andere� scenario’s� wanneer� de� pellets� worden� meegerekend.� In� het� passiefscenario� WP4�

blijft� de� pelletketel� net� iets� beter� scoren� dan� het� scenario� WP5� met� een� elektrische�

weerstand� voor� ruimteverwarming,� maar� in� de� standaardscenario’s� WS4� en� WS5� met�

pelletketel�is�het�verschil�met�de�alternatieve�standaardscenario’s�groot.�

�
Figuur�9.4:�Niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�(inclusief�ingebedde�energie�in�brandstofpellets)�en�
eindelevensduurenergie�voor�nulenergiewoningen�met�passief��(links)�en�standaardschil�(rechts).�(60j)�

������������������������������������������������������������

102� Dit� gebeurt� de� totale� hoeveelheid� benodigde� pellets� over� 60� jaar� te� vermenigvuldigen� met� het� niet�
hernieuwbaar�aandeel�van�de�primaire�energieconversiefactor�fp�van�de�pellets.�Zie�hoofdstuk�6.�
103�Het�woningscenario�WP1�is�bijvoorbeeld�samengesteld�uit�de�passiefschil�GPM�en�de�technische�installaties�
TP1�(zie�tabel�8.4).�De�afkorting�WP1�staat�dus�voor�‘woning�met�passiefschil�en�installatiescenario�1’.��
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�
Figuur�9.5:�Niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�(inclusief�ingebedde�energie�in�brandstofpellets)�en�

eindelevensduurenergie�voor�nulenergiewoningen�met�een�passiefschil�en�een�standaardschil�en�levensduur�
van�60�jaar�(in�MJ).�Geordend�volgens�toenemende�ingebedde�energie.�

In� figuur� 9.5� worden� de� kolommen� uit� figuur� 9.4� gerangschikt� volgens� toenemende�

ingebedde�energie.�De� passiefscenario’s�en�de� standaardscenario’s� komen�daardoor�door�

mekaar�te�staan.�Daaruit�kan�worden�afgeleid�dat�een�scenario�met�een�passieve�schil�niet�

noodzakelijkerwijze� een� lagere� ingebedde� energie� heeft� dan� een� scenario� met� een�

standaardschil.�Verder�wordt�waargenomen�dat�de�woningscenario’s�met�de�volgnummers�

1,� 2� en� 3� (warmtepompen)� meer� naar� links� komen� te� staan104� en� dat� de� woningen� met�

volnummers� 4� en� 5� (pelletketels)� meer� naar� rechts� komen� te� staan105.� De� woningen� die�

gebruik�maken�van�een�warmtepomp�blijken�met�andere�woorden�beter�te�scoren�dan�deze�

met�een�pelletketel�of�elektrische�verwarming.�

Binnen�de�groep�van�scenario’s�met�een�warmtepomp�(1�2�3)�lijken�de�woningen�met�een�

passieve� schil� net� iets� beter� te� scoren� dan� de� woningen� met� een� standaardschil.� De�

resultaten�liggen�echter�zo�dicht�bij�elkaar,�dat�het�verschil�niet�als�significant�kan�worden�

beschouwd.� Het� verschil� tussen� de� opeenvolgende� scenario’s� is� maximaal� 1,2%106.� De�

scenario’s�WP1�en�WS1�kunnen�volledig�met�elkaar�vergeleken�worden,�aangezien�zij�over�

een� identiek� installatieconcept�beschikken,�namelijk�een�bodem/water�warmtepomp�voor�

������������������������������������������������������������

104�Dit�zijn�de�woningen�die�gebruik�maken�van�een�warmtepomp�(�al�dan�niet�met�zonnecollectoren).��
105�Dit�zijn�woningen�die�gebruik�maken�van�een�pelletketel,�zonnecollectoren�en/of�elektrische�weerstanden.�
106�Behalve�tussen�WS1�en�WS3,�waar�het�verschil�3,8%�bedraagt.�
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ruimteverwarming� en� warm� tapwater.� Het� verschil� tussen� de� passieve� versie� en� de�

standaardversie� van� dezelfde� woning� bedraagt� hier� amper� 1,4%.� In� de� groep� van� de�

scenario’s� zonder� warmtepomp� (4�5)� staan� de� passieve� varianten� opnieuw� links� van� de�

standaardvarianten,� maar� is� het� verschil� tussen� beide� veel� groter.� De� vergelijkbare�

woningen�WP4�en�WS4107�verschillen�bijvoorbeeld�18%�qua�ingebedde�energie,�een�verschil�

dat�volledig� te�wijten� is�aan�de�productie�en� import�van�pellets.� In�deze�groep�scoren�de�

passiefversies�dus�wel�significant�beter�dan�de�standaardversies.�De� ingebedde�energie� in�

het� passiefscenario� WP4� verschilt� 0.9%� van� die� in� WP5� en� ligt� bovendien� ook� maar� 3,8%�

hoger�dan�in�het�scenario�WS3,�dat�gebruik�maakt�van�een�warmtepomp.��

4.1.1. Besluit��

Uit� bovenstaande� analyses� kan� worden� geconcludeerd� dat� de� ingebedde� energie� in�

nulenergiewoningen� met� een� standaardschil� niet� significant� hoger� ligt� dan� deze� in�

nulenergiewoningen�met�een�passiefschil.�Dit�is�een�rechtstreeks�gevolg�van�de�verhouding�

tussen� de� indirecte� energie� van� gebouwschil� en� technische� installaties� voor� de� twee�

woningtypes.�De�hogere�ingebedde�energie�in�de�installaties�bij�de�standaardwoning�wordt�

gecompenseerd�door�de�lagere�ingebedde�energie�in�de�schil,�terwijl�het�omgekeerde�geldt�

voor�de�passieve�nulenergiewoning.�Enkel�wanneer�met�behulp�van�brandstofpellets�aan�de�

warmtevraag� van� de� woning� wordt� tegemoetgekomen,� scoort� een� woning� met�

standaardschil�significant�slechter�dan�een�woning�met�passiefschil108.�

4.2. Impact�van�de�levensduur�van�de�woning�op�de�vergelijking�

Bij� de� voorgaande� vergelijkingen� werd� telkens� verondersteld� dat� de� woningen� 60� jaar�

meegaan� en� dat� alle� componenten� met� een� kortere� levensduur� meermaals� worden�

vervangen.�Zoals�in�de�methodologie�(hoofdstuk�5)�reeds�werd�toegelicht,�gaat�de�schatting�

van�de�levensduur�met�tal�van�onzekerheden�gepaard.�Daarom�wordt�in�deze�paragraaf�de�

impact�op�de�resultaten�getest�voor�een�kortere�en�langere�levensduur,�namelijk�30�en�120�

jaar� en� wordt� bekeken� of� dit� de� conclusies� voor� een� levensduur� van� 60� jaar� beïnvloedt.�

������������������������������������������������������������

107� De� scenario’s� WP4� en� WS4� bevatten� beide� zonnecollectoren� voor� warm� tapwater,� aangevuld� door� een�
pelletketel�die�ook�in�ruimteverwarming�voorziet.�Deze�woningen�hebben�dus�een�identiek�installatieconcept.�
108�Wanneer�de�energiewinsten�in�eindelevensduurfase�zouden�worden�afgetrokken�van�de�ingebedde�energie,�
en� zo� de� indirecte� energie� zou� worden� vergeleken,� dan� treden� er� enkele� verschuivingen� op� in� de� rangorde,�
waarbij�binnen�de�groep�1�2�3�de�volgorde�van�de�woningscenario’s�wijzigt�naar�WP2,�WP3,�WS2,�WP1,�WS1,�
WS3.�Dit�bevestigt�alleen�maar�dat�de�passiefscenario’s�met�warmtepompen�niet�significant�beter�scoren�dan�de�
standaardscenario’s.�Het�verschil�tussen�WS4,�WS5�en�de�overige�scenario’s�wordt�nu�nog�duidelijker,�gezien�de�
ingebedde�energie�in�brandstofpellets�geen�eindelevensduurwinsten�veroorzaakt�(de�andere�kolommen�zullen�
dus�meer�zakken�dan�deze�kolommen,�waardoor�het�verschil�nog�groter�wordt).�
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Daartoe� zal� telkens� worden� getoetst� of� de� rangschikking� van� de� scenario’s� uit� grafiek� 9.5�

nog�steeds�van�toepassing�is.�Tot�slot�worden�de�drie�levensduren�naast�elkaar�uitgezet�en�

onderling�vergeleken.�

4.2.1. Kortere�levensduur�van�30�jaar�

De� rangschikking� van� de� nulenergiewoningen� volgens� stijgende� ingebedde� energie� blijft�

globaal� gezien� dezelfde� voor� een� levensduur� van� 30� jaar.� De� woningscenario’s� met�

warmtepompen�(en�volgnummers�1�2�3)�hebben�nog�steeds�de�laagste�ingebedde�energie,�

gevolgd�door�de� twee� passiefscenario’s�WP5�en�WP4�zonder�warmtepompen,�die�nu�wel�

onderling�van�plaats�verwisseld�zijn.�Hoewel�het�verschil�met�de�andere�scenario’s�bij�een�

kortere� levensduur� iets� kleiner� is,� blijven� de� standaardscenario’s� WS4� en� WS5� met�

pelletketel�de�hoogste� ingebedde�energie�hebben.�De�vergelijkbare�scenario’s�TP4�en�TS4�

verschillen�nu�nog�slechts�10,5%�–�ofwel�8%�minder�dan�bij�een�levensduur�van�60�jaar.�De�

verklaring�hiervoor�is�dat�de�impact�van�de�brandstof�recht�evenredig�is�met�de�levensduur,�

die�nu�de�helft�korter�is.�

Binnen�de�groep�met�warmtepompen�(scenario’s�1�2�3)�kan�opnieuw�een�zeer�gelijkaardige�

ingebedde� en� indirecte� energie� worden� vastgesteld.� De� volgorde� van� deze� scenario’s� is�

evenwel�veranderd�–�nu�komt�er�alternerend�een�standaardscenario�en�een�passiefscenario�

voor�in�de�rij.�De�schijnbaar�betere�prestatie�van�de�passiefscenario’s�bij�een�levensduur�van��

�
Figuur�9.6:�Niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�(inclusief�ingebedde�energie�in�brandstofpellets)�en�
eindelevensduurenergie�voor�nulenergiewoningen�met�een�passiefschil�en�een�standaardschil�(30j).�
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60�jaar�vervalt�met�andere�woorden�bij�een�kortere�levensduur,�en�dit�in�het�voordeel�van�

de�standaardscenario’s109.�

4.2.2. Langere�levensduur�120�jaar�

�
Figuur�9.7:�Niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�(inclusief�ingebedde�energie�in�brandstofpellets)�en�
eindelevensduurenergie�voor�nulenergiewoningen�met�een�passiefschil�en�een�standaardschil�(120j)�

In� tegenstelling� tot� bij� een� kortere� levensduur� komt� het� nadelige� karakter� van� de�

standaardscenario’s�met�een�pelletketel�bij�een� langere� levensduur� juist�extra�uit�de�verf.�

Het�verschil�tussen�WP4�en�WS4�bedraagt�bij�een�levensduur�van�120�jaar�maar�liefst�25%.��

Verder�zijn�enkel�WS1�en�WS2�van�plaats�verwisseld�ten�opzichte�van�de�levensduur�van�60�

jaar�en�onderscheiden�de�passiefscenario’s�met�warmtepomp�zich�nu�iets�duidelijker�van�de�

standaardscenario’s� met� warmtepomp.� Het� verschil� in� ingebedde� energie� tussen� het�

hoogste�passiefscenario�met�een�warmtepomp�en�het� laagste�standaardscenario�met�een�

warmtepomp�is�nu�gestegen�van�1,2%�naar�4.5%��en�bedraagt�108�000�MJ110.�

�

�

������������������������������������������������������������

109�Wanneer�bovendien�de�indirecte�energie�bekeken�wordt�schuiven�de�standaardscenario’s�WS3,�WS2�en�WS1�
helemaal�naar�voor,�gevolgd�door�WP3,�WP2�en�WP1.��
110�Dit�is�ongeveer�gelijk�aan�het�operationeel�energieverbruik�van�een�gewone�passiefwoning�(WP0)�over�twee�
jaar�tijd.�
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4.2.3. Vergelijking�van�de�levensduur�30�60�120�jaar�

�
Figuur�9.8:�Niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�(inclusief�ingebedde�energie�in�brandstofpellets)�voor�

nulenergiewoningen�met�een�passiefschil�en�een�standaardschil�(in�MJ).�Vergelijking�van�de�verschillende�
scenario’s�voor�een�levensduur�van�30,�60�en�120�jaar.��

In�figuur�9.8�wordt�de�ingebedde�energie�van�de�nulenergiewoningen�weergegeven�voor�de�

drie�levensduren.�Bij�een�eerste�verdubbeling�van�de�levensduur�van�de�woning�van�30�naar�

60� jaar� komt� er� in� de� passiefscenario’s� met� warmtepompen� (WP1,� WP2,� WP3)� zo’n� 43%�

ingebedde� energie� bij.� Bij� een� tweede� verdubbeling� van� 60� naar� 120� jaar� is� dit� nog� eens�

57%�(zie�tabel�9.3).�Voor�de�standaardscenario’s�met�warmtepompen�liggen�deze�waarden�

telkens�5%�hoger.�De� reden�hiervoor� is�dat�er� in� de� standaardwoningen�meer� technische�

installaties�aanwezig�zijn�die�regelmatig�vervangen�dienen�te�worden�(bijvoorbeeld� iedere�

20� jaar)� � (zie� ook� tabel� 9.4).� Hierdoor� maken� deze� installaties� een� groter� procentueel�

aandeel� uit� van� de� volledige� woning.� Het� bovenstaande� verklaart� waarom� bij� een�

levensduur� van� 30� jaar� de� standaardscenario’s� lichtjes� positiever� uitvallen� dan� de�

passiefscenario’s� (zie� figuur� 9.6),� terwijl� ze� bij� een� levensduur� van� 60� jaar� (figuur� 9.5)�

ongeveer�gelijk�zijn�en�het�voordeel�bij�een�levensduur�van�120�jaar�(figuur�9.7)�dan�weer�

lichtjes�overhelt�naar�de�passiefscenario’s� .�Deze� redenering�wordt�dieper�uitgewerkt�aan�

de�hand�van�twee�voorbeelden,�meer�bepaald�de�vergelijkbare�scenario’s�WP1�en�WS1�en�

de�vergelijkbare�scenario’s�WP4�en�WS4.�
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jaar� WP1� WP2� WP3� WP4� WP5� WS1� WS2� WS3� WS4� WS5�
30�60� 43%� 43%� 43%� 46%� 48%� 48%� 46%� 52%� 58%� 64%�
60�120� 56%� 57%� 57%� 62%� 57%� 61%� 62%� 62%� 76%� 70%�

Tabel�9.3:�Verhoging�van�de�niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�in�nulenergiewoningen�bij�verdubbeling�van�
de�levensduur�van�30�naar�60�en�van�60�naar�120�jaar.�

jaar� WP1� WP2� WP3� WP4� WP5� WS1� WS2� WS3� WS4� WS5�
30� 23%� 23%� 22%� 29%� 28%� 34%� 35%� 35%� 46%� 51%�
60� 29%� 28%� 28%� 35%� 35%� 40%� 40%� 42%� 54%� 58%�
120� 32%� 32%� 31%� 40%� 39%� 43%� 43%� 46%� 60%� 62%�

Tabel�9.4:�Aandeel�van�de�technische�installaties�en�brandstoffen�in�de�niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�
van�nulenergiewoningen�met�passiefschil�en�standaardschil�en�voor�een�levensduur�van�30,�60�en�120�jaar.��

Vergelijking�WP1�en�WS1�

Ter� illustratie� worden� de� overeenkomstige� en� vergelijkbare� scenario’s� WP1� en� WS1� met�

een� bodem/water� warmtepomp� voor� ruimteverwarming� en� sanitair� warm� water�

besproken.� Op� een� levensduur� van� 60� jaar� blijkt� dat� de� niet�hernieuwbare� ingebedde�

energie�ongeveer�1%�verschilt�voor�de�passiefversie�en�de�standaardversie.�Deze�zijn�met�

andere�woorden�nagenoeg�gelijk.�In�tabel�9.4�kan�afgelezen�worden�dat�het�aandeel�van�de�

technische�installaties�bij�de�woning�met�passiefschil�ongeveer�23%�bedraagt,�terwijl�dit�bij�

de� woning� met� standaardschil� ongeveer� 34%� is.� Het� aandeel� van� de� gebouwschil� in� de�

totale� ingebedde� energie� verschilt� dus� ongeveer� 11%.� In� vergelijking� met� vele� andere�

gebouwcomponenten�hebben�de�technische�installaties�een�vrij�korte�levensduur.�Men�zou�

dus� verwachten� dat� in� een� standaardwoning� de� technische� installaties� de� toename� in�

ingebedde� energie� domineren,� wat� er� op� lange� termijn� voor� zorgt� dat� een� woning� met�

meer� installaties� een� hogere� ingebedde� energie� heeft.� Deze� hypothese� blijkt� te� kloppen,�

hoewel� veel� minder� uitgesproken� dan� aanvankelijk� verwacht.� De� oorzaak� hiervan� is�

tweeledig.�Ten�eerste�wordt�duidelijk�dat�voor�een�woning�met�een�korte� levensduur�van�

30� jaar� de� grotere� impact� van� de� passiefschil� t.o.v.� de� standaardschil� niet� wordt�

goedgemaakt� door� een� lagere� behoefte� aan� installaties.� De� ingebedde� energie� van� het�

passiefscenario� blijkt� immers� ongeveer� 1,7%� hoger� te� liggen.� Dit� houdt� in� dat�

standaardscenario’s�een�streepje�voor�hebben�in�het�geval�van�een�korte� levensduur.�Ten�

tweede� blijkt� dat� het� verschil� van� 11%� inzake� het� aandeel� van� de� technische� installaties�

voor�de�twee�woningtypes�bij�een�verdubbeling�van�de�levensduur�(tabel�9.3)�slechts�voor�

een�5%�verschil�in�toename�zorgt.�Zo�bedraagt�de�toename�in�ingebedde�energie�56%�voor�

de�passiefwoning�en�61%�voor�de�standaardwoning�bij�verdubbeling�van�60�naar�120�jaar.�

Bijgevolg�zal�het�energetisch�voordeel�van�het�standaardscenario�van�1,7%�op�30�jaar�op�60�

jaar�omdraaien�in�een�klein�voordeel�voor�het�passiefscenario�van�1%�en�klimmen�tot�4,5%�
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voordeel� voor� dit� laatste� scenario� op� 120� jaar.� Deze� redenering� is� gelijkaardig� voor� de�

andere� scenario’s,� behalve� voor� deze� met� een� pelletketel.� De� reden� hiervoor� wordt� kort�

toegelicht�in�de�volgende�paragraaf.�

Vergelijking�WP4�en�WS4�

Analoog� met� de� voorgaande� redenering� worden� nu� de� twee� overeenkomstige� scenario’s�

WP4�en�WS4�(met�een�pelletketel�en�zonnecollectoren)�met�elkaar�vergeleken.�Het�verschil�

in�het�aandeel� ingebedde�energie�van�de�technische�installaties�en�brandstofpellets� ligt� in�

dit�geval�hoger�en�evolueert�naargelang�de�levensduur�van�de�woning�van�17�tot�20%�(zie�

tabel� 9.4).� Dat� is� vooral� te� wijten� aan� de� ingebedde� energie� in� de� pellets.� Voor� een�

passiefwoning� met� een� levensduur� van� 60� jaar� bedraagt� het� aandeel� installaties� 35%,�

terwijl� dit� voor� een� standaardwoning� maar� liefst� 54%� is.� In� dit� geval� is� er� bij� een� kortere�

levensduur�van�30�jaar�geen�sprake�van�een�winst�voor�het�standaardscenario,�omwille�van�

de�hoge�impact�van�de�installaties.�Het�passiefscenario�scoort�hier�dan�ook�10%�beter�dan�

het�standaardscenario.�Bovendien�zal�bij�verdubbeling�van�de�levensduur�tot�60�en�120�jaar�

de�ingebedde�energie�met�12�en�14%�stijgen,�zodat�voor�120�jaar�het�passiefscenario�maar�

liefst�25%�beter�scoort.��

Verdubbeling�van�de�levensduur�

�
Figuur�9.9:�Jaarljkse�niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�(inclusief�ingebedde�energie�in�brandstofpellets)�voor�

nulenergiewoningen�met�een�passiefschil�en�een�standaardschil�(in�MJ).�Vergelijking�van�de�verschillende�
scenario’s�voor�een�levensduur�van�30,�60�en�120�jaar,�per�jaar.��
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Uit� figuur� 9.9� blijkt� dat� bij� een� verdubbeling� van� de� levensduur� –� van� 60� naar� 120� jaar� –�

geen� verdubbeling� plaatsvindt� van� de� bijkomende� ingebedde� energie� zoals� dit� bij� een�

verlenging� van� 30� naar� 60� jaar� wel� het� geval� was.� De� reden� hiervoor� is� dat� een� aantal�

componenten� nu� eenmaal� langer� dan� 30� of� 60� jaar� meegaan111� en� bijgevolg� minder�

frequent� of� zelfs� helemaal� niet� vervangen� moeten� worden.� Deze� elementen� worden� met�

andere� woorden� ‘uitgespaard’� wanneer� de� woning� niet� wordt� afgebroken� vooraleer� de�

structurele�materialen�niet�langer�voldoen.���

Figuur� 9.9� stelt� het� quotiënt� voor� van� de� niet�hernieuwbare� ingebedde� energie� met� de�

volledige� levensduur.�Dit� is�dus�de� ingebedde�energie�uitgemiddeld�over�het�aantal� jaren.�

