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LEDENWERKING



KENNISVERSPREIDING 

ONTWERPERS

BEN woningen: inzicht in de bepalende parameters *

BEN kantoren & scholen *

Het nieuwe S-peil *

Energiepositief bouwen: definities & methodes *

Basisprincipes bouwfysica: do’s & don’ts voor gebouwrenovatie *

Na-isolatie van bestaande gevels *

Na-isolatie van bestaande hellende & platte daken *

Nieuwe inzichten in schrijnwerk, beglazing & zonwering *

Luchtdicht bouwen: theorie & praktijk *

(Hernieuwbare) energietechnieken van ééngezinswoningen *

Aandachtspunten voor uitvoering en ontwerprichtlijnen van 
residentiële ventilatiekanalen

Ventilatie van niet-residentiële gebouwen *

Onderhoud van ventilatiesystemen *

Energiezuinige verlichting * (i.s.m. Groen Licht Vlaanderen)

Houtskeletbouw voor ontwerpers *

BEREKENAARS

Berekenen van bouwknopen voor EPB en PHPP *

Energieberekening met PHPP9 – basis

Energieberekening met PHPP9 – uitbreiding

Efficiënt energetisch ontwerpen met DesignPH *

UITVOERDERS

BEN bouwen in de praktijk – Basisprincipes

BEN bouwen in de praktijk – Gebouwschil

BEN bouwen in de praktijk – Technieken

BEN renovaties – Isolatie & luchtdichting

BEN renovaties – Schrijnwerk, beglazing en zonwering

BEN renovaties – HVAC

Opleiding tot erkend aannemer binnenisolatie

www.pixii.be/agenda
* Erkend als permanente vorming voor EPB verslaggevers en architecten

http://www.pixii.be/agenda


KENNISVERSPREIDING

Expert Day
Studiedag rond specifiek thema
21 juni 2018:

“Energiezuinige Sportinfrastructuur”
Programma & info op:

https://pixii.be/agenda/expert-day-energiezuinige-sportinfrastructuur

https://pixii.be/agenda/expert-day-energiezuinige-sportinfrastructuur
https://pixii.be/agenda/expert-day-energiezuinige-sportinfrastructuur


BELEIDSWERKING



ONDERZOEK & ONTWIKKELING



KWALITEITSBEWAKING



ADVIES

PROJECTADVIEZEN

informatie- en kenniscentrum

ontwerp en berekeningen
trajectbegeleiding

van projectdefinitie tot oplevering

INNOVATIE EN TECHNOLOGIEVERKENNING

gespecialiseerde ondersteuning aan bedrijven

ontwikkeling van nieuwe diensten/producten
ondersteuning door KMO-portefeuille

info@pixii.be
03 / 235 02 81



PASSIEFSCHOLEN IN VLAANDEREN

2006: Inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

211 nieuwbouw- en renovatieprojecten in Vlaanderen

publiek-private samenwerking; Design Build Finance Maintain (huur gedurende 30 jaar)

2007: decreet energieprestaties in scholen

verstrenging E-peil tot E70

meer dan 20 pilootprojecten volgens passiefstandaard

Verhoging van het bouwbudget ifv de passiefstandaard

235 €/m² aan middelen bovenop basisbudget van 1200 €/m² 



SPECIFIEKE CRITERIA AGION PASSIEFSCHOOL

Netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15kWh/m².jaar

Netto energiebehoefte voor koeling ≤ 15kWh/m².jaar

Luchtdichtheid gebouwschil n50 ≤ 0,6 h-1

E-peil ≤ 55

Géén eis naar zomercomfort/oververhitting ?!

↔  standaard criteria passief gebouw



STANDAARD PASSIEF TERTIAIR GEBOUW

Criteria “standaard” passief tertiair gebouw (o.a. school)
netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15 kWh/m².jaar
netto energiebehoefte voor koeling ≤ 15 kWh/m².jaar
luchtdichtheid n50-waarde ≤ 0,6 vol/h
primaire energie voor verwarming, koeling, verlichting en hulpstroom 
≤ 90 kWh - 2,5. compactheid
temperatuuroverschrijdingsfactorboven 25°C ≤ 5%                        
a.d.h.v. dynamische simulatie (>1000 m²)



BIJNA-ENERGIENEUTRAAL

Definitie & eisen BEN niet-residentieel (EPB)
E-peil afhankelijk van functie
K-peil ≤ 40
Umax

hernieuwbare energie: ≥ 15 kWh/m².j

Ook géén eis naar zomercomfort/oververhitting





ROL VAN PHP/PIXII

Bepaling randvoorwaarden i.s.m. KUL, VUB, KAHO Gent
105 lokaalprofielen
Temperaturen
Debieten
IWW



ROL VAN PHP/PIXII

Bepaling randvoorwaarden ism KUL, VUB, KAHO Gent
Bezettingsdichtheid, activiteitsgraad
Temperaturen zomer/winter (nachtverlaging)
Ventilatiedebieten ifv metabolisme en speciale ruimtes
Tijdsaanwezigheidsfactoren (16 dagdelen)
Bezettingsfactoren (absenteïsme, deelbezetting)
Ventilatiesturing (klok, aanwezigheid, CO2) 
Verlichting (klok, aan-/afwezigheid)
IWW apparaten



ROL VAN PHP/PIXII

Trajectbegeleiding
Voorontwerp
Aanbestedingsdossier
Werftoezicht
Luchtdichtheidstest
As-built-controle

 CERTIFICATIE = extra subsidies



ROL VAN PHP/PIXII

Trajectbegeleiding
Nazorg

enquête
meetdata



RESULTATEN ENQUÊTES

Tevredenheid



RESULTATEN ENQUÊTES

Tevredenheid
zomercomfort: ±70% (zeer) tevreden
binnentemperatuur: ±60% (zeer) tevreden



