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Een grondige analyse van de 
bestaande toestand ligt aan de 

basis van elk renovatieplan

“
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BUREAU 
BOUWTECHNIEK 

Tot 2021. Zo lang hebben de Europese lidstaten nog om al hun gebouwen bijna-
energieneutraal te maken. Overheidsgebouwen krijgen zelfs maar tot 2019. Om 
onze bouwsector te stimuleren verstrengt de Vlaamse Overheid daarom jaarlijks 
de wetgeving op vlak van thermisch isoleren, luchtdicht bouwen en de toegepaste 
energietechnieken. Ook op de lijst BEN-voorlopers: Bureau Bouwtechniek. Hun 
boodschap? Een geïntegreerde aanpak inclusief een studiefase die een moge-
lijke renovatie voorafgaat, leidt tot een intelligente energetische renovatie 
op maat.

Kwaliteit van de bouwschil in kaart 
gebracht
Het hoofddoel van een energetische renovatie is 
het energieverbruik te reduceren en het comfort te 
verhogen. Een evenwichtsoefening tussen energie-
efficiëntie, kosten en baten, gebouwbeheer en 
duurzame materiaalkeuze. “Dit streven kan je enkel 
bereiken door een interdisciplinaire samenwerking 
tussen de belanghebbende partijen. Succesvolle 
energetische renovaties eisen een geïntegreerde 
aanpak die getuigt van een visie op het geheel”, 
vertelt ingenieur-architect Sebastiaan Schelfaut bij 
Bureau Bouwtechniek.

“Wanneer we een energetische renovatie voor-
gesteld krijgen, leggen we steeds een belangrijk 
traject af. Stap 1 is het screenen van de bestaande 
toestand. Leent het gebouw zich wel voor een 
energetische renovatie? Een grondige analyse van 
de bestaande toestand ligt aan de basis van elk 
renovatieplan.”

Tijdens het voortraject en de onderzoeksfase doen 
de experts van Bureau Bouwtechniek daarbij 
beroep op geavanceerde tools en technieken. 
Om een zo accuraat en volledig mogelijk beeld te 
krijgen van de bouwkundige toestand en de werke-
lijke energieprestaties van het gebouw in kwestie.

“In dit stadium analyseren we de kwaliteit van de 
bouwschil en brengen we de bestaande technische 
installaties in kaart. Onder andere door in situ 

/ Interview /

pleit voor haalbaarheidsstudies

onderzoek, sondages, luchtdichtheids- en vocht-
metingen, thermografisch onderzoek, labo-onder-
zoek op vorstbestendigheid van bouwmaterialen … 
Het comfortaspect wordt geëvalueerd via datalog-
ging van de luchttemperatuur en bepaling van de 
gevoelstemperatuur. En via langdurige metingen 
van de CO2 en relatieve vochtigheid evalueren we 
de luchtkwaliteit.”

Renovatiescenario’s
“Via een haalbaarheidsstudie kijken we waar en 
hoe we het gebouw kunnen optimaliseren en isole-
ren”, vult ingenieur-architect Katrien Van Goethem 
aan. “Afhankelijk van structuur, functie, opbouw … 
zoeken we naar een evenwicht tussen de energeti-
sche maatregels en de financiële impactdoor bere-
kening van terugverdientermijnen. Isolatie bekijken 
we trouwens nooit als een losstaand gegeven. 
Oververhitting, ventilatie, duurzaam materiaalge-
bruik, daglicht, flexibiliteit, technieken … zijn alle-
maal aspecten die we mee in kaart brengen.”

In samenspraak met de opdrachtgever werkt 
Bureau Bouwtechniek dan één of meerdere reno-
vatiescenario’s uit. Voor elk scenario worden de 
ingrepen gevisualiseerd, de bouwkosten geraamd 
en de terugverdientijden berekend.“Eens het 
globale renovatieconcept en de prestatie-eisen 
zijn bepaald, sturen we voortdurend bij om aan 
de wensen en het budget te blijven voldoen. Een 
scenario bouwtechnisch uitwerken en een cohe-
rent renovatiepakket samenstellen is een interactief 
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proces. Alle ingrepen worden kritisch geëvalueerd 
en indien nodig wordt het concept bijgestuurd.”