Uit�de�figuur�komt�naar�voor�dat�een�woning�die�maar�30�jaar�leeft�een�stuk�slechter�scoort�

dan�een�woning�die�60�jaar�leeft.�Dit�is�vanzelfsprekend,�gezien�vele�componenten�van�een�

woning�langer�dan�30�jaar�meegaan.��Het�verschil�in�ingebedde�energie�is�bij�de�sprong�van�

30�naar�60�jaar�veel�opvallender�dan�bij�de�sprong�van�60�naar�120�jaar,�hoewel�het�aantal�

overbrugde�jaren�twee�maal�groter��is112.��

4.2.4. Besluit�

Ingebedde�energie�in�een�nulenergiewoning�

Na� de� analyse� van� de� ingebedde� energie� in� een� woning� met� een� levensduur� van� 60� jaar�

werd�vastgesteld�dat�de�ingebedde�energie�in�nulenergiewoningen�met�een�standaardschil�

niet�significant�hoger�ligt�dan�deze�in�nulenergiewoningen�met�een�passiefschil,�behalve�in�

het�geval�deze�woningen�in�belangrijke�mate�gebruik�maken�van�brandstofpellets.�Nu�ook�

een�kortere�en�langere�levensduur�werden�bestudeerd�kan�deze�vaststelling�bevestigd�maar�

tegelijk�ook�genuanceerd�worden.�Voor�een�levensduur�van�30�jaar�presteert�de�standaard�

nulenergiewoning� met� een� warmtepomp� iets� beter� dan� de� overeenkomstige� passief�

nulenergiewoning�met�dezelfde�installaties.�Bij�een�levensduur�van�60�jaar�presteren�beide�

scenario’s� ongeveer� gelijk,� met� een� heel� klein� voordeel� voor� het� passiefscenario.� Bij� een�

levensduur�van�120�jaar�is�het�voordeel�iets�meer�uitgesproken�aan�de�kant�van�de�passief�

nulenergiewoning.�Aangezien�het�hier�gaat�over�verschillen�van�ongeveer�1%�(in�de�eerste�

twee� gevallen)� of� 5%� (in� het� laatste� geval),� kan� besloten� worden� dat� de� beide�

������������������������������������������������������������

111 Bijvoorbeeld�de�structuur,�isolatie… 
112�Op�voorwaarde�dat�er�geen�ingrijpende�verbouwingen�moeten�gebeuren�en�de�componenten�niet�vroegtijdig�
aan�vervanging�toe�zijn.�
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mogelijkheden�aan�mekaar�gewaagd�zijn�en�dat�slechts�bij�langere�levensduren�de�passief�

nulenergiewoning�beter�presteert.�Merk�evenwel�op�dat�er�bij�deze�conclusies�vanuit�wordt�

gegaan� dat� structurele� componenten� en� isolatiematerialen� gedurende� de� volledige�

levensduur�van�een�woning�meegaan,�en�dus�niet�voortijdig�moeten�worden�vervangen.�

�In� het� eerste� onderdeel� van� dit� hoofdstuk� werd� dus� besloten� dat� een� standaard�

nulenergiewoning� bij� een� levensduur� van� 60� jaar� enkel� slechter� scoort� dan� een� passief�

nulenergiewoning� wanneer� pelletketels� worden� gebruikt� voor� ruimteverwarming.� Een�

gevoeligheidsanalyse� voor� verschillende� levensduren� toont� aan� dat� deze� conclusie� ook�

geldt�bij�een�kortere�levensduur�van�30�jaar,�zij�het�minder�uitgesproken.�

5. DE� TOTALE� ENERGIECONSUMPTIE� VAN� EEN� PASSIEF�,�
STANDAARD��EN�NULENERGIEWONING�

5.1. Vergelijking�van�de�ingebedde�energie��

�
Figuur�9.10:�Niet�hernieuwbare�ingebedde�energie�en�eindelevensduurenergie�voor�een�passiefhuis�(WP0)�een�

standaardwoning�(WS0)�en�nulenergiewoningen�met�een�passief��of�standaardschil.�De�levensduur�bedraagt�60�j�

In� figuur� 9.10� wordt� de� niet�hernieuwbare� ingebedde� energie� van� de� in� deel� 4� van� dit�

hoofdstuk� besproken� nulenergiewoningen� vergeleken� met� deze� van� een� niet�
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energieneutrale� passief�� en� standaardwoning113.� Deze� woningen� worden� verwarmd� met�

behulp�van�aardgas.�De�ingebedde�energie�in�de�gebouwschil�is�uiteraard�even�groot�in�een�

energieneutraal� passiefhuis� als� in� een� gewoon� passiefhuis.� Hetzelfde� geldt� voor� de�

standaardscenario’s.� De� ingebedde� energie� van� het� referentiescenario� WP0� is� zo’n� 17%�

hoger�dan�deze�van�het�standaardscenario�WS0.��

Voor� de� passiefscenario’s� ligt� de� ingebedde� energie� in� een� energieneutrale� versie� met�

warmtepomp�(WP1,�WP2�en�WP3)�ongeveer�32%�hoger�dan�in�het�referentiescenario�WP0.�

In� het� standaardscenario� bevatten� deze� energieneutrale� versies� (WS� 1,� WS2� en� WS3)�

gemiddeld� 57%� meer� ingebedde� energie� dan� het� referentiescenario114.� Deze� stijging� is� te�

wijten� aan� de� toename� van� technische� installaties.� Terwijl� het� aandeel� technische�

installaties�in�de�ingebedde�energie�van�de�referentiescenario’s�slechts�5�à�6%�bedraagt�en�

verwaarloosbaar� is� ten� opzichte� van� de� gebouwschil,� klimt� dit� aandeel� voor� de�

energieneutrale�passiefwoning�tot�28�à�35%�en�voor�de�energieneutrale�standaardwoning�

maar� liefst� tot� 42%115.� Dit� bevestigt� nogmaals� het� grote� belang� van� de� technische�

installaties�in�nulenergiewoningen.��

Uit� de� lagere� ingebedde� energie� in� een� gewone� passiefwoning� of� standaardwoning� mag�

men� uiteraard� niet� afleiden� dat� deze� woningen� energetisch� interessanter� zijn� dan�

nulenergiewoningen.� Hieronder� zal� beargumenteerd� worden� dat� hiervoor� naar� de�

levenscyclusenergie�in�zijn�totaliteit�moet�worden�gekeken.�

5.2. Vergelijking�van�de�levenscyclusenergie��

Om�de�niet�hernieuwbare�energie�in�de�passiefwoning�WP0�en�de�standaardwoning�WS0�te�

vergelijken� met� deze� in� de� nulenergiewoningen� moet� de� niet�hernieuwbare� operationele�

energie�van�deze�eersten�begroot�worden.�Merk�op�dat�de�eindelevensduurenergie,�die�ook�

deel�uit�maakt�van�de�levenscyclusenergie,�niet�wordt�meegenomen�in�deze�analyse.�Figuur�

9.11�geeft�nu�het�energieverbruik�gedurende�de� levenscyclus�van�het�gebouw�tot�aan�de�

deconstructiefase�weer.��

������������������������������������������������������������

113�Merk�op:�de�ingebedde�energie�in�de�productie�en�transport�van�aardgas�en�elektriciteit�in�scenario’s�WP0�en�
WS0� en� in� de� biomassa� in� WP4,� WS4� en� WS5� zijn� niet� meegenomen.� Enkel� de� ingebedde� energie� in� de�
bouwmaterialen�en�installaties�wordt�beschouwd.�
114� Wanneer� het� verschil� wordt� berekend� voor� de� totale� energievraag� blijkt� deze� gemiddeld� 35%� en� 61%� te�
bedragen�voor�respectievelijk�het�passiefscenario�en�het�standaardscenario.��
115�Voor�de�woningen�met�een�pelletketel�maken�de�technische�installaties,�respectievelijk�niet�en�wel�rekening�
houdend�met�de�ingebedde�energie�in�de�pellets,�een�aandeel�uit�van:�TP4:�24%�en�35%;�TS4:�23%�en�54%;�TS5:�
39%�en�58%.�



215�

�

Passiefwoning�en�standaardwoning�

Wanneer�zowel�de�ingebedde�als�de�operationele�energie�in�beschouwing�wordt�genomen�

blijkt� dat� passiefwoning� WP0� over� een� levensduur� van� 60� jaar� zo’n� 30%� procent� minder�

niet�hernieuwbare� energie� verbruikt� dan� de� standaardwoning� WS0.� Bovendien� is� de�

passiefwoning� reeds� vanaf� een� leeftijd� van� 4,5� jaar� energetisch� interessanter� dan� de�

standaardwoning.� Wanneer� in� de� standaardwoning� evenwel� wordt� geïnvesteerd� in�

installaties� die� gebruik� maken� van� hernieuwbare� energiebronnen116� kan� de�

standaardwoning�de�passiefwoning�toch�evenaren.��Uiteraard�zal�ook�de�passiefwoning�bij�

toepassing�van�dergelijke�maatregelen�beter�presteren.��

Nulenergiewoningen�

De�energieneutrale�standaardwoningen�gebruiken�op�een�levensduur�van�60�jaar�zo’n�3�tot�

4,5�keer�minder�energie�dan�de�standaardwoning�zelf.�De�energieneutrale�passiefwoningen�

gebruiken�ongeveer�3�keer�minder�energie�dan�de�passiefwoning�WP0.�De�extra�ingebedde�

energie�die�nodig� is�om�de�bijkomende�technische� installaties� in�een�nulenergiewoning�te�

produceren� en� te� vervangen,� wordt� met� andere� woorden� ruimschoots� gecompenseerd�

door�de�uitgespaarde�niet�hernieuwbare�energie.�

Aandeel�ingebedde�energie��

Het� aandeel� niet�hernieuwbare� ingebedde� energie� op� de� som� van� ingebedde� en�

operationele� energie� bedraagt� voor� de� standaardwoning� 14%� en� voor� de� passiefwoning�

24%.� Voor� nulenergiewoningen� stijgt� deze� waarde� uiteraard� tot� 100%� voor�woningen� die�

geen� pellets� gebruiken,� aangezien� de� niet�hernieuwbare� operationele� energie� in� deze�

woningen� gelijk� is� aan� nul.� Voor� nulenergiewoningen� met� pellets� (WP4� en� WS4)� is� het�

aandeel� ingebedde� energie117� respectievelijk� 86%� en� 60%.� De� ingebedde� energie� in� de�

nulenergiewoningen�bedraagt�tussen�de�1.399.000�MJ�(WP3)�en�de�1.565.000�MJ�(WP5)118.�

De�energieconsumptie�van�een�woning�in�ruimere�context�

������������������������������������������������������������

116� Bijvoorbeeld� door� 70%� van� de� energievraag� voor� ruimteverwarming� met� een� warmtepomp� te� voorzien� in�
combinatie� met� een� PV�installatie� voor� hulpenergie� voor� deze� warmtepomp.� Of� bijvoorbeeld� door� de�
hulpstroom�met�een�PV�installatie�op�te�wekken�en�het�SWW�d.m.v.�zonnecollectoren.��
117�De� ingebedde�energie� in�de�pellets� is�niet� inbegrepen�in�de� ingebedde�energie�van�de�woning.�Deze�zit�nu�
vervat�in�de�operationele�energie.�
118� De� woningen� met� hernieuwbare� energiebron� ‘biomassa’� worden� buiten� beschouwing� gelaten� omdat� de�
ingebedde�energie�daar�niet�alle�niet�hernieuwbare�energie�voorstelt.��
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Om� de� resultaten� wat� betreft� de� energieconsumptie� van� een� woning� beter� te� kunnen�

vatten,� worden� de� cijfers� hier� in� een� ruimere� context� geplaatst.� Hiertoe� wordt� de�

ingebedde� van� de� geanalyseerde� woningen� vergeleken� met� het� energieverbruik� van�

enerzijds�een�vliegtuig�en�anderzijds�een�personenwagen.��

De� ingebedde� energie� in� een� nulenergiewoning� ligt� tussen� de� 1.40� en� 1.56� miljoen�

megajoule.�Wetende�dat�een�vliegtuig�voor�korte�afstanden�zo’n�2.5�MJ�per�kilometer�per�

persoon� verbruikt119� komt� dit� overeen� met� � 240� à� 270� retourvluchten� tussen� Brussel� en�

Rome�(voor�één�persoon).��

Een� wagen� verbruikt� gemiddeld� 1,6� MJ� per� kilometer� per� persoon.� Een� wagen� kan� met�

andere�woorden�ongeveer�974.000�tot�978.000�km�afleggen�voor�hij�evenveel�energie�heeft�

verbruikt�als�dat�er�ingebed�zit�in�een�nulenergiewoning.��
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������������������������������������������������������������

119� Bron:� Van� Essen� et� al.� 2003,� zoals� overgenomen� uit:� Energiequiz� Duurzaam� Diemen� 2040� (waarden� voor�
Nederland).�
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Figuur� 9.11:� Niet�hernieuwbare� ingebedde� en� operationele� energie� van� een� passiefhuis� (WP0)� en�
energieneutrale�passiefwoningen�met�een�levensduur�van�60�jaar�(in�MJ).Voor�de�woningen�met�dicht�bij�elkaar�
liggende� energieconsumptie� namelijk� WS1,� WS2� en� WS3� en� WP1,� WP2� en� WP3� werd� telkens� de� middelste�
waarde�van�de�drie�voorgesteld�in�de�grafiek.�
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6. EVALUATIE�VAN�DE�DEFINITIE�VOOR�NULENERGIEWONINGEN�
Aan�de�hand�van�een�grondige�literatuurstudie�werd�in�hoofdstuk�2�een�voorlopige�definitie�

voor�een�‘nulenergiewoning’�opgesteld:��

“Een�nulenergiewoning�is�een�op�het�elektriciteitsnet�aangesloten�woning�waarvan�

de�energievraag�voor�ruimteverwarming,�sanitair�warm�water,�koeling,�huishoudstroom�en�

elektrische� hulpenergie� op� jaarbasis� gecompenseerd� wordt� door� ter� plaatse� opgewekte�

hernieuwbare� energie,� waarbij� het� type� energie� dat� wordt� geïmporteerd/geëxporteerd,� in�

rekening�wordt�gebracht�door�middel�van�een�primaire�energieconversiefactor.”��

Met�behulp�van�het�onderzoek�kan�deze�definitie�nu�geëvalueerd�en�bijgesteld�worden�aan�

de�hand�van�de�drie�vragen�die�in�hoofdstuk�2�reeds�werden�aangereikt.�

6.1.1. Welke�energievraag�wordt�in�rekening�gebracht?��

In�de�Belgische�definitie�(zie�hoofdstuk�2)�wordt�de�energievraag�voor�ruimteverwarming�en�

koeling� in� rekening� gebracht� alsook� de� hulpenergie� die� met� deze� energieposten� gepaard�

gaat.�Wanneer�echter�de�bijdragen�van�de�verschillende�energieposten�in�de�energievraag�

van� een� passiefwoning� worden� uiteengezet� (figuur� 8.3)� blijkt� de� bijdrage� voor�

ruimteverwarming,� koeling� en� hulpenergie� geslonken� te� zijn� tot� 40%� van� de� totale�

energievraag120.� De� andere� energieposten� (warm� tapwater� en� huishoudstroom)� zijn� dan�

verantwoordelijk�voor�maar�liefst�60%�van�de�energievraag�van�een�passiefwoning.�Dit�pleit�

ervoor�om�ook�deze�energieposten�op�te�nemen�in�de�definitie�van�een�nulenergiewoning.��

Voor�het�opwekken�van�warm�tapwater�met�behulp�van�hernieuwbare�energiebronnen�zijn�

vele� mogelijke� systemen� beschikbaar� die� onafhankelijk� of� in� combinatie� met� de�

ruimteverwarming� kunnen� worden� toegepast.� Bovendien� is� deze� energiepost� ook� in� de�

zomermaanden� van� belang,� wanneer� de� toepassing� van� thermische� zonnecollectoren� of�

buitenlucht/water� warmtepompen� interessant� is.� Hiertegenover� staat� dat� de� energiepost�

‘huishoudstroom’� over� minder� mogelijkheden� beschikt.� Tot� op� heden� blijft� de� toepassing�

van� fotovoltaïsche� systemen� de� meest� plausibele� oplossing121.� Ondanks� de� zeer� hoge�

ingebedde� energie� in� deze� systemen� en� de� onzekerheden� wat� betreft� de�

eindelevensduurbehandeling,�blijken�PV�panelen�evenwel�energetisch�interessanter�te�zijn�

������������������������������������������������������������

120�In�een�standaardwoning�is�de�bijdrage�van�deze�energieposten�zo’n�68%.�
121Onderzoek�naar�micro�warmtekrachtkoppelingen�en�kleinschalige�windenergie,�kwamen�in�dit�onderzoek�niet�
aan�bod,�maar�zijn�mogelijk�interessante�sytemen.�
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dan� een� aansluiting� op� het� elektriciteitsnet122.� Praktische� problemen,� zoals� de� benodigde�

oppervlakte� om� een� PV�installatie� en� een� gunstige� oriëntatie,� zijn� echter� een� praktische�

belemmering� voor� vele� woningen.� Bovendien� is� het� moeilijk� de� huishoudstroom� in� te�

schatten,� aangezien� deze� in� zeer� grote� mate� gebruikersafhankelijk� is.� Daarom� wordt�

besloten� dat� deze� energiepost� beter� niet� wordt� meegenomen� in� de� definitie� van� een�

nulenergiewoning.�Andere�manieren�om�huishoudstroom�op�een�meer�duurzame�manier�in�

te� vullen� lijken� immers� meer� toegewezen� te� zijn.� Daarbij� kan� gedacht� worden� aan� het�

produceren� en� promoten� van� zeer� efficiënte� toestellen,� de� bewustmaking� van�

elektriciteitsgebruik�bij�de�bevolking�en�het�werken�aan�een�efficiënter�elektriciteitsnet�met�

meer�hernieuwbare�energie.��

6.1.2. Welke�hernieuwbare�energie�wordt�gebruikt?�

In� de� algemene� Europese� definitie� van� nulenergiewoning� wordt� vermeld� dat� ‘de� energie�

dichtbij�of�ter�plaatse�geproduceerd�dient�te�worden�uit�hernieuwbare�energiebronnen’.��De�

Belgische�definitie�specificeert�dit�als�volgt:�‘Onder�de�opwekking�van�hernieuwbare�energie�

wordt�verstaan�de�opwekking�van�energie�door�thermische�en�fotovoltaïsche�zonnepanelen�

en� door� warmtepompen’.� In� dit� onderzoek� werden� naast� de� aangereikte� opties� ook�

biobrandstofketels�met�houtpellets�onderzocht123.�De�bevindingen�zijn�dat�voor�woningen�

met�een� lage�energievraag,� zoals�de�passiefwoning,�of�woningen�die�maar�voor�een�klein�

aandeel� van� hun� energievraag� op� houtpellets� beroep� doen,� deze� technologie� niet� veel�

slechter� presteert� dan� PV�panelen� of� warmtepompen.� Standaardwoningen� die� voor� de�

volledige�energievraag�beroep�doen�op�houtpellets� scoren�wel� significant� slechter�dan�de�

andere�varianten.�Dit�kan�verklaard�worden�doordat�de�productie�en�het�transport�van�de�

pellets� een� grote� hoeveelheid� niet�hernieuwbare� energie� vragen.� Lokaal� geproduceerde�

pellets�bieden�om�die�reden�dus�zeker�een�voordeel�tegenover�geïmporteerde�pellets.��

Iedere� hernieuwbare� energiebron� brengt� op� een� of� andere� manier� beperkingen� met� zich�

mee.� Voor� bodem�warmtepompen� is� er� een� bodemoppervlakte� nodig,� terwijl� voor�

zonthermische� en� fotovoltaïsche� systemen� een� voldoende� groot� aan� de� zon� blootgesteld�

oppervlak� nodig� is.� Tijdens� de� wintermaanden� zijn� zonthermische� en� fotovoltaïsche�

systemen� dan� weer� niet� voorzienend� genoeg.� Tenslotte� is� de� productie� van� grote�

hoeveelheden� pellets� wellicht� niet� steeds� combineerbaar� met� een� duurzaam� bosbeheer.�

