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Hoge ambitie van woning- 
corporatie leidt tot Passief  
Bouwen Renovatie Award 2013

De Passief Bouwen Renovatie Award 2013 ging 

naar de renovatie van 28 drive-inwoningen van 

woningcorporatie Domijn in Enschede, gerealiseerd 

in samenwerking met o.a. Wismans & De Jong 

Architecten, Nieman Raadgevende Ingenieurs, 

BAM, Mosa Facades en Sto Isoned. Door deze 

renovatie maakten de 28 woningen uit de jaren 

zestig een sprong van energielabel F/G naar A++,  

het niveau van het zogenoemde ‘passiefhuis’. 

Dirk Roskam Harm Valk André de Jong
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Van gemiddeld F/G naar A++
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De renovatie van de hobbykamerwoningen 
in Enschede, ook wel drive-in woningen 
genoemd, maakt deel uit van een 
omvangrijke herstructurering van een 
deel van de wijk Wesselerbrink. Het totale 
plan duurt circa 6 jaar. In dit project en 
voorgaande projecten in de wijk zijn diverse 
woningen naar verschillende energielabels 
gebracht, van E en F, naar A, A+ en 
A++. Dat onderscheid is gemaakt om ze 
allemaal te kunnen monitoren. In eerdere 
fases werden de verouderde gevels van 
geprofileerd plaatmateriaal al gerenoveerd 
met Sto gevelisolatie met sierpleister 
(77 woningen ‘t Lang) en met minerale 
gevelsteen (88 woningen ‘t Lang Noord).

Dirk Roskam
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Een ‘passiefhuis’ woning is zo goed 
geïsoleerd dat passieve warmtebronnen 
volstaan: de zon, de bewoners en 
innovatieve apparaten als een zonneboiler-
systeem en een warmteterugwin-installatie. 
De daarvoor vereiste isolatie en kierdichtheid 
werd gerealiseerd door de keuze voor 
StoTherm Vario als buitengevel, afgewerkt 
met een keramische tegel van Mosa Facades. 

Uiterst energiezuinige huizen met 
een opvallend fraai uiterlijk

De uiterst energiezuinige huizen kregen 
daarmee ook een opvallend fraai uiterlijk.
De bewoners zelf hadden in overleg met 
de architect een belangrijke stem in de 
keuze van het uiteindelijke ontwerp van 
hun gerenoveerde woning. Dat zorgde 
niet alleen voor een stevig draagvlak voor 
de omvangrijke renovatie, maar vertaalde 
zich ook in een versterking van de sociale 

cohesie in de wijk. Domijn leidde ook een 
bewoner op tot energiecoach die de andere 
bewoners leert hoe maximaal profijt te 
halen uit hun ‘passiefhuis’. Dirk Roskam van 
woningcorporatie Domijn: “We investeren 
niet alleen in nieuwe stenen, maar ook in 
mensen.”
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Gedateerde materialen in de woningen. Wat opvalt is, dat 

het hier wél om appartementen met veel lichtinval gaat.

Goed te zien dat de nieuwe gevel aanzienlijk dikker is. 

Het eindresultaat wordt bepaald door de details.

Huis in een warme jas
“Hier is innovatief en ambitieus gewerkt en 
dat is tot een goed einde gebracht”, oor-
deelde de jury van de Stichting Passiefbou-
wen over de samenwerking tussen negen 
professionele partijen die de renovatie van 
28 drive-inwoningen tot passiefhuizen 
uitvoerden. Dirk Roskam van woningcorpo-
ratie Domijn: “Wat deze renovatie onder-
scheidend maakte, is dat de bewoners een 
grote stem hebben gehad in de keuze voor 
materialen, kleur en de gevelindeling.”  

In een vroeg stadium schakelde hij Nieman 
Raadgevende Ingenieurs in, passiefhuisspe-
cialisten. De keuze voor de buitengevel- 
isolatie StoTherm Vario was snel gemaakt. 
Harm Valk van Nieman:”Het aantrekkelijke 
van buitenisolatie is dat het heel efficiënt 
is; alle massa die je toevoegt, is voor bijna 
100 procent isolatie. Bij een spouwmuur is 
maar 60 procent isolatie. Ook los je met het 
Sto-systeem makkelijk problemen op met 
koudebruggen in de constructie, want je 

trekt het huis daarmee een dikke, warme 
jas aan. Het is daarom heel geschikt voor 
renovatie, maar ook voor nieuwbouw.  
Het vergt wel een andere manier van bouw-
technisch detailleren. In Duitsland is die heel 
gebruikelijk, maar bij Nederlandse architec-
ten nog relatief onbekend. Die zouden zich 
de mogelijkheden van buitengevelisolatie 
beter kunnen realiseren.