“We bereiden ook het aanbestedingsdossier voor 
(lastenboek, meetstaat, kostenraming, plannen 
en details), opgesteld conform de huidige 
normen en voorschriften. Vervolgens begeleiden 
we de vergelijking van de offertes en kunnen we 
optreden als adviseur van de bouwheer tijdens de 
uitvoeringsfase tot en met de oplevering.”

Tijdens de uitvoering controleert Bureau 
Bouwtechniek of de werken verlopen conform de 
technische bepalingen en vooropgestelde kwali-
teit in het bestek. En na ingebruikname volgen 
ze het energieverbruik op en adviseren ze de 
bouwheer over de afstelling van de technische 
installaties.

Souverain 25
In Oudergem onderzocht Bureau Bouwtechniek 
de haalbaarheid van een energetische gevelre-
novatie van ‘Soverain 25’, een kantoorgebouw 
aan de Vorstlaan. De studie bekeek de haalbaar-
heid om het gebouw passief te maken en richtte 
zich enkel op de bouwschil.

Over Bureau Bouwtechniek
Het multidisciplinaire studie- en adviesbureau 
Bureau Bouwtechniek werd in 1995 opgericht 
door professor-architect Jan Moens. Toen het 
eerste bureau voor technisch advies bij bouw-
projecten in België. Anno 2017 telt het bedrijf 
een 65-tal architecten en ingenieurs en is het 
uitgegroeid tot een toonaangevend technisch 
ondersteuningsbureau voor architecten en 
bouwheren.

Met 15 jaar ervaring op vlak van technisch en 
duurzaam renoveren en een unieke bundeling 
van experten, faciliteren ze een vlotte samen-
werking. En garanderen ze een geïntegreerde 
en professionele aanpak. Bureau Bouwtechniek 
is gespecialiseerd in het inspecteren en evalue-
ren van bouw- en sleetschade. En ze zijn sterk in 
het onderzoeken en interpreteren van het ener-
gieprestatieniveau van gebouwen.

www.b-b.be
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“Parallel met dit onderzoek liep een andere studie naar 
optimalisatie van daglicht vs zonnewinsten aan de hand 
van dynamische simulaties van het energieverbruik. Doel 
van deze studie was het definiëren van de maatregelen 
tot op niveau van het geveldetail, opdat het gebouw een 
isolatiekwaliteit K16 zou kunnen krijgen.”

“Er werd ons gevraagd verschillende scenario’s uit 
te werken. Gaande van een visueel zeer ingrijpende 
energetische gevelrenovatie tot een renovatie waarbij 
het gevelaspect volledig behouden kon blijven. Het 
rapport kwam er op vraag van de huurder en diende 
als werkinstrument voor gesprekken met het agentschap 
Onroerend Erfgoed. Ook raamden we de bouwkosten 
van de verschillende gevelscenario’s”, aldus Katrien.

Zonneweringsstrategie
Naast het onderzoek naar potentiële thermische opti-
malisaties voerde het bureau ook een studie naar 
zonnewarmtelasten en daglichttoetreding. Zo konden 

zeeen zonneweringsstrategie uitwerken en de glaskeuze 
bepalen.

“Het grootste luik van het onderzoek was een zeer gron-
dige analyse van de huidige bouwschil door onderzoek 
van het as-built dossier, rondgangen in situ, demon-
tages en sondages. De draagstructuur uit cortenstaal 
en beton bevindt zich aan de buitenzijde. De impact 
van het perforeren van deze draagstructuur doorheen 
de bouwschil is onderzocht aan de hand van thermo-
grafische opnames.”

