| Sto | Praktijkvoorbeelden |

Waardebehoud

Samen bouwen we aan een
duurzaam en energieneutraal
Nederland

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 documen-tatie dient dan ook
niet als presentatie voor het werk, noch als verwerkings-voorschrift. 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 merk-bladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als uitgangspunt te worden genomen.
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De bestaande wijk van
morgen
Wijk van Morgen | Kerkrade
In Kerkrade-West renoveerde Woningcorporatie HEEMwonen 153
woningen uit de 70-er jaren in het project ‘Bestaande Wijk van
Morgen’. Omdat bewoners wegtrekken is een grote revitalisering
gestart om het tij te keren. De woningen zijn op passiefhuisniveau gebracht; het energieverbruik ligt nu al 20% lager dan
in 2020 wordt geëist. De bewoners bezuinigen flink, want hun
energierekening kan tot 100 euro per maand omlaag gaan. De
hoogwaardig geïsoleerde schil reduceert stookkosten en de PVpanelen op het dak wekken meer energie op dan de energiezuinige
woning vraagt. Het aanzien kreeg eveneens een forse impuls;
de gestucte witte gevel, in combinatie met een robuuste grijze
tegelplint, geeft de bewoners het gevoel dat ze in een nieuwe wijk
wonen.
Opdrachtgever:

HEEMwonen

Architect:

Teeken Beckers Architecten bv

Aannemer:

BAM Woningbouw Weert

Co-makers:

Machiels Building Solutions

Applicateur:

Isolatienet BV

Bouwjaar | opgeleverd in:

1974 | 2013

Huurverhoging:

Tussen €34,- en €64,-

Labelsprong:

Van gemiddeld E/D naar A++

Geschatte besparing:

€ 55 - € 101 per maand

Toegepaste producten:

StoTherm Classic /
StoTherm Vario met Mosa tegelplint
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Fotografie: Philip Driessen
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Fotografie: Philip Driessen

Wijk van Morgen | Kerkrade

De gevels voor de renovatie.

Renovatie als stimulans voor de hele wijk

Jules Beckers

De bewoners het gevoel geven dat ze in een nieuwe wijk wonen, vormde
de kern van de transformatie van 153 woningen in Kerkrade-West. De ruime
woningen waren in redelijke staat, maar de wijk krimpt. Om een energieneutraal
huis te creëren waarin mensen graag willen wonen, haalde HEEMwonen alles
uit de kast. De gestucte gevel die architecten Jules Beckers en Theo Teeken
voorstelden, bepaalt nu het gezicht van de wijk. Achter de gevel gebeurde nog
veel meer, waardoor de woningen weer toekomst hebben. Een stimulans voor
de hele wijk.
HEEMwonen stelde zich ambitieuze doelen voor het revitaliseren van de woonwijk. Niet
alleen was er de wens een forse labelsprong van D naar A++ te realiseren, ook betrok
de woningcorporatie overheid en marktpartijen al in vroeg stadium bij het lean&mean
proces, om vanaf de start over alle noodzakelijke deskundigheid te kunnen beschikken.
Groot voordeel daarvan was volgens architect Jules Beckers van het Zuid-Limburgse
Teeken Beckers Architecten “dat er meteen duidelijkheid was over de kosten van
maatregelen en materialen, waardoor er geen grote verrassingen achteraf ontstonden.”
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Fotografie: Philip Driessen

Wijk van Morgen | Kerkrade

Een combinatie van wit stucwerk en een robuuste grijze tegelplint geeft de woningen de gewenste degelijke en solide uitstraling.

De woningen voldoen nu aan de normen van het passiefhuis en
voorzien grotendeels in hun eigen energievraag. De hoogwaardig
geïsoleerde schil reduceert de warmtevraag van de woning. De
PV-panelen op het dak wekken vervolgens meer energie op dan
de extreem energiezuinige woning vraagt.
Ervaring met stucwerk
Bij het ontwerp van de gevelconstructie adviseerden Sto
en Mosa. “Doordat we al zo vroeg van hun expertise
gebruikmaakten, verminderde de scepsis van de corporatie
over de materiaalkeuze”, stelt Beckers. Stucwerk wordt al
jaren in Nederland toegepast, toch merkt hij dat corporaties
er huiverig voor zijn. “Men verwacht dat het kwetsbaar en
onderhoudsgevoelig is. Maar er is in ons land voldoende ervaring
mee in de woningbouw. Stucwerk in combinatie met een
isolatiepakket bewijst zich als één van de betere oplossingen.

Daarom had het onze voorkeur in Kerkrade; we creëerden er een
totaal nieuw aanzien mee, dat de wijk weer toekomst geeft.” Het
gevelisolatie systeem StoTherm Vario is gecombineerd met een
robuuste, grijze tegelplint van Mosa.
Slechts 10 werkdagen
De renovatie bleek een stimulans voor de hele buurt. Terwijl de
bewoners in hun huis bleven, zijn de woningen in slechts 10
werkdagen tijd van boven tot onder aangepakt en voorzien van
nieuwe gevels met drievoudige beglazing, nieuw vergroot dak
met PV-cellen, zonneboiler, nieuwe HR-ketel, nieuwe radiatoren
en een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
De gevels en het dak zijn geprefabriceerd. Een modelwoning van
de vier woningtypes, duidelijke informatievoorziening en goed
contact tijdens de renovatie, hield de bewoners betrokken. De
inspraak bij de afwerking van hun woning motiveerde eveneens.
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Wijk van Morgen | Kerkrade
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NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief.

Details op deze pagina: Teeken Beckers Architecten, Geleen.

