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in perspectief
Schildersbuurt Maarssen-dorp blijft prettig om te wonen

“Een onverwacht mooie oplossing”
Geplande sloop van 125 sociale huurwoningen in de Schildersbuurt
in Maarssen-dorp stuitte in 2000 op veel weerstand bij de bewoners.
Daarom gooide woningcorporatie Portaal het roer volledig om: uit
een selectie van drie architectenbureaus werd op ten noort
blijdenstein gekozen om een groot veranderingstraject te bege
leiden, zowel technisch als inhoudelijk. Nieuwbouw werd het niet,
wel een metamorfose van de bestaande woningen, een mega
energielabelsprong door sterk verbeterde isolatie en gevelelementen
van toen in de duurzame materialen van nu.
Rijtjeshuizen, baksteen gevels, een vertrouwd beeld in ons land. Ook in
Maarssen-dorp, waar niet alleen Portaal haar woningvoorraad koestert,
maar de bewoners hun thuis ook. Geen wonder dat de geplande sloop veel
emoties opriep. Met nieuwbouw, renovatie of de combinatie als scenario’s,
ging op ten noort blijdenstein aan de slag. Dergelijke opgaven zijn het
bureau vertrouwd, vertelt architect Loes van Hooff, “wij hebben veel
ervaring met het duurzaam verbeteren van woningen én de processen die
daaraan voorafgaan. Het kweken van vertrouwen en verkrijgen van draagvlak lukt alleen met een open en transparante communicatie.” Mede door
een wettelijke draagvlakmeting viel de keuze op deels sloop, deels renovatie.
Architecten Loes van Hooff en Marco Romano van
op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs

“Renovatie: de
kwaliteit van toen,
versterken met de
middelen en
materialen van nu”

Meer wooncomfort, lager energieverbruik
Een van de doelen was het wooncomfort te verbeteren en het energieverbruik te verlagen. Lagere energiekosten konden een belangrijk deel van de
geplande huurverhoging gaan compenseren. “De vraag of een bestaande
woning beter kan scoren op isolatie, wordt veel gesteld”, aldus architect
Marco Romano. “Dat begint bij het passief maken van een gebouw, zodat
het minder energie vraagt.” In Maarssen is de gevel met keramische steenstrips een grote verandering van de gerenoveerde woningen. Zo’n dunne
laag is een prachtig product voor gevelrenovatie, stelt Loes van Hooff. Een
kant-en-klare oplossing in combinatie met een isolatiepakket van Sto bleek
op twee uitdagingen het antwoord: die van energie en duurzaamheid en die
van de uitstraling van de gevel.
Gevelisolatie met steenstrips
Sto levert een gevelisolatiesysteem dat met steenstrips van Wienerberger is
afgewerkt, vertelt Van Hooff. “Sto ligt met deze oplossing voor op andere
producenten. Want er is nagedacht over de detaillering; hoe ga je de hoek
om, hoe zit het met metselwerkdammetjes en de aansluiting op het dak?”
De keuze werd mede ingegeven doordat ze zelf de menging van de stenen
kon bepalen en de kleur en de dikte van de voeg. Maar ook het gewicht
telde: hoe lichter, hoe beter. Bovendien kon de verzakking van enkele
woonblokken met dit systeem geheel aan het oog worden onttrokken. Ook
accenten op de gevel leverde Sto, zoals de omlijsting van portalen.
Waarde versterken
Het project is inmiddels bijna gereed. De woningen zijn nu zo goed geïsoleerd dat ze van label G naar B zijn gegaan. Hoewel energierekeningen
vergelijken nog niet kan, merkte een bewoner die niet stookt dat het in huis
nu 3 graden warmer is. Romano: “Renovatie betekent de waarde versterken
van de kwaliteit van toen, met nieuwe middelen en materialen. Het is een
veel verfijnder proces dan nieuwbouw. Detaillering en producten moeten
naadloos op elkaar aansluiten. Wat wij realiseerden met Sto bleek een onverwacht mooie oplossing, die volledig in de omgeving past.”
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Nieuw aanzicht wederopbouww
Totale schilrenovatie vernieuwt en behoudt geliefd karakter
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Schildersbuurt - Maarssen

