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Inleiding
Voorliggend document beschrijft de activiteiten die binnen het
RenoFase-traject uitgevoerd zullen worden. Het zijn de concrete
acties die tot de vooropgestelde doelstellingen zullen leiden. Het laat
de geïnteresseerde bedrijven uit de doelgroep toe een beter inzicht te
verwerven in de concrete inhoud van het project in al zijn facetten.
Het project is gericht op architecten, aannemers en producten en
leveranciers actief op de woning-renovatiemarkt. Er wordt gestreefd
naar een integrale aanpak van renovatie-projecten. Het werkplan
omvat drie grote pijlers: opbouw van kennis en uitwerken van tools,
stimuleren van innovatie, en het implementeren van de ontwikkelde
zaken in de praktijk.

www.renofase.be
Timing
Start: 1 september 2013
Einde: 31 augustus 2017

Contactpersoon
Jeroen Vrijders, WTCB – jvr@bbri.be
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Consortium

Overzicht
•

De eerste 2 werkjaren wordt voornamelijk gefocust op het
verwerven van nieuwe kennis en het structureren van alle
informatie zodat de bedrijven hiermee aan de slag kunnen in de
praktijk. De verschillende Fasen in een renovatieproject worden
aangepakt: Diagnose (WP1), Ontwerp (WP2), Uitvoering (WP3-4)
en klant (WP5)

•

Deze kennis en tools worden in de 2e biënnale zo concreet
mogelijk geïmplementeerd en zo wijd mogelijk verspreid, via case
study’s (WP6), allerhande disseminatie-activiteiten (WP8) en de
oprichting van een Technologie-Innovatie-Platform (WP7) om de
ontwikkeling van nieuwe ideeën te ondersteunen en te begeleiden.
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WP 1: Diagnose van de bestaande toestand
Wat dient men te weten over de bestaande toestand om ontwerp
en uitvoering op af te stemmen? Welke randvoorwaarden zijn er
voor de uitvoering van (gevel)isolatie?
Het synthetiseren van bestaande kennis leidt tot een
checklistsystematiek voor de diagnosestelling van bestaande
gebouwen. Een systematiek die
1. toepasbaar is op elk van de samenstellende onderdelen van
de schil (dak-gevel-schrijnwerk-beglazing-vloeren-kelders),
met een bijzondere aandacht voor de contactpunten met
andere elementen (bouwknopen).
2. aangeeft welke de relevante karakteristieken van die
gebouwenonderdelen
zijn
teneinde
gefundeerde
renovatiebeslissingen te kunnen nemen.
3. aangeeft hoe sommige zaken dieper onderzocht kunnen
worden.
4. minstens een indicatie geeft over het al dan niet behouden,
herstellen of verwijderen van het bouwdeel.

Voor gevels en kelders wordt deze systematiek verfijnd tot een
beslissingsschema, waarbij
1. een gedetailleerde diagnosemethodiek wordt voorgesteld.
2. op basis van deze diagnose interventies worden aangegeven,
afhankelijk van de toe te passen isolatietechniek. De focus ligt
daarbij op gefaseerde renovaties, waar de volgorde en grote
termijnen tussen werken significant worden.
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WP 2: Ontwerp
Hoe wordt een optimaal renovatiescenario ontworpen met het oog op
de toekomst? Welke strategie (stapsgewijze aanpak) is de beste in
functie van de mogelijkheden van de klant en het gebouw?
1.

2.

3.

Stap 1

Stap 2

Een ontwerpgids voor doorgedreven (stapsgewijze) renovatie wordt
uitgewerkt.
A. De kennis rond fundamentele keuzes (ambitieniveau,
beschermd volume, …) en mogelijke energiebesparende
maatregelen wordt gestructureerd om de architect (en de
aannemer) bij te staan in de uitwerking van een
RenovatieMasterplan.
B. Bijkomende kennis wordt opgebouwd rond ventilatie in
renovatie, de afweging ‘slopen of renoveren’ en de
mogelijkheden en beperkingen van stapsgewijze renoveren.
Een CashFlowSimulator wordt uitgewerkt om de afweging tussen
kosten en energiebesparing te kunnen maken, en de klant
onderbouwd advies te kunnen geven.
A.
Verschillende
scenario’s
met
energiebesparende
maatregelen kunnen worden doorgerekend naar kostprijs.
B.
Een koppeling met de diagnosetool (WP1) wordt gemaakt,
en kennis over betrouwbaarheid van energieprestaties
wordt toegevoegd.
C.
Een bijkomende stap laat toe de ‘cash flow’ van gefaseerde
renovatie te visualiseren.
Verschillende case study’s worden doorgerekend om deze tools te
onderbouwen en te ondersteunen.
Typologie van gebouwen (VITO – Tabula)
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Stap 3

