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SAMENVATTING

Gezien de huidige klimaatproblematiek is duurzaam bouwen een zeer actueel thema.
Binnen de ruime context van duurzaam bouwen, focust dit onderzoek op energiezuinig
bouwen. De bouwsector kent immers een groot energiebesparingpotentieel. Vanwege het
toegenomen bewustzijn rond energiegebruik werd in 2002 de Europese EPBD ontwikkeld,
met een herziening in 2010 die een bijna nul energie prestatie vooropstelt vanaf 2021. In
dit kader werd in 2006 de energieprestatieregelgeving (EPB) ingevoerd in Vlaanderen.

Vanwege het potentieel van architecturale ontwerpparameters om de energieprestatie
van een gebouw te beïnvloeden, samen met het feit dat belangrijke beslissingen met
impact op energie reeds in de vroege ontwerpfase worden genomen, wordt
energiezuinigheid best van bij het begin van het ontwerp geïntegreerd. Daarnaast mag
zomercomfort niet uit het oog worden verloren. De doorgedreven isolatie samen met de
toenemende buitentemperatuur onder andere, zorgen ervoor dat dit aspect steeds
belangrijker wordt. De gelijktijdige integratie van energie en zomercomfort omvat echter
een zeer complexe materie. Om geïnformeerde beslissingen hierover te kunnen nemen, is
er dus nood aan projectspecifieke informatie over de impact van architecturale
parameters op het energieverbruik en zomercomfort vanaf de start van het ontwerp.

In Vlaanderen treffen we vooral kleine architectenbureaus aan met een focus op
kleinschalige projecten. Daarom focust dit onderzoek op woningen. Voor deze projecten is
er doorgaans geen budget om specialisten reeds bij het ontwerp te betrekken en moet
informatie op een andere manier beschikbaar worden gesteld aan architecten.

Algemeen duiden deze aspecten op het belang van vroege ontwerpondersteuning m.b.t.
energie en zomercomfort voor architecten. De integratie van gebouwsimulatie in het
ontwerpproces biedt een mogelijke oplossing, maar de meeste bestaande tools zijn niet
ontwikkeld vanuit het perspectief van de ontwerper. Ook blijkt een link met de wetgeving
belangrijk. De EPB software is specifiek verbonden aan de Vlaamse regelgeving, maar
vraagt te veel input en is niet gemakkelijk in gebruik. Er is dan ook geen tool beschikbaar
die Vlaamse architecten kan ondersteunen vanaf het vroege ontwerp. In dit opzicht is
onderzoek nodig naar een ontwerpondersteunende tool die architecten helpt om inzicht
te krijgen in de impact van hun beslissingen op gebied van energie en zomercomfort vanaf
de start van het ontwerp. Het doel van dit onderzoek betreft de ontwikkeling van een
methodologie voor dergelijke tool. De specifieke focus ligt op de vroege ontwerpfase en
op het geven van relevante ontwerpfeedback op gebied van energie en zomercomfort,
rekening houdend met de beperkte input die in de vroege fase beschikbaar is. In eerste
instantie focust het onderzoek dan ook op de ontwikkeling van een wetenschappelijk
onderbouwde rekenmodule. Daarnaast moet de methodologie ook optimaal afgestemd
zijn op de werkwijze van architecten en het ontwerpproces. De gebruiksvriendelijkheid
van een energietool vormt daarom ook een belangrijke focus. De eigenlijke ontwikkeling
van de tool zelf valt buiten het doel van dit doctoraatsonderzoek.

Drie aspecten zijn belangrijk in relatie tot de methodologie, nl. de gebruiker van een tool
(architecten), de context (Vlaanderen, eengezinswoningen) en het ontwerpproces. Verder
omvat de thesis 3 delen, “ontwerpproces en ondersteuning” (deel 1), “energie en
zomerprestatie” (deel 2) en “transitie” (deel 3).


