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Edith Bijl

In het hoofdartikel van dit themanummer krijgt 
Ingrid Pierik, beleidsadviseur Techniek bij Wo-
nion, de vraag voorgelegd hoe op het gebied van 
duurzaamheid de vraag van woningcorporaties 
en het aanbod van de producenten van verwar-
mingssystemen bij elkaar komen. Zij verzucht: 
“Helaas merken we dat, door de aantrekkende 
markt, sommige installatiebedrijven zich weer 
volledig richten op verketelen en daardoor niet 
meer innoveren.” Die uitspraak – nog geen maand 
geleden in een interview met dit blad gedaan – 
komt met de nieuwste ontwikkelingen ineens in 
een ander daglicht te staan. Want in de laatste 
week van maart, vlak voor het ter perse gaan van 
dit nummer, gebeurden er twee dingen die de si-
tuatie voor deze beleidsadviseur en haar collega’s 
compleet doen kantelen. Allereerst tekende een 
brede coalitie van installatiebrancheorganisatie 
Uneto-VNI, cv-ketelfabrikanten, milieuorga-
nisaties en een groot deel van de energiesector 
het doodvonnis van de cv-ketel: vanaf 2021 is de 
standaardketel verboden. Het voorstel werd met 
veel enthousiasme begroet, onder anderen door 
Aedes-voorzitter Norder. En of dat niet spraak-
makend genoeg was, volgde een dag later groot 

nieuws uit Den Haag: de gaskraan gaat definitief 
dicht, uiterlijk in 2030. 

Beide ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor 
de corporatie- en installatiebranche. Het gaat 
hard: nu de politiek, de corporatiewereld (goed 
voor zo’n 2,4 miljoen woningen) en de leveran-
ciers van verwarmingssystemen met één stem 
spreken, krijgt de energietransitie een forse wind 
in de zeilen. Je afzijdig houden is geen optie meer: 
alle corporaties moeten nu écht aan de slag om 
samen met de installatiebranche te werken aan 
duurzame oplossingen. Dat je als corporatie niet 
bij de groten behoort is overigens ook geen excuus 
meer. Lees bijvoorbeeld het artikel in deze editie 
over Woningstichting Het Grootslag, een kleine 
corporatie in het Noord-Hollandse Wervershoof. 
Zij bouwde een zorgcomplex van 56 appartemen-
ten met een multiboilersysteem en ventilatie met 
wtw, iets wat normaal vooral bij nieuwbouw van 
eengezinswoningen gebeurt, maar voor apparte-
menten redelijk innovatief is. Als alle corporaties 
op deze manier gaan experimenteren met nieuwe 
technieken, gaan we al die deadlines makkelijk 
halen.

Doodvonnis cv-ketel
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HANDEN UIT 
DE MOUWEN   
Projectontwikkelaars in de bouw 
hebben een complex beroep. 
Niet alleen omdat ze kennis 
moeten hebben van verschillen-
de, veranderlijke bouwproces-
sen, maar ook omdat ze enkele 
decennia vooruit moeten kunnen 
kijken. Fatosş Özer-Akça, project-
ontwikkelaar bij Leystromen in 
Rijen, ontwikkelt zich in haar vak 
in de overtuiging dat iedereen 
goed moet kunnen wonen.

INHOUDSOPGAVE

20

24

In deze editie

8

MIJN PLEK
In deze serie vertellen huurders hoe ze met 
‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’ (ZAV) 
hun huurwoning ‘méér eigen’ hebben 
gemaakt. Deze keer: Tonnie Hakkers in haar 
woning is Werkendam.

16

8  Verwarming & ventilatie
Bijna 40 procent van het energieverbruik gaat op aan verwar-
ming van gebouwen en woningen. Dat legt een zware verduurza-
mingstaak bij zowel woningcorporaties als producenten van ver-
warmingssystemen. Twee deskundigen uit beide sectoren steken 
de koppen bij elkaar.

13 NOM: nooit meer de ramen open? 
In een goed uitgevoerde NOM-woning heerst een perfect en ge-
zond binnenklimaat, ook als de ramen af en toe openstaan. Het 
NOM Keur garandeert dit zelfs. Geen NOM Keur? Dan biedt 
Stroomversnelling handvatten voor de uitvraag.

