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Duurzame woningen in inclusieve wijken (SHINE) brengt 14 

partnerorganisaties uit 4 lidstaten samen. De algemene 

doelstelling van het project is om de koolstofuitstoot in woningen 

te verminderen. Het project wordt medegefinancierd door 

Interreg 2 Seas en het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling.  

 
Bezoek onze website: www.2seas-shine.eu

file:///C:/Users/paukelp/Desktop/Sjabloon%20rapport%20SHINE/www.2seas-shine.eu
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Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het 

energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in de EU. 

Momenteel is ongeveer 35% van de gebouwen in de EU meer 

dan 50 jaar oud en is bijna 75% van de gebouwvoorraad 

energie-efficiënt, terwijl elk jaar slechts 0,4-1,2% (afhankelijk 

van het land) van de gebouwvoorraad wordt gerenoveerd. 

Daarom kan meer renovatie van bestaande gebouwen leiden 

tot aanzienlijke energiebesparingen - waardoor het totale 

energieverbruik in de EU met 5-6% kan worden verminderd en 

de CO2-uitstoot met ongeveer 5% kan worden 

teruggedrongen.1 

 

Het project SHINE 
SHINE is een door Interreg 2 Seas gefinancierd project dat innovatief is 

vanwege de 'bottom-up' benadering. Vroeger werden renovaties 

uitgevoerd met een ‘top-down’ benadering, waardoor de eindgebruikers 

er niet bij betrokken waren. Door een participatieproces (een 'bottom-

up' benadering) op te zetten in een wijk zijn de bewoners meer 

betrokken bij het renovatieproces. Het belang van betrokkenheid en 

nauwe communicatie met de bewoners tijdens het vernieuwingsproces, 

samen met de levensstijl en het gedrag van de bewoners, zijn belangrijke 

factoren om een hoogwaardige vernieuwing te verwezenlijken. 

 

Gezamenlijk renovatiebestek 
In het Projectprogramma is een gezamenlijk bestek van renovatieopties 

opgenomen als deliverable voor de projectpartners van WP4. De 

renovatieopties in het bestek bieden bouwkundige oplossingen die de 

meest kosteneffectieve, energiezuinige en duurzame impact zullen 

opleveren. De lijst is samengesteld tijdens thematische werkgroepen. De 

partners hebben tijdens hun proefprojecten verschillende opties getest. 

Na evaluatie van deze proefprojecten is het menu aangepast. Dit menu 

                                                      
1 Bron: https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-

quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en 

Inleiding 
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van renovatieopties zal worden verspreid onder andere organisaties en 

groepen binnen en buiten het 2 Zeeën-gebied. 

Een veelvoorkomend probleem in het verleden was dat de verwachte 

resultaten van energiezuinige renovaties niet werden gehaald, met name 

op de huurmarkt. Het doel van Werkpakket 4 (WP4) bestond in het 

beschrijven van een gezamenlijke methode van wijkvernieuwing in 

combinatie met het opzetten van een participatieproces met een 

bottom-up benadering. In WP4 streefden de partners ernaar de 

renovatienormen in verscheidene wijken te verbeteren. De betrokkenen 

worden gefinancierd door sociale huisvestingsmaatschappijen, lokale 

overheden en overheidsinstellingen. Het investeringsniveau is 

vastgesteld om een maximale energie-efficiëntie te bereiken en 

tegelijkertijd kostenefficiënt te blijven. 

 

Doelstelling: De partners streefden ernaar een gezamenlijk bestek 

van renovatieopties op te stellen die de meest kosteneffectieve en 

duurzame impact zullen opleveren.  

 

De renovaties zijn uitgevoerd op basis van een wijkbrede benadering, 

wat verschillende voordelen biedt: 

 vaak hebben de woningen een vergelijkbaar archetype en zijn ze 

ongeveer even oud; 

 het is eenvoudiger om een participatieproces (zie WP1) op te 

zetten in een specifieke buurt. 

 

Alle gerenoveerde gebouwen worden weer in handen van de 

gemeenschap gebracht en verhuurd aan huishoudens met een laag 

inkomen. De kracht van deze grensoverschrijdende samenwerking is dat 

de gedetailleerde methode kan worden uitgetest in een aanzienlijk 

aantal proefprojecten en onder verschillende voorwaarden zodat ze 

kunnen worden herhaald. Sommige aanpassingsoplossingen zijn 

complex vanwege de ouderdom van de woningen en omdat ze vaak in 

beschermde gebieden liggen. De partners wilden deze uitdagingen 

aanpakken door grensoverschrijdende oplossingen te vinden.  
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De partners zochten naar een gezamenlijke benadering van de 

investeringen en naar een methode voor wijkrenovaties in 

combinatie met het opzetten van een participatieproces met een 

bottom-up benadering. Het doel was om een nieuwe methode te 

ontwikkelen om te waarborgen dat de verwachte resultaten 

werden bereikt. 

 

Planning 
De partners kwamen overeen om in kaart te brengen wat elke wijk nodig 

had in de vorm van verschillende soorten renovaties. Het werk werd op 

partnerbijeenkomsten uitgevoerd door middel van een iteratief proces 

waarbij maatregelen werden toegevoegd tot er een 'hoofdlijst' werd 

opgesteld. Op elke partnerbijeenkomst werd in workshops besproken 

welke maatregelen het meest energie-efficiënt, kosteneffectief en 

technisch haalbaar waren. De partners hebben hun ervaringen met 

aanpassingen teruggekoppeld en er zijn gesprekken gevoerd over welke 

opties goed werkten en welke maatregelen moesten worden vermeden 

op basis van kosten, installatiegemak, enz. Deze lijst werd het definitieve 

Gezamenlijke Bestek van Renovatieopties.  

 

Wanneer de werkzaamheden eenmaal waren opgestart, werden enkele 

aanvullende maatregelen vastgesteld die oorspronkelijk niet in de lijst 

waren opgenomen. 

Het betreft: 

 Weergestuurde regeleenheden (Gemeente Brighton en Hove) 

 Vervanging raaminsluitingen (Optivo) 

  

Methodologie 
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SHINE Hoofdlijst van het gezamenlijk renovatiebestek  

 

Maatregel Beschrijving van de 

upgrade 

Energieverbetering/-

bezuiniging 

Voordelen Hinderpalen 

Verlichting upgraden naar 

LED 

Alle gloeilampen vervangen 

door LED-lampen om de 

prestaties van de vorige 

lampen te evenaren. Vaak 

moeten 

verlichtingsarmaturen ook 

worden vervangen. 

Tot 50% 

energiebesparing. 

Minder vaak lampen 

vervangen. Lagere 

rekeningen. 

Onderhoudsarm. 

Toegang tot woningen 

kan een probleem 

vormen. Hele 

armaturen te 

vervangen bij 

incompatibele lampen. 

Tochtwering Hieronder vallen 

schoorsteenballonnen, 

deurtochtstoppers, 

afdichtingen rondom 

raamkozijnen. Dubbele 

beglazing valt ook onder 

deze categorie. 

Varieert afhankelijk van 

de maatregel 

Verhoogt de 

omgevingstemperatuur van 

de woning door de 

circulatie van koude lucht te 

verminderen. 

Het toepassen van 

meerdere geringe 

maatregelen kan 

tijdrovend zijn voor 

slechts een kleine 

energieverbetering. 

Spouwmuurisolatie Hieronder valt geblazen Besparing: Besparing van Relatief goedkope Kwaliteitscontrole is 
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steenwol, polystyreenparels 

of -korrels en 

ureumformaldehydeschuim. 

ongeveer 200 euro op 

brandstofrekeningen per 

jaar. 

maatregel met een goede 

energieverbetering.  

fundamenteel om 

koudebruggen te 

voorkomen. 

Binnenmuurisolatie Geschikt voor woningen met 

massieve muren. Harde 

isolatieplaat (gipsplaat met 

harde isolatielaag) of 

snelbouwmuur (vellen 

minerale wol).  

Besparing: Tot 400 euro 

per woning per jaar.  

Energie-efficiëntie 200-

400 kgCO2/jaar 

Hoge toename van de 

energie-efficiëntie bv. SAP-

punten 

Hoge installatiekosten - 

ongeveer 8.000 euro 

voor de plaatsing, 

Buitenmuurisolatie Bij buitenmuurisolatie wordt 

een laag isolatiemateriaal 

op de muur bevestigd en 

vervolgens bedekt met een 

speciale soort beraping 

(pleisterwerk) of bedekking. 

De afwerking kan glad of 

met textuur zijn, 

geschilderd, betegeld of 

gelambriseerd worden, met 

grindpleister worden 

Besparing tot 400 euro 

per woning per jaar 

Energie-efficiëntie 200-

300 kgCO2/jaar 

Hoge toename van de 

energie-efficiëntie bv. SAP-

punten 

Hoge installatiekosten – 

ongeveer 13.000 euro 

voor de plaatsing 
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bekleed of afgewerkt 

worden met 

baksteenbekleding. 

Isolatie ongeïsoleerde zolder Rol steenwol 300mm Besparing tot 100 euro 

per woning per jaar. 

5-10% minder 

energieverbruik 

 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten. 

Verbeterd 

bewonerscomfort. 

Spullen van bewoners 

in zolderruimte. 

In sommige gevallen is 

er geen zolderluik. 