*1949

De Schildersbuurt in Maarssen-dorp is een
typisch voorbeeld van de verantwoordelijkheid die Portaal draagt: goede woningen
voor haar huurders. Als één van de grotere
corporaties van Nederland zorgt Portaal
voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in vijf regio’s. Ruim zeshonderd
medewerkers zorgen er niet alleen voor
goede en betaalbare woningen. Zij voelen
zich ook verantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en
sociale samenhang. In overleg met de
bewonerscommissie voerde Portaal in
Maarssen een omvangrijke renovatie uit.
In de Schildersbuurt bezit Portaal 76 ééngezinswoningen, die stammen uit de jaren ’50. Ze
voldeden niet meer aan de wensen van deze
tijd. “Portaal is afhankelijk van draagvlak voor
het uitvoeren van sloop of nieuwbouw,” vertelt
projectleider Johan Damsteeg. “De huizen
vertoonden natuurlijk gebreken, vooral in de afwerking van keuken, badkamer, toilet, maar ook
isolatietechnisch. Waardering was er vooral voor
de opzet van de wijk: ruim, veel tuin, dichtbij
een mooi centrum en alle voorzieningen in de
buurt”. In overleg met de bewonerscommissie
stelde Portaal een omvangrijk renovatieplan op,
want de bewoners waren tegen de sloop van
de woningen. In één jaar tijd zijn de woningen
opgewaardeerd van energielabel G naar B. “De
gebruikswaarde en technische waarde zijn door
de renovatie weer op peil. Voor 44 woningen
konden we inzichtelijk maken dat dit niet te
realiseren was”, aldus Damsteeg. Deze woningen
zijn vervangen door levensloopbestendige galerijflats in drie woonlagen.
Openheid en transparantie
Een renovatie van een dergelijke omvang vereist
een goede begeleiding. Speciaal hiervoor werd
een bouwteam samengesteld, dat expertise
bundelt van de verschillende bouwpartners.
Centraal in de begeleiding stond openheid en
transparantie in de voorbereiding én tijdens het
renovatieproces, richting zowel Portaal als de
bewoners.

wwijk Maarssen

Innovatieve renovatie
Niet alleen vond een totale schilrenovatie plaats,
ook zijn kozijnen met dubbelglas aangebracht,
nieuw sanitair en een nieuwe HR-ketel. Ook zijn
de daken vernieuwd en nieuwe schuren geplaatst. De wijk verkreeg een fris aanzicht dankzij
een innovatieve manier van renoveren.
Aanvankelijk werd een prefabsysteem voor de
verouderde gevels overwogen. De aannemer
en corporatie voorzagen echter problemen,
vanwege scheef gezakte woningblokken. Door
verzakking van de huizen - links meer dan 

(Foto: op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs)
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voor
De oude situatie in de Schildersbuurt. Een jaren ‘50 wijk, waarin de huizen niet meer voldoen aan de wensen van de huidige tijd.

rechts - is in de loop der jaren een hoogteverschil van circa 9
centimeter ontstaan. Dat is met een prefabsysteem lastig op te
lossen. En het goedkopere alternatief van spouwmuurisolatie
bleek niet in staat de vervuilde spouw en de problematiek omtrent
koudebruggen op te lossen. Het buitengevelisolatie systeem StoTherm Vario, afgewerkt met keramische steenstrips, vormde het
antwoord.
Bewoonbaar tijdens uitvoering
Hoewel de renovatie behoorlijk ingrijpend is geweest, hebben de
bewoners er weinig hinder van ondervonden. Over het algemeen
geeft tijdelijk elders wonen de meeste weerstand. In Maarssen
is dit als volgt opgelost: de bewoners konden als ze dat wilden
tijdens de interne renovatie van badkamer, keuken en toilet
gebruikmaken van een douchewoning. Lukte dat vanwege fysieke
redenen niet, bood een wisselwoning de oplossing. Gebruikmaken
van de wisselwoning bleek uiteindelijk niet nodig.
Karakter blijft behouden
De karakteristieke uitstraling van de wijk is behouden met het gevelisolatiesysteem StoTherm Vario. Na zekering van de buitenmuur
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met Helifix-ankers aan de binnenmuur, is het isolatiemateriaal
aangebracht. Daarop werd een mortel-weefsellaag aangebracht.
De steenstrips zijn één voor één met een lijmmortel op de mortelweefsellaag gelijmd. Er is gebruik gemaakt van de voordelen
van gevelisolatie en ook het aanzicht van de gevel is aanzienlijk
verbeterd. Een decoratief profiel bij de kozijnen maakte de transformatie visueel af, terwijl het isolatiesysteem niet onderbroken
hoefde te worden. De combinatie van keramische steenstrips met
de StoDeco-afwerking verfraaide het gevelbeeld, dat zo weer de
uitstraling van de jaren vijftig kreeg. —

