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Open woning
zonder verwarming

‘S WINTERS OP TOT 25 GRADEN

Dat verschil zal zich zeker laten voelen in de
prijs.»
Maar geld is allesbehalve de hoofdreden
waarom Fran en Chris voor dit huis kozen.
«We zijn beiden natuurliefhebbers en heel
milieubewust. Daarom waren we meteen
gewonnenvoorhet ideevaneenpassiefhuis.
Onze ecologische voetafdruk is nu een stuk
kleiner en daar zijn we bijzonder blij om.
Maar ikmoet toegeven datwe aanvankelijk
welwatbedenkingenhadden.Hetwasvoor-
al moeilijk om te vatten dat in een land als
België de zon volstaat om je woning te ver-
warmen. Indepraktijkblijktdatallesbehalve
een probleem. Onze verhuizing viel samen
met de koudegolf van vorigewinter. Terwijl
hetbuitenwekenlanghardvroorliepbinnen
de temperatuur elke dag op tot ongeveer
25°C. Ineengrijze, regenachtigeenfrissepe-
riodeisdatanders,maardanhebbenwenog
altijdonzecondenserendegasketelomopte-
rug tevallen.»

Oververhitting
Dat laatste is zelden het geval. «We hebben
eerder lastvandewarmtedanvandekoude.
Om oververhitting tegen te gaan is aan de

Voor de ramen en
deuren alleen betaalden
we 46.000 euro

PRAKTISCH
Bouwjaar: 2011
Budget:285.000 euro
(exclusief grond,architect,btw)
Bewoonbare oppervlakte:200 m2

Perceeloppervlakte: 440 m2

Architect:Ex-It Architectuur,
www.ex-it.be en 03/755 36 30
Bouwfirma:Arkana,
www.arkana.be en 014/40 42 70
Isolatie:papiervlokken in dak (20 cm)
en muur (24 cm),hardschuim pir in vloer
(20 cm)
Schrijnwerk:driedubbele beglazing,
houten kader met aluminium buiten-
afwerking om geen onderhoud te hebben.
E-peil:42 (norm:70)
K-peil:21 (norm:40)

achtergevel een constructie met dakplata-
nen opgetrokken. In de zomer houden hun
bladeren dewarmte tegen. In dewinter zijn
de bomen kaal en kan de zon toch binnen
schijnen en het huis opwarmen. Zelfs dan
zetten we op de slaapkamer het raam open
enslapenwemeteenzomerdekbed.»
Opvallend: de slaapkamer grenst aan de
vide. Ze is niet afgesloten en loopt over in de
badkamer. «Eigenlijk vormt de woning één
opengeheel. Ineentraditioneelhuis iszoiets
onmogelijk zonder enorme verwarmings-
kosten,maar in eenpassiefhuis kandat per-
fect.»

Glazen buffer
Enkelde ingangenwasplaatszijnvanderest
afgescheidenmeteenglazenwandmetdrie-
dubbele beglazing. Ze vormen een buffer
tussendebuitenomgevingendeleefruimtes.
«Dat die hun nut hebben, bleek ook tijdens

die koudegolf van vorigewinter. Het vroor -
15°C,ophetwater inhettoiletstondeenflin-
terdun laagjeen inde livingwashet25 °C.»
FranenChriszoudenhunpassiefwoningniet
meer kunnen missen. «Het is een heel aan-
genamewoonomgevingenhet is fijnomwe-
ten dat je je steentje bijdraagt tot een beter
milieu. Toen we hier kwamen wonen, heb-
benwe zelfs onze benzineveelvraat van een
wagen vervangen door een hybride die ge-
deeltelijk elektrisch rijdt. We zijn dus hele-
maal groen!»

De dakplatanen aan de achtergevel vormen
‘s zomers een natuurlijke buffer tegen de warmte.


