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Laag-energiehuizen, 
een must voor het milieu!

Ons
h u i s

staat sym-
bool voor thuis,

vaak ook voor wel-
zijn. Tenminste aan deze

kant van de evenaar. We bren-
gen er bovendien heel wat tijd

door. Het is de spil van ons dagelijks
leven. Al te dikwijls echter zijn onze hui-
zen slecht ontworpen. Gevolg: een waaier
aan problemen. Tocht, slechte ventilatie en
vochtigheidsproblemen zijn drie belangrijke
ongemakken in slecht ontworpen huizen.
Deze huizen zijn niet gezond, niet comfor-
tabel en ze verslinden energie. Een hoog
verbruik betekent ook zeer hoge kosten.
Alle energie die via deuren, ramen en
het dak ontsnapt, moet immers wor-
den betaald! 
De uitdaging vandaag is huizen
bouwen die aan alle technische
vereisten voldoen en ook nog com-
fortabeler, gezonder,  goedkoper
en, niet te vergeten, energiezui-
niger zijn. Is dit een idealistische

droom of een onmogelijke
opdracht? Geen van

beide. 
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Vandaag heeft iedereen het over laag-

energiehuizen. Goede isolatie, degelijk

glaswerk, energiezuinige apparaten...

Maar laat ons eerst even bekijken waar-

om het energieverbruik van gezinnen

moet dalen. 

Gemiddeld verbruiken gezinnen in

onze contreien 30% van alle energie,

een te hoog percentage. Die situatie kan

niet blijven duren, ook al omdat fossie-

le brandstoffen de energievoorziening

op wereldvlak domineren (78%). Het

IPCC* heeft aangetoond dat zonder

doeltreffende maatregelen voor een

daling van de broeikasgassen de tempe-

ratuur op aarde tegen 2100 met 5,8°C

zou kunnen stijgen. Sommigen schui-

ven kernenergie als oplossing naar

voren, maar een probleem vervangen

door een ander is geen oplossing. 

Een stijgend energieverbruik veroor-

zaakt ook luchtverontreiniging, die

brengt dan weer ziektes en ongemak-

ken met zich mee. Ademhalingspro-

blemen en allergieën nemen toe... 

De erfenis van onze industriële maat-

schappij? 

We dienen dus uit die impasse van

(over)verbruik te raken. De kwaliteit van

het leven op aarde kan er alleen maar

beter door worden. Iedereen moet daar-

aan meewerken, dus ook de gezinnen. 

Stop de verspilling!
We zijn duidelijk beter in het verspillen

van onze energiegrondstoffen dan in

het  rationeel gebruik ervan. Slechts 2%

van de energie van een kerncentrale of

warmtekrachtcentrale wordt omgezet

in licht in een gloeilamp (60% van de

energie gaat verloren bij de centrale,

10% tijdens het transport en 95% bij de

lamp). Onze onwetendheid en onze

energieverspillende apparaten helpen

niet: warmte ontsnapt via onvoldoende

geïsoleerde daken, koelkasten verslin-

den energie, we laten onze televisie of

video voortdurend in wachtstand

staan... 

Meer met minder 
Gelukkig bestaat er een remedie voor de

verspillingziekte. In 1975 al wees Amory

Lovins, een 29-jarige ingenieur, op het

belangrijkste zwakke punt van ons

energiesysteem, met name de lage pro-

ductiviteit van de grondstoffen. Amory

Lovins zal later het Rocky Mountain

Instituut oprichten, een centrum voor

onderzoek naar het efficiënt en duur-

zaam gebruik van grondstoffen. Lovins

gelooft dat we die grondstoffen ten

minste vier keer efficiënter kunnen ge-

bruiken dan nu het geval is. Met andere

woorden: we kunnen alles even goed

doen, en zelfs beter, maar met slechts

een vierde van het huidige energiever-

bruik. Voor hem is het antwoord op het

wereldwijde energieprobleem duidelijk:

“Meer doen met minder”. 

