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HET AUTONOME HUIS 

VOOR MEER ZELFVOORZIENING 

NIEUWSBRIEF  NR 9 -- 12 NOV 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN LAGE ENERGIE NAAR PASSIEF-, NULENERGIE-, ACTIEF- en… 

AUTONOOM HUIS 

INHOUD 

1..Wat is een lage energiewoning? 

2.. Wat is een passiefhuis? 

3.. Wat is een nulenergiewoning? 

4.. Van passief- naar actief huis  

     De nul energiewoning doorgelicht: onvoldoende autonoom. 

5.. De nieuwe technieken voor het actief en autonoom huis 

 

1.. WAT IS EEN LAGE ENERGIE WONING  (LEW)? 

 

Het economisch optimum (de laagste kostprijs per maand voor hypotheek en energierekening 

samen) ligt volgens recente studies bij een E-peil van om en bij de E60 en een K-peil 

tussen 25 en 30, met andere woorden bij een lage energie woning.  

De lage energiewoningen verbruiken tussen de 50 en 30 kWh/m²/jaar.  

Opgelet: er zijn verschillende interpretaties over lage energiewoningen: 

bvb: om subsidies en belastingsvermindering te kunnen bekomen stelt men in België een 

plafond van 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Dit komt neer op een combinatie 

van een K-peil lager dan K25, een E-peil lager dan E40 en een goede luchtdichtheid.  

 

Voor bestaande woningen moet men rekening houden met de onvermijdelijke koudebruggen, 

50 kWh /m² is dan een haalbaar isolatieniveau.  

De bouwkosten van een LEW gaan gepaard met een meerprijs van ongeveer 16.000 euro  

( = 5 à 12 % extra) ten opzichte van de Vlaamse bouwnorm (K45 E80). Deze extra kosten 

worden vrij snel terugbetaald door besparing aan energiekosten. 

 

Hoe een LEW realiseren? 

Deze woning heeft een compacte bouw, goede plaatsindeling volgens de oriëntatie, dikke 

isolatie, is winddicht en heeft een balansventilatie. 

Isolatie bvb. in cellulose:  

isolatie dak: 30 cm in het dak,  

muren: 20 cm in de muren en  

vloer: 18 cm in de houten balklagen,  

bij verbouwing: “sarkingdak” : men zet een dak met I-

liggers van 30 cm dikte bovenop het bestaande dak (op 

voorwaarde dak het bestaande dak  van goede kwaliteit is) 

buitenschrijnwerk: driedubbel glas 

Niveau van luchtdichtheid:  n50 ≤ 1-1,5 h-1 
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Voor verwarming en warmwaterproductie kiest men zuinige installaties op basis van 

hernieuwbare energie. Een lage-energiewoning heeft dus toch nog een verwarmingssysteem 

nodig van 4 à 9 kW. 

Rijwoningen en half open bebouwing (goed voor 41 % van het gebouwenbestand in België) 

kunnen tot dit isolatieniveau verbouwd worden. Niettegenstaande de vele koude bruggen en 

de niet op te lossen koudebruggen in de funderingen, is het mogelijk dank zij de compactheid 

van deze woonvorm. Het verbouwen tot passiefstandaard is echter praktisch en budgettair niet 

eenvoudig realiseerbaar. 

 

Verbouwing rijwoning naar LEW 
De bestaande muren en de dakstructuur 

blijven behouden. 

Men plaatst een dak op het bestaande dak 

zodat een dikke isolatie van 30 cm 

mogelijk wordt. Dank zij dit “sarkingdak” 

moet de bestaande binnenafwerking niet 

weg, alle werken gebeuren van buitenaf en 

er is geen plaatsverlies aan de binnenzijde.  

De vloeren op het gelijkvloers moeten 

volledig vernieuwd worden. 

De achterbouw wordt best nieuwbouw. 

Gezien de voorgevel in de meeste gevallen 

dient behouden te blijven zal men een 

binnenisolatie voorzien. Bij beperkte 

ruimte is een laag “resol-schuim” (*) 

aangewezen van 10 cm dikte  

Bij voldoende ruimte: 20 cm cellulose. 
(*) “resol-schuim” scoort ecologisch stukken beter dan “pur-schuim”. 

 

2.. WAT IS EEN PASSIEFWONING ? 

Passiefhuis  
Het passiefhuis gaat nog een stap verder dan 

de lage-energiewoning. De grote voorwaarde 

voor een passiefhuis is een specifieke 

warmtevraag lager dan 15 kWh/m²/jaar. In de 

praktijk komt dit erop neer dat er geen actief 

verwarmingssysteem vereist is. De 

warmtevraag wordt voor een deel vervuld 

door de 'gratis lichaamswarmte'. Een 

passiefhuis heeft nog een klein 

verwarmingsvermogen nodig van 1 à 1,5 kW. 

(10 W/m²)  

 

Een passiefhuis moet voldoen aan 3 

voorwaarden: 

1. Netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 

15 kWh/m²/jaar 

2. Luchtdichtheid n50 ≤ 0,6 h-1 

3. Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25°C ≤ 5% 
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Behalve voor verwarming van de woning verbruikt een huishouden ook elektrische energie 

voor koken, wassen en ontspanning. De apparatuur die hiervoor gebruikt wordt dient ook 

energiezuinig te zijn. Voor het totale elektriciteitsverbruik van een huishouden wordt 

gestreefd naar een maximum energieverbruik van 20 kWh/m² per jaar x 170 m² = 3400 

kWh/jaar 

De technische maatregelen en het wegwerken van koudebruggen zijn moeilijker bij renovatie 

dan bij nieuwbouw. De kosten voor deze bouwwijze zijn hoger door de isolatie van wanden, 

het luchtdicht afwerken van kieren, het gebruik van drievoudig glas in de ramen en de 

installatie van ventilatie met warmteterugwinning. Daar tegenover staat dat er een 

aanmerkelijk hoger comfort heerst en dit bij een veel lagere energierekening. 

Het K-peil (maat voor de warmteverliezen in een gebouw in België) van een passiefhuis ligt 

ongeveer tussen de 10 en de 20. Het E-peil (maat voor het totale energieverbruik in een 

gebouw) kan zeer sterk variëren, aangezien men hernieuwbare energie hiervoor in mindering 

brengt. Hierdoor is het quasi onmogelijk om een passiefhuis te bestempelen met een bepaald 

E-peil. 