������������������������������������������������������������

122�Dit�sluit�niet�uit�dat�onderzoek�naar�meer�performante�klein��en�grootschalige�systemen�zeer�wenselijk�is!�Zie�
ook�hoofdstuk�8�deel�5.�
123�Zie�deel�3�van�dit�hoofdstuk.�
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Kleinschalige� opwekkingssystemen� staan� dichtbij� de� verbruiker� maar� vragen� ook� (private)�

ruimte� en� kunnen� niet� aan� alle� noden� beantwoorden,� terwijl� grootschalige� systemen�

distributieverliezen�kennen�en�eveneens�een� impact�op�de�ruimte�hebben.�Daarom�is�het�

wellicht� interessant� de� verschillende� energiebronnen� en� –productiesystemen� op� grote,�

middelmatige�en�kleine�schaal�te�combineren�tot�een�hybride�energieproductie.� �De�in�dit�

onderzoek�bestudeerde�systemen�kunnen�daar�zeker�toe�bijdragen.�Het�volledig�uitsluiten�

van�biomassa�is�vanuit�energetisch�perspectief�niet�nodig�zolang�de�toepassing�ervan�geen�

buitensporige�proporties�aanneemt.�

6.1.3. Wat�moet�de�energieprestatie�van�het�gebouw�zijn?�

In�de�Belgische�definitie�voor�een�nulenergiewoning�worden�–�zoals�reeds�meermaals�werd�

uitgelegd� –� de� passiefhuiseisen� opgelegd.� In� delen� 3� en� 4� van� dit� hoofdstuk� werd� de�

vergelijking� gemaakt� tussen� een� passiefscenario� en� een� standaardscenario� van� een�

nulenergiewoning.�Daaruit�blijkt�dat�voor�wat�betreft�de�totale�energieconsumptie�van�de�

woningen,�het�passiefscenario�niet�significant�beter�scoort�dan�het�standaardscenario.�Pas�

bij�een�hoge�levensduur�scoort�het�passiefscenario�iets�beter�dan�het�standaardscenario.�De�

passiefhuiseis� is�dus�géén�noodzakelijke�verbetering�van�de�oorspronkelijke�definitie�voor�

nulenergiewoningen.� Een� woning� met� een� goede,� gemiddelde� isolatielaag,� zoals�

bijvoorbeeld�de�EPB�2014�standaard,�vormt�net� zo�goed�een�geschikte�uitgangsbasis�voor�

een�nulenergiewoning.�

6.1.4. Definitie�van�een�nulenergiewoning�

�“Een� nulenergiewoning� is� een� op� het� elektriciteitsnet� aangesloten� woning124,� met� een�

goede� isolatiegraad� (bijvoorbeeld�conform�de�EPB�eisen�van�2014�of�de�passiefstandaard)�

en� een� performant� ventilatieysysteem,� waarvan� de� resterende� energievraag� voor�

ruimteverwarming,� sanitair� warm� water,� koeling� en� elektrische� hulpenergie� op� jaarbasis�

gecompenseerd�wordt�door�ter�plaatste�opgewekte�hernieuwbare�energie,�waarbij�het�type�

energie�dat�wordt�geïmporteerd/geëxporteerd,�in�rekening�wordt�gebracht�door�middel�van�

een�primaire�energieconversiefactor.�Als�hernieuwbare�energiebronnen�worden�beschouwd:�

zonne�energie,�aard�,�lucht��en�waterwarmte,�biomassa,�windenergie�etcetera”�

�

������������������������������������������������������������

124�Dit�aspect�van�de�definitie�werd�niet�nader�onderzocht.��



221�

�

HOOFDSTUK�10�
BESLUIT�

Deze�masterproef�stelde�als�doel�om�via�de�focus�op�de�levenscyclusenergie�van�woningen�

een� aantal� aspecten� van� het� huidige� beleid� inzake� energiezuinig� bouwen� in� een� kritisch�

daglicht� te� plaatsen.� Hierbij� lag� het� accent� vooral� op� de� Europese� definitie� voor�

nulenergiewoningen.� Deze� definitie� –� en� in� het� bijzonder� de� bijkomende� Belgische�

passiefhuiseisen�–�werd� in�vraag�gesteld�voor�wat�betreft�de�performantie�van�de�woning�

en�de�weerhouden�energieposten.�Als�opzet�van�het�onderzoek�werd�ervoor�gekozen�om�

zowel�een�passiefwoning�als�een�woning�volgens�de�EPB�standaard�van�2014�te�ontwerpen,�

en� deze� vervolgens� terug� te� brengen� tot� nulenergiewoningen� door� de� nodige� technische�

installaties�toe�te�brengen.�Beide�ontwerpstrategieën�werden�beoordeeld�aan�de�hand�van�

een� levenscyclusenergie�analyse� om� de� indirecte� energie� (i.e.� ingebedde� en�

eindelevensduurenergie)�te�bepalen�en�energieprestatieberekeningen�om�de�operationele�

energie�te�berekenen.��

Het� eerste� deelonderzoek� vergeleek� de� impact� van� materiaalkeuzes� op� de�

levenscyclusenergie� van� de� gebouwschil.� Eerst� werden� de� twee� meest� voorkomende�

Belgische� constructiemethodes� (i.e.� massief�� en� houtskeletbouw)� met� elkaar� vergeleken.�

Vervolgens� werden� voor� beide� methoden� ‘beste’� en� ‘slechtste’� alternatieven� opgesteld�

door� andere� materialen� te� hanteren� en� werd� gekeken� waar� de� ‘courante’� schillen� zich�

binnen� dit� kader� situeren.� Uit� de� analyses� kwam� naar� voor� dat� in� termen� van� indirecte�

energie� noch� massief,� noch� houtskelet� als� onvoorwaardelijke� ‘winnaar’� kan� worden�

geselecteerd.�Desalniettemin�kan�houtskeletbouw�–�mits�een�verstandige�materiaalkeuze�–�

als� beste� constructiemethode� worden� aangeduid.� Daarbij� komt� dat� de� gangbare�

houtskeletschil� zijn� ‘beste� alternatief’� zeer� dicht� benadert,� terwijl� de� gangbare� massieve�

schil�ongeveer�halverwege�tussen�zijn�extrema�kan�worden�gesitueerd.�Naar�aanleiding�van�

deze�onderzoeksresultaten�kan�een�pleidooi�worden�gehouden�voor�een�ruimere�blik�wat�

betreft� materiaalkeuzes.� Het� werd� immers� duidelijk� dat� de� meest� gangbare� Belgische�

constructiematerialen�(massiefbouw)�vanuit�energetisch�oogpunt�zeker�niet�altijd�de�beste�

zijn.�Een�grootschaligere�toepassing�van�alternatieve�bouwconcepten�en�–materialen�wordt�

echter� al� te� vaak� afgeremd� door� een� aantal� hardnekkige� vooroordelen.� Zo� zouden�

houtskeletbouw� of� bio�ecologische� materialen� een� korte� levensduur� hebben� en� op�

technisch� vlak� minderwaardig� zijn.� Hierbij� wordt� evenwel� over� het� hoofd� gezien� dat� de�



222�

�

werkelijke�kwaliteit�van�een�materiaal�meer�dan�alleen�door�de�levensduur,�bepaald�wordt�

door� de� optelsom� van� een� groot� aantal� factoren,� zoals� herkomst,� massa,�

onderhoudsintensiviteit,� eindelevensduurbehandeling,� enz.� Een� levenscyclusanalyse� stelt�

ons� in�staat�deze�optelsom�van�factoren� �op�een�objectieve�en�heldere�wijze�beoordelen.�

Daarom� is� de� uitbouw� van� een� uitgebreide� en� toegankelijke� informatiebank� met�

levenscyclusanalyses� uiterst� belangrijk.� Een� alomvattende� en� onderbouwde� kennis� van�

zowel� courante� als� minder� courante� materialen� kan� er� immers� voor� zorgen� dat�

vooroordelen� verdwijnen� en� alternatieve� of� nieuwe� materialen� een� kans� wordt� gegeven.�

Deze�masterproef�heeft�hier�alvast�een�bijdrage�toe�willen�leveren.��

In� het� tweede� deelonderzoek� werd� de� ingebedde� energie� vergeleken� voor� verschillende�

combinaties� van� technische� installaties� voor� hernieuwbare� energieproductie.� Zowel� voor�

passief�nulenergiewoningen�als�voor�standaard�nulenergiewoningen�(EPB�2014)�werden�de�

benodigde� installaties� –� en� in� het� bijzonder� de� PV�installatie� en� het� ventilatiesysteem� –

geanalyseerd.� Deze� analyses� tonen� de� grote� impact� van� PV�panelen� (specifiek� de�

zonnecellen)� op� de� totale� ingebedde� energie� van� de� installaties,� wat� maakt� dat� best�

geopteerd� wordt� voor� efficiënte� toestellen� met� een� laag� elektriciteitsverbruik.� De�

installaties� voor� warmteproductie� (warmtepompen,� pelletketels,� enz.)� komen� op� de�

tweede� plaats� wat� betreft� ingebedde� energie.� Ventilatie�installaties� en�

verwarmingselementen� blijken� tenslotte� een� vrij� lage� ingebedde� energie� te� hebben.� De�

pelletketel�komt�evenwel�als�een�geval�apart�naar�voor.�Dit�toestel�kent�enerzijds�een�veel�

lagere� elektriciteitsvraag� dan� bijvoorbeeld� warmtepompen� –� en� is� dus� in� mindere� mate�

afhankelijk� van� PV�panelen� –� maar� wordt� anderzijds� in� negatieve� zin� beïnvloed� door� de�

ingebedde�energie�in�de�productie�en�het�transport�van�de�pellets.�Een�ander�opmerkelijk�

onderzoeksresultaat�heeft�betrekking�op�de�energetische�terugbetaaltijd�van�PV�installaties�

voor�eengezinswoningen.�Enerzijds�blijkt�dat�een�PV�installatie�ongeveer�10� jaar�van�haar�

levensduur� werkt� om� haar� ingebedde� energie� terug� te� verdienen.� Dit� toont� aan� dat� ze�

weldegelijk� nuttig� is,� maar� niet� zo� rendabel.� Anderzijds� toont� de� energetische�

terugbetaaltijd� aan� dat� PV�installaties� vanuit� energetisch� oogpunt� nog� altijd� een� stuk�

interessanter�zijn�dan�elektriciteit�van�het�net�en�dat�ze�dus�ook�in�die�zin�interessant�zijn.��

Een�al�te�grote�promotie�van�PV�installaties�is�echter�beter�te�vermijden,�aangezien�ze�ook�

praktische� beperkingen� stellen� qua� benodigde� oppervlakte� en� oriëntatie.� Ter� besluit� kan�

gesteld� worden� dat� onderzoek� naar� meer� efficiënte� installaties� om� op� grote� en� kleine�

schaal�hernieuwbare�elektriciteit�op�te�wekken�zeer�wenselijk� is,�net�als� investeren�in�een�

efficiënter� elektriciteitsnet.� Tenslotte,� voor� wat� betreft� de� beoordeling� van�
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ventilatiesystemen� C+� en� D� in� passiefhuizen,� kan� vastgesteld� worden� dat� de� huidige�

aanbeveling�van�systeem�D�net�geen�noodzaak�blijkt�te�zijn�voor�zowel�energieneutrale�als�

gewone� passiefhuizen.� � Systeem� C+� blijkt� respectievelijk� � een� evenwaardig� of� beter�

alternatief�te�zijn.�

Na� beide� deelonderzoeken� werd� de� totale� energieconsumptie� van� een� passief�� en�

standaard�nulenergiewoning� begroot,� zodat� de� definitie� van� nulenergiewoningen� kon�

geëvalueerd�worden�op�het�vlak�van�de�performantie�van�de�woning�en�de�te�weerhouden�

energieposten.� De� uitgevoerde� analyses� toonden� aan� dat� de� ene� ontwerpstrategie� niet�

boven�de�andere�kan�worden�verkozen.�De�hogere�ingebedde�energie�in�de�installaties�bij�

een�standaard�nulenergiewoning�wordt�immers�gecompenseerd�door�de�lagere�ingebedde�

energie�in�de�schil,�terwijl�het�omgekeerde�geldt�voor�de�passief�nulenergiewoning.�Hieruit�

kan�worden�geconcludeerd�dat�de� totale� levenscyclusenergie�van�beide�woningtypes�zeer�

gelijkaardig� is� en� dat� de� Belgische� passiefhuiseis� bijgevolg� niet� noodzakelijk� een�

meerwaarde� betekent� voor� de� definitie� van� nulenergiewoningen.� Wat� betreft� de�

energieposten� werd� vastgesteld� dat� het� zinvol� is� om� naast� verwarming,� koeling� en�

hulpstroom�ook�sanitair�warm�water�en�bijhorende�hulpstroom�als�te�compenseren�energie�

in� rekening� te�nemen.�De� inclusie�van� huishoudstroom�bleek�om�praktische� redenen�niet�

haalbaar�te�zijn.�

Globaal� kan� worden� besloten� dat� nulenergiewoningen� vanuit� energetische� overwegingen�

zeker�een�zinvol�streefdoel�zijn.�Het�is�echter�aanbevolen�om�de�precieze�weerklank�van�elk�

aspect� in� de� definitie� te� toetsen,� alvorens� ze� onder� de� vorm� van� aanbevelingen� te�

implementeren.�Dit�onderzoek�toont�immers�aan�dat�niet�alle�verplichtingen�in�de�huidige�

definitie� leiden� tot� de� ‘best� mogelijke’� resultaten.� De� hernieuwbare� energievraag� moet�

volgens�de�definitie�bijvoorbeeld�op�de�site�opgewekt�worden,�terwijl�investeringen�in�een�

efficiënt� elektriciteitsnet� en� grootschaligere� productie�eenheden� minstens� even�

noodzakelijk�en� interessant�kunnen�zijn.�Verder�worden�de�passiefhuiseisen�opgelegd,�die�

geen�merkbaar�energetisch�voordeel�opleveren.�Bij�deze�passiefhuizen�wordt�daarenboven�

ventilatiesysteem� D� aanbevolen,� terwijl� systeem� C+� evenwaardige� prestaties� kan� leveren.�

Ook�houdt�het�energiebeleid�tot�op�heden�weinig�rekening�met�de�ingebedde�energie�van�

gebouwen,� terwijl� deze� toch� van� toenemend� belang� blijkt� te� zijn.� Bovengenoemde�

bemerkingen� pleiten� voor� een� frequenter� en� consequenter� gebruik� van� objectieve�

weegtools� zoals� de� levenscyclusanalyse� om� de� (on)zin� van� mogelijke� beleids�� en�

bouwstrategieën�te�verifiëren.�
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In� de� behandelde� materie� werden� tenslotte� een� aantal� topics� aangeraakt� die� zeer�

interessant�zijn�voor�verder�onderzoek.�Zo�kan�onderzoek�rond�de�inzetbaarheid�van�(mini�

)windmolens,�micro�warmtekrachtkoppelingen�en�andere�alternatieven�voor�de�opwekking�

van� hernieuwbare� energie� een� vergelijkingsbasis� bieden� voor� PV�panelen,� die� in� dit�

onderzoek�als�enige�realistische�optie�geanalyseerd�werden.�Verder�zou�het�nuttig�zijn�om�

de� impact� van� PV�installaties� op� het� elektriciteitsnet� na� te� gaan,� zodat� in� toekomstige�

analyses�ook�de�ingebedde�energie�die�hiermee�gepaard�gaat�kan�worden�opgenomen.�Wat�

levenscyclusanalyses� betreft� kunnen� nog� een� aantal� leemtes� in� de� databank� worden�

aangevuld.�Zo�zouden�betrouwbare�gegevens�voor�verschillende�bio�ecologische�materialen�

en� de� eindelevensduurbehandeling� van� tal� van� materialen� een� grote� meerwaarde�

betekenen�voor�toekomstig�onderzoek�naar�de�energieconsumptie�van�woningen.�

�

�
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BIJLAGE�A�
�INVENTARIS�GEBOUWSCHIL�

1.�Scenario�Massief�Passief� �� ��
Opbouwpakket SimaPro�record�naam������������������������������������Volume�massa� massa

[kg/m³]� [kg]�

1.1�Funderingen� �� �� ��
Vorstrand�uit�licht�gewapend�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H� 2380� 27132�

1.2�Vloeren� �� �� ��
Vloer�op�volle�grond�Beton� �
Gestabiliseerd�zand�uit�cement�en�zand� Portland�cement,�strength�class�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H� 1700� 864�

Sand,�at�mine/CH�U_H 1700� 13533�
Waterdichting:�PE�folie� PE�film_H 940� 32�
Funderingsplaat�uit�gewapend�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H 2385� 30296�
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H 7850�
Dekvloer� Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H 1700� 6324�
Thermische�isolatie:�PUR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U_H 30� 357�
Uitvulchape� Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H 1700� 6324�
Keramische�tegels� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U 1700� 1012�
Cellenglas�onderbreking� Foam�glass,�at�plant/RER�U_H 110� 85�
Verdiepingsvloer� �
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipskartonplaat� gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 1045�
Structuur�verlaagd�plafond� Galvanised�steel_H
Welfsels�uit�voorgespannen�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H 2500� 23345�
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H
Gewapende�druklaag Portland�cement,�strength�class�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H� 1700� 4669�
Akoestische�isolatie:�rotswol� rock�wool,�at�plant/CH�U 35� 300�
Dampremmende�folie:�PE�folie� PE�film_H 950� 27�
Ongewapende�cementgebonden�chape� cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U 1700� 6077�
Keramische�tegels� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U 1700� 972�
Losse�elementen� �
Trap� Sawn�timber, hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�

plant/RER�U� 0,265� 500�

Vernis�trap� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 150g/m²� 0,83�
H�profielen� 7850� 117�
dorpels� concrete,�normal,�at�plant/CH�U 2380� 617�
� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 57�
Verdiepingsvloer�overkragend�(extra)�
Bekleding�uit�vezelcement� Fibre�cement�facing�tile,�at�plant/CH�U_H 1230� 76�
winddichtingsfolie:�PP� PP,�as�foil�for�subroof_H 950� 8�
Vuren�roostering�� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U� 450� 14�
Thermische�isolatie:�rotswol� rock�wool,�at�plant/CH�U 48� 28�
Welfsels�uit�voorgespannen�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H
Gewapende�druklaag� Portland�cement,�strength�class�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H�
Dampremmende�folie:�PE�folie� PE�film_H
Akoestische�isolatie:�rotswol� rock�wool,�at�plant/CH�U
Dampremmende�folie:�PE�folie� cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U
Ongewapende�cementgebonden�chape� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U
Keramische�tegels�
Losse�elementen� �
H�profielen� 7850� 392�

�



Opbouwpakket���������������������������������Sima�Pro�–�record�naam����������������������������������Volume�massa���Massa�
1.3�Buitenwanden�gelijkvloers���

Buitenwand� �

Buitenspouwblad:�parementsteen Brick,�at�plant/RER�U_H 1443� 918�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 665�
Matig�geventileerde�spouw� �
Thermische�isolatie:�PUR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 492�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 9210�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 84�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 844�
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Vensters�&�Buitendeuren� �
Beglazing�� Glazing,�triple�(3�IV),�U<0.5�W/m2K,�at�plant/RER�U_H
Raamprofielen� *�Window�frame,�wood,�U=1.5�W/m2K,�at�plant_
� superisolerend�+�kurk_vleugelraam/RER�U_H

1.4�Buitenwanden�verdieping���

Buitenwand� �

Buitenspouwblad:�parementsteen Brick,�at�plant/RER�U_H 1443� 10904�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 790�
Matig�geventileerde�spouw� �
Thermische�isolatie:�PUR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 580�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 10841�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 99�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 845�
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Vensters� �
Beglazing�� Glazing,�triple�(3�IV),�U<0.5�W/m2K,�at�plant/RER�U_H
Houten�raamprofielen� *�Window�frame,�wood,�U=1.5�W/m2K,�at�plant_
� superisolerend�+�kurk_vleugelraam/RER�U_H
Lateien�(alle)� �
Staal� Steel,�low�alloyed,�at�plant/RER�U_H 7850� 346�

1.5�Binnenwanden�gelijkvloers���
Dragend� �
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60% in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 299�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 2114�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 302�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 299�
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Binnendeuren� �
houten�omkadering� Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�plant/RER�U 450� 14�
kartonnen�structuur� Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,�at�plant/RER�U_H 60� 2�
multiplex�afwerking� Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500� 3�
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 1�
Omlijsting�deuren� Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�plant/RER�U 450� 7�
Niet�dragend� �
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 257�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 1001�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 525�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 258�
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Binnendeuren� �
houten�omkadering� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U 450� 13�
kartonnen�structuur� Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,�at�plant/RER�U_H 60� 1�
multiplex�afwerking� Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500� 2�
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 1�
omlijsting�deuren,�etc� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U

�



�

Opbouwpakket���������������������������������Sima�Pro�–�record�naam�����������������������������������Volume�massa��Massa�
1.6�Binnenwanden�verdieping��
Dragend� �
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 140�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 933�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 8�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 140�
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Niet�dragend� �
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 903�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 3509�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 1840�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 903�
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Binnendeuren� �
houten�omkadering Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U� 450� 13�
kartonnen�structuur Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,�at�plant/RER�U_H� 60� 1�
multiplex�afwerking Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500� 2�
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 1�
omlijsting�deuren,�etc Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U� 450� 5�

1.7�Dak� �� �� ��
Plat�dak�Beton� �
Waterdichting:�EPDM EPDM�for�roofing 1220� 181�
Thermische�Isolatie:�PIR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 562�
Dampscherm:�gewapend�
bitumenmembraan�

