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Een INSPIRERENDE KIJK op veranda's

Verhalen over 
nieuwe stijlen, 
technologieën en ideeën 
voor veranda’s  van nu.
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Eigen productie van vouwwanden waarbij een of 
meerdere zijden van uw woning volledig kunnen 
worden opengezet, waardoor het buitengevoel ver-
sterkt wordt.

Zeer persoonlijke en klantgerichte aanpak. Eigen-
tijdse ontwerpen met vernieuwende accenten, 
3D-visualisatie van uw project. Verfijnde creaties, 
volledig vervaardigd in eigen constructie-atelier en 

gemonteerd door onze eigen plaatsingsploegen.

Uitbreiding leefruimte, keuken, bijgebouwen, 
poolhouses, ook totaalconcepten zijn mogelijk. 
Correcte na-service, meer dan 25 jaar ervaring 
staat hiervoor garant. Tal van mooie referenties 
over heel België. Onze tevreden klanten zijn onze 
beste reclame.

•algemene gegevens•
Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem
URL: www.adrconstruct.be
E-mail: dir@adrconstruct.be
Statutaire naam: ADR Construct
Ondernemingsnummer:  
BE 0443 354 138
Jaar van oprichting: 1991
Lid van de NFVC sinds: 2008
Tel: 03 320 80 80

Branche: alu. buitenschrijnwerk, 
veranda’s, lichtstraten, ramen  
en deuren, vouwwanden.
Constructies in: aluminium

•Kerncijfers 2018•
Aantal gerealiseerde projecten: 148
Gemiddeld budget excl. BTW en  
architect: volgens ieders budget
Aantal werknemers: 18

•Werkregio•
ADR Construct realiseert projecten  
in heel België.

ADR CONSTRUCT Herentalsebaan 451 - 2160 Wommelgem
www.adrconstruct.be - dir@adrconstruct.be - T 03 320 80 80

ADR CONSTRUCT

COMPANY PROFILE  VIVAVERANDA

EIGENTIJDSE EXCLUSIEVE WOONVERANDA’S & TUINKAMERS.
Doorgedreven maatwerk met oog voor de allerkleinste details. Gespecialiseerd  
in moderne woonveranda’s en orangerieën in steellook, uiterst fijne profielen  

die een klassevolle uitstraling en karakter geven.
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SMAKELIJKE
DUBBELE WINST 

ARCHITECT: KRISTIN VERVOORT 
FOTOGRAAF: CATHERINE POELS

ADR CONSTRUCT | VERANDA + PERGOLA

De uitbouw is volledig in harmonie met de stijl van de woning.  
ADR Construct nam gelijktijdig met de verandaconstructie de 
vervanging van alle ramen van de woning voor zijn rekening, met 
een harmonieuze look als gevolg. De keuze viel op het slanke SL 
38 aluminiumprofiel van Reynaers Aluminium, gecombineerd 
met het CF77 Slimm Line vouwwandprofiel. Door de op maat 
verwerking van ‘steel look’ profielen, krijgt het geheel de 
uitstraling van een klassieke stalen orangerie. De vouwwand 
laat de veranda haast naadloos overvloeien in de aanpalende 
pergola. Gezien het vouwwandsysteem superisolerend is, geniet 
men alle seizoenen optimaal van deze ‘tuinkamer’.
 

Het platte dak van de veranda sluit precies op dezelfde 
hoogte als de dakrand van de woning aan, evenals het dak 
van de pergola, dat onderaan is afgewerkt met cederhouten 
planchetten. Het verandadak is gesloten gehouden en voorzien 
van ingebouwde plafondspots. Het ‘warme dak’ met als typisch 
kenmerk dat de isolatie zich aan de buitenzijde van het dak 
bevindt, heeft een zeer hoge isolatiewaarde en is afgewerkt met 
een EPDM-rubberfolie.

Realisatie: ADR CONSTRUCT
Tekst: Eduard Coddé
Foto's: ADR Construct

De eigenaars van een mooi door groen omgeven landhuis zochten naar uitbreiding van hun woonruimte. ADR Construct 
adviseerde een architecturaal naadloos geïntegreerde uitbouw achteraan het bestaande overdekte terras van de woning. 
Dat resulteerde in een dubbel voordeel: een gezellige eetkamer als uitbreiding op de keuken, met uitzicht op de tuin en een 
opwaardering van de buitenbeleving dankzij een ruime open pergola.
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TRENDY PLAT DAK

GESLOTEN EN OPEN
Platte daken zijn in eerste instantie gesloten, maar bij verandabouw 
is dat eerder uitzondering dan regel. 