WP 3: Keuze uitvoeringstechniek: Gevalideerde en
innovatieve oplossingen voor na-isolatie van gevels
Renovatie van gevels: welke (isolatie)techniek wordt best toegepast bij
het renoveren van gevels, met voldoende zekerheid? Hoe presteren
innovatieve oplossingen?
Bedoeling is om innovatieve oplossingen voor gevelisolatie te valideren,
en een overzicht aan te leveren van ‘pasklare’ oplossingen voor
gevelisolatie.
Hiertoe worden volgende acties ondernomen:
1. Onderzoek voor het oplossen van de resterende vragen en
knelpunten ten aanzien van de hygrothermische prestaties rond naisolatie van gevels:
- Risico op vorst-/vochtschade bij binnenisolatie en spouwvulling
- Spouwvulling bij een spouwbreedte kleiner dan 5cm
- Binnenisolatie en de aansluiting met houten constructiedelen
2. Opbouw van een databank met gevel-isolatie-systemen: Een
selectiemethodologie voor het toepassen van specifieke
geveloplossingen afhankelijk van de bestaande toestand van het
gebouw wordt ontwikkeld.
3. Evaluatie van de (hygrothermische) prestatie van nieuwe systemen
en materialen. Het testen en doorontwikkelen van innovatieve
systemen voor het na-isoleren van gevels. Dit vormt de aanzet voor
een Technologie-Innovatie-Platform.
Voor het beoordelen en evalueren van de hygrothermische prestatie van
innovatieve systemen en materialen wordt gebruik gemaakt van
experimentele opstellingen in labo en in-situ en numerieke simulaties.
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WP 4: Coördinatie
Hoe kan het uitvoeringsproces worden gestroomlijnd en een goede
compatibiliteit tussen de verschillende componenten worden verzekerd?
Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?
1.

2.

3.

Knooppunten & koudebruggen vormen dé uitdaging voor een
efficiënte uitvoering. Om de coördinator op de werf bij te staan,
worden verschillende zaken bekeken:
A. Databank van renovatiedetails
B. Ontwikkeling van step-by-step-details, zowel voor manier van
uitvoeren (wie doet wat wanneer?) als voor stapsgewijze
renovatie (uitvoering met tussenperiode)
C. Beschikbare tools en hulpmiddelen die toelaten om de
uitvoering van details beter over te brengen naar de
uitvoerder (nD details, software, visualisatie, …)
Er wordt bekeken welke innovatieve systeem- of componentoplossingen die de uitvoering verbeteren, veranderen of
vereenvoudigen bestaan en hoe deze presteren:
A. Innovatieve oplossingen worden geïnventariseerd en
geëvalueerd (zowel op papier als via proeven).
B. Ideeën voor nog niet bestaande technische oplossingen en
producten worden gegenereerd.
Om een klant (en financier) te overtuigen, is het belangrijk dat een
kwaliteitsvolle uitvoering en een performant eindresultaat
gegarandeerd worden. In deze taak wordt onderzocht hoe een
kwaliteitskader voor Doorgedreven, Stapsgewijze Renovatie er voor
de Vlaamse markt moet uitzien. Dit kan op product-, proces- en
projectniveau.

Augmented reality - ar-architecture

Detail-uitvoering W.J. Golz

Ledingdoorvoer – Helia Elektro
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MITECH – Ventilatie in
buitenisolatiesysteem

Kwaliteit doorheen het proces © DENA

WP 5: Renovatie-Advies-Tool - Marktbenadering
Hoe kan de klant best worden geïnformeerd, geadviseerd en
overtuigd? Kan deze aanpak worden vertaald in een business model,
of in inbreng van derde partijen?
Een belangrijk aspect bij energetisch renoveren is het informeren,
adviseren en overtuigen van de klant. Hiervoor worden verschillende
zaken uitgewerkt:
1.

Een leidraad op maat van de klant (particulier), bedoeld om
hem/haar voldoende te informeren over het belang, de
mogelijkheden en beperkingen van stapsgewijze, doorgedreven
energetische renovatie.

2.

Een Renovatie-Advies-Tool die de aannemer en architect toelaat
om de klant met kennis van zaken te ondersteunen in zijn
beslissingsproces
(keuze
maatregelen,
energieprestatie,
kostprijs, fasering, …).

3.