Doorsnede woning & gevel
1 pv-panelen, Zen Renewables
2 bestaand dakbeschot met spanten
3 nieuwe scharnierkap (Rc = 8)
4 vlakke zinken dakbedekking
5 Rockpanel ral 9007
6 triple beglazing hr+++ (u < 0,8)
7 Gealan passiefhuiskozijn co-extrusie zilvergrijs
8 aluminium waterslag (ral 9007)
9 gevelopbouw:
bestaand binnenblad/casco
hsb-elementen
Sto buitengevelisolatiesysteem
(Rc = 10)
10 hardhouten passiefhuiskozijn
11 triple beglazing hr+++ (u < 0,8)
12 hardhouten passiefhuiskozijn
13 Mosa Tiles Quartz 410rq
14 stalen draagconstructie nieuwe buitenwand
15 meerlaags xps
16 na-isolatie kruipruimte (Rc = 5)

Wijk van Morgen | Kerkrade

Overgang tegelafwerking / sierpleisterafwerking
17

Cementgebonden plaat (derden)

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

57

Sto-Kunststof Sokkelprofiel PH

05

Sto-Afdichtband 15/3

04

Sto-Verlijming

02

Sto-Mortel weefsellaag

48

Tegelafwerking en voegwerk (derden)

31

Sto-Weefselhoek met PVC/RVS-inleg

Overgang tegelafwerking / Sto sierpleisterafwerking
31

Sto-Weefselhoek met PVC/RVS-inleg

48

Tegelafwerking en voegwerk (derden)

20

Cementgebonden plaat (derden)

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RV

03

Sto-Isolatieplaat

04

Sto-Verlijming

17

Cementgebonden plaat (derden)

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief.
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Organisatorisch en
technisch grensverleggende renovatie
Complex 020 | Hoek van Holland
De gelijknamige woningbouwvereniging renoveerde op ingrijpende wijze 52 verouderde huizen in Hoek van Holland. De woningen
met zadeldak lijken in niets meer op de 60-er jaren huizen met
plat dak van weleer. Het huis met zijn een A++-label is zijn tijd
ver vooruit en kan 50 jaar zonder groot onderhoud mee. Dat was
haalbaar doordat de woningbouwvereniging tijdens het traject
vasthield aan haar uitgangspunt nú al woningen te realiseren op
het niveau van 2020. Bovendien waren alle projectpartners er
vanaf het begin bij betrokken onder aanvoering van aannemer
Willems Vastgoedonderhoud. De bewoners hebben nu een ultramoderne woning die meer energie levert dan hij verbruikt.
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Opdrachtgever:

Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Concept en realisatie:

Willems Vastgoedonderhoud, Rotterdam

Bouwjaar | opgeleverd in:

1964 | 2013

Huurprijs voor renovatie:

Gemiddeld € 475,-

Huurprijs na renovatie:

Gemiddeld € 575,-

Totale investering (p. won.):

€ 121.000,- (exclusief BTW)

Labelsprong:

Van gemiddeld F/G naar A++

Toegepaste producten:

StoTherm Wood met Stolit K1,5
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Fotografie: Willems Vastgoedonderhoud

Complex 020 | Hoek van Holland

Gerenoveerde woning is zijn tijd ver vooruit

Sander Willems

In Hoek van Holland is een goed geïsoleerde tochtvrije woning gerealiseerd
met een intelligente installatie die een gezond binnenklimaat bewaakt. De
gerenoveerde woning overtreft de gemiddelde huurwoning en is zijn tijd ver
vooruit. Wordt er gekookt, gedoucht of de vaatwasser geopend, dan detecteert
de ventilator (mv box) de verhoogde luchtvochtigheid en gaat hij harder
afzuigen. Het aangebrachte gevelisolatie systeem levert op energetisch gebied
een veel betere prestatie en verhoogt het wooncomfort voor de bewoners
aanzienlijk. En ook de nieuw toegevoegde zolderverdieping zorgt ervoor dat de
bewoners prettiger wonen én geeft ook nog eens het aanzien van de woningen
een enorme boost.
“Als je je huis vergelijkt met je mobiele telefoon, is je huis een dom ding”, stelt
projectleider Sander Willems van Willems Vastgoedonderhoud, “je telefoon kan immers
alles. In Hoek van Holland is daar een beetje verandering in gebracht, want daar hebben
we een huis gemaakt dat reageert op de aanwezigheid van de bewoner, met een
vraaggestuurde ventilatie die alleen actief is als de mensen niet ventileren. Hij treedt pas
in werking als de luchtkwaliteit verslechtert”, licht Willems toe. De 52 gerenoveerde
woningen bevatten nog veel meer state of the art techniek. Zo ligt het hele achterdak
vol met PV-panelen die elektriciteit opwekken. Willems: “Op een zonnige dag lijkt het
alsof er in de wijk een windmolen draait, want iedere woning levert meer energie op dan
hij verbruikt.”
Trias energetica
Het Rotterdamse Willems Vastgoedonderhoud is energetisch renovatiespecialist en thuis
in onderhoudsprojecten in bewoonde toestand. Het bedrijf paste in Hoek van Holland
haar op de trias energetica gebaseerde TOPPPhuis-concept toe, dat duurzame renovatie
nastreeft, met oog voor zowel het eindresultaat als het effect op de omgeving. De
gevelisolatie betrof de eerste van de drie stappen voor een energiezuinig ontwerp. “We
hebben de schil goed aangepakt en daarin de producten van Sto verwerkt”, vertelt
Willems. “Er is bewust gekozen voor StoTherm Wood dat hout als basis heeft. Als de
woning over 50 jaar aan het eind van zijn levensduur zou zijn, dan staat die boom er al
weer.”
Beheersbare maandlasten
Wat dit project extra bijzonder maakte, is dat de opdrachtgever aan vooraf bepaalde
ambitieuze doelstellingen gedurende het gehele project vasthield en de woningen nu al
naar het niveau van dat in 2020 bracht. “Vaak zie je dat wat vooraf wordt bedacht niet
allemaal wordt gerealiseerd”, licht Willems toe. “De woningen in Hoek van Holland zijn
naar een niveau ver boven nieuwbouwniveau gebracht en hun tijd vooruit. Natuurlijk is
het een kostbare ingreep, maar we hebben een woning gerealiseerd met beheersbare
maandlasten en een gezond binnenklimaat.”
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Fotografie: Jan Bezemer

Complex 020 | Hoek van Holland

Voor de renovatie...