Hoe een passiefhuis realiseren? 

Wat doen  we extra in vergelijking met de LEW?  

De doorgedreven isolatie: 

dakisolatie:  U < 0,15 W/m²K = 18 cm resolschuim ofwel 35 cm cellulose  

muurisolatie: U < 0,15 W/m²K = 16 cm resolschuim ofwel 30 cm cellulose 

vloerisolatie: U < 0,20 W/m²K = 12 cm resolschuim ofwel 20 cm cellulose en geen 

koudebruggen in de funderingen 

Buitenschrijnwerk en glas U < 0,8 W/m²K 

Extra aandachtspunten zijn: de luchtdichting, een hoger rendement voor de balansventilatie en 

maatregelen tegen oververhitting. 

 

De kostprijs 

De bouwkosten van een passiefhuis gaan 

gepaard met een meerprijs tussen 10 en 25 

% ten opzichte van de Vlaamse bouwnorm 

(K45 E80).  

Het isolatieniveau van een standaard 

woning optrekken naar het passiefhuis-

niveau  geeft een meerkost van ongeveer 

32.000 à 35.000 euro. 

Zie grafiek: 

van E-peil 60 naar E-peil 30. 

 

De gemiddelde bouwkost van nieuwbouw is anno 2011 ongeveer 1.200 euro/m², excl. BTW.  

Voor 170 m² geeft dat : 170 x 1.200 = 204.000 euro. 

De gemiddelde bouwkost van een  passiefhuis: 1.400 euro/m² x 170 m² = 238.000 euro, excl. 

BTW. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huishouden
http://nl.wikipedia.org/wiki/KWh
http://nl.wikipedia.org/wiki/Renovatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/K-peil
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=E-peil&action=edit&redlink=1
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3.. NULENERGIEWONING:  WAT, WAAROM EN HOE? 

Het nulenergie-concept 

Het energieverbruik moet zo klein mogelijk zijn en er is een eigen systeem voor de aanmaak 

van hernieuwbare energie nodig. De energie die men zelf opwekt (in de periodes dat het eigen 

verbruik laag is) wordt op het elektriciteitsnet gezet.  

 

In principe verbruikt een nulenergie huis alleen hernieuwbare energie die men zelf 

produceert en is de afrekening van de gas-en elektriciteit een “nulfactuur”. Dit staat is 

principe los van het feit of het gebouw passief is of lage energie. 

 

Waarom nulenergie? 

1.. Voor onze kinderen: omdat we onze planeet willen redden: 

Deadline tegen 2020: willen we de temperatuurstijging beperken tot 1,5 °C dan zal men de 

C02 uitstoot met 40 % moeten reduceren, dit is een (bijna) onmogelijke opgave! 

 

Minstens 40 % van de bestaande woningen (gebouwen) energieneutraal maken tegen 2020 

(dus binnen 9 jaar) is een politieke, sociale, economische en ecologische prioriteit!! 

Aandachtspunt : we hebben het over bestaande woningen, niet over nieuwbouw! 

Nieuwbouw energieneutraal maken is een nuloperatie : elk nieuw huis is immers een extra 

NIEUWE energieverbruiker die we moeten  neutraliseren qua C02-uitstoot. 

 

2..Voor de politiek : de Europese Commissie heeft een actieplan: nieuwe gebouwen in Europa 

mogen na 2020 geen energieverbruik meer hebben. 

 
3.. Voor de economie: de afhankelijkheid van import van energie maakt ons te kwetsbaar.  

 kWh/dollar BNP  % t.o.v. 

België  

België  200  100  

Nederland  168  84  

Frankrijk  166  83  

Duitsland  159  80  

Luxemburg  150  75  

Verenigd Koninkrijk  137  69  

  Bron onderstaande tekst: “Dirk Knapen” 

Onze economie/concurrentiepositie zal instorten als de energieprijzen blijven stijgen!  

De woningen in Belgie zijn gemiddeld 40 % groter zijn dan elders in Europa, als je dan weet 

dat ze ook nog veel meer energie verbruiken per m² …  

De stijgende energieprijzen zijn eenvoudigweg niet meer verteren. 

(We besteden in Vlaanderen voor de Kyotoprotocol aan aankoop van emissierechten in het 

buitenland: 56 miljoen €/ jaar – hoeveel huizen kunnen we daarmee isoleren?) 

 

10 ton CO2  uitstoten, zoals de gemiddelde Europeaan doet, vraagt een import van 

ongeraffineerde ruwe olie ter waarde van 166 euro per persoon per maand. (gerekend aan 

110 dollar per vat)  
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Belangrijk: een nulenergiehuis is niet altijd een passiefhuis 

Niet alle woningen kunnen verbouwd worden tot passiefhuis, voor de rijwoningen in onze 

steden en dorpen, (de grote meerderheid der woningen) is dit praktisch niet mogelijk en 

financieel niet realistisch. 

Deze rijwoningen kunnen wel omgebouwd worden tot lage energiewoningen zelfs nul 

energiewoningen. Het kan zelfs tot het niveau van een actiefhuis omgebouwd worden, met 

volledige autonomie. 

 

Onderstaande grafiek toont duidelijk dat de grootste besparing de verwarming betreft: 

Van 200 kWh/m²/jaar naar 40 kWh/m²/jaar 

Op sanitair warm water en elektriciteit is moeilijker te besparen zonder comfortverlies. 

Zo zal het vervangen van een bad door een douche niet door iedereen aanvaardbaar zijn. 

Een transformatie van een bestaande woning naar een lage energiewoning is goed mogelijk. 

Een transformatie naar een nulenergie woning is in theorie mogelijk met PV zonnepanelen, 

maar  dit is niet altijd praktisch mogelijk gezien het beperkte dakoppervlak.  

lndien men van een lage energiewoning (K25 tot K30)  wil gaan naar een passiefhuis (K15) 

dan betaalt men ongeveer 20.000 euro voor een sterke isolatie die qua rendement zich terug 

betaalt over een termijn van 30 jaar. 