14 De winst van RGS 
Gerard van der Veen van corporatie Domesta is vol lof over RGS bij 
planmatig onderhoud bij zo’n 4.500 huurwoningen. “We komen er 
als Domesta niet meer aan te pas. Dat is de grootste winst van RGS.”

22 Werk in uitvoering
Korte beschrijvingen van vier lopende nieuwbouw-, renovatie- of 
onderhoudsprojecten van corporaties, verspreid over het land. 

24 Combi van warmtepomp en balansventilatie
Deze inmiddels bekende combi bij vooral nieuwbouw van grond-
gebonden woningen, duikt nu ook op in appartementengebouwen. 
Zoals bij het zorgcomplex van corporatie Het Grootslag. Hun mul-
tiboilersysteem en ventilatie met wtw is voor Nederlandse begrip-
pen behoorlijk innovatief.

28 BENG en de ventilatiebranche
De BENG-eisen hebben veel aandacht voor compactheid, doorge-
dreven isolatie en nauwgezette luchtdichtheid. Die focus zet een 
gezond en comfortabel binnenklimaat onder druk. Zo hebben de 
BENG-eisen ook grote gevolgen voor de ventilatiebranche. 

THEMA VERWARMING & VENTILATIE 
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VERPLAATSBARE WONINGEN 
IN OPKOMST 

De verplaatsbare woning is in opkomst. 
Gemeenten, corporaties en bouwers zien 
kansen om hiermee circulairder te bou-
wen. Dat is de belangrijkste conclusie van 
het congres ‘Circulair bouwen met ver-
plaatsbare woningen’, afgelopen maand 
georganiseerd door Watkostdebouwvan-
eenhuurwoning en het Expertisecentrum 
Flexwonen, samen met producenten Finch 
van De Groot Vroomshoop Bouwsyste-
men, Heijmans ONE van Heijmans en 
NEZZT van De Meeuw. Mede aanleiding 
voor het congres vormde het advies dat de 
organiserende partijen in december for-
muleerden ten behoeve van de Transitie- 
agenda Bouw, onderdeel van het Rijksbre-
de programma Nederland Circulair 2050. 
Tijdens het congres kwam naar voren dat 
verplaatsbare woningen in opkomst zijn 
door de groeiende vraag naar kleine, flexi-
bele en kwalitatief goede huisvesting. Bo-
vendien presteren zij nú al beter dan regu-
liere nieuwbouwwoningen als het gaat om 
circulariteit. 
Een verplaatsbare woning kan net zo lang 
worden geëxploiteerd als een traditioneel 
gebouwde woning, maar kan als dat no-
dig is ook opnieuw worden ingezet op een 
andere locatie. Dat is in feite de hoogste 
vorm van hergebruik en maakt de woning 
in hoge mate circulair. De volgende stap 
is verplaatsbare woningen te bouwen met 
restmaterialen van traditioneel gebouwde 
woningen. Dat draagt bij aan de betaal-
baarheid van de woningen maar is vooral 
een volgende stap op weg naar 100 procent 
circulariteit.
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PURSCHUIM: SCHADELIJK OF NIET?

Al enige tijd bestaat er onrust over de 
mogelijke schadelijkheid van PUR-
schuim in kruipruimten. Volgens het 
in 2013 opgerichte sectorbrede Kennis-
platform Gespoten PURschuim is daar 
echter geen reden voor. Het platform 
geeft aan dat isolatiebedrijven voor het 
gebruik van PURschuim in kruipruimten 
streng gecontroleerd worden op alle gel-
dende regels en richtlijnen. Ook voeren 
onafhankelijke certificatieorganisaties 

(SKG-IKOB en Insula Certificatie) hierop inspecties uit. Door voorzorgsmaatregelen die 
de branche heeft genomen, zijn gezondheidsrisico’s voor bewoners en verwerkers tot nul 
gereduceerd. Onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO en onderzoeksbureau 
RPS bevestigen dat er geen verband is tussen het aanbrengen van gespoten PURschuim 
en eventuele gezondheidsklachten. Daarnaast heeft tot op heden ook geen enkele arts een 
directe relatie gevonden tussen geconstateerde gezondheidsklachten en mogelijke bloot-
stelling aan PURschuim.
Het kennisplatform meent dat de discussie over mogelijke gezondheidsklachten in ver-
band met het gebruik van PURschuim de afgelopen jaren op een eenzijdige en onjuiste wij-
ze is gevoerd. Dit heeft mensen angst ingeboezemd. Deze onterechte zorg bij betrokkenen 
wil het kennisplatform wegnemen door neutrale en feitelijke informatie over de toepassing 
van PURschuim te publiceren. Wel adviseert het platform om te allen tijde hiervoor alleen 
gecertificeerde bedrijven in te huren om geen risico’s te lopen. 
Zie voor meer informatie en antwoord op veelgestelde vragen de website van het platform: 
www.gespotenpurschuim.nl.

