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LAGE-ENERGIE RENOVATIE IN HET WAASLAND  

In de wolken  
Onbegrijpelijk dat ik het gebouw niet van kilometers afstand zag. Het lonkt als 

een vuurtoren. Wat ooit een eenvoudige boerderij was, vaart nu als een boot op 

een zee van akkers en velden. Een bezoek aan een verrassende verbouwing. 

■ Erika Schrauwen 

Op zijn eigen rustige manier is Wim Vanoppens 
niet te stuiten – de omgeving, de dieren, de aan-
plantingen, over alles is nagedacht, en van alles 

geniet hij. Een natuurmens, zoveel is duidelijk, het 
hoofd in de wolken, de voeten op de grond. 

“Het is een kinderdroom die ik probeer te realiseren. 
De boerderij, de dieren – onze schapen, kippen, konij-
nen, zelfs onze hond is een oud Belgisch ras. Ook voor 
de hagen, de houtkant, de boomgaard, de moestuin  pro-
beren we dezelfde lijn aan te houden, en steeds verschil-
lende inheemse soorten aan te planten.” 

Tussen al die eglantier, sleedoorn, haagbeuk, Gel-
derse roos, hulst, liguster, meidoorn, oude appel-, pe-
ren-, pruimensoorten en wat nog meer hebben niet al-
leen de vele vogels het hoorbaar naar hun zin.

Benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Langs buiten 
is de uitbouw aan de achterkant op het zuiden, die vast-
beraden naar voren wijst als de boeg van een schip, op 
zijn minst indrukwekkend te noemen. Van de halfopen 
ingang lopen we via een trap naar boven, over het terras, 
de woonruimte in, en worden daar getrakteerd op een 
adembenemend uitzicht in alle richtingen. En op lek-
kere koekjes. 

Vertel eens.
Wim: In 2005 kreeg ik de kans om deze boerderij te 

kopen, een gebouw van de jaren ’60, met de woning aan 
de straatkant, en schuur en stallingen erachter. Ik kende 
Bjorn Houttekier - toen na zijn fi lmschool nog laatste-
jaarsstudent architectuur samen met Rien Rossey - al 
vijftien jaar en vroeg of dit project hem interesseerde. 
Mijn vraag was eenvoudig: ik heb veel kinderen, heb 
minstens 5 slaapkamers nodig, wil groen wonen, en hier 
moeten we het mee doen. Die mannen waren direct en-
thousiast, en van bij het eerste voorontwerp gingen we 
met hun concept mee. Op artistiek vlak heb ik hen vol-
ledig gevolgd, op technisch vlak dan weer niet altijd, of 
soms toch besproken hoe ik het dan zou uitvoeren.

Deed jij dan alles zelf?
Wim: Alles, het houtskelet, de isolatie, vloeren, af-

werking binnen en buiten, de technieken,... We wonen 
hier nu al wel een jaar, maar eigenlijk is het nog niet 
helemaal klaar. Er zijn nog een aantal elementen van de 
technische installatie waar ik nog de laatste hand aan 
moet leggen. De thermische zonnepanelen zijn er al wel, 
maar nog niet op het dak geplaatst. De verwarming – 

Foto Rien Rossey en Bjorn Houttekier
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vier afzonderlijke circuits, en een combinatie van wand-
verwarming in het renovatiedeel, en gewone radiatoren 
in de oude woning, die nog af en toe verhuurd wordt - 
heb ik nog niet helemaal op punt. En verder moeten de 
circulatiepompjes die ik op alle circuits van het warm 
water heb geplaatst nog hun aan/uit-knop krijgen. 

Waarvoor dienen die circulatiepompjes?
Wim: In hotels is het gebruikelijk dat er permanent 

circulatie in de warmwaterleidingen is, zodat je altijd 
direct warm water aan de kraan hebt. Dit is een heel 
langgerekte woning, dus de leidingen zijn ook lang. Mijn 
idee was om dat hier ook te doen, om zo water te bespa-
ren en het comfort te verbeteren. Het is praktisch klaar, 
alleen de drukknoppen nog. Verder is alles zo goed als 
klaar, en het is heerlijk wonen hier. 