... en na.
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Complex 020 | Hoek van Holland

Aansluiting tegen dakrand
05

Sto-Afdichtband 15/3

31

Sto Isolatieplaat pluggen

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

04

Sto-Verlijming

17

Cement gebonden plaat (derden)

Start systeem in maaiveld met een Sto-Sokkelplaat
04

Sto-Verlijming

31

Sto Isolatieplaat pluggen

02

Sto-Mortel weefsellaag

01

Sto-Sierpleister

57

Sto-Afdichtband 15/3

33

Sto-Bitumenemulsie (oplosmiddelvrij)

35 Sto-Sokkelplaat (plakken en weefselen
met Sto-Flexyl)

14 NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief.

Complex 020 | Hoek van Holland

Aansluiting tegen houten kozijn / bovendorpel
18

Steenachtige ondergrond

31

Sto Isolatieplaat pluggen

04

Sto-Verlijming

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 houten kozijn / onderdorpel
05

Sto-Afdichtband 15/3

01

Sto-Sierpleister

02

Sto-Mortel weefsellaag

04

Sto-Verlijming

18

Steenachtige ondergrond

31

Sto Isolatieplaat pluggen

NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief. 15
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Pilot gevelrenovatie
20 woningen

Opdrachtgever:

Portaal, Utrecht

Architect:

BouwHulpGroep, Eindhoven

Aannemer:

BAM W&R

Applicateur:

Isolatienet BV

Bouwjaar | opgeleverd in:

1974 | 2012

Huurprijs voor renovatie:

Gemiddeld € 486,75,-

Huurprijs na renovatie:

Gemiddeld € 527,25,-

Totale investering (p. won.):

€ 50.000,- (exclusief BTW)

Labelsprong:

Van gemiddeld E naar A

Berekende energiebesp.:

42% op variabele lasten

Toegepaste producten:

StoTherm Vario met keramische gevelsteen

Fotografie: BouwhulpGroep

Bloemstede | Maarssen
Woningcorporatie Portaal bezit ruim 150 eengezinswoningen in
de wijk Bloemstede in Maarssen, die in 1974 zijn gebouwd. In
een pilot zijn twee blokken van ieder 10 woningen gerenoveerd.
Van gemiddeld E-label zijn de woningen naar energielabel
A gegaan. Kenmerkend waren de gevels van betonsteen en
betonnen borstweringselementen. De bestaande gevelconstructie
is gehandhaafd en aan de buitenzijde ingepakt en geïsoleerd om
de energievraag te beperken. De geïsoleerde schil geeft bovendien
geheel nieuwe looks. De renovatie is vooral aan de buitenkant
uitgevoerd, dus bezorgde de bewoners weinig overlast. Het
ontwerp is van de hand van BouwhulpGroep, de renovatie is
uitgevoerd door BAM Woningbouw.
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Bloemstede | Maarssen

De gevels van de twintig woningen in Maarssen waren van gemaakt van betonsteen en gewassen betonnen borstweringselementen, wat de woningen een grauw
aanzicht gaf.

Mooie jas die energie bespaart
De 70-er jaren woningen van Portaal in de Maarssense wijk Bloemstede
liggen nog prima in de markt. Maar minder CO2-uitstoot door minder fossiele
brandstoffen en beperking van de woonlastenstijging, vormden voor de
corporatie voldoende aanleiding in een pilot 20 woningen in twee blokken te
renoveren. Om de energievraag te reduceren is de gevel ingepakt. Die oplossing
creëerde bovendien een nieuw beeld met een fris en tijdloos uiterlijk.
Martin Liebregts

Zowel qua uitstraling als ontwerp zijn de woningen typerend voor de eengezinswoningen
in Nederland uit deze tijd. Ze hebben een smalle beukmaat en de berging aan de
voorkant van de woning. De gevels bestaan uit betonsteen en gewassen betonnen
borstweringselementen. Woningcorporatie Portaal bezit ruim 150 eengezinswoningen in
deze wijk. Bij twee blokken van ieder tien woningen is vooral de schil geïsoleerd.
Architect/directeur Martin Liebregts van BouwhulpGroep uit Eindhoven is tevreden over
het behaalde resultaat: “We hebben de uniformiteit doorbroken en het horizontale
karakter minder dominant gemaakt. Dat maakt de afzonderlijke woning tevens
herkenbaarder. De combinatie van stucwerk en ogenschijnlijk metselwerk vind ik in dit
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

Bloemstede | Maarssen

“De combinatie van stucwerk en ogenschijnlijk metselwerk vind ik in dit project in het oog springend. Die twee texturen geven zowel aan de voor- als aan de
achterkant een eigen gezicht”, aldus Martin Liebregts (BouwhulpGroep, Eindhoven).

project in het oog springend. Die twee texturen geven zowel aan
de voor- als aan de achterkant een eigen gezicht.”
Rustigere lijnen
Het beeld van de bestaande gevel is horizontaal gestructureerd
door betonelementen, dakvlakken en raampartijen. Maar tussen
de raamindeling van begane grond, eerste verdieping en tweede
verdieping bestond geen samenhang. In de nieuwe situatie is
die aangebracht in de gevelopeningen, waardoor een rustiger
gevelbeeld is ontstaan. Voor de ordening van het blok blijven
het horizontale ontwerp van dak en zolder en het ritme van de
vooruitgeschoven bergingen de dragers.
Dubbel duurzaam
Op de buitengevelisolatie is deels gevelsteen en deels stucwerk
aangebracht. BouwhulpGroep koos voor de woningblokken
twee soorten gevelsteen van Sto die qua kleur bij elkaar passen.

