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Duurzame transformaties naar
comfortabele en energiezuinige
woningen
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Bosleeuw | Amsterdam
Sterk verbeterd, maar niet veranderd: renovatie
van 179 portiekappartementen met behoud van
monumentaal karakter.

Kloosstraat | Doetinchem
Troosteloze maar gewilde portiekwoningen
gerevitaliseerd naar urban chic: moderne
uitstraling met gevelisolatie door toepassing van
kaders, hoogteverschillen en kleuren.

Mangoflat | Heerlen
Transformatie geeft niet alleen een nieuw en modern
uiterlijk aan 21 galerijwoningen, maar aan gehele wijk.
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Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts algemene omschrijvingen en tonen
slechts een schematische weergave van de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete toepassing van het product
kan in het concrete geval verschillen, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te
worden aangepast voor het project specifieke werk. De documentatie dient dan ook niet als presentatie voor het werk, noch als
verwerkingsvoorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende
product in relatie tot de ondergrond. Aangrenzende werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven. De technische
productspecificatie en productinformatie in de technische informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als
uitgangspunt te worden genomen.
Coverfoto: Fotografie Siebe Swart
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De Lantaarntjes | IJmuiden
Krachtige combinatie tussen traditionele voorgevel
en energiezuinige achtergevel voor 72 karakteristieke
portiekwoningen.

Kortland | Krimpen aan de IJssel
Ambitieuze opdrachtgever en op elkaar ingespeelde
partners realiseren succesvolle levensduurverlenging
van 50 jaar voor 240 rijwoningen.

Commandeurstraat | Heerenveen
Van traditioneel jaren vijftig rijtje naar passief en
modern: in slechts vijf dagen tijd werden zestien
rijwoningen succesvol gerenoveerd.

Sagenbuurt | Rotterdam
Nieuwe, goed geïsoleerde gevels gerealiseerd
zonder het oorspronkelijke karakter te verliezen:
179 woningen met de allure van toen, volgens de
eisen van nu.
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Monumentaal én klaar voor
de toekomst
Bosleeuw | Amsterdam
In de Amsterdamse wijk Bosleeuw Midden ondergingen
179 appartementen een ware transformatie zonder dat ze
daarbij hun monumentale karakter verloren. Het uitgangspunt
van deze grootschalige renovatie was dan ook het behoud van de
karakteristieke uitstraling van deze portiekwoningen, daterend uit
de jaren veertig. De renovatie vond plaats in bewoonde toestand,
zodat bewoners zo min mogelijk overlast zouden hebben.
De toegepaste buitengevelisolatie voorzien van een speciaal voor
dit project op maat gemaakte steen, werd uitvoerig met Welstand
besproken en getoetst. Het resultaat maakt alle verwachtingen
waar. De jaren veertig look gecombineerd met wooncomfort
volgens de wensen van nu betekent dat deze prachtige woningen
klaar zijn voor de toekomst.
Stadgenoot, Amsterdam

Architect

KAW Architecten, Rotterdam

Aannemer

Mens-Zeist, Zeist

Applicateur

IJsselmonde VOF, Rotterdam

Bouwjaar | opgeleverd in

Jaren veertig | 2014

Investering per woning

€58.000,- per woning

Huurverhoging

€40,- per woning (indien zonnepanelen €50,-)

Labelsprong

Van F/E naar B/A

Toegepaste producten

StoTherm Vario met keramische steenstrips

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Opdrachtgever
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Bosleeuw | Amsterdam

Bosleeuw | Amsterdam

Sterk verbeterd, maar niet veranderd

Auke Vermeulen

Auke Vermeulen | Stadgenoot
“De Bosleeuw stond op de nominatie gesloopt en vervangen te worden door
nieuwbouw, maar de crisis haalde daar een streep door. Het werd renovatie in bewoonde
staat, want bewoners uitplaatsen vergt kosten. Geld dat je dus niet aan de verbetering
van de woning kunt besteden. De renovatieplannen waarbij de woningen minimaal een
energielabel B moesten verwerven, zijn van begin af aan ontwikkeld in samenspraak
met architect, aannemer, leveranciers en de bewonerscommissie. Ook was intensief
overleg met Welstand nodig omdat die kritisch keek of buitengevelisolatie afgewerkt met
steenstrips wel de oorspronkelijke jaren veertig uitstraling van het gebouw zou herstellen.
We hebben laten zien dat dit zou lukken.
De participatie van de bewoners in het hele traject is hoog geweest. Met regelmaat
hebben we bijeenkomsten georganiseerd om hen te informeren en ruimte te geven
voor vragen. Goede communicatie met de bewoners vergt tijd maar is noodzakelijk om
voldoende draagvlak te verkrijgen. Uiteindelijk voorkomt het juist ook vertraging. In de
uitvoering gingen de voordeuren steeds open als dat moest.”