Hoe zit de constructie precies in elkaar?
Wim: Het is een soort blokkendoos onder een kap, 

een schitterend concept van Bjorn en Rien. Op de vroe-
gere hooizolder naast de oude woning en bovenop de 
stallen, zijn er volumes net als hooibalen geplaatst onder 
en los van het bestaande dak. Op regelmatige afstand 
staat er een gietijzeren spant. De trekker van de spant 
beperkt de hoogte van de te plaatsen volumes. Om de 
woning niet te perforeren ter hoogte van de spanten, zijn 
daaronder verlaagde zones geplaatst, die fungeren als 
een overgang tussen de andere volumes. Met dit concept 
hebben de jonge architecten het probleem van de te lage 
dakspanten heel mooi opgelost. Onder het bestaande 
dak is alles vrij gesloten, maar op het einde van het be-
staande dak opent het volume zich naar het landschap. 

We lopen even een rondje. Aan de noordkant, boven 
de oude stallingen, zit het slaapgedeelte, dan komt het 
natte deel met toiletten, badkamer en berging, vervol-
gens de keuken die uitgeeft op woonkamer. Alles rust 
bovenop de oude woning en de stallen, met aan weers-

zijden oost en west een boventerras waarop het zalig 
zitten is. Alleen de woonkamer – het uitstekende deel, 
de boeg zeg maar, pal op het zuiden om zoveel mogelijk 
zonnewarmte op te vangen - is van de grond heropge-
bouwd. De trap naast de eethoek leidt naar beneden, 
naar Wims kantoor, een heerlijk lichte en luchtige werk-
plek, en onder de zithoek een halfopen stalletje, een 
gemetselde draagstructuur in u-vorm. Door deze com-
binatie van volumes is het nog steeds mogelijk om onder 
de uitbouw te rijden en gebruik te maken van de poort 
naar de stallingen.

Welke materialen zijn er allemaal gebruikt? 
Wim: Naast het kleine beetje metselwerk, is alles hout-

skeletbouw. Bjorn en Rien ontwerpen ook zo ecologisch 
mogelijk. Ik kies zelf zoveel ik kan voor ecologisch mate-
riaal. Qua isolatie hebben we vooral cellullose gebruikt, 
ook wat vlaswol, maar dat gebruik ik nooit meer. Het is 
moeilijk verwerkbaar. Ik heb er scharen op kapotgeknipt, 
messen op stukgesneden. Die vlaswolmatten kun je al-
leen met een cirkelzaag te lijf gaan. Het was goedkoper 
dan bijvoorbeeld houtwol, maar handig is anders. 

De buitenafwerking is larix, misschien niet zo heel 
ecologisch want hij komt van Siberië. In Europa groeit 
ook wel larix, maar met een lagere duurzaamheidsklasse. 
In het noorden groeien de bomen trager. Daardoor is het 
hout dichter, steviger en harder, en de duurzaamheids-
klasse dus hoger. Ook de vloeropbouw is volledig uit 
hout, behalve – en daarin heb ik de architecten niet ge-
volgd – in de natte ruimtes. Toiletten, badkamer en ber-
ging zijn één blok, en daar heb ik geopteerd om te wer-
ken met isolatieplaten, een chape, en een gietvloer. 
Linoleum was niet geschikt voor permanent vocht, van-
daar de gietvloer. Ik heb al eens een lek meegemaakt, en 
bij een houtconstructie zou dat een drama zijn. 