Dat zorgt voor een subtiele differentiatie. Buitengevelisolatie is
een dubbel duurzame oplossing om naar het hoogst haalbare
energielabel te komen, meent Liebregts, omdat “je alleen de
buitenkant van de woningen wil aanpakken, niet de binnenkant.
Je realiseert een energetische kwaliteit zonder de bewoners
onnodig lastig te vallen en zonder verzwarende maatregelen.
Bovendien is het voorwaarde van de opdrachtgever.” Iedere
woning is tevens voorzien van een nieuwe energiezuinige CV ketel
en vraaggestuurde ventilatie.
BouwhulpGroep past regelmatig producten van Sto toe, vertelt
Liebregts, afhankelijk van het project, want er is niet één oplossing
die voor alle situaties geldt. “Sto heeft producten die je aan de
buitenkant kunt aanbrengen en ook in wat ingewikkelder
situaties met bergingen en aansluitingen uitstekend passen. In
Maarssen heeft dat geresulteerd in een mooie jas die energie
bespaart.”
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Bloemstede | Maarssen

Aansluiting tegen dakrand
05

Sto-Afdichtband 15/3

14

Sto-Steenstrips

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

04

Sto-Verlijming

18

Steenachtige ondergrond

20 NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief.

Bloemstede | Maarssen

Aansluiting tegen aluminium kozijn / bovendorpel
18

Steenachtige ondergrond

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

31

Sto Isolatieplaat pluggen

36

Kunststof of aluminium omvattingsprofielen (derden)

16

Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg

05

Sto-Afdichtband 15/3

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij
de Kamer van Koophandel Rivierenland gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt.

Aansluiting tegen aluminium kozijn / onderdorpel
25

Afdichtingsprofiel (derden)

23

Isolatie (derden)

52

Klang (derden)

28

Gevelisolatie kopschot met pet

27 Waterslag (derden) (Koppelingen waterslag blijvend water
dicht uitvoeren)
05

Sto-Afdichtband 15/3

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

14

Sto-Steenstrips

31

Sto Isolatieplaat pluggen

17

Cement gebonden plaat (derden)

NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief. 21

Oer-Hollands
uiterlijk verbergt
een slim isolatiesysteem
Trompstraat | Drunen
Een duurzame oplossing met een ultrasnelle bouwtijd en
nauwelijks overlast ter plaatse, dat is de uitkomst van de
energiezuinige renovatie van 25 woningen in Drunen door de
Brabantse Wooncorporatie Woonveste. Hinder bleef de bewoners
bespaard dankzij prefabricage van hun nieuwe gevel in de fabriek.
De uitvoering van het totale project duurde slechts 10 weken.
De in slechts één dag geplaatste gevel bevat een isolatiepakket
dat tegen de kou isoleert en ’s zomers de warmte langer buiten
houdt. Energiekosten gaan omlaag en de levensduur van de
woningen omhoog. De afwerking met een dunne gevelsteen
geeft een oer-Hollands en eigentijds uiterlijk. Een goed voorbeeld
van een slimme ontwikkeling die inspeelt op de renovatiebehoefte
van de huidige markt. En tevens een goed voorbeeld van een
uitstekende samenwerking tussen architect, opdrachtgever,
aannemer en producent.
Opdrachtgever:

Stichting Woonveste, Drunen

Architect:

Rothuizen Architecten, Breda

Partners:

De Bonth van Hulten
De Groot Vroomshoop
Volker Wessels (PlusRenoveren)
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Bouwjaar | opgeleverd in:

1970 | 2012

Labelsprong:

Van E naar B

Toegepaste producten:

StoTherm Wood met minerale gevelsteen
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

Trompstraat | Drunen

Prefabricage versnelt uitvoering fors
In één dag de bestaande gevel vervangen door een nieuwe, voor een
energetische opwaardering en een modern gezicht. Dat kan alleen door een
uitgekiende voorbereiding in de fabriek. In de Drunense Trompstraat lieten
samenwerkende bedrijven bij 25 woningen zien dat het kan. Een gevel op basis
van prefab geconstrueerde elementen, inclusief gevelsteen, is het resultaat.
Dit project zet de toon voor een vijf jaar durende renovatie van in totaal 800
woningen door Wooncorporatie Woonveste.
Bert Thunnissen