WETWIJZIGING STAAT ALLE WARMTENETTEN TOE BIJ EPV

Vanaf 1 april 2018 maakt een wetswijziging mogelijk dat de EPV bij NOM-woningen aan 
alle warmtenetten mogelijk is. Ook als deze minder duurzaam zijn. Als er maar compen-
satie is door extra zonnepanelen. Hoe duurzamer hoe minder compensatie. 
Het innen van een EPV (energieprestatievergoeding) is een optie bij NOM-woningen. 
Deze vergoeding aan de corporatie vervangt de vervallen nota aan het energiebedrijf. 
Met die extra inkomsten is dekking van een deel van de energieneutrale ingreep mogelijk. 
NOM volgens de EPV is zowel mogelijk bij all-electric, bij duurzame warmte als bij aard-
gas. Basiseis is warmteverlies van maximaal 50 kWh per m2 gebruiksoppervlakte, bepaald 
volgens de ISSO 82.5. Tot nu toe stelde de EPV bij duurzame warmte dat deze volledig 
met duurzame energie geproduceerd moest zijn. Alleen zonnepanelen voor hulpenergie 
en huishoudelijke elektra.  
Vanaf 1 april 2018 is de EPV bij elk warmtenet ongeacht de duurzaamheid mogelijk. 
Wel geldt de aanvullende eis dat er compensatie met zonnepanelen is voor het aandeel 
niet-duurzame warmte in dat warmtenet. Het is niet mogelijk om specifieke duurzame 
bronnen toe te rekenen aan de NOM-woningen.  (Bron: www.atriensis.nl)

KORT NIEUWS
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BOUWPRODUCTIE CORPORATIES IN 2016 INGESTORT, BEHALVE BIJ 
STUDENTENHUISVESTERS 

Woningcorporaties bouwden in 2016 
nog maar 15.200 nieuwe huurwonin-
gen. Vooral studentenhuisvesters blij-
ken door te bouwen, met op kop de 
Delftse studentenhuisvester Duwo.
Dat blijkt uit een analyse van Cobouw 
van productiecijfers van woningcor-
poraties, die recent via Aedes naar 
buiten kwamen. In de top 10 met 
actiefst bouwende volkshuisvesters 
staan veel corporaties die zich alleen 
maar bezig houden met studenten-
huisvesting. Behalve Duwo zijn dat 
bijvoorbeeld Studentenhuisvesting 
Utrecht, De Key, Woonbedrijf en 
Woonstad Rotterdam. Ook de andere 
huisvesters in de top 10 zijn actief in 
studentenwoningen.

( Advertenties)

INSTALLATEUR FEENSTRA BENOEMT REGISSEUR DUURZAAMHEID

Installateur Feenstra stelt klimaatexpert Wilbert Koppers aan als Regisseur Duurzaamheid. In deze functie zal hij namens Feenstra 
woningbouwcorporaties en particuliere huiseigenaren gaan adviseren over de overgang van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar 
duurzame alternatieven. Koppers is al ruim vijftien jaar een vooraanstaand deskundige op het gebied van klimaatverandering bij onder 
meer Capgemini en Essent. Hij adviseert bedrijven wereldwijd op het gebied van duurzame oplossingen. Bij Feenstra krijgt hij de maat-
schappelijk belangrijke taak om met name woningcorporaties te helpen met een routekaart richting een efficiënte en betaalbare overstap 
naar duurzame en schone brandstoffen.
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UW PROJECT IN 
CORPORATIEBOUW?

Wilt u aandacht in 
ons magazine 

voor een project 
van uw corporatie? 

Of heeft u ander 
nieuws dat u graag 

wilt delen?