Een plat verandadak leent zich immers bij uitstek om gericht licht 
binnen te halen via één of meer lichtkoepels of een glasinzet. 
Met dat laatste bedoelen we een lichtstraat die ook alweer 
verschillende variaties kan laten zien. Ze kan bestaan uit een vlakke 
glasstrook, een schuin hellend glasvlak (vergelijk lessenaarsdak) 
of een glasinzet met zadeldakvorm. Zowel vorm, grootte als 
plaatsing in het platte dakoppervlak kunnen vrij bepaald worden 
in functie van de gewenste lichtinval, de oriëntatie van de veranda 
en de inrichting/functie van de woninguitbreiding. Een grondige 
voorbereiding en het advies van de ervaren verandaspecialist 
dringen zich hier op.

De uitvoering van een lichtkoepel of lichtstraat kan bovendien 
zo gekozen worden dat de voordelen van nachtkoeling voor het 
grijpen liggen. Door ‘s nachts de koele lucht binnen te halen en de 
warme lucht te laten ontsnappen, blijft de temperatuur binnen veel 
langer aangenaam. Het openen van een lichtkoepel of elementen 
uit een glasstraat kan manueel, maar is nog comfortabeler met 
motoraandrijving en bediening op afstand. Het neusje van de zalm 
is de koppeling met een domoticasysteem, zodat het openen/
sluiten zonder omzien automatisch gebeurt, zelfs rekening 
houdend met de binnen- en buitentemperatuur!

De constructie van een plat dak is ogenschijnlijk eenvoudiger 
maar kan ook best complex worden. Het is een constructievorm 
die zich bij uitstek leent om goed te isoleren zonder daarbij enige 
afbreuk te doen aan de esthetische kwaliteiten van het geheel, 
een basisvoorwaarde om een volwaardige leefruimte te realiseren. 
Het plat dak kan volledig gesloten blijven en laat zich gemakkelijk 
voorzien van een dikke isolatielaag. Omdat de overtuiging dat 
een zuidoriëntatie de beste keuze is voor het maximaal genieten 
van de zon nog steeds diep geworteld zit, is aandacht voor een 
efficiënte isolatie meer dan nodig. Een zuidelijke oriëntatie haalt 
weliswaar maximaal zonlicht binnen, maar dat gaat gepaard met de 
grootste natuurlijke opwarming. Om een aangenaam woonklimaat 
te verzekeren in de veranda zonder te moeten beroep doen op 
intensieve koeling - wat de energiefactuur alleen maar de hoogte 
instuurt – is een aangepaste (dak)isolatie onontbeerlijk.  

Een te overwegen optie is om het plat dak boven de 
verandaconstructie door te trekken en zo aanpalend een overdekt 
terras te laten ontstaan. Dat is bijvoorbeeld een aanrader wanneer 
de veranda is ingericht als keuken. Het aansluitend overdekt terras 
nodigt uit om vaker buiten te eten, wat ook lukt dankzij de geboden 
beschutting. De buitenbeleving wordt opgewaardeerd door een 
open terras aan te vullen met een overdekt terras, waardoor 
optimaal kan worden ingespeeld op de weersomstandigheden, in 
het bijzonder tijdens de tussenseizoenen.

Nu de bouw van een veranda al geruime tijd een bewuste keuze is om de woning ruimer en lichter te maken, maar 
vooral ook om de toegevoegde ruimte maximaal te benutten en elke dag van het jaar te bewonen, plaatst het plat dak 
zich als de absolute favoriet. Een plat dak gaat samen met een hedendaagse en vooral tijdloze architecturale stijl voor 

de veranda, een stijlkeuze die zich ook bij de woningbouw veralgemeend doorzet.  

ARCHITECTUUR & DESIGN | ADR CONSTRUCT
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PLATTE DAKEN MET MEERWAARDE 
Een plat verandadak dient zich eventueel ook aan voor de aanleg 
van een groendak, wat zowel voordelen heeft voor het woonklimaat 
in de veranda als voor het uitzicht vanuit een hoger gelegen kamer 
die uitkijkt over de verandaconstructie. Een groendak biedt 
interessante eigenschappen als thermisch en akoestisch isolator. 
Groendaken gaan gepaard met een aanzienlijke belasting van het 
dak en bijgevolg moet het draagvermogen van de veranda hierop 
berekend worden. Ook de afwatering verdient speciale aandacht. 
Voor de beplanting komen hoofdzakelijk vetplanten, kruiden en 
grassen in aanmerking. Een groendak is drie jaar na de aanleg in 
staat om zichzelf ecologisch in werking te houden. Een andere 
optie is om het plat dak van de veranda uit te voeren als terras bij 
de hoger gelegen kamer. Dat kan zeer aangenaam zijn als extraatje 
voor de slaapkamer. Ook hier is een aangepast draagvermogen van 
het verandadak onontbeerlijk.

Tenslotte is er ook meerwaarde te halen uit de afwerking van 
de opstand van het platte dak. Deze kan als oversteek worden 
uitgevoerd en zo gedeeltelijk bijdragen tot de zonwering. 
Verdere mogelijkheden zijn de integratie van verlichting en/of 
buitenzonwering.