Voor een prefab gevel of dak wordt vaak houtskeletbouw toegepast. Wanneer
samengesteld in een fabriek en kant-en-klaar aangevoerd op de bouwplaats, bespaart dat
bouwtijd en veel overlast ter plekke. Aldus geschiedde in Drunen, waar samenwerkende
bedrijven in opdracht van Wooncorporatie Woonveste najaar 2012 in hoog tempo
25 woningen duurzaam renoveerden naar energielabel B, terwijl de bewoners in hun
huis bleven. De geïsoleerde gevel heeft een oer-Hollandse uitstraling door een dunne
gevelsteen. Er zijn houten spouwbladen toegepast, waarop isolatieplaten op basis van
houtvezel geplaatst zijn. Ze isoleren tegen de kou en houden ’s zomers de warmte langer
buiten.
Nieuw gevelbeeld
Producent van de nieuwe geïsoleerde buitenschil in Drunen is De Groot Vroomshoop,
die voor het nieuwe gevelbeeld samenwerkte met onder meer aannemer de Bonth van
Hulten. Bedrijfsleider Dak- en Gevelelementen Bert Thunnissen: “de corporatie wilde
renoveren en het baksteen uiterlijk behouden. Op basis daarvan had de architect het
beeld bepaald en de aannemer een gevel in gedachten: geïsoleerd en met gevelsteen
afgewerkt. Samen hebben we renovatieprojecten met zulke gevels bezocht en de
corporatie overtuigd. Het gevelbeeld is aangepast op onze detaillering, een toepassing
moet immers praktisch altijd goed uitvoerbaar zijn.”
Eenvoudige assemblage
In de fabriek van De Groot Vroomshoop zijn de voor- en achtergevel van 5,4 meter breed
bij 5,2 meter hoog volledig geprefabriceerd en voorzien van beglazing, afgelakte kozijnen
en voor- en achterdeur. “Lenferink Afbouw heeft de gevel bij ons in de fabriek voorzien
van een voorstrijk stuclaag en de gevelsteen verlijmd”, vertelt Thunnissen.
Omdat alle details volledig op elkaar zijn afgestemd, was de assemblage eenvoudig en
snel te realiseren. De opschaling van energielabel E naar B is mede te danken aan het
isolatiepakket dat de basis vormt van de nieuwe gevel: StoTherm Wood isolatieplaten
afgewerkt met gevelsteen.
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

Trompstraat | Drunen
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Geslaagde renovatie naar
passiefhuis niveau
Het Lang | Enschede
In de wijk Wesselerbrink in Enschede heeft Woningcorporatie
Domijn 28 hobbykamerwoningen gerenoveerd tot
passiefwoningen. Innovatieve maatregelen hebben geleid tot een
energiesprong van E naar A++, zoals een zonneboilersysteem,
wtw-installatie, triple beglazing en een geïsoleerde gevel. De
passiefhuizen zijn volledig luchtdicht, een luik in het dak zorgt
voor zomernachtventilatie en men ventileert via een te openen
deel in de gevel. Een buurtbewoner is opgeleid tot energiecoach
om bewoners met tips en informatie te ondersteunen bij het
besparen van energie. De renovatie maakt deel uit van een 6 jaar
durende stedenbouwkundige aanpak om van Het Lang en Het
Bijvank in de Wesselerbrink weer een moderne en aantrekkelijke
wijk te maken waar bewoners fijn wonen.
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Opdrachtgever:

Woningcorporatie Domijn

Architect:

Wismans & De Jong Architecten, Arnhem

Aannemer:

BAM W&R

Applicateur:

Lenferink Afbouw (i.o.v. Isolatienet BV)

Opgeleverd in:

1964 | 2013

Labelsprong:

Van gemiddeld F/G naar A++

Toegepaste producten:

StoTherm Vario met Mosa keramische tegels
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

Het Lang | Enschede

Energiecoach stimuleert medebewoners

Dirk Roskam

Hoe ga je om met verwarmen, koelen en ventileren in een energieneutrale
woning? Was de bewoner van een ouder huis gewend een dikke trui
aan te trekken als hij het koud kreeg, na de duurzame renovatie tot
passiefhuis is ander gedrag gewenst. In het Bijvank-Noord, onderdeel van
de wijk Wesselerbrink in Enschede, zijn 28 hobbykamerwoningen van
Woningcorporatie Domijn opgewaardeerd naar energielabel A++. Een
energiecoach begeleidt de huurders hoe je zo’n huis ideaal en energiezuinig
bewoont.
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, fase 1 is gereed en fase 2 zojuist
gestart. In fase 1 zijn 28 van in totaal 33 hobbykamerwoningen gerenoveerd en voorjaar
2013 opgeleverd. Vijf woningen zijn gesloopt aan beide buitenzijden van een blok van
11 woningen. “We hebben daarvoor gekozen vanuit een stedenbouwkundig oogpunt”,
vertelt ontwikkelaar en projectleider Dirk Roskam van de corporatie, “om groen meer
ruimte te geven bij binnenkomst in de wijk.”
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

Het Lang | Enschede

Ideale balans
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 omdat we ze
allemaal willen monitoren”, licht Roskam toe. “Zo onderzoeken
we wat de ideale balans is tussen de gedane investering en het
gebruiksgemak en woonplezier. Met de ervaring in deze pilot
worden mogelijk nog meer woningen aangepakt.”
In het luchtdichte passiefhuis zijn veel installaties ingebracht,
waaronder een zonneboiler op het dak en een wtwinstallatie. Vooral de thermische schil van de woning is enorm
opgewaardeerd: “we hebben een volledige gevelrenovatie
doorgevoerd, inclusief het dak.”
Bewonersparticipatie
Dat de plannen definitief vorm konden krijgen, is mede te danken
aan de bewonersparticipatie. Roskam: “Onze huurders hebben

inspraak gehad in de gevelafwerking. Boven de voorgeschreven
donkere gevelsteen op de begane grond hebben bewoners
unaniem gekozen voor een crème keramische tegel van Mosa.
Per woning waren de kozijnvlakken op de woonlagen vrij
indeelbaar. Zo is de woning individueel en herkenbaar
geworden.”
Duurzame inzetbaarheid
Een opgewaardeerde woning vraagt een ander doen en laten.
“Wij investeren in een woning, maar als onze huurders niet
weten hoe en hoeveel ze moeten stoken, heeft dat niet veel zin”,
stelt Roskam. “Daarom helpen we hen met de energiecoach,
een opgeleide buurtbewoner die medebewoners informeert hoe
ze met hun huis moeten omgaan en ze besparingstips geeft.”
De energiecoach betreft een klimopbaan en vormt de opstap naar
vast werk; een vorm van duurzame inzetbaarheid die naadloos
aansluit bij het duurzame karakter van de renovatie in Enschede.
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Het Lang | Enschede

Aansluiting tegen aluminium kozijn / bovendorpel
17

Cement gebonden plaat (derden)