Voor

Na

Iskander Pane
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Iskandar Pané | KAW Architecten
“Door moderne materialen en technieken te gebruiken in een eveneens eigentijdse
aanpak is het gelukt om goed geïsoleerde, betere woningen te realiseren en tegelijkertijd
de oude luister van het gebouw te herstellen.
De Bosleeuw heeft weer de allure van destijds, maar de appartementen ogen nieuw en
bieden hedendaags wooncomfort. We hebben meer kunnen bereiken met hetzelfde
geld door ketenintegratie: dus door goed samenwerken en gebruik te maken van elkaars
expertise.
Welstand stelde aanvankelijk dat we niet aan het mooie metselwerk mochten komen.
Toch durfden we buitengevelisolatie aan. We realiseerden een proefwoning om de
nieuwe kwaliteit te tonen en in samenspraak de punten op de i te zetten. Steenstrips zijn
zo toegepast dat je niet ziet dat het steenstrips zijn. Je kijkt altijd tegen de volledige steen
aan. Sto heeft speciaal voor dit project een steen met een afwijkende maat laten testen.
Het hele proces, de engineering hebben we samen gedaan. Daardoor is een fantastisch
resultaat bereikt.”
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Bosleeuw | Amsterdam

Martin Koenders
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Bosleeuw | Amsterdam

Martin Koenders | Mens-Zeist
“Met een all-in budget van 58.500 euro per woning hebben we energielabel B en A,
afhankelijk van de keuze van de bewoners, gerealiseerd en een geweldig mooi gebouw!
Dit kon omdat we jarenlange ervaring hebben met renovatie in bewoonde staat en
met gevelisolatie in een ketensamenwerking met alle partijen en leveranciers, inclusief
Sto Isoned.
In dit project moesten we samen op zoek naar een steen die in kleur en maat paste bij
het oorspronkelijke metselwerk. Uiteindelijk hebben we die gevonden bij een andere
leverancier en kunnen toepassen in combinatie met StoTherm Vario.
In de keten is de communicatie open en transparant. We hoeven elkaar niets uit te
leggen. Dat moesten we wel aan de bewoners en Welstand. We hebben hen uitgenodigd
om met een hamer op de verschillende soorten gevelisolatie op een proefwoning te
rammen. Dat overtuigde hen van de robuuste kwaliteit en de esthetische mogelijkheden
van gevelisolatie met keramische steenstrips. Het succes van de renovatie van
De Bosleeuw die als nieuw oogt, is voor heel Amsterdam een voorbeeld van wat mogelijk
is met renovatie.”
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Bosleeuw | Amsterdam

Bosleeuw | Amsterdam

Nick Volten | bewoner
“Voor de renovatie heb ik drie weken vakantie opgenomen en ik heb er van genoten:
kamperen in eigen huis, koffie en broodjes kroket met de bouwvakkers delen en
aan het eind van elke werkdag het stof en de rommel opruimen. Het is schitterend
geworden met prachtig gemetselde steenstrips, nieuwe kozijnen en ramen. Als ik
na mijn werk de straat inkom, geeft het me een goed gevoel het ‘nieuwe’ complex
te zien. De vrees dat het materiaal snel vuil wordt, of beschadigd raakt, is tot nu toe
ongegrond. Het is nog steeds als nieuw. Ik ben nog geen beschadigingen en vervuiling
tegengekomen.
Binnen is het ook genieten. Mijn vrouw en ik hebben gelijk na de renovatie alles
aangepakt: verven, behangen en nieuwe spullen aangeschaft. De isolatie, centrale
verwarming en mechanische afzuiging zijn de belangrijkste verbeteringen.
Mijn gemiddeld gasverbruik is spectaculair gedaald. Van 871 kubieke meter naar
473 kubieke meter, zo’n 45 procent minder gasverbruik!”
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Gewilde portiekwoningen
gerevitaliseerd naar urban chic
Kloosstraat | Doetinchem
De appartementen in het langste gebouw van Doetinchem
mogen dan erg gewild zijn vanwege hun praktische
indeling, qua energieprestatie en uitstraling hadden de
112 portiekwoningen aan de Kloosstraat hun beste tijd gehad.
Sloop was echter niet aan de orde. Blok voor blok werden de
woningen zowel binnen als buiten gerevitaliseerd. Met behulp
van buitengevelisolatie zijn de woningen verduurzaamd en werd
de uitstraling van het gehele complex verbeterd. De voorheen
troosteloze, gemetselde gevels vol koudebruggen gaan nu
schuil achter een fraai afgewerkt isolatiepakket, waarmee een
moderne uitstraling werd gerealiseerd door te variëren met
hoogteverschillen, kaders en kleuren.
Sité Woondiensten, Doetinchem

Architect

IAA Architecten, Enschede

Aannemer

Reinbouw, Dieren

Applicateur

Ter Woerds Afbouw, Neede

Bouwjaar | opgeleverd in

Jaren zestig | 2015

Investering per woning

€45.000,- per woning (excl BTW)

Huurverhoging

€40,- per woning

Labelsprong

Van F/E naar A

Toegepaste producten

StoTherm Classic met Stolit en StoColor X-black

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Opdrachtgever
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Kloosstraat | Doetinchem

