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1. Dubolimburg
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Wie zijn we en wat 
doen we?



Dubolimburg

• Limburgs steunpunt 
duurzaam bouwen VZW 

• Onafhankelijk advies 
duurzaam (ver)bouwen 
voor particulieren en 
gemeenten

• Huisdokterbezoek, 
renovatiebegeleiding,..
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Waarom?

2. Renoveren
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Renoveren

• Ouderdom gebouwen: meer dan 80% van de Vlaamse 
gebouwen hebben een bouwjaar van voor 1992. De meeste 
van deze woning zijn ondermaats geïsoleerd, hebben een 
hoog energieverbruik en zijn minder comfortabel dan 
nieuwbouwwoningen.

• Energetische renovatie: vaak gefaseerd in functie van het 
budget. De volgorde van de werkzaamheden is van belang. 

• Technische materie: het is een technisch vakgebied en er 
dient met veel zaken rekening gehouden te worden
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Voordelen

2. Renoveren
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Renoveren

HASSELT RENOVEERT

• Lange termijn visie



Normen

2. Renoveren
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Renoveren

• Vlaamse wooncode beglazing: Vanaf 2020 is de 
dubbelglas norm voor woning in werking getreden. Vanaf 
2023 zal een woning ongeschikt verklaart worden indien 
deze nog enkel glas bevat.

• Vlaamse wooncode dakisolatie: Vanaf 2020 moeten alle 
daken van woningen geïsoleerd zijn. 

• EPC: Vanaf 2020 moet iedere woning een EPC hebben bij 
verkoop of verhuur. Dit verslag geeft een indicatie van de 
energiezuinigheid van de woning. Indien er vanaf 2021 voor 
en na de renovatie een EPC wordt opgemaakt kan er 
gebruikt gemaakt worden van de labelpremie indien de 
woning grondig energetische gerenoveerd wordt en er aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
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Renoveren

• Energiedoelstelling: In 2050 alle woningen BEN = Bijna 
Energie Neutraal. EPC geeft inzicht in huidig verbruik versus 
de doelstelling van 2050 en zal de verkoopwaarde van de 
woning beïnvloeden.
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Totaalvisie

2. Renoveren
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Renoveren

• Totaalvisie: Voor de start van de werken dient het 
totaalplaatje bekeken te worden. Er dient rekening gehouden 
te worden met:

• Prioriteiten 

• Budget

• Eigen ambitie

• Toekomstige eisen
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Stappenplan fasering

2. Renoveren
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Renoveren

• Stappenplan fasering

• Juiste volgorde van werken bepalen aan de hand van een 
gefaseerd stappenplan (prioriteiten)

• Deelstappen met als eindresultaat een volledige ononderbroken 
isolatieschil

• Lock-in effecten vermijden
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Renoveren

• Totaalvisie:
Huisdokterapport met 
totaal renovatieadvies en 
voorstel voor gefaseerd 
stappenplan
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Renoveren

• Prioriteiten: Opstellen van logisch stappenplan aan de hand 
van de prioriteiten 

• 1. Isoleren om het energieverbruik te beperken en een gezond 
en comfortabel binnenklimaat te creëren

• 2. Energiezuinig verwarmingstoestel installeren

• 3. Hernieuwbare energie gebruiken
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Renoveren
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Renoveren

• Stappenplan fasering: logische volgorde om dubbel werk 
en dubbele uitgaven te vermijden

• Ketel vervangen na het isoleren van de woning, zodat het 
vermogen van de ketel lager kan zijn en de ketel optimaler kan 
werken

• Bij vervangen vloer vloerverwarming plaatsen overwegen

• …
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Renoveren

• Lock-ins vermijden: voorruit denken aan toekomstige 
werkzaamheden om dubbel werk en dubbele uitgaven te 
vermijden
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Renoveren

• Lock-ins vermijden:

• Geen zonnepanelen plaatsen op niet geïsoleerd dak of 
geïsoleerd dak zonder onderdak
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Renoveren

• Lock-ins vermijden:

• Bij vervanging ramen rekening houden met ventilatie en 
muurisolatie

• …



Ambitie

2. Renoveren
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Renoveren

• Vergunning plichtig: minimale eisen volgens de EPB-
regelgeving

• Niet vergunning plichtig: geen minimale eisen volgens de 
EPB-regelgeving, maar wel minimale eisen voor het 
verkrijgen van premies. Indien mogelijk best 
toekomstgericht renoveren. Beter één stap toekomstgericht 
uitvoeren dan twee stappen niet toekomstgericht uitvoeren.
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Renoveren

• Niet vergunning plichtig: Indien mogelijk best 
toekomstgericht renoveren door bijvoorbeeld gehele 
hoogte van de dak structuur op te vullen met isolatie in 
plaats van een deel, want de afwerking kost evenveel en 
comfort en energiebesparing zijn minder bij minder isolatie.