Verbetering zolderisolatie Toevoeging aan aanwezige 

isolatie tot 300mm steenwol 

Besparing tot 100 euro 

per woning per jaar. 

5-10% minder 

energieverbruik 

 

 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten 

Verbeterd 

bewonerscomfort. 

Spullen van bewoners 

in zolderruimte. 

Aanwezige isolatie kan 

gebrekkig zijn. 

In sommige gevallen is 

er geen zolderluik. 

Ramen met enkele beglazing 

naar dubbele 

Kozijnen van ramen met 

enkele beglazing, vaak hout, 

vervangen door UPVC-

kozijnen. 

Minder warmteverlies - 

ramen/deuren 

vertegenwoordigen 40% 

van warmteverlies. 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten 

Verbeterd 

bewonerscomfort. 

Planningsbeperkingen 

Hoge relatieve kosten 

Deuren met enkele beglazing 

naar dubbele 

Kozijnen van ramen met 

enkele beglazing, vaak hout, 

Minder warmteverlies - 

ramen/deuren 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten 

Hoge relatieve kosten 
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vervangen door UPVC-

kozijnen. 

vertegenwoordigen 40% 

van warmteverlies. 

Verbeterd 

bewonerscomfort. 

Ramen met enkele beglazing 

naar driedubbele 

Kozijnen van ramen met 

enkele beglazing, vaak hout, 

vervangen door UPVC-

kozijnen. 

Minder warmteverlies - 

ramen/deuren 

vertegenwoordigen 40% 

van warmteverlies. 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten 

Verbeterd 

bewonerscomfort. 

Planningsbeperkingen 

Hoge relatieve kosten 

Deuren met enkele beglazing 

naar driedubbele 

Kozijnen van ramen met 

enkele beglazing, vaak hout, 

vervangen door UPVC-

kozijnen. 

Minder warmteverlies - 

ramen/deuren 

vertegenwoordigen 40% 

van warmteverlies. 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten 

Verbeterd 

bewonerscomfort. 

Hoge relatieve kosten 

Upgrade van dubbele 

beglazing 

Nieuwe eenheden met 

dubbele beglazing 

geïnstalleerd. Thermisch 

rendement hersteld door 

argongas tussen ruiten te 

upgraden en de eenheden 

opnieuw af te dichten. 

Minder warmteverlies - 

ramen/deuren 

vertegenwoordigen 40% 

van warmteverlies. 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten 

Verbeterd 

bewonerscomfort. 

Minder efficiënt dan 

driedubbele beglazing 

Verwarmingsbediening 

upgraden 

De bewoners de 

mogelijkheid geven om de 

verwarming meer 

Door meer 

regelmogelijkheden 

kunnen bewoners 

Efficiënter gebruik van 

verwarmingssysteem en 

meer controle door de 

Gegevensbescherming 

(Switchee-sensoren) 

Compatibel met 
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zonegericht te regelen. Bv. 

thermostatische 

radiatorkranen, draagbare 

kamerthermostaten. 

Ook geüpdatet met 

intelligente 

verwarmingsbediening zoals 

Switchee. 

ruimtes efficiënter 

verwarmen. Ongebruikte 

ruimtes kunnen minder 

worden verwarmd om te 

besparen 

eindgebruiker. 

Toename van de energie-

efficiëntie bv. SAP-punten. 

Een intelligente 

thermostaat kan worden 

gebruikt om ketels te testen 

wanneer de koudere 

maanden beginnen. 

bestaande systemen en 

toegang tot Wifi 

Isolatie warmwaterketel Isolatiehuls (80mm) rondom 

warmwaterketel. 

Minder warmteverlies 

van warmwaterreservoir. 

Goedkope maatregel voor 

redelijke 

efficiëntietoename. 

Hoge toename van de 

energie-efficiëntie bv. SAP-

punten 

Geen  

Upgrade naar nieuwe ketel Ketels vervangen door 

nieuwere, efficiëntere 

modellen (bij voorkeur A-

klasse). Doorgaans samen 

met verbeterde regeling 

(TRK's, enz.) 

Grotere efficiëntie per 

kWh betekent lagere 

energierekeningen 

Gelijkmatige verwarming in 

hele woning. 

Lagere onderhoudskosten. 

Betere regeling voor 

bewoners om verbruik te 

beheren. 

Storend indien nieuwe 

radiatoren nodig zijn. 



 
 

V 1 │ 29 april 2020   13 

Upgrade naar centrale 

verwarming op gas 

Inefficiënte 

verwarmingssystemen 

(elektrische opslag, LPG, 

enz.) vervangen door combi-

gasketels 

Goedkopere 

brandstofbron en 

toegang of 

verwarming/warm water 

via één systeem. 

Aanzienlijke verbetering 

van het SAP-cijfer 

afhankelijk van het 

vervangen systeem. 

Lagere energierekeningen 

en doorgaans minder 

problemen met instellingen 

aangezien de bevolking 

vertrouwd is met het 

gebruik. 

Gasverwarming niet in 

lijn met 

toekomstgerichte 

woningen. 

Mogelijk nieuwe 

gasinfrastructuur naar 

buiten toe nodig, wat 

de kosten opdrijft. 

Vloerisolatie Isolatie van verhoogde 

vloeren door middel van Q-

bot. 

Toestel op 

afstandsbediening dat 

materiaal omhoog spuit om 

de lege ruimte te isoleren. 

Vermindert 

warmteverlies via het 

vloeroppervlak.  

Verhoogd SAP-cijfer. 

Tot 16% minder 

koolstofuitstoot. 

Lagere energierekeningen, 

comfortabele woonruimte 

en verbeterde SAP. 

Hoge kosten van de 

maatregel in 

vergelijking met de 

SAP-toename. 

Ca. 6.000 euro voor een 

toename met 1-2 SAP-

punten. 

Dakisolatie (dakkamer) Bewoonbare zolderkamers 

isoleren 

Aanzienlijke besparingen 

op koolstof en 

energierekeningen. 

Besparing van 500-700 

Aanzienlijk verbeterd 

bewonerscomfort. 

Verbeterde SAP-cijfers. 

De maatregel kan 

ingewikkeld zijn in is 

behoorlijk storend voor 

de bewoner. 
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kgCO2/jaar afhankelijk 

van het type woning. 

PV-panelen Fotovoltaïsche 

zonnepanelen geplaatst op 

dakoppervlak. 

Elektrische stroom naar 

gebouwvoorzieningen en 

elektro gevoerd via 

omvormer.  

Potentieel om 

elektriciteitskosten 

aanzienlijk te 

compenseren. 

 

Aanzienlijke toename van 

het SAP-cijfer. 

De kosten zijn nu redelijker 

wegens meer installateurs 

in de sector. 

Planningsbeperkingen. 

Seizoensgebonden 

effectiviteit 

Bewoners die overdag 

niet thuis zijn, kunnen 

de energie niet 

gebruiken zonder 

toevoeging van een 

accu-installatie wat de 

kosten verdubbelt. 

Thermische zonne-energie Zonnepaneel dat een 

vloeistof rechtstreeks via 

het zonlicht opwarmt, 

waarna het naar de 

verwarmings-

/warmwatersystemen van 

het gebouw wordt gevoerd. 

Potentieel om 

hernieuwbare 

verwarming mogelijk te 

maken, waardoor de 

koolstofintensiteit van 

het gebouw afneemt. 

 

Aanzienlijke toename van 

het SAP-cijfer. 

De kosten zijn nu redelijker 

wegens meer installateurs 

in de sector. 

Onderhoudskosten in 

overweging te nemen. 

Mechanische ventilatie Ventilatiesystemen actief Helpen de luchtstroom te Vermindert de kans op Hoge meerkosten voor 
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aangedreven door 

elektriciteit. 

stabiliseren en warmere 

lucht gelijkmatig te 

verdelen in gebouwen, 

waardoor afzonderlijke 

koude zones worden 

voorkomen. 

Dit kan het 

energieverbruik verlagen. 

condensatie/schimmelgroei. 

Verhoogd 

bewonerscomfort. 

 

 

aanpassingsprojecten. 

Het is geweten dat 

bewoners deze 

uitschakelen wegens 

het lawaai. 

Verhoogd 

elektriciteitsverbruik. 

Zontoetredingsfactor 

(beglazing) 

Passieve verwarming van 

woning - zonne-energie 

versterkt door de raamzone. 

Nieuwe ontwikkelingen 

kunnen worden ontworpen 

om dit in te bouwen. 

Passieve warmte 

waardoor naar het 

zuiden gerichte ruimtes 

minder verwarming 

nodig hebben 

Lagere kosten voor 

nutsvoorzieningen. 

Natuurlijk warmere 

woningen in koudere 

maanden. 

Lage/geen kapitaalkosten. 

Risico van overmatige 

opwarming in de 

zomermaanden. 

 

Vloerverwarming aanvoer 

lage temperatuur. 

Dankzij de lage temperatuur 

van de aanvoer van de 

vloerverwarming (ongeveer 

35ºC) kan de ketel 

efficiënter werken.  

Door dit systeem werkt 

de ketel met een 

efficiëntie van 98% in 

vergelijking met slechts 

88% bij systemen die een 

Warme woningen met 

lagere kosten. 