Overal is driedubbele beglazing, fabrieksramen van 
eerder bescheiden standaardmaten, behalve in de leef-

Biodiversiteit en nestmogelijkheden zijn niet alleen belangrijk bij de aanplantingen, ze hebben ook een rol gespeeld 

bij de renovatie. Getuige daarvan een aanvlieggat voor de uil, en nestopeningen in een draagmuur. Foto Erika Schrauwen
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TECHNISCHE FICHE

ALGEMENE GEGEVENS

Architect: Rien Rossey ism Bjorn Houttekier
Bouwheer: Wim Vanoppens
Bouwjaar: 2007-2010
Jaar/duur (ver)bouw(ing): 3
Bereikbaarheid openbaar vervoer: 

1.9 km de lijn = 20min wandelen 
8.7km station St Niklaas
Oriëntatie gevels: leefruimtes op oost-, zuid- en 
westzijde. Slaapkamers, badkamer en berging op 
het noorden
Bebouwde oppervlakte: 360m²

OPBOUW & MATERIAALGEBRUIK 

Soort constructie: 

houtskeletbouw
Buitenwanden, incl. afwerking (van buiten naar 

binnen): 

lariks gevelbekleding - dubbel regelwerk - 
houtvezelplaat 25 mm UD 25T - regelwerk 
(slaapkamers CLS 140, leefruimte CLS 210) - 
stavaplan damprem 8 mm of indien constructief 
vereist OSB damprem 18 mm - leidingspouw 
geïsoleerd met vlas 60 mm - afwerking met 
gipsvezelplaten + bepleistering 
Binnenmuren, incl. afwerking: 

gipsvezelplaat + bepleistering - stijlwand (CLS 140 
of 89) - OSB 15mm - gipsvezelplaat + bepleistering
Vloeren (van boven naar onder): 

• zone onder het bestaande dak: 
plankenvloer - OSB beplating 18mm - houten 
roostering gevuld met cellulose 165mm - 
bestaande betonnen vloer
• zone uitkragend gedeelte: 
plankenvloer - OSB beplating 18mm - houten 
roostering gevuld met cellulose 165mm - 
isolerende houtvezelplaat     
Raamkaders en eventuele afwerking: afromosia
Isolatiewaarde glas: leefruimte 0.7W/m²K,
slaapkamers 1.1W/m²K
Daken (van buiten naar binnen): 

plat hellend dak - epdm rubber - OSB18mm - 
roostering 230mm - vochtregulerende damprem - 
latwerk - gipsvezelplaat + bepleistering

ENERGIE

Isolatiepeil: K-waarde 32
Verbruik: kachel op hout, hout van eigen tuin en 
bosje van de ouders
Hoofdverwarming: 

ESSE kookfornuis op hout + bijverwarming met
mazout / zonnecollectoren voor:
– sanitair warm water
– lage temperatuurverwarming nieuwbouw-

ruimte, waar de grote maatwerkramen royaal uitkijken 
naar oost, zuid en west. 

Wordt het dan hier niet te warm in de zomer?
Wim: Aan de ramen aan oost- en zuidkant niet, want 

daar is de oversteek zeker lang genoeg. In de winter 
komt de zon mooi binnen, en in de zomer niet teveel. 
Maar aan het terras op de westkant hebben we op hete 
zomerdagen al zon vanaf twee uur, en dan durft de tem-
peratuur binnen al wel eens te stijgen tot 25-26 graden. 
Dat is geen drama, maar we overwegen om daar toch 
extra zonnewering te plaatsen. Ons oorspronkelijk idee 
om daar gewoon een parasol open te zetten om de zon 
buiten te houden is in de praktijk onmogelijk gebleken. 
In deze open ruimte, en op deze hoogte, vang je onge-
loofl ijk veel meer wind dan in een dorp. Onze parasol 
waait gewoon weg. 

We zitten vaker op het terras aan de oostkant. Vooral 
heerlijk om er ’s morgens vroeg te ontbijten. Je hebt er al 
zon van half zeven, en het eten staat er even snel op tafel 
als in de woonkamer.

