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Beluiken in Gent - Erfgoedevaluatie en opmaak duurzame toekomstscenario’s



Beluikenatlas - Typologieën



Beluikenatlas - Erfgoedwaardering



Beluikenatlas - Fiches



Opmaak duurzame toekomstscenario’s - ambitie Stad Gent

Klimaatplan 
- 40% minder CO2 uitstoten door energiezuinig wonen, hernieuwbare 

energie toe te passen, en bedrijven en tertiaire sector en transport 
ertoe aan te zetten minder uit te stoten

- De indirecte uitstoot te verlagen in voeding en door circulaire economie
- Klimaatrobuust te zijn door klimaatadaptatie.

Energieprestatieregelgeving

tegen 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwen te reduceren tot 10% van de 
uitstoot van 1990

Norm akoestiek voor woongebouwen



Voorbeeldbeluik - Kartuizerlaan



Thermische verbeteringen gebouwschil
historische variant variant 0

(bestaande 
situatie)

variant 1 variant 2 variant 3 variant 4

(conform EPB 
nieuwbouw)

wanden 20cm baksteen 20cm baksteen 20cm baksteen 5cm binnenisolatie 10cm 
buitenisolatie

15cm 
buitenisolatie

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

daken Geen isolatie, enkel 
onderdakplaat

Geen isolatie, 
enkel onderdak-
plaat

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

Schrijn-
werk

enkel glas in 
houten schrijnwerk

eerste generatie 
dubbele 
beglazing in pvc 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

vloer tegels op zavel tegels op zavel tegels op zavel 5cm XPS 5cm XPS 10cm XPS

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)



Thermische verbeteringen gebouwschil
historische variant variant 0

(bestaande 
situatie)

variant 1 variant 2 variant 3 variant 4

(conform EPB 
nieuwbouw)

wanden 20cm baksteen 20cm baksteen 20cm baksteen 5cm binnenisolatie 10cm 
buitenisolatie

15cm 
buitenisolatie

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

daken Geen isolatie, enkel 
onderdakplaat

Geen isolatie, 
enkel onderdak-
plaat

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

20cm minerale wol 

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

Schrijn-
werk

enkel glas in 
houten schrijnwerk

eerste generatie 
dubbele 
beglazing in pvc 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

Hedendaagse 
beglazing in 
performant houten 
schrijnwerk

vloer tegels op zavel tegels op zavel tegels op zavel 5cm XPS 5cm XPS 10cm XPS

(0,24W/m²k cfr eis 
EPB)

S-peil S98 S88 S74 S24 S21 S18



Technische installaties
Verwarming en SWW
Ventilatie
- Systeem A: natuurlijke toevoer en afvoer
- Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer
- Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
- Systeem D: mechanische toevoer en afvoer
Zonne-energie
Scenario’s
Gedeelde technieken



Combinatie verbeteringen gebouwschil + technische installatie
ruimteverwarming sanitair warm water ventilatie Zonne-energie 

technieken 0 lokale oliekachels elektrische 
weerstandsverwarming

geen ventilatie geen zonne-energie

technieken 1 gascondensatieketel gascondensatieketel geen ventilatie geen zonne-energie

technieken 2 gascondensatieketel gascondensatieketel Balansventilatie 

(systeem D)

geen zonne-energie

technieken 3 gascondensatieketel gascondensatieketel Balansventilatie 

(systeem D)

6m² PV-panelen

technieken 4 grondgekoppelde 
warmtepomp

grondgekoppelde warmtepomp Balansventilatie 

(systeem D)

6m² PV-panelen

technieken 5 grondgekoppelde 
warmtepomp

grondgekoppelde warmtepomp Balansventilatie 

(systeem D)

