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context

In de Finstraat in Molenbeek is de afgelopen jaren gewerkt 
aan de realisatie van een woonproject dat om verschillende 
redenen vernieuwend is. Een vervuild, braakliggend terrein 
werd er omgetoverd tot 14 passieve koopwoningen voor kleine 
en grote gezinnen met een laag inkomen. Zowel het unieke 
samenwerkingsverband tussen het Buurthuis Bonnevie, het 
Brusselse Woningfonds, de CIRÉ en de eigenaars, verenigd 
in de organisatie l’Espoir, als de participatie van de gezinnen 
bij de totstandkoming van het project zijn bijzonder innovatief.

De hardnekkige wooncrisis waar Brussel al meer dan tien jaar 
mee worstelt, maakt het voor mensen met een laag inkomen, 
vaak nieuwkomers van de eerste of tweede generatie, zo 
goed als onmogelijk om een betaalbare woning te kopen of te 
renoveren. Op de huurmarkt krijgen veel migrantengezinnen 
dan weer te maken met discriminatie. Zij kunnen dus alleen 
nog dankzij een mirakel aan een correcte woning geraken.

Vooral de grote gezinnen hebben het moeilijk: voor hen zijn er 
weinig geschikte appartementen, noch op de privé-markt, noch 
in de sociale huisvestingssector. Wie een sociale woning wil, 
beschikt best over een stevige dosis geduld: tien jaar wachten 
is voor deze gezinnen geen uitzondering. De aankoop van een 
woning in de oude maar goedkopere arbeiderswijken rond het 
stadscentrum bood tot voor een tiental jaar nog een uitweg, 
maar ook die huizen zijn nu onbetaalbaar geworden - zelfs 
voor gezinnen met een redelijk inkomen.

Projecten als L’espoir kunnen bijdragen tot het oplossen van 
deze crisis. Dat er naast de huidige vormen van woonpolitiek 
- de bouw van sociale huurwoningen of de steun voor 
eigendomsverwerving op de privémarkt - ook alternatieve 
antwoorden zijn, wordt met het experiment in de Finstraat 
duidelijk aangetoond. Het bewijst dat met de oprichting van 
bouwgroepen en mogelijk ook het gebruik van formules zoals 
de Community Land Trusts kwalitatieve en duurzame woningen 
gebouwd kunnen worden met een meerwaarde voor de buurt.

Misschien nog het belangrijkst is de sociale dimensie van het 
project: de gezinnen van L’espoir hebben zich geëmancipeerd, 
zetten zich in voor hun nieuwe buurt, organiseren uitstapjes 
voor de kinderen,... Als ‘ambassadeurs du passif’ nemen ze 
zelfs de bewoners van andere, sociale passiefhuisprojecten in 
Brussel onder de arm en delen hun ervaringen met het wonen 
in een passief gebouw. Het toont aan dat mensen, wanneer 
ze de kans krijgen om volwaardig deel te nemen aan het 
maatschappelijk en economisch leven, kunnen veranderen van 
‘probleemgevallen’, die met publieke steun geholpen moeten 
worden, in actoren die een belangrijke bijdrage leveren aan de 
bouw van een betere buurt en een betere stad.

In 2008 al werd l’Espoir verkozen tot laureaat van de Brusselse 
Voorbeeldgebouwen. Sinds juni 2010 zijn de 14 duplexen 
bewoond. Peter van het project is Alain Hubert, de bekende 
poolreiziger en de man achter het poolstation Prinses Elisabeth. 



partners

Buurthuis Bonnevie is al dertig jaar 
actief in het centrum van Sint-Jans-
Molenbeek en werkt sinds de jaren ‘90 
niet enkel rond openbare ruimte en 
samenleven in de buurt maar ook rond 
de verbetering van de huisvesting. 
Momenteel omvat die werking onder 
andere een sociale permanentie voor 
huurders, een renovatiecentrum waar 
eigenaars advies krijgen, en acties die 
de structurele en politieke oorzaken van 
de problemen willen aantonen en aan-
pakken. Begin 2003 startte het Buurthuis 
een onderzoek naar mogelijkheden om 
slecht gehuisveste gezinnen samen te 
brengen en zelf geschikte woningen te 
creëren. Bonnevie heeft in dit project, 
samen met CIRÉ, ingestaan voor de 
omkadering van de gezinnen.

