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• Ontwerpaanpak, aandachtspunten, ambities en beperkingen bij renovatie van 
collectieve woongebouwen, ervaringen uit de praktijk 

 

 

 

 

 

• Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases 



Ontwerpaanpak, aandachtspunten, ambities en beperkingen bij 
renovatie van collectieve woongebouwen, ervaringen uit de praktijk 

 

Specifieke aandachtspunten en verwachtingspatronen: 

 

Budget 

 behouden of vernieuwen? bvb evaluatie leidingsnet en verwarmingslichamen 

 

Operationele kost, ook onderhoud en beheer 

 neiging tot over-reactief denken vanuit kosten-intensieve periode 

 

Rekening houden met bewonerstype en beheerders, gedragsverandering = harde uitdaging 

  

Uitvoeringstijd en fazering, hieruit volgen soms dwingende keuzecriteria 

 

Comfort boven alle andere ambities? 

 

Geïntegreerd concept lijkt minder evident dan bij nieuwbouw, en vertaalt zich daardoor eerder in  

het zoeken naar de meest optimale combinatie schil-installaties 

 

 



Ontwerpaanpak, aandachtspunten, ambities en beperkingen bij 
renovatie van collectieve woongebouwen, ervaringen uit de praktijk 

 
Energetische ambities: 

DOEL BEPALEN 

minder fossiele brandstof...omwille van autonomie, luchtkwaliteit, klimaatopwarming... betekent focus op volgende 
actiepunten: 
 
→meer hernieuwbare opwekking inzetten 
→meer energie-efficiëntie realiseren 
→meer restwarmte en afvalwarmte inzetten 
 
in het bijzonder voor woongebouwen! 

 

 

 

E-peil? Of eerder als randvoorwaarde hanteren en meer aandacht voor werkelijk of werkingsgetrouw gesimuleerd 
energiegebruik 

De schaal laat dit dynamisch simuleren doorgaans toe 

De impact van hybride opwekking en aansturing kan doorslaggevend zijn 

 

Gebouwvorm ligt vast, variante combinaties schil-installaties vergelijken is de focus van het ontwerpteam 

Aandacht voor de maximaal haalbare optimalisatie van de schil is op zijn plaats, aangevuld met de toekomstgerichte 
flexibiliteit inbouwen op technisch vlak indien huidig budget is ingevuld 

 



Ontwerpaanpak, aandachtspunten, ambities en beperkingen bij 
renovatie van collectieve woongebouwen, ervaringen uit de praktijk 

 

Energetische ambities: 

DOEL BEPALEN 

Hernieuwbare energie...lijkt minder evident op gebouwniveau, dwingt tot verder kijken in ruimte en tijd 

Terug aandacht voor hybride opwekking, verzacht de investering maar mits goede aansturing groot werkelijk ingevuld 
aandeel hernieuwbare energie 

Op thermisch vlak lage temperaturen inzetten (lagere distributieverliezen, performantere opwekking en inzet 
hernieuwbare energie), → voor sanitair warm water, in het bijzonder voor het aspect legionella is innovatieonderzoek 
van onze aanpak noodzakelijk 
 
De focus in stedelijke omgeving komt meer en meer te liggen op gecontroleerde aansturing van collectieve 
totaalsystemen 
 

 

Aandacht voor ontwikkelingen op distributieniveau, warmtenetpotentieel (met welke temperaturen?), kan flexibiliteit 
(bvb opslag) worden ingebouwd?, inspelen op electrificatie en smart grid evolutie 

Integratieconcept van technieken moet een al dan niet toekomstige rol van het gebouw in dit globaal energiesysteem 
vrijwaren 

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,  
und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 

 (In de beperking toont zich eerst de meester, en alleen de wet kan ons vrijheid geven.) 

