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 wonen

Ja, dit is een lage-energiewoning!

Glazen kubus 
in het groen

te midden van de glooiende heuvels in vlaams-BraBant staat een  

modernistische woning, waarvan Je op het eerste gezicht totaal niet  

zou vermoeden dat het een BiJna-passiefhuis is. TeksT: karin De riDDer. FoTo’s: LiesbeT GoeTschaLckx. 

Bijna 5 jaar liggen er tussen 
de aankoop van dit prach-
tige perceel in het landelijke 
Dworp (Vlaams-Brabant) en 
de uiteindelijke verhuis. Dat 

had vooral te maken met de lange en minu-
tieuze voorbereiding van het Belgisch-Ita-
liaanse koppel Philippe Vertriest (41) en 
Paola Bonelli (44). Eerst en vooral moes-
ten ze kiezen welk type huis ze op dit eigen-
zinnige stuk grond met zijn hoogteverschil-
len en vele bomen wilden. En toen ze zich 
vanuit hun voorkeur voor bouwen met na-
tuurlijke materialen begonnen te verdiepen 
in passiefwonen en lage-energiewoningen 
volgde een intensieve periode van studie 

en overleg met specialisten zoals Serge de 
Gheldere, de Vlaamse ambassadeur van Al 
Gore. Nu wonen ze met hun twee adoptie-
kinderen uit Ethiopië, Meskerem van bijna 
6 en Bethelem van 3, in deze strakke ku-
bus. Het is moeilijk te geloven dat achter 
dit modernistische pand een laagenergie-
huis schuilgaat, dat net niet de norm voor 
een passiefhuis haalde.

Stukje Californië in Dworp
Samen met Elena, de zus van Paola, en 
haar man Luca, twee van de vijf architecten 
die de familie van Paola rijk is, begonnen 
Philippe en Paula aan hun droomproject. 
Philippe: “We wilden vooral veel licht bin-

Architecten: elena 
bonelli en Luca Monica, 
Parma, italië. Uitvoerend 
architect: kristof stuyck, 
collectiv4, Leuven. Duur-
zaam bouwadviseur: 
Futureproofed, serge de 
Gheldere

“We hebben het huis 
om een majestueuze 
beuk heen GebouWd”
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nenhalen, het gevoel hebben in een glazen doos te leven. Ik ben 
echt fan van de Californische architectuur van Neutra, Frank 
Lloyd Wright... Ik hou van hun puurheid en lijnen.” Voor de 
architecten van dienst, Elena en Luca, was het belangrijk om 
de boomrijke en oneffen site te verkennen en vooral de Belgi-
sche manier van leven te leren kennen die diametraal staat op 
de Italiaanse. “Hier wil je een leefruimte die op het zuiden ge-
oriënteerd is om zo veel mogelijk zon binnen te halen; in Italië 
zou dat te warm zijn. Wij willen ook meer leefruimte omdat we 
meer binnen leven, daar zou de living een derde van die van ons 
zijn omdat het sociale leven zich buiten afspeelt.” Na twee jaar 
en ettelijke versies kreeg het definitieve plan vorm. Het werd een 
kubus in twee delen op het hoogste punt van het perceel. In het 

eerste gedeelte ligt de open leefruimte met veel licht op het zui-
den, noordelijk georiënteerd bevinden zich de bureaus. Via een 
lange gang met veel bergruimte waar de kamers en badkamers 
op uitkomen, bereik je de masterbedroom, die een kleine kubus 
op zich vormt. 

Duurzaam Spieken over De grenS
Daarna kon fase twee starten: de technische vertaling van dit 
mooie staaltje architectuur naar een energiezuinige woning. 
Want via de zoektocht naar natuurlijke materialen en door de 
vele literatuur erover kwamen Philippe en Paola bij voorbeel-
den van huizen in Oostenrijk, Zwitserland of Scandinavië waar 
begrippen als ‘passiefhuis’, ‘lage-energiewoning’, ‘puits canadien’ 
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of ‘aardwarmtewisselaar’... al jaren bon ton zijn. En bij Serge de 
Gheldere en zijn adviesbureau voor duurzaam bouwen, Future-
proofed, die hen er de basisprincipes van bijbrachten: een goede 
oriëntering met een zuidgerichte leefruimte, het gebruik van 
duurzame materialen, houtskeletbouw, en goede isolatie. Tegen 
nog een principe van ecologisch bouwen, de compactheid, heeft 
het koppel wel gezondigd. “We hebben om een majestueuze 
oude beuk heen gebouwd, helaas is hij inmiddels wel gestorven.” 
De warmtepomp in de tuin zorgt voor een ideale temperatuur 
en warm water. 