Het Woningfonds van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wordt betoe-
laagd door het Brussels Gewest om 
gezinnen met een bescheiden inkomen 
aan een woning te helpen. Dat doet zij 
onder andere door het verstrekken van 
goedkope leningen voor de aankoop van 
woningen, door het verhuren van wonin-
gen en door de bouw en verkoop van 
woningen. Het Fonds was jarenlang de 
beste optie voor de „kroostrijke” gezin-
nen: via de sociale leningen konden ze 
zelf een aangepaste woning zoeken en 
die dan daarna renoveren met renova-
tiepremies. Ook het Woningfonds begon 
rond 2003 te ervaren dat het moeilijker 
werd om dit publiek van grote, arme 
gezinnen nog te helpen. Zo waren de 
woningen die het Fonds zelf bouwde en 
tegen kostprijs op de markt bracht niet 
meer betaalbaar voor dit publiek. Het 
Fonds zocht naar oplossingen om daar-
aan tegemoet te komen.

CIRÉ of Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Etrangers groepeert 
24 verenigingen, gaande van sociale 
diensten voor asielzoekers tot vakbonden 
en internationale organisaties. Samen 
werken ze aan de problemen die te 
maken hebben met asielzoekers, vluch-
telingen en vreemdelingen. Ook binnen 
Ciré is een huisvestingsdienst actief die, 
in samenwerking met het Woningfonds, 
hulp verleent bij de aankoop van een 
woning. Om de gezinnen meer kansen 
te geven op de huizenmarkt zette Ciré 
een vernieuwend project op poten voor 
de oprichting van solidaire spaargroe-
pen. Deze spaargroepen helpen om een 
belangrijke drempel bij de aankoop van 
een woning, de betaling van het voor-
schot aan de verkoper, weg te werken. 
Door de stijgende verkoopprijzen bot-
ste ook dit systeem stilaan op zijn eigen 
grenzen. Samen met Bonnevie ging Ciré 
op zoek naar alternatieven.



proces en participatie

In 2003 vatte Bonnevie voor het eerst het plan op om samen met 
de grote families die bij hen om hulp kwamen vragen zelf voor 
huisvesting te zorgen. Het eerste idee was gebruik te maken 
van het tweede luik van een wijkcontract om aan een betaal-
bare prijs een gebouw aan te kopen en het dan, onder andere 
met renovatiepremies van het Gewest, te verbouwen. Binnen 
de lopende wijkcontracten in Molenbeek waren er echter geen 
leegstaande gebouwen opgenomen in luik twee. Wel stelde de 
gemeente een verwaarloosd terrein voor, gelegen in de Fin-
straat en eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij 
Le Logement Molenbeekois. Het wijkcontract Fonderie-Pierron 
voorzag de bouw van woningen op dit terrein.

Het buurthuis nam nu ook contact op met het Brussels Woning-
fonds: om het project te laten slagen moest het voor de toe-
komstige kopers immers mogelijk zijn om sociale leningen af 
te sluiten om het terrein te kopen en om uitstel van afbetaling 
te krijgen tot de woningen gebouwd waren. Een lening afbeta-
len en tegelijk huur betalen zou namelijk onmogelijk zijn. Het 
Woningfonds toonde zich bereid om aangepaste leningen toe 
te kennen en te helpen bij de uitwerking van het project.