J.W. von Goethe, 1802 

 



Ontwerpaanpak, aandachtspunten, ambities en beperkingen bij 
renovatie van collectieve woongebouwen, ervaringen uit de praktijk 

 
Energetische ambities: 

Opportuniteiten 

 baseline referentiepeil, nulmeting realiseren, zowel comfort als energiegebruik en uitstoot 

 goede bemeten voorbeelden hebben sterk multiplicatoreffect op basis van reële data 

 bijgevolg grote impact en sterke business opportunity voor de betrokkenen 

 werkelijke gebruikers betrekken is mogelijk, sensibiliserend potentieel 

 in renovatiescenario is stapsgewijs toekomstdenken meer een evidentie  

 schaaleffect maakt meer mogelijk 

Bedreiging 

negatieve keuzes, bvb ieder voor zich mentaliteit kan gegroeid zijn in verleden, als vals argument voor  individuele installaties 

ontwerpers moeten interactie met gebruiker aangaan, en innovatie toelichten als toegevoegde waarde, = meer dan 
instemmen met de gebruikerservaringen 

  

 



Ontwerpaanpak, aandachtspunten, ambities en beperkingen bij 
renovatie van collectieve woongebouwen, ervaringen uit de praktijk 

 

Installaties in het vizier: 

 

Thermisch comfort (verwarmen en vermijden oververhitting) 

Sanitair warm water 

Ventilatie 

Verlichting gemene delen (sturing en vermogen) 

Liftinstallaties (eff. klasse en dynamische schachtventilatie) 

Afvalwater (warmterecuperatie?) 

 



Ontwerpaanpak, installaties tbv thermisch comfort  

 

Installaties tbv thermisch comfort (verwarmen en vermijden oververhitting)... bijzondere evaluaties in conceptfaze 

Integratie bestaande verwarmingslichamen (en leidingen) evalueren 

• bij uniforme bouwschiloptimalisatie → opportuniteit LTV 

• samengaan optimale kost, energie-efficiëntie en verhogen hernieuwbaar potentieel (WP, zonthermie, 4G 
thernet...) 

Collectieve opwekking versus individuele opwekking. 

Individuele regelmogelijkheden (begrijpbaar maar onderliggend performant), geconnecteerd met bovenliggend 
aansturingsniveau 

Naarmate doorgedreven isolatiepeil, en bewonerstype, is zomercomfort en energiegebruik op jaarbasis globaal te 
beschouwen (passieve en hernieuwbare koeling, reversibele systemen in renewable grids)  

Energieconversie binnen het gebouw verdient aandacht (afvalwater en afvoerlucht ventilatie als WP-bron, koppeling 
san warm water en koudeopwekking, deelinvulling cogeneratie, hybride wkk-wp) 

Ruimtelijke integratie van toekomstige aanpassingen:  

• Latere thernetaansluiting eenvoudig mogelijk maken, cfr stad Antwerpen, door verbindingskokers en 
aansluitlokaal 

• Ruimte thermische opwekking voorzien van uitbreidingsruimte voor hybride  

 

 

 



Ontwerpaanpak, installaties tbv sanitair warm water  

 

Installaties tbv sanitair warm water... bijzondere evaluaties in conceptfaze 

Collectieve opwekking versus individuele opwekking, al dan niet met combilus. 

Temperaturen op wooneenheidniveau? Boosterwarmtepompen of weerstanden? 

Opslag centraal of decentraal voor piekopname? 

Intermitterende temperatuursniveau’s voor combilus 

Intermitterende temperatuursniveau’s voor thermische desinfectie circulatieleiding san ww 

Kokers voor koude en warme distributies scheiden in gebouw 

Recuperatie afvalwaterwarmte 

Waar is hernieuwbare warmte injecteerbaar? 
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1) Collectief 

• Centrale productie warmwater 

• Distributie door gebouw 

• Energie meting ter hoogte van 
de woonentiteit op warm water 

 (aandacht toegankelijkheid) 

• Retourtemperaturen laag 
houden! (aansturing & ontwerp) 
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2) Individueel  

• Productie in elke woonentiteit 

• Distributie van energie (gas of 
elektriciteit) 

• Energiemeting bij 
binnenkomen gebouw 
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Voordelen collectief systeem 

