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EEN DUURZAME WONING MET BUURTFUNCTIE
PASSIEFRIJWONING VILVOORDE

voor en achtergevel bestaande toestand

grondplannen niveau 0 en 1 bestaande toestand

Sociaal-culturele buurtfunctie
De rijwoning vormt samen met  de naburige 
rijhuizen de begrenzing van het publieke park in 
de Far West – wijk in Vilvoorde. De opdrachtgever 
wenst haar woning niet alleen als woning te 
gebruiken maar ook te kunnen open stellen voor 
buurtactiviteiten (tentoonstellingen, buurthuis 
-en ontmoetingsfuncties,…) om zo het sociaal-
culturele weefsel in haar buurt mee te versterken. 
Het witte gevelmateriaal geeft de woning een 
adres en maakt deze functie mogelijk. Een groot 
uitnodigend raam met beglaasde deur in de 
voorgevel maken een doorzicht tot in de tuin van 
de woning mogelijk. Alle vaste onderdelen van 
de woning worden aan de rand van de ruimte 
gepland (toilet, leemkachel, keukenkasten). Door 
stimulerend overleg met stedenbouw wordt 
de glooiing van het landschap in de woning 
gebracht. Het niveauverschil doet dienst als 
berging en als zitbank, de trappen zijn lades. De 
oorspronkelijke indelingen op het gelijkvloers 
worden weggenomen. Dit alles zorgt voor een 
goede relatie met de tuin over de hele lengte 
van de woning. De woning kan dus mits enkele 
meubels aan de kant te schuiven omgebouwd 
worden tot een tentoonstellingsruimte of tot een 
informele vergaderruimte, voorstellingsruimte of 
ontmoetingsruimte.

Mobiliteit
De uitstekende ligging maakt het mogelijk de 
auto te vermijden. De woning ligt op 14 min te 
voet  van Vilvoorde station. Station Vilvoorde op 
10 min met de trein van Brussel. De bewoonster 
werkt in Brussel en heeft er dan ook bewust voor 
gekozen geen auto aan te kopen en te gebruiken.

Milieubewust
Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid  in al zijn 
facetten was van bij het begin een uitgangspunt 
in het ontwerp. 
Het gaat over een geliefd flexibel  gebouw 
ontwerpen, zodat aanpassing niet onmiddellijk 
gevraagd wordt. Maar ook over compact 
ontwerpen, toepassing van de meest 
milieuvriendelijke materialen (gebaseerd op een 
score op basis van hun levenscyclusanalyse: NIBE, 
BRE), energiezuinig ontwerpen, energie-winning 
en de geringe energie die nog nodig is  voorzien 
met een nagroeibare brandstof.

Passieve woning en goedscorende 
mileubewuste materialen
Enerzijds is een schil ontworpen die het 
warmteverlies beperkt. De woning is mits 
nog de resterende werken uit te voeren een 
passiefwoning. Hiertoe is over de woning een 
milieuvriendelijk metalen sandwichpaneel, dikte 

15cm(= PIR KS1000RW Ecosafe BRE A+ 0,45 cm 
Ecopoints, Ecosafe, Fiberfree, Zero ozon Depletion 
Potential, LPCB en FM certificicering) getrokken, 
dit wordt in een volgende fase nog met min 4cm 
(max6cm)minerale wol en beplating afgewerkt 
aan de binnenzijde. Dit verzorgt de akoestische 
isolatie en vervolledigd de warmteisolatie. Een 
alternatieve opbouw was nodig voor de voorgevel, 
hier werd de bestaande voorgevel aan de 
voorzijde en de binnengevel geïsoleerd.  Hiervoor 
werd extern advies ingewonnen bij vzw Dialoog. 
Van binnen naar buiten toe werden materialen  
gebruikt die meer dampopen waren om dan af te 
werken met metalen gevelbekleding met gelijk 
uitzicht als de dakpanelen (Pir en Resolschuim). 
Ook de gemene muren zijn geïsoleerd om koude 
bruggen te vermijden (resolchuim). De vloer is 
voorzien van 20cm EPS, minder milieuvriendelijk, 
maar volgens de NIBE-classificatie toch een van 
de beter scorende vloerisolatiematerialen op 
basis van zijn LCA. Verder is waar mogelijk houten 
structuur gebruikt en is de vloerafwerking in 
grenen.  De nieuwe houten ramen zijn allen met 
driedubbelle beglazing voorzien.

Luchdichtheid en ventilatie met 
warmterecuperatie
Alle aansluitingen (betonplaat wand, raam wand, 
dakplaat wand, ….) zijn met aansluitingsslabben 
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zorgvuldig luchtdicht uitgevoerd. 
Ventilatiesysteem D zorgt voor de nodige verse 
lucht  met warmterecuperatie van de afgevoerde 
vervuilde lucht.

Beperken materiaalgebruik
De woning was geteisterd door een brand. Er is 
zoveel mogelijk nog van de intacte bestaande 
delen vertrokken waardoor er zo min mogelijk 
materialen gestort moesten worden en ook 
minder nieuwe materialen nodig waren. 

Energiewinning en energie op basis van 
nagroeibare materialen

De woning wordt verwarmd met behulp van 
een leemkachel op basis van een nagroeibare 
brandstof: hout. De leemstenen houden de 
warmte enkele dagen vast en stralen die terug 
uit in de woning. De leemkachel is tevens een 
zitmeubel, een sociaal centraal element in de 
open ruimte. Warm water wordt geproduceerd 
door de warmte van de lucht die zich bevindt in 
de nok van de woning via een warmtepomp te 
ontrekken. 

Licht en ruimte, geliefd klimaat
Het licht valt in het hart van de woning binnen 
via de trappenhal. De schuine dakpanelen en het 
glooiende landschap binnenin de woning  samen 
met de trappenhal brengen de woning een 
verhoogde ruimtelijkheid. 
Het ontwerp  wil een evenwicht vormen tussen 
stimulans voor het omringende stedelijke weefsel 
en integratie in de context.  Het grote raam op 
de gelijkvloerse verdieping van de voorgevel en 
het doorzicht tot in de achtertuin vormen een 
uitnodigende signaalfunctie bij gebruik van de 
multifunctionele ruimte als ontmoetingsplek.

Beperken oververhitting en berging 
brandstof
Het  dakschild wordt op de meest bezonde 
plek van de ramen naar beneden gebracht. Zo 
beperken we oververhitting via het grootte 
achterraam.  Het biedt ook de mogelijkheid hout 
op een droge manier te stapelen.  De fel bezonde  
overige ramen zijn van zonwerende beglazing 

voorzien.

Flexibele indeling en compartimentering
Gordijnen zullen de mogelijkheid bieden de 
woning beneden flexibel te compartimenteren, 
een inkom te organiseren of meer of minder 
privacy te bieden. 

Bergen

Fietsen worden gestald in de tuinberging 
achteraan het perceel. Deze berging is 
toegankelijk via een pad die het perceel langs 
achter bereikt.  De kelder afgesloten met een luik 
met dubbele dichting herbergt diverse leidingen 
en technieken.
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kelderluik met dubbele dichting en tegengewicht maakt in gesloten toestand
deel uit van de vloer op het gelijkvloers

Zitraam met zicht op het park 

leemkachel als verwarming, maar ook als zitmeubel 
(nog te pleisteren)

zicht vanop het trapbordes tussen niveau 1 en 2