Business-model-aspecten die de klant moeten overtuigen
1. Integraal aanbod: wanneer de klant kiest voor een
doorgedreven renovatie, is het belangrijk dat de
betrokken uitvoerende partijen goed samenwerken om
tot een efficiënt eindresultaat te komen.
2. Financiering vormt een belangrijke uitdaging in vele
projecten. Er wordt onderzocht in welke mate en binnen
welke randvoorwaarden extern kapitaal kan worden
ingezet om energierenovaties ge(pre)financierd te krijgen.
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WP 6: Case study’s
Voldoen de tools en kennis aan de verwachtingen van de
gebruikers? Zijn ze praktisch bruikbaar in echte projecten?
Om de ontwikkelde tools en documenten te valideren en te
demonstreren worden verschillende case study’s uitgevoerd,
ondersteund door het RenoFase-projectteam:

-

Testen en gebruiken van de DiagnoseTool (WP1)
Toepassen van de Ontwerpgids en CashFlowSimulator (WP2)
Toepassen van de Renovatie-Advies-Tool in concrete gevallen
(WP5)

-

Toepassen, evalueren en demonstreren van verschillende
innovatieve na-isolatie-materialen en –systemen (WP3)

-

Gebruik van coördinatietools en knooppunt-details en –
oplossingen in een concrete werfomgeving (WP4)

-

Testen en demonstreren van nieuwe samenwerkingsvormen,
financieringsmechanismen en kwaliteitskader op product- en/of
projectniveau (WP4)

Renovatie naar passiefhuisstandaard © Bressers - VMSW

Enerzijds worden hierdoor de ontwikkelde tools getest en verbeterd.
Anderzijds vormen de case study’s een belangrijk communicatiemiddel voor verspreiding van kennis naar de brede doelgroep.
Binnenisolatie
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© Benergie.be

WP 7: Technologie-Innovatie-Platform
Hoe kan de markt van producenten en leveranciers van
bouwproducten en systemen inspelen op de praktische noden die de
uitvoerders hebben? Kunnen innovatieve oplossingen worden
uitgewerkt?
De kennis die wordt opgedaan in de voorgaande werkpakketten wordt
ter beschikking gesteld van bedrijven en consortia van bedrijven om hen
te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten,
producten en systemen. Via workshops en ondersteuning (rekenwerk,
testen, simulaties) wordt een dynamiek op gang gebracht bij de
toeleverende bedrijven om met innovatieve en verbeterde oplossingen
te komen. Innovatie wordt met andere woorden gefaciliteerd, met focus
op:
1. Innovatie bij na-isolatie van gevels
I. Er zijn verschillende interessante sporen denkbaar,
bijvoorbeeld aerogels, composietsystemen, phase changing
materials, ….
2. Innovatie voor knooppunt-oplossingen
I. Concrete sporen voor uitwerking kunnen zijn: aansluitingen
schrijnwerk
op
gevelisolatie,
prefab-knooppunten,
doorvoersystemen voor leidingen, draadloze technieken, …
3. Innovatieve systeem-oplossingen
I. Bepaalde systeemoplossingen kunnen moeilijkheden op de
werf vermijden, bv. integratie ventilatie in de buitenisolatie,
luchtdichtheidsoplossingen, integratie van zonwering in
isolatie of schrijnwerk, …

Aerogel - Aspen

Schüco International KGPassive house standard
window with integrated
solar shading

Walltite - BASF
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WP 8: Disseminatie
Hoe kan de doelgroep zo goed en zo snel mogelijk over alle informatie en
resultaten beschikken?
Via een multi-sporen-aanpak worden de kennis en tools zo snel mogelijk bij
de belanghebbende bedrijven gebracht.
Collectieve informatieverspreiding en innovatiestimulatie
• Via de website: www.renofase.be
• Publicaties, presentaties
• Studiedagen, workshops, …
• Infosessies, opleidingen
• Werfbezoeken
Innovatie-advies op maat:
• Begeleiding bij het eerste gebruik van de tools
• Technologisch Innovatie Advies: antwoord op concrete vragen