Twee voorbeelden: via energiebespa-

ring is Denemarken erin geslaagd zijn

energieverbruik gedurende de laatste

dertig jaar te stabiliseren, terwijl haar

economie in die periode met 75% groei-

de. China kende een economische groei

van 7% en is er toch in geslaagd gedu-

rende drie opeenvolgende jaren zijn

totale jaarlijkse CO2-uitstoot te doen

dalen, vooral door energieverslindende

fabrieken te vervangen door laag-ener-

giefabrieken. Ook bij gezinnen valt er

heel wat te bezuinigen. 

* Internationaal Panel inzake Klimaatveranderingen 
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Op weg naar     een laag-energiehuis. Waarom?
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De hoeveelheid energie die verloren gaat tijdens de omzetting van primaire energie in elektri-
citeit, tijdens het transport van elektriciteit en bij gebruik. Nuttige energie maakt slechts 2%
uit van de initieel verbruikte primaire energie... 
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Een laag-energiehuis verbruikt gemid-

deld drie keer minder energie dan een

traditioneel rijhuis. Gezinnen souperen

ongeveer 30% van alle energie op. 
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Houd rekening met de ligging van uw huis: grote ramen aan de zuidkant zorgen
voor een aangename warmte.

Zonnepanelen: het licht van de zon wordt omgezet in elektriciteit.
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Een voorbeeld van een geslaagde
laag-energierenovatie 
Ongeveer vijf jaar geleden begon Wim de Groote, specialist in laag-
energierenovaties, met de renovatie van zijn eigen rijhuis in Gent.
Vervolgens heeft hij gedurende vijf opeenvolgende jaren het maan-
delijks energieverbruik genoteerd. De bedoeling?  Met een gerust
hart kunnen genieten van de weldaden van de uitgevoerde renova-
ties in dat comfortabel uitgeruste huis. 

We gaan hier geen gedetailleerd verslag uitbrengen van alle veran-
deringen die het gezin (2 volwassenen en 2 jonge kinderen) aan-
bracht. Ze hebben ervoor gezorgd dat hun huis optimaal is geïso-
leerd (bijvoorbeeld: 20 cm minerale wol in het dak) Daardoor kon-
den ze de nodige verwarming beperken en kiezen voor gasconvec-
toren. Het gezin gebruikt een uitermate efficiënt verlichtings-
systeem, een gasgestookte droogkast, een zeer zuinige koelkast …  

Het resultaat? 
Het totale elektriciteitsverbruik in dit gezin bedraagt slechts 1.100
kWh per jaar, één vijfde van wat het doorsneegezin met 4 personen
verbruikt. Het gasverbruik (verwarming, warm water, kookfornuis
en droogkast) bedraagt 7.500 kWh/jaar (750 m3), drie maal minder
dan het gemiddelde.

Het is duidelijk dat de meerkosten bij de renovatie (te wijten aan de
aankoop van soms duurdere uitrusting) al lang zijn gecompen-
seerd.
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Het is dus zeker geen slecht idee dit

concept verder uit te werken. 

Als u van plan bent uw woning te re-

noveren of een nieuw huis te bouwen,

kies dan voor een laag-energieoplos-

sing. Bij nieuwbouw kan u ook kiezen

voor een passiefhuis (zie verder). Beter

voor het milieu en voor u.

Onmogelijk? Helemaal niet. Laag-ener-

giehuizen worden al jaren opgetrokken

in Scandinavië en in Duitsland. 

Kwatongen beweren dat de nodige

technologie nog niet voorhanden is.

Dat klopt niet. Het komt er op aan ze

toe te passen.

Het laag-energiehuis: de toekomst staat voor de deur
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Isolatie 
Een goede isolatie betekent minder

energie voor de verwarming. In een

laag-energiehuis ligt het energiever-

bruik drie keer lager dan in een klassiek

huis. De isolatiewaarden van een laag-

energiehuis zijn voor België nogal

ongewoon, maar in andere landen,

zoals Frankrijk of Zwitserland, is dat

gelukkig niet zo. Die waarden zijn al

tien jaar lang de norm in Zweden. Voor

de verwarming van

een nieuwe woning

in Zweden heeft men

bijgevolg bijna twee

keer minder energie

nodig dan voor een

soortgelijke woning

bij ons, zelfs bij win-

tertemperaturen tot 

-30°C! 