Er werd een eerste schatting gemaakt van de totale kostprijs.  
Jammer genoeg werd hieruit duidelijk dat het oorspronke-
lijke plan teveel risico’s inhield voor gezinnen zonder enige 

financiële reserve. De kans was immers groot dat de bodem 
vervuild was; de sanering zou in dat geval voor een enorme 
meerkost zorgen ten laste van de families. Het Woningfonds 
kwam daarop met een nieuw voorstel. Zij zouden niet alleen 
de sociale leningen verstrekken, maar ook de rol van promotor 
op zich nemen; het terrein kopen, er sociale koopwoningen op 
bouwen en die nadien doorverkopen aan de gezinnen. Dit ver-
onderstelde echter een nieuwe aanpak; als openbare instelling 
is het Brussels Woningfonds immers verplicht om de procedure 
van algemene offerte-aanvraag of openbare aanbesteding te 
volgen. Terwijl het Buurthuis de toekomstige bewoners zoveel 
mogelijk wilde betrekken bij het ontwerp van de woningen zou 
er door de aanbestedingsprocedure dus nauwelijks contact zijn 
tussen hen en de architect. Het kwam er dus op aan een soli-
daire groep families samen te brengen en met hen een goed 
lastenboek op te stellen.

CIRÉ had hiermee ervaring en er werd besloten om de toekom-
stige bewoners te organiseren naar het beeld van de solidaire 
spaargroepen; dat zou dienen om een startkapitaal voor de 
mede-eigendom samen te stellen en de families, die elkaar niet 
kenden, dichter bijeen te brengen. Uit een groep van 30 fami-
lies werden 16 gezinnen gekozen. Twee gezinnen zouden vrij 
snel afhaken, van de overblijvende veertien families zouden er 
uiteindelijk nog vier het project verlaten en vervangen worden.
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premie BHG Voorbeeldgebouwen
€ 164.970
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€ 38.732

BTW-reductie op 500.000 euro
€ 105.000

Sinds de eerste kostenraming in 2003 was ondertussen twee 
jaar verlopen. De steile klim van de bouwprijzen en de kans op 
bijkomende saneringskosten maakten het project terug onhaal-
baar voor de gezinnen die men op het oog had. Er waren dus 
bijkomende middelen nodig van de overheid. Gelukkig kwam 
net op dat moment het Grootstedenbeleid op de proppen met 
de huisvestingscontracten. Projecten van privépartners zoals 
verenigingen kunnen hierbij ondersteund worden, maar enkel 
via het gemeentebestuur met wie het huisvestingscontract is 
afgesloten. In mei 2005 slaagde men erin om het project te 
laten opnemen in het Molenbeekse huisvestingsplan en werd 
de reddende subsidie van € 190 000 toegekend. Achteraf, in 
2008, zou men nog een tweede keer een beroep moeten doen 
op Grootstedenbeleid. De tweede subsidie bedroeg € 110 000.

Eind 2005 en begin 2006 werd tijdens drie ateliers een pro-
gramma van eisen opgesteld met de uiteindelijke groep gezin-

nen: de woonbehoeftes van de verschillende families werden 
tijdens groepsdiscussie’s ontleed en samengevat in een docu-
ment dat deel zou uitmaken van het aanbestedingsdossier. De 
wensen van de toekomstige bewoners zijn daarin gegroepeerd 
volgens vijf belangrijke thema’s:

• de organisatie van het samen wonen: conflicten vermijden 
door de gemeenschappelijke ruimtes te beperken

• de woningtypologie: duplexappartementen die zoveel 
mogelijk het idee van een eengezinswoning benaderen

• het licht: zo veel mogelijk natuurlijk licht
• buitenruimtes: private terrassen of tuinen
• de kostprijs: betaalbare woningen (max. 1200 €/m²) met 

een zo laag mogelijk energieverbruik
• het beeld naar de buitenwereld: duurzame materialen en 

een positieve uitstraling, anders dan die van de typische 
sociale woningen

overleg met de toekomstige bewoners bezoek aan een passiefhuis



aanbesteding en uitvoering

In deze ateliers werd ook het programma bepaald: het aantal 
appartementen, de minimale oppervlakte, het aantal kamers, 
de maximale kostprijs,... Ook dit programma zou worden opge-
nomen in het lastenboek van het Woningfonds. Tenslotte moest 
voor stedenbouw nog een derde element worden toegevoegd: 
de bouw van ondergrondse garages. Een controversiële 
ingreep gezien de meerkost voor het afgraven en saneren van 
de vervuilde bodem, het duurzame opzet van het project en de 
uitstekende aansluiting op het openbaar vervoer.