Mail dan uw bericht 

met foto naar 

contact@corporatiebouw.nl

S T I C H T I N G

Zonnepanelen voor huurders

Kijk op wocozon.nl of bel 085 744 10 58

• Wij geven u de zonnepanelen 

• Voortaan meer bestedingsruimte voor 
 huurder & corporatie

• Goed voor het milieu

Bekijk de video

adv-Wocozon-corporatiebouw-v3.indd   1 31-01-18   14:29

Vestigingen Noord: Alphen a.d. Rijn | Heerhugowaard | Assen |  0172 43 35 14 

Vestigingen Zuid: Boxtel | Echt | Mechelen (B) |  0411 63 26 47

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  
Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Van Lierop is thuis in uw woningbezit!

■ Bij mutatie, calamiteit of projectmatig onderzoek
■ Uitgebreide rapportage met bouwkundige tekening 
■ Offerte voor bestrijding, vloerherstel en isolatie
■ Beschikking over de nieuwste inspectietechnieken
■ Ruime ervaring met kruipruimterenovatie

Weet waar u aan toe bent en neem contact op met een van onze 
vestigingen voor een vrijblijvend gesprek! 

Doe het nu voor het te laat is! www.vanlierop.nl

Heeft u vastgoed met vocht, zwam 
of houtrotproblemen?

Bij mutatie, calamiteit of projectmatig onderzoek

    50JaarJaar
ERVARING

MEER DAN

Wist u dat onze technisch adviseurs geheel vrijblijvend een
lezing op het gebied van houtaantastende insecten/schimmels
en vochtproblemen bij u komt verzorgen?
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Bijna 40 procent van het energieverbruik in Nederland gaat op aan verwarming van gebouwen en 
woningen. Dat legt een zware verduurzamingstaak bij de woningcorporaties en flinke druk op de 
ketel bij de producenten van verwarmingssystemen. Twee deskundigen uit de twee sectoren steken de 
koppen bij elkaar.

Verduurzaming van bestaande bouw gaat te traag

“Corporaties hebben een 
‘industriële bril’ nodig” 

Tekst: Louis Jongeleen 

THEMA: VERWARMING & VENTILATIE THEMA: VERWARMING & VENTILATIE

Corporatiebouw nodigde Ingrid Pierik en Rik 
van Berkel uit voor een gesprek met als the-
ma: hoe versnellen we de energietransitie van 
huurwoningen? Ingrid Pierik, beleidsadviseur 
Techniek bij Wonion, een corporatie in de Gel-
derse Achterhoek met zo’n vierduizend wonin-
gen: “We hebben op het gebied van duurzaam-
heid al veel uitgeprobeerd”. Rik van Berkel, 
clustermanager gebouwde omgeving bij FME, 
de ondernemersorganisatie voor de technolo-
gische industrie: “FME heeft voor de bedrijven 
en organisaties die actief zijn in de gebouwde 
omgeving een werkprogramma met drie speer-
punten: Duurzaamheid, Smart City-technolo-
gie en Industrialisering van het bouwproces.”

Welke beleidskeuzes moeten er 
gemaakt worden op het punt van 
verduurzaming van de bestaande 
bouw?
Pierik: “De kapstok waar wij alles aan ophangen 
is ‘duurzaamheid’. De bestaande bouw is na-
tuurlijk het lastigste, want we hebben veel wo-
ningen die de komende tien à vijftien jaar geen 
groot onderhoud nodig hebben, maar niet vol-
doen aan onze duurzaamheidsambities. Wat 
doe je daarmee?” Van Berkel stelt vast dat de 
bouwtoeleverende industrie ijverig bezig is met 
het innoveren en het verbeteren van produc-
ten, maar ook dat dit niet genoeg is. Van Berkel: 
“Als je kijkt naar de bouwopgaven tot 2030 en 
tot 2050, dan ontkom je niet aan de conclusie 
dat we bouwprocessen anders moeten gaan 
organiseren. Industrialiseren is gewoon een 
must. We moeten slimme concepten ontwik-
kelen voor verwarming van woningen, die we 
grootschalig kunnen toepassen, waardoor de 
prijs naar beneden kan. Met alleen maar het 

Rik van Berkel: 
“Industrialise-
ren is gewoon 

een must”

verlagen van de energierekening gaan we het 
niet redden.”