Kloosstraat | Doetinchem

A-label renovatie met individueel karakter

Willeke Marneth

Willeke Marneth | programmamanager Sité
“Het complex dateert uit de jaren zestig, maar sloop was niet aan de orde, want de
woningen zijn gewild. Ze hebben een mooie, logische plattegrond. Daarom hebben
we gekozen voor renovatie met twee doelen: verduurzaming van de woningen en de
uitstraling van het gehele complex verbeteren. Met buitengevelisolatie bereik je die
doelen. Dat weten we uit ervaring. In de woning zijn we aan de slag gegaan om van
een centrale ketel en geisers naar een individueel systeem te gaan en om keukens en
sanitair te vervangen. De aanbesteding was traditioneel op bestek. We hebben zelf
een intensieve communicatie met de bewoners gevoerd. Een bewonerscommissie is
er niet. Er wordt veel verhuisd en daardoor is er relatief weinig verbondenheid onder
de bewoners. We hebben informatieavonden georganiseerd en zijn bij alle bewoners
aan de keukentafel gaan zitten om de plannen door te nemen en individuele wensen
te inventariseren. Dat heeft erin geresulteerd dat 100 procent van de bewoners heeft
ingestemd met de renovatie die een huurverhoging van 40 euro inhoudt. Daar staat
tegenover dat ze ongeveer dat bedrag op hun energierekening gaan besparen, maar dat
is natuurlijk afhankelijk van individueel gedrag, hoe lang sta je onder de douche en hoe
warm stook je het in huis. Tijdens de uitvoering hebben we een fulltime toezichthouder
die meer dan de helft van zijn tijd besteedt aan het onderhouden van de contacten met
de bewoners. Die is ook bij alle bewoners langs gegaan om de kalender met wanneer
wat gaat gebeuren met hen door te nemen en afspraken te maken over wat we van
bewoners verwachten.”

Voor

Na

Henk Gersen
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Henk Gersen | IAA Architecten
“Het gaat om het langste gebouw van Doetinchem: een portiek met acht woningen en
dat steeds herhaald, zonder afwisseling. Zelfs voor bewoners was het lastig om je eigen
huis te herkennen. Technisch zat het gebouw vol koudebruggen, bijvoorbeeld bij de
balkons. De keuze voor buitengevelisolatie van Sto was snel gemaakt. Dat is een favoriet
van mij. Je geeft er een gebouw een metamorfose mee. Hier heb ik de gevel verdeeld
in kaders op steeds verschillende hoogten en met drie kleuren. Met buitengevelisolatie
bereik je ook makkelijk de isolatiewaarden die je wilt met 10, 12 of 15 centimeter isolatie
tegen relatief beperkte kosten. Bij spouwmuurisolatie moet je het doen met de spouw
die meestal niet meer is dan 6 of 7 centimeter en weet je niet precies of de isolatie ook
daadwerkelijk daar komt te zitten waar je dat wilt. Nieuwbouw is veel duurder en in feite
voor deze categorie huurprijs niet te realiseren. Door de gevel te verdelen in kaders op
steeds verschillende hoogten en te werken met drie kleuren oogt het complex als nieuw.
Tegelijkertijd heeft het nu energielabel A. Belangrijk bij buitengevelisolatie is wel dat je
als architect aandacht besteedt aan de detaillering: de aansluitingen bij kozijnen, dorpels.
Bovendien moet de uitvoering goed en zorgvuldig gebeuren, maar daar let Sto goed op.”
15

Kloosstraat | Doetinchem
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Kloosstraat | Doetinchem

17

Beter geïsoleerd zonder
huurverhoging
Mangoflat | Heerlen
Niet alleen de Mangoflat heeft een metamorfose ondergaan.
De hele wijk rondom deze flat is erop vooruit gegaan.
De verouderde gevels van de 21 galerijwoningen zijn volledig
ingepakt met een strak, wit gevelisolatie systeem. Daardoor
konden ook bouwkundig grote aanpassingen gedaan worden.
De oorspronkelijke balkons werden vervangen door balkons die
vier keer groter zijn. Niet alleen is de leefruimte toegenomen, ook
het wooncomfort is aanzienlijk verbeterd. De bewoners genieten
van lagere stookkosten waarbij de lage huurprijs gelijk is gebleven.
Met een minimale investering heeft de Mangoflat een eigentijdse
uitstraling gekregen en is de levensduur verlengd met minimaal
15 jaar. Zo blijkt renoveren een uitstekend alternatief voor sloop.
Opdrachtgever

Weller, Heerlen

Architect

Bureau voor Architectuur HDSW / Lanceé Architecten,
Heerlen

Aannemer

BAS Bouw, Maastricht

Applicateur

Bouwservice Fons van der Heijden, Sittard

Bouwjaar | opgeleverd in

Jaren vijftig | 2014

Investering per woning

Gemiddeld €35.000,- per woning
(waarvan €15.000,- - €20.000,- onrendabel)
€0,-

Labelsprong

Van E naar B

Toegepaste producten

StoTherm Classic met Stolit

Fotografie: Marcel van Hoof - Weller

Huurverhoging
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Mangoflat | Heerlen

Mangoflat | Heerlen

Renovatie als prima alternatief voor sloop

Jan Goessens

Jan Goessens | klantteammanager Corporatie Weller
“Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je een metamorfose realiseert. Door de moderne
uitstraling die de zestig jaar oude Mangoflat heeft gekregen, is de hele wijk erop
vooruit gegaan. Deze flats zijn geliefd door de lage huurprijs. Voor deze doelgroep, veel
starters en jongeren, is nieuwbouw niet realiseerbaar. Daarom hebben we gekozen voor
renovatie waarbij we een isolatieschil om het gebouw hebben aangebracht. Dat heeft
een win-winsituatie opgeleverd: de flat heeft nu een eigentijds aanzicht en de levensduur
is voor tientallen jaren verlengd. Daarmee is de aantrekkelijkheid van de woningen
verhoogd die nu goed geïsoleerd zijn.
De bewoners profiteren dus van minder stookkosten en genieten van meer comfort plus
meer leefruimte door de grotere balkons terwijl de huurprijs gelijk is gebleven. Wel zijn
de schoonmaakkosten verhoogd zodat we met een intensiever schoonmaakprogramma
de flat mooi kunnen houden. De wijkbeheerder houdt daar toezicht op.”