In 2006 werd l’Espoir, de feitelijke vereniging van de gezinnen, 
officieel opgericht. In mei 2006, helemaal op het einde van het 
wijkcontract, werd het terrein in de Finstraat te koop aangebo-
den. Het Brusselse Woningfonds was de enige kandidaat en 
hun bod van € 60.000, een vierde van de geschatte waarde, 
werd een maand later door het college aanvaard.

Ondanks de goedkope grond en de beloofde subsidie van 
Grootstedenbeleid bleven de verenigingen ongerust over de 
haalbaarheid van het project voor de armste leden van de 
groep. Dus bleven ze zoeken naar bijkomende financierings-
mogelijkheden. Die waren deze keer misschien te vinden bij 
Minister van leefmilieu Huytebroeck. Zij dacht op dat moment 
na over de invoering van een premie voor iets wat toen nog 
relatief onbekend was, passiefhuizen. Het Gewest zou tus-
senkomen voor 100 €/m². Voor l’Espoir zou de financiële winst 
vooral te halen zijn uit de lagere energiefactuur. Het concept 
was nog nieuw maar sloot nauw aan bij de richtlijnen van de 
families. Na een infosessie van het Plateforme Maison Passive 
en een warm onthaal in één van de eerste passiefhuizen in 
Zemst waren ook de sceptici onder de leden van l’Espoir over-
tuigd. Het Brusselse Woningfonds consulteerde verschillende 
specialisten en stemde in met deze keuze.

In mei 2007 keurden de verschillende partijen het lastenboek 
voor de openbare aanbesteding goed. Het bevat onder andere 
het programma dat door l’Espoir was opgesteld en de lijst met 
haar prioriteiten. Ook de toewijzingscriteria zijn veelzeggend: 

• het belangrijkste criterium, voor 40 van de 100 punten, is 
de kostprijs (maximaal 1200 €/m²)

• de volgende 40 punten zijn voor de architecturale kwaliteit
• ook 10 punten voor milieuvriendelijke maatregelen zoals 

besparingen op water en elektriciteit, gebruik van ecologi-
sche materialen, ...

• en tenslotte 10 punten om de mogelijke vertragingen te 
evalueren door afwijkingen op de stedenbouwkundige 
voorschriften

De klassieke aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fases: 
de aanstelling van een architect (met een schatting van de kost-
prijs), gevolgd door de keuze van een aannemer op basis van 
prijsoffertes. Voor l’Espoir koos het Woningfonds echter voor 
een gecombineerde aanbesteding met mogelijkheid tot onder-
handelen. Architect en aannemer vormen daarbij een con-
sortium dat een gemeenschappelijk voorstel indient. Het bod 
omvat zowel een architectuurontwerp als een prijsofferte. Deze 
manier van werken is tijdsbesparend en biedt meer zekerheid 
over de uiteindelijke kostprijs. Bovendien kan het afgeleverde 
project goedkoper zijn, omdat architect en aannemer in de con-
ceptfase kunnen overleggen over een aantal technische keu-
zes. Hoewel ook deze nieuwe formule niet zonder risico’s is, 
leverde ze in dit geval een positief resultaat op.

presentatie van de 7 projectvoorstellen



Zeven verenigingen van aannemer en architect reageerden op 
de projectoproep en stelden in oktober 2007 hun plannen voor 
op het kantoor van het Brussels Woningfonds. In de maanden 
die daarop volgden, kwamen de families verschillende keren 
per week samen om na te denken en te overleggen over de 
keuze: voor mensen die niet de gewoonte hebben om plannen 
te lezen was het doorgronden van de zeven projecten dan ook 
een ernstige inspanning.