Schildersbuurt - Maarssen

na
Met de totale schilrenovatie hebben de woningen een upgrade gekregen van een G-label naar een B-label zonder verlies van de originele uitstraling.
(foto’s: op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs)

De wijk heeft een fris aanzicht gekregen door innovatieve renovatie met

Opdrachtgever:		 Portaal, Utrecht
Programma Manager:		
Henk van Ogten
Projectleider:			
Johan Damsteeg
Architect:			op ten noort blijdenstein
architecten en adviseurs,
Utrecht
Aannemer:			C. van Dillen & Zn.,
Culemborg
Verwerker:			
IJsselmonde VOF, Rotterdam
Bouwjaar:			
Nassaulaan: 1949
				
Overige straten: 1950
Huurprijs voor renovatie:
Gemiddeld € 438,Huurprijs na renovatie:
Gemiddeld € 470,-
Renovatiekosten:		
Om en nabij € 80.000
				
per woning met KBT en
				
voor een levensduur	
				
verlening van 35 jaar.
Labelling:			
Van G-label naar B-label
Toegepaste producten:		StoTherm Vario met
keramische steenstrips en
StoDeco profielen

keramische steenstrips. Decoratieve profielen rond de kozijnen maken de
transformatie visueel af.
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Projectspecifieke detailtekeningen

(70 mm)

Aansluiting tegen houten kozijn
/ bovendorpel

8

18

Steenachtige ondergrond

04

Sto-Verlijming

02

Sto-Mortel weefsellaag

03

Sto-Isolatieplaat

31

Sto-Isolatieplaat pluggen

14

Sto-Steenstrips

05

Sto-Afdichtband 15/3

20

Kit (op rugvulling) door derden

Schildersbuurt - Maarssen

Aansluiting tegen dakrand
05

Sto-Afdichtband 15/3

56 StoDeco profiel/plaat uitvoeren
   conform Alg. Uitv. bep. StoDeco
(70 mm)

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

18

Steenachtige ondergrond

14

Sto-Steenstrips

14

Sto-Steenstrips

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

18

Steenachtige ondergrond

(70 mm)

(70 mm)

Aansluiting t.p.v. StoDeco profielen

56 StoDeco profiel/plaat uitvoeren
   conform Alg. Uitv. bep. StoDeco
03

Sto-Isolatieplaat

14

Sto-Steenstrips

04

Sto-Verlijming

31

Sto-Isolatieplaat pluggen
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Sleephellingstraat - Rotterdam
Woonstad Rotterdam heeft in de Sleephellingstraat bij zeven woningen uit 1909
aangetoond dat een historisch pand volgens
de theorie van het passiefhuis kan worden
gerenoveerd. Het was het eerste project
in Nederland waarbij het Energiezuinig
Wonen-concept is toegepast. En het eerste
in ons land waaraan het keurmerk PassiefBouwen Keur is verstrekt. Alle duurzaamheidsnormen zijn gehaald.
Een passiefhuis onderscheidt zich door een
combinatie van een aangenaam binnenklimaat
en een zeer laag energieverbruik. Een uitgekiend ontwerp georiënteerd op de zon, uitgevoerd met schilisolatie en effectieve kierdichting
minimaliseert het warmteverlies. In de winter
zorgen passieve warmtebronnen, zoals de zon en
interne warmtebronnen, maar ook bewoners en
huishoudelijke apparaten voor bijna alle
benodigde warmte. In de zomer garanderen
passieve maatregelen een comfortabel binnenklimaat. In Rotterdam is de reductie van het
energieverbruik en daarmee de vermindering van
de CO2-uitstoot gerealiseerd met behoud van
comfort. Dat is gelukt door een combinatie van
isolatie van vloer, wanden en plafonds, luchtdicht
bouwen, zonwering, gebalanceerde ventilatie en
zonneboilers voor warmte en warm tapwater.
Thermische isolatie
Goede thermische isolatie is één van de belangrijkste passiefhuis-componenten. Met behoud
van het beschermde stadsgezicht van de voor
gevel, is de thermische isolatie in de Sleep
hellingstraat gerealiseerd door middel van:
• Hoogwaardige isolatie van de bestaande
betonvloeren en afwerking met ‘estrich’ vloerplaat.
• Binnengevelisolatie (300 mm steenwol) door
middel van verzwaarde voorzetwanden aan de
voor- en kopgevels voor het behoud van het
beschermde stadsgezicht. Met een warmteweerstand van 10 m2K/W overtreffen de gevels
ruimschoots de eisen van het Bouwbesluit.
• Buitengevelisolatie systeem StoTherm Classic
(350 mm polystyreen), afgewerkt met Stolit K
sierpleister.
Praktijk getoetst
Omdat energiezuinig renoveren in Nederland
nog nieuw is, hebben de ontwikkelende partijen
afgesproken het Rotterdamse project na de
realisatie intensief te monitoren.
Doel is om de theorie van PassiefBouwen aan de
praktijk te toetsen met objectieve cijfers en ervaringen. Gedurende twee onderzoeksperioden
(winter en zomer) heeft adviesbureau Cauberg
Huygen de luchtvochtigheid, temperatuur,
CO2-concentratie en ventilatie gemeten. 
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Theorie passiefhuis to