Hoe komen, bij de verduurzamings-
inspanningen, de vraag van woning-
corporaties en het aanbod van de 
producenten van verwarmingssyste-
men bij elkaar? 
Pierik: “Bij renovatie vragen wij een consorti-
um van bouwpartijen om ons een product aan 
te bieden. Dat team, met onder andere een aan-
nemer, een installateur en een onderhoudspar-
tij, gaat een concept ontwikkelen, bijvoorbeeld 
voor een gasloos verwarmingssysteem dat be-
antwoordt aan onze vraag. Helaas merken we 
dat, door de aantrekkende markt, sommige in-
stallatiebedrijven zich weer volledig richten op 
verketelen en daardoor niet meer innoveren. 

8 thema.indd   8 03-04-18   14:05
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We beginnen ons af te vragen of we niet beter 
rechtstreeks contact kunnen opnemen met de 
toeleverende industrie.”
Van Berkel: “De traditionele cv-ketel is feitelijk 
helemaal uitontwikkeld. Een eerste toegankelij-
ke vernieuwing is nu de hybride cv-ketel. Voor 
basisverwarming wordt dan gebruik gemaakt 
van een warmtepomp met daarbij een kleine 
gasketel voor het opvangen van de piekbelas-
ting. Maar er is niet één route. Per locatie en 
per type woning moet je nagaan wat de meest 
geschikte verwarmingsoptie is. In veel wonin-
gen hangt een cv-ketel. Door die nu te vervan-
gen door een hybride toestel, kan de komende 
tien à vijftien jaar nog behoorlijk veel gas be-
spaard kan worden. Zo kun je de CO2-uitstoot 
met ongeveer 60 procent verminderen. Maar 
uiteindelijk moeten we fossielvrij gaan ver-
warmen. Dus zal het een warmtenet worden, 
of biogas of een volledig elektrische warmte-
pomp. Die kant gaat het op.”

Er staan in Nederland veel huur-
complexen en woningblokken met 
huureenheden van hetzelfde type. 
Kunnen daarvoor geen passende 
standaard systemen ontwikkeld 
worden voor verwarming en venti-
latie?
Pierik: “Dat is waar je naartoe wilt, maar dat 
is de theorie. De praktijk is lastiger. Een goed 
voorbeeld is dat van die ‘doorzonwoningen’ 
uit de jaren 70 (zie kader). Die woningen zijn 
al een keer gerenoveerd, op allerlei manie-
ren en op verschillende niveaus. Dan moet je 
toch voor elk complex een apart renovatieplan 
gaan maken.” Volgens Van Berkel sluit het aan-
bod van verwarmingssystemen tegenwoordig 
veel beter aan op wat de markt vraagt: “De 
warmtepomptechnologie is een heel geschik-
te technologie voor allerlei soorten woningen. 
Tegelijkertijd is het ook een wezenlijk andere 
technologie dan gasverwarming. Installatiebe-
drijven zullen daarom hun personeel moeten 
omscholen. De grote ketelproducenten zie je 
nu allemaal overgaan naar hybride of volledig 
elektrische warmtepompen. Daardoor kan de 
kostprijs gaan zakken.“ 

Welke zijn nu de belangrijkste 
belemmeringen voor het waarmaken 
van duurzaamheidsambities? 
Van Berkel: “We zijn nog vaak met pilots bezig, 
terwijl we een schaalsprong moeten maken. 
Een woningcorporatie zou kunnen zeggen: ’We 
hebben hier vierhonderd woningen. Die leggen 

Ingrid Pierik: “Voor de corporaties 
valt het goede moment nooit 

voor allemaal samen”