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

48

Tegelafwerking en voegwerk (derden)

31

Sto Isolatieplaat pluggen

53

Butyltape-vlies o.g. (derden)

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RV

05

Sto-Afdichtband 15/3

Aansluiting tegen aluminium kozijn / onderdorpel
25

Afdichtingsprofiel (derden)

52

Klang (derden)

28

Gevelisolatie kopschot met pet

27 Waterslag (derden) (Koppelingen waterslag blijvend water
dicht uitvoeren)
05

Sto-Afdichtband 15/3

20

Kit (op rugvulling) door derden

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

48

Tegelafwerking en voegwerk (derden)

31

Sto Isolatieplaat pluggen

30 NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief.
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20 Kit (op rugvulling) door derden
05 Sto-Afdichtband 15/3
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04 Sto-Verlijming
03 Sto-Isolatieplaat
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Wonen in een duurzame
en mooie wijk

Opdrachtgever:

Woonburg, Koudekerke

Architect:

Van Zwieten Architecten BNA, Houten

Aannemer:

De Kok Bouwgroep

Applicateur:

Isolatienet BV

Bouwjaar | opgeleverd in:

1943 | 2013

Huurprijs voor-na renovatie:

Ongewijzigd

Totale investering (p. won.):

Ca. € 55.000,- per woning (exclusief BTW)

Labelsprong:

Van gem. F naar gem. A/B

Toegepaste producten:

StoTherm Classic met minerale gevelsteen

Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

‘t Zwaantje | Oost Souburg
De Zeeuwse corporatie Woonburg renoveerde 74 woningen in
de Van Turnhoutstraat en omliggende straten in Oost-Souburg,
een dorp in de gemeente Vlissingen. De wijk bestaat uit kleine
na-oorlogse huizen waaraan veel moest gebeuren. In totaal
is 40% gesloopt voor nieuwbouw en is 60% gerenoveerd tot
energiezuinige woningen. Woonburg moderniseerde ingrijpend
vanuit de mogelijkheden en het beeld van de te renoveren
woningen, met het behoud van de sociale structuur van de buurt.
Resultaat is een uniforme uitstraling met een identieke gevel voor
de vier typen gerenoveerde woningen, afgewerkt met sierpleister
in combinatie met minerale gevelsteen. Geen alledaagse
materialisatie voor dit type woningen, die ze een eigentijds en
herkenbaar gezicht geeft. Eén gevel in twee toepassingen geeft ze
klasse en een extra accent.
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‘t Zwaantje | Oost Souburg

Kleine na-oorlogse woningen krijgen klasse
In de Vlissingse wijk Oost-Souburg hebben 74 woningen een ware metamorfose
ondergaan. Gebouwd in de periode na de Tweede Wereldoorlog hadden ze hun
langste tijd gehad, met achterstallig onderhoud en hoge energielasten. Bovendien kenmerkte leegstand de wijk. Eigenaar Woonburg besloot tot een ingrijpende renovatie, binnen en buiten. Het nieuwe aanzien geeft meerwaarde; de
gevels en het dak van de kleine woningen kregen klasse en zijn aan de buitenzijde geïsoleerd. Het energielabel verbeterde van F naar B.
Johan de Jonge

De renovatie maakt deelt uit van een groter plan om de bestaande woningvoorraad op te
knappen. Na onderzoek bleek 60% van de woningen in aanmerking te komen voor renovatie en de rest voor sloop en vervangende nieuwbouw. Vanwege die nieuwbouw, waren
herkenbaarheid en eenheid de leidraad in de planvorming, vanuit de mogelijkheden van
de te renoveren woningen. Architect Han van Zwieten bedacht een identieke gevel voor
de vier typen woningen, afgewerkt met sierpleister in combinatie met gevelsteen. Geen
doorsnee uitvoering voor dit type woningen.
Opgewaardeerd
Isolatienet BV bracht de gevelisolatie aan, het bedrijf adviseert al tientallen jaren over alle
denkbare isolatie toepassingen en voert ze uit, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Uitvoerder Johan de Jonge was betrokken bij dit project dat ongeveer een jaar
duurde en in maart 2013 is opgeleverd. “Wij hebben de gevelisolatie aangebracht zodat
de woningen qua zuinigheid zijn opgewaardeerd van label F naar B.”
De Jonge vertelt dat Isolatienet BV hoofdzakelijk met Sto-producten werkt: “Sto heeft
veel know how op het gebied van buitengevelisolatie, hun producten hebben onze
voorkeur op die van andere bedrijven.” Sto was al tijdens de beeldbepaling bij dit project
betrokken, weet De Jonge. Voor gevelisolatie is gekozen vanwege de uitstraling, het
hoog isolerende vermogen en het voorkomen van koudebruggen. Omdat de woningen
relatief klein zijn, was isolatie met voorzetwanden niet mogelijk. Bovendien verbeterde
alleen spouwvulling de Rc-waarde onvoldoende.
Eén gevel, twee materialen
In Oost-Souburg is de gevel afgewerkt met sierpleister en minerale gevelsteen. In totaal
is circa 3.600 m2 gevelisolatie aangebracht, waarvan 2.300m2 stucwerk en circa 1.300m2
gevelsteen. Meestal wordt bij dit type projecten de gevel helemaal gestuct, vertelt De
Jonge, “de gevel in twee materialen betekent een markante uitvoering van deze kleine
woningen. Dat geeft ze klasse en een extra accent.”
De sierpleister is uitgevoerd in een steenroodbruine kleur; deuren en kozijnen zijn
geaccentueerd met dagstukken en opdeklijsten. De kopgevels zijn voorzien van
gevelisolatie met gevelsteen. Een plint van gevelsteen beschermt het stucwerk aan de
onderzijde tegen beschadiging en vervuiling.
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