Kan duur zijn om te 

installeren. Moet 

worden geïnstalleerd 

door specialist. 
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aanvoer met hogere 

temperatuur vereisen, 

zoals radiatoren. 

Aansluitingen op 

warmtenetwerken 

Warmtenetwerken bieden 

een centrale 

verwarmingsbron voor 

meerdere woningen 

De energie-efficiëntie kan 

variëren afhankelijk van 

het type warmtenetwerk. 

Gemeenschappelijke 

grond- of 

luchtbronwarmtepompen 

zijn waarschijnlijk het 

meest efficiënt 

Kan efficiënter zijn dan 

afzonderlijke 

verwarmingssystemen 

Meer kostenefficiënt bij 

installatie tijdens 

nieuwbouw 

Weergestuurde 

regeleenheden 

Regelfunctie die de 

binnentemperatuur 

behoudt door de 

aanvoertemperatuur van de 

warmtegenerator te 

variëren ten opzichte van de 

gemeten 

Hoe warmer het buiten 

is, hoe lager de 

aanvoertemperatuur, en 

die van de 

warmtestraler(s), met 

behoud van het 

comfort. 

Verlaagt de energiekosten 

en koolstofuitstoot 

Niet geschikt voor alle 

verwarmingssystemen. 
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buitentemperatuur 

Vervanging raaminsluitingen Vervanging 

raaminsluitingen voor 

betere isolatie 

De vervanging van 

raaminsluitingen zorgt 

voor betere 

luchtdichtheid en een 

hogere energie-efficiëntie 

Verlaagt het risico van 

asbest in materialen en 

vermindert tocht. 

Asbestcontroles 

vertragen 

vervangingsprojecten 

voor raamkozijnen 

Efficiënte upgrades van 

elektrische verwarming 

Installatie van innovatieve 

verwarmingssystemen op 

hernieuwbare energie en 

elektriciteit. Bijvoorbeeld – 

ASHP/GSHP, 

accumulatieketel met hoge 

warmte-isolatie, enz. 

Efficiënter gebruik van 

brandstofbron en in 

sommige gevallen 

beschouwd als 

hernieuwbaar. 

Nieuwe systemen bieden 

bewoners ultramoderne 

verwarmingsbediening. 

Efficiënter en aanzienlijke 

toename van het SAP-cijfer 

en de EI-waarde. 

Kan duur zijn voor 

eindgebruiker als de 

nodige 

constructiemaatregelen 

niet in het project zijn 

begrepen. 

Zal effectiever zijn 

indien/wanneer de 

elektriciteitsproductie 

koolstofarm wordt 

gemaakt. 

Gebruikers zijn vaak 

niet vertrouwd met 

technologie die een 
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goede opvoeding 

vereist als onderdeel 

van het project. 

 

 
 
De lijst bevat alle maatregelen die door de partners worden uitgevoerd. Niet elke maatregel werd echter door alle partners 

gebruikt. 

 

 

Toepassing 
Uitgesplitst per aantal geplande en toegepaste maatregelen per partner, ziet de tabel er als volgt uit: 
 
 

Gezamenlijk 

renovatiebestek 

PP4 

IEPER 

PP4 

IEPER 

PP5 

BTN 

PP5 

BTN 

PP6/16 

OPT 

PP6/16 

OPT 

PP9 

HAB 

PP9 

HAB 

PP12 

ZON 

PP12 

ZON 

PP14 

CLA 

PP14 

CLA 

 Gepland Werkelij

k 

Gepland Werkelij

k 

Gepland Werkelij

k 

Geplan

d 

Werke

lijk 

    

Verlichting 

upgraden naar LED 

  0 339 130 152 3 0   0 50 

Tochtwering   250 215     6 0   
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Spouwmuurisolatie 24 0   4 6   6 0 0 50 

Binnenmuurisolati

e 

          0 50 

Buitenmuurisolatie         6 0 8 8 

Isolatie niet 

geïsoleerde zolder 

22 22     6 6   8 8 

Verbetering 

zolderisolatie 

    5 5       

Ramen met enkele 

beglazing naar 

dubbele 

60 20       6 0 0 75 

Deuren met enkele 

beglazing naar 

dubbele 

    4 4       

Ramen met enkele 

beglazing naar 

driedubbele 

            

Deuren met enkele 

beglazing naar 

driedubbele 
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Upgrade van 

dubbele beglazing 

    50 67 18 18     

Verwarmingsbedie

ning upgraden 

  250 239 20 26       

Weergestuurde 

regeleenheden 

  100 78         

Isolatie 

warmwaterketel 

            

Upgrade naar 

nieuwe ketel 

4 4 250 317 6 8   6 1   

Upgrade naar 

centrale 

verwarming op gas 

    0 1   6 1 0 70 

Vloerisolatie         6 0   

Dakisolatie 

(dakkamer) 

        6 0 8 8 

PV-panelen           8 8 

Thermische zonne-

energie 

            

Mechanische         6 0 8 8 
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ventilatie 

Warmtepompen 

met luchtbron 

            

Intelligente 

thermostaten 

    100 100   6 1 8 8 

Zontoetredingsfact

or (beglazing) 

        6 0   

Vloerverwarming 

aanvoer lage 

temperatuur. 

            

Aansluitingen op 

warmtenetwerken 

            

Weergestuurde 

regeleenheden 

  100 78         

Vervanging 

raaminsluitingen 

    50 67       

Efficiënte upgrades 

van elektrische 

verwarming 

    2 2       
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Archetypes 
De voor renovatie gekozen archetypes vertoonden slechts weinig 

overeenkomsten. Hoewel er oudere woningen werden gekozen voor de 

aanpassingen, verschilde de bouwstijl volgens de partners aanzienlijk. 

Zelfs binnen de gekozen zones van elke partner waren de verschillende 

archetypes bijzonder uiteenlopend. In het kader van Optivo's werk voor 

SHINE werden in de zone van St Leonards in Hastings verschillende 

archetypes bestudeerd. Uit het resultaat daarvan bleek dat er 20 

archetypes van gebouwen waren in de zone. Zie Afbeelding1. 

 
Voorbeelden van gebouwtypes hieronder. 

 

  

Adamy, Habitat du Littoral Damrémont, Habitat du Littoral 

Bevindingen uit vergelijkingen  

van studies en renovaties 
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St Leonards, Optivo Bellamy, Clavis 

 

 

Deze ervaring toonde aan dat het voor de partners niet eenvoudig was 

om de werkzaamheden in specifieke archetypen met elkaar te 

vergelijken. Daarom werd besloten de aanpassingen te vergelijken door 

te kijken naar de soorten installaties in plaats van naar de soorten 

woningen. 
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Afbeelding 1 

 

Woningtype C Woningtype C Woningtype C Woningtype C 

BungalowSpouwLich

tnetGas Nee 

HoogbouwPlatSpouwL

ichtnetGas Nee 

LaagbouwPlatSpouwL

ichtnetGas Ja 

TerrasMed/GrootSpo

uwLichtnetGas Ja 

OmgebouwdPlatSpo

uwLichtnetGas 

nee

n 

HoogbouwPlatMassief

Elek Ja 

LaagbouwPlatMassief

LichtnetGas Ja 

TerrasKleinSpouwLic

htnetGas neen 

OmgebouwdPlatSpo

uwLichtnetGas Ja 

HoogbouwPlatMassief

LichtnetGas Ja 

SemiSpouwLichtnetG

as 

nee

n 

TerrasKleinSpouwLic

htnetGas Ja 

OmgebouwdPlatMas

siefLichtnetGas Ja 

HoogbouwPlatSystee

mLichtnetGas Nee 

SemiSpouwLichtnetG

as Ja 

TerrasKleinGranietLic

htnetGas Ja 

HoogbouwPlatSpou

wElek Ja 

LaagbouwPlatSpouwLi

chtnetGas Nee 

TerrasMed/GrootSpo

uwLichtnetGas Nee 

TerrasKleinMassiefLi

chtnetGas Ja 
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Betrokkenheid van de bewoners 
De meeste partners hanteerden een gelijkaardige benadering om de 

bewoners te betrekken. Dit verliep als volgt: 

 

 Brieven, e-mails en telefoonoproepen voor het eerste contact 

 Bezoeken aan huis 

 Evenementen en roadshows voor energieadvies vóór de 

installatie  

 Contactpersoon voor de bewoners tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden 

 Tevredenheidsenquêtes na de installatie 

 

Alle partners waren het erover eens dat deze benadering fundamenteel 

was om samen met de installaties ook een gedragsverandering te 

verwezenlijken. 

 

 
 

Bewoners maken kennis met de aannemer op een evenement in het 

Gemeenschapshuis te Bristol Road, St Leonards VK 

 

Uit gesprekken tussen de partners kwamen nieuwe ideeën naar voren 

en er werd informatie gedeeld. Optivo verwees Zonnige Kempen 

bijvoorbeeld door naar Brest, een partner bij een ander Interreg NWE-

project (CAN). Brest heeft geïnvesteerd in een Bricobus, een voertuig dat 

gereedschap en bouwmaterialen naar de bewoners brengt zodat zij hun 
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eigen kleine renovaties kunnen uitvoeren met wat ondersteunende 

opleiding. 