Zoveel mogelijkheden, zoveel keuzeopties. Neem rustig de tijd voor 
een grondige voorbereiding en informeer bij een gespecialiseerd 
verandabouwer.

Tekst: Eduard Coddé

ADR CONSTRUCT | ARCHITECTUUR & DESIGN

De achtergevel was eerder 
gesloten en vertoonde nogal 
wat in- en uitsprongen. Het 
ontwerpteam besloot om 
alles mooi strak te maken en 
de achtergevel over de volle 
breedte open te breken om er 
een veranda met panoramisch 
allure in te stoppen. Het 
voorstel werd meteen op 
applaus onthaald door de 
eigenaars. Voor de constructie 
selecteerden de ontwerpers 
aluminium profielen en 
glas met hoog isolerende 
eigenschappen als basis. 

Gezien het uitbreken van de 
achtergevel, waren ingrijpende 
verstevigingswerken aan de 
aanzetlijn met de woning 
noodzakelijk.

RUIMTELIJKHEID
Royaal bemeten kamerhoge 
glasvlakken zijn mooi 
symmetrisch verdeeld over 
de ganse breedte van de 
achtergevel. Een aantal 
van deze vlakken zijn als 
schuifraamdeuren uitgevoerd, 
zodat bij mooi weer de 

leefkeuken naadloos aansluit 
op de buitenleefruimte. De 
strak uitgevoerde kroonlijst 
kreeg een ruime oversteek 
en is onderaan bekleed met 
cederhout. De ingewerkte 
spots geven het geheel ’s 
avonds nog meer cachet. 
Niet alleen de panoramisch 
aan elkaar geregen 
glasvlakken zorgen voor 
licht en ruimtelijkheid, ook 
de lichtstraat over de volle 
breedte van de achtergevel 
die ter hoogte van de 
scheidingslijn tussen woning 

en veranda werd geïntegreerd, 
draagt daar toe bij. De grote 
glasvlakken zijn hellend 
gemonteerd, wat naast het 
voordeel voor de lichtinval ook 
nog helpt om ze schoon te 
houden. Ingebouwde spots in 
het platte dak en parallel aan 
de lichtstraat, maken deze 
realisatie helemaal af. 

Realisatie: ADR Construct 
Tekst: Eduard Coddé
Foto's: ADR Construct 

BREEDBAND V ISIE
Een aanzienlijke uitbreiding van de beschikbare woonruimte om er een moderne leefkeuken en dito 

zithoek in onder te brengen, was de uitgangsbasis voor het zoeken naar een geschikte partner voor de 
projectrealisatie. ADR Construct overtuigde met een grondige metamorfose van de achterzijde van de 

woning door het inbrengen van een modern gestileerde verandaconstructie.

BREEDBAND VISIE | ADR CONSTRUCT
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NOORDEN: 
Een noordelijke oriëntatie betekent dat er nauwelijks direct 
invallend zonlicht is en verwarming tijdens de wintermaanden 
onvermijdelijk is. Een voordeel kan zijn dat de koelte als gevolg 
van deze oriëntatie tijdens de warme maanden helpt om de 
temperatuur in de aanpalende vertrekken van de woning te 
verlagen. Een noordelijk georiënteerde veranda leent zich bij 
uitstek voor het onderbrengen van een atelier, een thuiskantoor 
of ook als inkompartij voor de woning. 

OOSTEN: 
Bij een oostelijke oriëntatie dringt het zonlicht vele uren door in 
de woning (6 u - 13 u), wat ook impliceert dat de temperatuur 
in de voormiddag al enkele graden kan stijgen. Deze oriëntatie 
is ideaal voor het inrichten van een keukenveranda, liefst 
aangevuld met een ontbijthoek, of ook als hobbyruimte.

ZUIDEN: 
Voor velen is dit altijd de favoriete oriëntatie geweest, het 
gevolg van een aangename natuurlijke lichtinval en een mooi 
uitzicht op de tuin. Een zuidelijke oriëntatie haalt maximaal 
zonlicht binnen, maar gaat gepaard met de grootste natuurlijke 
opwarming en vereist een aangepaste zonwering.

WESTEN: 
Ook bij een westelijke oriëntatie is het zonlicht een bondgenoot, 
zeker tijdens de zomermaanden. Dit is een aangewezen 
oriëntatie voor wie ’s avonds lang wil nagenieten van de zon. 
Ideaal dus voor een gezellige zithoek. De overheersende 
windrichting is echter ook het westen en het zuidwesten, 
waardoor een aangepaste isolatie alle aandacht vereist. 