leve het loftgevoel!
Philippe en Paola realiseerden een mooi compromis, een loft op 

de buiten. “We wilden een heel grote open leefruimte waar we 
zo veel mogelijk samen doen, eten, spelen, lezen...” In die grote 
ruimte is de keuken afgeschermd met een halve muur, net als de 
tv-hoek aan de andere kant, waar Meskerem en Bethelem hun 
dagelijkse uurtje voor de beeldbuis doorbrengen. De modernis-
tische architectuur wordt nog versterkt door het gebruik van de-
zelfde materialen en de keuze van kleuren en meubels. Overal 
ligt er een witte vloer in epoxy. Het gros van de meubels is op 
maat gemaakt en ingebouwd om het ruimtegevoel te vergroten. 
De kasten in FSC-hout zorgen voor een warm accent tegenover 
de witte vloer en muren. Net zoals de grote ramen in afzelia, een 
bijzonder duurzame en stabiele houtsoort uit Afrika. Dit hele 
huis is een knap staaltje van modernistische duurzaamheid! 

“het Gros van de meubels 
Werd op maat Gemaakt en 
inGebouWd om het ruimte-

Gevoel te verGroten”

legende
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 wonen

• Het Passiefhuisplatform geeft 

alle info over passief wonen, lage-

energie- en nulenergiewoningen. 

Ze reiken passiefcertificaten uit 

en organiseren opleidingen voor 

professionals en geven tijdschrift 

Be Passive uit, dat zich vooral 

richt op de bouwsector. op www.

passiefhuisplatform.be vind je 

uitleg, projectfiches van gebouw-

de woningen en leveranciers. 

Verder organiseren ze de beurs 

Passive House, op 3-4-5 mei. 

• Daarnaast is er Vibe of het 

Vlaams instituut voor bio-eco-

logisch bouwen en Wonen dat 

informeert over gezond en milieu-

verantwoord bouwen en wonen, 

energie- en waterbesparing, maar 

ook ruimtegebruik, ecologische 

stedenbouw en gezonde bouw-

materialen. op www.vibe.be vind 

je bio-ecologische producten, 

leveranciers, verkooppunten, aan-

nemers en architecten met een 

Vibe-erkenning.  ook op www.

ecobouwers.be vind je adressen.

laag-energie voor Dummy’S
passief, laag-energie, nul-energie en nu ook  

BiJna- energie... feeling vroeg meer uitleg aan  

expert Jan aerts van futureproofed. TeksT: karin De riDDer

wat iS een lage-energiewoning?
Een woning waarvan de totale energievraag voor ruimtever-
warming en -koeling kleiner is dan, of gelijk is aan 30kWh/m2 

geklimatiseerde vloeroppervlakte. Het K-peil geeft de globale 
warmte-isolatie weer. Hoe lager, hoe minder warmteverlies. 
Het E-peil geeft een idee van de gehanteerde technieken om 
aan de warmtevraag tegemoet te komen, maar ook de efficiën-
tie van de warmwaterproductie, koeling & ventilatie worden 
meegerekend in dit getal. Hier geldt ook: hoe lager, hoe beter.

een triootje graag
Een goed geïsoleerde woning is zoals een goede trekkingjas. 
Als je in december op de dijk van Oostende staat met alleen een 
wollen trui aan, zul je het koud hebben: je kledij is niet wind-
dicht. Als je alleen een windjack aanhebt, zul je het nog steeds 
niet warm hebben: de warmte wordt niet vastgehouden. Als je 
wel de goede combinatie draagt, maar je jas ventileert niet, zul 

je het al snel té warm hebben en een klam gevoel krijgen. Een 
goede jas combineert dus isolatie, luchtdichtheid en ventilatie. 

iSoleren en warmtepomp inStalleren
- In Dworp, bij Philippe en Paola werd er gewerkt met hout-
skeletbouw. In de muren, wanden en daken kwam er 20 cm 
cellulose-isolatie met nog eens 6 cm vlasisolatie, en in het dak 
46 cm cellulose-isolatie van Isofloc, gemaakt van gerecycleerde 
papiervlokken. In de tuin ligt het warmtecaptatienet van de 
warmtepomp, een systeem van 2 horizontale kanalen van 
25 m lang en 1 m breed. Hiermee onttrekt de warmtepomp 
warmte uit de bodem, die zelfs in de winter 12°C blijft, en 
pompt die op tot een hogere, bruikbare temperatuur. Dat alles 
is goed voor een energiecertificaat met een E-peil van 27 en 
K-peil van 27. De energievraag voor verwarming komt uit op 
28 kWh/m2. 
Meer info vind je op www.feeling.be/laagenergie 

meer info? 

kijk & leer!
Green architecture now 2!, door 
Philip Jodidio, Taschen, € 29,99, 
biedt een mooi overzicht van 
duurzame architectuur met dat 
tikje meer. huizen van over heel 
de wereld, zowel van gevestigde 
waarden als Peter Zumthor als 
van een nieuwe generatie archi-
tecten.