 

Opvolging en verslaggeving 
Van de meeste partners worden de deliverables opgevolgd. De meest 

gebruikelijke methode is het gebruik van een Energieprestatiecertificaat 

(EPC). Hoewel dit nuttig was op plaatselijk niveau, wat het onmogelijk om 

lidstaten te vergelijken omdat de EPC's van land tot land verschillen. Dit 

is grotendeels te wijten aan de vastgestelde verschillen in de manier 

waarop de energie werd beoordeeld binnen elke woning. EPC’s bieden 

100% voorspeld verbruik. 

 

Bij aanvang van het project kwamen de partners overeen om reële 

gegevens inzake energieverbruik te verzamelen van minstens 20% 

van de bij het project betrokken woningen. Dit houdt in dat gegevens 

worden verzameld op basis van reële verbruikscijfers in plaats van 

geschatte cijfers die kunnen worden verkregen van de EPC’s.  

 

Deze gegevens zijn verzameld op basis van vergelijkende meterstanden. 

De gemeente Brighton en Hove heeft bijvoorbeeld een specifieke 

ambtenaar ingeschakeld om deze meterstanden te vergelijken. 

 

Wat betreft het meten van andere invloeden in de woning: 

 

 
 

Optivo heeft intelligente thermostaten, Switchees, geïnstalleerd. De 

Switchee is een nieuwe, intelligente thermostaat die is ontworpen voor 

sociale huisvestingsmaatschappijen. Optivo heeft 100 Switchees 

uitgeprobeerd om het energieverbruik, het risico van energie-armoede 

en het risico van schimmelvorming op te volgen. De volgende standen 

werden afgelezen: 
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 Elektriciteitsverbruik 

 Temperatuur – onder- en oververwarming 

 Ketelbediening 

 Relatieve luchtvochtigheid 

 Tijd waarin warmte verloren gaat – isolatieprestatie 

 Risico van energie-armoede 

 Risico van condensatie en schimmelvorming 

 

Zonnige Kempen heeft een gelijkaardig product geïnstalleerd. In 

sommige woningen werd een SMAPPEE (intelligente energiemonitor) in 

een stopcontact gestoken.  

 

Uitvoering van aanpassingswerkzaamheden 
De benadering om de werkzaamheden uit te voeren was heel anders en 

de voorschriften verschilden van land tot land. Voor elke partner is een 

casestudie opgesteld in Bijlage A.  

 

Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende benaderingen: 

 

OMCW Ieper – Werkzaamheden aan oudere woningen in een 

beschermd gebied uitgevoerd. Vóór en na de energie-

aanpassingswerkzaamheden  werden EPC’s opgesteld. Dakisolatie was 

een prioriteit om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het doel van de 

investering was om een energiebesparing van 45% en lagere 

stookkosten te realiseren. Enkele van de uitgevoerde werkzaamheden 

waren ketelvervanging, dubbele beglazing en zolderisolatie. 

Spouwmuurisolatie was voorzien maar kon om technische redenen niet 

worden uitgevoerd. (zie casestudie 1) 

 

Gemeente Brighton en Hove – Er werden tal van kleinere maatregelen 

toegepast op de sociale huisvesting in Brighton. Daaronder vielen 

ketelvervangingen, weergestuurde regeleenheden, 

verwarmingsbedieningen, tochtwering en LED-verlichting. Door een 

aannemer in te schakelen waarmee reeds was samengewerkt, konden 

vertragingen worden vermeden. Er werd een specifieke functie in het 

leven geroepen om de gedragsverandering van de bewoners te 

ondersteunen aan de hand van energie-adviesbezoeken. (zie casestudie 

2). 

 

Optivo – In totaal kregen 210 woningen een ‘hele woning’-aanpassing op 

basis van een constructiegerichte benadering. In St. Leonards werden 
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talrijke maatregelen toegepast om de woningen te verbeteren in 

overeenstemming met de doelstelling van de Britse regering om EPC 

categorie C te halen. Daarnaast werden ook 100 Switchee intelligente 

thermostaten geïnstalleerd om Optivo te helpen de omstandigheden in 

de woningen op te volgen om koude en vocht te voorkomen. Naast deze 

werkzaamheden werd ook een studie uitgevoerd om de voornaamste 

archetypes in St Leonards in kaart te brengen. Uit de studie bleek dat er 

20 verschillende archetypes waren binnen het SHINE projectgebied. (zie 

casestudy 3) 

 

Habitat du Littoral – Het SHINE-project betrof drie afzonderlijke 

locaties. Het ging om Adamy, Faidherbe en Damremont. De bedoeling 

van het project was om de best mogelijk optie te vinden om de 

verwarmingssystemen en de gebouwconstructie te optimaliseren op 

basis van de behoeften en het potentieel om de lasten van de huurders 

te verminderen. Enkele van de toegepaste maatregelen waren LED-

verlichting, isolatie van niet geïsoleerde zolders, meters op torenhoogte 

en upgrades van de verwarmingsbediening. 

De werkzaamheden werden uitgevoerd op drie verschillende 

gebouwarchetypes. (zie casestudie 4) 

 

Zonnige Kempen – Er werd een selectie van potentiële woningen 

gemaakt (oudere, slecht geïsoleerde woningen). Als voorbeeld werden 

zes woningen geselecteerd in Seringenhof 40. De werkzaamheden zijn 

niet gestart na wat vertraging. In januari 2020 werd een aannemer 

gekozen om de werkzaamheden uit te voeren. Er waren wat problemen 

met de timing bij het opstarten van de renovatie te Seringenhof. De 

partnerfinanciering van de renovatie was afhankelijk van de VMSW 

(Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). Deze hanteert complexe 

administratieve procedures die soms jaren aanslepen. Bovendien was er 

een personeelswissel bij Zonnige Kempen die ook niet echt heeft 

geholpen om alles vlotter te laten verlopen om de deadlines te halen. 

(zie casestudie 5) 

 

Clavis - In Bellamy werden acht woningen gekozen voor het SHINE-

project. Dit maakte deel uit van een groter, stadsbreed 

vernieuwingsproject. Het netto-nul-energie-proefproject tegen een 

kostprijs van 100.000 euro per stuk. De basisvoorraad is gebaseerd op 

rentabiliteit. De werkzaamheden zijn ontworpen om de regeling 

betaalbaar te maken en een rendement op de investering te bieden. De 

betrokkenheid van de bewoners is een belangrijk onderdeel van het 

project. Toen 95% van de werkzaamheden was uitgevoerd, is de 
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aannemer failliet gegaan. Er werd een andere leverancier gezocht om de 

werkzaamheden te voltooien. (zie casestudie 6) 
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Bevindingen van de partners: 

 

a. Technische voordelen en problemen, verschillen tussen 

partnerlanden 

 

Voor de projectpartners was het voordeling om technische 

informatie en goede praktijken te delen. Ideeën en praktijken 

delen op Partnerbijeenkomsten is voor elke partner nuttig 

gebleken om hun eigen werkzaamheden uit te voeren. De 

projectpartners hebben de verschillen tussen de regionale 

besturen en de plaatselijke financieringssteun benadrukt, 

waardoor het moeilijk was om rechtstreekse vergelijkingen te 

maken. Alle partnerlanden hadden een andere manier om EPC’s 

op te stellen, waardoor het moeilijk was om energiegegevens te 

vergelijken. 

 

b. Optimaal model voor de beste benadering van renovaties  

 

Elk partnerland heeft werkzaamheden uitgevoerd aan 

verschillende archetypes en er werd overeengekomen dat de 

partners het voordeel van de ingrepen zouden beoordelen op 

basis van het soort maatregelen in plaats van op basis van het 

archetype. De meest voorkomende maatregelen die alle WP4-

partners hebben getroffen, zijn: LED-verlichting, 

spouwmuurisolatie, zolderisolatie, verwarmingsbedieningen en 

ketelupgrades. 

 

c. Hoe SHINE toekomstig werk zal inspireren 

Het project heeft nieuwe standaarden gesteld voor toekomstige 

renovatieprogramma's. Voor OCMW Ieper zal een nieuwe 

Vlaamse norm hogere standaarden stellen voor toekomstige 

renovaties met een nieuw energiebeleid van de sociale diensten. 

In Brighton en Hove heeft het SHINE-werk aangezet om ruimer na 

te denken over toekomstige opties, bijvoorbeeld 

wijkverwarmingsnetwerken. Optivo heeft uit het SHINE-project 

Samenvatting en conclusies 



 
 

V 1 │ 29 april 2020   31 

geleerd om het lopende aanpassingsprogramma in Kent en 

Londen te stroomlijnen. In kent zijn nog 130 aanpassingen 

uitgevoerd op basis van de ervaring die werd opgedaan uit het 

SHINE-project. In de gebieden Kent en Londen zijn ook 

toekomstige ‘hele woning’-aanpassingen gepland voor 2020/21. 

Voor Habitat du Littoral heeft het werk geholpen om de best 

mogelijk optie te vinden om het verwarmingssysteem te 

optimaliseren op basis van de behoeften en het potentieel om de 

lasten van de huurders te verminderen. Zonnige Kempen heeft 

vastgesteld dat via het project de focus kon worden gelegd op 

gedragsverandering en welzijn. Clavis vond het leren uit 

residentiële en technische verbeteringen nuttig en had het gevoel 

dat de betrokkenheid van de bewoners een belangrijk onderdeel 

van het werk is. 