TUSSENIN: 
In de meeste gevallen zal de oriëntatie niet strikt gebonden 
zijn aan één van de vier windstreken, maar ergens tussenin 
liggen. Een zuidoostelijke oriëntatie wordt als bijzonder 
aangenaam ervaren, omdat hier heel wat zon binnendringt 
zonder overdreven opwarming uit te lokken. Optimaal voor de 
inrichting van een woonkeuken, al blijft zonwering ook hier een 
aandachtspunt. De warmste uren van de dag (namiddag) staat 
de zon zuidwest en de wind waait ook heel vaak uit deze hoek.

tekst: Eduard Coddé
foto's: INK bvba

De oriëntatie is één van de belangrijkste factoren in het kader van het gebruik en de lange 
termijn tevredenheid over de meerwaarde van de verandaconstructie. Bovendien laat de 

oriëntatie zich weliswaar beïnvloeden, maar is de keuze nooit helemaal vrij. 

N

O

Z

W

ADR CONSTRUCT | LICHT ALS PARTNER

ORIËNTATIE

LICHT
ALS

PARTNER
DE ORIËNTATIE ALS EERSTE 

STAP NAAR LANGE 
TERMIJN TEVREDENHEID

“ Ook bij een westelijke oriëntatie is 
het zonlicht een bondgenoot, zeker 

tijdens de zomermaanden. “
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LICHT MET 
EEN OPSTA PJ E

Verandabouw is bij dit project benut om twee van elkaar gescheiden delen van de woning 
praktisch te koppelen en een extra leefruimte te laten ontstaan. De haast vanzelfsprekende 

vraag naar licht en ruimte die veelal de aanleiding is voor het zoeken naar een geschikte 
verandapartner, kreeg hier een heel aparte benadering door ADR Construct.

Het ontwerp is geïnspireerd op de statige industriële architectuur 
uit de tijd van de industriële revolutie. ADR Construct selecteerde 
‘Steel Look’-profielen voor de uitvoering. Zoals de naam al 
aangeeft hebben deze aluminium profielen het uitzicht van staal, 
zoals dat zou gebruikt worden bij de industriële architectuur die 
als inspiratiebron diende. Het betreft uiterst slanke, maar tevens 
goed geïsoleerde profielen. 

LICHTBAND ALS BLIKVANGER
Naast de harmonische inpassing tussen de beide delen van 
de woning is de dakconstructie zeer opmerkelijk. Er is hier niet 
gekozen voor de gebruikelijke lichtkoepel of lichtstraat, maar wel 
voor een verhoogd centraal deel met volledig rondom lopende 
lichtband. Hierdoor kan het licht tijdens de tussenseizoenen, 

als de zon laag staat, gedurende de ganse dag aan alle zijden 
binnendringen. Tijdens de warmste maanden van het jaar 
zorgt het goed geïsoleerde platte dak voor het beperken van 
de opwarming, zodat een aangename binnentemperatuur 
verzekerd blijft. De opspringende dakconstructie zorgt 
bovendien voor nog meer ruimtelijkheid in de veranda: 
er ontstaat als het ware een vide boven de toegevoegde 
leefruimte. Een gekleurde LED-lichtlijn die de omtrek van de 
verandaconstructie volgt, draagt ’s avonds bij tot een bijzonder 
gezellige sfeer. 

Realisatie: ADR Construct
Tekst: Eduard Coddé
Foto's: ADR Construct

ADR CONSTRUCT | LICHT MET EEN OPSTAPJE
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Het is een duurzaam 
constructiemateriaal, 100 
% recycleerbaar, m.a.w. het 
kan eindeloos en zonder 
kwaliteitsverlies opnieuw 
gebruikt worden. Meer dan 
95% van al het aluminium dat 
vrijkomt bij afbraakwerken 
wordt gerecycleerd. Tijdens het 
productieproces wordt afval 
voor 100 % gerecycleerd. 
Een bijkomend voordeel is dat 
bij het recycleren van aluminium 
slechts 5 % van de primaire 
energie nodig is.

" Aluminium kan niet 
rotten of roesten 

en is probleemloos 
bestand tegen 

vriestemperaturen"

Er zijn een aantal fabrikanten 
/ leveranciers van 
aluminiumprofielen. Meestal is 
er sprake van profielsystemen, 
profielelementen die met 
elkaar kunnen gecombineerd 
worden. Anders dan voor 
buitenschrijnwerk, waar ook met 
profielsystemen wordt gewerkt, 
is het dragende aspect zeer 
belangrijk voor verandabouw. 
De profielen zullen dan ook 

dikker zijn. Kwalitatieve 
profielen zijn van het zogeheten 
meerkamertype, met (2-,) 3- 
of 4-kamersystemen, om de 
isolatiewaarde op te voeren.
Er is heel veel knowhow 
beschikbaar bij de fabrikanten 
/ leveranciers, waarop de 
verandabouwers beroep 
kunnen doen, zowel voor wat 
de planning als het verwerken 
betreft. Zij kiezen de fabrikant 
/ leverancier die hun voorkeur 
geniet en gaan aan de slag 
met de profielsystemen die 
op maat worden geleverd om 
hun ontwerpen te realiseren. 
Ook hier is een verschil met de 
schrijnwerker die profielen voor 
buitenschrijnwerk verwerkt: 
hij tekent tweedimensionaal, 
terwijl de verandabouwer altijd 
driedimensionaal uitwerkt. 
Dat betekent dat het ontwerp 
van een veranda heel nauw 
aanleunt bij het ontwerp van 
een huis, inclusief de integratie 
van alle technieken.