Normen comfort, klimaat en CO2-reductie ru

Sleephellingstraat - Rotterdam

*1909

toegepast in historische renovatie

e ruimschoots gehaald
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Sleephellingstraat - Rotterdam
Tabel 1

Werkelijk gasverbruik in m3 per jaar
Sleephellingstraat - voor renovatie

3.000

m3 gas

Gemiddelde woning Nederland

1.550

m3 gas

Energielabel A woning

1.164

m3 gas

402

m3 gas

Sleephellingstraat
Tabel 2

Energiegebruik in Sleephellingstraat
woningtype
vloeroppervlak (m2)

Sleephelling
133 m2

boven
104 m2

beneden
162 m2

Verwarming (m3 gas)

190

140

263

1.150

Warm tapwater (m3 gas)

162

150

175

350

50

40

50

50

402

330

488

1.550

Sleephelling
133 m2

boven
104 m2

beneden
162 m2

Verwarming

€ 10,61

€ 7,82

€ 14,68

€ 64,21

Warm tapwater

€ 9,05

€ 8,38

€ 9,77

€ 19,54

Koken

€ 2,79

€ 2,23

€ 2,79

€ 2,79

Gasverbruik

Koken (m3 gas)
Totaal gasverbruik
(m3 gas)

NL-gemiddeld
101 m2

Tabel 3

Variabele energiekosten per maand
bij een gasprijs van € 0,67 per m3 gas

NL-gemiddeld
101 m2

Bron: Rapport bevindingen monitoring project ‘Sleephelling’ Rotterdam

Prognoses waargemaakt
Samen met de ervaringen van bewoners zijn zeer positieve
conclusies getrokken over het binnenklimaat en de prestaties
van de nieuwe installaties. De resultaten zijn zowel spectaculair
als overeenkomstig de prognoses. Spectaculair, omdat het ge
middelde energiegebruik voor ruimteverwarming van de
woningen beperkt is gebleven tot 190 m3 aardgas per jaar (zie
tabel 2). Dat ligt namelijk 83% onder het landelijk gemiddelde
voor bestaande woningen. En overeenkomstig de prognoses, omdat de rekenmethode PHPP-NL bewezen heeft een betrouwbare
voorspelling vooraf te geven.
€ 10,- per maand voor ruimteverwarming
Vergeleken met energielabel A in Nederland verbruiken de
bewoners van de Sleephellingstraat slechts 34% van het ge
middelde (zie tabel 1). De meeste bewoners betalen ongeveer 10
euro per maand voor ruimteverwarming (zie tabel 3). Natuurlijk
blijft het lastig om harde conclusies te trekken uit metingen,
cijfers en (bewoners-) ervaringen. Want ze zijn onderhevig aan
bijzondere invloeden, onnauwkeurigheden en interpretatie
verschillen.
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Eén ding is zeker duidelijk: de resultaten van de Sleephellingstraat
laten zien dat voor deze passiefhuizen ruimschoots aan de normen
van een gezond en comfortabel binnenklimaat is voldaan.
De metingen zijn tijdens zeer uiteenlopende maanden verricht en
dat geeft een evenwichtig beeld. De zomer- en wintermaanden
waren divers, met strenge vorst maar ook tropische zomerdagen.
Betrokken bewoners nu ambassadeurs
Opvallend is dat de bewoners de woning in dit project niet
kochten omdat het een passiefhuis is, maar vanwege de locatie
en/of de kwaliteit van de woningen. Wél blijkt dat ze nu een
grotere betrokkenheid hebben met milieu en energiezuinig
wonen. Een deel van hen geeft zelfs aan dat de factor energiezuinigheid belangrijker is geworden in hun keuzeproces voor een
woning, omdat de woonlasten duidelijk lager zijn.
Onderzoek onder de bewoners wees tevens uit dat het merendeel
het wooncomfort als prettig ervaart. Na twee jaar is men bewuster
geworden van de besparingen die men nu en in de toekomst
realiseert. Dat maakt de bewoners van de Sleephellingstraat
ambassadeurs voor PassiefBouwen. Zo kiest het merendeel van de
ondervraagden bij een volgende woning weer voor een dergelijke