 

d. Successen van de partners dankzij de SHINE-aanpassingen 

OCMW Ieper heeft een oplossing gevonden voor een ingewikkeld 

planningsprobleem voor een woning in een beschermd gebied. 

Om een visueel probleem met het uiterlijk van het gebouw te 

voorkomen, werd een vervangingslatei van metaal bezet met 

hout om te waarborgen dat het eindresultaat overeenkwam met 

de stijl van de woning. Op die manier werd voldaan aan de eisen 

van de plaatselijke planologen. 

 

Brighton en Hove heeft een reeds gekende aannemer / 

leverancier ingeschakeld, waardoor de bestaande relatie ertoe 

heeft geleid dat het technisch personeel kon inkopen en BHCC 

prioriteiten kon stellen. Door rechtstreeks bij de 

aannemer/technisch leverancier te kopen, hoefde het 

aanpassingsteam geen toestemming te krijgen voor de 

werkzaamheden. Alle huurders wilden nieuwe ketels en de 

intelligente bedieningen die tijdens het project zijn geïnstalleerd, 

zijn goed onthaald omwille van de extra bedieningsfunctie en het 

uiterlijk van de thermostaat/regelaar. Interne functiewijzigingen 

hebben geleid tot extra middelen om een nog groter succes te 

boeken en de ‘groene’ agenda van de Gemeente Brighton en 

Hove te verwezenlijken.  
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Optivo heeft 10 woningen meer dan oorspronkelijk gepland 

kunnen aanpassen dankzij de kostenbesparing tijdens het 

aanpassingsproces. Door uit het Interreg NWE-project in CAN te 

leren, kon Optivo haar benadering van de aanpassingen onder 

SHINE stroomlijnen. 

 

 

e. Welke hindernissen bent u tegengekomen? 

OCMW Ieper selecteerde enkele woningen die zich in een 

beschermd gebied bevinden. Door de voorschriften inzake 

ruimtelijke ordening moesten er wijzigingen worden aangebracht 

om rekening te houden met de lokale bouwstijlen. Renovaties 

voor spouwmuurisolatie konden niet worden uitgevoerd om 

technische redenen. 

 

In Brighton en Hove was de voornaamste moeilijkheid het 

plannen van de afspraken met de bewoners zodat zij thuis waren 

op het ogenblik van het bezoek. Dit had gevolgen voor de 

adviesbezoeken aan huis. De weergestuurde regeleenheden 

konden niet in alle gevallen worden geïnstalleerd vanwege de 

behoefte aan extra ruimte en ook bij hoogbouw wegens 

toegangsproblemen om de externe monitor te installeren.  

 

Het aanpassingsteam van Optivo stelde vast dat de toegang tot 

sommige woningen om de werkzaamheden te voltooien moeilijk 

bleek. De zolderisolatiewerkzaamheden werden belemmerd door 

bewoners die hun dakruimte niet wilden vrijmaken. Optivo moest 

van de aannemer asbestonderzoeken uitvoeren voor veel van de 

woningen waarvan de ramen werden vervangen of muren en 

daken werden geïsoleerd. Hierdoor ontstond enige vertraging in 

de voltooiing van de werkzaamheden en moesten 

raaminsluitingen worden vervangen. In enkele gevallen moest 

asbest worden verwijderd. Dit proces zorgde voor onvoorziene 

extra kosten. Aanvankelijk waren de bewoners wat afkerig van de 

installatie van 100 intelligente Switchee thermostaten aangezien 

de gemeten gegevens rekening houden met het aantal bewoners 

van de woning. Elke bewoner moest een overeenkomst inzake de 

bescherming van persoonsgegevens ondertekenen voordat we de 

eenheid konden installeren. 
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Zonnige Kempen heeft problemen met de timing waardoor de 

start van de renovatie in Seringenhof wordt belemmerd. Voor 

hun eigen bijdrage in de financiering van de renovatie hangen zij 

af van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). De 

VMSW hanteert complexe administratieve procedures die soms 

jaren aanslepen. Bovendien was er een personeelswissel bij 

Zonnige Kempen, die ook niet echt heeft geholpen om alles 

vlotter te laten verlopen om de deadlines te halen. Voor het 

project moesten leegstaande woningen worden gevonden om de 

huurders in onder te brengen. Er werd getracht een passende 

accommodatie te vinden zo dicht mogelijk bij de projectlocatie, 

zodat de sociale banden tussen de buren niet verloren gingen 

door de renovatie. Zie voor meer informatie casestudie 5 in 

Bijlage A. 

 

Clavis stelde vast dat aangezien hun investering was gebaseerd 

op een scenarioanalyse, de investering pas ergens in de toekomst 

rendement zou kunnen opleveren. Ze wachten momenteel tot de 

marktwaarde stijgt om hun investering te rechtvaardigen. Uit het 

proefproject zal blijken of deze benadering haalbaar is. 

 

 

f. Feedback van de bewoners 

OCMW Ieper kreeg van de bewoners de feedback dat de 

investeringen de levenskwaliteit echt verbeterden en dat de 

werkzaamheden warmere huizen en lagere kosten opleverden. 

 

In Brighton en Hove zijn de huurders blij met de resultaten van 

het SHINE-project. De Gemeente heeft een specifieke 

energieadviesdienst om te waarborgen dat de informatie en 

ondersteuning gepaard gaan met de levering van apparatuur. 

 

Optivo heeft voor 90% positieve feedback gekregen over het 

gebruik van de intelligente Switchee thermostaten in de 

woningen. Via het toestel werd een enquête naar de bewoners 

gestuurd. Optivo zorgde samen met het aanpassingsprogramma 

tevens voor een energieadviesdienst. 
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Clavis gebruikte intelligente meters om de bewoners te 

betrekken. De aanpassingen werden bestudeerd om te 

waarborgen dat ze konden worden geïntegreerd in de plaatselijke 

architectuur. Het doel hiervan was maatschappelijk bewustzijn te 

creëren. 

 

g. Links naar andere werkpakketten 

Alle partners vonden dat het werk van WP1 om de bewoners te 

betrekken nuttig om de bewoners te betrekken bij de eigenlijke 

energie-efficiëntiewerkzaamheden. 

 

h. Links naar andere EU-projecten 

Sommige energieaanpassingen zijn uitgevoerd voor het Interreg 

NWE-project CAN (Climate Active Neighbourhoods). Dit werk 

heeft Optivo geholpen om de enquêtes en de daaropvolgende 

aanpassingswerkzaamheden in het SHINE-project te 

stroomlijnen. 

 

Er werden banden gelegd tussen SHINE en andere door de EU 

gefinancierde projecten. Optivo verwees Zonnige Kempen door 

naar Brest, een partner bij een ander Interreg NWE-project (CAN). 

Brest heeft geïnvesteerd in een Bricobus, een voertuig dat 

gereedschap en bouwmaterialen naar de bewoners brengt zodat 

zij hun eigen kleine renovaties kunnen uitvoeren met wat 

ondersteunende opleiding. 
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Casestudie 1. PP4 – OCMW Ieper 
 

Output 

Renovaties  Gepland Uitgevoerd Opmerking 

Ketelvervangingen 4 4 Werkzaamheden voltooid 

Dubbele beglazing 

ramen 

60 20 Zou tegen het einde van het 

project voltooid moeten zijn 

Zolderisolatie 22 lopend Zou tegen het einde van het 

project voltooid moeten zijn 

Spouwmuurisolatie 24 0 Spouwmuurisolatie gepland 

maar niet uitgevoerd 

wegens technisch 

onmogelijk 

 

Start: Alle woningen van het OCMW Ieper – geen toegangsproblemen. 

Opties: Het doel was de renovatiestandaard zo hoog mogelijk te leggen. 

Methode: Voor oudere woningen werden EPC’s opgesteld. Dakisolatie was 

een prioriteit om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het doel van de 

investering was om een energiebesparing van 45% en lagere stookkosten te 

realiseren.  

Beschermd gebied: Sommige woningen staan in een beschermd gebied. Er 

wordt een voorbeeld gegeven van de aan te brengen wijzigingen om rekening 

te houden met plaatselijke bouwstijlen. Een vervangingslatei van metaal werd 

bezet met hout om te waarborgen dat het eindresultaat overeenkwam met de 

stijl van de woning. 

Betrokkenheid van de bewoners: De feedback was dat de investeringen de 

levenskwaliteit echt verbeterden en dat de werkzaamheden warmere huizen 

en lagere kosten opleverden. 

Opvolging: Het energieverbruik wordt opgevolgd nadat de investeringen zijn 

gedaan. Voorlopige gegevens wijzen op een daling van het verbruik. 

Bijlage A – Partner  

Casestudies 
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Hinderpalen: Het voornaamste probleem had te maken met woningen in 

beschermde gebieden. 

Doelen: De renovaties zullen worden uitgevoerd met uitzondering van de 

spouwmuurisolatie. 

Spin-offs: Het project heeft nieuwe standaarden gesteld voor toekomstige 

renovatieprogramma's. Een nieuwe Vlaamse norm zal hogere standaarden 

stellen voor toekomstige renovaties met een nieuw energiebeleid van de 

sociale diensten. 