‘t Zwaantje | Oost Souburg
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‘t Zwaantje | Oost Souburg

Aansluiting tegen houten kozijn / bovendorpel

Aansluiting tegen houten kozijn / onderdorpel

03 Sto-Isolatieplaat
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Isolatie (derden)

02 Sto-Mortel weefsellaag
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Sto-Afdichtband 15/3

19 Platte strip/hoekprofiel in de kit gemonteerd (derden)
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Butyltape-vlies o.g. (derden)
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03
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Sto-Verlijming
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Steenachtige ondergrond

01

Sto-Sierpleister
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Meer comfort en karakter,
minder energie
Carelsveld | Leek
Woningcorporatie Wold & Waard maakte in Leek 45 woningen, van
ruim 50 jaar oud, voor nieuwe generaties geschikt. Met energielabel
A zijn de woningen veel energiezuiniger geworden. De renovatie
levert de bewoners veel comfort op en een lagere energierekening.
Bewoners konden zelf uit een kleurpalet hun keuze maken voor
de afwerking van de nieuw geïsoleerde gevel. Dankzij de open
communicatie kreeg de corporatie de handen op elkaar voor een
ingrijpende aanpak, die gemiddeld acht weken duurde. De extra
kosten van de renovatie worden gecompenseerd door minder
energieverbruik. De woonlasten voor de huurder zijn vrijwel gelijk
gebleven.
Opdrachtgever:

Woningcorporatie Wold & Waard, Leek

Architect:

Artès Architecten, Groningen

Aannemer:

Reitsma Bouw, Drachten

Applicateur:

Prostuc, Assen

Bouwjaar | opgeleverd in:

1950 | 2012

Huurprijs voor renovatie:

Gemiddeld € 390,-

Huurprijs na renovatie:

Gemiddeld € 432,-

Totale investering (p. won.):

€ 27.000,00 (excl. btw. voor totale energetische
verbetering) tot € 100.000,00 incl. btw (incl.
uitbreiding woonprogramma)
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Labelsprong:

Van gemiddeld F/G naar A

Toegepaste producten:

StoTherm Classic / StoVentec Fassade (uitbouw)
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

Carelsveld | Leek

Geliefd vanwege locatie en wijk: de verouderde woningen in de naoorlogse wijk Carelsveld te Leek werden niet gesloopt, maar grondig gerenoveerd.

Mooie jas die energie bespaart
De bewoners van 45 woningen in de naoorlogse wijk Carelsveld te Leek
genieten nu van hun duurzaam gerenoveerde huis. In 2012 bracht corporatie
Wold & Waard de woningen aan de Benckemastraat, het Carelsveld en de
Waezenburglaan van energielabel G naar A. De bewoners kregen er een
energiezuinig huis voor terug, met modern comfort en een karakteristieke
uitstraling. De woningen kunnen de komende decennia weer prima mee en
de huurders zijn stuk voor stuk uitermate tevreden.
Jan Leistra
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“Het is een typische na-oorlogse wijk. Je zou het een volksbuurt kunnen noemen
met ‘honkvaste’ bewoners. Wie er eenmaal woont, wil niet meer weg. Het is een
relatief ruim opgezette locatie met open velden voor groen en speelplaats voor
kinderen,” aldus Jan Leistra van corporatie Wold en Waard. Mede vanwege het feit
dat de woningen zo geliefd zijn, besloot de corporatie niet voor sloop te kiezen maar
voor ingrijpende renovatie. Uitgangspunt was de woningen deels geschikt te maken
voor andere doelgroepen, want gezinnen worden immers steeds kleiner. Zo zijn drie
slaapkamers bijvoorbeeld veranderd in twee, ten gunste van een grotere badkamer.
Deze ‘hangt’ met een uitbouw aan de woning.

Fotografie: Norbert Duijvelshoff, Abcoude

Carelsveld | Leek

Een kleurrijke wijk die volledig op de toekomst is voorbereid, is het resultaat.

Frisse kleuren
In het oog springend zijn vooral de frisse kleuren waarin de
gevels zijn uitgevoerd, naar ontwerp van Artès Architecten uit
Groningen. Bewoners konden zelf uit een kleurpalet hun keuze
maken, mits de buren niet dezelfde kleur kozen. De nieuwe gevel
verbergt een isolatiesysteem van Sto, dat direct op de bestaande
gemetselde gevel aangebracht werd. Leistra: “Uiteraard werd
dit natuurlijk eerst bij welstand gecheckt, maar die waren zeer
enthousiast over de kleurstelling en de manier van aanpak van
deze renovatie.”
Meer comfort, minder energie
Naast de aangebrachte gevelisolatie is het complete dak
vernieuwd, de vloer geïsoleerd, zijn de kozijnen vervangen met
HR++ glas, zijn de badkamer, het toilet en deels de keuken
gerenoveerd en is bij wie dat verkoos, de indeling van de woning
gewijzigd. De moderne uitstraling en vergroot wooncomfort

vergden een aanzienlijke investering, maar lagere energiekosten
compenseren de extra kosten van de renovatie. En de huurder
merkt er niets van, want zijn woonlasten zijn bijna gelijk gebleven.
Communicatie met bewoners cruciaal
Op de eerste bewonersavond meldde woningcorporatie Wold
& Waard dat er niet gesloopt zou worden en ieders hulp bij de
renovatie benodigd was. “Communicatie met de bewoners is
bij een dergelijk project cruciaal. We hadden dan ook 95% van
de bewoners mee,” aldus Leistra. Hoewel de hinder voor vele
huurders ruim acht weken duurde, is men stuk voor stuk blij met
de nieuwe woning. Leistra: “Het eindresultaat is zonder meer
goed te noemen. De bewoners zijn stuk voor stuk uitermate
tevreden. Tijdens de afsluitende barbecue was ‘had jaren eerder
gemogen’ een veelgehoorde reactie. Ook leuk is het feit dat een
bewoner via Twitter meldde dat hij nú al ervaart dat hij minder
energie verbruikt.”
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Carelsveld | Leek