Heel wat mensen

beweren nog steeds

dat een ‘te goede’

isolatie vochtproble-

men met zich mee-

brengt... Een hard-

nekkige mythe. 

De oplossing is eenvoudig: degelijk

ventileren! 

De bijkomende uitgaven voor de isolatie

worden teruggewonnen door het instal-

leren van een kleinere en goedkopere

verwarmingsinstallatie. 

Energiezuinige toestellen 
Uw lampen, uw koelkast, uw wasma-

chine, enz. verbruiken elektriciteit.

Samen maken ze 40% uit van het ener-

gieverbruik in een gezin! 

In een laag-energiehuis kan dit verbruik

tot ongeveer 1/5 worden teruggebracht

zonder aan comfort in te boeten. Deze

machines maken het dagelijks leven

makkelijker. We willen zeker niet dat u

ze de deur uitgooit, we pleiten wel voor

de ontwikkeling van energiezuiniger

apparaten. 

Nogmaals, zelfs als de begininvestering

lichtjes hoger ligt, dan wordt de meer-

kost snel teruggewonnen door de be-

sparing op uw elektriciteitsfactuur. 

Drie sleutelelementen voor een laag-energiehuis

• Isoleer zoals het
moet! Minstens 12 à 15
cm in de muren, 20 cm
in het dak en 10 cm in

de vloer (tenminste,
indien u minerale wol

gebruikt); gebruik dubbele en superi-
solerende ramen. 
• Plaats de isolatie correct. Vermijd
tegen elke prijs koudebruggen.
• Zorg voor een goede ventilatie van uw
huis, zonder warmteverlies.
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Gemiddelde isolatiediktes in de muren, in cm
Europa 2001 (bron: Eurima)

Kies voor uw huis een centrale locatie, dicht
bij openbaar vervoer, werk, school... Kies ook
een woning volgens uw behoeften, een rijhuis
in plaats van open bebouwing. 
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Besparen op warm water 
Warm water is een andere belangrijke

post in het energieverbruik (10%).

Gemiddeld  verbruikt een gezin van 3 à

4 personen dagelijks 85 liter warm

water. Door eenvoudige technische

maatregelen kan dat verbruik naar

beneden worden gehaald. Laten we dus

het warm water opnieuw uitvinden! 

Daar is de zon! 
In een laag-energiehuis kan een aan-

zienlijk deel van de benodigde energie

door hernieuwbare energiebronnen,

zoals de zon, worden geleverd. Denken

we maar aan makkelijk te plaatsen zon-

nepanelen. Zo zorgt de zon voor uw ver-

lichting! Zin in zonneverwarmd water?

Installeer dan een zonneboiler! De zin

van zonne-energie wordt pas volledig

duidelijk, wanneer energiebesparende

maatregelen zijn verwezenlijkt. 

Laag-energiehuizen in heel
Europa 
Het is moeilijk een overzicht te krijgen

van het aantal laag-energiehuizen in

Europa. Ook al omdat er niet echt in alle

landen laag-energienormen bestaan.

Men schat nochtans dat er in het hele

continent enkele tienduizenden moeten

zijn, vooral dan in Duitstalige landen:

Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en

ook in de Scandinavische landen. Zuid-

Europa loopt op dit vlak wat achter op

Noord-Europa. De redenen?  Een men-

taliteitsverschil en economische belan-

gen. Het is evident dat men meer belang

• Vervang uw klassie-
ke gloeilampen en
h a l o g e e n l a m p e n
door spaarlampen.

