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MONITORING VAN VOORBEELDGEBOUWEN
Welke lessen kunnen we trekken uit deze eerste generatie duurzame Brusselse gebouwen?
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

● De ondervonden terugkerende problemen beschrijven aan de 

hand van de monitoringresultaten / quickscans van bepaalde 

VOORBEELDGEBOUWEN en HEP-gebouwen

● Verbeteringspistes voorstellen om de gebouwen van morgen te 

ontwerpen
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Analysemethodologie

II. Terugkerende problemen  

► Oververhitting

► Complexiteit van de speciale technieken 

► Begeleiding van het leven in het gebouw

III. Oplossingspistes

IV. Transversale overwegingen
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I. ANALYSEMETHODOLOGIE

● Bezoek aan verscheidene VOORBEELDGEBOUWEN en 

HEP-gebouwen sinds 2015 als Facilitator Duurzame 

Gebouwen en REG voor tertiaire gebouwen
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Mundo N 

« Avec des enveloppes 

performantes, il faut pouvoir 

simplifier les techniques 

spéciales » 

 

IAD 

« On a toujours roulé à vélo et 

on se retrouve face à une 

Ferrari » 

 

Crèche de Trivière 

« Avec toute la publicité faite 

autour du projet, il est gênant 

d’exposer nos problèmes » 

 

Villers-le-Bouillet 

« Il est risqué d’extrapoler les 

concepts de la conception 

passive d’habitation 

unifamiliale à un bâtiment 

tertiaire » 

Côte-à-Côte 

« Les frais de monitoring et de 

réajustement n’étaient pas 

prévu dans le projet » 

Regain 

« Nous avons fait nos maladies 

de jeunesse » 
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I. ANALYSEMETHODOLOGIE
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● Voor elk gebouw:

► Analyse van het verbruik (en monitoringgegevens van 6 

VOORBEELDGEBOUWEN)

► Bezoek aan de gebouwen / participatieve audit: uitwisselingen met de 

gebruikers en beheerders 

► Vaststellingen, aandachtspunten voor de gebruikers/beheerders 

► Feedback via een rapport en uitwisselingen met de 

beheerders/gebruikers



I. VOORAFGAANDE OPMERKING
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● Enkele extreme gevallen uitgezonderd, is de ervaring over ‘t geheel 

genomen positief en zijn de energiefacturen fors verlaagd

► Thans 179 VOORBEELDGEBOUWEN voltooid op 243 projecten

► Talrijke opleidingen en inspiratiebronnen (infofiches

VOORBEELDGEBOUWEN)

► Geen cijfergegevens over het werkelijke verbruik

► Ook in 'klassieke' gebouwen treden de eerste maanden problemen op



● Oververhitting: grote uitdaging voor HEP-gebouwen

► Het oververhittingsrisico wordt onvoldoende in aanmerking genomen ➔

PHPP en EPB nog te onduidelijk (residentiële gebouwen)

► Ontoereikende zonneweringen

► Interne warmtewinsten worden onderschat (bijv.: vol leslokaal, keukens, 

enz.)

► De toepassing van nachtelijke free-cooling is complex en volstaat niet altijd 
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II. TERUGKERENDE PROBLEMEN: 
OVERVERHITTING



● Pistes m.b.t. de overhitting 

► Echt rekening houden met de resultaten van dynamische simulaties, die 

betrouwbaarder zijn dan EPB en PHPP

► Een geïntegreerde strategie voor het beheer van de oververhitting 

implementeren (inertie, beglaasde oppervlakte, geïnstalleerde technieken, 

enz.) 

► Er bestaan tal van technische oplossingen:

› zonneweringen 

› beperking van de interne warmtewinsten

› free-cooling

› adiabatische koeling, geokoeling, enz.

► Het comfort kan ook zonder klimaatregeling worden verzekerd, maar 

dit vereist een geïntegreerde strategie
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III. OPLOSSINGSPISTES



● Complexiteit van de speciale technieken

► Talrijke technieken geïnstalleerd in een en hetzelfde gebouw (PV, WP, 

WKK, verwarmingsketel, ventilatie, thermische zonne-energiesystemen, 

enz.)