Aansluiting tegen dakrand

42 NB. Deze detailtekening is van algemene/schematische aard, en is slechts informatief.
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Carelsveld | Leek

Start systeem in maaiveld
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Sto-Bitumenemulsie (oplosmiddelvrij)
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Betere isolatiewaarde en
facelift portiekwoningen
Van Neslaan | Hilversum
64 woningen in vier portiekflats aan de Van Brakel-, de Van Nesen de Sweerslaan in Hilversum ondergingen een metamorfose.
De woningen van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
zijn energiezuiniger geworden door het aanbrengen van
buitengevelisolatie, nieuwe kozijnen en HR++-glas. Naast meer
kwaliteit en verhoogd comfort leveren de energiebesparende
maatregelen een gunstiger energielabel op. De labelsprong is
van F naar gemiddeld C gemaakt, zonder huurverhoging. Met de
renovatie bereikte de corporatie een tweeledig resultaat: zowel de
isolatiewaarde van de gebouwen als het uiterlijk verbeterden.
Opdrachtgever:

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken,
Hilversum
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Advies

BBN Vastgoed, Houten

Aannemer:

Coen Hagedoorn Bouwgroep, Hilversum

Applicateur:

IJsselmonde VOF, Rotterdam

Bouwjaar | opgeleverd in:

1964 | 2012

Totale projectkosten:

€ 2.554.000,- (exclusief BTW)

Labelsprong:

Van gemiddeld F naar C

Toegepaste producten:

StoTherm Classic (met minerale gevelsteen)

Fotografie: Coen Hagendoorn Bouwgroep



45

Van Neslaan | Hilversum

18

Steenachtige ondergrond

04

Sto-Verlijming

03

Sto-Isolatieplaat

02

Sto-Mortel weefsellaag

16

Sto-Weefselhoek met PVC/RV

31

Sto Isolatieplaat pluggen

14

Sto-Steenstrips

Uitwendige hoek (overgang sierpleister/steenstrips)

Mooie jas die energie bespaart
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken investeerde fors in de verbetering
van 64 woningen in vier portiekflats aan de Van Brakel-, de Van Nes- en de
Sweerslaan in Hilversum. Van medio 2011 tot eind 2012 werkte de corporatie
aan een twee-in-één oplossing: de isolatiewaarde van de gebouwen verbeterde
enorm en het uiterlijk van de flats eveneens.

Martin Groot Kormelinck

“Er moesten nieuwe kozijnen in en we wilden de isolatiewaarde verhogen”, vertelt
projectleider Martin Groot Kormelinck (Het Gooi en Omstreken). Omdat de spouw te
klein was, bleek spouwisolatie technisch niet haalbaar. Bovendien waren de voor- en
achterkant lastig te isoleren vanwege de inpandige balkons. Maar ook het uiterlijk van de
flats uit de 60-er jaren kon een facelift gebruiken. Zo kwam de corporatie tot de 2-in-1
oplossing om de isolatie aan de buitenzijde aan te brengen.
Groot Kormelinck: “de constructie en de technische staat waren de belangrijkste redenen
voor deze aanpak, de esthetica was een mooie bijkomstigheid. In samenspraak met een
vertegenwoordiging van bewoners in de klankbordgroep hebben wij een heel goed
compromis gesloten qua kleur en uitvoering.” De kopgevels bestaat uit gevelsteen,
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Van Neslaan | Hilversum

Verouderde flatblokken met grauw metselwerk zijn getransformeerd tot hoogwaardig geïsoleerde woningen, die er weer als nieuw bijstaan. In het oog springen de
kopgevels, waar gevelisolatie met gevelsteen het mogelijk maakt om energetische prestatie te combineren met een oer-Hollands uiterlijk.

aangebracht op de gevelisolatie. Het was van belang dat ook de
gemeente akkoord was met het plan. En welstand wilde deels
traditioneel metselwerk zien.

vensterbank aan. Terwijl er ook mooie aluminium profielen in
kleur zijn, waar je geen onderhoud aan hebt. Daar hebben
we uiteindelijk voor gekozen, maar er was prijstechnisch geen
rekening mee gehouden.”

Leverancier bij voortraject
Als je een dergelijke renovatie plant, moet je het goed doen,
meent Groot Kormelinck, “dus we hebben bewust gekozen voor
een gerenommeerde partner. In ons land kom je dan al heel snel
bij Sto uit.”

Bewoner bepaalt besparing
De woningen zijn als constructie nu goed geïsoleerd en naar
gemiddeld energielabel C gegaan. Dat kan B worden als het
type verwarming wordt aangepast.

Met de huidige ervaring zou Groot Kormelinck aan het begin van
een volgend project de leverancier er al intensiever bij betrekken.
Bij de uitvoering bleek namelijk dat zaken vooraf getackeld
hadden kunnen worden. “Er zijn bijvoorbeeld drie goede
methodes om de aansluitingen te maken”, aldus de projectleider.
“Maar bij een aanbesteding kiest de onderaannemer voor de
goedkoopste methode en dat is afkitten van de gevel tegen de

Hoeveel energiebesparing de maatregelen opleveren, is nog niet
bekend, vertelt Groot Kormelinck. Maar de individuele bewoner
bepaalt zelf de reële besparing, relativeert hij direct. “Het
comfort is verhoogd, het waait niet meer om de woning heen
en er is veel minder omgevingsgeluid, dat merkte men vanaf
dag één. Maar wie de ramen wijd open zet, krijgt geen lagere
energierekening.”
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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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