De profielsystemen zien er 
vooral uiterlijk verschillend 
uit, al is coating vandaag 
zowat standaard geworden. 
Aluminium is leverbaar in een 
brede waaier van kleuren (meer 
dan 400) en afwerkingen (vb. 
mat, glanzend, metaalkleur…), 

met de mogelijkheid om binnen- 
en buitenzijde in verschillende 
kleur te bestellen. 
Aluminium veranda’s vallen 
erg in de smaak omdat het de 
meest onderhoudsvriendelijke 
constructies zijn. 
‘Onderhoudsvrij’ is een 
utopie, maar bij aluminium 
veranda’s geldt al basisregel 
'het regelmatig schoonmaken 
met water en een neutraal 
schoonmaakmiddel'. 

Verder helpt het af en toe 
insmeren of simoniseren 
tegen verkleuring. Hoe 
onderhoudsvriendelijk de 
aluminium profielen zijn, hangt 
grotendeels af van de
kwaliteit van de 
oppervlakteafwerking.

Tekst: Eduard Coddé

ALUMINIUM IS AL 
L A NGER POPU L A IR
Aluminium is een sterke drager waarmee grote overspanningen mogelijk zijn, wat grote
glaspartijen toelaat. De dragende constructie bestaat uit een ‘puzzel’ van aluminium
profielen, die volgens het ontwerp en de vereiste draagkracht met elkaar worden verbonden.
Aluminium is een modern materiaal, erg dankbaar voor de creatieve toepassing.
Het laat zich bovendien relatief eenvoudig verwerken.

CR120 Verandadaksysteem Reynaers

ADR CONSTRUCT | ALUMINIUM ALUMINIUM | ADR CONSTRUCT
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In vele gevallen wordt er gewerkt met 
een vloerplaat als fundering. Het is zeker 
zinvol om bovenop deze vloerplaat 
isolatie aan te brengen. Vanzelfsprekend 
moet rekening gehouden worden met de 
dikte van het totaalpakket - vloerplaat, 
isolatielaag en vloerbekleding (vb. tegels) 
- om het terrein voldoende diep uit te 
graven, zodat de uiteindelijke vloerhoogte 
op gelijke hoogte komt met de vloer in 
de woning. Enkel zo kan een overgang 
in hetzelfde vlak bekomen worden, wat 
bijdraagt tot een harmonieuzer geheel 
met de woning en een comfortabeler 
gebruik. 

VOOR EEN 
AANGENAMER
BINNENKLIMAAT 
Het isoleren van de vloer draagt bij 
tot een aangenamer binnenklimaat, 
omdat pieken in opwarmen en afkoelen 
worden uitgevlakt. Polyurethaanisolatie 
in plaatvorm (PU) wordt heel frequent 
toegepast. 

De isolerende werking van het materiaal 
wordt uitgedrukt met de Lambda-
waarde. Deze geeft de warmtegeleiding 
aan en wordt uitgedrukt in W/mK. Een 
hogere waarde betekent een betere 
warmtegeleiding en bijgevolg een 
slechtere isolerende werking. Waar een 
Lambda-waarde van 0,022W/mK lange 
tijd gebruikelijk was, zien we een positieve 
evolutie naar 0,019 W/mK. 

Hierdoor wordt het totale vloerpakket 
nog kleiner.

BETER 
PRESTERENDE
ISOLATIEMATERIALEN
De fabrikanten van isolatiematerialen 
zoeken onverminderd verder naar beter 
presterende materialen, zodat een minder 
dikke laag dezelfde efficiëntie biedt, of 
een gelijke dikke laag aanzienlijk beter 
isoleert. De R-waarde (= thermische 
weerstand) van een isolatiemateriaal 
is hiervoor een maatstaf. De R-waarde 
wijst op de doorlaatbaarheid van het 
materiaal voor warmte. De R-waarde is 
afhankelijk van de lambda-waarde van 
het isolatiemateriaal en de dikte.