(hoe dikker de isolatie, hoe kleiner het isolatierendement per bijkomende cm)  

Deze investering van 20.000 euro zal in principe meer renderen als je je eigen autonome 

energieproductie ermee financiert, want elektriciteit is twee maal zo duur als thermische 

energie. 
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In principe is een nul-energiewoning zeer goed mogelijk en zelfs aan te bevelen voor een 

lage energiewoning (K26 - E60)!!! Het betaalt zichzelf terug op 15 jaar. 

 

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN PASSIEFHUIS T.O.V. EEN LAGE-

ENERGIEWONING ? 
 

Men bespaart op de klassieke CV-installatie die (in theorie)  niet meer nodig is. 

Kostprijs CV –installatie voor een woning van 170 m² = 20.000 euro, incl. zonneboiler (4.000 

euro)  

Deze som kan men dus in betere isolatie stoppen. 
 

MAAR,… dit verhaal klopt niet helemaal: 

wat met de verwarming van de badkamer en het SWW? (Sanitair Warm Water)  
 

Er moet nog altijd verwarmd worden (ook de badkamer) en een SWW –installatie is 

onmisbaar, het beneemt de helft van de warmteproductie bij een passiefhuis.  

Er zijn een drietal ecologisch verantwoorde systemen: 

1. Kleine gaswandketel  9 KW met bufferboiler: 3.000 euro 

2. Combi-systeem = Warmtepomp op het ventilatiesysteem: 7.000 euro 

3. Pelletkachel met warmtewisselaar: min. 4.000 euro 

Best steeds te combineren met zonneboiler: min. 6.000 euro (alleen voor de zomermaanden)  
 

De redenering dat die extra investering van lage energiewoning naar het passiefhuisniveau  

gecompenseerd wordt met besparing op de C.V. klopt dus slechts gedeeltelijk: men bespaart 

slechts de helft van de CV-installatie. (10.000 euro) 

Bij een weersonafhankelijke nulenergiewoning produceert deze verwarmingsinstallatie  

(WKK)  ook stroom en dat maakt het interessanter om een beperkte CV installatie te 

behouden. 
  

Conclusie:  

De lage energiewoning is dus uitermate geschikt voor een nul-energie toepassing.  

Alle bestaande woningen kunnen omgebouwd worden naar dit type woning, de norm 

van lage energiewoning is haalbaar  met goede dakisolatie , driedubbel glas, 

balansventilatie… 
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4.. VAN PASSIEF NAAR AKTIEF HUIS 

 

DE NUL-ENERGEWONING  VOLGENS HET HUIDIG CONCEPT: 

ONVOLDOENDE AUTONOOM 

 

ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN OM TOT EEN NULENERGIE TE KOMEN 

De meest toegepaste techniek: 

NULENERGIE MET ZONNEPANELEN EN LUCHT / WATER WARMTEPOMP 

Een lucht/water warmtepomp heeft een theoretische COP van 3,5. Dit wil zeggen dat de 

warmtepomp theoretisch in staat is om 3,5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze 

uit het elektriciteitsnet haalt. (In de praktijk verbruikt 

men doorgaans meer elektriciteit) 

 

Met lage energiewoning 

PV cellen : 53 M² 

Zonneboiler: 500 liter 

Warmtevraag = 56 kWh/m²/jaar x 170 m² = 9.500 

kWh/jaar,  

Aanbod: 

1.500 kWh door zonneboiler  

8.000 kWh door warmtepomp. 

Elektriciteitsvraag: 

verbruik gezin: 3.500 kWh/jaar 

verbruik warmtepomp: 8.000/3,5 = 2.285 kWh/jaar 

Aanbod PV cellen: 3.500 + 2.285 = 5.785 kWh  

 

Met passiefhuis 

PV cellen : 41 M² 

Zonneboiler: 500 liter 

 Warmtevraag = 30 kWh/m²/jaar x 170 m² = 5100 

kWh/jaar  

Aanbod: 

1500 kWh door zonneboiler  

3.600 kWh door warmtepomp. 

Elektriciteitsvraag: 

verbruik gezin: 3.500 kWh/jaar 

verbruik warmtepomp: 3.600/3,5 = 1.029 kWh/jaar 

Aanbod PV cellen: 3.500 + 1.029 = 4.529 kWh 

 

 

Vergelijking:  

Het verschil in energieverbruik, dus de winst voor het passiefhuis = 1256 kWh/jaar  x 0,27 

€/kWh = 366,12 euro/jaar. Op 15 jaar : 5.491,8 euro 

Tevens zijn er dank zij het hoge isolatie niveau 12 m² minder PV cellen nodig: 420 €/m² x 12 

= 5.040 euro. 

Rekening houdend met de overheidstoelagen en de groene stroom certificaten, kan men deze 

meerinvestering in een passiefhuis op ca 30 jaar terugbetalen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Water/water_warmtepomp
http://nl.wikipedia.org/wiki/KWh
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet
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Tegen die periode zijn er echter veel betere isolatiemethoden en technieken ter beschikking en 

men kan dus de vraag stellen of deze investering in het passiefhuis-systeem + nulenergie 

verantwoord is.  

Samengevat  

als men de eis stelt dat een nulenergie woning passief moet zijn 

 dan zijn de meeste bestaande woningen niet om te bouwen tot nulenergie  

 dan is de meerinvestering in isolatie en in energieopwekking pas over een zeer lange tijd 

terug te betalen (meer dan 30 jaar) tegen die tijd zijn die technieken al lang verouderd. 

Voor de lage energiewoning kan men de vraag stellen of het wel financieel en praktisch 

zinvol is om zo veel te investeren in zonnepanelen?  

 

Immers : 5.785 kWh/jaar /111 kWh/m²/jaar vergt 53 m² zonnepanelen. Niet iedereen heeft zo 

veel m² ter beschikking. (gemiddeld is dat slechts 25 m²) en niet iedereen heeft de goede 

oriëntatie. 

 

Tevens zal deze installatie tijdens de winter beroep moeten doen op het net:  

het is dus NIET AUTONOOM! 

 

DIT SOORT VAN NUL-ENERGIEHUIS IS EEN NEFAST SYSTEEM: 

De warmtepomp is immers een soort elektrische verwarming  dat in de winter een grote 

stroomvraag vergt  van het net. 