Gloeilampen en halo-
geenlampen hebben een

zeer laag rendement, (ongeveer 5%).
Bijna 95% van de elektriciteit gaat dus
verloren, vooral in de vorm van warm-
te. 
• Heeft uw wasmachine de geest gege-
ven? Koop dan een die degelijk centri-
fugeert, zodat uw kleren minder lang
in de droogkast moeten. 
• Kies voor een koelkast met een hoog
rendement: betere kwaliteit, minder
geluid en een langere levensduur. 
• Zet uw TV en videorecorder niet lan-
ger in wachtstand: respectievelijk 80%
en 95% van het energieverbruik van
deze apparaten is voor hun rekening.
Gewoon: uitzetten.

De halogeenlamp is zeer efficiënt om... 
een eitje te bakken! 
Wist u dat de temperatuur van bepaalde halogeenlampen zo hoog is dat men er
een ei of zelfs een biefstuk op kan bakken! Die lampen zijn trouwens niet zo vei-
lig. Vooral dan goedkope halogeenlampen van 300W op een voet met regelaar
kunnen brand veroorzaken. Een goed verstaander... 

• Vervang uw gewone
douchekop door een
spaardouchekop. U kan
er net zo aangenaam

mee douchen en toch 50%
minder water verbruiken (5 à 7 l/min
tegen 10 à 18 l/min)! 
• Plaats debietbegrenzers op uw kraan.
Zij regelen de hoeveelheid water. 
• Installeer een zonneboiler: zonne-
energie om het water op te warmen. 
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hecht aan energiebesparing in streken

waar de nood aan energie groter is. Het

is nochtans noodzakelijk dat alle nieu-

we gebouwen automatisch opgetrok-

ken worden volgens laag-energieprinci-

pes, of, waarom niet, volgens nog verre-

gaander concepten... 
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Verbruik verwarming + elektriciteit
(kWh primaire energie, gezin van 4 personen)
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Het ecologisch gewicht, zegt u dat iets? 
Wist u dat elk product een ecologisch gewicht heeft? Anders gezegd, van ‘de
wieg tot het graf ’ heeft een product een zekere hoeveelheid materie nodig. Bij
de aanmaak van een wagen bijvoorbeeld houdt men gemiddeld 15 ton vast afval
over. Daarbij komt nog het water dat bij de productie is verbruikt en vervuild.
Koelkast, televisie, wasmachine, droogkast, video … allemaal hebben ze een
ecologisch gewicht. Niet alleen het energieverbruik van deze toestellen moet
naar beneden, ook hun ecologisch gewicht.
Technisch is dat perfect mogelijk, en het is essentieel voor vooruitgang op 
sociaal-, economisch- en milieuvlak. 
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Het is een realiteit! Het passiefhuis is

vandaag het nec plus ultra op het vlak

van lage energie. De term verwijst naar

een bouwnorm ontwikkeld door Dr.

Wolfgang Feist van het Duitse Passiv-

Haus Institut. 

Passiefhuizen zijn bijzonder omdat ze

het hele jaar door, in de winter en in de

zomer, zonder conventioneel verwar-

mingssysteem een binnentemperatuur

van ongeveer 20°C behouden. Bovendien

ligt hun energieverbruik 4 tot 5 keer

lager dan dat van een doorsneewoning. 

Kris Baert werkt voor Cenergie, een onaf-

hankelijk coöperatief bedrijf rond ener-

gie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Hij bouwt op dit ogenblik zo’n huis. We

hebben hem geïnterviewd rond dit wei-

nig bekende concept. 

Greenpeace Magazine: U bouwt op dit

ogenblik een passiefhuis. Wat zijn de

belangrijkste voordelen van zo’n huis? 

Kris Baert: Het passiefhuis is een soort

extreem laag-energiehuis. De isolatie-

laag is tweemaal dikker dan in een laag-

energiehuis, de ramen en beglazing zijn

superisolerend. De vensters zijn zo iso-

lerend dat men meer warmte wint dan

verliest! Het biedt optimaal comfort en

is nog financieel interessant ook. 

GPM: Wat is het belangrijkste verschil

tussen een laag-energie- en een passief-

huis? 

