
LEVERANCIERS 
BETONMETSELSTENEN

Béton de la Lomme S.A. 
Parc Industriel 
B-5580 Rochefort 
T: 084 21 34 40 
F: 084 21 19 70 
www.betondelalomme.be

Coeck N.V. 
De Laetstraat 6
B-2845 Niel
T: 03 880 75 00 
F: 03 880 75 10 
www.coeck.be

Conforbeton S.A.  
Rue des Pays-Bas 48
B-6061 Montignies-sur-Sambre
T: 071 20 22 02 
F: 071 20 22 00 
www.conforbeton.be

Douterloigne N.V./S.A. 
Vichtsesteenweg 159
B-8570 Anzegem
T:  056 69 40 40
F:  056 68 09 14
www.douterloigne.be

Roosens Bétons S.A. 
Rue de Familleureux 152 
B-7170 Bois d’Haine  
T: 064 55 63 07
F: 064 55 77 09
www.roosens.com

Vandenbulcke & Olivier N.V. 
Ieperweg 112 
B-8800 Roeselare 
T: 051 23 24 20 
F: 051 22 85 76
www.vor-beton.be 

FEBE  /  Federatie van de Betonindustrie
Vorstlaan 68  /  1170 Brussel

T: 02 735 80 15  /  F: 02 734 80 15 
 www.febe.be  /  www.belblock.be 

Foto: arch. Ansfried Vande Kerckhove © Jasmine Van Hevel
VU: Eddy Dano, Vorstlaan 68, 1170 Brussel

Passief of 
lage energie?

Uw keuze,
onze oplossing.

Uw keuze,
onze oplossing.

Energiezuinig?
Wilt u energie besparen? Dan is een goede isolatie 

van de buitenschil van uw woning een eerste voor-

waarde. Door voor betonmetselstenen te kiezen, 

kunt u dankzij de thermische inertie van het beton 

uw energiefactuur echter nog sterker doen dalen. 

Thermische isolatie zorgt immers enkel voor een 

temperatuursregeling op het moment zelf. De ther-

mische inertie van de betonblokken zorgt er daar-

naast voor dat er in uw huis een meer constante 

temperatuur heerst, en er nauwelijks nog koeling of 

verwarming nodig is.

In de zomer wordt op het heetst van de dag de 

warmte opgeslagen, waardoor de warmtepieken 

afgevlakt worden en oververhitting wordt voorko-

men. De opgeslagen warmte wordt weer afgegeven 

bij afkoeling van de ruimte.

Doordat in de winter de wanden de opgeslagen 

warmte uitstralen, kan de thermostaat een aantal 

graden lager.



Lichte of zware blokken?
De temperatuur van de binnenwand van uw woning 

zal in belangrijke mate het temperatuursgevoel van 

de ruimtes of uw ‘thermisch comfort’ bepalen. 

Het gebruik van zware betonmetselstenen met een 

groot volumemassa laat toe de positieve en nega-

tieve temperatuurspieken af te vlakken, wat het 

thermisch comfort verbetert. Zware blokken zijn 

dus aangewezen voor huizen die quasi continu wor-

den verwarmd.

Indien thermisch comfort snel moet worden be-

reikt, gaat de voorkeur uit naar lichte betonmetsel-

stenen met een laag volumemassa, gekoppeld aan 

een kwalitatieve isolator.
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PASSIEFHUIS

LAGE ENERGIEWONING

i.s.m.

Passief of lage energie?
Een lage-energiewoning is door een verbeterde 

isolatie en een aangepast bouwconcept zodanig 

ontworpen dat er slechts weinig energie nodig is 

om het huis op een aangename temperatuur te 

houden. Een huis kan een lage-energiewoning 

genoemd worden wanneer haar K-peil (K = het 

energieverlies per m2) maximum K30 bedraagt.

Een passiefhuis gaat iets verder dan een lage-ener-

giewoning. Deze huizen houden een aangenaam 

binnenklimaat in zomer en winter, zonder een klas-

siek verwarm- of koelsysteem te gebruiken. Het 

K-peil van een passiefhuis bedraagt maximum K15.

Bij het bouwen van een lage-energiewoning of een 

passiefhuis zijn de uitvoeringsdetails van het groot-

ste belang (het juiste aantal spouwankers, koude-

bruggen vermijden,…), naast de dikte van de isolatie 

en uiteraard de keuze van de bouwmaterialen. 

Hoe dan ook, of u nu gaat voor een lage-energie-

woning of een passiefhuis: met betonmetselstenen 

maakt u steeds de juiste keuze. 

Passief of 
lage energie?

Beton-
metselstenen.

dakpannen

pannenlatten

tengellatten

Rectivent onderdakfolie

Powerroof 1 x 80 mm

naden dichtgekleefd

Powerroof 2 x 80 mm 

naden dichtgekleefd

keper

zinken slab

spondeplank

hanggoot

luchtspouw

zichtbetonmetselstenen

spouwanker

Eurowall 1 x 85 mm 

naden dichtgekleefd

Eurowall 2 x 85 mm

naden dichtgekleefd

dakspant

dampscherm

muurplaat

ringbalk

binnenpleisterwerk

betonmetselstenen
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