 
 

Casestudie 2. PP5 – Gemeente Brighton & Hove 
 
 

Output 

Renovaties   Gepland Uitgevoerd Opmerking 

LED-verlichting 0 339  

Tochtwering 250 215 Inclusief 

schoorsteenballonnen, 

glasfolie en dubbele 

beglazing 

Verwarmingsbediening 

upgraden 

250 239  

Weergestuurde 

regeleenheden 

100 78  

Upgrades naar nieuwe 

ketels 

250 317  

 

Opzet- De aanpassingen zijn beperkt gebleven tot geringe maatregelen. Een 

reeds gekende aannemer / leverancier werd ingeschakeld, waardoor de 

bestaande relatie ertoe heeft geleid dat het technisch personeel kon inkopen 

en BHCC prioriteiten kon stellen. Er werd overeengekomen veel van de 

werkzaamheden af te stemmen op het geplande ketelvervangingsprogramma 

aangezien we systemen hanteren om dergelijke werkzaamheden te plannen 

en uit te voeren, inclusief het maken van afspraken, waarbij we ons er ook 

bewust van waren dat de meeste huishoudens een geüpgraded verwarmings- 

en warmwatersysteem zouden willen, zodat verbeteringen via deze weg 

eenvoudiger zouden kunnen worden geleverd. Vooral de intelligente 
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bedieningen werden goed onthaald dankzij de extra bediening en het uiterlijk 

van de thermostaat/bediening.  

Opties - Veel van de renovaties werden parallel met het geplande 

ketelvervangingsprogramma van Brighton & Hove uitgevoerd, waarbij oude, 

inefficiënte gasketels werden vervangen door uiterst efficiënte combi-

condensatieketels van klasse A (Worcester Bosch 30i). 

Methode- Als onderdeel van het programma hebben we de volgende 

verbeteringen aangebracht; 

Installatie van weergestuurde regeleenheden die de efficiëntie van de ketel 

met gemiddeld 3% verhogen (78 van 100 geïnstalleerd tot op heden). 

Installatie van Worcester Bosch Easy bedieningen. De intelligente thermostaat 

met internetverbinding voor verwarming en warm water biedt huishoudens 

een betere bediening. De intelligente bediening is in staat om de 

aanwezigheid en gewoontes van de huishoudens te begrijpen om de woning 

efficiënter te verwarmen. (239 van 250 geïnstalleerd tot op heden) 

Beide verbeteringen voldoen aan de Boiler Plus-wetgeving die in 2018 van 

kracht is geworden en die tot doel heeft het rendement van 

verwarmingsketels voor huishoudelijk gebruik te verhogen tot een minimum 

van 92% ErP. Deze wetgeving werd ingevoerd om de koolstofuitstoot te 

verminderen overeenkomstig de EU-doelstellingen. 

Er werden ook renovaties uitgevoerd door tochtwering in de woningen. Deze 

tochtwering bestaat uit: 

Tochtstoppers rond voordeuren 

Tochtwering rond binnendeuren en raamkozijnen 

Schoorsteenballonnen 

Dubbelglasfolie 

De tochtstoppers werden in 2019 geplaatst nadat eerst een bezoek aan huis 

werd gebracht door onze partner Brighton & Hove Energy Services 

Cooperative (BHESCO) en vervolgens ‘Goody Bags’ werden uitgedeeld aan de 

bewoners via 24 energieadvieskantoren verdeeld over de stad. 

Hinderpalen - Er zijn geen noemenswaardige hinderpalen te melden bij de 

uitvoering van het project, behalve dan de hinder die werd ondervonden bij 

het uitvoeren van werkzaamheden bij de mensen thuis, d.w.z. het maken van 

afspraken met bewoners en het aanwezig zijn op het moment van het bezoek; 

dit had gevolgen voor de adviesbezoeken aan huis door BHESCO. De 

weergestuurde regeleenheden konden niet in alle gevallen worden 

geïnstalleerd vanwege de behoefte aan extra ruimte en ook bij hoogbouw 

wegens toegangsproblemen om de externe monitor te installeren. 
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Wat heeft geholpen- Interne functiewijzigingen, groene agenda in de 

Gemeente, kopen van aannemer/technische leverancier, geen behoefte aan 

toestemming voor werkzaamheden, huurders wilden allemaal nieuwe ketels, 

controle van oproepen voor huurders. 

Betrokkenheid van de bewoners – De huurders zijn blij met de resultaten. 

De Gemeente heeft een specifieke energieadviesdienst om te waarborgen dat 

de informatie en ondersteuning gepaard gaan met de levering van 

apparatuur. 

Opvolging- De opvolging zal verlopen via anekdotische feedback, 

meterstanden, technische gegevens en casestudies. 

Spin-offs - Het heeft geleid tot breder nadenken over 

toekomstmogelijkheden, bv. wijkverwarmingsnetwerken. 

 
 

Casestudie 3. PP6/PP16 – Optivo 
 

Output 

Renovaties   Gepland Uitgevoerd Opmerking 

LED-verlichting 130 152  

Spouwmuurisolatie 4 6  

Verbetering 

zolderisolatie 

5 5  

Deuren met enkele 

beglazing naar 

dubbele 

2 4  

Ramen met enkele 

beglazing naar 

dubbele  

50 67  

Verwarmingsbediening 

upgraden 

20 26  

Warmwatercilinders 6 8  

Upgrades naar nieuwe 

ketels 

0 1  

Uiterst efficiënte 

elektrische 

verwarming 

2 2 Voor woningen zonder 

gasaansluiting 

Raaminsluitingen 50 67  
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Opzet- Optivo was van plan om eerst een 'hele huis'-benadering gericht op de 

constructie te hanteren voor de renovatie van haar woningen. De 

proefregeling betrof een selectie van 200 woningen in St. Leonards, East 

Sussex, waaraan verbeteringswerkzaamheden moesten worden uitgevoerd 

om te voldoen aan de overheidsnorm van EPC Klasse C (RdSAP 69).  

Opties – Er werd besloten om een ‘constructiegerichte’ benadering voor de 

aanpassingen te hanteren, zodat de energieverbeteringen werden 

aangebracht aan het gebouw en de verwarmingsapparatuur een bijrol 

speelde bij de aanpassingswerkzaamheden. 

Methode- Om voor elke woning de minimum energieprestatie te 

verwezenlijken, werden voor 480 technische energieonderzoeken uitgevoerd 

om te bepalen of de werkzaamheden nodig waren en te beslissen welke 

maatregelen nodig waren om de norm te halen. Een consulent genaamd CIS 

(Climate Integrated Solutions) werd aangesteld om de onderzoeken uit te 

voeren en de maatregelen werden gekozen om de investering te doen. CIS 

voerde ook werk uit aan verschillende archetypes in St Leonards en stelde 

een tabel van 22 verschillende woningtypes op. 

Optivo koos als aannemer voor Engie om energie-efficiëntieaanpassingen uit 

te voeren aan minstens 200 van onze woningen in St Leonards met de 

slechtste prestaties.  Optivo stuurde een brief naar de bewoners van de 

geselecteerde woningen om de aangestelde aannemer voor te stellen en hen 

in kennis te stellen van de onderzoeken vóór installatie, die in mei 2018 

begonnen.   

In totaal werden 210 woningen verbeterd naar EPC klasse C aan de hand van 

talrijke maatregelen die op de woningen werden toegepast. 

Hinderpalen - De toegang tot sommige woningen om de werkzaamheden te 

voltooien bleek in sommige gevallen moeilijk. De 

zolderisolatiewerkzaamheden werden belemmerd door bewoners die hun 

dakruimte niet wilden vrijmaken. Optivo moest van de aannemer 

asbestonderzoeken uitvoeren voor veel van de woningen waarvan de ramen 

werden vervangen of muren en daken werden geïsoleerd. Dit zorgde voor wat 

vertraging om de werkzaamheden te voltooien. In enkele gevallen moest 

asbest worden verwijderd. Dit proces zorgde voor onvoorziene extra kosten. 

Aanvankelijk waren de bewoners wat afkerig van de installatie van 100 

intelligente Switchee thermostaten aangezien de gemeten gegevens rekening 

houden met het aantal bewoners van de woning. Elke bewoner moest een 

overeenkomst inzake de bescherming van persoonsgegevens ondertekenen 

voordat we de eenheid konden installeren.  
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Wat heeft geholpen- Sommige energieaanpassingen zijn uitgevoerd voor het 

Interreg NWE-project CAN (Climate Active Neighbourhoods). Dit werk heeft 

Optivo geholpen om de enquêtes en de daaropvolgende 

aanpassingswerkzaamheden in het SHINE-project te stroomlijnen. 

Betrokkenheid van de bewoners – In het gemeenschapshuis van St 

Leonards werd een evenement georganiseerd om de bewoners te betrekken 

en hen uit te leggen wat de werkzaamheden zouden inhouden. Daar konden 

ze voor hun vragen rechtstreeks terecht bij Engie, dat de 

renovatiewerkzaamheden aan het uitvoeren was. 

Opvolging - Er werden EPC’s ‘vóór’ en ‘na’ van de woningen opgesteld en de 

verhoging van de energiescore werd gemeten in RdSAP-punten. De CO2-

uitstoot werd ook gemeten op basis van de Milieu-indexgegevens op het EPC. 

Er werden intelligente Switchee thermostaten geïnstalleerd om de 

temperatuur, vochtigheid en bezetting van de betrokken woningen te meten. 