Voor

Na

Math Schouren

20

Math Schouren | Bureau voor architectuur HDSW
“Betere isolatie, meer comfort en aanpak van de galerijen wat noodzakelijk was door
betonrot; dat was mijn opdracht. Plus de flat een aantrekkelijker aanzicht geven wat
een positieve uitstraling op de hele wijk moest hebben. Ik koos voor buitengevelisolatie
met stucwerk omdat dit volop mogelijkheden biedt iets moois te maken binnen een
beperkt budget. De balkons heb ik gebruikt om de gevel meer cachet te geven en meer
wooncomfort te realiseren. De oude balkons die koudebruggen veroorzaakten, zijn
vervangen door balkons die vier keer groter zijn, maar ik heb ze zo ontworpen dat een
lichte constructie volstaat. De balkons lijken te zweven en hebben een licht kleuraccent
gekregen in speels contrast met de gevel. Ook de ballustrades van de galerijen
versterken nu het moderne aanzien van de flat. Met een minimale investering heeft
de Mangoflat een eigentijdse uitstraling gekregen. Zo is renoveren een uitstekend
alternatief voor sloop!”

21

Mangoflat | Heerlen

Mangoflat | Heerlen

Kitty Sommer | bewoonster
“Ik woon al 27 jaar in de Mangoflat. Door deze renovatie is de flat er op vooruit
gegaan en dat was nodig. Vooral het grotere balkon is erg fijn. Ik zit er nu vaak.
Dat kon niet op het oude balkon dat maar één vierkante meter groot was. Ik hoef nu
minder te stoken, maar of dat komt door de betere isolatie of omdat we nauwelijks
winter hebben gehad, weet ik niet. Van overlast door de renovatie heb ik niet veel
gemerkt omdat ik overdag werk.
Wat ik wel vervelend vond, was dat mijn kozijnen in één keer allemaal eruit zijn
gehaald, terwijl dat ook in delen kon, wat ik van te voren had gevraagd. Ik wilde
namelijk een rustige plek voor mijn kat houden. Nu raakte het diertje zo in de stress
dat zij mijn armen helemaal opengekrabt heeft. Door de renovatie heeft de flat veel
meer uitstraling. Ik hoop dat mensen er nu langer blijven wonen. Dan hebben ze ook
meer zorg voor de flat en kunnen er meer contacten met elkaar ontstaan.”
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Nieuw uiterlijk gegund aan
geliefde portiekwoningen
De Lantaarntjes | IJmuiden
De 72 na-oorlogse portiekwoningen aan de Orionweg in
IJmuiden werden 66 jaar geleden als middenstandswoningen
gebouwd. Sloop van deze karakteristieke woningen was een
serieuze optie, maar dankzij een actieve bewonerscommissie
koos de corporatie uiteindelijk toch voor ingrijpende renovatie.
Het herstel van het oorspronkelijke gevelbeeld met sobere maar
van fraaie detaillering voorziene gemetselde gevels stond voorop.
De voorgevel werd daarom enkel restauratief aangepakt.
De achtergevels werden volledig geïsoleerd met StoTherm
Classic. Dit levert een krachtige combinatie op in het gevelbeeld:
de karakteristieke uitstraling van de bakstenen gevels aan de
voorzijde met een moderne en hoogwaardig geïsoleerde gevel
aan de achterzijde van het complex.
Woningbedrijf Velsen, IJmuiden

Architect

CASA Architecten, Amsterdam

Aannemer

Van Lith Bouwbedrijf BV, Beverwijk

Applicateur

BGI Afbouw en Stucadoors, Volendam

Bouwjaar | opgeleverd in

1950 | 2013

Labelsprong

Van gemiddeld E naar A

Toegepaste producten

StoTherm Classic met Stolit

Fotografie: CASA Architecten

Opdrachtgever
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De Lantaarntjes | IJmuiden

De Lantaarntjes | IJmuiden

Krachtige combinatie tussen traditionele
voorgevel en energiezuinige achtergevel

Koen Crabbendam

Koen Crabbendam | CASA architecten
“Bij de bewaard gebleven bouwtekeningen vonden we ook het ontwerp voor de
lantaarntjes naast de entrees. Zestig jaar geleden zijn die niet gerealiseerd, maar nu zijn
we naar een smid gegaan die het originele ontwerp, maar met energiezuinige ledlampen,
heeft uitgevoerd. Dit soort details maakt mensen trots op hun woning en daardoor
gaan ze er zuinig mee om. Uitgangspunt van de renovatie was ook de woningen zoveel
mogelijk te maken tot een woning van de bewoners. Daarbij moest de fraaie voorkant,
getekend door een leerling van Dudok, behouden blijven. Aan de voorzijde is daarom de
isolatie aan de binnenkant aangebracht zodat de voorgevel in ere hersteld kon worden.
De achterkant met uitzicht op zee, waar door de betonnen balkons koudebruggen
zaten, hebben we aan de buitenzijde helemaal ingepakt en nieuwe grotere balkons
aangebracht. Daarbij hebben we ervoor gezorgd dat de bewoners zo veel mogelijk
privacy hebben als ze buiten zitten. Op de eerste bouwlaag zijn de balkons woningbreed,
op de tweede woonlaag zijn de balkons tot serre gemaakt met wegklapbare glaspanelen
en op de bovenste woonlaag is het balkon bij de woning getrokken en hebben we een
dakterras gerealiseerd.”