RESULTATEN ENQUÊTES



LESSONS LEARNED

Meeste scholen lieten dynamische simulatie uitvoeren & 
beschikken over combinatie van voldoende maatregels om 
zomercomfort te garanderen:

mechanische ventilatie (systeem D) met WTW en zomerbypass, soms 
met AWW/BWW,
externe zonnewering,
thermische massa/inertie (aanspreekbaar!),
nachtventilatie (mechanisch, natuurlijk of hybride),
groendak,
en/of geothermische WP voor koeling



KA ETTERBEEK

© AGIOn

Maatregels:
dynamische simulatie, natuurlijke beschaduwing, groendak, dakoversteek, 
zomerbypass, mechanische nachtventilatie + thermische massa



© AGIOn

GTI LONDERZEEL

Maatregels:
dynamische simulatie, zomerbypass, mechanische nachtventilatie + 
thermische massa



© Lava-architecten

‘T PIEPELKE – SCHOOL MET DE BIJBEL – BILZEN

Maatregels:
screens, zomerbypass, mechanische nachtventilatie + thermische massa



© Architectuurgroep Oosthoven

STERBOS – WUUSTWEZEL

Maatregels:
mechanische nachtventilatie + thermische massa, aardwarmtewisselaar, 
buitenzonnewering



DON BOSCO INSTITUUT – GROOT-BIJGAARDEN

Maatregels:
externe zonnewering, verhoogd ventilatiedebiet + nachtkoeling + 
thermische massa 

© AGIOn



OLV-HEMELVAARTINSTITUUT – WAREGEM

Maatregels:
Screens, structurele zonwering, oversteken, nachtventilatie + 
thermische massa 

© Sepp Van Dun



LEEFSCHOOL 'T ZANDHOFJE – ZANDHOVEN

Maatregels:
Natuurlijke beschaduwing, mobiele buitenzonwering, nachtventilatie + 
thermische massa 

© AGIOn



… Desondanks toch regelmatig klachten over zomercomfort…

→ Wat zijn dan de mogelijke oorzaken?

LESSONS LEARNED



Waarom maatregel(s) soms onvoldoende?
Vaste zonwering (bvb dakoversteek) meestal onvoldoende effectief

(+ minder zonnewinst in winter  + minder daglichttoetreding)
Ventilatiebuizen ingewerkt in dakisolatie

LESSONS LEARNED

Temperatuursverloop dakmembraan zomer | WTCB



LESSONS LEARNED

Waarom maatregel(s) soms onvoldoende?
Externe zonwering

Enkel structurele zonwering op zuiden, geen regelbare
Screens:

Onvoldoende windvast → beschadigingen
Te windgevoelig

Sturing
Inschakeling nachtventilatie ifv tijd ipv temperatuur
Afregeling kan beter (installateur HVAC failliet)
slechts 1 zonnesensor voor 2 flanken

Thermische inertie
Te weinig aanspreekbare massa (bvb door verlaagd plafond)



LESSONS LEARNED

Andere aandachtspunten
Externe zonwering ≠ voorkomen verblinding

→ binnenzonwering

Dus best combinatie interne én externe zonwering

verblinding zomercomfort
& verduistering



LESSONS LEARNED

Andere aandachtspunten
Dynamische simulatie niet op gebouwniveau, maar op lokaalniveau:

Gewone leslokalen
Leslokalen met hoge interne warmtewinsten (pc-lokalen,…)
Ateliers met hoge interne warmtewinsten (bakkerij, opleidingskeukens,…)



LESSONS LEARNED

Andere aandachtspunten
Gebruikersgids !!

Uitleg over aanwezige 
technieken
Hoe gebruiker zelf aanpassen 
naar zijn/haar wensen
Op maat van de gebruiker !!



CONCLUSIES

Grote gebruikstevredenheid

Check zomercomfort adhv dynamische simulatie 
(EPB & PHPP ontoereikend)

Goede implementatie van zomerstrategieën

Keuze sturing is even belangrijk als keuze maatregels

Monitoring is nodig voor bijregeling sturing

Automatisering, maar voorzie manuele override

Zonwering vs daglichttoetreding

Zonwering vs verblinding/verduistering

Gebruikers informeren (op hun maat)!



CONCLUSIES

“Deelnemers aan het proefproject passiefscholen zijn tevreden over passiefbouw 
en ze bevelen de bouw van een passiefschool aan. De passiefschool wordt ervaren 
als een meer kwalitatieve leeromgeving, energiezuinig en comfortabel. Het project 
breidt de kennis rond energiezuinige schoolgebouwen bij bouwheren, architecten, 
studiebureaus en aannemers uit.

…

De eerste lessen uit de proefprojecten zijn niet alleen van toepassing op 
passiefscholen, maar op elke school die vandaag gaat (ver)bouwen. Tegen 2021 
moet het energieverbruik van elke school stapsgewijs afnemen, op weg naar bijna 
energie-neutrale schoolgebouwen. Alle schoolbouwprojecten zullen in de toekomst 
de nodige stappen moeten ondernemen om nog meer energieperformant en 
duurzaam te zijn. Passiefbouw is een efficiënte en economische waardevolle 
oplossing die goed combineerbaar is met het stimuleren van hernieuwbare 
energie.”

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eerste-evaluatie-proefproject-passiefscholen-
wegwijzer-naar-duurzaamheid-maar-er-zijn-werkpunten

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eerste-evaluatie-proefproject-passiefscholen-wegwijzer-naar-duurzaamheid-maar-er-zijn-werkpunten


Meer informatie?

www.pixii.be

+32 (0)3 235 02 81

bert.vanderwegen@pixii.be

Gitschotellei 138, 2600 Berchem
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