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POTTENGOEDSTRAAT 19, 1070 ANDERLECHT
RENOVATIE DAKAPPARTEMENT +OPBOUW
Epdm dakrubber op osb-beplating thermisch
onderbroken op houten roostering met 23cm
tussengeblazen papiervlokken isolatie boven
intelligente damprem

Zonneboiler

Regenwateropvang
tbv terrasplanten

Dampopen gevelpleister op 6cm
isolerende houtwolbeplating op houten
roostering met 17cm tussengeblazen
papiervlokken isolatie achter intelligente
damprem
- Heropwaardering bestaand stadsweefsel
- Doorgedreven hergebruik en renovatie

“Alles uit”-schakelaar
Dakvlakramen
met driedubbele beglazing
en dubbele rubberdichting

Dwarsdoorsnede
Formaldehyde-arm centraal
meubel daarin alle technieken
makkelijk bereikbaar
0

1

2m

Extensief groendak
- Openen ruimtes, behoud van hoofdstructuur
- Flexibel invulbaar leefplateau
- Elimineren koudebruggen
- Onveranderd eindgewicht

Epdm dakrubber op 6cm
harde rotswolplaten op
bestaande houten roostering
met 23cm tussengeblazen
papiervlokken isolatie
boven intelligente damprem

- Ambitie: doorgedreven Laag-Energie-Woning
- Box-in-box principe

IS O L A T IE IS O L A

Terras in thermisch behandeld hout

Zuidg
evel

Vide tbv lichtinval
onderliggend nivo

Gelaagd buffervat 500 liter
gekoppeld aan zonneboiler
als ondersteuning sww en vvw

Houtskelet tegen binnenzijde traphallwand
met 12cm ingeblazen papiervlokken isolatie
en intelligente damprem

Diepmodulerende gascondensatieketel
“Alles uit”-schakelaar

Douchewarmtewisselaar

Toilet met spoelonderbreking

Hotfill voor wasmachine
Droogruimte met extractie
ventilatieverluchting
Hoogrendements balansventilator
met wtw en fijnstoffilter

Slaapverdiep

N
Formaldehyde-arm centraal
meubel daarin oa alle
technieken makkelijk bereikbaar
Monumentenzorg: gevelaanzicht behouden
Nood aan buiten- en extra binnenruimte

Bergruimte plooifietsen
Centrale waterdrukbegrenzer
Ruimte voor afvalbeheer

Houtskelet tegen binnenzijde
gevels met 19cm ingeblazen
papiervlokken isolatie achter
intelligente damprem

Nood aan lichtinval

Dunne zwevende chappevloer
met lage temperatuur vloerverwarming
op 5cm drukvaste rotswol

Houten buitenschrijnwerk
met driedubbele beglazing
en dubbele rubberdichting

Behoud bestaande structuur
Opengewerkt leefplatteau garandeert
uiteenlopende benuttingsscenarios

Behoud bestaande gevel

Leefverdiep

Zuidg
evel

Discrete dakopbouw
Lichtvide

Daktuin

Situering :
Het betreft de verbouwing van een appartement op de bovenste (3e)
verdieping, en het toevoegen van een kleine uitbreiding op het huidige plat
dak (4e verd) van een appartementsgebouwtje met ongeveer 135m²
grondoppervlakte, uit de jaren dertig.
Het betreft een gezinswoning met 2 (mogelijkheid tot 4) slaapkamers, met
een thuiskantoor voor een architecte en een ontwerper.
De onderliggende verdiepingen van het gebouw zijn het bezit van andere
eigenaars.
Algemene filosofie :

NELE STRAGIER - JOOST D’HELLEM
POTTENGOEDSTRAAT 19
1070 BRUSSEL
METarchitectuur@gmail.com

Doorgedreven LaagEnergieWoning, weinig energiegebruik
Bestaand stadsweefsel opwaarderen
Constructieve hoofdstructuur behouden
Bezonning optimaliseren
Vlot aanpasbaar, meegroeibaar en wisselend gebruik toe te laten
Gebruik van materialen die schadelijke stoffen bevatten beperken
Voor grootstad zo gezond mogelijk binnenklimaat realiseren
Waardevolle buitenruimte creëren
Onderhoudsarme woning bekomen

Ontwerp :
Gebruik van de ruimte is vrij invulbaar
Duurzame degelijke materialen en -opbouwen
kastwanden uit modules die verplaatst/herbruikt kunnen worden
Alle technische leidingen goed bereikbaar gebundeld
Leefmilieu :
Pand aangekocht dat qua uitrusting en technieken volledig achterhaald was
Zo min mogelijk afbraak
Meegroeibare woning, dus werfafvalvoorkoming in toekomst
Herbruikbare elementen bij kringloopcentrum aangeboden
Mobiliteit :
Nabij het Zuidstation cruciaal element bij aankoop
Kastruimte plooifietsen

Netto energiebehoefte :
Verwarming
Ventilatie
Koeling
Verlichting
Sww

Netto energiebehoefte
Netto energiebehoefte
Netto energiebehoefte
Gemiddeld geinstalleerd vermogen
Elektrische energieverbruik
Netto energiebehoefte
Deel energiebehoefte sww hernieuwbaar

30,0
3 ,5
5 ,6
2,0
1,5
15,1
55%

kWh/m².jaar
kWh/m².jaar
kWh/m².jaar
W/m².100 lux
kWh/m².jaar
kWh/m².jaar

Productie :
Elektriciteit
Verwarming
Sww
Koeling

Opgewekte energie PV panelen
Bruto energieverbruik niet-hernieuwbaar
Bruto energieverbruik hernieuwbaar
Bruto energieverbruik niet-hernieuwbaar
Bruto energieverbruik hernieuwbaar
Bruto energieverbruik actieve koeling

11,12 kWh/m².jaar
30,0 kWh/m².jaar
9,6
11,5

kWh/m².jaar
kWh/m².jaar
kWh/m².jaar
kWh/m².jaar
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