we voor aan consortia waarbij ook de leveran-
ciers en eindgebruikers aan tafel zitten. Dan 
maken we gezamenlijk plannen die opschaal-
baar en modulair zijn.’ Zo kun je meters maken. 
Daar hoort misschien ook ondersteuning van 
de overheid bij.” Pierik: “Met innoveren loop 
je altijd tegen regelgeving aan. Gelukkig is er 
voor de NOM-woningen nu de Energie Pres-
tatie Vergoeding. Maar jammer is dan weer, 
dat die in de praktijk erg ingewikkeld is. En wat 
gaat er met het salderen gebeuren? Die is voor 
NOM-woningen wel heel belangrijk.” Van Ber-
kel: “Het zou ook mooi zijn als gelijksoortige 
bouwopgaven van verschillende woningcorpo-
raties gezamenlijk uitgevraagd worden.” Pierik: 
“Tja, dan kom je in die bijzondere wereld van 
de corporatiesector. Ik werk al dertien jaar bij 
een corporatie en ik verbaas ik me er nog steeds 
over. Als puntje bij paaltje komt zijn we alle-
maal zo ‘eigen’. Het goede moment valt nooit 
voor allemaal samen. Wij zoeken de samenwer-
king met consortia en we zouden graag zien dat 
de toeleveranciers zich daarbij aansluiten.” Van 
Berkel: “In die benadering kan ik me goed vin-
den: samenwerking met woningcorporaties in 
consortia en dan met een industriële bril naar 
de uitdaging kijken.” n

VANEG-
SYSTEEMWONING
Het woningbezit van corporatie 
Wonion bestaat voor een deel 
uit ‘doorzonwoningen’ van het 
type ‘Vaneg-systeemwoning’. 
Daarvan zijn er tussen 1965 en 
1975 ongeveer zevenduizend 
geprefabriceerd en gerealiseerd 
door Van Egteren Bouwnijverheid 
N.V. in Hasselt. De woningen zijn 
vrij ruim, maar hebben een lage 
energetische kwaliteit, bieden 
weinig comfort en maken een 
armoedige indruk. Er is nu volop 
werk aan die Vaneg-woningen. 
Bron: www.bestaandewoningbouw.nl
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THEMAPRODUCTNIEUWS

Energiezuinig ventileren en verwarmen 

E+ is een vraaggestuurd ventilatie-
systeem waarbij in de droge ruimten 
verse lucht wordt toegevoerd via 
raamroosters en vervuilde binnen-
lucht wordt afgevoerd in de voch-
tige ruimten (keuken, badkamer). 
Dankzij ingebouwde vocht, VOC- 
en CO2-sensoren wordt het venti-
latiedebiet beperkt in functie van de 
behoeften en het leefpatroon van de 
bewoners, waardoor er energiezui-
nig geventileerd wordt, enkel waar 
en wanneer nodig. 
De Endura is het hart van het 

E+-systeem. De ingebouwde lucht/water-warmtepomp in de ven-
tilatie-unit recupereert de warmte uit afgevoerde ventilatielucht 
(gemengd met buitenlucht) voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water, waarvoor een geïntegreerd boilervat van 300 liter 
voorzien is. 
Toch wordt de Endura steeds in hybride opgesteld met een externe 
condensatieketel. Is de vraag voor warmte hoger dan het beschik-
bare verwarmingsvermogen van de Endura, of ligt het actuele 
rendement van de unit te laag, dan wordt die verwarmingsketel 
aangesproken.

Renson, Waregem (B), +32 56 62 71 71, www.renson.eu

Modulair warmtepompcentrum

Iedere installateur heeft zijn eigen idee van 
hoe het perfecte warmtepompsysteem eruit 
zou moeten zien. Groot voorraadvat, klein 
voorraadvat, zonder buffer, met buffer en 
keuze in vermogen. WOLF Energiesystemen 
introduceert daarom de complete warmte-
pompcentra CHC. Deze warmtepompcentra 
combineren flexibiliteit en modulair ontwerp 
tot complete systemen - altijd in overeen-
stemming met de eisen, behoeften en wen-
sen van de installateur en eindgebruiker. Zij 
bieden installateurs de mogelijkheid om een 
passende oplossing samen te stellen voor 
eengezinswoningen. De basis bestaat uit de 
Split-lucht/water-warmtepomp BWL-1S die 
beschikbaar is in vijf verschillende grootten.

Daarbij is de Split/200 voorzien van een geïntegreerde warmwa-
tertank van 180 liter en is optioneel apparatuur te selecteren met 
een 35 liter serie buffertank met overstortklep. Door de prefab lei-
dingen en de compacte unit zijn de systemen eenvoudig te mon-
teren.