6m² PV-panelen + 4m² 
zonneboiler 



Energieverbruik scenario’s

E-peilen

variant 0 
(bestaande 

situatie)

variant 1 variant  2 variant 3 variant 4

1e generatie dubbele 
beglazing

+hedendaags schrijnwerk 

+ dakisolatie

+ binnen-isolatie 
5cm + vloer-isolatie 
5cm

+ buiten-isolatie 
10cm

conform EPB 
nieuwbouw

technieken 0

Oliekachels/elektrische boiler
212 185 106 101 96

technieken 1

condensatiegasketel
188 163 95 75 68

technieken 2

Condensatiegasketel + ventilatie systeem D
154 126 51 46 39

technieken 2

Condensatiegasketel + ventilatie systeem D + PV-
panelen

140 112 37 32 25

technieken 3

Warmtepomp + ventilatie systeem D + PV-panelen
97 80 32 29 11

technieken 3

Warmtepomp + ventilatie systeem D + PV-panelen + 
zonneboiler

79 62 14 11 7

1

2
3

4



Energieverbruik scenario’s

E-peilen

variant 0 
(bestaande 

situatie)

variant 1 variant  2 variant 3 variant 4

1e generatie dubbele 
beglazing

+hedendaags schrijnwerk 

+ dakisolatie

+ binnen-isolatie 
5cm + vloer-isolatie 
5cm

+ buiten-isolatie 
10cm

conform EPB 
nieuwbouw

technieken 0

Oliekachels/elektrische boiler
212 185 106 101 96

technieken 1

condensatiegasketel
188 163 95 75 68

technieken 2

Condensatiegasketel + ventilatie systeem D
154 126 51 46 39

technieken 2

Condensatiegasketel + ventilatie systeem D + PV-
panelen

140 112 37 32 25

technieken 3

Warmtepomp + ventilatie systeem D + PV-panelen
97 80 32 29 11

technieken 3

Warmtepomp + ventilatie systeem D + PV-panelen + 
zonneboiler

79 62 14 11 7
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Isolatiestrategieën - erfgoedwaardering 



Isolatiestrategieën - erfgoedwaardering 



Detaillering
Minimale oppervlaktetemperatuur 
(temperatuurfactor)
⇒ Condens vermijden
Maximale punt- of lijnkoudebrugfactor
⇒ Energieverlies beperken



Detaillering
Binnenisolatie vs buitenisolatie

Isolatie puntkoudebruggen



Detaillering

Omloopisolatie bij binnenisolatie



Detaillering

Aandachtspunten buiten studie:
• Houtrot balken (dampdiffusie of opzuigen van vocht door de kop 

van de balk) 
• Corrosie draagstructuur of ankers 
• Opstijgend vocht vloer
• Regendoorslag en vochtschade buitengevel
• Schimmel 
• Luchtlekken 
• …



Detaillering
Lijst: 

- Renovactive WTCB 2017: info rond inwendige condensatie, isolatie rond balkkoppen, correcte uitvoeringswijze,…

- WTCB technische voorlichtingen: binnenisolatie, na-isolatie,…

- gespecialiseerd advies Onroerend Erfgoed (https://www.onroerenderfgoed.be/gespecialiseerd-advies):

• Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde

• Afwegingskader Historisch schrijnwerk

• Afwegingskader Dakisolatie

• Afwegingskader muurisolatie

• Afwegingskader vloerisolatie

• Afwegingskader ventilatie 

• Afwegingskader Zonne-energie in een erfgoedcontext

• Een geïntegreerde aanpak van het conservatieproces

• Onderzoeksrapport Energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie

Onderzoeksrapport over de ontwikkeling van een energieprestatiecertificaat voor beschermde woningen | Onroerend Erfgoed

⇒“erfgoedenergie-advies”

Contactpersoon: Inge Appermont (Agentschap Onroerend Erfgoed)

https://www.onroerenderfgoed.be/gespecialiseerd-advies
https://www.onroerenderfgoed.be/publicaties/onderzoeksrapport-over-de-ontwikkeling-van-een-energieprestatiecertificaat-voor
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https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/nieuws-evenementen/de-gentse-beluiken-verleden-heden-en-toekomst
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