82% thermisch performanter?
Het totaal berekende K-peil van de huidige toestand 
bleek K93. Met een uiteindelijke K16 voor ogen, diende 
de renovatie de gevel dus 82% thermisch performanter 
te maken. “Binnen de vooraf gedefinieerde scenario’s 
gingen we na wat de mogelijkheden waren om elk van 
de bouwschillen thermisch te optimaliseren. TRISCO-
software was hierbij een belangrijk instrument om de 
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koudebruggen veroorzaakt door externe draagstruc-
tuur op te lossen. Principe detailtekeningen vormden 
een duidelijk beeld van wat we uitgewerkt en berekend 
hadden.”

“Door de hogere isolatie- en luchtdichtheidskwaliteit 
van de bouwschil na renovatie vermindert het energie-
verbruik voor verwarming, maar wordt het koelseizoen 
verlengd. De kosten voor koelen verhogen dus aanzien-
lijk. Een juiste glaskeuze met voldoende zonwerende 
eigenschappen is daarom belangrijk. Door middel van 
SunEye 210 (Solmetric) werd in situ de beschaduwing 
van de externe draagstructuur op de gevel in kaart 
gebracht.”

“Voor verschillende glassoorten werden koellast, 
passieve zonnewinsten en besparingen op kunstverlich-
ting geanalyseerd. Hieruit werd geadviseerd om geen al 
te zonwerend glas te verkiezen maar eerder glas met een 
goede verhouding daglichttoetreding versus zonwerend 
glas. Een glassoort met hetzelfde goudkleurige aspect 
raadden we af.”

Uit de studie bleek een isolatiekwaliteit K16 niet haal-
baar binnen de vooropgestelde scenario’s. Maar zelfs in 
het meest behoudsgezinde scenario, waarbij het aspect 
volledig onaangetast bleef, bleek wel een K28 haalbaar.

K12-gebouwen UZ Gent
In Gent voerde Bureau Bouwtechniek een grondige 
haalbaarheidsstudie uit voor de drie 
K12-gebouwen op de campus van het 
UZ. Met het oog op een energetische 
gevelrenovatie in de toekomst. Enkele 
belangrijke onderzoeksvragen vormden 
prominente uitgangspunten voor het 
uitwerken van de renovatiestrategieën.

Hoe presteren de gevels ten opzichte 
van de huidige regelgeving en norme-
ring op vlak van energie, veiligheid, 
akoestiek en VIPA-eisen? Welke maat-
regelen zijn noodzakelijk om te voldoen 
aan de hedendaagse eisen? Is een 
gevelrenovatie conform BEN-eisen 
haalbaar?Wat is de impact op de gevel 
in de verschillende scenario’s en wat is 
hierbij het kostenplaatje?

“Het eerste deel van de studie bestond 
uit een grondig onderzoek naar 
de thermische performantie van de 
gevels die dateren uit eind de jaren 
30”, zegt Sebastiaan. “Het onder-
zoek bestond onder meer uit lucht-
dichtheidsmetingen, thermografie, 

Afhankelijk van structuur, functie, 
opbouw … zoeken we naar 

een evenwicht tussen de 
energetische maatregels en de 
financiële impact door bereke-

ning van terugverdientermijnen

“

TRISCO-simulaties (koudebruggen) en U-waarde- en 
K-peil-berekeningen.”

“Ondanks de voor zijn tijd vooruitstrevende isolatie-
laag bleek de talrijke aanwezigheid van koudebrug-
gen een goede prestatie van de bestaande gevels te 
verhinderen. Verder verzamelden we ook gegevens 
over de bouwtechnische staat, betonkwaliteit, gevel-
detaillering en akoestische performantie.”

Evaluatiematrix
De resultaten werden ingezet voor de berekening van 
het totaalenergieverbruik voor verwarmen en koelen 
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op jaarbasis en voor de analyse van het comfort in 
een ziekenhuiskamer. Discomfortoorzaken door tocht-
verschijnselen, koudestraling en oververhitting werden 
gedetailleerd bekeken, alsook de daglichttoetreding, de 
veiligheid en het akoestisch en visueel comfort.