In geval van “nulenergie” met Passiefhuis: 

Productie = 4.529 kWh per jaar , waarvan door PV-cellen: 3396 kWh (3/4) in de zomer en 

1132 kWh (1/4)  in de winter. 

We komen dus 1.132 kWh te kort in de winter. Waarvan meer dan 1.000 kWh gebruikt wordt 

door de warmtepomp. 

In geval van “nulenergie” met LEW: 

Productie = 5.760 kWh per jaar , waarvan door PVcellen: 4335 kWh (3/4) in de zomer en 

1445 kWh (1/4)  in de winter. 

We komen dus 1.445 kWh te kort in de winter. Waarvan meer dan 2.000 kWh gebruikt wordt 

door de warmtepomp. 

 

Als we dit systeem toepassen voor alle woningen geeft dit gemiddeld een extra stroomvraag 

van de gezinnen van 41 % in de winter.  

De grote stroomproducenten zullen hun mega-installaties drastisch moeten vergroten! 

De nulenergie volgens dit gangbare passieve concept  

is netafhankelijk,   

geeft geen oplossing voor het piekverbruik en de weersafhankelijkheid, 

verhoogt de elektriciteitsvraag op het net met 41 % in de winter    

Advies aan de minister:  

subsidies voor warmtepompen op voorwaarde dat de elektrische stroom ter plaatse duurzaam 

wordt opgewekt. 

 

Ieder zijn “nul-energiewoning” met warmtepomp? 

Een extra stroomvraag van 1.445 kWh voor 5 miljoen gezinnen België betekent een extra 

stroomproductie  in de winter van 1.445 x 5.000.000 =  7.225.000.000 kWh.=7,225 terawatt h 

Dit betekent zowat 1/3  van de productie van de kernenergie te Doel, dank zij de massale 

introductie van warmtepompen en nul-energiehuizen met zonnepanelen...
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HET “ACTIEF - AUTONOOM- HUIS CONCEPT” GEEFT DE OPLOSSING  

VOOR ALLE BESTAANDE GEBOUWEN 

die men kan ombouwen tot lage energiegebouwen 

die MEER produceren dan voor het huis nodig is  

het maakt  

een woning autonoom, 

netonafhankelijk als het gewenst is  

en weersonafhankelijk 

dank zij een WKK in combinatie met plaatselijke energie stockage en een local grid . 

In een local grid kan men zijn extra energie kwijt.  

 

De energievraag van L.E.W. van 170 m² 

electrisch: 3.500 kWh/jaar 

thermisch: 9.500 kWh/jaar 

 

Aanbod in zomer: 

26 m² PV-cellen tijdens 6 zomermaanden: 

2.000 kWh 

6 m² zonnepanelen tijdens 6 

zomermaanden: 1.500 kWh 

 

Aanbod in winter: 

WKK :  

thermisch: 8.000 kWh 

elektrisch: 4.000 kWh
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5.. NIEUWE TECHNIEKEN VOOR HET ACTIEF HUIS EN HET 

AUTONOOM HUIS 

 

STOCKAGE VAN WARMTE:  

Aandachtspunt 

De klassieke zonneboiler voldoet niet aan de voorwaarden van een combi bufferboiler. 

Het sanitair warm water mag immers niet in de tank zitten o.a. omdat dit gevaar oplevert voor 

besmetting met de legionella bacterie.  

 

De gelaagde combi-bufferboiler: een grote thermosfles.  
 

Foto hiernaast : combi-boiler type “Pro Claen” 

Deze gelaagde bufferboiler is volledig gevuld met CV 

water, dit is het water van de radiatoren of van de 

vloerverwarming.  

 

Combi boiler: 1.200 à 1.500 liter per woning. 

 

Het is best om alles in één boiler te combineren 

en dus ook het buffervat van de WKK in één 

boiler te verenigen, dit noemen we een combi-

boiler.  

Dank zij deze techniek is het mogelijk om 

tijdens het voorjaar en het najaar de zonloze dag 

te overbruggen en kan men 6 maanden lang 

alleen van de zon de nodige warmte benutten 
 

 

Het Latento-systeem:  

Zie tekening hiernaast. 

Dit gelaagde concept bevat dood water 

dat stil staat en maar één functie heeft : 

warmte stockeren. De toevoeging van 

warmte en de afname van warmte 

gebeuren met warmtewisselaars in 

spiraalvorm.  

Bovenaan bevat de buffer een parafine-

laag die de warmteverliezen beperkt en 

de opslag vergroot. 

De Latento XXL kan 20 kWh zonne-

energie opslaan. Hiermee kan men 2 à 

3 zonloze dagen overbruggen. 

 



11 

 

- Nieuwsbrief nr 9 – Van passief naar actief en autonoom huis   -  

Voor een autonoom huis met WKK + zonneboiler is dus een buffer nodig van 1.200  à 1.500 

liter. Dit vergt heel wat ruimte, want men moet rekening houden met een isolatiemantel van  

minstens 10 à 15 cm dikte 

 

Aandachtspunt voor de architect: de technische ruimte 

Het komt er op aan van in elke woning een technische ruimte te voorzien die voldoende 

polyvalent is om de snel wijzigende technieken te kunnen opvangen. Voor een bufferboiler en 

de elektriciteitsproductie met een micro-WKK + batterijen moet zeker de nodige ruimte 

voorzien worden. Minimum 12 m². 

 

 

DE PARAFFINE TECHNOLOGIE: meer opslag met minder ruimte 

 

Afhankelijk van het toegepaste systeem kan een paraffine buffer tot de  4-voudige 

warmtecapaciteit bufferen in vergelijking met de waterberging. 

 

Dit geeft een aantal voordelen: 

 Het volume warmteopslag kan zeer beperkt worden: vermindering 

van de benodigde ruimte tot maximum 1 / 4, voor dezelfde 

warmtecapaciteit. 

 Minder afkoelingsverliezen  

 De boiler is corrosie-en onderhoudsvrij, volledig recycleerbaar 

 Het parafine systeem is een modulaire warmte celtechnologie, en is 

uitbreidbaar in functie aan de behoeften.  

 Eenvoudig te transporteren, de warmte cel kan door elke 

kelderdeur . 