Sleephellingstraat - Rotterdam

Een bewoonster van de Sleephellingstraat geniet van een kop koffie in haar comfortabele woning.

woning. Ook zou men anderen aanbevelen om in een passiefhuis
te gaan wonen.
Uitdaging corporaties
Onder het motto ‘Antwoord aan de samenleving’ spraken
corporaties af om tot het jaar 2020 een reductie van 20%
CO2-uitstoot te realiseren. Voor de bestaande woningvoorraad
betekent dit de uitdaging deze op grote schaal te voorzien van
energiebesparende maatregelen. Woonstad realiseerde zich dat
het op een andere wijze naar woonlasten moest kijken: naar
de totale kosten van wonen, inclusief de uitgaven aan energie.
Duurzaamheid doet de verkoop- of huurprijs immers stijgen. Naast
verbetering van de uitstraling en het tonen van maatschappelijke
betrokkenheid, wordt de investering van renovatie terugverdiend
op de energierekening. Wie kijkt naar de maandelijkse woonlasten
(inclusief energie en niet alleen naar de verkoop- of huurprijs),
verdient passieve renovatie terug in de vorm van directe besparing op de stookkosten, meer comfort en kwaliteit en door een
duurzaam imago. —
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Vanwege het behoud van het beschermde stadsgezicht is voor de voor- en kopgevels gekozen voor binnengevelisolatie. De achtergevel is van buitengevelisolatie
voorzien, afgewerkt met een organische wapeningsmortel en een sierpleisterafwerking.

Opdrachtgever:		 Woonstad Rotterdam
Architect:			
VillaNova architecten
Aannemer:			
BAM Woningbouw Rotterdam
Adviseur:			
DHV
Co-makers:			
Ferroli
				
Niveau Kozijnen
				
Rockwool Benelux
				
Sto Isoned bv
Verwerker:			
Stucadoorsbedrijf IJsselmonde
Bouwjaar:			
1909
Verkoopprijs na renovatie:
€ 270.000,- voor benedenwoning
Meerkosten Passief Bouwen: Circa € 30.000,- per woning
Labelling:			
Passiefhuis
Toegepaste producten:		
StoTherm Classic, afgewerkt met
				Stolit K sierpleister
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Aansluiting tegen dakrand/muurafdekker

(35

)

05

Sto-Afdichtband 15/3

17

Cementgebonden plaat (derden)

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RVS-inleg

17

Cementgebonden plaat (derden)

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

53

Butyltape-vlies o.g. (derden)

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RV

05

Sto-Afdichtband 15/3

Aansluiting tegen kozijn/bovendorpel
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‘t Kotte - Hengelo

Voortz
De 82 riante huurwoningen in de vooroorlogse wijk ‘t Kotte
leken rijp voor de sloop. Gezamenlijk koos men voor behoud
van deze bij de bewoners zo geliefde wijk in Hengelo. Geen
renovatie, maar totale revitalisatie en optimalisatie van de
woningen. Woningcorporatie Welbions, MAS Architectuur en
bewoners sloegen de handen ineen voor behoud van deze
riante huurwoningen. Resultaat? Energielabel B zonder dat de
bewoners er hun huis voor uit hoefden.
De Tuindorpwijk ’t Kotte in het Twentse Hengelo vervult een belangrijke culturele rol voor de stad. Bij de bouw van deze wederopbouwwijk uit 1949 is gebruik gemaakt van stenen uit het oorlogspuin van
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de binnenstad. Bij de overwegingen voor de revitalisatie van de wijk,
bestaande uit 82 eengezinswoningen en twee duplexwoningen,
heeft de culturele waarde een belangrijke rol gespeeld.
Eerst werd de haalbaarheid onderzocht van drie scenario’s: levensduurverlengende renovatie, beperkte renovatie voor overbrugging
van de resterende looptijd, of sloop en vervangende nieuwbouw. De
Hengelose woningcorporatie Welbions koos voor de meest uitgebreide vorm van renovatie en ging terug naar het oorspronkelijke
ontwerp, maar nu met een energielabel B in plaats van G. De uit
straling van toen is zelfs versterkt met nieuwe kozijnen voorzien van
een Wienerpross systeem en buitengevelisolatie met V-groeven.