Een van de projecten sprong er al gauw uit: dat van de associ-
atie tussen architect Carnoy en de aannemers Entrebois en 
Degrave. Zij stelden veruit het goedkoopste project voor en 
slaagden er bovendien in om binnen dat budget de ruimste 
woningen te realiseren. Ook op alle andere vlakken beant-
woordde dit ontwerp zeer goed aan de verwachtingen. Maar 
er was een probleem: het project stelde een gebouw voor met 
een volledige houtstructuur. Een woongebouw van die schaal 

(gelijkvloers plus drie verdiepingen) was in België nooit eerder 
gerealiseerd. Net als een jaar eerder, toen er moest gekozen 
worden of er al dan niet passief zou gebouwd worden, stonden 
de partners voor een moeilijke keuze: kiezen voor duurzame 
innovatie of voor een bouwwijze die haar degelijkheid al had 
bewezen en waar iedereen mee vertrouwd was.

Nadat de verenigingen in de literatuur al enkele geruststellende 
antwoorden hadden gevonden, trokken ze opnieuw de baan 
op met de toekomstige eigenaars. Ze bezochten een ander, 
kleiner gebouw met een houtskelet en het feit dat alles er stevig 
uitzag, dat het met het blote oog niet te onderscheiden viel van 
een klassieke woning en dat de geluidsisolatie in orde leek, 
gaven de doorslag voor de leden van l’Espoir. Opnieuw was het 
hun overtuiging die er voor zorgde dat ook het Woningfonds de 
stap waagde. Begin 2008 stemde de raad van beheer van het 
Woningfonds in met de keuze voor architect Carnoy.

Na de goedkeuring van de bouwvergunning begin 2009, werd 
gestart met de werken. Ook op technisch vlak ging het om een 
pilootproject. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de 
architect, de aannemers en verschillende adviesbureaus is het 
gebouw zonder noemenswaardige problemen opgetrokken. De 
bouwtermijn was opvallend kort, iets meer dan een jaar.

Tijdens de bouwwerken nam telkens een van de leden van 
l’Espoir deel aan de werfvergadering, daarbij begeleid door de 
architect van het buurthuis. Er werden ook vormingen georga-

niseerd over de organisatie van de mede-eigendom, er werd 
gewerkt rond energie en een atelier ingericht over het schilde-
ren van de woning. De families kwamen ook samen om na te 
denken over de inrichting van de voor-en achtertuintjes.

De „blower-doortests” verliepen positief en in juni 2010 waren 
de appartementen in de Finstraat bewoond. Op 3 september 
werden op de zetel van het Woningfonds de akten getekend 
en werden de leden van l’Espoir eindelijk officieel eigenaar van 
de woning waar ze bijna vijf jaar zo hard hadden voor geijverd.

samen de plannen ontleden bezoek aan een woning in houtskeletbouw



architectuur







De 14 woningen van Espoir zijn uitgewerkt als duplex en samen 
gebracht in een compact volume. Ze tellen 2 tot 5 kamers en 
een oppervlakte tussen 85 en 150 m². De onderste apparte-
menten hebben een tuin op het gelijkvloers, de appartementen 
boven hebben balkons en terrassen.

De architectuur van Espoir is een combinatie van de participa-
tieve geschiedenis en de voorzichtige voorkeur van de bewo-
ners om de gemeenschappelijke delen tot een minimum te 
beperken. De woningen zijn zoveel mogelijk opgevat als aparte 
huizen, maar dan onder één dak. Dit vertaalt zich in de vele 
toegangsdeuren op het gelijkvloers, één toegang voor elke 
vier woningen, maar ook in de vele trappen - privé of gemeen-
schappelijk - die toch heel wat van het binnenvolume innemen.

Volgens dezelfde filosofie hebben de gevels elk een verschil-
lende, opvallende kleur gekregen. Dat minimaliseert ook de 
impact van het gebouw op de straat en zorgt voor een over-
gang tussen het grote appartementsgebouw vlakbij en de 
kleine huizen in de straat. De bepleistering is afgewisseld met 
een bebording in natuurhout; aan de tuinzijde voor de onderste 
appartementen, aan de straatzijde voor de bovenste.

