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Duurzaam en ecologisch bouwen, dat is waar het bij ons om draait. Graag willen 

wij u overtuigen van onze visie en ons doorzettingsvermogen om op een andere 

manier te bouwen waar energiezuinigheid en comfort vooropgesteld worden. Wij 

gaan telkens net dat stapje verder zodat we niet alleen tegemoet komen aan de 

klimaatdoelstellingen van 2050 maar het nog beter willen doen. 

Wij doen zowel nieuwbouw als verbouwingen, klein of groot. Zolang er maar 

aandacht wordt besteed aan het bij-isoleren en na-isoleren op een ecologische 

wijze. Naast het bijcreëren van ruimte laten we de optie open voor het toepassen 

van latere energiezuinige ingrepen.

Bij het ontwerp kijken we dus naar de volledige nieuwbouwwoning of te verbouwen 

woning, die bijvoorbeeld in verschillende fases kan aangepakt worden. Verder kunnen 

wij voor uw woning of verbouwing dankzij enkele betrouwbare partners ook het  

volledige EPB-pakket aanbieden en maken wij voor u de ventilatieverslaggeving klaar. 

Neem een kijkje in dit boek en laat je inspireren door onze projecten. 

ARCHI-F ARCHITECTEN, 
hét ontwerpbureau voor uw droomwoning in hout. 



Een passief nieuwbouwproject dat zich onderscheidt met 
karakteristieke elementen in gevel en constructie.

Om een gunstig energetisch klimaat te scheppen is gewerkt met een lichte 
houtskeletstructuur, een stevig pakket isolatie en bijzondere aandacht 
voor de luchtdichting van de schil. Om een goed binnenklimaat te 
garanderen wordt een ventilatiesysteem met warmterecuperatie voorzien. 
De energetische schil wordt doorgetrokken in de keuze van de ramen. De 
performante ramen verrijken het project zowel fysisch als visueel. Het 
karakteristieke dubbelhoge raam dat in de voorgevel het dak doorboort, 
zorgt zo bijvoorbeeld voor een unieke lichtinval en genereert zowel 
specifieke doorzichten als een ruimtelijk gevoel.

De keuze om te werken met houtskeletstructuur en ecologische materialen 
is in geen enkele mate een beperking in de keuze voor specifieke 
afwerkingen in het interieur evenzo het exterieur. Er is gekozen voor 
een representatieve gladde witte pleisterlaag in de gevel gecombineerd 
met kleitegel op het dak. Deze neutrale witte lijn werd naar het interieur 
doorgetrokken met de gipsvezelplaten en witte pleisterlaag. De grotere 
donkere tegel gekozen als vloerafwerking werkt contrasterend en brengt 
een specifieke lichtwerking in het interieur.

Dit project bewijst dat een passief project ook een karakteristiek volume en 
afwerking kan hebben zonder een negatieve weerslag op de energetische 
prestatie van de woning. Passief is niet saai.

fotografie buitenkant woning: © Peter Truyers
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Een toonaangevend cohousingsproject zowel op sociaal,  
economisch als ecologisch vlak.

Dit project is het verhaal van een wedstrijdontwerp dat een vooruitstrevend gemeenschaps-
project is geworden. Het beslaat tien woningen met een oppervlakte tussen 65 en 130 m2,  
verdeeld in drie woongroepen. Deze beperkte woonoppervlakte is mogelijk dankzij het delen 
van functies als een wasplaats, berging en deelauto’s in een centraal gemeenschappelijk 
gebouw: het Common House.

Wat dit cohousingsproject zo uniek maakt is enerzijds de ecologische aard van het project: 
alle woningen en het Common House worden in houtskeletstructuur opgetrokken. Anderzijds 
is het grootste deel van dit project zelfbouw: de bewoners bouwen zelf hun woningen en 
gemeenschappelijke ruimtes met uitzonderingen van een aantal gespecialiseerde werken zoals 
isolatie inblazen en gevelmetselwerken. De zelfbouwers krijgen nauwe begeleiding van zowel 
de aannemer als de architect. Dit resulteert in meer controle en een preciezer resultaat. Dit 
heeft ook een positieve invloed op de groepsgeest van de cohousers onderling.

Ondanks het sterke gemeenschapsgevoel heeft elke woning zijn eigen identiteit. In overleg met 
de architect werden voor elke woning specifieke gevelmaterialen (steen versus beplanking), 
interieurafwerkingen (pleister, leem, tegels …), terrasaanleg en diverse afdaken gekozen. 
Dankzij de flexibiliteit van zowel de cohousers als de aannemers en vooral de architect is 
deze diversiteit mogelijk. Naast de private tuinen zijn er ook grote, gedeelde buitenruimten 
met onder andere picknicktafels. Hier bevindt zich ook de wadi die bij hevige regenval het 
regenwater opvangt en laat infiltreren in de bodem. Voorts beschikt elke woning over de 
nodige technieken zoals een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, toegang tot gedeelde 
zonnepanelen, zonneboilers, (gemeenschappelijke) warmtepompen … om het hele project zo 
energetisch neutraal mogelijk te maken.