► Moeilijkheden verbonden aan de installatie van de technieken en aan de 

optimalisering van de regeling → fabrieksinstelling

► Installatie van verschillende merken, zonder dat communicatie tussen 

deze merken mogelijk is

► Geen enkele overdracht van 'knowhow’ en onvoldoende 

instellingswijzigingen doorgevoerd tijdens de eerste maanden: geen 

budget voorzien

► Ontwerpfouten (bijv.: centrale verwarming via lucht in een tertiair gebouw)

› Complex ontwerp en in de war gebrachte gebruikers/beheerders
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II. TERUGKERENDE PROBLEMEN: BRODDELWERK

“We hebben altijd gefietst en plots 
moeten we een Ferrari besturen”

“De monitoring- en aanpassingskosten 
waren niet voorzien in het project”



● Flop story: Brusselse school

► Verwarming via lucht 

► 2 ventilatiegroepen voldoen aan de vraag naar hygiënische 

lucht (installatie in // maar pulsie via gemeenschappelijk 

kanaal)

› Problemen van interactie tussen de groepen wat de druk 

betreft: installatie buiten bedrijf

► Een thermische zonne-energie-installatie zou aan de 

SWW-vraag van de douches en de keuken moeten 

voldoen: niet functioneel en overgedimensioneerd

► Duidelijke oververhitting en vensters die niet kunnen 

worden geopend

› Meer ventilatie en dus meer verwarming:                        

elektrische radiatoren

› Als zeer negatief ervaren door de gebruikers

► ontwerpfouten + volledig onduidelijke en ontoegankelijke 

regeling
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II. TERUGKERENDE PROBLEMEN: BRODDELWERK



● CO2-comfort: verzadiging bij volle leslokalen
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II. TERUGKERENDE PROBLEMEN: 
BRODDELWERK



● Eenvoud van het ontwerp

► De voorkeur geven aan gebruiksvriendelijke systemen in plaats van 

aan een groot aantal complexe technieken die de gebruiker zich niet eigen 

kan maken 

► De gebruikers de mogelijkheid bieden wijzigingen aan te brengen aan 

de parameters die het comfort beïnvloeden (thermostaten, openende 

vensters, zonneweringen, enz.)

► De lokale regeling van de verwarming, de ventilatie, de koeling 

verzekeren 

► Intermittentie bevorderen voor tertiaire gebouwen: de inertie van de 

systemen beperken / de reactiviteit van de speciale technieken verzekeren 
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III. OPLOSSINGSPISTES



● Systemische visie op het project

► Het gebouw moet worden ontworpen voor het voorziene gebruik en de  

toekomstige gebruikers. De gebruikers moeten centraal staan in de 

denkoefeningen om een gebouw te realiseren dat op hun behoeften is 

afgestemd

► Systemische visie op het project : samenwerking en communicatie 

tussen de interveniënten vormen de sleutels voor het succes van het 

project (opdrachtgever, ontwerpers, aannemers, beheerders EN 

GEBRUIKERS)

› De globale prestaties van een gebouw zijn niet gelijk aan de som van de 

energieprestaties van zijn delen
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III. OPLOSSINGSPISTES



● Begeleiding m.b.t. het leven in het gebouw 

► Toonaangevende ontwerpers

► Weerstation

► Eenvoudige technieken

► Dynamische simulatie + zonneweringen

► Vastgestelde oververhitting!

› Desynchronisatie van de interventies

(cf. presentatie van J. Neuwels)

› Gebrek aan overdracht van de competenties 

› Geen opvolging van de installaties
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II. TERUGKERENDE PROBLEMEN: BEGELEIDING

M.B.T. HET LEVEN IN HET GEBOUW



● Begeleiding m.b.t. het leven in het gebouw

► Gebouwmonitoring verzekeren

► Technische begeleiding met compilatie van de gegevens van klachten, 

technische problemen, verbruiksafwijkingen, enz. 

► Begeleiding van de gebruikers/beheerders bij het zich eigen maken van 

de technieken en de regeling
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III. OPLOSSINGSPISTES

Bron : B. PRIOD



● Begeleiding m.b.t. het leven in het gebouw

► Na een gebruiksperiode van een jaar: de systemen opnieuw 

balanceren en de regeling opnieuw instellen

› de werkelijke ventilatiedebieten meten en aanpassen

› de ijking van de temperatuursensors controleren

› een aeraulische/hydraulische balancering uitvoeren

› het condensatiedebiet van de condenserende verwarmingsketels controleren

› de prestaties van de installaties ramen (COP van de warmtepompen, enz.)

› …

► Inbedrijfstellingsopdrachten voorzien (optimalisering van de uitrustingen 

tijdens de garantieperiode)

► Het onderhoud van de technische installaties verzekeren
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III. OPLOSSINGSPISTES



● Het gebouw Regain 

► CTB met automatisch alarm bij bepaalde indicatoren

► Gebruikershandleiding (voor de huurders), regelmatige 

vergaderingen en verzending van de monitoringgegevens

► Korte video’s, pictogrammen, weergave van de resultaten, enz.