KB: In een laag-energiehuis bedraagt

het energieverbruik voor de verwarming

minder dan 60 kWh/m2 per jaar. Men

heeft dus nog een verwarmingsinstalla-

tie nodig, maar die is duidelijk kleiner

dan in een traditioneel huis. In een pas-

siefhuis bedraagt het energieverbruik

slechts 15 kWh/m2 per jaar of minder.

Dat betekent dat men het zonder ver-

warming kan doen. Het vermogen van

een strijkijzer zou volstaan om het huis

te verwarmen. 

GPM: Goed, maar er moet toch nog

worden verwarmd. 

KB: In zekere zin wel, maar zonder con-

ventionele verwarming! Er is een mini-

mumbehoefte aan verwarming, die kan

worden voldaan door de frisse lucht in

het ventilatiesysteem op te warmen. 

Een passiefhuis is systematisch uitge-

rust met een mechanisch ventilatie-

systeem om de luchtkwaliteit optimaal

te houden. Dat is ook nodig omdat het

huis werkelijk hermetisch afgesloten is.

Door de lucht in dat systeem te verwar-

men (via een warmtewisselaar verbon-

den met bijvoorbeeld een gasboiler) kan

men binnen een aangename tempera-

tuur behouden, zelfs bij barre weersom-

standigheden. 

En uiteraard moet men nog rekening

houden met de extra warmte van de

zonnestralen door de ramen aan de

zuidkant, van huishoudapparaten en

van de bewoners zelf. 

GPM: Bestaan er veel passiefhuizen in

Europa? Waar? 

KB: In Europa telt men momenteel

Leven zonder verwarming? Utopie of werkelijkheid?

Het Rocky Mountain Instituut: 
passiefgebouw van de eerste generatie 
Het Rocky Mountain Instituut is een onderzoekscentrum inzake het efficiënt en
duurzaam gebruik van grondstoffen. Het ligt in de Rocky Mountains van West-
Colorado op 2200 m hoogte. 

Vreemd! de 45 werknemers hebben geen klassiek verwarmingssysteem nodig,
zelfs bij de meest barre buitentemperaturen (tot –30°C). Twee kleine houtka-
chels volstaan. In een normaal huis in die streken zouden die in amper 1% van de
warmtebehoeften kunnen voorzien. De resterende 99% komt van passieve
zonne-energie: zelfs bij bewolking wordt de zonnewarmte opgevangen door
superramen. Die laten 75% van het zichtbare licht door en 50% van de zonne-
energie, maar laten haast geen warmte ontsnappen. De 40 cm dikke muren en
het dak zijn zo geïsoleerd dat het verlies aan warmte ten minste twee keer min-
der is dan normaal. Luchtlekken zijn er nauwelijks, toch is er genoeg frisse lucht
binnen. Het daglicht stroomt aan alle kanten binnen en voorziet in 95% van de
verlichting. Spaarlampen zorgen voor de extra verlichting... 

Het gebouw werd in 1982 opgetrokken, het is een van de eerste ‘groene’ gebou-
wen. Vandaag kan men
nog beter doen dankzij
geavanceerdere tech-
nieken. Maar dit voor-
beeld toont goed aan
dat we hiervoor geen
futuristische technolo-
gieën moeten afwach-
ten. Ze zijn vandaag al
beschikbaar, met succes
getest en klaar om rui-
mer te worden toege-
past. 
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Passiefhuis in Wittlich in de Moezelstreek. Op het
eerste gezicht verschilt het niet van een doorsnee-
huis. 
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enkele duizenden passiefhuizen, vooral

in Duitsland, Oostenrijk, Zweden en

Zwitserland. Intussen zijn ook een aan-

tal kantoren volgens dit principe

gebouwd en heel wat andere projecten

staan op stapel. Het eerste passiefhuis

werd in 1992 door Dr Feist in het Duitse

Darmstadt gebouwd. Tijdens de wereld-

tentoonstelling van Hannover in 2000

kon men zelfs een nacht reserveren in

zo’n huis om aan den lijve te ondervin-

den hoe comfortabel het is. 