Een vb. ter vergelijking:

-  Recticel Eurofloor isolatieplaten met Lambda 
waarde 0,022 – 100 mm dik = R waarde 
4,50m2K/W

-  Recticel Eurofloor Xentro met Lambda 
waarde 0,019 – 90 mm dik = R waarde 
4,70m2K/W

Nuttige links: 

(Vloer)isolatie: www.recticelinsulation.be 
Lees ook meer op: www.vivaveranda.be
Foto’s: Recticel

Voor zeer diverse tips over verandabouw biedt de 
website van de NVFC de ideale bron. Naast allerhande 
tips staan er ook leuke blogposts met praktijkervaringen. 
www.nfvc-fncv.be

ADR CONSTRUCT | VLOERISOLATIE

Wie vandaag een veranda laat 
bouwen heeft een comfortabel 
gebruik gedurende de vier seizoenen 
voor ogen. Meerkamerprofielen 
en extra isolerende glastypes zijn 
vanzelfsprekend geworden als basis 
voor een aangenaam binnenklimaat in 
de hedendaagse veranda. Maar ook de 
vloer verdient onze aandacht als het 
op isoleren aankomt. 

ISOLEREN 
L A AT GEEN 
K A NS ON BEN U T
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DE CREATIEVE VISIE 
VAN DE ARCHITECT OP 

JE VERANDAPROJECT?

Of de tussenkomst van een architect 
verplicht is of niet, roept vaak 
twijfels op. Uiteraard zijn de leden 
van de  ‘Nationale Federatie van 
Verandaconstructeurs’ (www.NFVC-
FNCV.be) hierover perfect geïnformeerd 
en zullen zij hun klanten passend 
begeleiden. Maar ook wanneer het niet 
verplicht is, kan de tussenkomst van 
een architect zinvol zijn.

Algemeen geldt dat iedereen zijn 
bestaande woning mag verbouwen 
zonder tussenkomst van een architect 
voor zover het uitzicht van de woning 
niet wijzigt. Daarnaast is het in vele 
gevallen mogelijk te verbouwen met een 
vereenvoudigde toelatingsprocedure, 
waarbij geen bouwaanvraag maar 
een stedenbouwkundige vergunning 
nodig is. Per 1 januari 2018 is de 
stedenbouwkundige vergunning 
vervangen door de ‘omgevingsvergunning’.

Hoewel dit heel eenvoudig mag lijken, 
is de praktijk dat minder. Ingenieur-
architect Carine Cappelle, Orde van 
Architecten - Vlaamse Raad: “Om 
zonder de tussenkomst van een 
architect te kunnen verbouwen, is de 
doorslaggevende voorwaarde dat er 
geen stabiliteitswerken moeten worden 
uitgevoerd." De actuele benadering van 
een veranda als ‘woonveranda’ maakt 
dat heel vaak de achter- en/of zijgevel 

ORDE VAN ARCHITECTEN 
INGENIEUR-ARCHITECT CARINE CAPPELLE

VISIE 
Het toevoegen van een veranda aan 
een bestaande woning is vandaag 
vrijwel altijd het gevolg van de wens 
naar meer bewoonbare oppervlakte en 
het binnenhalen van meer licht in de 
woning. Architecten zijn opgeleid om 
een visie te ontwikkelen op de gegeven 
uitgangssituatie en de wensen van de 
bouwheer harmonisch en esthetisch te 
laten versmelten met de architectuur 
van de woning. Architecten hebben zowel 
zicht op de esthetische aspecten van de 
woning als op de constructiedetails, zodat 
een ontwerp kan ontkiemen dat rekening 
houdt met stabiliteit en integratie van 
de veranda in de woning tot één uniform 
geheel. 

Slechts wanneer alle aspecten van 
de verbouwing/uitbreiding vakkundig 
bestudeerd werden, kan de realisatie 
succesvol verlopen en zal de veranda een 
reële meerwaarde betekenen voor de 
woning.

EEN GOED BEGIN
De bouw van een hedendaagse woonveranda is sterk gelijklopend met de bouw 
van een woning, wat de link naar een architect versterkt. Stabiliteit is een cruciaal 
gegeven en begint bij de fundering. Welke fundering precies vereist is, hangt af 
van verschillende factoren, maar een goede fundering is vaak meer dan enkel een 
vloerplaat. Ook bij een constructie kleiner of gelijk aan 40 m2 kan het nodig zijn extra 
stabiliteitsaanpassingen door te voeren.

Gezien veranda’s veelal als opwaardering voor bestaande, oudere woningen worden 
gekozen, is het bijzonder uitkijken voor stabiliteitsproblemen aan de woning.

van de woning gesloopt worden om een 
naadloze integratie in de woning mogelijk 
te maken. Het betreft dan een ingrijpende 
verbouwing met een ‘doorboring’ van het 
bestaande gebouw, wat een gevaar insluit 
voor de stabiliteit van de bestaande 
woning. De tussenkomst van een 
architect is hier vanzelfsprekend om alle 
risico’s weg te nemen.