‘t Kotte - Hengelo

*1949

tzetting Twentse cultuurhistorie
Energielabel B zonder dat men zijn huis uit hoeft

Gevelisolatie in stijl van toen
Zonder de oorspronkelijke cultuurhistorische uitstraling te verliezen,
zijn de woningen grondig gerenoveerd. Een eerste analyse van de
buitenschil bracht technische tekortkomingen van de woningen aan
het licht. Zo bleek dat het dak in een slechte conditie verkeerde en
niet of nauwelijks isoleerde. Evenals de buitengevels, die bestonden
uit slecht geïsoleerde steensmuren met een pleisterlaag en metselwerk met muurverf. De buitenschil is verbeterd door toepassing
van onder andere nieuw dakbeschot, pannen, goten en kozijnen.
Daarnaast zijn dakramen en een vergrote dakkapel geplaatst om het
wooncomfort van de bewoners te vergroten. Op de buitengevel is
buitengevelisolatie aangebracht met een differentiatie van stucwerk

en steenstrips voor het behoud van het uiterlijk van de wijk.
Verhoogd wooncomfort
Ook het interieur is grondig vernieuwd: douche, toilet en keuken zijn
vervangen, riolering/afvoeren, ventilatie en elektra zijn verbeterd en
waar nodig zijn plafond- en binnenwanden opnieuw afgewerkt.
Ook konden de bewoners kiezen voor extra wooncomfort door
plaatsing van tuindeuren, vergroting van de keuken en het vergroten
van het toilet. De wijk ‘t Kotte is hiermee een uitstekend voorbeeld
van een revitalisatie met verhoogd wooncomfort, terwijl de bewoners in hun huis konden blijven. Met behoud van de oorspronkelijke
uitstraling van de wijk. —
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‘t Kotte - Hengelo

Als de oude situatie (links) naast een gerenoveerde woning wordt gezet, is het verschil in uiterlijk goed zichtbaar. Daarnaast wordt door een verlaging van het
energielabel G naar A een energiebesparing bereikt en hebben de bewoners een hoger wooncomfort gekregen.

Opdrachtgever:		
Architect:			
Aannemer:			
Verwerker:			
Bouwjaar:			

Welbions, Hengelo
MAS Architectuur, Rotterdam
Nijhuis, Rijssen
Ter Woerds, Neede
1949

Huurprijs voor renovatie:
€ 430,- per maand
Huurprijs na renovatie:
€ 430,- per maand
Renovatiekosten:		Circa € 107.000,- per woning
Labelling:			
Van G-label naar B-label
Toegepaste producten:		StoTherm Classic met overgeschilderde Sto steenstrips

Met het aanbrengen van o.a. nieuwe kozijnen voorzien van een Wienerpross
systeem en buitengevelisolatie met V-groeven wordt de oorspronkelijke
architectuur zelfs versterkt.
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‘t Kotte - Hengelo

(90 mm)

(90 mm)

(90 mm)

Uitwendige hoek t.p.v. overgang Sto-Sierpleister/Sto Steenstrips
18

Steenachtige ondergrond

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

31

Sto-Isolatieplaat pluggen

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RVS-inleg

15

Sto-Klebe- und Fugenmortel

14

Sto-Steenstrips

05

Sto-Afdichtband 15/3

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RVS-inleg

11

Sto-Putzgrund/StoPrep Miral

15

Sto-Klebe- und Fugenmortel

14

Sto-Steenstrips

02

Sto-Mortel weefsellaag

03

Sto-Isolatieplaat

04

Sto-Verlijming

18

Steenachtige ondergrond

Aansluiting tegen kozijn/bovendorpel

(90 mm)

19

Velve Lindenhof - Enschede

Wijkverbetering om trots op te
Stoer ontwerp geeft uitstraling van nieuwbouw
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e zijn