Op de geveldoorsnede is de zware isolatiedikte  

goed te onderscheiden.
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zin in kregen. Vervolgens heb ik een serie 
gevels gemaakt. Allemaal variaties op een 
thema waarbij de eenheid bewaard blijft. 
Daaruit konden de bewoners zelf hun 
gevel kiezen, bijvoorbeeld omdat ze hun 
bed tegen de buitengevel wilden en dus 
minder raam.” Valk wijst erop dat gevels 
met ramen altijd minder goed te isoleren 
zijn en dat er daarom extra isolatie is 
toegevoegd aan de kopse kanten van de 
blokken en de daken. “Het is een kwestie 
van rekenen met het PHPP, het Passief 
Huis Reken Pakket, dat de vereiste waar-
den aangeeft.”

Energiecoach opgeleid
Maar met een ‘passiefhuis’ ben je er nog 
niet. Uit ervaring is gebleken dat bewoners er 
niet altijd in slagen om de energiebesparing 
te realiseren die hun geïsoleerde woning zou 
moeten opleveren. “Veel van onze bewoners 
zijn niet heel energiebewust,” zegt Roskam. 
“Ze kiezen niet voor een woning omdat die 
energiezuinig is. Ze zijn simpelweg op zoek 
naar betaalbare woonruimte. Vervolgens 
zetten ze de thermostaat op 25 graden. We 
hebben toch een energiezuinige woning, 
denken ze, maar dan krijg je nog een hoge 
energierekening. Daarom hebben we met 

BAM een huurder tot energiecoach opge-
leid die zijn kennis kan over brengen aan 
andere bewoners. Zo werken we aan meer 
energiebewustzijn en tegelijkertijd doet deze 
bewoner die net als veel andere bewoners 
van deze wijk werkloos was, weer werkerva-
ring op. Domijn wil bewoners meer invloed 
geven op hun eigen leefomgeving. Daardoor 
ontstaat er niet alleen meer draagvlak voor 
ingrijpende projecten als een renovatie, maar 
ook meer inzet van bewoners voor elkaar en 
voor hun wijk. We investeren dus niet alleen 
in nieuwe stenen, maar ook in mensen.”

Bewoners kiezen
Architect André de Jong van Wismans & 
De Jong Architecten stond voor de taak 
om de eisen aan isolatie te combineren 
met een aantrekkelijk design en daarbij 
de bewoners nadrukkelijk te betrekken. 
“Voorheen ging participatie van bewo-
ners meestal niet verder dan een keuze 
maken uit drie tegels voor een badkamer; 
hier waren zij bezig met het ontwerp. 
Daardoor zijn ze hun huis meer gaan 
waarderen. Ze zullen er daarom ook zui-
niger mee omgaan. Dat is ook winst, al 
zie je dat niet direct terug in de bereke-
ning van een renovatie.” De succesvolle 
bewonersparticipatie realiseerde hij met 
een stapsgewijze aanpak. “We zijn van 
groot naar klein gegaan. Eerst de bewo-
ners uitgelegd dat de huizenblokken van 
het model ‘doos-op-plint’ zijn met veel 
ruimte er omheen. Dat maakte het vrij 
eenvoudig om de oorspronkelijke archi-
tectuur overeind te houden, ook al gaat 
de dikte van de gevels van 12 naar 60 
cm. Collectief wilde men ook dat er een-
heid zou zijn. Okay! Wat vinden jullie dan 
van een donkere onderkant met een lich-
tere doos erop? Daar was men unaniem 
voor. Daarna heb ik voorbeelden getoond 
met verschillende materialen. Hout; maar 
dan werden het te veel kisten, vond men. 
Leien waren te somber. Kleur weer te 
veel tuttifrutti. Ze wilden wel een beetje 
kleur en warmte. Licht grijs was te grijs. 
Zo zijn we uitgekomen bij de crème 
kleurige tegel. We merkten gedurende 
dit proces dat de mensen er steeds meer 
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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@sto.com

www.sto.nl
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Sto Bewust bouwen.