 Smeltwarmte cellen zijn aangepast aan de standaard toepassingen, 

bijv. 60/62 ° C, 44 ° C warmtepompen, WKK 70 °/80 ° C .... 

Een parafine boiler van bv 10.000 l. kan zeer veel warmte opnemen 

tegen 65°C, hiermee kan je een lage energiewoning een aantal weken 

verwarmen. Als je dan in de winter enkele (goede) zonnedagen hebt kan men misschien zelfs 

de gehele winterperiode toekomen. 

 

Men kan aannemen deze nieuwe systemen van warmteopslag binnen een 5 à 10- tal jaren een 

betaalbare oplossing zullen geven aan de warmtevraag in de winter in midden en noord 

Europa op basis van 100 % zonne-energie. 
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TERUG VAN WEGGEWEEST PASSIEVE ZONNE-ENERGIE:  

BIO-KLIMATISCH BOUWCONCEPT 

Het bio-klimatisch bouwconcept is van belang om maximaal 

zonne-energie op te vangen via de glasramen en te 

voorkomen dat de woning oververhit tijdens de warme 

zomerdagen. 

Dit kan via een intelligent bioklimatisch ontwerp. 

Op deze wijze kan je het stookseizoen inkorten tot  5 

maanden: van  november tot maart. Tevens kan je zonloze 

dagen overbruggen door de warmte in huis op te slaan dank 

zij de opslagcapaciteit van de muren en de vloeren. 

Vooral de vloeren komen hiervoor in aanmerking, bij 

houtskeletbouw is dit een aandachtspunt. Het komt er op aan 

om de vloerisolatie 30 à 50 cm dieper te leggen om zodoende een grote warmtebuffer te 

hebben in de vloer. 
 

Aandachtspunt: oververhitting. 

In de jaren ‟80 was passieve zonne-energie zeer actueel en er verschenen heel veel boeken 

over, vooral de serre was zeer populair. Men ontdekte echter dat deze serres aanleiding gaven 

tot oververhitting en dat de zonnewinst verloren ging tijdens de zonloze dagen. Niet alleen 

waren de serres te weinig geïsoleerd, ze beschikten niet over de juiste zonnewering. Vandaag 

zie je in de passiefhuizen geen serres meer, ze zijn blijkbaar verdwenen? 

Als men een serre goed toepast kan men nochtans heel wat energie van de zon gebruiken. 

Het komt er op aan van een serre goed te isoleren tegen warme en koude i f v de seizoenen. 

De stockage van warmte moet in een afsluitbare ruimte kunnen gebeuren, dat is de hoofdzaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©Hugo Vanderstadt - eco-

housing architectuur 
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Warmtestockage van isolatiematerialen is ook van belang tegen oververhitting 

Hennepisolatie, papiervlokkenisolatie en houtvezelisolatie hebben een hoge 

warmteopslagcapaciteit. 

Bvb: opslagcapaciteit van Hennep: 2.100 à 2500 J/kgK t. o. v. rotswol en glaswol : 800 J/kgK   

Hierdoor gebeurt de warmteafgifte van deze materialen met heel wat vertraging. (ook nog 

“faseverschuiving” genoemd)  

Dit heeft tot gevolg dat de schommelingen in oppervlaktetemperaturen aan de binnenzijde 

veel kleiner zijn dan aan de buitenzijde. 

 

OPSLAG VAN WARMTE WERKT IN TWEE RICHTINGEN. 

De muren en wanden kunnen opgewarmd worden door de zon, dit is de bedoeling.  

Nadien stralen de wanden gezellige warmte af, maar.. 

Als er een lange tijd geen zon is, wat frequent gebeurd in midden Europa, bekom  je het 

omgekeerde effect; dan zal de omgeving ervaren worden als “koude straling”. 

Zo kan men in een onverwarmde badkamer met muurtegels koude rillingen krijgen door deze 

koudestraling. 

Daarom wordt traditioneel in Midden Europa en Noord Europa gewerkt met warm 

aanvoelende materialen zoals stroleem of hout. 

Deze materialen hebben een hoge oppervlakte temperatuur en voelen dus warm aan. 

Het gebruik van hout als vloerbekleding of als bekledingen van muren is gewenst in vochtige 

en koudere klimaten, maar dit is echter tegenstrijdig met het principe van passieve zonne-

energie. 

Zo kan men begrijpen waarom men 

in Spanje en Italië een architectuur 

kent van marmerbekledingen in het 

interieur omdat het aangename koelte 

geeft tijdens de hete zomermaanden. 

In de winter houdt dit de warmte vast. 

Een gelijkaardig concept zien we bij 

de “Eartships” die  ingegraven 

“woestijnwoningen” zijn, zeer 

geschikt in New Mexico, maar niet zo 

maar te copieren voor ons klimaat. 

Conclusie: 

Met warmte opslag door de zon dient zorgvuldig omgesprongen te worden. De ruimte waar de 

warmte opgeslagen wordt zou best kunnen afgesloten worden. 

Zodoende kan oververhitting en ook de onaangename koude straling voorkomen worden. 

Vuistregel voor warmtecomfort van de wanden:  

De oppervlaktetemperatuur van de mens is 33 °C = temperatuur van de lucht + de 

temperatuur van de wanden. Bij een lage wandtemperatuur heb je dus een hogere 

luchttemperatuur nodig. 
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DE FIJNSTOFFILTER 

Ventilatie kan ongezond zijn indien men niet de juiste luchtfilters gebruikt of deze niet tijdig 

vervangt. Voor alle soorten luchtvervuiling zijn er vandaag filters te bekomen. 

Aandachtspunt : de ingaande lucht moet gezuiverd worden met een F7 filter, dit is een filter 

voor fijn stof. Tevens moet je er op letten dat je beschikt over een alarmsignaal als de filter 

vervuild is.  

Uit de bijgaande grafiek (bron: Klimacomfort) kan je zien dat fijn stof volledig kan gefilterd 

worden, daardoor is de lucht binnenshuis beter dan buitenshuis. 

Uiteraard kunnen de buizen niet vervuilen als de lucht grondig gezuiverd is. Niet de buizen 

maar de filters zijn het probleem. 

Met de fijnsstoffilter is de lucht binnen beter dan buiten.  

Op voorwaarde dat je de filter (in Belgie en Nederland) elk half jaar ververst 

 

Links de vervuilde filter en rechts  

de nieuwe filter.  