Velve Lindenhof - Enschede

*1925

De naoorlogse wijk Velve-Lindenhof in Enschede
werd grotendeels gekenmerkt door grauwe,
grijze betonnen gevels met een troosteloze
uitstraling. Omdat de 250 woningen in deze wijk
het einde van hun levensduur bereikt hadden,
dachten corporatie De Woonplaats en bewoners
samen na over renovatie of nieuwbouw. Uit een
woonwensenonderzoek en een ontwerpbijeenkomst kwam renovatie van 25 woningen uit
de bus. De overige woningen zijn gesloopt en
vervangen door nieuwbouw.
Architectenbureau Anton de Gruyl ging met het
ontwerp voor de te renoveren woningen aan de
slag, op basis van een aantal uitgangspunten. Het
ontwerp moest mooi, chique en stabiel zijn, waarop
de bewoners trots kunnen zijn. In het stoere ontwerp
was geen plaats voor onnodige ornamenten: een
maagdelijk en strak uiterlijk staat centraal, als ware het
nieuwbouw. Het ontwerp mocht daarbij contrasteren
met nieuwbouw als icoon of beschermd erfgoed.
De voor- en nadelen van de bestaande woningen
zijn daarbij niet vergeten: de kwaliteiten werden
gerespecteerd en nadelen zijn aangepakt. Door 10
laagbouw woningen uit 1925 te renoveren en 15
prefab gebouwde Airey woningen uit 1950, bleef de
sociale structuur, de kleinschaligheid en de verkaveling
van de wijk gehandhaafd.
Kansen voor architectuur
Om de beperkte technische kwaliteit, de ontbrekende
isolatie en de sobere architectuur te verbeteren, is
een nieuwe schil rondom de woningen aangebracht.
Uit vier verschillende opties viel de keuze op een 150
mm EPS plaat met een afwerking van steenstrips of
stucwerk. Deze keuze bracht vele architectonische
mogelijkheden met zich mee en veel opties voor
steensoorten en metselverbanden. Ook werd een
gelaagde gevel mogelijk door verschillende isolatiediktes te gebruiken. Er was slechts één soort isolatie
nodig voor de diverse afwerklagen. Sloopwerk was
niet nodig.
Geen huurverhoging
Tijdens de renovatie is niet alleen de schil aangepakt,
maar zijn ook de keuken, douche en toilet vervangen
en is een nieuwe cv-ketel geplaatst. Bij een aantal
woningen zijn een warmteterugwinningsinstallatie en
zonnepanelen aangebracht.
De renovatie voor de 10 laagbouw woningen heeft
een EPC 0,4 (energielabels A+ en A++) opgeleverd,
in plaats van het eerdere energielabel F. Omdat er in
de 15 Airey-woningen te weinig ruimte was voor het
plaatsen van bepaalde technische installaties, hebben
deze woningen nu een A-label. De huren zijn niet verhoogd door De Woonplaats (excl. een huurverhoging
voor een aantal bewoners als gevolg van de keuze
voor extra opties als keuken, badkamer of uitbouw). —
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Velve Lindenhof - Enschede

Gerenoveerde laagbouwwoningen naast een oude woning. Een strak en stoer uiterlijk, waarmee de woning klaar is voor de toekomst.

Opdrachtgever:		 De Woonplaats, Enschede
Architect:			Architectenbureau Anton
de Gruyl, Leiden
Aannemer:			
Vastbouw Oost, Rijssen
Verwerker:			
Lenferink Afbouw, Lemelerveld
Bouwjaar:			
Laagbouwwoningen: 1925
				
Airey-woningen: 1950
Huurprijs voor renovatie:
Gemiddeld € 375,- per
				
maand
Huurprijs na renovatie:
Gemiddeld € 375,- per
				
maand (excl. eventuele
				
verhoging als gevolg van
				
keuze voor extra opties als
				
keuken, badkamer en
				
uitbouw)	
Renovatiekosten:		€ 80.000,- per woning
Labelling:			
Van E/F-label naar A-label
(Airey-woningen en A+
& A++-label (laagbouw
woningen)
Toegepaste producten:		StoTherm Vario met keramische steenstrips en Stolit
K 1,5
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De oude wijk bestond o.a. uit Airey-woningen (bouwjaar 1950) met grauwe, betonnen
gevels met een troosteloze uitstraling. De nieuwe situatie toont een mooi en strak beeld.

Velve Lindenhof - Enschede

(110 mm)

Overgang steenstrips/sierpleister

(160 mm)

(160 mm)

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

21

Sto-geëloxeerd aluminium sokkelprofiel

22

Lood/afdichting (derden)

05

Sto-Afdichtband 15/3

20

Kit (op rugvulling) door derden

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

14

Sto-Steenstrips

04

Sto-Verlijming

18

Steenachtige ondergrond

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

31

Sto-Isolatieplaat pluggen

02

Sto-Mortel weefsellaag

14

Sto-Steenstrips

53

Butyltape-vlies o.g. (derden)