• Vergelijking rotswolisolatie gedeelte of volledige constructie: tussen kepers 
6cm = R-waarde circa 2,7 vs tussen kepers en gordingen 6+18cm = R-
waarde circa 10,9. Minimale R-waarde Fluvius premie 4,5.  
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Maatregelen

2. Renoveren
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Renoveren

• Maatregelen: er zijn verschillende energetische 
maatregelen die bij de renovatie aangepakt kunnen worden
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Aandachtspunten

2. Renoveren
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Renoveren

• Aandachtspunten dakisolatie

• Onderdak aanwezig

• Bij nieuwe dakbedekking draagkracht constructie checken

• Eventueel moeilijk bereikbare delen op voorhand isoleren

• Aansluiting met muurisolatie

• Dampscherm zorgvuldig plaatsen
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Renoveren

• Opties muurisolatie

• Spouwmuurisolatie (indien spouwmuur)

• Gevel isolatie aan de binnenzijde

• Buitengevelisolatie
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Renoveren

• Opties vloerisolatie

• Vloer op volle grond: volledig nieuwe opbouw of op bestaande 
opbouw (nat versus droog systeem)

• (kruip)Kelder: kelderplafond isoleren (platen of gespoten)
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Renoveren

• Opties en aandachtspunten buitenschrijnwerk

• Glas vervangen in bestaand profiel of hele raam vervangen

• Materiaalkeuze profielen en glas

• Aandacht voor ventilatie en luchtdichte aansluiting op pleisterwerk

• Profiel in isolatievlak van de gevel (bouwknoop en oversteek 
dorpel)
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Renoveren

• Belang van een doorlopende isolerende gebouwschil
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Renoveren

• Bouwknopen: Aansluiting verschillende schildelen
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Renoveren

• Dampscherm: Aan de warme zijde van de isolatie, want 
isoleren en luchtdicht bouwen horen samen

• Aansluiting dampscherm op andere bouwdelen

• Aansluiting buitenschrijnwerk
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Renoveren

• Verwarmen: Energiezuinig systeem

• Verwarm op lage temperatuur (na isolatie woning): vloer- en/of 
muurverwarming, over gedimensioneerde radiatoren of 
ventiloconvectoren

• Beperk leidingverliezen: beperkte afstand en leidingen isoleren

• Correct laten berekenen van installatievermogen
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Renoveren

• Ventileren: Gezond binnenklimaat

• Verschillende types van ventilatiesystemen: natuurlijk, mechanisch 
of combinatie

• Raamroosters en/of buizen
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Renoveren

• Hernieuwbare energie: Zelf energie opwekken voor sanitair 
warm water en/of verwarming

• Zonneboiler

• Zonnepanelen

• Warmtepomp
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Renoveren

• Hergebruik regenwater: Opvangen regenwater van 
dakvlakken in regenwaterput voor doorspoelen toiletten, 
wasmachine, …

• Premie voor scheiden van regen- en afvalwater en voor het 
plaatsen van een regenwaterput
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Renoveren

• Premies: Fluvius en eventueel aanvullende premies 
gemeente, provincie,…
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Wanneer?

3. Renovatiebegeleiding

42HASSELT RENOVEERT



Renovatiebegeleiding

• Al dan niet vergunning plichtige werken: bepaalt de 
mogelijkheid van de renovatiebegeleiding van een architect of door 
Dubolimburg

• Vergunning plichtige werken: stabiliteitswerken, 
volumewijzigingen,…
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Welke maatregelen?

3. Renovatiebegeleiding
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Renovatiebegeleiding

• Maatregelen: er zijn verschillende energetische 
maatregelen waarvoor begeleiding aangevraagd kan worden

• Dakisolatie (of zoldervloerisolatie)

• Muurisolatie

• Vloerisolatie

• Buitenschrijnwerk, ramen en deuren (of glas), vervangen 

• Verwarmingstoestel vervangen (incl. eventueel afgiftesysteem 
vervangen)

• Ventilatiesysteem plaatsen

• Hernieuwbare energie
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Renovatiebegeleiding

• Maatregelen:

• Voorbeeld: zoldervloerisolatie
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Renovatiebegeleiding

• Maatregelen:

• Voorbeeld: spouwmuurisolatie
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Werkwijze

3. Renovatiebegeleiding
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Renovatiebegeleiding
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Renovatiebegeleiding

• Inschrijven: Mariska.Hobo@dubolimburg.be of 
011 / 39 75 75.

• Er zal na de inschrijving contact met u worden opgenomen 
voor het inplannen van een afspraak.
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4. Vragen?
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