Vooraan wordt in het bovenste gedeelte van het gebouw ook 
de link met de natuur gezocht: de houten boomstructuur van 
de balkons is bestemd om te worden overgroeid door klimplan-
ten en brengt, zowel symbolisch als reëel, een stukje natuur in 
een deel van de stad waar er grote nood aan is. De klimplan-
ten spelen bovendien een concrete rol bij het beheer van de 
bezonning: zonnewinsten tijdens de winter, schaduw tijdens de 
zomer. Tot slot draagt ook het groendak bij tot de vergroening 
van de buurt; de zonnepanelen op dat dak zorgen op hun beurt 
voor de productie van sanitair warm water.

Het participatieve karakter van het project kon de architect wel 
bekoren: “Het is al het voorafgaande werk door de bewoners 
dat me heeft aangetrokken: de drie workshops die ze gehou-
den hebben om het dossier van de wedstrijd voor te bereiden 
met daarin de dromen van iedereen, de financiële limieten, ...” 
De normale werfroutines werden vaak aangepast: “De leden 
van l’Espoir hebben de werf echt opgevolgd. Ze hebben bij 
alles geholpen, maar waren ook actief betrokken bij de beslis-
singen tijdens de bouwfase. Deze werf was voor iedereen een 
gelegenheid om te evolueren, zowel voor de architect als de 
aannemer, maar ook voor de bouwheren.

overleg met de architect opvolging van de werf





WANDOPBOUW

De keuze voor een houtskelet heeft zeker voordelen: de grote 
isolatiediktes kunnen gemakkelijk verwerkt worden, de fundering 
kan lichter zijn en de bouwelementen zijn relatief klein, wat niet 
onbelangrijk is op een stadswerf. De lichtere houtstructuur 
heeft echter ook een keerzijde: brandveiligheid en akoestiek 
vereisen hier een goede planning. Om de geluidsoverdracht 
tussen de duplexen te beperken, werden scheimuren over 
de hele oppervlakte ontdubbeld in twee aparte, geïsoleerde 
wanden. Om het massa-veer-massasysteem van de gemene 
muren verder te verbeteren zijn voorzetwanden voorzien die 
met U-profielen zijn bevestigd op de structuur.

Ontkoppelen wil echter ook zeggen dat de stabiliteit van het 
gebouw en de weerstand tegen de wind een stuk complexer 
worden in berekening en in uitvoering. Er waren dan ook enkele 
pronkstukjes van stabiliteit nodig om de grote raampartijen 
mogelijk te maken en de stijfheid van het gebouw te verzekeren.

Verder is er een duidelijke keuze geweest voor het gebruik van 
ecologische materialen: het constructiehout is PEFC-gelabeld, 
de isolatie bestaat uit ingeblazen cellulose, het massiefhout 
voor de trappen is van Belgische oorsprong en de vloeren zijn 
afgewerkt met linoleum.

constructie



De buitenwand is volgens de balloonmethode opgetrokken 
met bouwkasten van 24 cm, daarbij is tussen de I-liggers 
cellulose ingeblazen. Langs de binnenzijde doet een OSB 
dienst als dampscherm en uitstijving en is de wand afgewerkt 
met gipskarton, langs de buitenzijde is een minerale pleister of 
een houten beplanking gebruikt. De U-waarde is 0,163 W/m²K.

In de vloer is bovenop de betonplaat van de parkeergarage een 
houten roostering gemaakt met ingeblazen cellulose. Langs de 

bovenzijde werd een OSB geplaatst, daarop een akoestische 
onderbreking en vervolgens een afwerking met parket.