Wolf Energiesystemen B.V., Kampen, 038 333 68 01, 
www.wolf-energiesystemen.nl
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All-electric warmtepompen

De nieuwe line-up intelligente warmtepom-
pen van Remeha bevat een oplossing voor elk 
type woning. De Neptuna kan bijvoorbeeld 

meerdere regelkringen 
aan en kan daarom ook 
worden toegepast bij wo-
ningen met een bedrijf 
aan huis. De Eria Tower 
(foto) heeft als voordeel 
dat het toestel een inge-
bouwd voorraadvat bevat, 
waardoor gebruikers geen 

afzonderlijke boiler hoeven te installeren. De Mercuria is met zijn 
brede vermogensrange en uitgebreide regelunit geschikt voor de 
gemiddelde en kleinere woningen. Deze all-electric warmtepom-
pen kunnen ook als hybride verwarmingssysteem worden inge-
zet. Deze drie innovatieve warmtepompen beschikken bovendien 
over het geïntegreerde Remeha eSmart Inside platform, waardoor 
de warmtepompen nog beter voorbereid zijn op de (toekomsti-
ge) mogelijkheden van de digitale wereld. Met het eSmart Inside 
platform is het bijvoorbeeld mogelijk om de warmtepomp op elk 
moment op afstand te bedienen en te monitoren via de smart- 
phone of iPad.

Remeha B.V., Apeldoorn, 055 549 69 69, www.remeha.nl

Luchtsnelheid tot op de seconde exact 

Problemen met lage 
luchtsnelheidsregeling 
in het luchtkanaal 
zijn vanaf nu een-
voudig te overwin-
nen. De VAV-con-
troller Optima-LV-R 
van Systemair biedt 
met precisie de beste 
oplossing. Vanaf nu 

is het mogelijk luchtsnelheden te regelen van 0,2 m/s tot en met 6 
m/s, waarmee Systemair uniek is in de markt.
Veel vraaggestuurde ventilatiesystemen zijn ontworpen voor 
gebruik bij een nominaal luchtvolume dat overeenkomt met de 
luchtsnelheid in meters per seconde in het luchtkanaal. Dit echter 
altijd berekend op de meest gunstige situatie. In de praktijk zijn er 
echter genoeg situaties denkbaar waarbij er slechts een fractie van 
de minimale luchthoeveelheid vereist is. 
Systemair heeft een methode ontwikkeld waarmee de problemen 
met lage luchtsnelheidsregeling in het luchtkanaal overwonnen 
worden: de nieuwe VAV-controller Optima-LV-R (LV = Low Velo-
city) met bewegend meetorgaan. Uiteraard is de Optima-LV-R 
voorzien van alle basisfuncties. 

Systemair B.V., Harderwijk, 0341 439 134, www.systemair.nl

PRODUCTNIEUWS
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Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Revolutie op het dak!

www.ubbink.nl/kompakt2.0serie

Met de Kompakt 2.0-serie van Ubbink!
De Kompakt 2.0-serie biedt oplossingen voor:
• Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoestellen (HR T120), parallel en nieuw concentrisch
•  Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem, ook geschikt voor WTW toestellen (systeem D)
• Rioolontluchting
• Mechanische ventilatie (systeem C)
• Luchtwarmtepomp
 
De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie is geschikt voor dakhellingen 15°-55°; one type fi ts all!
Door de haakse doorbreking kunt u de verzamelkap eenvoudig monteren. Alle varianten zijn voorbereid 
op de nieuwste isolatie-eisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoen aan
de relevante eisen met betrekking tot waterdichtheid en luchtdichtheid. Luchtdichte afsluiting realiseert
u met het Luchtdicht Dakdoorvoermanchet. Alle varianten zijn verkrijgbaar in verlengde versies.
De moderne en fraaie vormgeving maakt van deze serie een eigentijdse topper, die staat voor veiligheid, 
zekerheid en gemak!

Kompakt 2.0 Rookgasafvoer
in 10 varianten
Nu ook in concentrische uitvoering

Kompakt 2.0 WTW/WP
luchtwarmtepomp

Kompakt 2.0 MV Box
voorzien van 
mechanische ventilatie

Kompakt 2.0 WTW-Riool
in 2 varianten

1950

1980

2014

Kompakt 
Schoorsteen 2.0

2016
Kompakt 2.0-serie

2018
Kompakt 2.0 Concentrisch 
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l’escaut woonservice bouwt all-electric met EPC 0

De 28 eengezinswoningen aan 

de Verkuijl Quakkelaarstraat zijn 

gebaseerd op de principes van het 

Wooneco-concept van Marsaki, 

gekenmerkt door een laag energie-

verbruik en een hoogwaardig 

binnenklimaat. Ze worden gebouwd 

volgens de ‘passief bouwen’ 

bouwsystematiek die zich laat 

kenmerken door een hoge mate van 

comfort met een constant binnen-

klimaat en een hoge luchtkwaliteit. 