GPM: Kan men elk huis herinrichten

tot een passiefhuis? 

KB: In een klassiek huis zijn er bijna

onvermijdelijk koudebruggen (plaatsen

waar de isolatie onderbroken is, bij-

voorbeeld tussen een muur en de funde-

ring van het huis). In passiefhuizen zijn

koudebruggen taboe. Alleen daarom al

is het nog niet interessant om een be-

staande woning te renoveren tot passief

huis. De kosten zouden te hoog oplo-

pen. Bij renovatie is de keuze voor een

laag-energiehuis veel logischer. 

GPM: Kunnen passiefhuizen om het

even waar worden opgetrokken? 

KB: In principe wel ja, want zij berusten

op een zeer eenvoudig principe. Maar

uiteraard zal de thermische weerstand

van de muren, de daken en de vensters

erg verschillen van land tot land, afhan-

kelijk van de klimaatsomstandigheden.

In Zweden ligt niemand nog wakker van

een isolatielaag van 50 cm. 

GPM: En de prijs? 

KB: Een huis dat vanaf het begin als een

passiefhuis wordt ontworpen, zal niet

veel duurder zijn dan een conventioneel

huis. Men vermijdt immers een aantal

dure investeringen, zoals het verwar-

mingssysteem. Aangezien de energie-

factuur 4 tot 5 keer lager ligt dan bij een

conventioneel huis, zal de maandelijkse

kost (lening + energiekosten) niet

hoger liggen. 

GPM: Zijn zulke huizen de toekomst? 

KB: Het concept van een passiefhuis

wordt vooral toegepast bij nieuwbouw

(en niet bij renovaties), of het nu gaat

om privé-woningen, kantoren, scholen,

ziekenhuizen... In bepaalde landen,

zoals Duitsland en Zwitserland bijvoor-

beeld, is het concept al goed gekend.

Laten we hopen dat het de norm wordt

op Europees vlak. Dat zou alleszins een

logische stap zijn wegens de economi-

sche meerwaarde, het hoge comfort en

het zeer lage energieverbruik van deze

gebouwen. 

De meest milieuvriendelijke
energie is de energie die ik niet
verbruik! 
Op dit ogenblik verbruikt 20% van de

wereldbevolking 80% van de energie-

grondstoffen. Dat is een onhoudbare

situatie, vooral ten opzichte van de 80%

in het Zuiden van onze planeet die vaak

niet eens over elektriciteit beschikken. 

Wij (over)verbruiken, maar de armste

landen betalen wel het gelag. Ons over-

dreven verbruik van fossiele brandstof-

fen veroorzaakt klimaatveranderingen

die vooral de landen van het Zuiden tref-

fen. Die landen hebben vaak zelf niet de

middelen om er wat aan te doen.

Miljoenen mensen worden dakloos na

een wervelstorm, na een overstro-

ming... 

Er moet snel werk worden gemaakt van

positieve oplossingen, laag-energiehui-

zen  spelen daarbij een belangrijke rol.

Dit is in ieders voordeel: wij worden

minder energie-afhankelijk en bespa-

ren aanzienlijke sommen; de landen

van het Zuiden gaan de weg van de

duurzame ontwikkeling op, en het is

een goede zaak voor het milieu. 

Minder energieverbruik betekent meer

welzijn voor onze kleine planeet en al

haar bewoners! 

Caroline Veter

Bronnen
• Facteur 4: Ernst U. von Weizsäcker, Amory B. lovins, L.

Hunter Lovins, rapport aan de Club van Rome, 1997; 
• What is a Passive House? Passivhaus Institut;  
• Energiegids, Greenpeace België; 
• Passiefhuis-Platform, de REFLEX voor energiebewust

bouwen;  
• Living Today, het duurzame huis van vandaag ... de

standaard van morgen... 
• Sustainable Energy for Poverty Reduction: an Action

Plan; Greenpeace & Practical answers to poverty, 2002. 

Voor meer informatie:
www.greenpeacemagazine.net/nl/57/
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