2 / PROJECT COHOUSING TRIS

5



6



Deze aanvankelijk doorsnee Vlaamse woning wordt door middel van  
een energetische renovatie getransformeerd tot een tijdloze woning  
geschikt voor een jong en groeiend gezin.

Het project is een balans van toevoegen en weghalen binnen het kader van een zonevreemde 
woning met de volumetrische beperking van 1000 m3 aan gebruiksruimten. Zo werd de 
achterzijde van de bestaande woning deels afgebroken en de bestaande buitenwanden aan 
de buitenzijde geïsoleerd met een houtskeletbouwstructuur. Tegelijk vervangt een nieuwe 
verdieping met plat dak het bestaande hellend dak. De houtskeletstructuur van de verdieping 
sluit naadloos aan met deze rond de bestaande woning. Een verdiepingshoge vide ontstaat in 
de leefruimte met een karakteristieke ruimtelijkheid tot gevolg. Goed energetisch presterende 
ramen worden in alle raamopeningen geplaatst met extra aandacht voor de luchtdichting van 
de aansluiting. Het geheel wordt afgewerkt met een combinatie van een gevelsteen en houten 
beplating.

Gezien de woning hoogenergetisch en zeer luchtdicht is afgewerkt, wordt er extra aandacht 
besteed aan oververhitting met het voorzien van een afdak en screens op alle ramen in warme 
gevels.

In het interieur wordt deze energetische trend voortgezet. Een nieuwe, geïsoleerde vloeropbouw 
wordt voorzien met tegel- en laminaatafwerking op het gelijkvloers. Een ventilatiesysteem D 
met warmterecuperatie wordt verwerkt in het verlaagde plafond om de luchtkwaliteit te 
garanderen. Gipsvezelplaten met pleister zorgen verder voor de ultieme gladde afwerking van 
muren en plafonds zowel in het bestaande als het nieuwe gedeelte van de woning.

Dankzij alle ingrepen is deze woning klaar om een duurzame toekomst te bieden aan zijn jonge 
inwoners.

3 / PROJECT STER
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Een beperkte uitbreiding met  
een duurzame impact.

Een kleinschaliger project waarbij de 
uitbreiding van de woning is vervaardigd 
door middel van een houtskeletstructuur. De 
aanbouw heeft een specifieke dakopbouw 
met een extensief groendak en een zone 
voorzien voor zonnepanelen. Tegelijk zijn 
er twee afdaken vervaardigd uit trespa. 
De aanbouw zelf heeft zowel een houten 
gevelafwerking als trespaplaten die de 
visuele overgang naar de bestaande woning 
met gevelsteen begeleiden. De geïsoleerde 
vloeropbouw in de uitbreiding ligt op 
dezelfde nulpas als de afwerking van de 
bestaande vloer. Zo wordt er een vloeiende 
overgang gemaakt tussen het bestaande en 
de uitbreiding.

Deze aanbouw toont aan dat zelfs een 
beperkte uitbreiding van een bestaande 
woning een duurzame impact kan hebben, 
zowel naar bouwconstructie als naar 
technieken en ecodiversiteit met het 
groendak.

fotografie buitenkant woning: © Peter Truyers

4 / PROJECT HAM
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Een energetische renovatie is veel meer dan puur praktisch isoleren.

Dit project is een oefening in het evenwicht tussen wonen en natuurbehoud. Het betreft 
namelijk de energetische renovatie van een bestaand project in landschappelijk waardevol 
gebied aan de hand van houtskeletbouw. Niet alleen de reglementaire volumebeperking van 
1000 m3 vormde een uitdaging, ook de beperkte toegankelijkheid langs een minimaal zandpad 
en moerasomgeving vormde de nodige obstakels in uitvoering.

Betreft het energetische aspect was de schil de eerste prioriteit. De bestaande woning werd 
volledig ingepakt langs de buitenzijde met een isolerende houtskeletstructuur. Hierop werd 
een nieuw, sterk geïsoleerd hellend dak aangesloten dat het bestaande spantendak zou 
vervangen. Een nieuwe, isolerende vloer werd geplaatst met tegels die een parketafwerking 
suggereren. Het buitenschrijnwerk werd vervangen met hoog energetisch presterende 
ramen en deuren. Hierbij werd de tuingevel helemaal opengewerkt met een grote raampartij 
dat een adembenemend uitzicht biedt op dé eyecatcher van het project: het onbezoedeld 
natuurlandschap. Zowel vanop het gelijkvloers als de zolderverdieping heeft men prachtige 
zichten dankzij de grote vide in de leefruimte. De ruimtelijke kwaliteiten gegenereerd door deze 
vide, enkel begrensd door de nieuw geïsoleerde muren en het dak, vormt werkelijk het hart 
van dit project. Het gevoel dat men de prachtige omgeving binnen in het project trekt en in de 
natuur kan ontbijten is onmiskenbaar.