Bouwvoorschriften kunnen sterk 
verschillen van gemeente tot gemeente. 
Daarom is het onontbeerlijk om zich altijd 
vooraf lokaal goed te informeren.
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AANDACHT VOOR  
BINNENKLIMAAT
Wie vandaag kiest voor een veranda, 
wil daar het ganse jaar door van 
kunnen genieten als uitbreiding van de 
oorspronkelijke woonoppervlakte van een 
woning. Daarom is er ook een regelgeving 
m.b.t. het binnenklimaat van toepassing.
Vanaf 1 januari 2018 dient het S-peil of 
‘schil-peil’ gerespecteerd te worden. Het 
S-peil is een waarde die de energetische 

kwaliteiten van de schil of mantel van een 
bouwwerk uitdrukt. Het S-peil verplicht 
o.a. tot aandacht voor verluchting en 
zonwering. 

De berekening van het S-peil maakt deel uit 
van de EPB-software. Hoe lager de waarde 
van het S-peil, hoe minder energie er nodig 
zal zijn om een aangename leeftemperatuur 
constant op peil te houden. Bij het in voege 
treden van de regelgeving is de minimumeis 
S31. Deze zal vanaf 1 januari 2021 verder 
zakken naar S28. 

Raadpleeg voor meer informatie volgende websites:
Orde van Architecten: www.architect.be
Mijn EPB: www.mijnepb.be/s-peil-schil-peil/ 
Meer over het S-peil op: www.energiesparen.be/epb/s-peil
Tekst: Eduard Coddé

Breng zeker ook een bezoek 
aan de website van de 

Nationale Federatie van 
Verandaconstructeurs:  

www.nfvc-fncv.be 
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Het echtpaar X heeft besloten om een veranda of woonextensie te laten bouwen. 
De vraag is nu of er al dan niet een  beroep moet gedaan worden op een architect.
Alles hangt af van de plannen die op tafel liggen. Volstaat een meldingsplicht, 
dan is in de meeste gevallen een architect geen verplichting. Maar wanneer voor 
de aanbouw ‘constructieve’ ingrepen aan de woning noodzakelijk zijn, liggen de 
kaarten helemaal anders. Belangrijk is ook het gewest waarin je de bouw van de 
veranda hebt gepland. Ga dus nooit ondoordacht te werk, maar plan de bouw van 
je veranda zorgvuldig en hou vooral die ‘constructieve ingrepen’ goed in het oog. 

BEROEP
DOEN OP EEN 
A RCHI T ECT 
IS GEVAL PER
GEVAL TE BEKIJKEN

WAT WORDT BEDOELD 
MET ‘CONSTRUCTIEVE 
INGREPEN’ AAN HET AL  
AANWEZIGE WOONHUIS? 
Dit zijn ingrepen die iets veranderen aan 
de structuur of het uitzicht van de woning, 
zoals een nieuwe opening in de gevel of het 
maken van een opening in de dragende 
muren. In dat geval moet je een architect 
onder de arm nemen die je zal helpen bij 
het opstellen van het meldingsdossier. Ook 
in het geval van de noodzakelijkheid van 
werken om de stabiliteit van het geheel 
te verbeteren, is een architect verplicht. 
Ook hiervoor is het indienen van een 
uitgebreid dossier noodzakelijk. Zonder 
stabiliteitswerken is de inbreng van een 
architect niet verplicht, maar natuurlijk wel 
altijd toegelaten. Het dossier mag in dat 
geval beperkt blijven. 

HET VERSCHILT
NAARGELANG HET
GEWEST WAAR JE 
WOONT EN BOUWT
Qua gewest zijn er nogal wat verschillen wat 
betreft de verplichtingen verbonden aan 
de bouw van een veranda verbonden met 
het huis. Neem bijvoorbeeld een veranda 
met een oppervlakte van meer dan 40 m2, 
een kroonlijst
boven de 3 meter of een nokhoogte 
hoger dan 4,50 meter. In Vlaanderen is 
de tussenkomst van een architect dan 
verplicht. In dat geval zal je trouwens ook 
een vergunning moeten aanvragen. 

In Wallonië ligt de situatie enigszins anders, 
in dat gewest heeft de bouwheer alleen een 
architect nodig als zijn uitbouw of veranda 
meer dan één verdieping telt en dieper is 
dan 3,50 meter. 

In Brussel is het bijna altijd verplicht 
om beroep te doen op een architect. 
Uitzondering op deze regel vormt een 
verandagrondplan kleiner dan 6 m2, terwijl 
de maximale nokhoogte maar 2,50 meter 
mag bedragen. 

Hou er dus rekening mee dat wat in het ene 
gewest mogelijk is, in het andere gewest 
verboden kan zijn.

Een veranda bouwen met een eigen 
architect, ook al is er geen verplichting toe, 
is zeker het overwegen waard. Dankzij zijn 
opleiding en ervaring ziet hij vaak ruimtelijke 
mogelijkheden of beperkingen die je zelf als 
leek niet ziet.
Ook de verdere gevolgen op het vlak van 
circulatie, lichtinval, functionaliteit... zijn 
voor een professional
veel sneller duidelijk. Hij kent de beschikbare 
materialen, heeft vaak ervaring met 
bepaalde systemen en weet welke nieuwe 
productontwikkelingen voor jouw project in 
aanmerking komen. 