Bitumen�sealing,�at�plant/RER�U 940� 183�

Gewapende�druklaag Portland�cement,�strength�class�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H� 1700� 7012�
Welfsels�uit�voorgespannen�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H 2500� 21038�
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H 7850�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 1123�
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Dakrand� Aluminium�extruded�Western�Europe 0,005�
Plat�dak�Terras� �
Houten�terrasplanken� 500� 115�
Houten�lattage� 450� 12�
afstandvoetjes�uit�PP PP�PE,�as�board�for�subroof_H 910�
Waterdichting:�EPDM EPDM�for�roofing 1220� 19�
Thermische�Isolatie:�PIR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 66�
Dampscherm:�gewapend�
bitumenmembraan�

Bitumen�sealing,�at�plant/RER�U 940� 22�

Gewapende�druklaag Portland�cement,�strength�class�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H� 1700� 782�
Welfsels�uit�voorgespannen�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H 2500� 2346�
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H 7850�
Dakrand� Aluminium�extruded�Western�Europe 0,0009�
Balustrade� �
Buitenspouwblad:�parementsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H 1443� 131�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 40�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 336�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 176�
Dubbel�regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U� 450� 2�
Eiken�beplanking� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�

plant/RER�U� 500� 61�

muurkap� Fibre�cement�roof�slate,�at�plant/CH�U_H 22�
kg/m� 116�

Dakrandondersteuning� �
Muurplaten�dak� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U� 450� 10�

�



2.�Scenario�Houtskeletbouw�passief� �� ��
Opbouwpakket�� SimaPro�keuze� volumemassa�� massa��

[kg/m³]� [kg]�
2.1�Funderingen� �� �� ��
Vorstrand�uit�licht�gewapend�beton� concrete,�normal,�at�plant/CH�U� 2380� 27132�

2.2�Vloeren� �� �� ��
Vloer�op�volle�grond�Beton� � � �
Gestabiliseerd�zand�uit�cement�en�
zand�

Portland�cement,�strength�class�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H 1700� 856�

� Sand,�at�mine/CH�U_H 1700� 13406�
Waterdichting:�PE�folie� PE�film_H� 940� 32�
Funderingsplaat�uit�gewapend�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H 2385� 30012�
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H 1700� 6324�
Dekvloer� cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U 30� 357�
Thermische�isolatie:�PUR�platen Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U_H 1700� 6324�
Uitvulchape� cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U 1700� 1012�
Keramische�tegels� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U � �
Cellenglas�onderbreking� Foam�glass,�at�plant/RER�U_H 110� 138�
Verdiepingsvloer� � � �
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Gipskartonplaat� gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 1045�
Structuur�verlaagd�plafond� Galvanised�steel_H � �
Plaat� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U 650� 1083�
HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450� 128�

Thermische�Isolatie� Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 45� 585�
Plaat�(luchtdicht)� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U 650� 1083�
Thermische�Isolatie� Fibreboard�soft,�without�adhesives,�at�plant�(u=7%)/CH�U 270� 772�
Dampscherm� PE�film_H� 940� 27�
Uitvulchape� Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U 1700� 6078�
Betegeling� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U 1700� 972�

2.3�Losse�elementen� �� �� ��
Trap� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�

plant/RER�U�
500� 133�

Vernis�trap� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � 1�
H�profielen� � 7850� 117�
dorpels� concrete,�normal,�at�plant/CH�U 2380� 617�
� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 57�
Muurplaten�vloer�en�verdiepingsvloer� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450� 182�

Houten�omkadering�ramen�&�deuren�
gelijkvloers�

Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�
U�

450� 113�

Verdiepingsvloer�overkragend�
(extra)�

� � �

Bekleding� Fibre�cement�facing�tile,�at�plant/CH�U_H 700� 91�
Folie�(winddicht)� PP,�as�foil�for�subroof_H 940� 3�
Thermische�Isolatie� rock�wool,�at�plant/CH�U 35� 19�
Spouw�en�regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450� 1�

Thermische�Isolatie� Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 45� 61�

HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�
U�

� ��

Plaat�(luchtdicht)� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U � ��
Akoestische�Isolatie� Fibreboard�soft,�without�adhesives,�at�plant�(u=7%)/CH�U � ��
Dampscherm� PE�film_H� � ��
Uitvulchape� Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U � ��
Betegeling� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U � ��

Losse�elementen� �� �� ��
H�profielen� 7850� 392�

�



�

Opbouwpakket������������������������������Sima�Pro�–�record�naam�������������������������������������Volume�massa��Massa�
2.4�Buitenwanden�gelijkvloers� �
Buitenwand�HSB� �

Beplanking� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�
plant/RER�U�

600 1535

Spouw�en�regelwerk Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�
U�

450 191

Plaat�(waterdicht�en�dampopen)� Fibreboard�soft,�latex�bonded,�at�plant�(u=7%)/CH�U 270 1317
Thermische�Isolatie Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 60 1222
HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450 1211

Plaat�(luchtdicht)� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U 650 1014
Spouw�en�regelwerk�� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450 84

Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900 458
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Vensters�&�buitendeuren� �
Beglazing�� Glazing,�triple�(3�IV),�U<0.5�W/m2K,�at�plant/RER�U_H�
Raamprofielen� *�Window�frame,�wood,�U=1.5�W/m2K,�at�plant_
� superisolerend�+�kurk_vleugelraam/RER�U_H

2.5�Buitenwanden�verdieping� �� �

Buitenwand�HSB�

Beplanking�
Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�
plant/RER�U�

600 1749

Spouw�en�regelwerk�
Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�
U�

450 1453

Plaat�(waterdicht�en�dampopen)� Fibreboard�soft,�latex�bonded,�at�plant�(u=7%)/CH�U� 270 1494

Thermische�Isolatie� Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U� 60 1577

HSB�
Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at plant/RER�
U�

450 11831

Plaat�(luchtdicht)� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U� 650 1158

Spouw�en�regelwerk�(isolatie)�
Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�
U�

450 1731

Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U� 900 470

Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H�
Vensters�
Beglazing�� Glazing,�triple�(3�IV),�U<0.5�W/m2K,�at�plant/RER�U_H�
Raamprofielen� *�Window�frame,�wood,�U=1.5�W/m2K,�at�plant_�

superisolerend�+�kurk_vleugelraam/RER�U_H�

2.6�Binnenwanden�gelijkvloers� �
Dragend� �
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900 142
regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450 19

Thermische�Isolatie Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 60 100
HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450 750

regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�
U�

450 19

Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900 142
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Binnendeuren� �
houten�omkadering Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�

plant/RER�U�
450 14

kartonnen�structuur Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,�at�plant/RER�
U_H�

60 2

multiplex�afwerking Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500 3
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 1
Omlijsting�deuren� Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�

plant/RER�U�
450 7

Niet�dragend� �
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H

�



Opbouwpakket�������������������������������Sima�Pro�– record�naam������������� �� ����������� � ����Volume�massa��Massa�
regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U � �
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 135�
Thermische�Isolatie� Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 60� 87�
HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 653�
regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�

U�
450� 19�

Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 135�
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Binnendeuren� � � �
houten�omkadering� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 13�
kartonnen�structuur� Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,at�plant/RER�

U_H�
60� 1�

multiplex�afwerking� Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500� 2�
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � 1�
omlijsting�deuren� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U � �

2.7�Binnenwanden�verdieping� �� �� ��
Dragend� � � �
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 77�
regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 10�
Thermische�Isolatie� Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 60� 54�
HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 405�
regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 10�
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 77�
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Niet�dragend� � � �
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 445�
regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 10�
Thermische�Isolatie� Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 60� 287�
HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 2155�
regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 10�
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 445�
Verf�op�gipskartonplaat� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Binnendeuren� � � �
houten�omkadering� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 13�
kartonnen�structuur� Corrugated�board,mixed�fibre,single�wall,at�plant/RER�

U_H�
60� 1�

multiplex�afwerking� Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500� 2�
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � 1�
omlijsting�deuren,�etc� Sawn�timber,�softwood,planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U � �

2.8�Dak� �� �� ��
Plat�dak�� � � �

Waterdichting� EPDM�for�roofing 1220� 298�
Thermische�Isolatie� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 222�
Dampscherm� Bitumen�sealing,�at�plant/RER�U 940� 35�
Plaat� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U 650� 1053�
Thermische�Isolatie� Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 55� 975�
HSB� Sawn�timber, softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 1139�
Plaat�(luchtdicht)� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U 650� 1053�
Roostering� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 2430�
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 900� 616�
Verf�op�gipskartonplaat� � � �
Dakrand� Aluminium�extruded�Western�Europe � �
Plat�dak�terras� � � �
Terrasplanken� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�

plant/RER�U�
500� 124�

Lattage� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U 450� 124�
afstandvoetjes� PP�PE,�as�board�for�subroof_H � 0�
Waterdichting� EPDM�for�roofing 1220� 31�

�
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Opbouwpakket������������������������������Sima�Pro�– record�naam������������� �� ������������� ������Volume�massa��Massa�
Thermische�Isolatie Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30 22
Dampscherm� Bitumen�sealing,�at�plant/RER�U 940 3
Plaat� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U 850 141
Thermische�Isolatie Cellulose�fibre,�inclusive�blowing�in,�at�plant/CH�U 55 100
HSB� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U� 450 116
Plaat�(luchtdicht)� Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U 650 108
Spouw�en�regelwerk Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U� �
Gipskartonplaat� Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U �
Verf�op�gipskartonplaat� �
Dakrand� Aluminium�extruded�Western�Europe
Balustrade� �
Beplanking� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�

plant/RER�U�
500 75

Spouw�en�regelwerk Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U� 450 75
Plaat�(waterdicht�en�dampopen)� Fibreboard�soft,�latex�bonded,�at�plant�(u=7%)/CH�U 270 78
Binnenspouwblad� Light�clay�brick,�at�plant/DE�U 850 415
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900 929
Dubbel�regelwerk� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U� 450 15
Beplanking� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�

plant/RER�U�
500 61

muurkap� Fibre�cement�roof�slate,�at�plant/CH�U_H 22�kg/m 116

2.9�Losse�elementen� �� �
Muurplaten�dak� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U� 450 88
Houten�omkadering�ramen�&�deuren�
verdieping�

Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,at�plant/RER�U� 450 80
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3.�Scenario�Massief�toekomstige�Standaard�
Opbouwpakket�� Sima�Pro�–�record�naam� volumemassa�� massa��

[kg/m³]� [kg]�
3.1�Funderingen� �� �� ��
Vorstrand�uit�licht�gewapend�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H� 2380� /�

3.2�Vloeren� �� �� ��
Vloer�op�volle�grond�Beton� �
Aanvulling�van�gestabiliseerd�zand�en�
zandcement�

Portland�cement,strength�class�Z�52.5,at�plant/CH�U_H 1700� 13705�

� Sand,�at�mine/CH�U_H � �
Waterdichting:�PE�folie� PE�film_H� 940� 30�
Funderingsplaat�uit�gewapend�beton� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H 2380� �
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H 7850� �
Dekvloer� Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H 1700� 6324�
Thermische�isolatie:�PUR�platen Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U_H 30� 134�
Chape:�ongewapend�en�
cementgebonden�

Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H 1700� 6324�

Keramische�tegels� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U 1700� 1012�
Thermische�onderbreking:�cellenglas� Foam�glass,�at�plant/RER�U_H 110� 127�
Verdiepingsvloer� � � �
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Gipspleister� gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U 1300� 1207�
Welfsels� concrete,�normal,�at�plant/CH�U 2500� �
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H � �
Gewapende�druklaag� concrete,�normal,�at�plant/CH�U 2500� �
Akoestische�isolatie:�rotswol� rock�wool,�at�plant/CH�U 35� 75�
Dampremmende�folie:�PE�folie� PE�film_H� 950� 27�
Chape:�ongewapend�en�
cementgebonden�

cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U 1700� 3647�

Keramische�tegels� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U 1700� 972�

3.3�Losse�elementen� �� �� ��
Houten�trap� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�

plant/RER�U�
500� 133�

Vernis�trap� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 150g/m²� 1�
HEA�240�profielen� � 7850� 117�
dorpels:�prefab�beton�in�mortelbed� concrete,�normal,�at�plant/CH�U 2380� 617�
� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 57�
Verdiepingsvloer�overkragend�
(extra)�

�

Vezelcementplaat�bekleding� Fibre�cement�facing�tile,�at�plant/CH�U_H
winddichtingsfolie� PP,�as�foil�for�subroof_H
Roostering�uit�vurenhout� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U
Thermische�isolatie:�rotswol� rock�wool,�at�plant/CH�U
Welfsels� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H
Gewapende�druklaag� Portland�cement,�strength�class�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H
Akoestische�isolatie:�rotswol� rock�wool,�at�plant/CH�U
Dampremmende�folie:�PE�folie� PE�film_H�
Chape:�ongewapend�en�
cementgebonden�

cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U

Keramische�tegels� ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U

Losse�elementen� �� �� ��
HEA�240�profielen� 7850� 392�

3.4�Buitenwanden�gelijkvloers� �� �� ��
Buitenwand� � � �

Buitenspouwblad:�parementsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H 1443� 7755�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 812�
Matig�geventileerde�spouw� � � �
Thermische�isolatie:�PUR�platen Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 180�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 7462�

�
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Opbouwpakket������������������������������Sima�Pro�– record�naam������������� �� ������������� ������Volume�massa��Massa�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900 413
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300 836
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Vensters� �
Verbeterd�Hoogrendementsglas�� Glazing,�double�(2�IV),�U<1.1�W/m2K,�at�plant/RER�U_H�
Houten�raamprofielen� A�Window�frame,�wood,�U=1.5�W/m2K,�at�plant_
� standaard�type_vast�raam/RER�U_H
Regelbare�toevoeropeningen�
Deuren� �
Beglazing�� Glazing,�double�(2�IV),�U<1.1�W/m2K,�at�plant/RER U_H�
Houten�raamprofielen� A�Window�frame,�wood,�U=1.5�W/m2K,�at�plant
� _standaard�type_vast�raam/RER�U_H

3.5�Buitenwanden�verdieping� �� �� ��
Buitenwand� �

Buitenspouwblad:�parementsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H 1443 9637
Voegwerk� Cement�mortar,�at plant/CH�U 1900 1009
Matig�geventileerde�spouw�
Thermische�isolatie:�PUR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30 225
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850 9359
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900 518
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300 857
Verf�op�gipspleister
Vensters�
Verbeterd�Hoogrendementsglas�� Glazing,�double�(2�IV),�U<1.1�W/m2K,�at�plant/RER�

U_H�
Houten�raamprofielen� A�Window�frame,�wood,�U=1.5�W/m2K,�at�plant_
� standaard�type_vast�raam/RER�U_H
Regelbare�toevoeropeningen�
Lateien�(alle)�
Staal� Steel,�low�alloyed,�at�plant/RER�U_H 7850 346

3.6�Binnenwanden�gelijkvloers� ��
Dragend� �
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300 66
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850 1727
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900 16
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300 66
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Binnendeuren� �
houten�omkadering Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�

plant/RER�U�
450 14

kartonnen�structuur Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,�at�plant/RER�U_H� 60 2
multiplex�afwerking Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500 3
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 1
Omlijsting�deuren� Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�plant/RER�U� 450 7
Niet�dragend� �
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300 129
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850 775
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900 95
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300 129
Verf�op�gipspleister Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Binnendeuren� �
houten�omkadering Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�plant/RER�U� 450 13
kartonnen�structuur Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,�at�plant/RER�U_H� 60 1
multiplex�afwerking Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500 2
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H 1
omlijsting�deuren,�etc� Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�plant/RER�U�

�



Opbouwpakket������������������������������Sima�Pro�–�record�naam�������������������������������������Volume�massa��Massa�
3.7�Binnenwanden�verdieping� �� �� ��
Dragend� � � �
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 140�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 933�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 8�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 140�
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Niet�dragend� � � �
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 904�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 3509�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 7844�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 904�
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Binnendeuren� � � �
houten�omkadering� Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�

plant/RER�U�
450� 13�

kartonnen�structuur� Corrugated�board,�mixed�fibre,�single�wall,�at�
plant/RER�U_H�

60� 1�

multiplex�afwerking� Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U 500� 2�
laklaag� Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � 1�
omlijsting�deuren,�etc� Sawn�timber,�softwood,�raw,�kiln�dried,�u=20%,�at�plant/RER�U � �

3.8�Dak� �� �� ��

Plat�dak�Beton� � �
Waterdichting:�EPDM� EPDM�for�roofing 1220� 279�
Thermische�Isolatie:�PIR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 222�
Dampscherm:�gewapend�
bitumenmembraan�

Bitumen�sealing,�at�plant/RER�U 940� 28�

Betonnen�draagstructuur� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U � /�
Gipspleister� Base�plaster,�at�plant/CH�U 1300� 1123�
Verf�op�gipspleister� Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H � �
Dakrand� Aluminium�extruded�Western�Europe 0,00541902� �
Plat�dak�Terras� � � �
Houten�terrasplanken� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�plant/RER�U� 500� �
Houten�lattage� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U 450� �
afstandvoetjes�uit�polypropeen PP�PE,�as�board�for�subroof_H 910� �
Waterdichting:�EPDM� EPDM�for�roofing 1220� 19�
Thermische�Isolatie:�PIR�platen� Polyurethane,�rigid�foam,�at�plant/RER�U 30� 66�
Dampscherm:�gewapend�
bitumenmembraan�

Bitumen�sealing,�at�plant/RER�U 940� 22�

Druklaag� Portland�cement,�strength�class�Z�52.5 at�plant/CH�U_H 1700� 782�
Welfsels� Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H 2500� 2760�
Wapeningsstaal� Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H 7850� �
Dakrand� Aluminium�extruded�Western�Europe 0,000949061� �
Balustrade� � � �
Buitenspouwblad:�parementsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H 1443� 1063�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 328�
Binnenspouwblad:�snelbouwsteen� Brick,�at�plant/RER�U_H_H 850� 337�
Voegwerk� Cement�mortar,�at�plant/CH�U 1900� 176�
Dubbel�regelwerk:�vuren�� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�

plant/RER�U�
450� 2�

Houten�planken� Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�at�plant/RER�U� 500� 61�
muurkap� Fibre�cement�roof�slate,�at�plant/CH�U_H 22�kg/m� 116�
Dakrandondersteuning� � � �
Muurplaten�dak� Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�plant/RER�U 0,2204235� 450�

�



�

4.�Alternatieven�
Massiefbouw�
4.1�Vloer�op�volle�grond� d� �� aandeel� kg� recordnaam�SimaPro�
Basisscenario:�in�situ�betonplaat�
Gestabiliseerd�zand:�cement� 0,1� 1700 0,06 10 Portland cement,strength�Z�52.5,at�plant/CH�U_H
Gestabiliseerd�zand:�zand� 0,1� 1700 0,94 160 Sand,at�mine/CH�U_H�
PE�folie� 0,0004 940 0 PE�film_H
Funderingsplaat�beton� 0,15� 2385 358 concrete,�sole�plate�and�foundation,�at�plant/CH�U
Wapeningsstaal� �� 7850 11 Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H�
Dekvloer+chape� 0,1� 1700 170 Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H
Argexkorrels�en�traskalk��
Grind� 0,1� 2650 265 Gravel,�crushed,�at�mine/CH�U_H�
Geëxpandeerde�kleikorrels� 0,25� 430 108 Expanded�clay,�at�plant/DE�U_H�
Traskalk� 0,05� 1600 80 Limestone,�crushed,�for�mill/CH�U_H�
Traskalkmortel� 0,03� 1900 57 Lime�mortar,�at�plant/CH�U_H�
PE�folie� 0,0004 940 0 PE�film_H
Chape� 0,05� 1700 85 Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H
Verdiepingsvloer� d� � aandeel kg recordnaam�SimaPro�
Basisscenario:�welfsels�met�druklaag�
welfsels� 0,12� 2500 300 Concrete,�normal,�at�plant/CH�U_H�
wapeningsstaal� �� 7850 4 Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U_H�
druklaag� 0,03� 1700 51 Portland cement,�strength�Z�52.5,at�plant/CH�U_H
PE�folie� 0,0004 940 0 PE�film_H
chape� 0,05� 1700 85 Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H

Keramische�potten�en�T�balkjes�
keramische�potten� 0,12� 850 0,83 85 Brick,�at�plant/RER�U_H_H�
T�liggers� 0,12� 2500 0,17 0 Concrete,�normal,�at�plant/CH�U�
wapening� � 7850 1 Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U�
druklaag� 0,05� 1700 85 Concrete,�normal,�at�plant/CH�U�
PE�folie� 0,0004 940 0 PE�film_H
chape� 0,05� 1700 85 Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H
Breedplaatvloer�met�druklaag�
breedplaatvloer� 0,05� 2500 125 Concrete,�normal,�at�plant/CH�U�
druklaag� 0,08� 2500 193 Portland�cement,�strength�Z�52.5,�at�plant/CH�U_H
wapening� 0,05� 400 7 Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U�
PE�folie� 0,0004 940 0 PE�film_H
chape� 0,05� 1700 85 Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H
In�situ�beton�
ter�plaatse�gestort�beton� 0,15� 2500 371 Concrete,�normal,�at�plant/CH�U�
wapening� � 7850 4 Reinforcing�steel,�at�plant/RER�U�
PE�folie� 0,0004 940 0 PE�film_H
chape� 0,05� 1700 85 Cement�cast�plaster�floor,�at�plant/CH�U_H
Cellenbeton�systeemvloer�
cellenbeton�vloer� 0,2� 650 0,95 124 Autoclaved�aerated�concrete�block,�at�plant/CH�

U_H�
betonmortel�voegen 0,1� 1900 0,05 10 Cement�mortar,�at�plant/CH�U_H�
PE�folie� 0,0004 940 0 PE�film_H
chape� 0,05� 1700 85 Cement�cast�plaster floor,�at�plant/CH�U_H

Vloerafwerking d� � aandeel kg recordnaam�SimaPro�
keramische�tegels� 0,008 1700 0,97 13 Ceramic�tiles,�at�regional�storage/CH�U�
voegen� 0,008 1900 0,03 0 Adhesive�mortar,�at�plant/CH�U�
linoleum� 0,0025 260 1 linoleum�tiles_RER
vernis�(4�lagen)� 0,0008 150�g/m² 1 Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
plankenvloer� 0,022 500 11 Sawn�timber,�hardwood,�planed,�air�/�kiln�dried,�

u=10%,�at�plant/RER�U_H�
houten�roostering 0,035 450 0,12 16 Sawn�timber,�softwood,�planed,�air�dried,�at�

plant/RER�U_H_latten�
vernis�(4�lagen)� 0,0008 150�g/m² 1 Acrylic�varnish,�87.5%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
kurk� 0,004 550 0,95 2 Cork�slab,�at�plant/RER�U_H�
lijm� 0,004 950 0,05 0 Latex,�at�plant/RER�S�
laminaat� 0,007 1200 8 laminate�planks



ondervloerfolie� 0,0004� 940� 0 PE�film_H

Buitenwand� d� �� aandeel kg recordnaam�SimaPro
keramische�snelbouwsteen� 0,138� 850� 0,86 101 Brick,�at�plant/RER�U_H
cementmortel� 0,138� 1900� 0,14 36 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
keramische�snelbouwsteen� 0,138� 850� 0,99 116 Brick,�at�plant/RER�U_H_H
lijmmortel� 0,138� 1900� 0,02 4 Adhesive�mortar,�at�plant/CH�U_H�
keramische�snelbouwsteen� 0,138� 850� 0,94 110 Brick,�at�plant/RER�U_H_H
kalkmortel� 0,138� 1900� 0,06 16 Lime�mortar,�at�plant/CH�U
kalkzandsteen� 0,14� 2000� 0,92 257 Sand�lime�brick,�at�plant/DE�U
cementmortel� 0,14� 1900� 0,08 22 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
argexbetonblokken� 0,14� 1300� 0,91 166 Lightweight�concrete�block,�expanded�clay,�at�

plant/CH�U�
cementmortel� 0,14� 1900� 0,09 23 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
betonblokken� 0,14� 1600� 0,91 204 Concrete�block,�at�plant/DE�U
cementmortel� 0,14� 1900� 0,09 23 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
cellenbeton� 0,15� 535� 0,99 79 Autoclaved�aerated�concrete�block,�at�plant/CH�U�
lijmmortel� 0,15� 1900� 0,01 3 Adhesive�mortar,�at�plant/CH�U_H�
leemblokken� 0,175� 1500� 0,89 234 Limestone,�milled,�loose,�at�plant/CH�U_2de�orde�
leemmortel� 0,175� 1900� 0,11 36 Lime�mortar,�at�plant/CH�U

Buitenspouwblad� d� �� aandeel kg recordnaam�SimaPro
baksteenmetselwerk� 0,88� 1443� 0,81 1029 Brick,�at�plant/RER�U_H
cementmortel� 0,88� 1900� 0,19 318 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
kalkzandsteen� 0,09� 2000� 0,92 165 Sand�lime�brick,�at�plant/DE�U
cementmortel� 0,09� 1900� 0,08 14 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
betonblokken� 0,09� 1900� 0,91 156 Concrete�block,�at�plant/DE�U
cementmortel� 0,09� 1900� 0,09 15 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
leemblokken� 0,1� 1160� 0,89 103 Limestone,�milled,�loose,�at�plant/CH�U_2de�orde�
cementmortel� 0,1� 1900� 0,11 21 Cement�mortar,�at�plant/CH�U_H

Binnenwand� d� �� aandeel kg recordnaam�SimaPro
keramische�snelbouwsteen� 0,088� 850� 0,81 61 Brick,�at�plant/RER�U_H_H
cementmortel� 0,088� 190� 0,19 3 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
kalkzandsteen� 0,09� 2000� 0,92 165 Sand�lime�brick,�at�plant/DE�U
cementmortel� 0,09� 1900� 0,08 14 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
argexbetonblokken� 0,09� 800� 0,91 66 Lightweight�concrete�block,�expanded�clay,�at�

plant/CH�U�
mortel� 0,09� 1900� 0,09 15 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
betonblokken� 0,09� 1900� 0,91 156 Concrete�block,�at�plant/DE�U
cementmortel� 0,09� 1900� 0,09 15 Cement�mortar,�at�plant/CH�U
cellenbeton� 0,1� 535� 0,99 53 Autoclaved�aerated�concrete�block,�at�plant/CH�U�
lijmmortel� 0,1� 1900� 0,01 2 Adhesive�mortar,�at�plant/CH�U_H�
leemblokken� 0,1� 1160� 0,89 103 Limestone,�milled,�loose,�at�plant/CH�U_2de�orde�
cementmortel� 0,1� 1900� 0,11 21 Lime�mortar,�at�plant/CH�U
gipsblokken� 0,07� 950� 0,99 66 gypsum�block,�at�plant/RER�U_H
lijmmortel� 0,07� 1900� 0,01 1 Adhesive�mortar,�at�plant/CH�U_H�

Wandafwerking� d� �� kg recordnaam�SimaPro
gipspleister� 0,012� 1300� 16 Base�plaster,�at�plant/CH�U_H
leempleister� 0,015� 1800� 27 Clay�plaster,�at�plant/CH�U_H

Dak� �� ��
cfr.�Verdiepingsvloer� � �

Dakbedekking� d� �� aandeel kg recordnaam�SimaPro
�EPDM�(gekleefd)� 0,0015� 1220� 2 EPDM�for�roofing
grind�ballastlaag� 0,04� 55�kg/m² 55 Gravel,�round,�at�mine/CH�U_H
Gemodificeerde�bitumen:�
bitumen�

0,006� 1520� 0,90 9 bituminous�glass�fibre�felt_H

Gemodificeerde�bitumen:�SBS� 0,006� 1520� 0,10 9 Acrylonitrile�butadiene�styrene�copolymer,�ABS,�at�
plant/RER�U_H�

bitumineuze�hechtingslaag� � 200�g/m² 0 Bitumen�adhesive�compound,hot,at�plant/RER�U_H�
bitumineus�membraan� 0,0004� 940� 0 Bitumen�sealing�V60,�at�plant/RER�U_H�
grind�ballastlaag� 0,04� 55�kg/m² 55 Gravel,�round,�at�mine/CH U_H
PVC� 0,0015� 1235� 2 Polyvinylchloride,�suspension�polymerised,�at�

plant/RER�U_H�



�

HDPE�wapening� 0,0015 1235 2 Polyethylene,�HDPE,�granulate,�at�plant/RER�U_H
zand�als�substraat� 0,065 1400 91 Gravel,�unspecified,�at�mine/CH�U_H�
filterdoek� 0,01� 20 0 Textile,�jute,�at�plant/IN�U�
argex�drainagekorrels� 0,02� 1090 22 Expanded�clay,�at�plant/DE�U_H�
PP�drainageplaat� 0,0004 575 0 PP,�as�foil�for�subroof_H�
EPDM�(gekleefd)� 0,0015 1220 2 EPDM�for�roofing

Houtskeletbouw� �� �� �� �� ��
Buitenwand� d� � aandeel kg recordnaam�SimaPro�
pavatex�isolair�l� 0,052 270 14 Fibreboard�soft,latex�bonded,at�plant�(u=7%)/CH�U
vuren�constructiehout� 0,25� 450 0,12 113 Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�

plant/RER�U�
OSB�plaat� 0,018 800 14 Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U�
pavatex�isolair�l� 0,052 270 14 Fibreboard�soft,latex�bonded,at�plant�(u=7%)/CH�U
FJI�(OSB)� 0,22� 800 0,01 176 Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U�
FJI�(balkjes)� 0,22� 450 0,03 99� Plywood,�indoor�use,�at�plant/RER�U�
OSB�plaat� 0,018 800 14 Oriented�strand�board,�at�plant/RER�U�

Wandafwerking d� � aandeel kg recordnaam�SimaPro�
vuren�constructiehout�uit�België� 0,7� 450 0,12 315 Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�

plant/RER�U�
gipskartonplaat� 0,095 900 86 Gypsum�plaster�board,�at�plant/CH�U�
verf� � 150g/laag 0 Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
vuren�constructiehout�uit�België� 0,7� 450 0,12 315 Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�

plant/RER�U�
gipsvezelplaat� 0,1� 1150 115 Gypsum�fibre�board,�at�plant/CH�U_H�
verf� �� 150g/laag 0 Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
leempleister� 0,015 1800 27
houtvezelisolatieplaat� 0,018 270 5 Clay�plaster,�at�plant/CH�U_H�
verf� � 150g/laag 0 Alkyd�paint,�white,�60%�in�H2O,�at�plant/RER�U_H
Buitenspouwblad� d� � kg recordnaam�SimaPro�
Beplanking� 0,027 500 14 Sawn�timber,�hardwood,�planed,�kiln�dried,�u=10%,�

at�plant/RER�U�
Regelwerk� 0,03� 450 0,05 1 Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�

plant/RER�U�
Keramische�baksteen� 0,088 1443 0,81 103 Brick,�at�plant/RER�U_H�
cementmortel� 0,088 1900 0,19 Cement�mortar,�at�plant/CH�U�
Vezelcementplaat 0,019 800 15 Fibre�cement�roof�slate,�at�plant/CH�U_H�
Regelwerk� 0,03� 450 0,05 1 Sawn�timber,�softwood,�planed,�kiln�dried,�at�

plant/RER�U�
Keramische�tegels 0,026 850 22 Roof�tile,�at�plant/RER�U_H�
Metalen�profielen � 0,380

kg/m�
0,733
m/m²

0 Galvanised�steel_H

Schroeven� � 0,001
kg/st�

1,467
st/m²�

0 Chromium�steel�18/8,�at�plant/RER�U_H�

Bepleistering� 0,015 1300 20 Cover�coat,�mineral,�at�plant/CH�U_H�
Glasvezel�wapeningsnet� 0,001 80g/m² 0 Glass�fibre,�at�plant/RER�U_H�

Balken� d� � kg recordnaam�SimaPro�
HEA�profiel� 0,23� 7850 53 Steel,�low�alloyed,�at�plant/RER�U_H�
vuren�gelamineerde�ligger� 0,32� 450 20 Glued�laminated�timber,indoor�use,�at�plant/RER�U

�



 



�
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BIJLAGE�B�
DIMENSIONERING�VAN�DE�TECHNISCHE�INSTALLATIES�

1. INSTALLATIECOMPONENTEN�VOOR�VENTILATIE�

1.1. Ventilatiesysteem�D�

De� passiefwoning� is� uitgerust� met� een� balansventilatie� met� warmteterugwinning.� Het�

totale� debiet� waarop� de� installatie� berekend� is,� bedraagt� 300� m³/h.� Het� ventilatietoestel�

bevat� twee� gelijkstroomventilatoren� met� een� capaciteit� van� 300� m³/h� en� een� kunststof�

warmtewisselaar� met� een� rendement� van� 88.2%� (volgens� EN308)� en� een� volledige� en�

automatische� bypass� voor� in� de� zomermaanden.� Als� vorstbeveiliging� voor� de�

warmtewisselaar� wordt� een� grondbuis� gebruikt.� Er� is� ook� een� fijnstoffilter� voor� de�

toevoerlucht� en� een� groffilter� voor� de� afvoerlucht� voorzien.� Het� ventilatiesysteem� wordt�

geregeld�met�behulp�van�een�driestandenschakelaar�en�automatische�vochtdetectie.�In�de�

EPB�software�wordt�als�vermenigvuldigingsfactor�voor�de�uitvoeringskwaliteit�een�waarde�

bij� ontstentenis� van� 1,5� ingevuld� en� de� rekenwaarde� voor� het� gemiddeld� elektrisch�

ventilatorvermogen�bedraagt�55,3W�per�ventilator.�

�
Figuur�B.1:�Passiefscenario:�debieten�voor�pulsie�en�extractie�van�ventilatiesysteem�D�

Het� ontwerp� van� de� ventilatiekanalen� wordt� overgenomen� uit� de� oorspronkelijke�

woningplannen.�Het�ventilatietoestel�bevindt�zich�in�de�berging,�vanwaar�de�kanalen�in�het�

valse�plafond�van�het�gelijkvloers�de�verschillende�vertrekken�bedienen.�De�kanalen�die�de�

verdieping� bedienen,� bevinden� zich� ook� in� dit� valse� plafond� en� doorprikken� de�
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verdiepingsvloer� ter� plaatse� van� inbouwkasten� van� de� slaapkamers� en� een� technische�

spouw� in� de� wc.� De� kanaalsecties� worden� berekend� op� basis� van� de� formule�C � D
AEFF 5

G 5 493�met�als�luchtsnelheid�v�=�2�m/s.�De�kanalen�zijn�flexibel�en�bestaan�uit�een�metalen�

spiraal� met� bekleding� uit� aluminium� en� PET.� Ter� plaatse� van� de� pulsie� of� extractie� in� de�

ruimtes�bevindt�zich�een�regelbaar�toevoer��of�afvoerventiel.�

� Pulsiekanalen� Extractiekanalen�
Diameter�200�mm� 3�m� 3�m�
Diameter�150�mm� 12�m� 6�m�
Diameter�100�mm� 24�m� 9�m�
Diameter�80�mm� 21�m� 3�m�

Tabel�B.1:�Ventilatie:�kanaalsecties�en�lengtes.�

Om� luchtcirculatie� tussen� verschillende� ruimtes� mogelijk� te� maken,� zijn� er� ook�

doorstroomopeningen�nodig.�Dit�kunnen�roostertjes�in�de�deuren�of�wanden�zijn,�of�grote�

kieren�onder�de�deuren.�Gezien�hun�verwaarloosbare�bijdragen�aan�de�ingebedde�energie,�

wordt�van�deze�componenten�abstractie�gemaakt.�

1.2. Ventilatiesysteem�C+�

In� de� standaardwoning� wordt� geopteerd� voor� vraaggestuurde� natuurlijke� ventilatie.� De�

ventilatiedebieten� zijn� dezelfde� als� voor� de� passiefwoning� en� de� afvoerkanalen� en�

doorstroomopeningen�zijn�dan�ook�identiek�gedimensioneerd�(zie�tabel�B.1).��

�
Figuur�B.2:�Standaardscenario:�debieten�voor�pulsie�en�extractie�van�ventilatiesysteem�C�
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Het� ventilatiesysteem� wordt� enerzijds� gestuurd� via� de� luchttoevoerroosters� in� de�

verblijfsruimtes� en� anderzijds� door� het� activeren� van� de� gelijkstroomventilator� voor�

luchtafvoer.�De�metingen�die�gebeuren�zijn:��

� CO2�–�detectie�in�de�verblijfsruimtes�

� Relatieve�vochtigheid�in�de�natte�ruimtes�

� Aanwezigheidsdetectie�in�de�toiletten�

� Buitentemperatuur�aan�de�toevoerroosters�

� Binnentemperatuurmeting�in�de�verblijfsruimtes�

Het�gekozen�systeem�C�behoort�tot�de�meer�innovatieve�systemen�‘C+’�die�vandaag�op�de�

markt� zijn,� met� een� nauwkeurige� sturing� op� basis� van� de� verschillende� vernoemde�

parameters.� Ook� de� ventilator� is� erg� efficiënt,� met� als� rekenwaarde� voor� het� gemiddeld�

elektrisch� ventilatorvermogen� een� waarde� van� 22,5� W.� Om� de� eigenschappen� van� het�

systeem� in� EPB� software� weer� te� geven,� wordt� op� basis� van� gelijkwaardigheid� een�

vermenigvuldigingsfactor� van� 0,478� meegegeven,� die� vervolgens,� net� zoals� in� systeem� D,�

met� een� uitvoeringskwaliteit� van� 1,5� vermenigvuldigd� wordt.� De� ingegeven� m�factor�

bedraagt�dus�0,717.��

1.3. Vergelijkende�analyse�van�ventilatiesystemen��
Berekening�van�de�energiebehoefte�voor�verwarming�tgv�ventilatieverliezen�

�� Jan� Feb� Ma
a� Apr� Mei� Jun� Jul� Aug� Sep� Okt� Nov� Dec� Totaal�

(MJ)�
Maandgemiddelde�
buitentemperatuur�
	em�(°C)�

3,2� 3,9� 5,9� 9,2� 13,3� 16,2� 17,6� 17,6� 15,2� 11,2� 6,3� 3,5� �

Maandlengte�tm�(Ms)� 2,68� 2,42� 2,68� 2,59� 2,68� 2,59� 2,68� 2,68� 2,59� 2,68� 2,59� 2,68�
Q�(T,�heat,�seci,�m)� 6976� 6003� 5704� 4014� 2215� 821� 189� 189� 1277� 3205� 5337� 6835� 42765�
Q�(V,�heat,�seci,�m)�� 3627� 3121� 2966� 2087� 1152� 427� 98� 98� 664� 1667� 2775� 3554� 22236�
H�(V,�heat,�seci)� 91� 91� 92� 91� 92� 92� 91� 91� 91� 92� 92� 92�
H�(b�vent,�heat,�seci)� 49� 49� 49� 49� 49� 49� 49� 49� 49� 49� 49� 49�
Q�(b�vent,�heat,�seci)� 1947� 1676� 1593� 1120� 619� 229� 53� 53� 356� 895� 1490� 1908� 11939�
�� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18� 0,18�
Winsten� 2721� 3145� 3986� 4146� 4683� 4482� 4517� 4470� 4020� 4099� 2961� 2501� 45731�
�� 1� 1� 1� 1� 1� 0� 0� 0� 0� 1� 1� 1�
Netto�
energiebehoefte�

1448� 1099� 866� 393� 41� 0� 0� 0� 10� 214� 948� 1449� 6467�

Bruto�energiebehoefte� 1627� 1235� 973� 441� 46� 0� 0� 0� 11� 241� 1065� 1628� 7266�
Eindenergieverbruik� 1660� 1260� 993� 450� 46� 0� 0� 0� 11� 246� 1086� 1661� 7414�
Berekening�van�het�elektriciteitsgebruik�van�de�ventilatoren��
Elektriciteitsverbruik�
ventilatoren� 17� 15� 17� 16� 17� 16� 17� 17� 16� 17� 16� 17� 709�

�Tabel�B.2:�Berekening�van�het�eindenergieverbruik�van�ten�gevolge�van�ventilatieverliezen�en�
elektriciteitsverbruik�voor�ventilatiesysteem�C+�in�een�standaardscenario.�
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In�deel�6�van�hoofdstuk�8�worden�systemen�C+�en�D�met�mekaar�vergeleken.�Daartoe�wordt�

niet� alleen� de� ingebedde� energie� beschouwd,� maar� ook� de� warmteverliezen� ten� gevolge�

van� het� ventileren� en� de� hulpstroom� voor� de� ventilatoren.� In� tabel� B.2� wordt� voor�

ventilatiesysteem�C+�de�berekening�van�de�warmteverliezen�voor�enkel�bewuste�ventilatie�

weergegeven,� daar� deze� in� de� EPB� software� bij� de� warmteverliezen� voor� in/ex�filtratie�

gerekend� worden.� De� warmteverliezen� door� transmissie� (QT,heat,seci,m)� en� deze� door��

ventilatie� en� in/ex�filtratie� (QV,heat,seci,m)� worden� overgenomen� uit� de� EPB� Software.�

Vervolgens� wordt� de� warmteoverdrachtscoëfficiënt� voor� in/ex�filtratie� en� ventilatie�

berekend:�HDIJKLMINK	� � OPIQRSTIURVWIX2YZ[RX�5MX.�Hieruit�wordt�de�warmteoverdrachtscoefficiënt�voor�

enkel� bewuste� ventilatie� gefilterd:�H�K\
]K^MIJKLMINK	� � HDIJKLMINK	� � 
4I=@ 5 _W`
RaIJKLMINK	�

�.�

De� warmteverliezen� voor� bewuste� ventilatie� zijn� dan:�

H�K\
]K^MIJKLMINK	� � H�K\
]K^MIJKLM
NK	�
b
�> � cK�� d e�.� Van� deze� waarde� wordt� een�

aandeel� van� de� warmtewinsten� van� het� gebouw� afgetrokken� om� alzo� de� netto�

energiebehoefte� te� bekomen,� waaruit� eenvoudig� de� bruto�energiebehoefte� en� het�

eindenergieverbruik� worden� berekend� (uitgaande� van� factoren� uit� EPB� voor�

systeemrendement�en�ketelrendement).�Het�elektriciteitsgebruik�van�de�ventilatoren�wordt�

eenvoudigweg�uit�de�EPB�software�overgenomen.�

2. ELEMENTEN�VOOR�WARMTEOPWEKKING�EN��OPSLAG�

2.1. Warmteverliesberekening�

Om� de� eindelementen� en� de� benodigde� vermogens� voor� ruimteverwarming� te� kunnen�

dimensioneren,� moet� eerst� de� warmtevraag� van� iedere� ruimte� van� de� woning� bepaald�

worden.�Daarvoor�heb�ik�de�warmteverliesberekening�in�de�Belgische�norm�NBN�B�62�003�

toegepast.� Onderstaande� tabel� geeft� de� warmteverliezen� per� ruimte� weer,� rekening�

houdend� met� de� warmteverliezen� door� transmissie,� infiltratie� en� ventilatie,� en� met� de�

oriëntatie� van� de� wanden.� De� totale� warmteverliezen� van� het� Passiefscenario� worden�

begroot�op�2.5�kW�en�deze�van�het�standaardscenario�bedragen�9�kW�(zie�tabel�B.3�en�B.4)�

Vertrek 	i 
(°C) 

�t 
(W) 

�v 
(W)  M0 Mcw 
tot    

(W) 

������������������������������������������������������������

1� Vin/ex,� heat,� seci� als� gemiddeld� in/exfiltratiedebiet� gelijk� aan� het� lekdebiet� bij� 50Pa� per� oppervlakte� eenheid�
(6,7m³/h/m²�voor�het�standaardscenario,�0,5m³/h/m²�voor�het�passiefscenario),�vermenigvuldigd�met�0,04�en�
met�de�warmteverliesoppervlakte�van�de�woning�(respectievelijk�465�en�489�m²).�
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Leef/eet/keuken 21 1001 183 ZO-ZW 0,0125 0,00 1199
Berging 16 -1,1 31 NO 0,0375 0,00 31
WC 0 16 8 4 - 0,0000 0,00 12
Inkomhal 16 0 22 W 0,0250 0,00 22
Nachthal 16 -112 21 NW 0,0375 0,00 -94
WC 1 16 -9 5 NO 0,0375 0,00 -4
Badkamer 23 342 31 NW 0,0375 0,00 387
Slaapkamer 1 20 303 68 ZO 0,0125 0,00 374
Slaapkamer 2 20 215 50 ZO 0,0125 0,00 269
Slaapkamer 3 20 276 57 ZW 0,0125 0,00 338
Woning 2023 472 2534

Tabel�B.3:�Warmteverliezen�Passiefscenario�(Uit�warmteverliesberekening)�

Vertrek 	i 
(°C) 

�t  
(W) 

�v 
(W)  M0 Mcw 
tot  

(W) 
Leef/eet/keuken 21 1863 1752 ZO-ZW 0,0125� 0,01� 3705
Berging 16 161 300 NO 0,0375� 0,00� 479
WC 0 16 120 37 - 0,0000� 0,00� 157
Inkomhal 16 0 209 W 0,0250� 0,00� 215
Nachthal 16 �70 203 NW 0,0375� 0,00� 138
WC 1 16 31 50 NO 0,0375� 0,00� 84
Badkamer 23 520 294 NW 0,0375� 0,00� 845
Slaapkamer 1 20 629 638 ZO 0,0125� 0,00� 1282
Slaapkamer 2 20 470 476 ZO 0,0125� 0,01� 967
Slaapkamer 3 20 563 547 ZW 0,0125� 0,00� 1124
Woning  4287 4508    8998

Tabel�B.4:�Warmteverliezen�Standaardscenario�(Uit�warmteverliesberekening)��

Opmerkingen�bij�de�warmteverliesberekening:�

� Voor� de� berekening� van� de� basisinfiltratieverliezen� wordt� volgende� formule�

toegepast:�f] � 49=@ 5 _ 5 gh] 5 � � i� � h�^jk 5 c� � cK���(Janssens�2008,�p.110).��

� In� de� berekening� van� het� infiltratievoud� wordt� een� correctiefactor� x=15�

aangenomen.� In� de� EPB� Software� wordt� een� waarde� van� x=25� gebruikt,�

overeenkomstig� een� sterke� beschutting.� Deze� factor� zou� voor� deze� woning� erg�

optimistisch�zijn.�De�waarde�x=10�voor�een�blootgestelde�ligging�is�dan�weer�eerder�

pessimistisch�voor�een�woning�in�een�verkaveling.��

2.2. Tapwateropwarming�en�dimensionering�van�de�boilers�

Er� wordt� gerekend� op� ca.� 35� liter� water� aan� 60°C� (of� ca.� 50� liter� water� van� 45°C)� per�

persoon�per�dag.�Dat�komt�overeen�met�ongeveer�0.25�kW�per�persoon�wanneer�het�water�

8u�opwarmt.�Voor�een�gezin�van�4�personen�maakt�dit�1�kW�stooklasttoeslag.�
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Het� boilervolume� voor� warm� tapwater� wordt� dan� geschat� op� 140� liter� per� dag� (of� ca.� 35�

liter�per�persoon�bij�60°C).�De�gekozen�warmwaterboilers�in�dit�project�hebben�een�inhoud�

van� 160� liter.� Enkel� in� geval� er� zonnecollectoren� voorkomen,� wordt� een� grotere� boiler�

gekozen.���

2.3. Dimensionering�thermische�zonnecollectoren�en�zonneboiler�

Wanneer� er� zonnecollectoren� worden� ingezet� voor� tapwateropwarming,� dient� de� boiler�

een� factor� 1.5� à� 2� groter� gedimensioneerd� te� worden� dan� in� andere� gevallen,� zodat� op�

jaarbasis� een� 50� à� 60%� van� de� warmwaterbehoefte� d.m.v.� zonnewarmte� kan� gedekt�

worden.� Dit� percentage� noemt� men� de� solaire� dekkingsgraad.� In� dit� project� is� een� boiler�

van�minimum�2x140l�nodig.�Er�wordt�daarom�een�boiler�van�300�liter�inhoud�geselecteerd.��

Overeenkomstig�de� richtlijnen�van� fabrikanten�en�de�EPB�software�worden�vervolgens�de�

collectoroppervlaktes� bepaald.� Eén� vlakkeplaatcollector� met� 2,33m²� apertuuroppervlakte�

staat�in�voor�een�solaire�dekkingsgraad�van�37%,�een�tweede�collector�trekt�dit�cijfer�op�tot�

55%�en�door�toevoeging�van�een�derde�collector�wordt�66%�gedekt.�Verdere�uitbreidingen�

tot�4�à�5�stuks�doen�de�dekkingsgraad�maar�zeer�matig�toenemen.�Om�deze�reden�wordt�

gekozen�voor�3�collectoren�die�worden�opgesteld�op�54°�naar�het�zuidwesten�en�onder�een�

hellingshoek�van�25°.��

Naast� vlakkeplaatcollectoren� bestaan� er� eveneens� vacuümbuiscollectoren� met� een�

oppervlakte�van�2�of�3�m²�per�stuk.�De�vuistregel�stelt�dat�1m²�collector�overeenstemt�met�

100�liter�boilervolume.��

2.4. Dimensionering�ketels�

Het�nuttige�ketelvermogen�wordt�telkens�begroot�op�1,1�keer�de�vastgestelde�stooklast.�

PASSIEFSCENARIO� � RVW� SWW� RVW+SWW�
Vastgestelde�stooklast� kW� 2,5� 1� 3,5�
Nuttig�ketelvermogen� kW� 2,8� 1,1� 3,9�
Werkelijk�vermogen�� � � � �
Pelletketel� kW� NVT� NVT� 2�8�
Pelletketel�met�condensatie� kW� NVT� NVT� 3,9�
Gascondensatieketel� kW� NVT� NVT� 3,8�13�
Inhoud�Buffervat�en�boiler� � � � �
Combibufferboiler�(igv�zocol)� liter� 600� � �
Boiler�voor�sww� liter� 160� � �
Boiler�voor�sww�(igv�zocol)� liter� 300� � �
Buffervat�voor�rvw� liter� 250� � �
Pelletopslag� � � � �
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Volume�opslagruimte� m³� 10� � �
Opp�opslagruimte� m²� 4� � �
Nuttig�opslagvolume� m³� 6,6� � �
STANDAARDSCENARIO� � RVW� SWW� RVW+SWW�
Vastgestelde�stooklast� kW� 9,0� 1,0� 10,0�
Nuttig�ketelvermogen� kW� 9,9� 1,1� 11�
Werkelijk�vermogen�� � � � �
Pelletketel� kW� NVT� NVT� 4�12�
Gascondensatieketel� kW� � � 3,8�13�
Inhoud�Buffervat�en�boiler� � � � �
Buffervat�voor�rvw� liter� 650� � �
Boiler�voor�sww�(igv�zocol)� liter� 300� � �
Boiler�voor�sww�� liter� 160� � �
Buffervat�voor�rvw� liter� 650� � �
Pelletopslag� � � � �
Volume�opslagruimte� m³� 3,5� � �
Opp�opslagruimte� m²� 1,5� � �
Nuttig�opslagvolume� m³� 2,4� � �

Tabel�B.5:�Vermogen�van�de�toegepaste�ketels�

2.5. Dimensionering�van�de�warmtepompinstallatie�

2.5.1. Warmtepomp�

De� warmtepompen� worden� gedimensioneerd� met� behulp� van� de� aanwijzingen� van� een�

fabrikant2.� De� vastgestelde� stooklast� is� de� stooklast� voor� ruimteverwarming� en/of�

tapwateropwarming.� De� dagwarmtehoeveelheid� is� dan� de� stooklast� vermenigvuldigd� met�

het� aantal� uren� in� een� dag� (24� uren).� Men� gaat� ervan� uit� dat� bij� een� minimale�

buitentemperatuur�de�warmtepomp�maximaal�3�keer�2�uur�blokkeert,�waardoor�er�slechts�

18�uur�per�dag� ter�beschikking�staat.�Wegens�de� inertie�van�gebouwen,�wordt�met�2�uur�

geen� rekening� gehouden.� Dit� leidt� tot� het� rekenkundig� stookvermogen� van� de�

warmtepomp.�Het�vermogen�van�de�warmtepomp�moet�groter�zijn�dan�deze�waarde�en�is�

weergegeven�in�tabel�B.7.�

2.5.2. Vermogenscoëfficiënt�van�de�warmtepomp�

Het� rendement� van� een� warmtepomp� wordt� uitgedrukt� door� een� vermogenscoëfficiënt�

(‘Coëfficiënt�of�Performance’�of�COP)�die�de�verhouding�weergeeft�tussen�de�hoeveelheid�

opwekte� warmte�energie� en� de� ingebrachte� elektrische� energie.� Hoe� hoger� de� COP�

������������������������������������������������������������

2�Planningsaanwijzingen�van�de�betreffende�producten,�Viessmann.�
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waarde,�des�te�efficiënter� is�de�warmtepomp.�De�COP�waarde� is�sterk�afhankelijk�van�het�

temperatuursverschil� tussen� het� ingebrachte� medium� en� de� gewenste�

opwekkingstemperatuur.�Om�vergelijking�tussen�verschillende�warmtepompen�mogelijk�te�

maken,� wordt� daarom� door� de� norm� EN� 14511� een� gestandaardiseerde� COP� bij�

testcondities�gedefinieerd.��

In� de� EPB�software� wordt� onderscheid� gemaakt� tussen� warmtepompen� die� dienen� voor�

ruimteverwarming�(RVW)�en�warmtepompen�voor�het�verwarmen�van�sanitair�warm�water�

(SWW).�De�efficiëntie�van�een�warmtepomp�voor�RVW�wordt�door�de�gebruiker�ingegeven�

onder�vorm�van�de�COP�overeenkomstig�EN14511.�De�software�berekent�een�gemiddelde�

seizoensprestatiefactor� (SPF)� die� rekening� houdt� met� de� ontwerptemperaturen� voor� het�

warmteafgiftesysteem�en�de�temperaturen�van�de�bron�waaruit�warmte�wordt�onttrokken.�

Deze�waarde�is�het�opwekkingsrendement�van�het�verwarmingssysteem.�

Voor� de� warmtepompen� voor� SWW� wordt� in� de� EPB�software� standaard� een� rendement�

van�1,4�of�1,45� (afhankelijk�van�of�er�wel�of�niet�een�warmwaterbuffer�voorzien� is).�Deze�

waarde� lijkt� echter� zeer� conservatief� te� zijn� in� vergelijking� met� de� COP�waarden� van�

courante�installaties�voor�het�opwekken�van�watertemperaturen�van�65°C.� �Daarom�maak�

ik�zelf�een�berekening�voor�de�seizoensprestatiefactor� (zie�hieronder),�die�onder�de�vorm�

van�een�‘externe�warmtelevering’�in�de�EPB�software�zal�worden�ingegeven.��

Opwekkingsrendement�of�seizoensprestatiefactor�

De�seizoensprestatiefactor�wordt�berekend�door�de�volgende�formule:�lmK^IJKLM � nop �
qr 5 qsr 5 qtu�tN 5 q�vw 5 x�oMKNM � met� qr � � � 494�@= � :3� � 49y>� en� qs[ � � �
494�z4 � 3� � �9�3� (uitgaande� van� een� verschil� van� 20°C� tussen� de� aan�� en�

afvoertemperatuur� naar� het� buffervat).� In� het� geval� van� een� bodemwarmtepomp� is�

qtu�tN � 2
2{|}~X}UB|��.� Dit� levert� zowel� voor� het� passiefscenario� met� pomp� van� 0.04� kW�

als�het�standaardscenario�met�pomp�van�0.1�kW,�een�waarde�van�0.99�op.�In�geval�van�een�

ventilatielucht/water� warmtepomp� bedraagt� fahu=� 1.� Deze� factoren� worden�

vermenigvuldigd�met�de�berekende�COP�waarden.���

Bodem/water�warmtepomp�

Een� bodem/water� warmtepomp� haalt� warmte� uit� de� ondergrond� via� een� net� van� sondes�

waarin�een�warmtedragend� fluïdum�circuleert.� In�de�ondergrond�kan�men�gedurende�het�

jaar� een� bij� benadering� constante� temperatuur� aannemen� van� ongeveer� 10°C.� Uit� de�
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prestatietabel�van�een�hedendaagse�warmtepomp� in�overeenstemming�met�de�EN�14511�

maak� ik� op� dat� de� COP� voor� een� systeem� met� grondtemperatuur� van� 10°C� en�

opwekkingstemperatuur�van�55°C�zo’n�3,4�bedraagt.�Voor�een�opwekkingstemperatuur�van�

65°C�komt�dit�overeen�met�ca.�2,4.�Het�opwekkingsrendement�bedraagt�dan:�lmK^IJKLM
 �
4Iy> 5 �I�3 5 4I�� 5 zI@ � 4I>� 5 zI@ � zI�=.�

Lucht/water�warmtepomp�

Een� lucht/water� warmtepomp� haalt� warmte� uit� de� buitenlucht,� waarvan� de� temperatuur�

doorheen�de�tijd�heel�sterk�wisselt.�Daarom�wordt�de�seizoensprestatiefactor�SPF�berekend�

met�behulp�van�de�maandgemiddelde�buitentemperaturen�zoals�deze� in�de�EPB�software�

gebruikt�worden.�Uit�een�prestatietabel�voor�een�hedendaagse� lucht/water�warmtepomp�

van� een� fabrikant,� overeenkomstig� EN� 14511,� wordt� de� COP� bij� een�

opwekkingstemperatuur� van� 65°C� afgelezen� voor� de� maandgemiddelde�

buitenluchttemperaturen.� Zodoende� kunnen� maangemiddelde� en� jaargemiddelde� COP’s�

berekend� worden.� Dit� resulteert� in� een� jaargemiddelde� COP� van� 2,95.� Een� meer�

gedetailleerde�berekening�op�basis�van�de�gemiddelde�temperatuurwaarden�voor�ieder�uur�

van�een� jaar,� levert�een�COP�van�2,73.�Gezien�de� �energievraag�voor�SWW�doorheen�het�

jaar�continu� is,� in� tegenstelling� tot�de�energievraag�voor� ruimteverwarming�die� ’s�winters�

veel� hoger� ligt� dan� ’s� zomers,� is� het� dus� representatief� om� deze� laatste� jaargemiddelde�

waarde� toe� te� passen� in� de� berekening.� Het� opwekkingsrendement� bedraagt� dan:��

lmK^IJKLM
 � 4Iy> 5 �I�3 5 zIy= � 4I�4 5 zIy= � z9@3.�

�� jan� feb� maa� apr� mei� jun� jul� aug� sep� okt� nov� dec� jaar�

Maandgemiddelde�
buitentemp�(in�°C)� 3,2� 3,9� 5,9� 9,2� 13,3� 16,2� 17,6� 17,6� 15,2� 11,2� 6,3� 3,5� �

Maandlengte�� 31� 28� 31� 30� 31� 30� 31� 31� 30� 31� 30� 31� 365�
COP�lucht�
warmtepomp�65°� 2,5� 2,5� 3,4� 3,5� 2,85� 3� 3� 3� 2,9� 2,8� 3,45� 2,5� 2,95�

COP�(65°)�x�maand� 77,5� 70� 105� 105� 88,4� 90� 93� 93� 87� 86,8� 104� 77,5� 1077�

Correctie�COP�� 2,31� 2,31� 3,15� 3,24� 2,64� 2,78� 2,78� 2,78� 2,68� 2,59� 3,19� 2,31� 2,73�

COP�(65°)�x�maand� 71,7� 64,8� 97,5� 97,1� 81,7� 83,3� 86� 86� 80,5� 80,3� 95,7� 71,7� 996�
Solaire�
dekkingsgraad� 0,19� 0,35� 0,58� 0,87� 1� 1� 1� 1� 0,79� 0,48� 0,24� 0,14�

1�–�(solaire�
dekkingsgraad)� 0,81� 0,65� 0,42� 0,13� 0� 0� 0� 0� 0,21� 0,52� 0,76� 0,86�

COP�(65°)�x�maand�
afh�dekking� 58,1� 42,1� 40,9� 12,6� 0� 0� 0� 0� 16,9� 41,8� 72,8� 61,7� 347�
Maandlengte�afh�
dekking� 25,1� 18,2� 13� 3,9� 0� 0� 0� 0� 6,3� 16,1� 22,8� 26,7� 132�

�� � � � � 2,63�

Tabel�B.6:�Berekening�van�de�COP�voor�lucht/water�warmtepomp�in�installatieconcept�met�zonnecollectoren.�

Opmerking:�
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� Enkel� voor� systemen� waar� een� warmtepomp� gecombineerd� wordt� met�

zonnecollectoren�voor�SWW,�zal�de�resterende�energievraag�voor�de�warmtepomp�

doorheen� het� jaar� schommelen.� In� dat� geval� wordt� aan� de� hand� van�

maandgemiddelde� waarden� van� de� COP� en� de� solaire� dekkingsgraad� van� de�

zonnecollectoren�gerekend�om�een�passende�COP�te�bepalen.�Deze�bedraagt�2,63�

voor� het� passiefscenario.� (tabel� B.6).� Het� opwekkingsrendement� bedraagt� dan:��

lmK^IJKLM
 � 4Iy> 5 �I�3 5 zI:= � 4I�4 5 zI:= � z9=y.�
� In� deze� berekening� wordt� er� abstractie� gemaakt� van� de� besturing� van� het�

warmtepompsysteem.� Deze� zou� bijvoorbeeld� kunnen� stellen� dat� SWW� ’s� nachts�

zou� moeten� worden� opgewekt� en� hoe� de� gelijktijdige� vraag� voor� RVW� en� SWW�

dient�te�worden�beantwoord.��

Ventilatielucht/water�warmtepomp�

Tot�slot�dient�ook�de�SPF�begroot�te�worden,�voor�een�warmtepomp�die�gebruikt�maakt�van�

afvoerlucht�van�het�ventilatiesysteem�C�voor�de�aanmaak�van�enkel� sanitair�warm�water.�

De�afvoertemperatuur�van�de�ventilatielucht�is�vrij�constant�en�wordt�geschat�op�20°C,�wat�

overeenstemt� met� een� COP� van� 3.05.� Het� opwekkingsrendement� bedraagt� dan:��

lmK^IJKLM
 � 4Iy> 5 �I�3 5 � 5 =943 � 4I�4 5 =I43 � zIy@.�

2.5.3. Warmte�opslag�en�toebehoren�

Vervolgens�worden�er� twee� buffervaten�gedimensioneerd.�Normaal�gezien�wordt�het�vat�

gedimensioneerd�met�oog�op�de�optimalisatie�van�de�looptijd�van�de�warmtepomp.�In�geval�

van�radiatoren�als�ruimteverwarming�wordt�een�schatting�van�de�dimensionering�gemaakt�

zodanig�dat�de�blokkeringstijden�van�de�warmtepomp� in�een�gemiddelde�situatie�kunnen�

overbrugd�worden.�

De�lengte�en�de�inhoud�van�de�(verticale)�aardsonden�wordt�berekend�door�uit�te�gaan�van�

een�gemiddeld�sondevermogen�van�50W/m.��Het�warmtedragend�medium�heet�Tyfocor�en�

is� gemaakt� op� basis� van� ethyleenglycol.� Tot� slot� wordt� ook� een� expansievat�

gedimensioneerd.�

�

�

�
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PASSIEFSCENARIO� � RVW� SWW� RVW+SWW�
Vastgestelde�stooklast� kW� 2,5� 1,0� 3,5�
Dagwarmtehoeveelheid� kWh� 60,8� 24� 84,4�
Rekenkundig�stookvermogen� kW� 3,0� 1,2� 4,2�
Werkelijk�vermogen�� � � � �
Warmtepomp�bodem/water� kW� 5,9� �� 5,9�
Warmtepomp�lucht/water� kW� 5,7� �� 5,7�
Rekenwaarde�COP�of�SPF� � � � �
Warmtepomp�bodem/water� � 4,60� 2,13� ��
Warmtepomp�lucht/water� � 3,50� 2,45� ��
Warmtepomp�lucht/water�(igv�zocol)� 3,50� 2,37� �
Inhoud�buffervat�voor�ruimteverwarming�
Buffervat� l� 100� � �
Buffervat�i.g.v.�radiatoren� l� 250� � �
Dimensionering�aardsonden�igv�bodem/water�warmtepomp�
Berekende�sondelengte� m� 50,7� �� 70,7�
Sonden�van�PE32x2.9mm� m� 1x51�+�2x5� �� 1x71�+�2x5�
Warmtedragend�medium� l� 120� �� 160�
� kg� 126� �� 168�
Debiet�warmtepomp� l/h� 1450� �� 1450�
Dimensionering�membraanexpansievat�
Berekend�nominaal�volume� l� 11,1� �� 11,7�
Werkelijk�volume� l� 18� �� 18�
STANDAARDSCENARIO� � RVW� SWW� RVW+SWW�
Vastgestelde�stooklast� kW� 9,0� 1,0� 10,0�
Dagwarmtehoeveelheid� kWh� 215,9� 24� 239,9�
Rekenkundig�stookvermogen� kW� 10,8� 1,2� 12,0�
Werkelijk�vermogen�� � � � �
Warmtepomp�bodem/water� kW� 12,1� �� 12,1�
Warmtepomp�lucht/water� kW� 10,8� 1,52� ��
Rekenwaarde�COP/SPF� � � � �
Warmtepomp�bodem/water� � 4,70� 2,13� ��
Warmtepomp�lucht/water� � 3,50� 2,45� ��
Warmtepomp�lucht/water�(igv�zocol)� � 3,50� 2,37� �
Warmtepomp�ventilatielucht/water� � �� 2,74� ��
Inhoud�buffervat�voor�ruimteverwarming�
Buffervat� l� 300� �� 300�
Buffervat�i.g.v.�radiatoren� l� 650� �� 650�
Dimensionering�aardsonden�igv�bodem/water�warmtepomp�
Berekende�sondelengte� m� 216� �� 240�
Sonden�van�PE32x2.9mm� m� 2x119�+�2x5� �� 2x119�+�2x5�
Warmtedragend�medium� l� 470� �� 520�
� kg� 494� �� 546�
Debiet�warmtepomp� l/h� 2450� �� 2450�
Dimensionering�membraanexpansievat�
Berekend�nominaal�volume� l� 16,5� �� 17,3�
Werkelijk�volume� l� 18� �� 18�
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3. DISTRIBUTIE�EN�EINDELEMENTEN�VOOR�VERWARMING�
De�warmteverliesberekening�is�de�basis�voor�de�dimensionering�van�de�eindelementen.�Zie�

tabel�B.3�en�B.4.��

3.1. Lagetemperatuursverwarming�met�radiatoren�

Wanneer� een� opwekkingstoestel� het� circulatiewater� tot� een� lagere� temperatuur� mag�

opwarmen,�gaat�dit�gepaard�met�een�hoger�opwekkingsrendement�van�het�toestel�en�dus�

een� efficiënter� gebruik� van� de� energiebron.� Dit� geldt� in� het� bijzonder� voor�

warmtepompsystemen.�

Een� nadeel� van�de� lagere� aanvoertemperatuur�van� deze�verwarmingssystemen� is�dat�het�

oppervlak� dat� warmte� afgeeft� een� stuk� groter� moet� zijn� om� de� ruimte� te� kunnen�

verwarmen,�namelijk�een� factor�1/f1�groter�voor�een�regime�40/30� (zie� tabel�B.8).� � �Voor�

woningen� met� een� beperkte� energievraag,� zoals� de� passiefwoning,� is� dit� echter� niet� zo’n�

probleem.��

�in �uit �i �i - �u ���� � ���� � ��� �	m 1/f1 

75 65 20 10 0,20 49,83 1,00 
40 30 21 10 0,75 13,38 5,52 
40 30 16 10 0,54 18,55 3,61 
40 30 23 10 0,89 11,27 6,91 
40 30 20 10 0,69 14,43 5,01 

Tabel�B.8:�Factor�1/f1�in�regime�40/30�voor�lagetemperatuursverwarming�in�het�passiefscenario�

Ook� voor� het� standaardscenario� wordt� geopteerd� voor� lagetemperatuursverwarming.� De�

standaardwoning�heeft�echter�een�grotere�warmtevraag�dan�de�passiefwoning,�wat�tot�een�

aanzienlijke�hoeveelheid�radiatoren� leidt�voor�regime�40/30.�Daarom�wordt�regime�50/30�

onderzocht.�

�in �uit �i �i - �u ���� � ���� � ��� ��m 1/f1 

75 65 20 10 0,20 49,83 1,00 
50 30 21 20 1,17 17,09 4,02 
50 30 16 20 0,89 22,54 2,80 
50 30 23 20 1,35 14,82 4,84 
50 30 20 20 1,10 18,20 3,70 

Tabel�B.9:�Factor�1/f1�in�regime�40/30�voor�lagetemperatuursverwarming�in�het�standaardscenario�

3.2. Luchtverwarming�
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Voor� het� passiefscenario� wordt� de� mogelijkheid� getest� om� de� pulsielucht� van� het�

ventilatiesysteem� tot� een� hogere� temperatuur� van� 40°C� voor� te� verwarmen.� Enkel� in� de�

badkamer,� waar� geen� pulsie� voorzien� is� voor� ventilatiedoeleinden,� wordt� een� radiator�

geplaatst.�Het�luchtverwarmingsdebiet�wordt�als�volgt�bepaald:�_ � �`
F9A�5r}Z[W�


��
J �.��Uit�

deze� berekening� blijkt� dat� het� totale� luchtverwarmingsdebiet� voor� luchtverwarming� in�

dezelfde� grootteorde� ligt� als� dat� voorzien� voor� hygiënische� ventilatie,� daarom� wordt� bij�

vereenvoudiging� de� dimensionering� van� de� extractiekanalen� en� het� ventilatiesysteem�

behouden.� De� verdeling� van� de� pulsie� over� de� verschillende� ruimtes� is� wel� verschillend,�

zodat�voor�de� leefruimte�een�grotere�kanaalsectie�vereist� is�en�de�pulsiekanalen�opnieuw�

gedimensioneerd�worden.�

Vertrek� �n�� �i�� Ventilatie�pulsie� Luchtverwarming�
� (W)� (°C)� m³/h� cm²� m³/h� cm²�

Leef/eetruimte�
1199�

21� 110� 306�
186� 516�

Keuken� 21� � �
Slaapkamer�1� 374� 20� 72� 200� 55� 153�
Slaapkamer�2� 268� 20� 55� 153� 40� 110�
Slaapkamer�3� 338� 20� 63� 175� 50� 138�
Totaal� � � 300� 834� 330� 916�

Tabel�B.10:�Passief:�Luchtdebieten�voor�luchtverwarming�

Pulsiekanalen� Ventilatie� Luchtverwarming�
Diameter�200�mm� 3�m� 3�m�
Diameter�150�mm� 12�m� 24�m�
Diameter�100�mm� 24�m� 18�m�
Diameter�80�mm� 21�m� 15�m�

Tabel�B.11:�Luchtverwarming:�kanaalsecties�en�lengtes.�

4. ELEKTRICITEITSPRODUCTIE��
Voor�de�productie�van�hernieuwbare�elektriciteit�wordt�gebruik�gemaakt�van�PV�panelen.�

Het� toegepaste� paneel� is� een� poly�kristallijn� paneel� met� bruto�afmetingen� van� 99,3� bij�

168,5�cm�en�een�piekvermogen�van�225�W.�De�panelen�worden�op�het�platte�dak�opgesteld�

met� oriëntatie� op� het� zuidwesten� (54°)� en� onder� een� helling� van� 25°.� Bij� deze� opstelling�

wekt�elk�paneel�167�kWh�op.�Dit�stemt�eveneens�overeen�met�een�vuistregel�die�zegt�dat�

1m²� zonnepaneel� zo’n� 100� kWh/m²/jaar� aan� elektriciteit� produceert� (ODE� Vlaanderen�

2007).��
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De�oriëntatie�wordt�beïnvloed�door�de�oriëntatie�van�de�woning:�gezien�de�woning�ZO/NW�

georiënteerd�staat,�zouden�de�PV�panelen�schuin�op�de�as�van�de�woning�staan� indien�ze�

naar�het�zuiden�georiënteerd�werden�en�daardoor�zouden�er�onvoldoende�panelen�op�het�

dak�kunnen�geplaatst�worden.�De�PV�panelen�worden�dus� in�evenwijdige�rijen�op�het�dak�

geplaatst.�De�minimale�tussenafstanden�tussen�de�rijen�worden�bepaald�met�een�vuistregel�

uit�de�productinformatie�van�een� fabrikant� (Planningsaanwijzing�Viessmann,�Vitovolt),�die�

stelt�dat��� � J
5
�"0
2YF�Z�{����"0
�� � � .�Daarin�is�‘z’�de�afstand�tussen�twee�rijen,�‘h’�de�hoogte�

van�een�module�(deze�bedraagt�0,993�meter),�‘�’�is�de�inclinatiehoek�van�de�module�(25°)�

en� ‘’� is� de� hoek� van� de� zonnestand.� � � �4� � z=I3� � 3�� � �3I3�� (met� 51°� is� de�

breedtegraad�van�de�woning).�De�afstand�tussen�twee�rijen�is�dan�minstens�2,413�meter�en�

er�kunnen�zo’n�23�tot�26�zonnepanelen�op�het�dak�staan�(afhankelijk�van�de�afstand�tussen�

twee�panelen�in�eenzelfde�rij).�

�

�
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BIJLAGE�C�
�INVENTARIS�TECHNISCHE�INSTALLATIES�

1.�Productiefase� �� �� �� �� �
Component� Sima�Pro�–�naam�record� aantal� jaar� gewicht
1.1�Ventilatie�(VENT)� �� �� �� �� �

Ventilatiesysteem�C+� � � � �
Regelbare�toevoerroosters� Ventilation�grid,�invisivent,�width�80mm,�manufacturing 6� m� 30� 21�kg
Ventilatie�unit�(ventilator)� Ventilation�equipment,�Storkair�CMF�14,�at�plant/RER�

U_H�
1� p� 20� 4�kg

Afvoerkanalen�200mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�200,�manufacturing 3� m� 20� 0,33�kg
Afvoerkanalen�150mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�150,�manufacturing 6� m� 20� 0,25�kg
Afvoerkanalen�100mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�100,�manufacturing 9� m� 20� 0,16�kg
Afvoerkanalen�80mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�100,�manufacturing 3� m� 20� 0,13�kg
Afvoerventielen� Exhaust�air�valve,�in�wall�housing,�plastic/steel,�DN125,�

at�plant/CH�U_H�
6� p� 20� 0,45�kg

Rooster�voor�afvoerlucht� Exhaust�air�outlet,�steel/aluminium,�85x365�mm,�at�
plant/CH�U_H�

1� p� 20� 2,8�kg

� Air�filter,�in�exhaust�air�valve,�at�plant/RER�U_H 1� p� 20� 0,04�kg
Luchtdichte�tape� Sealing�tape,�aluminium/PE,�50�mm�wide,�at�plant/RER�

U_H�
15� m� 20�

Regeling�en�bedrading� Control�and�wiring,�decentralized�unit,�at�plant/RER�U_H 1� p� 20� 2,29�kg
Doorvoeropeningen geen� � � �

Ventilatiesysteem�D� � � � �
Ventilatie�unit�� Ventilation�equipment,�Storkair�G90,�at�plant/RER�U_H 1� p� 20� 35�kg
Toevoerventielen� Supply�air�inlet,�steel/SS,�DN�75,�at�plant/RER�U_H 5� p� 20�
Toe��en�afvoerkanalen�200mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�200,�manufacturing 6� m� 20� 0,34�kg
Toe��en�afvoerkanalen�150mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�150,�manufacturing 18� m� 20� 0,25�kg
Toe��en�afvoerkanalen�100mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�100,�manufacturing 33� m� 20� 0,16�kg
Toe��en�afvoerkanalen�80mm� Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�100,�manufacturing 24� m� 20� 0,13�kg
Afvoerventielen� Exhaust�air�valve,�in�wall�housing,�plastic/steel,�DN125,�

at�plant/CH�U_H�
6� p� 20� 0,45�kg

Rooster�voor�
buitenluchtopname�

Exhaust�air�outlet,�steel/aluminium,�85x365�mm,�at�
plant/CH�U_H�

1� p� 20� 2,8�kg

Rooster�voor�afvoerlucht� Exhaust�air�outlet,�steel/aluminium,�85x365�mm,�at�
plant/CH�U_H�

1� p� 20� 2,8kg

� Air�filter,�in�exhaust�air�valve,�at�plant/RER�U_H 1� p� 20� 0,04�kg
Luchtfilter�� Air�filter,�decentralized�unit,�180�250m³/h,�at�plant/RER�

U_H�
2� p� 20� 0,04�kg

Vorstbeveiliging� Ground�heat�exchancer,�PE,�DN�200,�at�plant/RER�U_H 40� m� 60� 3,15�kg
Filter�vorstbeveiliging� Air�filter,�in�exhaust�air�valve,�at�plant/RER�U_H 1� p� 20� 0,04�kg
Tape� Sealing�tape,�aluminium/PE,�50�mm�wide,�at�plant/RER�

U_H�
35� m� 20�

Regeling�en�bedrading� Control�and�wiring,�decentralized�unit,�at�plant/RER�U_H 1� p� 20� 2,29�kg
Doorvoeropeningen geen� � �

�

1.2�Verwarming:�productie�en�opslag�(RVW+SWW)��

Component� Groep� Sima�Pro�–�naam�record� aantal� jaar� gewicht

TP0_Gascondensatieketel� � �
Gascondensatieketel�3,8�13�kW� PRIM�PROD Gas�boiler,�3,8�13/19kW/CH/I�U,�

manufacturing�
1� p� 20� 50�kg

Membraanexpansievat�10�liter� PRIM�PROD Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1� p� 20� 5�kg
Schouw� PRIM�PROD Chimney/CH/I�U 5� m� 60� 500�kg
Sanitair�warmwaterboiler,�160l� SWW�BOIL Storage�vessel,�hot�water,�150l_H 1� p� 20� 84�kg
Circulatiepomp�naar�boiler� SWW�BOIL Pump�40W,�at�plant/CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg
Aansluiting�van�het�gas� �� geen � � �



�

Component� Groep� Sima�Pro���naam�record� aantal� jaar� gewicht�

TP1_Bodem/Water�Warmtepomp�
Warmtepomp�Bodem/Water�
5,9�kW�

PRIM�PROD� Heat�pump,�brine�water,�10kW/CH/I�U�
(130kg)�

1 p 20� 130�kg�

Primaire�pomp�200W�� PRIM�PROD� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 2 p 20� 3,8�kg�
Aardsondes�in�PE�32x2,9�mm� PRIM�PROD� Borehole�heat�exchanger,�

manufacturing,�CH/I�U�
152 m 60� 152�m�

Warmtedragend�medium�op�
basis�van�Ethyleenglycol�

PRIM�PROD� Heat�carrier�liquid,�ethylene�glycol,�
manufacturing�CH/I�U�

168 kg 60� 168�kg�

Membraanexpansievat�18�liter� PRIM�PROD� Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1 p 20� 7,5�kg�
Sanitair�warmwaterboiler,�160l� SWW�BOIL� Storage�vessel,�hot�water,�150l_H 1 p 20� 84�kg�
Circulatiepomp�naar�boiler� SWW�BOIL� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�
Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�250�l�

RVW�BUF� Storage�vessel,�hot�water,�250l_H 1 p 20� 100�kg�

Secundaire�pomp��130W�naar�
buffervat�

RVW�BUF� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�

aardwarmteverdeler�voor�2�
aardwarmtecircuits�

geen � �

TP2_Thermische�zonnecollector�en�lucht/water�warmtepomp� � � � �
Warmtepomp�
Buitenlucht/water�5,7�kW�

PRIM�PROD� Heat�pump,�brine�water,�10kW/CH/I�U� 2 p 20� 193�kg�

Ventilator�in�warmtepomp,�
3500�m³/h�

PRIM�PROD� Fan,�3500m³/h,�at�plant,�
manufacturing/RER�U_H�

1 p 20� 10�kg�

Roosters� PRIM�PROD� Exhaust�air�outlet,�steel/aluminium,�
85x365�mm,�at�plant/CH�U_H�

2 p 20� 2,5�kg�

Membraanexpansievat�bij�WP,�
10�l�

PRIM�PROD� Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1 p 20� 5�kg�

Vlakkeplaatcollector,�3x2,5m²�
brutto�oppervlakte�

SEC�PROD� Flat�plate�collector,�at�plant/CH/I�U 8 m² 20� 156*�

Collectorsteunen,�staal� SEC�PROD� Flat�roof�construction,�on�roof,�
manufacturing/RER/I�U�

8 m² 60� 3�stuks�

Leidingen�zonnecircuit,�RVS�
met�isolatie,36m�

SEC�PROD� Hot�water�pipes,�copper,�for�solar�
system�7,5m²,�manufacturing�

1 p 60� �

Membraanexpansievat�bij�
zonnecircuit,�40l�

SEC�PROD� Expansion�vessel�40l,�at�plant,�
manufacturing�/CH/I�U�

1 p 20� 9,9�kg�

Circulatiepomp�zonnecircuit�
25�60W��

SEC�PROD� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 2 p 20� 3,8�kg�

Circulatiepomp�buffervat� RVW�BUF� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�
Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�250l�

RVW�BUF� Storage�vessel,�hot�water,�250l_H 3 p 20� 100�kg�

Circulatiepomp��boiler� SWW�BOIL� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�
Bivalente�sanitair�
warmwaterboiler,�300l�

SWW�BOIL� Storage�vessel,�hot�water,�300l_H 1 p 20� 114�kg�

Naverwarmingsbatterij�voor�luchtverwarming�40°� � �

TP3_Lucht/water�warmtepomp� � � � �
Warmtepomp�
Buitenlucht/water�5,7�kW�

PRIM�PROD� Heat�pump,�brine�water,�10kW/CH/I�U� 1 p 20� 192,5�
kg�

Ventilator�in�warmtepomp,�
3500�m³/h�

PRIM�PROD� Fan,�3500m³/h,�at�plant,�
manufacturing/RER�U_H�

1 p 20� 10�kg�

Membraanexpansievat�bij�WP,�
10�l�

PRIM�PROD� Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1 p 20� 5�kg�

Sanitair�warmwaterboiler,�160l� SWW�BOIL� Storage�vessel,�hot�water,�150l_H 1 p 20� 84�kg�
Circulatiepomp�warmtepomp�
boiler�

SWW�BOIL� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�

Circulatiepomp�warmtepomp�
buffervat�

RVW�BUF� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�

Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�250�l�

RVW�BUF� Storage�vessel,�hot�water,�250l_H 1 p 20� 100�kg�

Naverwarmingsbatterij�voor�luchtverwarming�40°� � �

TP4_Thermische�zonnecollector�en�Biobrandstofketel�(pellets)� � � � �
Pelletketel�3,9�kW,�schoor�
steen,pellettoevoer,�controle�

PRIM�PROD� Furnace,�pellets,�3,9kW,�zonder�opslag,�
manufacturing/CH�I�U�

1 p 20� 390�kg�

Pelletopslagkamer� PRIM�PROD� Pellet�storage�room,�passief,�4,3m³�
bruto,�manufacturing�

1 p 60� �

�



�

Component� Groep� Sima�Pro����naam�record� aantal� jaar� gewicht�
Schouw� PRIM�PROD Chimney /CH/i�U 5� m� 60� 500
Circulatiepomp�zonnecircuit�
25�60W�boiler�

SEC�PROD Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 2� p� 20� 3,8�kg

Vlakkeplaatcollector,�3x2,5m²�
brutto�oppervlakte�

SEC�PROD Flat�plate�collector,�at�plant/CH/I�U 8� m²� 20� 156�kg

Collectorsteunen,�staal� SEC�PROD Flat�roof�construction,�on�roof,�
manufacturing/RER/I�U�

8� m²� 60� 3�stuks

Membraanexpansievat�bij�
zonnecircuit,�40l�

SEC�PROD Expansion�vessel�40l,�at�plant,�
manufacturing�/CH/I�U�

1� p� 20� 9,9�kg

Leidingen�zonnecircuit,�RVS�
met�isolatie,36m�

SEC�PROD Hot�water�pipes,�copper,�for�solar�
system�7,5m²,�manufacturing�

1� p� 60�

Warmtedragend�medium�
zonnecircuit�o.b.v�
Propyleenglycol�

SEC�PROD incl�in�Hot�water�pipes,�copper,�for�solar�
system�7,5m²,�manufacturing�

�

Combibufferboiler�bij�
pelletketel�en�zonnecollector,�
600�l�

BUF/BOIL Hot�water�tank�600l,�at�plant_H 1� p� 20�

Circulatiepomp�ketel�boiler� BUF/BOIL Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg
Circulatiepomp�ketel�buffervat� BUF/BOIL Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg

TP5_Thermische�zonnecollector�en�elektrische�weerstand� � � � �
Circulatiepomp�zonnecircuit�
25�60W���boiler�

SEC�PROD Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 2� p� 20� 3,8�kg

Vlakkeplaatcollector,�3x2,5m²�
brutto�oppervlakte�

SEC�PROD Flat�plate�collector,�at�plant/CH/I�U 8� m²� 20� 156�kg

Collectorsteunen,�staal� SEC�PROD Flat�roof�construction,�on�roof,�
manufacturing/RER/I�U�

8� m²� 60� 3�stuks

Leidingen�zonnecircuit,�RVS�
met�isolatie,36m�

SEC�PROD Hot�water�pipes,�copper,�for�solar�system�
7,5m²,�manufacturing�

1� p� 60�

Membraanexpansievat�bij�
zonnecircuit,�40l�

SEC�PROD Expansion�vessel�40l,�at�plant,�
manufacturing�/CH/I�U�

1� p� 20� 9,9�kg

Sanitair�warmwaterboiler,�300l� SWW�BOIL Storage�vessel,�hot�water,�300l_H 1� p� 20� 114�kg
Elektrische�weerstand,�
luchtverwarming�

PRIM�PROD Auxiliary�heating,�electric,�5kw,�at�
plant/CH/I�U�

8� p� 20� 1,6�kg

Elektrische�weerstand,�sww� PRIM�PROD Auxiliary�heating,�electric,�5kw,�at�
plant/CH/I�U�

5� p� 20� 1,6�kg

TS0_Gascondensatieketel� � � � � � �
Gascondensatieketel�3,8�13�
kW�

PRIM�PROD Gas�boiler,�3,8�13/19kW/CH/I�U,�
manufacturing�

1� p� 20� 50�kg

Circulatiepomp�naar�boiler� SWW�BOIL Pump�40W,�at�plant/CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg
Membraanexpansievat�10�liter� PRIM�PROD Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1� p� 20� 5�kg
Sanitair�warmwaterboiler,�160l� SWW�BOIL Storage�vessel,�hot�water,�150l_H 1� p� 20� 84�kg
Schouw� PRIM�PROD Chimney/CH/I�U 5� m� 60� 500�kg
Aansluiting�van�het�gas� � � � �

TS1_Bodem/water�warmtepomp� � � � �
Warmtepomp�Bodem/Water�
12,1�kW�

PRIM�PROD Heat�pump,�brine�water,�10kW/CH/I�U� 1� p� 20� 150�kg

Primaire�pomp�200W�� PRIM�PROD Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 2� p� 20� 3,8
Aardsondes�in�PE�32x2,9�mm� PRIM�PROD Borehole�heat�exchanger,�

manufacturing,�CH/I�U�
486� m� 60� 486�m

Warmtedragend�medium�o.b.v�
Ethyleenglycol�

PRIM�PROD Heat�carrier�liquid,�ethylene�glycol,�
manufacturing�CH/I�U�

546� kg� 60� 546�kg

Membraanexpansievat�18�liter� PRIM�PROD Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1� p� 20� 7,5�kg
Secundaire�pomp��130W�naar�
buffervat�

RVW�BUF Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5

Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�650�l�

RVW�BUF Hot�water�tank�600l,�at�plant_H 1� p� 20� 147�kg

Circulatiepomp�naar�boiler� SWW�BOIL Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5
Sanitair�warmwaterboiler,�160l� SWW�BOIL Storage�vessel,�hot�water,�150l_H 1� p� 20� 84�kg
aardwarmteverdeler�voor�4�aardwarmtecircuits � � �

�
�
�
�



Component� Groep� Sima�Pro�naam�record� aantal� jaar� gewicht�

TS2_bodem/water�warmtepomp�en�Thermische�zonnecollector� � � � �
Warmtepomp�Bodem/Water�
12,1�kW��

PRIM�PROD� Heat�pump,�brine�water,�10kW/CH/I�U� 1 p 20� 150kg�

Primaire�pomp�200W�� PRIM�PROD� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 2 p 20� 3,8�kg�
Aardsondes�in�PE�32x2,9�mm� PRIM�PROD� Borehole�heat�exchanger,�

manufacturing,�CH/I�U�
486 m 60� 486�m�

Warmtedragend�medium�o.b.v�
Ethyleenglycol�

PRIM�PROD� Heat�carrier�liquid,�ethylene�glycol,�
manufacturing�CH/I�U�

546 kg 60� 546�kg�

Membraanexpansievat�bij�WP,�
18�liter��

PRIM�PROD� Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1 p 20� 7,5�kg�

Circulatiepomp�zonnecircuit�
25�60W�boiler�

SEC�PROD� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 2 p 20� 3,8�kg�

Vlakkeplaatcollector,�3x2,5m²�
brutto�oppervlakte�

SEC�PROD� Flat�plate�collector,�at�plant/CH/I�U 8 m² 20� 156�kg�

Collectorsteunen,�staal� SEC�PROD� Flat�roof�construction,�on�roof,�
manufacturing/RER/I�U�

8 m² 60� 3�stuks�

Membraanexpansievat�bij�
zonnecircuit,�40l�

SEC�PROD� Expansion�vessel�40l,�at�plant/CH�I�U 1 p 20� 9,9�kg�

Leidingen�zonnecircuit,�RVS�
met�isolatie,36m�

SEC�PROD� Hot�water�pipes,�copper,�for�solar�
system�7,5m²,�manufacturing�

1 p 60� �

Warmtedragend�medium�
zonnecircuit�o.b.v�
Propyleenglycol�

SEC�PROD� incl�in�Hot�water�pipes,�copper,�for�
solar�system�7,5m²,�manufacturing�

Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�650�l�

RVW�BUF� Hot�water�tank�600l,�at�plant_H 1 p 20� 147�kg�

Secundaire�pomp��130W�naar�
buffervat�

RVW�BUF� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�

Circulatiepomp�naar�boiler� SWW�BOIL� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�
Bivalente�sanitair�
warmwaterboiler,�300l�

SWW�BOIL� Storage�vessel,�hot�water,�300l_H 1 p 20� 114�kg�

Aardwarmteverdeler�voor�4�
aardwarmtecircuits�

� � �

TS3_Lucht/water�warmtepomp� � � � �
Warmtepomp�
Buitenlucht/Water�10,8�kW�

PRIM�PROD� Heat�pump,�brine�water,�10kW/CH/I�U� 2 p 20� 287�kg�

Ventilator�in�warmtepomp,�
3500�m³/h�

PRIM�PROD� Fan,�3500m³/h,�at�plant,�
manufacturing/RER�U_H�

1 p 20�

Membraanexpansievat�bij�WP,�
10�l�

PRIM�PROD� Expansion�vessel�25l,�at�plant/CH/I�U 1 p 20� 5�kg�

Roosters� PRIM�PROD� Exhaust�air�outlet,�steel/aluminium,�
85x365�mm,�at�plant/CH�U_H�

2 p 20� 2,5�kg�

Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�650�l�

RVW�BUF� Hot�water�tank�600l,�at�plant_H 1 p 20� 147�kg�

Circulatiepomp�warmtepomp�
buffervat�

RVW�BUF� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�

Warmtepomp�
Ventilatielucht/Water�
250m³/h�

SEC�PROD� Heat�pump,�brine�water,�10kW/CH/I�U� 0 p 20� 110�kg�

Sanitair�warmwaterboiler,�160l� SWW�BOIL� Storage�vessel,�hot�water,�300l_H 1 p 20�
Ciculatiepomp�warmtepomp�
boiler�

SWW�BOIL� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�kg�

TS4_Biobrandstofketel�(pellets)�en�Thermische�zonnecollector� � � � �
Pelletketel�12�kW�met�
automatische�pellettoevoer�en�
controle�

PRIM�PROD� Furnace,�pellets,�zonder�opslag,�
manufacturing/CH�I�U�

1 p 20� 355�kg�

Pelletopslagkamer� PRIM�PROD� Pellet�storage�room,�standaard,�12m³,�
manufacturing�

1 p 60� �

Schouw�� PRIM�PROD� Chimney�/CH/I�U 5 m² 60� 500�
Circulatiepomp�ketel�boiler� SWW�BOIL� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�
Bivalente�sanitair�
warmwaterboiler,�300l�

SWW�BOIL� Storage�vessel,�hot�water,�300l_H 1 p 20� 114�kg�

Circulatiepomp�ketel�buffervat� RVW�BUF� Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1 p 20� 2,5�
Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�650�l�

RVW�BUF� Hot�water�tank�600l,�at�plant_H 1 p 20� 147�kg�

�



�

Component� Groep� Sima�Pro�naam�record� aantal� jaar� gewicht�
Vlakkeplaatcollector,�3x2,5m²�
brutto�oppervlakte�

SEC�PROD Flat�plate�collector,�at�plant/CH/I�U 8� m²� 20� 156�kg

Collectorsteunen,�staal� SEC�PROD Flat�roof�construction,�on�roof,�
manufacturing/RER/I�U�

8� m²� 60� 3�stuks

Membraanexpansievat�bij�
zonnecircuit,�40l�

SEC�PROD Expansion�vessel�40l,�at�plant,�
manufacturing�/CH/I�U�

1� p� 20� 9,9�kg

Leidingen�zonnecircuit,�RVS�
met�isolatie,36m�

SEC�PROD Hot�water�pipes,�copper,�for�solar�
system�7,5m²,�manufacturing�

1� p� 60�

Warmtedragend�medium�
zonnecircuit�o.b.v�
Propyleenglycol�

SEC�PROD incl�in�Hot�water�pipes,�copper,�for�
solar�system�7,5m²,�manufacturing�

Circulatiepomp�zonnecircuit�
25�60W�boiler�

SEC�PROD Pump, 40W,�at�plant�CH/I�U 2� p� 20� 3,8

TS5_Biobrandstofketel�(pellets)�en�elektrische�weerstand� � � � �
Pelletketel�12�kW,��
automatische�pellettoevoer�en�
controle�

PRIM�PROD Furnace,�pellets,�zonder�opslag,�
manufacturing/CH�I�U�

1� p� 20� 355�kg

Pelletopslagkamer� PRIM�PROD Pellet�storage�room,�standaard,�12m³,�
manufacturing�

1� p� 60�

Schouw�� PRIM�PROD Chimney�/CH/I�U 5� m²� 60� 100�
kg/m�

Circulatiepomp�ketel�buffervat� RVW�BUF Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5
Buffervat�voor�
ruimteverwarming,�650�l�

RVW�BUF Hot�water�tank�600l,�at�plant_H 1� p� 20� 147�kg

Doorstroomboiler�� SWW�BOIL boiler,�stainless�steel,�20kW_H 0� p� 20� 30�kg
Elektrische�weerstand,�sww� SEC�PROD Auxiliary�heating,�electric,�5kw,�at�

plant/CH/I�U�
5� p� 20� 1,6�kg

�

1.3�Verwarming:�distributie�en�emissie�(RVW�+�SWW)��
Component� Sima�Pro�–�naam�record� aantal� jaar� gewicht�

TP_Centrale�verwarming�met�radiatoren� � � � �
Radiator,�koudgewalst�plaatstaal� steel,�low�alloyed,�at�plant/RER�U_H 290� kg� 60� 290�kg
Circulatiepomp�voor�verwarmingsdistributie Pump, 40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg
Pomp�voor�sanitair�warm�waterdistributie Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg

TS_Centrale�verwarming�met�radiatoren� � � � � �
Radiator,�koudgewalst�plaatstaal� steel,�low�alloyed,�at�plant/RER�U_H 798� kg� 60� 798�kg
Circulatiepomp�voor�verwarmingsdistributie Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg
Pomp�voor�sanitair�warm�waterdistributie Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg

TP_Luchtverwarming�� � � � � �
Badkamerradiator,�koudgewalst�plaatstaal steel,�low�alloyed,�at�plant/RER�U_H 50� kg� 60� 50�kg
Pomp�voor�sanitair�warm�waterdistributie steel,�low�alloyed,�at�plant/RER�U_H 1� p� 20� 2,5�kg
Circulatiepomp�voor�verwarmingsdistributie Pump,�40W,�at�plant�CH/I�U 1� p� 20� 2,5�kg

�
1.4�Elektriciteit� �� �� ��
Fotovoltaïsche�installatie� 3�kWp�flat�roof�installation,�multi�Si,�on��

roof,�manufacturing�/CH/I�U�
3kWp� 20�

� � Flat�roof�construction,�on�roof,�
manufacturing/RER/I�U�

m²� 60�

�
�
�
�
Opmerking:�betekenis�van�de�afkortingen:�

� PRIM�PROD�=�elementen�voor�hoofdproductie�en�toebehoren�
� SEC�PROD�=�elementen�voor�aanvullende�productie�en�toebehoren�
� SWW�BOIL�=�boiler�voor�sanitair�warm�water�en�toebehoren�
� RVW�BUF�=�buffervat�voor�ruimteverwarming�en�toebehoren�

�



2.�Eindelevensduurfase� �� �� ��

Component� Sima�Pro�–�naam�record� aantal�
Air�filter,�in�exhaust�air�valve,�eol PE_sorteren�en�storten_H 0,04� kg�

Auxiliary�heating,�electric,�5kW,�eol� Chromium�steel�18/8_recycling_H 1,09� kg�

Borehole�heat�exchanger�per�metre,�eol� PE_sorteren�en�recycling_H 0,28� kg/m�

Control�and�wiring,�decentralized�unit,�eol� Koper_sorteren�en�verbranden_H 0,66� kg�

� PVC_sorteren�en�verbranden_H 1,03� kg�

Exhaust�air�outlet,�steel/aluminium,�85x365�
mm,�eol�

Staal�converter�unalloyed_sorteren�en�recycyling_H 0,86� kg�

� Staal�converter�unalloyed_sorteren�en�recycling_H 1,46� kg�

� Aluminium�production�mix�cast�alloy_sorteren�en�
recycling_H�

0,44� kg�

Exhaust�air�valve,�in�wall�housing,�
plastic/steel,�DN125,�eol�

Staal�converter�unalloyed�sorteren�en�recycling_H 0,44� kg�

� Steel�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 0,01� kg�

� PVC_sorteren�en�verbranden_H 0,10� kg�

Expansion�vessel�25l,�eol� PP_verbranden_H 0,03� kg�

� steel�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 4,70� kg�

� verf_verbranden_H 0,70� kg�

� karton_sorteren�en�recycling_H kg�

Fan,�250m³/h,�eol� chromium�steel�18/8_recycling_H 0,20� kg�

� copper_sorteren�en�recycling_H 0,72� kg�

Flat�plate�collector,�eol� Glasblad_sorteren�en�storten_H 9,12� kg�

� Rockwool_sorteren�en�storten_H 2,43� kg�

� Karton_sorteren�en�recycling_H 3,68� kg�

� Rubber_verbranden_H 0,73� kg�

� antifreezer�liquid,�51,8%�water,�incineration/CH�U 1,01� kg�

� aluminium�production�mix�cast�alloy_sorteren�en�
recycling_H�

3,93� kg�

� chromium�steel�18/8_recycling_H 4,14� kg�

Flat�roof�construction,�eol� aluminium�production�mix�cast�alloy_sorteren�en�
recycling_H�

2,52� kg�

� steel�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 0,27� kg�

Flexible�duct,�aluminium/PET,�DN�of�100,�eol� karton_sorteren�en�recyling_H 0,01� kg/m�

� PET_verbranden 0,14� kg/m�

Furnace,�pellets,�3,9kW,�zonder�opslag,�eol� Steel�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 225,00� kg�

� Copper_sorteren�en�recycling_H 5,60� kg�

� Minerale�wol_sorteren�en�storten_H 10,00� kg�

� Ijzer�pig�iron_sorteren�en�recycling_H 12,00� kg�

� PE_sorteren�en�storten_H 1,20� kg�

Gas�boiler,�3,8�13/19kW/CH/I�U,�eol� verf_verbranden_H 0,63� kg�

� aluminium�production�mix�cast�alloy_sorteren�en�
recycling_H�

2,50� kg�

� chromium�steel�18/8_recyling_H 1,67� kg�

� Copper_sorteren�en�recycling_H 1,00� kg�

� PE_verbranden 0,30� kg�

� rockwool_sorteren�en�storten 2,67� kg�

� karton_sorteren�en�recyling 1,67� kg�

� Steel�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 38,33� kg�

Ground�heat�exchanger,�PE�DN200,�eol� PE_sorteren�en�storten_H 3,15� kg�



�

Component� Sima�Pro�–�naam�record� aantal�
Heat�pump,�brine�water,�10kW,�eol� steel�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 20,00� kg

� reinforcing�steel_sorteren�en�recycling_H 75,00� kg

� copper_sorteren�en�recycling_H 22,00� kg

� PP_verbranden_H 11,00� kg

Outside�air�intake,�stainless�steel,�DN�370,�eol chromium�steel�18/8_recyling_H 33,00� kg

� PE_verbranden_H 2,10� kg

3kWp�flat�roof�installation,�multi�Si,�on�roof,�
eol,�max�

Photovoltaic�panel,�multi�Si,�eol,�max�(sorteren�en�recycling�glasblad,�
aluminiumkader,�koperdraad,�karton,�platics�en�silicon�carbide�uit�de�
cellen)�

� Inverter,�2500W,�eol,�max�(sorteren�en�recycleren�van�metalen,�karton,�
kunststof;�ontmantelen�en�behandelen�printed�wiring�boards�en�
electronica)�

� Electric�installation,�photovoltaic�plant,�eol,�max�(ontmantelen�kabels�en�
recycleren�koper�en�PE)�

3kWp�flat�roof�installation,�multi�Si,�on�roof,�
eol,�med�

Photovoltaic�panel,�multi�Si,�eol,�med�(recycling�aluminium�kader,�
koperdraad��en�kartonverpakking;�storten�glasblad,�cellen,�plastic)�

� Inverter,�2500W,�eol,�max�(sorteren�en�recycleren�van�metalen,�karton;�
storten�kunststof;�samenpersen�en�storten�printed�wiring�boards�en�
electronica)�

� Electric�installation,�photovoltaic�plant,�eol,�min�(sorteren�en�recycleren�
kabels)�

3kWp�flat�roof�installation,�multi�Si,�on�roof,�
eol,�min�

Photovoltaic�panel,�multi�Si,�eol,�min�(recycling�aluminium�kader�en�
kartonverpakking;�storten�glasblad,�cellen,�plastic;�verbranden�
koperdraad)�

� Inverter,�2500W,�eol,�min�(samenpersen�en�storten�gemengd�metaal�en�
kunststof;�recycleren�karton;�samenpersen�en�storten�electronica)�

� Electric�installation,�photovoltaic�plant,�eol,�min�(sorteren�en�verbranden�
kabels)�

Pump,�40W,�eol� copper_sorteren�en�recycling_H 0,25� kg

� ijzer�pig�iron_sorteren�en�recycling_h 1,20� kg

� chromium�steel�18/8_recyling_H 0,92� kg

Radiator,�koudgewalst�plaatstaal,�eol� Steel�low�alloyed_recycling_H 1,00� kg

Storage�vessel�300l,�eol� verf_sorteren�en�verbranden_H 0,50� kg

� glass�wool_sorteren�en�storten_H 10,00� kg

� chromium�steel�18/8_recycling_H 19,00� kg

� steel�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 107,00� kg

Supply�air�inlet,�steel/SS�DN70,�eol� chromium�steel�18/8_storten_H 0,33� kg

� Staal�converter�unalloyed_sorteren�en�recycling_H� 2,00� kg

Ventilation�duct,�steel,�dia�200mm,�eol� Staal�converter�unalloyed_sorteren�en�recycling_H� 6,93� kg

Ventilation�equipment,�storkair�CMF�14,�eol PP_sorteren�en�recycling_H 3,00� kg

� chromium�steel�18/8_recycling_H 0,20� kg

� Copper_sorteren�en�recycling_H 0,72� kg

Ventilation�equipment,�Storkair�G90,�eol� Staal�low�alloyed_sorteren�en�recycling_H 8,22� kg

� Staal�converter�unalloyed_sorteren�en�recycling_H� 15,40� kg

� Koper_sorteren�en�verbranden 0,72� kg

� PS_sorteren�en�storten_H 10,10� kg

Ventilation�grid,�invisivent,�width�80mm,�eol Aluminium�alloy�AlMg3_sorteren�en�recycling_H� 2,70� kg

� PS_sorteren�en�recycling_H 0,70� kg

�
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