Spin-offs – In Kent zijn nog 130 aanpassingen uitgevoerd op basis van de 

ervaring die werd opgedaan uit het SHINE-project. In de gebieden Kent en 

Londen zijn ook toekomstige ‘hele woning’-aanpassingen gepland voor 

2020/21. 

 
 

Casestudie 4. PP9 – Habitat du Littoral 
 

Habitat du Littoral voerde werkzaamheden uit op drie verschillende 

locaties. Het ging om Faidherbe, Adamy en Damremont. Hieronder 

volgen verslagen voor elke locatie. 

 

 

Output 

Renovaties   Gepland Uitgevoerd opmerking 

LED-verlichting LED-

verlichting in 

de publieke 

delen van 

Damremont 

(18 

verdiepingen) 

0 Voorzien lente 2021 

Isolatie niet 

geïsoleerde zolder 

6 6 Voltooid september 

2019 
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Upgrade 

verwarmingsbediening 

18 18 Voltooid juni 2018 

Meter op torenniveau 

 

1  Afgewerkt in 2020 

 

SHINE 1: FAIDHERBE 

 

Nieuwe levensstijl in een renovatieproject 

1. Identificatie van de energiebesparende maatregelmaatregel 

 

Werkpakket 4 – Investering  

Type maatregel Rekening houden met de nieuwe levensstijlen in 

renovatieprojecten 

Beschrijving In veertig jaar tijd is de levensstijl enorm veranderd. 

Gezinnen zijn kleiner, hoewel nieuwe 

samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen 

en de benodigde oppervlakte per bewoner is 

toegenomen (van 20 m2 per persoon tot 40 m2 per 

persoon). Jongvolwassenen blijven langer bij hun 

ouders wonen of besluiten te gaan samenwonen 

(huisgenoten).  

Met deze overwegingen moet rekening worden 

gehouden bij aanpassingsprojecten die gevolgen 

hebben op de grootte van de ruimtes, de 

ontwikkeling van gedeelde zones en het gebruik 

van elk potentieel om een flexibel gebruik van 

huisvesting te optimaliseren.  

Jaar van 

toepassing 

2017 

 

2. Identificatie van het proefgebouw 

 

2.1 Algemeen overzicht 

 

EIGENAAR VAN HET 

GEBOUW 

Habitat du Littoral 

LAND Frankrijk 

ADRES VAN HET GEBOUW 67 rue Faidherbe 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

INDIVIDUEEL / 

COLLECTIEF 

Collectief 
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BOUWJAAR 2020 

AANTAL VERDIEPINGEN 1 

AANTAL WONINGEN 12 

AANTAL BEWONERS 26 

ENERGIEDRAGER VOOR 

VERWARMING 

gas 

 

 

2.2  Gebouwbeschrijving 

 

 

TYPOLOGIE Laagbouw appartementencomplex 

BRUIKBAAR 

VLOEROPPERVLAK 

4 1264.18 m2 

AANTAL EN 

OMVANG VAN DE 

WONINGEN 

KAMERS OPPERVLAK AANTAL 

T5 114,82 3 

T2 48,40 7 

BOUWTYPE Prefab houtskeletwanden 

MUURTYPE ISOLATIE Van de binnenkant 

ISOLATIEMATERIAAL Glaswol  

DICHTHEID 14,5 

BUITENLIJSTWERK geen 

KELDER, 

SOUTERRAIN 

ISOLATIE NIET VAN TOEPASSING 

ISOLATIEMATERIAAL 

DICHTHEID 

TYPE DAK, 

TERRASSEN 

ISOLATIE Bovenkant van woning 

ISOLATIEMATERIAAL Glaswol 

DICHTHEID 24 

TYPE RAMEN BEGLAZING 4+16+4 

Raam geplaatst aan de 

binnenkant op de houten 

isolatie 

KOZIJN hout 

 

 

 

2.3 Vorige opfriswerken 

 

 

JAAR TYPE WERK BETROKKEN 

DEEL VAN HET 

BESCHRIJVING 
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GEBOUW 

NIET VAN TOEPASSING 

 

2.4 Gebouwvoorzieningen 

 

2.4.1 Verwarming 

 

 

ENERGIE Gas 

DISTRIBUTIE Individueel 

PRODUCTIE Condensatieketel 

AFGIFTE Radiatoren 

OPVOLGING Thermostaatkranen 

OPMERKING Energieprestatie klasse B 63 Kwh/m2/jaar 

 

VERWARMINGSAPPARATUUR 

NAAM, MERK Sony Duval  

TYPE Lage-temperatuurketel 

STARTDATUM 2017 

VERMOGEN kW 24 

 

 

2.4.2 Warm water voor huishoudelijk gebruik 

 

ENERGIEDRAGER Gas 

DISTRIBUTIE Individueel 

PRODUCTIE Condensatieketel 

 

APPARATUURPRODUCTIE 

NAAM, MERK Sony Duval 

STARTDATUM 2017 

VERMOGEN kW 24 

TANKVOLUME 3L elk (12) – micro-accumulatie 

 

 

2.4.3 Ventilatie 

 

TYPE Hygro B mechanisch gestuurde ventilatie 

NAAM, MERK Atlantic 
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SHINE 2: ADAMY 

 

1. Identificatie van de energiebesparingsmaatregel 

 

Werkpakket 4 – Investering  

Type maatregel Verbeterd verwarmingssysteem 

Beschrijving De bedoeling was om de best mogelijk optie te 

vinden om het verwarmingssysteem te 

optimaliseren op basis van de behoeften en het 

potentieel om de lasten van de huurders te 

verminderen.  

Jaar van 

toepassing 

2017 

 

 

2. Identificatie van het proefgebouw 

2.1 Algemeen overzicht 

 

EIGENAAR VAN HET 

GEBOUW 

Habitat du Littoral 

LAND Frankrijk 

ADRES VAN HET GEBOUW 11-18 Cour Adamy  

43 rue Felix Adam 

3-5 rue Hernest Hamy 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

FRANKRIJK 

INDIVIDUEEL / 

COLLECTIEF 

Collectief 

BOUWJAAR 1992 

AANTAL VERDIEPINGEN 3 

AANTAL WONINGEN 54 

AANTAL BEWONERS 118 

ENERGIEDRAGER VOOR 

VERWARMING 

Gas 

 

 

2.2 Gebouwbeschrijving 

 

TYPOLOGIE Laagbouw appartementencomplex 

BRUIKBAAR 4 203 m2 
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VLOEROPPERVLAK 

AANTAL EN 

OMVANG VAN DE 

WONINGEN 

KAMERS OPPERVLAK AANTAL 

T2 Tussen 56 en 

58 m2 

7 

T3 Tussen 61 en 

87 m2 

27 

T4 Tussen 81 en 

106 m2 

20 

BOUWTYPE  

MUURTYPE ISOLATIE Binnenisolatie 

ISOLATIEMATERIAAL Pleister en 

polystyreenschuim TH38 

DICHTHEID 13+40 

ISOLATIETECHNIEK collage 

KELDER, 

SOUTERRAIN 

ISOLATIE Van soffieten en 

binnenwelvingen 

ISOLATIEMATERIAAL Gespoten wol 

DICHTHEID 30 

TYPE DAK, 

TERRASSEN 

ISOLATIE Zolderisolatie 

ISOLATIEMATERIAAL Glaswol 

DICHTHEID 30 

TYPE RAMEN BEGLAZING Dubbele beglazing 4/12/4 

KOZIJN PVC 

 

 

 

2.3 Vorige opfriswerken 

 

JAAR TYPE WERK BETROKKEN 

DEEL VAN HET 

GEBOUW 

BESCHRIJVING 

2016 Kelderisolatie Souterrain Zie boven 

 

 

2.4 Gebouwvoorzieningen 

2.4.1 Verwarming 

 

ENERGIE Gas 

DISTRIBUTIE Collectief 

PRODUCTIE Lage-temperatuurketel 

AFGIFTE Radiatoren 
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OPVOLGING Thermostaatkranen 

 

VERWARMINGSAPPARATUUR 

NAAM, MERK ATLANTIC 

TYPE Lage-temperatuurketel 

STARTDATUM 2017 

VERMOGEN kW 2*140 

 

 

2.4.2 Warm water voor huishoudelijk gebruik 

 

ENERGIEDRAGER gas 

DISTRIBUTIE collectief 

PRODUCTIE ketel 

 

APPARATUURPRODUCTIE 

NAAM, MERK VARMAX 

TYPE Lage temperatuur 

STARTDATUM 2017 

VERMOGEN kW 2*140 

TANKVOLUME Onmiddellijk 

 

 

2.4.3 Ventilatie 

 

DISTRIBUTIE Collectief 

TYPE Kast in vliering 

NAAM, MERK ALDES 

BESCHRIJVING Zelfregelend 

 

 

2.4.4 Gebouwverbruik vóór en na 

 

JAAR 2017 2018 2019 

VERWARMING In MWh 323 249 250 

WATER 158 151 143 
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SHINE 3: DAMREMONT 

 

Prioriteit geven aan energie-aanpassingsmaatregelen in een complex 

gebouw 

 

1. Identificatie van de energiebesparende maatregelmaatregel 

 

Werkpakket 4 – Investering 

Type maatregel Het stellen van prioriteiten voor 

renovatiemaatregelen wanneer er sprake is van 

een breed scala aan beperkingen 

Beschrijving Aangezien het gebouw bijzonder complex is 

met 12 gevels van verschillende hoogte, die te 

lijden hebben onder de zeewind, de 

warmteproblematiek afhankelijk van de plaats 

waar de appartementen zich bevinden 

(maximaal 18 verdiepingen), met delen van het 

gebouw de hele tijd in de schaduw en andere 

met een blootstelling aan de zon, is het van 

cruciaal belang om prioriteit te geven aan de 

werkzaamheden op basis van de ROI, de impact 

op de huurders en het 

koolstofreductiepotentieel. Het is vooral 

belangrijk met financiële beperkingen.   