 

1) Plaatsinname (kokers ) 

2) Onderhoud 

3) Reversibiliteit (warmtenet, …) 

4) Opvolging prestaties & beheer 

5) Meerdere energie bronnen 

6) Redundantie 

7) Potentieel hernieuwbare energie 

8) Onderlinge afrekening  
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Nadelen individueel systeem 

 

1) Meer plaatsinname (kokers)  

2) Interactie koker en toestel 

3) Onderhoud 

4) Doorvoeren op dak (verse lucht) 

5) Kost individuele aansluitleidingen 

6) Sommatie stilstandsverliezen, werkelijke performantie 
opwekking? 

7) Beperkte distributieverliezen 
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rendement individuele ketel te hoog ingeschat? 
 

- Verhouding vermogen CV - SWW 
 

Noodzaak aan verdere verfijning (onderzoeksvragen):  
• Werkelijke distributieverliezen bepalen 
• Werkelijk jaarrendement base case individuele installatie bepalen 
• Impact hybride opwekking en potentieel optimale aansturing 
• Waardering hernieuwbaar potentieel en vermeden uitstoot 



Ontwerpaanpak, ventilatie 
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1) Collectief centraal systeem D 
• Vereenvoudigd en verzekerd onderhoud en beheer 
• Vermijden doorbrekingen gebouwschil 
• Ontzorging vraagstuk luchtkwaliteit 
• Collectief te verdelen energiegebruikspost ( ev gekoppeld op collectieve PV) 
• Verhoogde hulpenergie ventilatoren door drukvallen (aandacht ontwerp!) 
• Naregeling VAV indien vraaggestuurd 
• Plaatsinname en ontwerp inplanting verdeelkanalen 

2) Collectief centraal systeem C 
• Vereenvoudigd en verzekerd onderhoud en beheer 
• Ontzorging vraagstuk luchtkwaliteit 
• Recuperatie via warmtepomp in afvoerlucht 
• Doorbrekingen gebouwschil  
• Collectief te verdelen energiegebruikspost ( ev gekoppeld op collectieve PV) 
• Naregeling VAV indien vraaggestuurd 
• Verhoogde hulpenergie ventilatoren door drukvallen (aandacht ontwerp!) 
• Plaatsinname verdeelkanalen 

3) Individueel systeem D 
• Beperkte plaatsinname 
• Volledig energiegebruik individueel aanrekenbaar 
• Individuele keuzemogelijkheid conceptvariaties en regeling, eenvoudige 

vraagsturing 
• Indien door meerderheid goed gebruikt zeer goede prestaties 
• Doorbrekingen gebouwschil (geluid, infiltratie en transmissieverlies) 
• Geluidsbeheersing ventilatoren in wooneenheid 
• Geen zekerheid onderhoud en beheer 

Oplossing voor minder gedreven of betrokken bewoners? 

Verhuur-sociale huisvesting zonder specifieke begeleiding 

Ook juist collectief bewuste VME’s, die willen ontzorgd worden en 
gezamenlijk performantie beogen 

 

Oplossing voor minder gedreven of betrokken bewoners? 
Gebouwen met beduidende plaatsbeperking, stringent 
investeringsbudget 

Verhuur-sociale huisvesting 

 

Oplossing voor VME’s met spectrum van ambities 

Individueel gedreven 

Eigen keuzevrijheid 

??? doelpubliek Logisch  



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases 

Case de kielparktorens 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases 

Case de kielparktorens 

 

Opzet: 

Renovatiescenario’s (combinatie gebouwschil en technieken) met betere energetische 
performantie en lagere kost 

Evalueren verschillende opwekkingstechnieken en distributiesystemen 

Evaluatie dynamisch gedrag van distributiesystemen (Hysopt simulatie en monitoring) 

 

Benadering: 

Kostramingen- EPB simulaties- verificaties 

Begeleiding renovatieontwerp 

Proeftuin distributiesystemen in toren 1 

 

Samenwerking met ontwerpers A33-Essa (atelier-t)-Arcadis-Daidalos 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases 