Ook in het platte dak  vinden we houten I-liggers met cellulose. 
De liggers zijn uitgedikt met hellingsspieën tot 24 cm hoog met 
daarop een bebording voor het plaatsen van de EPDM. Zoals 
aangewezen bij dit soort van compactdaken, is als dampscherm 
een vochtgestuurd membraan toegepast. Deze opbouw geeft 
het dak een U-waarde van 0,115 W/m²K.



in detail

technische installaties

De voorzichtigheid van de families en hun wens om burenruzies 
zoveel mogelijk te voorkomen, is ook bepalend geweest voor het 
ventilatieconcept: de installatie werd volledig gedecentraliseerd. 
Elke familie heeft dus een aparte ventilatie-unit en kan zelf het 
debiet regelen met een driestandenschakelaar.

De aan- en afvoerkanalen zijn allebei ontdubbeld en verlopen 
in de vloeropbouw tot aan de buitengevels: aanvoer langs 
de tuinzijde, afvoer langs de straatzijde. Omdat het ‘koude’ 
kanalen zijn binnen het verwarmd volume werden ze één voor 

één geïsoleerd. Vervolgens werd ook de ruimte tussen de 
vloerbalken volledig opgevuld met cellulose.

De verwarming van de appartementen gebeurt met een 
elektrische weerstand op de ventilatielucht. De temperatuur 
van die weerstand kan geregeld worden. Noot: het Brussels 
Gewest beperkte sinds 2011 de primaire energiebehoefte voor 
verwarming, sanitair warm water en hulpstroom tot 45 kWh/
m².jaar voor de toekenning van passiefhuispremies. Elektrische 
weerstandsverwarming wordt sindsdien dus feitelijk uitgesloten.

technische koker en ontkoppeling van de scheimuur | snede en plan



opvolging en sensibilisering

Het Buurthuis heeft tussen de voorlopige en de definitieve ople-
vering de werking van het gebouw opgevolgd en ondersteunt 
waar nodig de bewoners en de syndicus. Met de werkgroep 
energie wordt periodiek samengekomen om de ervaringen en 
verbruiken van de gezinnen te overlopen. Om te kunnen ver-
gelijken werd met elke familie eerst een analyse gemaakt van 
het verbruik in hun oorspronkelijke woning. Dat heeft gehol-
pen om het effect van de verhuis naar een passiefwoning op 
het gezinsbudget te becijferen. Meteen een hulpmiddel voor 

het Woningfonds om de hoogst haalbare, maandelijkse afbeta-
lingslast te bepalen.

Om de bewoners te begeleiden bij hun kennismaking met de 
passiefstandaard, heeft de architect een onderhoudsboek 
opgesteld dat zo pedagogisch en zo eenvoudig mogelijk is, met 
zo weinig mogelijk technische termen. Bonnevie werkte daarop 
verder met aangepaste fiches en een memo voor de bewoners.  
Deze documenten zijn terug te vinden op de blog van Espoir.

Voor de aanmaak van sanitair warm water wordt wel centraal 
gewerkt. Zo’n 40 m² aan thermische zonnecollectoren, 
gekoppeld aan twee boilers van 750 liter in de kelder, staan 
in voor ongeveer 40 % van de warmwaterbehoefte. Een 
condensatiegasketel van 40 kW springt bij wanneer nodig. 
Vanuit de kelder gebeurt de distributie naar de woningen over 
vier lussen, één per technische koker. Voor de afrekening is per 
appartement is een verbruiksmeter voorzien.

En dan het regenwater. Een groot deel daarvan wordt 
opgevangen in een waterput van 10 000 liter en gebruikt voor 
de schoonmaak van de woningen en de planten in de tuin. Een 
ander deel van het water wordt gebufferd in het groendak. Een 
compacte footprint en een minimum aan verharde terrassen 
maken ook de drainage van hemelwater mogelijk in de bodem: 
het niveau van de lokale grondwaterspiegel, vaak een probleem 
in grote steden, blijft op die manier beter op peil.

verbruiksgrafiek voor verwarming van twee gezinnen:
theoretisch maandverbruik (eindenergie) voor verwarming, sanitair warm water en huishoudstroom - referentiewoning (ver-

warmd maar niet in gebruik) - graaddagen (maatstaf voor hoe koud elke maand is)



memo en fiches

onderhoudsboek met praktische aanwijzingen
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