Tekst: Jos Sterk
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Fédération Nationale des 
Constructeurs de Vérandas a.s.b.l.

Nationale federatie van 
Veranda Constructeurs v.z.w.

Een veranda of pergola koop je voor het leven. Kwaliteit en 
vertrouwen zijn belangrijke begrippen voor wie een veranda 
wil (laten) bouwen. Daarom is het raadzaam om voor de bouw 
ervan beroep te doen op een bedrijf dat aangesloten is bij de 
NFVC: de nationale beroepsfederatie van verandabouwers. 
Zodat u samenwerkt met een solvabele partner die afspraken 
nakomt, een gecertifieerde waarborg van 10 jaar biedt en 
ernstig met eventuele klachten omgaat. Onze federatie 
bemiddelt ook bij geschillen. In een volgende fase willen we 
een keurmerk uitwerken voor verandabouwers.

BOU W EN M ET EEN 
N F VC-L ID:  UW BESTE 
GAR ANTIE OP K WALITEIT 
EN VAKBEK WAAMHEID

REGELMATIGE BIJSCHOLING
Bouwen met een lid van de NFVC biedt u als bouwheer de beste 
garantie op een vakkundig gebouwde veranda. Lid worden kan 
als verandabouwer dan ook niet zomaar. Mooie dingen maken 
is niet genoeg. De aannemer moet staan voor professionele 
integriteit, over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikken 
en voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Alle verandabedrijven worden, ook als zij 
al aangesloten zijn, regelmatig gescreend op deze voorwaarden. 
De federatie helpt bij de verdere professionele ontwikkeling van 
haar leden door het organiseren van vormingen en studiedagen 
rond de nieuwste systemen, glas- en beslagsoorten, markeringen 
en regelgeving. We kunnen hiervoor rekenen op onze jarenlange 
partners, grote namen in hun vakgebied. Als eindklant ben u er op 
deze manier zeker van dat uw verandabouwer op de hoogte is van 
de nieuwste technieken en uitvoeringen.

STRENGE CRITERIA
Als officieel erkende beroepsfederatie hanteert de NFVC strenge normen 
voor ondernemingen die lid willen worden van onze organisatie. Dat is de 
beste kwaliteitsgarantie die we u als bouwheer kunnen bieden. 

VAN ONZE LEDEN VERWACHTEN WE
-  dat ze actief zijn in de constructie of fabricatie van buitenschrijnwerk, 

en minstens vier jaar ervaring hebben in België of het buitenland;
-  dat ze hun veranda’s zelf in ons land produceren;
-  dat ze beschikken over minstens twee neergelegde balansen en 

een gezonde financiële structuur, zonder wankelend krediet en 
geen staking van betaling;

-  dat ze de deontologie, het charter en de doelstellingen van de NFVC 
onderschrijven; 

-  dat ze getuigen van een gedegen vakbekwaamheid en goede 
reputatie en in orde zijn met alle nodige registraties.

HULP ALS ER TOCH IETS MIS GAAT
Ondanks alle goede voorbereidingen kan er tijdens een bouwproject 
altijd iets misgaan. Komt u er zelf met uw verandabouwer niet uit? 
Dan fungeren wij als vangnet. In eerste instantie manen wij ons 
lid aan om het geschil op te lossen door de klacht te verhelpen, 
de schade te herstellen,… Als het bewuste NFVC-lid alsnog geen 
actie onderneemt, laten wij de eventuele werken uitvoeren door 
een ander lid van onze federatie. 

Tekst: Carina Rooselaers

Een veranda of pergola koop je voor het leven. Kwaliteit en 
vertrouwen zijn belangrijke begrippen voor wie een veranda 
wil (laten) bouwen. Daarom is het raadzaam om voor de bouw 
ervan beroep te doen op een bedrijf dat aangesloten is bij de 
NFVC: de nationale beroepsfederatie van verandabouwers. 
Zodat u samenwerkt met een solvabele partner die afspraken 
nakomt, een gecertifieerde waarborg van 10 jaar biedt en 
ernstig met eventuele klachten omgaat. Onze federatie 
bemiddelt ook bij geschillen. In een volgende fase willen we 
een keurmerk uitwerken voor verandabouwers.

BOU W EN M ET EEN 
N F VC-L ID:  UW BESTE 
GAR ANTIE OP K WALITEIT 
EN VAKBEK WAAMHEID

Meer informatie hierover vindt u op de website van de federatie www.nfvc-fncv.be. Neem ook een kijkje op onze nagelnieuwe blogsite www.vivaveranda.be, boordevol 
informatie, handige tips, inspirerende blogverhalen en leerzame gebruikerservaringen. Een onmisbare tool voor wie een veranda of pergola wenst te bouwen.
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