Projectbeschrijving RENOFASE – VERSIE 27.11.2013

Deliverables

&

Code Omschrijving
D1-1 Papieren versie diagnosetool
D1-2 DiagnoseTool
D2-1 Ontwerpgids
D2-2 CashFlowSimulator
D3-1 Rapporten Na-isolatie & vorstschade/houten elementen/dunne spouwen
D3-2 Databank systeemoplossingen
D3-3 Syntheserapport 'Innovatie voor gevelrenovatie'
D3-4 3 gevalideerde innovatieve systemen
D4-1 Tool - Interacties & Detaildatabank
D4-2 Syntheserapport: details voor nieuwe technieken & Gefaseerde uitvoering
D4-3 Methodologie 'Visualisatie uitvoering Renovatie-knopen'
D4-4 Uitgeschreven uitvoeringsvolgorde bouwknopen
D4-5 Syntheserapport 'Innovatie voor stroomlijning' (knooppunten & systemen)
D4-6 3 gevalideerde innovaties
D4-7 Syntheserapport: mogelijkheden voor kwaliteitsborgingskader in Vlaanderen
D5-1 Leidraad klant
D5-2 Renovatie-Advies-Tool
D5-3 Syntheserapport 'Samenwerking'
D5-4 Syntheserapport 'Financiering'
D5-5 Concrete implementatie van Samenwerking, Financiering & Kwaliteit
D6-1 Case study's - Diagnose & Design
D6-2 Case study's - Na-isolatie van gevels
D6-3 Case study's - Coördinatie
D6-4 Case study's - Samenwerking-Financiering-Kwaliteit
D7-1 TIP - Nieuwe ontwikkeling na-isolatie-toepassingen
D7-2 TIP - Nieuwe ontwikkeling knooppunt-toepassingen
D7-3 TIP - Nieuwe ontwikkeling systeem-toepassingen
D8-1 Opleidingen & Workshops: Diagnose, Ontwerp, Uitvoering, Kwaliteit
D8-2 Evenementen - Seminaries
D8-3 Algemene publicaties
D8-4 Wetenschappelijke publicaties
D8-5 Website
D8-6 Werfbezoeken (demonstraties)
D8-7 Vertaling projectoutput naar WTCB-Publicaties (TV, TR, …)
D9-1 Management-report: vervolgtraject Renovatie-Advies-Tool & TIP
D9-2 Aanbevelingen beleid

KPI’s
2J

4J

Leden Gebruikersgroep & Implementatiegroepen

60

80

Bedrijven aanwezig op algemene events

500

1200

Key Performance Indicators
KPI - Bereik

Bedrijven die specifieke opleiding volgen

100

400

Hits Website & specifieke onderdelen daarvan (/jaar)

5000

10000

Aantal technische vragen

25

100

Deelnemers werf-bezoeken & workshops

80

250

30

450

5

15

3

10

15

40

Case study's/gebruik buiten projectteam

/

30

Nieuwe producten/knooppuntoplossingen/systemen op de
markt
Nieuw marktaanbod 'integrale, gefaseerde renovatie' :
RenovatieTeam, Financiering, Kwaliteit

1

5

3

10

Software-ontwikkelaar biedt 'knooppunten-tool' aan

0

2

0

5

KPI - Innovativiteit
Gebruikers van de Tools a) Diagnose, b) Ontwerp, c) Uitvoering,
d) Adviestool
Leveranciers bezig met validatie- / ontwikkelings- /
innovatiedossier
Simulaties/RTD op innovatieve materialen
KPI - Implementatie
Case study's/gebruik begeleid door projectteam

KPI - Projectspecifiek
Vertaling projectoutput in WTCB-Publicaties (Technische
Voorlichting, Fiches, …)
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Planning
M3

M6

1 Diagnose Bestaande Toestand
Systematiek RVW Bestaand gebouw
Gevel: Diagnose & remediëring
Synthese: Tool & Rapport

M9

M12

M15

M18

M21

M24

M27

M30

M33

M36

M39

M45

M48

D1-1
D1-2

2 Ontwerp Doorgedreven Stapsgewijze Renovatie
Ontwerpgids
Cash Flow Simulator
Testcases
Synthese: Gids & Tool

D2-1

D2-2

3 Uitvoeringstechniek: Oplossingen voor na-isolatie van gevels
Hygrothermische prestaties
Databank systeemoplossingen
Innovatieve oplossingen

D3-1
D3-2
D3-3

4 Coördinatie
Globale coördinatie: interacties & details
Aangepaste details voor stepwise reno & innovatie
Dynamische details
Innovatieve knooppunt- en systeemoplossingen
Kwaliteitskader Doorgedreven Stapsgewijze Renovatie

D3-4

D4-1
D4-2
D4-3

D4-4
D4-5

D4-6
D4-7

5 Renovatie-Advies-tool
Leidraad klant
Advies-Tool
Renovatie-Team
Financiering

D5-1
D5-2
D5-3
D5-4

6 Case Study's
Diagnose & Ontwerp
Na-isolatie: verificatie & monitoring
Uitvoering - Coördinatie
Financiering & Samenwerking & Kwaliteit

D5-5

D6-1
D6-2
D6-3
D6-4

7 Technologie Innovatie Platform
Innovatieve geveloplossingen
Innovatieve knooppuntoplossingen
Innovatieve systeemoplossingen

D7-1
D7-2
D7-3

8 Disseminatie
Collectieve innovatiestimulering
Technologische dienstverlening
Kennisborging
9 Projectmanagement
Coördinatie
Relaties extern
Vervolgtraject

M42

D8-2

D8-2

D8-2

D8-4

D8-2

D8-3

D8-5

GG

D8-1
D8-7

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG
D9-1
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D9-2