Aandachtspunt; 

Als deze filter op zolder staat en er 

is geen alarmsignaal voorzien, dan 

zal deze filter de lucht vervuilen. 
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VOORVERWARMING  VAN DE VENTILATIE MET 

BODEMWARMTEWISSELAAR 

 

 

Als alternatief op de lucht-aardewarmtewisselaar –– is er 

de bodemwarmtewisselaar (BWW), waarbij de 

aardwarmte eerst aan het medium water 

wordt overgedragen, waarna via een water-lucht 

warmtewisselaar de warmte 

overgedragen wordt aan de ventilatielucht. 

 

De leiding waarin het water stroomt kan bijvoorbeeld uit 

een flexibele PE-LD buis bestaan, (dezelfde buis 

waarmede men de aansluiting van het drinkwater 

uitvoert.) 

 

 

De warmteprestatie is onafhankelijk van de 

luchtvolumestroom. Het systeem wordt gestuurd door een 

temperatuurgestuurde circulatiepomp, die een bepaald debiet 

aan vloeistof in de lus rondpompt. 

Aan de buitenwand of in de kelderruimte bevindt 

zich een klein hydraulisch circuit bestaande uit een 

circulatiepomp met een externe temperatuursturing, 

een ontluchter, een manometer, een 

overdrukventiel, en een drukvat. De circulatiepomp 

stuurt de opgewarmde (of afgekoelde) vloeistof 

doorheen een water-lucht warmtewisselaar. 

 

Voordelen t.o.v. van de „klassieke‟ grondbuis 

 De buizen moeten niet in de juiste helling gelegd te 

worden, wat veel werkuren uitspaart en het risico uitsluit 

dat er vervuiling kan optreden door schimmelvorming. 

 Er is ook geen noodzaak voor een toezichtput met 

condensafvoer. 

 Dit systeem is iets goedkoper omdat het werkuren 

uitspaart  (vooral minder grondwerken) 
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LUCHTZUIVERING MET PLANTEN 

Luchtzuivering met planten is een gekende techniek, maar zeer weinig toegepast. 

Nochtans is het de meest milieuvriendelijke en de meest gezonde techniek.  

 

Luchtzuivering met een zelfzuiverende filter is mogelijk met planten. 

 

Gezien het vooral de bacteriën zijn aan de wortels van de planten die de lucht zuiveren, kan 

men de lucht doorheen een „biologische‟ luchtfilter ventileren. Deze filter kan op opgebouwd 

met diverse materialen zoals turf, argex, lava en actieve kool. 

 

Ofwel kan men een “stille ventilator” 

aankoppelen (zie tekening hiernaast) ofwel kan 

men de toevoer van de balansventilatie aan de 

filter koppelen. In dit geval heeft men geen F7 

fijnstoffilter nodig.  

Het enige onderhoud is af en toe het waterpeil 

contoleren. Dit waterpeil kan echter ook 

volautomatisch bijgevuld worden met water 

plus voedsel voor de planten. 

Dit noemt men “Hydrocultuur”. 

Figuur: 

gemaakt op basis van het systeem van ”Hygro 

Clean –Sensomatic”.  

Marc Daelemans van firma “Pure” heeft dit systeem geperfectioneerd en vereenvoudigd: hij 

draait de luchtcirculatie om, gebruikt een efficiëntere lavafilter en een eenvoudige geruisloze 

ventilator. 

Men kan de ventilatie laten aanslaan gestuurd 

door een voeler die de luchtzuiverheid meet. 

Voor de dimensionering en garantie op het 

systeem kan men best eerst een deskundige 

raadplegen. 

Aandachtspunt: ventilatie overbodig? 

Deze systemen met plantenzuivering kan de 

balansventilatie en ook de andere mechanische 

ventilatiesystemen vervangen op voorwaarde 

dat men 4 grote planten op schouderhoogte per 

persoon voorziet! Dit vergt heel wat ruimte en 

men moet van in het begin van het ontwerp 

rekening houden met deze impact.  

  

Meer technische toelichting over dit systeem kan je vinden in het boek  “Het Autonome Huis 

en eco-housing” dat in het voorjaar van 2012 verschijnt. 
 

De spinoff firma die het NASA onderzoek van Dr Wolverton commercialiseert op vlak nan 

luchtzuivering: http://www.phytofilter.com/index.htm 

http://www.phytofilter.com/index.htm
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DE MASSAKACHEL, TYPE FINOVEN MET WARMTEWISSELAAR  

 

Het Sauna effect is te voorkomen door meer steenmassa te 

plaatsen, de warmteafgifte wordt dan beperkt, bvb: 

hout/steenmassa verhouding > 1 / 200 geeft 1 kWh.  

hout/steenmassa verhouding > 1 / 150 geeft 2 à 3 kWh 

Andere oplossingen: een warmtewisselaar in het 

kacheloppervlak en een extra (extern) buffervat.  
 

Foto‟s hiernaast: realisatie van “Mon Jansegers” te Denderleeuw. De 

metselwerken zijn zelfbouw. 
 

De finoven is een modern verwarmingssysteem 

geworden. Hij verbruikt zeer weinig hout 

(rendement >90%), slechts één maal per dag vullen met brandhout. Het is een low-tech-

systeem, geen oververhitting mogelijk, 24 op 24u in werking.  

Als men een open planconcept heeft, kan men met deze kachel de ganse woning verwarmen. 

De balansventilatie  verdeelt hier de warmte over gans de woning, maar dit kan ook met een 

vloerverwarming worden gedaan. 

Sanitair warm water is ook mogelijk: 

de warmtewisselaar (koperen buisjes van 8 mm) zit ingeplakt in het stucwerk van de 

buitenkant van de kachel, hierdoor kan je nooit hogere temperaturen bereiken dan 50 à 55 °C, 

het functioneert ook zonder werking van de pomp . (standaard temperatuur is 35 °C, voor een 

passiefhuis - concept kan dit op 20°C vastgelegd worden) 

Het stucwerk met leem van 5 cm dikte heeft een wapeningsnet nodig om barstjes te 

voorkomen. Een wapeningsnet is voorzien in twee lagen. De netten worden om de hoeken van 

de kachel rondgeplooid. Voor de uitvoering is een 

professionele bezetter aan te raden. 
Comfort: 

Het is een aangename stralingswarmte, met een zeer 

constante temperatuur in de woning.  