Het gebruik van ecologische bouwmaterialen om een minimale negatieve impact te hebben op 
de omgeving en een maximale positieve impact op het duurzame bouwen voelt haast als een 
voetnoot. Deze woonst is een getuigenis hoe een energetische renovatie veel meer kan zijn dan 
puur praktisch isoleren.

5 / PROJECT MARI
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Een spel van ruimtelijkheid in houtskeletbouw.

Deze nieuwbouwwoning lijkt zeer gelijkaardig aan de ééngezinswoningen in de buurt: een 
vrijstaande bebouwing bestaande uit twee bouwlagen met een hellend dak, twee geschakelde 
volumes waarvan er één terugspringt, een carport en een fraaie gevelsteen. Het project lijkt een 
traditionele woning. Toch is er één groot verschil met de naburige woningen: deze woning is 
opgetrokken in een houtskeletstructuur met hulp van de bewoners zelf.

Deze houtskeletstructuur met het dik isolatiepakket, de luchtdichte schil en goed energetisch 
presterende ramen en deuren zorgt ervoor dat deze woning energetisch een betere prestatie 
levert. De duurzame aard van het gebruikte hout maakt van deze woning een voorbeeld van 
een ecologische manier van bouwen.

Bovendien bewijst deze woning dat een houtskeletstructuur zeker geen saaie woonst hoeft te 
betekenen: een spel van ruimtelijkheid met een vide in de leefruimte, een trappenpartij met 
unieke doorzichten en een groot hoekraam met tuinzicht zorgt voor boeiende ruimten en een 
unieke lichtinval die doorheen de dag verandert. 

Ook de binnenafwerking is hedendaags en strak uitgevoerd met witgepleisterde muren en 
plafonds terwijl de vloerafwerking met het parket een warme gezelligheid naar het interieur 
afstraalt. De bewoners waren gedurende zowel het ontwerpproces als de bouwfase nauw 
betrokken in alle beslissingen en konden zo werkelijk zelf hun droomhuis bouwen.

Als conclusie behelst dit project alle mogelijkheden van een traditionele bouw zonder verlies 
aan ruimtelijkheid én heeft oog voor het ecologische aspect van bouwen.

6 / PROJECT WOKA
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Een typevoorbeeld van een duurzame verbouwing en renovatie in houtskelet.

Deze energetische renovatie met houtskeletstructuur heeft op technisch vlak enkele 
doorgedreven duurzame aspecten die ervoor zorgen dat de woning een zeer goed E-peil heeft. 
Bovendien werd dit project in twee fases uitgevoerd en bleven de bewoners in het project 
wonen tijdens de verbouwing.

De bestaande woning is langs de buitenzijde volledig ingepakt met een stevig geïsoleerde 
houtskeletstructuur door de bewoners zelf. Deze nieuwe schil sluit direct aan op de 
houtskeletstructuur van de nieuwe uitbreiding waardoor er geen koudebruggen of accidentele 
gevelverspringingen ontstaan in de afwerking. Deze afwerking is een combinatie van diagonale, 
lichtgrijze vezelcementleien om hitte te reflecteren en verticale houten beplanking ter contrast. 
Het bestaande buitenschrijnwerk is vervangen door energetisch performante ramen en 
deuren. De uitbouw is ook grotendeels beglaasd en gedeeltelijk hoger dan de bestaande 
woning. Zo wordt er een lokale vide gevormd met wisselende lichtinval en additionele 
ruimtelijke kwaliteiten. De openingen van de warme gevels zijn allen voorzien van screens om 
oververhitting te voorkomen.

Op het vlak van technieken is deze woning een voorbeeld van groene energie en duurzaamheid. 
Er is een ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie geïnstalleerd om een gezond 
binnenklimaat in deze doorgedreven luchtdichte woning te verkrijgen. Ook wordt er een 
zonneboiler met buffervat van 1000 liter gebruikt zowel om het sanitair water te verwarmen als 
de woning zelf te verwarmen. Er is een regenwaterput waarvan het water gebruikt wordt voor 
het doorspoelen van de wc’s en het onderhoud van de permacultuurtuin. Zowel de woning als 
de tuin werken in symbiose samen om een zelfvoorzienende thuis te vormen voor de bewoners.

Deze woning is een typevoorbeeld van een duurzame verbouwing en renovatie in houtskelet 
met een lage impact op het milieu en een hoge impact op het leven van de bewoner-bouwer.

7 / PROJECT WONING ARCHITECT 

15



16



De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.
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