Voor

Na

Rob Bunink
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Rob Bunink | Woningbedrijf Velsen
“Het complex was architectonisch van te grote kwaliteit om te slopen. Daarom hebben
we gekozen voor een renovatie om met respect voor het originele ontwerp tegelijkertijd
een hoog energieniveau, label A, te realiseren. De traditionele uitstraling van de voorkant
is behouden en de achterzijde heeft een eigentijdse, frisse look gekregen. Daarop krijgen
we de meeste positieve reacties. De aansluiting tussen de traditionele voorgevel en de
moderne achterzijde op de kopgevels oogt natuurlijk door de schoorsteen die daar in het
oorspronkelijke ontwerp al zat. Zelf zijn we ook enthousiast over de buitengevelisolatie
met stucwerk. Een voordeel is ook dat het te schilderen is, zodat je na verloop van tijd
de kleur kunt aanpassen. Door tijdig en goed te communiceren met de bewoners en
vooral met de bewonerscommissie, stonden die van begin af aan positief tegenover de
renovatie. Alleen de door hun gewenste lift bleek niet haalbaar.”
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De Lantaarntjes | IJmuiden

De Lantaarntjes | IJmuiden

Ria Petozzi | bewoonster
“Wat woon jij luxe, zegt ons bezoek. Voor kijk ik uit op het meeste groen. De achterkant met de uitgebouwde balkons vindt iedereen prachtig. Ons balkon heeft glasplaten
die je open kunt zetten, maar dat is wel een werk. Binnen is het bijna één grote ruimte.
De badkamer is groter. Ik kan er nu ook de was drogen. In de keuken heb ik extra
kasten genomen. Alleen het keramische koken ben ik niet gewend. Nu worden de
uitjes wel eens zwart. Ook aan de nieuwe verwarming moet ik wennen. Ik heb pas
ontdekt hoe je kunt koelen. Dat staat in het boekje maar ik had er overheen gelezen.
Door de renovatie is de huur wel omhoog gegaan, maar dat is logisch. De plannen zijn
goed uitgelegd. Ik zat in het groepje bewoners dat met de corporatie en de architect
om de tafel zat. Niet dat we de grootste vinger in de pap hadden, maar alles werd
doorgesproken. Gelukkig is de sloop niet doorgegaan, want we wonen hier zo fijn!”
28
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Klaar voor de komende
vijftig jaar dankzij ambitie en
samenwerkingsvermogen
Kortland | Krimpen aan de IJssel
Een levensduurverlenging van vijftig jaar, tenminste 45 procent
energiebesparing voor bewoners en een aantrekkelijk straatbeeld:
de ambitie van woningcorporatie QuaWonen was hoog bij de
renovatie van 240 rijwoningen in de wijk Kortland. Samenwerking
bleek de sleutel tot succes voor het behalen van deze doelen.
De partners van consortium SCoop ontwikkelden een simpel
en overzichtelijk plan voor deze jaren zestig woningen. Na het
realiseren van een optimaal casco werden deze vervolgens
voorzien van een nieuwe voorzetgevel. De benedenverdieping
werd gerenoveerd met een gestuct buitengevelisolatiesysteem,
de bovenverdieping werd afgewerkt met Western Red Cedar
delen. De renovatie bleek ook een sociale opgave. Investeren in
het sociale kapitaal van de wijk versterkt niet alleen acceptatie van
de renovatie, maar ook het wijkgevoel. De zogenoemde ‘creatieve
bewonersparticipatie’ waarmee 100 procent draagvlak werd
behaald, is misschien wel de meest vermeldenswaardige prestatie.
Opdrachtgever

QuaWonen, Bergambacht

Consortium

SCoop (Simpel Coöperatief) met partners Hemubo
Bouw, DOOR architecten, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Cauberg Huygen en KCP.
IJsselmonde VOF, Rotterdam

Bouwjaar | opgeleverd in

Jaren zestig | 2014

Investering per woning

€80.000,- per woning

Huurverhoging

Varieert van €7,- tot €12,-

Labelsprong

Van gemiddeld D naar A++

Toegepaste producten

StoTherm Classic met Stolit

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Applicateur
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Kortland | Krimpen aan de IJssel

Kortland | Krimpen aan de IJssel

Renovatie als stimulans voor de hele wijk

Fotografie: Hemubo Bouw

Peter Ottevanger

Peter Ottevanger | projectleider QuaWonen
“De bewoners voelden zich betrokken bij deze renovatie. We zijn namelijk niet met een
door ons uitgedacht plan gekomen, maar we zijn eerst hun ideeën gaan inventariseren.
We hebben een tent neergezet om met de bewoners soep te eten en te brainstormen
over wat zij zouden willen. Sommigen wonen er al dertig jaar. Zij weten het beste wat er
goed en niet goed is aan hun woning. Zo hebben we stap voor stap met de bewoners
het project opgezet. Door deze samenwerking hebben alle bewoners ingestemd met de
renovatie ook al betekende die een huurverhoging.
Naast de basisrenovatie konden ze voor extra’s kiezen tegen extra vergoeding.
Per woning was 80.000 euro beschikbaar om te investeren zodat de woningen weer
vijftig jaar mee kunnen. We hebben aan de markt gevraagd: wat kunnen we daarvoor
krijgen? Ook hier zijn we dus niet met een eigen plan gestart.”