Aandachtspunt: de wandtemperatuur mag niet te hoog of 

te laag zijn, de know how van de kachelbouwer is van 

groot belang. 

De kostprijs 

finoven                      10.000 euro 

metselwerken               1.200 euro 

warmtewisselaar          1.000 euro 

bezetting                      1.000 euro 

totaal                         13.200 euro  

de zonneboiler              7.000 euro 

panelen 8 m²                 5.000 euro 

totaal                         25.000 euro 

Nadeel: het is een grote investering  in uitsluitend 

warmtecomfort, maar daarmee heb je nog geen 

elektriciteit… 

 

Het is een goede low tech. autonome techniek indien men kan beschikken over een groot dak 

met 60 m² PV-cellen; dan ben je volledig autonoom, dit is mogelijk in een agrarische 

omgeving. (op het dak van een schuur of loods)  

 



18 

 

- Nieuwsbrief nr 9 – Van passief naar actief en autonoom huis   -  

GOED NIEUWS:  

DE LANGVERWACHTE PELLET MICRO WKK KOMT ER AAN. 

 

DE “ÖKOFEN PELLEMATIC SMART-E”. 
 

De Smart-E is 1.2 x 1.2 m groot en omvat:  

 Stirling motor van Microgen - 1kW el. 

 condenserende brander 8 kW,  

 boilervat van 600 liter,  

 pellet-opzuigsysteem,  

 pompen en hydraulische groepen voor 2 

verwarmingskringen,  

 sanitair warmwater in doorstroom 25 l/min, 

zonnewisselaar  

 een volledig automatisch reinigingssysteem  

Momenteel lopen er een aantal test in Oostenrijk. Test in Europa is voorzien voor volgende 

winter. Lancering : halfweg 2013 op de eindverbruikersmarkt. (Kostprijs: 24.000 €) 

Een klein beetje meer info op www.oekofen-e.com 
 

IS DIT SYSTEEM GESCHIKT VOOR EEN AUTONOOM HUIS? 
 

Het aanbod: 

De micro WKK met pellets: 

8.000 kWh / 8 kW = 1000 draaiuren. Opbrengst elektrisch: 1.000 kWh.el. 
 

De energievraag voor een LEW met gereduceerd elektrisch energieverbruik: 

Op 6 wintermaanden (=stookzeizoen) is nodig:  60 % van 2.100 kWh.el x 0,6 = 1.260 kWh.el 

 

Dat tekort van 260 kWh is te produceren met 25 m² PV panelen (Zie nieuwsbrief nr 8 pag.8) 

Opbrengst in de winter is min. 0,16 kWh/m²/dag 

Voor 25 m² : 0,15 x 25 =3,75 kWh/dag , voor en stookseizoen van 182 dagen geeft dat: = 

684,375 kWh opbrengst van de PV cellen. 
 

Het is dus best mogelijk van autonoom te zijn met een gecombineerd systeem  

Buiten het stookseizoen:  

 SWW uit zonneboiler  in de zomer (aandachtspunt is de buffer = deze moet verdubbeld 

worden tot 1.200 liter ) 

 Electriciteit van de zon 

Tijdens het stookseizoen: 

 Warmte en elektriciteit uit de micro WKK (en een beetje) van de zon 
 

Hoe groot moet de ruimte zijn voor pellet stockage? 

Dit is een aandachtspunt voor het voorontwerp van de architect:  
voorzie genoeg technische ruimte bij nieuwbouw zodat de nieuwste ontwikkelingen kunnen 

opgevangen worden. 

Voor 8 kW is het verbruik: 2.4 ton / jaar + 900 kg voor SWW + 500 kg voor elektriciteit. 

Samen 3,8  à 4 ton of 6 m³. Bij een hoogte van 2,5 meter is dit ongeveer 3m² pelletopslag. 

Dit geeft op het plan een ruimte van 2 op 2 meter 

(Deze opslag kan eventueel ook op max. 20 meter afstand voorzien worden). 

http://www.oekofen-e.com/
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OTAG: DE “LION-POWER BLOCK” MET HOUTPELLETS 

 

Het bedrijf Otag ontwikkelt sinds 2000 de “lion-power block“. 

Dit is een WKK op basis van een stoommachine (“Linator”). 

 

Deze WKK is bedoeld voor het gebruik in eengezinswoningen: 

het elektrisch vermogen = 0,3 kWel , de brander  = 3 kWth  

en voor kleine meergezinswoningen:  

het elektrisch vermogen = 2 kWel , de brander = 16 kWth.  

 

Stoommotor 

Voor roterende beweging in de lion-Power Block zorgt de zogenaamde „Linator“.  

Deze naam is een handelsmerk van de 

fabrikant „Linator Otag“ en het betreft een 

dubbele vrije „zuiger stoommachine“, die 

de generator bedient door middel van een 

geïntegreerde en neergaande lineaire en 

roterende beweging van de zuiger.  

 

Het onderhoud 

De lion-Powerlock heeft geen vast 

onderhoudsinterval. Een intern 

controlesysteem bepaalt wanneer er 

onderhoud nodig is. 

In de praktijk gebeurt het onderhoud 

ongeveer een keer per jaar.  

In de toekomst zijn langere cycli 

ontwikkeld van maximaal twee jaar . 

De onderhoudskosten bedragen jaarlijks 

ongeveer 250 €.  

Dit betekent dat de onderhoudskosten zeer 

beperkt zijn in vergelijking met andere 

systemen. 

 

Op het ogenblik draaien er een negental  toestellen proef.  

Op youtube zie je een TV-presentatie 

http://www.youtube.com/watch?v=qgrlJGJNVT0 

 

 

Bedenking  

Op het ogenblik is de verhouding elektrische stroom en thermische energie nog niet optimaal: 

noch voor de “ökofen pellematic smart-e”, noch voor de “lion-power block”. 

(Het is een typisch probleem van de stirlingmotoren en stoommachines) 

 

Voor lage energiewoningen en voor passiefhuizen zal men pellet-systemen moeten 

ontwikkelen met een lage warmteafgifte.  