► Regeling, herijking, opvolging van het verbruik

● Kinderdagverblijf Gaucheret

► Geen monitoring, regelingsproblemen, slechte luchtkwaliteit en 

oververhitting 

► Na het bezoek van de facilitator: 

› Oprichting van een werkgroep: gemeente Schaarbeek, directie van 

het kinderdagverblijf, onderhoudsfirma, studiebureau ST

› Herziening van de inhoud van de onderhoudsopdracht 

(onderhoud+regeling)

► Zeer proactieve opvolging
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III. OPLOSSINGSPISTES SUCCESS STORY



III. DE OPLOSSINGSPISTES

● Inbedrijfstelling (commissioning) = optimalisering van de uitrustingen 

tijdens de garantieperiode 
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Bron: ADEME



III. DE OPLOSSINGSPISTES

● In het bestek m.b.t. de inbedrijfstelling

► Beschrijving van uitrustingen verbonden aan de inbedrijfstelling:

› Energiemetingen (warmtemeters), debietmetingen, …

› Temperatuur-, CO2-, RV- en andere metingen

› Trends mogelijk op het niveau van een regelaar 

► Beschrijving van de plaatsing en de ijking van de uitrustingen:

› Warmte- en doorstroommeters (plaatsing van de doorstroommeter, van de 

temperatuursensors, controle van de meting, van de integratie, …)

› Fouttolerantie voor de metingen, berekeningen, …

› Aanvaardbare installatieplaats, …

► Methodologie voor de controle van de prestaties tijdens de garantieperiode:

› Frequentie van de controles

› In welke periodes? ➔ koud seizoen, middenseizoen, warm seizoen?

› Berekening van de prestaties ➔ tolerantie?
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IV. TRANSVERSALE OVERWEGINGEN

● Oververhitting

► Het comfort kan ook zonder klimaatregeling worden verzekerd, maar dit 

vereist een geïntegreerde strategie

● Complexiteit van de speciale technieken

► De voorkeur geven aan gebruiksvriendelijke systemen in plaats van aan een 

groot aantal complexe technieken die de gebruiker zich niet eigen kan maken

► De lokale regeling van de verwarming en de ventilatie voorzien

● Begeleiding m.b.t. het leven in het gebouw

► Het gebouw moet worden ontworpen voor het voorziene gebruik en de 

toekomstige gebruikers

► Belang van de opvolging (monitoring, inbedrijfstelling, facilitatoren, enz.)
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IV. TRANSVERSALE OVERWEGINGEN

● Belang van de inaanmerkingneming van het werkelijke verbruik bij de 

monitoring van het gebouwenpark  

● Gangbare opvattingen over HEP-gebouwen verder weerleggen

► “De vensters mogen niet worden geopend”

► “Passiefbouw is niet afgestemd op ons gebruik” 

► “Om de verwarming uit te schakelen, moet ik de ventilatie uitschakelen” 

► “In een passiefgebouw is er geen verwarming of koeling nodig”

● Belang van de monitoring van de installaties en het verbruik 

● Voordeel halen uit de feedback over pilootprojecten van het 

VOORBEELDGEBOUWtype

● Voor de meeste ondervonden problemen kan een oplossing worden 

gevonden
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

● De oververhittingsproblematiek vanaf het schetsontwerp en werkelijk 

in alle projectfasen behandelen (zonneweringen, dynamische 

thermische simulatie, …)

● Broddelwerk vermijden op het niveau van de speciale technieken

● Een budget voorzien voor de opvolging en de aanpassing van de 

gebouwtechnieken en de regeling 

● De techniek alleen volstaat niet, de begeleiding van de 

beheerders en de gebruikers is noodzakelijk 



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN:

● Gids Duurzame Gebouwen

● Momento ADEME

● Mallette pédagogique REX bâtiments performants

► http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr/

● Artikel ICEDD in het kader van de Facilitator REG, “Retour d’experience 

de bâtiment tertiaire à haute performance energetique”

● Be.passive: interview Steve Cailler (3E) “eerste gebruikers, eerste lessen”

► https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/bepassive18fr_article_3

e.pdf

● Expresso n°5 - Monitoring et confort

► https://maisonpassive.be/?Expresso-no5

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506
http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr/
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/bepassive18fr_article_3e.pdf
https://maisonpassive.be/?Expresso-no5


CONTACT

Didier DARIMONT

Projectverantwoordelijke

Contactgegevens

 : 081/250 480

E-mail: dd@icedd.be

Bronnen: PMP