Voor

Na

Marije Bakker

Marije Bakker | aannemer Hemubo Bouw, onderdeel van SCoop
“Dit renovatieproject startte met een innovatieve manier van aanbesteden. In een
‘contactadvertentie’ nodigde QuaWonen partijen uit om in een ‘speeddate’ aan te tonen
waarom zij de ideale partner zouden zijn. Uiteindelijk kozen ze Consortium SCoop* waarin
aannemer, architect en andere specialisten zich samen verantwoordelijk voelen voor het
project en de gevraagde prestaties. Tijdens de voorbereidingen plannen we dagdelen in
om alles met het consortium af te stemmen. Dat vergt minder tijd dan dat een partij een
document ter controle stuurt en moet wachten op antwoord. Ons plan omvatte veel meer
dan stenen stapelen en keukens vervangen. We namen ook het voortouw in het overleg met
de bewoners. Zo hebben we om de sociale cohesie te verstevigen het bouwdepot opgezet.
Daar verzamelden we materialen die bij de renovatie uit de woningen werden gesloopt.
Bewoners maakten samen met ons bijvoorbeeld van houten vloerdelen banken en tafels voor
in de wijk. Het bouwdepot was zo’n succes dat bewoners dit initiatief voortgezet hebben en
het is omgezet naar het burenerf waar nu onder andere moestuinen worden onderhouden.”

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

* Consortium SCoop – Simpel Coöperatief – is een consortium van Hemubo Bouw,
DOOR architecten, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Cauberg Huygen en KCP.
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Kortland | Krimpen aan de IJssel
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Karin Dorrepaal | DOOR architecten
“Het ging om de woningen naar A of A++ te brengen en ook om de wijk verder
te verbeteren, zodat mensen hier graag willen wonen. Naast het ontwerp van de
woningen hebben we daarom ook gewerkt aan de openbare ruimte met de aanleg van
‘burenerven’, groene plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Bij de uitwerking van het gevelontwerp kwam Sto in beeld en nadat zij duidelijk hadden
gemaakt dat hun stucwerk bijzonder sterk is – we mochten er letterlijk met een hamer
op slaan – is het plan definitief gemaakt: de bovenverdieping met cederhout bekleed,
de begane grond met gevelstuc waarbij kleuraccenten voor aantrekkelijke diversiteit
zorgen. We hebben positieve ervaring met Sto. In een ander project hebben we met
hen in samenspraak nieuwe geveloplossingen ontwikkeld. Met Sto als partij is er ruimte
voor creativiteit.”

Fotografie: Hemubo Bouw

Karin Dorrepaal

Kortland | Krimpen aan de IJssel
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Kortland | Krimpen aan de IJssel

Kortland | Krimpen aan de IJssel

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Conny Terlouw | bewoonster
“We wonen hier al 29 jaar. Zo’n renovatie is ingrijpend. We verbleven twee weken in
een hotelwoning, dat waren reeds gerenoveerde woningen uit het plan. In de week
ervoor moest je je huis leegmaken en de spullen werden opgeslagen in containers.
Na afloop had je een week om weer terug te keren naar je huis.
Helemaal vlekkeloos ging dat niet. We hadden gekozen voor een aanbouw, maar
daarop moesten we wachten. Na de renovatie is het heerlijk warm in huis en stoken
we veel minder; misschien wel de helft minder, maar precies weet ik het niet. Wat
ik wel jammer vind, is dat veel ouderen, bekenden van me, zijn vertrokken voor de
renovatie omdat ze die niet wilden meemaken. Met de nieuwkomers, vooral jonge
gezinnen, heb ik niet veel contact. De werklui waren heel aardige mannen. Daar hoor
je nooit wat over, maar dat mag ook wel eens gezegd worden. Altijd alles kon je aan
ze vragen!”
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In slechts vijf dagen tijd
naar passief
Commandeurstraat | Heerenveen
Nederland staat er vol mee: traditionele rijwoningen uit de
jaren vijftig. Dat deze woningen zich uitstekend lenen voor
een ingrijpende opwaardering tot passiefhuis blijkt uit deze
succesvolle renovatie in Heerenveen. In slechts vijf dagen tijd
en in bewoonde toestand transformeerde men de woningen
volgens het Built4U-concept tot woningen die volledig toegerust
zijn voor de toekomst. De gevels zijn voorzien van een prefab
isolatiepakket. Door de onderverdieping een ander uiterlijk te
geven dan de bovenverdieping en door accenten toe te passen,
zoals terugliggende kozijnen of kaders, is een moderne
uitstraling gerealiseerd. Dat de energierekening lager geworden is,
is vanzelfsprekend. Hoewel de huur verhoogd is met
55 euro, besparen de bewoners gemiddeld zo’n 108 euro op
hun energiekosten.
Opdrachtgever

Accolade, Heerenveen

Consortium

Built4U (Kingspan Unidek, Doorwin, Zehder J.E. StorkAir,
Trecodome, The Source Group, Van Aken Architecten)
Ter Woerds Afbouw, Neede

Bouwjaar | opgeleverd in

Jaren vijftig | 2014

Investering per woning

€58.500,- per woning

Huurverhoging

€55,- per woning (met energiebesparing van €108,-)

Labelsprong

Van F/E naar A++

Toegepaste producten

StoTherm Classic met minerale steenstrips

Fotografie: APA foto

Applicateur
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Commandeurstraat | Heerenveen