Case de kielparktorens 

 

Bouwkundige variantes werden doorgerekend, drie scenario’s weerhouden 

(epb simulaties bureau bouwtechniek) 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases 

Case de kielparktorens 

 

technische variantes werden bepaald en doorgerekend op de bouwkundige scenario’s 
(epb simulaties boydens engineering) 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases 

Case de kielparktorens 

 

technische variantes werden bepaald en doorgerekend op de bouwkundige scenario’s 
(epb simulaties boydens engineering) 

 

 

 

Status:  

Definitieve ontwerpen zijn af- 

gerond  

Combinatie gasWP + cond ketels + 

Systeem D collectief 

E54 als streefdoel 

 

drie distributiesystemen in toren 1 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases 

Case de kielparktorens 

 

 

drie distributiesystemen in toren 1 

meetapparatuur voor verificatie 

distributieverliezen 

 

opzet base case condensatieketels 

owv brandveiligheid geschrapt 

 

 

 

 

 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 

 

     

Opzet: 

Sociaal luik (begeleiding en bewustmaking) 

Technisch luik (bouwfysische renovatie en duurzame collectieve hybride opwekking en 
verdeling met kleinschalig warmtenet) 

Evalueren verschillende opwekkingstechnieken en distributiesystemen in Modelica 

Gefazeerde monitoring (as is, reference case, chosen concept BAU & upgraded) 

 

Benadering: 

Kostramingen en reële marktprijzen- dynamische simulaties- verificaties 

Begeleiding en technisch ontwerp van het renovatiedossier 

Meetcampagne in fazen: oorspronkelijke situatie gaskachels, situatie met 
condenserende gasketels, met verbeterde gebouwenschil, met WTW ventilatie, 
aansluiting op thernet hybride opwekking, geoptimaliseerde aansturing 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 

 

Bouwkundige optimalisaties werden opgebouwd en doorgerekend  

(Van Kenhove, Janssens, bouwfysicagroep universiteit Gent ) 

Belangrijkste aanvullende maatregelen 

 

• VIP-panelen in vloeren 

• Isolerende aerogelpleister  

• Monumentenglas 

 

...herleiden de maximale warmtevraag per wooneenheid met ca 60% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 

 

Technisch haalbare scenario’s werden geconfigureerd en uitgefilterd tot 3 scenario’s,  

hydraulisch uitgewerkt (d.m.v. Hysopt) en in detail begroot (boydens engineering)  
deze scenario’s worden doorgesimuleerd in Modelica (Aertgeers, Helsen, KU Leuven) 

 

Status: 

Scenario-analyse en selectie van 50 tot 3 

Ontwerp, raming en aanbesteding 

Simulatie 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 

Scenario 1: Hoge temperatuur  



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 

Scenario 2: Intermitterend 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 
Scenario 3: Intermitterend 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 
Scenario 4: Lage temperatuur 



 

Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van twee IWT proeftuincases,  

Case de schipjes 

Tussentijdse simulatieresultaten energiegebruik en opwekking (Aertgeerts-Helsen) 



 

Conclusies? 
  

Laat beperkingen niet verblinden, indien budget te beperkend geef dan ruimte aan de toekomst 

Veel potentieel aanwezig in systeembenadering, waarbij hybride concepten en doelgerichte aansturing worden toegepast 

Schaal van projecten laat eigenlijk weinig twijfel over belang en onmiddellijk terugverdieneffect van een benadering met 
dynamische simulaties, of het belang van generieke modellen hiervoor 

De inzichten hieruit voortvloeiend gaan veel verder dan de EPB benadering 

 

Boeiende en uitdagende ontwerpoefeningen, multidisciplinair en interactief (liever voordien dan achteraf ;-)) 

 

De maatschappelijke impact is immens groot  

bewustwording-energieefficiëntie-uitstootbeperking-hernieuwbaar aandeel 

 

Een mooie en levensechte uitdaging voor de ontwerper met ambitie ! 

 

 