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RVS-inleg

05

Sto-Afdichtband 15/3

20

Kit (op rugvulling) door derden

Aansluiting tegen houten kozijn/stijl
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Paradijsstraat - Voorburg
Renoveren, of sloop en nieuwbouw? Dat was
de keuze van woningcorporatie Wooninvest
voor de woningen in de Paradijsstraat in
Voorburg. De bewoners blijken erg gehecht
aan hun omgeving. Naast de architectonische
samenhang is de buurt voor hen namelijk ook
geliefd vanwege de lage woonlasten. Een
deel van de woningen is gerenoveerd. De
bewoners betalen meer huur, maar de
energiekosten gingen fors omlaag.
In totaal zijn 81 woningen uit de jaren ‘30 met een
energielabel G grondig gerenoveerd. Zowel dak,
gevel als vloer zijn geïsoleerd, voorzien van HR++
beglazing en HR centrale verwarming, als die nog
niet aanwezig was. Tevens is er in badkamer en
douche mechanische ventilatie aangebracht. Dit
alles om een energielabel B en in sommige gevallen
zelfs A te bereiken. Om de renovatie te
completeren zijn ook de keuken, het toilet, de
groepenkast en waar nodig de elektra en gasleiding
grondig aangepakt.
CO2-reductie
Uitgangspunten voor de renovatie was het
terugbrengen van de authentieke jaren ’30-stijl
door middel van glasroedes en het materiaal- en
kleurgebruik. En het gasverbruik moest na de
renovatie met gemiddeld 50% zijn gereduceerd
om de uitstoot van CO2 flink te verlagen. Dat zou
de levensduur van de woningen met minimaal 35
jaar verlengen.
Leidraad voor de renovatie
De architectuur van de wijk vormde de belang
rijkste leidraad voor de keuze van gevelisolatie.
Om de authentieke jaren ‘30 stijl te behouden
was isolatie met een sierpleisterafwerking of tegels
geen optie. Isolatie binnen bleek in verband met
de beperkte grootte van de woningen echter niet
mogelijk. Het gevelisolatie systeem StoTherm Vario
met keramische steenstrips gaf het gewenste baksteenuiterlijk. Bovendien wordt energie bespaard
en is de bouwstijl gehandhaafd.
Huurverhoging terugverdienen
Hoewel Wooninvest gekozen heeft voor een
huurverhoging van 42 euro per maand, verdienen
de bewoners dit bedrag ruimschoots terug door
een verlaging van de stookkosten met gemiddeld
67 euro per maand. Dit project bewijst dat meer
wooncomfort tot lagere kosten kan leiden. Gevelisolatie maakt duurzame renovatie mogelijk, met
een minimale overlast voor de bewoners. —

Terug naar de jaren ‘3

Meer comfort, hogere huur, veel lagere ener
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Paradijsstraat - Voorburg

*1930

‘30, klaar voor de toekomst

nergiekosten
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Paradijsstraat - Voorburg

Voor de renovatie hadden de bewoners last van de kou. Na de renovatie hoeft de
verwarming zelfs amper aan!

Opdrachtgever:		 Wooninvest, Voorburg
Architect:			Overeem Architecten B.V.,
Leidschendam
Bouwadviesbureau:		
Alphaplan, Alphen a/d Rijn
Aannemer:			
Panagro, Leidschendam
Verwerker:			Groot Afbouwbedrijf BV,
Volendam
Bouwjaar:
		
1930

Boven de wijk voor de renovatie, onder de gerenoveerde gevels.

Huur voor renovatie:		Ca. € 314,- per maand
Huur na renovatie:		
Ca. € 356,- per maand
Renovatiekosten:		Ca. € 65.000,- per woning voor
een levensduurverlening van 35
jaar.
Labelling:
		
Van energielabel G naar
				energielabel A
Toegepaste producten:		StoTherm Vario met keramische
steenstrips

26

Paradijsstraat - Voorburg

Aansluiting bij dakrand/boeiboord
20

Kit (op rugvulling) door derden

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

14

Sto-Steenstrips

31

Sto-Isolatieplaat pluggen

04

Sto-Verlijming

18

Steenachtige ondergrond

(100 mm)

Start systeem boven een lager gelegen dak
(100 mm)

31

Sto-Isolatieplaat pluggen

14

Sto-Steenstrips

18

Steenachtige ondergrond

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

21

Sto-geëloxeerd aluminium

   sokkelprofiel
22

Lood/afdichting (derden)
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Sto Isoned bv
Lingewei 107
Postbus 6400
NL-4000 HK Tiel
Telefoon

+31 344 62 06 66

Telefax		

+31 344 61 54 87

info.nl@stoeu.com
www.sto.nl

Door op duurzame wijze te renoveren, kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat
een wijk zijn waarde behoudt en dragen we bij aan een reductie van het energieverbruik in de gebouwde omgeving. Daarom zijn wij lid van:
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Nationaal Renovatie Platform