 

Jaar van 

toepassing 

Nog bezig 

 

 

2. Identificatie van het proefgebouw 

2.1 Algemeen overzicht 

 

EIGENAAR VAN HET 

GEBOUW 

Habitat du Littoral 

LAND Frankrijk 

ADRES VAN HET GEBOUW 4 rue Colonel de l’Espérance 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

INDIVIDUEEL / 

COLLECTIEF 

Collectief 

BOUWJAAR 1973 

AANTAL VERDIEPINGEN 18 
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AANTAL WONINGEN 146 

AANTAL BEWONERS 220 

ENERGIEDRAGER VOOR 

VERWARMING 

DALKIA (DHC) 

 

 

2.2 Gebouwbeschrijving 

 

TYPOLOGIE Hoogbouw appartementencomplex 

BRUIKBAAR 

VLOEROPPERVLAK 

10 443 m2 

AANTAL EN 

OMVANG VAN DE 

WONINGEN 

KAMERS OPPERVLAK AANTAL 

T1  12 

T2  53 

T3  62 

T4  19 

BOUWTYPE Gebouw van gewapend beton 

En betonplaten 

MUURTYPE ISOLATIE Isolatiebeton 

ISOLATIEMATERIAAL Béton armé + plaques en 

polyester 

Béton Armé + grès Cérame 

Maçonnerie 

Béton armé 

DICHTHEID  

BUITENLIJSTWERK Luchtspleet en metalen 

gevelbeplating 

ISOLATIETECHNIEK Thermische buitenisolatie 

KELDER, 

SOUTERRAIN 

ISOLATIE Geen, gewoon beton  

DICHTHEID 20 

TYPE DAK, 

TERRASSEN 

ISOLATIE polyurethaan 

ISOLATIEMATERIAAL Gewapend beton (voor alle 

daken behalve het terras op 

de souterrain) + 

polyurethaan + macadam + 

grind 

DICHTHEID BA 0.15 dichtheid 375 

kg/m2 

10 

TYPE RAMEN BEGLAZING Dubbele beglazing 

KOZIJN Hout en folie 
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2.3 Vorige opfriswerken 

 

JAAR TYPE WERK BETROKKEN 

DEEL VAN HET 

GEBOUW 

BESCHRIJVING 

1995 Thermische 

isolatie 

Buitenmuren  

2015 Aansluiting op 

DHC 

Ketels DHC met 

hernieuwbare 

energie 

Van 2009 tot 

2014 

onderhoud   

 

 

2.4 Gebouwvoorzieningen 

2.4.1 Verwarming 

 

ENERGIE Gas en biomassa (DHC) 

DISTRIBUTIE Collectief (stijgbuizen) 

PRODUCTIE Onderstation aangesloten op DHC 

AFGIFTE Radiatoren 

OPVOLGING Thermostaatkranen + globale regeling op basis van 

buitentemperatuur 

OPMERKING  

 

VERWARMINGSAPPARATUUR (collectief aangesloten op DHC) 

VERMOGEN kW/u 91 

 

 

2.4.2 Warm water voor huishoudelijk gebruik 

 

ENERGIEDRAGER DALKIA 

 

APPARATUURPRODUCTIE 

VERMOGEN kW/u 26 

 

 

2.4.3 Ventilatie 
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DISTRIBUTIE Collectief 

TYPE VMC Collective Controllée Collective Simple Flux 

Autoréglable 

 

 

 

Casestudie 5. PP12 – Zonnige Kempen 
 
 

Output   

Renovaties Gepland Uitgevoerd 

Tochtwering 6 0 

Spouwmuurisolatie 6 0 

Buitenmuurisolatie 6 0 

Upgrade van dubbele beglazing 6 0 

Upgrade naar nieuwe ketel 1 5 

Upgrade naar centrale verwarming op gas 1 5 

Vloerisolatie 6 0 

Dakisolatie (dakkamer) 6 0 

Mechanische ventilatie 6 0 

Intelligente thermostaten 1 5 

Zontoetredingsfactor (beglazing) 6 0 

 

Opzet – Er werd een selectie van potentiële woningen gemaakt (oudere, 

slecht geïsoleerde woningen). Als voorbeeld werden zes woningen 

geselecteerd in Seringenhof 40. De werkzaamheden zijn niet gestart na wat 

vertraging. In januari 2020 werd een aannemer gekozen om de 

werkzaamheden uit te voeren. 

Opties – Het plan is de woningen aan de buitenkant te renoveren. 

Methode - Tijdrovend om mensen te verhuizen - hinderpaal, duur, verloren 

huur, jaar leegstand, dit meedelen aan de huurders, moeilijk om over te 

brengen waarom de woningen leeg moeten zijn. 

Opvolging - Voor installatie van een SMAPPEE (intelligente energiemonitor) 

aan de hand van een stopcontact. Er moeten EPC’s worden opgesteld vóór en 

na de uitvoering van de werkzaamheden. De focus zal worden gelegd op de 

gedragsverandering en het welzijn. 

Hinderpalen - Er waren wat problemen met de timing bij het opstarten van 

de renovatie te Seringenhof. Voor hun bijdrage in de financiering van de 

renovatie hangen zij af van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen). De VMSW hanteert complexe administratieve procedures die soms 
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jaren aanslepen. Bovendien was er een personeelswissel bij Zonnige Kempen 

ook niet echt heeft geholpen om alles vlotter te laten verlopen om de 

deadlines te halen. 

Andere problemen naast de administratieve rompslomp bij de VMSW; 

 Leegstaande woningen vinden om de huurders in onder te brengen. 

Ze hebben getracht om zo dichtbij mogelijk een passende 

accommodatie te vinden, zodat de sociale banden tussen de buren 

niet verloren gaan door de renovatie.  

 De kosten (investering van zowel geld als tijd) zijn een probleem 

waardoor naar alternatieven wordt gezocht. Bij een ander project 

ENLEB experimenteren we of het mogelijk is om de buitenschaal van 

de woning (dak, muren, ramen en deuren) te isoleren zonder de 

huurders te verhuizen. 

 De elektriciteitsmaatschappij heeft de aansluiting afgesloten en de 

tenaamstelling veranderd, waardoor de toestemming die zij had van 

de huurders om de gegevens van hun energieverbruik op te vragen 

niet langer geldig is en het uitgevoerde werk opnieuw moet worden 

uitgevoerd. 

 Voor de installatie van een SMAPPEE (intelligente energiemonitor) is 

een stopcontact nodig. Niet geïnstalleerd op een toegankelijke plaats 

in de oudere woningen.  

Dingen die hebben geholpen - Ze zijn nog maar pas bezig dus er zijn nog 

maar weinig kwesties of gebouwproblemen.  

Spin-offs – N.v.t. 

 

 

Casestudie 6. PP14 – Clavis 
 
 

Output 

 

  

Renovaties Gepland  Uitgevoerd 

Verlichting upgraden naar LED 0 50 

Spouwmuurisolatie 0 50 

Binnenmuurisolatie 0 50 

Buitenmuurisolatie 8 8 

Isolatie niet geïsoleerde zolder 8 8 

Upgrade van dubbele beglazing 0 75 

Upgrade naar centrale verwarming op gas 0 70 
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Dakisolatie (dakkamer) 8 8 

PV-panelen 8 8 

Mechanische ventilatie 8 8 

Intelligente thermostaten 8 8 

 

 

Opzet - De basisvoorraad is gebaseerd op rentabiliteit. De werkzaamheden 

zijn ontworpen om de regeling betaalbaar te maken en een rendement op de 

investering te bieden. 

Opties - In Bellamy werden acht woningen gekozen voor het SHINE-project. 

Dit maakte deel uit van een groter, stadsbreed vernieuwingsproject. Het 

netto-nul-energie-proefproject tegen een kostprijs van 100.000 euro per stuk. 

Betrokkenheid – Intelligente meters gebruikt om de bewoners te betrekken. 

Aanpassingen in uitvoering bestudeerd om te waarborgen dat ze konden 

worden geïntegreerd in de plaatselijke architectuur. Het doel hiervan is 

maatschappelijk bewustzijn te creëren. 

Hinderpalen – Investering gebaseerd op scenarioanalyse. Wachten tot de 

marktwaarde stijgt om hun investering te rechtvaardigen. Uit het proefproject 

zal blijken of deze benadering haalbaar is. 

Opvolging – Er worden intelligente meters gebruikt om de energiekosten op 

te volgen. 

Spin-offs – Leren uit residentiële en technische verbeteringen. De 

betrokkenheid van de bewoners is een belangrijk onderdeel van het werk. 
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