Commandeurstraat | Heerenveen

Renovatie in bewoonde staat dankzij
prefab geveldelen

Dienke Slatman

Dienke Slatman | ontwikkelaar vastgoed Accolade
“Accolade is steeds op zoek naar innovatieve concepten om de duurzaamheid van onze
circa 16.000 woningen te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd
voor de bewoners de woonlasten betaalbaar te houden.
De zestien woningen aan de Commandeurstraat die dateren uit de jaren vijftig, leenden
zich uitstekend om ze te renoveren tot passiefhuizen en met 24 zonnepanelen op het dak
zelfs tot energieneutrale woningen. Built4U overtuigde ons dat we met hun aanpak onze
doelen zouden bereiken met minimale overlast voor de bewoners. Die konden in huis
blijven terwijl er een prefab luchtdichte buitenschil met geïntegreerd ventilatiesysteem en
triple glas om de woningen werd aangebracht in vijf dagen per woning. Het resultaat is
ook nog eens bijzonder fraai. De bewoners genieten nu van maximaal wooncomfort en
een minimale energievraag. De huur is verhoogd met 55 euro, maar gemiddeld besparen
de bewoners 108 euro op hun energiekosten.”

Voor

Na

Fotografie: APA foto

Maarten Castelijns

Maarten Castelijns | Van Aken Architecten
“Accolade had de landelijke primeur van de eerste renovatie van zestien woningen naar
energieneutraal met de Built4U-methode. Deze innovatieve renovatiemethode is door vijf
verschillende partijen, waaronder Van Aken Architecten, ontwikkeld voor de na-oorlogse
woningen die overal in Nederland staan. Met Built4U krijgen deze sober gebouwde
woningen een aantrekkelijke jas aan.
Tegen de oude gevel plaatsen we een prefab isolatiepakket met een begane grondgevel
en een verdiepingsgevel die verschillend zijn. Samen geven ze de woning een modern
uiterlijk. Tegelijkertijd realiseren we zo maximale energiebesparing tegen lage kosten en
met minimale overlast voor de bewoners omdat er in huis niets verandert.
De bewoners waren hier ook meteen enthousiast. Buitengevelisolatie biedt de architect
ook genoeg vrijheid om verschillende accenten te realiseren. De nieuwe gevel is vrij dik.
Je kunt de ramen zo plaatsen dat er een grote vensterbank ontstaat, of met een diepe
negge, dus verder naar achter gezien vanaf buiten. Hier hebben we de kozijnen in een
extra kader, een witte rand gezet.”
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Commandeurstraat | Heerenveen

Commandeurstraat | Heerenveen

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Jan Koster | bewoner
“Vanaf de eerste voorlichtingsbijeenkomst over de renovatie begreep ik dat we er op
vooruit zouden gaan. Er moest wel wat gaan gebeuren aan mijn woning. Als ik naar
de televisie keek voelde ik de tocht aan mijn benen. Er kwam door de spleten van de
houtenvloer koude lucht uit de kruipruimte. Als het waaide, kwam de wind door de
raamkozijnen en bij de deur naar binnen. Nu zijn die allemaal vervangen, de vloer en
de muren zijn geïsoleerd en op het dak liggen zonnepanelen.
De temperatuur in huis is nu veel constanter. Of ik echt op mijn energierekening ga
besparen, weet ik nog niet. We hebben nog geen winter gehad. Met de hete dagen
deze zomer heb ik wel gemerkt dat het in huis veel koeler bleef dan voor de renovatie.
Als het toen buiten heet was, werd het in huis ook heet en als het buiten koud was,
was het ook koud in huis. Nee, ik ben tevreden over de renovatie.
De overlast viel mee. Het werk moet gedaan worden, dat snap ik. Dat de buitenkant
mooier is geworden? Ach, dat vind ik niet zo belangrijk. Ik woon in huis; voor mij telt
daarom vooral hoe het binnen is.”
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Authentieke uitstraling voor
het dorp in de grote stad
Sagenbuurt | Rotterdam
Een oase van rust, vlak onder de Van Brienenoordbrug in
Rotterdam: de 140 woningen in de Sagenbuurt werden middels
een totaalpakket bestaande uit gevelisolatie, kozijnen met
HR++ glas en ventilatieroosters, daken, kruipruimten, HR-ketels en
installaties, naar energielabel B gebracht. In de renovatie
werd met zorg de zogenaamde ‘shake-hands architectuur’ in
acht genomen: het feit dat de schil rondom met ruim
10 centimeter StoTherm Classic geïsoleerd werd, doet niets af
aan de oorspronkelijke details van deze jaren vijftig woningen.
Aanvankelijk bestond er bij de opdrachtgever wat twijfel over de
toepassing van steenstrips, maar het resultaat toont aan dat
deze niet nodig was. Terugliggende accenten op de kopgevels,
een krachtige combinatie tussen beton en metselwerkuiterlijk
en behoud van de oorspronkelijke uitstraling, geven de wijk de
allure van toen volgens de eisen van nu.
Woonbron, Rotterdam

Architect

Van Schagen Architecten, Rotterdam

Aannemer

Zwaluwe Bouw, Zevenbergschen Hoek

Applicateur

IJsselmonde VOF, Rotterdam

Bouwjaar | opgeleverd in

Jaren vijftig | 2015

Labelsprong

Van G naar B

Toegepaste producten

StoTherm Classic met minerale steenstrips

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Opdrachtgever
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Sagenbuurt | Rotterdam

Sagenbuurt | Rotterdam

Een nieuwe en goed geïsoleerde gevel met
aandacht voor oorspronkelijke architectuur