De kinderen komen thuis, ik moet stilaan opstappen. 

Wat zijn de plannen verder, Wim?
Wim: Ik heb zelf al veel gebouwd en verbouwd, het 

is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Beroepsma-
tig doe ik nu vooral commerciële en administratieve 
dienstverlening aan mensen die in de bouw werken, 
vooral buitenlanders, vaak Tsjechen. Maar eigenlijk 
koop ik al huizen van toen ik halverwege de twintig was. 
Kopen, renoveren, en dan verhuren of terug verkopen. 
Als er weer eens een project gedaan is, denk ik al na over 
het volgende. Maar dit is een pand dat ik nooit wil weg-
doen.

Om de woning niet te perforeren ter hoogte van de 

spanten, zijn daaronder verlaagde zones geplaatst, die 

fungeren als een overgang tussen de andere volumes.
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N.B.: Minerale wol kan wel, in een massieve muur. 
Voor vloeren zijn er geen criteria qua 
materiaalkeuze.
* voldoet niet aan de criteria 
voor een bio-ecologisch gebouw

gedeelte: wand- of vloerverwarming (vloer-
verwarming enkel in vochtige ruimten en bureel)
– radiatoren in oud gedeelte, renovatie toeristen-
verblijf. De installatie beschikt over 4 zonne-
collectoren (2oostzijde, 2 westzijde) van 2,10 x 1,25 
Koeling: nvt
Warm water: zonneboiler
Elektriciteit: ??
Inzet hernieuwbare energie: zonnecollectoren in 
hoofdzaak voor sanitair WW, ook in buffervat voor CV
Ventilatie: balansventilatie systeem D

WATER

Regenwateropvang: 10.000 l voor toilet - 
wasmachine - tuin - dieren 
Infi ltratie: grasdallen als verharding van de oprit en 
pad rondom de woning

ANDERE

Gevelbegroening, omgevingsaanleg:

• metselwerk van voorbouw begroeid met wilde 
wingerd, terrasvalbeveiliging begroeid met 
druivelaar

• omgevingsaanleg bestaat uit extensieve 
landbouw, weide voor schapen volledig omzoomd 
met streekeigen gemengde hagen (eglantier, 
hondsroos, sleedoorn, haagbeuk, linde, meidoorn, 
hulst, liguster); het aantal zangvogels is jaar na 
jaar gestegen.
• leefruimte steunt op nieuwe U-vormige wand in 
betonblokken; deze werd uitgevoerd met 
uitsparingen waarin we al in het eerste seizoen 
nesten hadden van winterkoninkjes
• boven de oude woning nestelt reeds jaren een 
steenuiltje; daarom hebben we de zijkanten van het 
dak opengelaten.
• er is een boomgaard met een 20-tal nieuw 
aangeplante hoogstambomen, allen oude 
Belgische fruitrassen die niet meer gebruikt 
worden in de commerciële fruitteelt.

BOUWDEEL DIKTE MATERIAAL

DAKEN 230 mm cellulose
 60 resol
BUITENMUREN 210 of 140 mm cellulose
 60 vlas
VLOEREN 165 mm cellulose

DIKTES ISOLATIE

gipskarton 12,5 mm
geïsoleerde leidingspouw (SLS 60)
OSB 18 mm
cellullosevlokken 140 mm
houtvezelplaat 25 mm
Solitex WA
pannenlat vert. 25 mm
pannenlat horiz. 25 mm
buitenbekleding 30x40 op 15 tussenafstand

EPDM dakdichting
rotswol 60 mm
OSB 18 mm
cellullosevlokken 230 mm
intelligente damprem
latwerk 22 mm
gipskarton 12,5 mm

plankenvloer 18 mm
multiplex 22 mm
cellullosevlokken 175 mm
afstandhouder (leidinglaag = 
uitrechten vloer)
betonvloer onder helling

KEUKEN

STALLINGEN

LEEFRUIMTE
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