Het tweede deel van de studie onderzocht vijf gevel-
renovatiestrategieën. “We voorzagen zowel strategieën 
met behoud van de huidige gevel (al dan niet met extra 
isolatie), als scenario’s met een volledig vernieuwde 
gevel. We stelden de strategieën op in een evaluatiema-
trix. Hierin werd de haalbaarheid van de verschillende 
parameters geëvalueerd. Op basis van dit beslissings-

document kan de bouwheer of een ontwerpteam nu 
evalueren welk scenario aangewezen is voor verdere 
uitwerking.

“We analyseerden de zonne(warmte)toetreding en 
oververhittingsaspecten met dynamische simula-
ties over een periode van zes maanden. Van mei tot 
september. De bestaande toestand bleek uit onze 
analyse weinig problemen te veroorzaken. Omdat de 
huidige gebouwschil zo slecht presteerde op vlak van 
luchtdichtheid. Het vernieuwen van de ramen en het 
optimaliseren van de luchtdichtheid kon dus oververhit-
ting veroorzaken.”
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Hygrothermische risico’s
Ook deed Bureau Bouwtechniek een studie naar het 
ontwikkelen van (kosten)optimale renovatiestrategieën 
voor architectuurhistorisch waardevolle woonblokken. 
Dat in het kader van de proeftuin ‘Woningrenovatie: 
innovatie bij energiezuinig verbouwen’ van het 
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie (IWT).
“Het is de ambitie van het consortium – bestaande uit 
Bureau Bouwtechniek, UGent, sociale huisvestings-
maatschappij Woonhaven Antwerpen en Studiebureau 
Boydens – om via een specifieke case-study inzicht te 
krijgenkostenoptimale renovatiescenario’s. En dit te 
vertalen naar breed inzetbare tools en richtlijnen bij de 
renovatie van (beschermde) woonblokken. Bovendien 
zowel voor de technische aspecten, de kostprijscalcula-
tie als voor de gerealiseerde energie-efficiëntie.”
Bureau Bouwtechniek werkte een methodiek uit waarbij 
het elke stap van het proces optimaliseert. Van audit 
bouwschil, over flowchart voor hygrothermische risico’s, 
tot het bepalen van een kostenefficiënt optimum tussen 
bouwkundige en installatietechnische ingrepen.

Kielparktorens
De case zelf is het volledig restaureren en verbouwing

 van woonblok ‘Kielparktoren’, drie identieke torens van 
architect Jos Smolderen. De gebouwen, opgetrokken in 
verschillende fases tussen 1959 en 1961, tellen elk 96 
wooneenheden. Gezien de drie gebouwen identiek zijn, 
werd één exemplaar onderworpen aan een onderzoek. 
“Om het gebouw leefbaar te houden volgens de huidige 
normen waren ingrijpende renovatiewerken nodig. 
Want het voldeed niet meer aan de huidige behoef-
ten, zowel bouwfysisch als op vlak van comfort”, besluit 
Sebastiaan.

“Concreet werd dit project gekozen om een aantal vaak 
terugkerende vragen rond renovatie meer in detail te 
kunnen behandelen. Dit aan de hand van zeven speci-
fieke, vooropgestelde aspecten. De specificiteit van 
het renoveren van een architectuurhistorisch waarde-
vol gebouw bijvoorbeeld, maar ook onderzoeken welk 
energetisch ambitieniveau haalbaar is. Daarnaast was 
de diversifiëring van de verschillende installaties een 
belangrijk item, net als de realiseerbare luchtdicht-
heid en de impact op het gebruikersgedrag. Tot slot 
voerden we ook een hygrothermische analyse uit van 
de bouwschil.”
Twee van de drie torens worden op dit moment 
gerenoveerd.

“Succesvolle energetische 
renovaties vereisen een geïn-
tegreerde aanpak die getuigt 
van een visie op het geheel”

“
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