Bij motoren op aardgas of olie is dat probleem opgelost, hier is de verhouding ½. 

De technische evolutie is echter gunstig en de gepaste pellet- WKK komt er aan…

http://www.youtube.com/watch?v=qgrlJGJNVT0
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 “PEAK SHAVING”: BELANGRIJKE SCHAKEL IN EEN DECENTRALE 

ENERGIEVOORZIENING. 

 

Batterijen zijn nodig voor de autonomie: men kan ermee de vraag s‟nachts oplossen en een 

paar dagen overbruggen als de stroomvoorziening uitvalt. 

Batterijen zullen er voor zorgen dat op momenten als er een tekort is aan 

eigenstroomproductie (bij minder warmtevraag of bij een defect), dit tekort wordt aangevuld. 

 

Een bijkomend, nog ongekend, voordeel is “peakshaving”, vrij vertaald: het afvlakken 

van het piekverbruik. 

Dit systeem kan ook gebruikt worden bij gewone netaansluitingen om zodoende de 

aansluitkosten te verminderen. Daarnaast zal het systeem een autonomie geven bij eventuele 

netuitval. 

 

Hoe werkt peakshaving? 

 

Wanneer de energievraag via het net 

hoog is zal de omvormer in het 

huis een gedeelte bijleveren vanuit 

batterijen.  

In de rustige periodes waarbij de 

vraag naar energie laag is, worden 

de batterijen bijgeladen, eventueel 

via PV cellen, dan wel via het net. 

Zodoende blijft de energievraag op 

het net op een gemiddeld niveau, en 

worden de piekwaardes van 

ochtend, middag en avond 

uitgevlakt. 

 

Voordelen: 

 

Je kan dezelfde verbruikers voeden met een kleinere (lichtere) netaansluiting als je 

PeakShaving gebruikt, maar een extra voordeel is dat je dan ook minder pieken op het net zet, 

zowel qua verbruik als qua terugleveren. Dus bvb de buurman met z‟n zware aansluiting én 

véél zonnepanelen én veel winterverbruik zou met PeakShaving een lichtere aansluiting 

kunnen nemen én daarmee het net minder ontwrichten in zomer en winter. Zo verplicht je om 

het elektrisch piekverbruik te beperken, waarbij de omvormer en batterijen er voor zorgen dat 

dit niet ten koste gaat van het comfort.  

Tevens zal hiermee het piekvermogen van het net kunnen afgevlakt worden, wat een grote 

besparing is voor de netleverancier. 

We kunnen  kleinere energiecentrales voorzien, die continu aan optimale vollast kunnen 

werken. 

 

Hoe realiseren? 
Het afvlakken van het piekverbruik of “PeakShaving” is een relatief goedkope oplossing, dit 

zou kunnen worden aangemoedigd door: 

enerzijds de transportvergoeding proportioneel duurder te maken naar mate de 

aansluitingsgrootte van een huis toeneemt en  

anderzijds door fiscale gunstmaatregelen.  
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WEBSITE IN VOORBEREIDING: 

www.hetautonomehuis.be 

Voorlopig zijn de volgende documenten te downloaden vanuit de website: www.eco-housing.be 

 De adviesnota aan de minister: "Herziening subsidies voor micro-WKK's". 

 De PowerPoint presentatie: “Van nulenergie naar autonome woning” 

 De vroegere nieuwsbrieven 

Post adres van “Het Autonome Huis”: Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel - Tel: 052 / 37 11 38 

E-MAIL ADRES : info@hetautonomehuis.be 

 

Vorige nieuwsbrieven  

nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling - juni 

nr 2: Van smart grid naar local grid - juli 

nr 3: Biogas - aug 

nr 4: De mogelijkheden van biobrandstoffen - sept 

nr 5: Autonome watervoorziening  - sept 

nr 6: Windenergie op kleine schaal - okt 

nr 7: Kleine waterkracht – okt 

nr 8: Autonome voorziening van elektrische stroom - nov 

Huidige nieuwsbrief : nr 9: Nulenergie: van passief naar actief en autonoom huis - nov 

Geplande nieuwsbrieven 

nr 10: Materiaalkeuze en concept  van het autonome huis – nov 2011 

nr 11: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” – dec 2011 

nr 12: Autonomie met minder transport – dec 2011 

nr 13: Autonomie met voeding: het actieve huis en de plaatselijke voedselproductie – dec 2011 

nr 14: Bespreking concept  “Earth ships” - jan 2012 

PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS : 

1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. Dat wat in de woning zelf niet kan voorzien worden, 

(bijvoorbeeld voedsel) moet in en zo kort mogelijke omgeving voorzien worden. 

2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo veel mogelijk 

de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 

3. Passend in de “transitiebeweging”: van onder uit, naar een samenleving zonder fossiele bandstoffen en met 

plaatselijke, milieuvriendelijke productie van voeding en energie. 

4. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up. Onafhankelijkheid van de zon 

en/of de wind is mogelijk met biomassa. Energiezekerheid  is mogelijk via het lokale netwerk: de  lokale omgeving 

zorgt ervoor dat we niet zonder energie vallen. Een WKK zorgt kan voor deze onafhankelijkheid zorgen.   

5. Active house = meer produceren dat nodig is een belangrijk principe ter ondersteuning van het lokaal netwerk en zonder 

het netwerk te verstoren met piekbelastingen. 

6. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. Dit is realiseerbaar met biobrandstoffen (PPO en 

pellets) in combinatie met zonne-energie. 

7. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik makend van het 

bestaande patrimonium. Een ecologisch huis is in de eerste plaatse een bestaand huis. Het afbreken van een bestaand 

huis om beter te isoleren vergt een terugbetaaltijd van 50 jaar of meer. Niet de nieuwbouw, maar het verbouwen naar 

een zo hoog mogelijk isolatieniveau is een prioriteit. 

8. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. De bewoner moet in staat zijn om zijn eigen 

energiehuishouden te beheersen en te begrijpen. 

9. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden en het gebruik van grondstoffen 

uit de onmiddellijke omgeving. 

10. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar.  

11. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal 

energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  

12. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits- en de 

warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.  

13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem waarbij een 

uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat 

in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  

Ten eerste: beperk de energievraag 

Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 

Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 
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