Klaas Waarheid

Klaas Waarheid | Van Schagen Architecten
“Het gaat hier om een mooi complex met een zogenoemde ‘shake hands-architectuur’
van metselwerk en beton. Dat diende weer terug te komen, maar dan goed geïsoleerd en
waar nodig verbeterd. Opnieuw metselen was te kostbaar. Daarom adviseerde ik minerale
metselwerkstrips op isolatie van Sto. Woonbron vreesde echter dat buitengevelisolatie
het fraaie aanzien zou schaden en geloofde niet in de sterkte en duurzaamheid van dit
materiaal. Men wilde aanvankelijk ook niet werken met steenstrips. Nadat we andere
projecten hadden bekeken, verdween die schroom. Het gebouw oogt nu in feite fraaier
dan vroeger. Door de complete nieuwe schil die er omheen is gezet met 10 centimeter
isolatie is de plasticiteit ervan toegenomen en dat past er uitstekend bij.
De verwerking van Sto-materialen vereist wel vakmensen. In het bestek moet je de
specifieke voorwaarden van verwerking opnemen vanwege de eigenschappen van het
materiaal. Wat het extra aantrekkelijk maakt, is dat het pakket valt onder de 6% in plaats
van de 21% btw.”

Voor

Na

Fotografie: Lou Wolfs

John Emmerig

John Emmerig | senior opzichter projectbureau Woonbron
“De belangrijkste inzet van de renovatie was het energielabel van de woningen op
niveau B brengen middels een totaalpakket: isolatie van gevels, kozijnen met
HR++ isolatieglas en ventilatieroosters, daken, kruipruimten, HR-ketels en individuele
mechanische ventilatie. Daarnaast hebben we diverse verfraaiingen aangebracht, o.a.
nieuwe galerij- en en balkonhekken met privacyschermen en prefab overzet dakkapellen,
nieuwe dakpannen en schilderwerk. Daarbij was het uitgangspunt: zo min mogelijk
overlast voor de bewoners. We zijn uitgekomen op buitengevelisolatie zodat de
bewoners in hun huis konden blijven en de woningen niet kleiner werden. Uiteindelijk
bleek dat meer dan 79 procent de renovatie zag zitten. Onze doelgroep let op de centjes
en rekende mee dat tegenover de huurverhoging als gevolg van de renovatie een grotere
daling van hun energierekening staat. Het resultaat is dat de woningen er nu uitzien als
voorheen maar dan nieuw. Ze voldoen bovendien aan de isolatienormen van nu.”
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Sagenbuurt | Rotterdam

Fotografie: Lou Wolfs

Sagenbuurt | Rotterdam

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Henk van der Blom | voorzitter bewonerscommissie
“In de sociale paragraaf van het renovatieplan is opgenomen dat de huurverhoging
wordt teruggedraaid als de voorspelde energiebesparing niet wordt gehaald. Dat is
uitonderhandeld.
Per blok met vier woningen beneden en tien boven is een berekening gemaakt.
Mijn huur gaat met 28,50 euro omhoog, maar mijn energierekening daalt van
72,50 naar 25 euro. Deze renovatie heeft een lange aanloop gehad vanaf 2005.
Door verschillende oorzaken, o.a. de financiële crisis, ging er steeds een streep door
de plannen tot in 2013 eindelijk de renovatie startte. De Sagenbuurt, vlakonder
de Van Brienenoordbrug, is een dorp in de grote stad en dat moest zo blijven.
Woonbron probeerde de overlast van de renovatie te beperken, maar die blijft:
kabaal; je loopt het vuil naar binnen. Dat kan ook niet anders, omdat de bewoners
hun huis niet uit wilden. Met het resultaat zijn we tevreden. In huis is het nu veel
warmer en stiller. De woningen ogen nu mooier dan voorheen. Daarin is de architect
goed geslaagd, al had ik persoonlijk liever andere kleuren gezien.”
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In de serie ‘Waardebehoud’ zijn
eerder verschenen:

| Sto | Praktijkvoorbeelden |

Waardebehoud I: Duurzaam en energetisch renoveren van geliefde wijken
Hierin treft u o.a. projecten uit Rotterdam (Sleephellingstraat) en Hengelo (‘t Kotte).

Waardebehoud

Rev.-Nr. 01/03.12 Printed in the Netherlands

Duurzaam energetisch
renoveren van geliefde wijken

| Sto | Praktijkvoorbeelden |

Waardebehoud II: Samen bouwen we aan een duurzaam en energieneutraal
Nederland
Hierin treft u o.a. projecten uit Kerkrade (Wijk van Morgen), Maarssen (Bloemstede) en
Hoek van Holland (Complex 020).

Waardebehoud

Rev.-Nr. 02/09.13 Printed in the Netherlands

Samen bouwen we aan een
duurzaam en energieneutraal
Nederland

Waardebehoud Best Practice - Het Bijvank, Enschede
Door deze renovatie maakten 28 woningen uit de jaren zestig een sprong van
energielabel F/G naar A++, het zogenoemde “passiefhuis”. In deze uitgave treft u een
gedetailleerde beschrijving en interviews met diverse betrokkenen.
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Waardebehoud Best Practice - De Haverlanden, Wageningen
Zonder het buitenspouwblad te hoeven slopen, zijn de woningen snel en doeltreffend
geïsoleerd met een buitengevelisolatie systeem van Sto. In deze uitgave treft u een
gedetailleerde beschrijving en interviews met diverse betrokkenen.
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De Haverlanden
Wageningen

Bezoek www.sto.nl of neem contact met ons op om deze edities te ontvangen.

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:

Nationaal Renovatie Platform
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