Toekomstbestendig

Robert de Ridder van l’escaut 

woonservice licht de keuze voor een 

hoger ambitieniveau toe: “We hebben 

de duurzaamheidsambitie hoger 

gelegd dan wettelijk verplicht omdat 

wij samen met een collega-wo-

ningcorporatie prestatieafspraken 

hebben gemaakt met de gemeente, 

waarin we onze ambitieniveaus 

hoger hebben gesteld om toekomst-

bestendige en duurzame producten 

te realiseren. Hierbij is het van 

belang om ook op langere termijn 

de woonlasten laag te houden en 

daarmee de woningen betaalbaar te  

houden voor de huurders.’’

Energieneutraal

Patrick Harting van Marsaki over de 

uitvoering: “Oorspronkelijk zouden 

de woningen gebouwd worden 

volgens het Bouwbesluit met EPC 

0,4, maar l’escaut wil graag energie-

neutraal bouwen, dus EPC 0. Daarom 

zijn we samen met de architect en 

producent Itho Daalderop rond de 

tafel gegaan. Daar kwamen drie 

belangrijke zaken uit: De finan-

ciële haalbaarheid – een water/

water warmtepomp is in aanschaf 

duurder dan een cv-ketel - , inter-

ferentie tussen de bodembronnen 

om te voorkomen dat woningen niet 

goed warm gestookt worden en de 

voorlichting aan bewoners, want 

het wonen in een duurzame woning 

vraagt een ander bewonersgedrag.’’

Installatie

Hoe ziet de technische installatie er 

uit? Rins Weststraatte van Installa-

tiebedrijf Van de Velde: “We hebben 

in deze woningen een water/water 

warmtepomp geïnstalleerd met een 

voorraadvat voor warm tapwater. 

Daarnaast is zeker bij nieuwbouw 

en laagtemperatuurverwarming een 

goede ventilatie van groot belang. 

Er is daarom een balansventilatie-

systeem geïnstalleerd en elke woning 

beschikt verder over negen PV-pa-

nelen voor het opwekken van alle 

benodigde elektriciteit.’’ Bewoonster 

Lisa Jane is erg blij: “Onze energie-

rekening van € 105,- is teruggebracht 

naar € 50,- per maand”.

l’escaut woonservice 

heeft in Vlissingen nieuwe 

all-electric woningen 

gerealiseerd volgens het 

Wooneco-principe: energie-

zuinig wonen en werken. Met 

een EPC kleiner of gelijk aan 0 

hebben ze een hoger ambitie-

niveau dan verplicht. Waarom 

is hiervoor gekozen en wat 

zijn de ervaringen?
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fortabel binnenklimaat garanderen en dit 
wordt uiteraard getoetst. 
Wanneer gekozen wordt voor een par-
tij zonder NOM Keur is een handvat be-
schikbaar om mee te geven in de uitvraag. 
De bijlage 4 (Prestatiegarantie bij Afname 
voor NOM-woningen) in de afnameover-
eenkomst (te vinden op Energielinq.nl en 
nomkeur.nl) biedt een overzicht van alle 
prestatie-eisen voor een goede NOM-wo-
ning, dus ook voor het binnenklimaat. De 
aanbieder kan deze gebruiken als richting-
aanwijzer voor het concept en de afnemer 
kan hiermee toetsen of een comfortabel en 
gezond product geleverd en gegarandeerd 
wordt.

NOOIT MEER DE RAMEN OPEN?
Bij renovatie en nieuwbouw is een 
NOM-woning eigenlijk de beste keuze. 
Het huis is comfortabel, toekomstbesten-
dig, gasloos en via de EPV kan de renovatie 
betaald worden met de oude energiereke-
ning. Een van de bezwaren die vaak wordt 
gehoord is dat je in een NOM-woning de 
ramen niet mag openzetten. Dit is een 
mythe: ook bij een NOM-woning kan een 
bewoner het raam openzetten. Gebeurt dit 
bij normale weersomstandigheden, dan 
heeft dit nauwelijks effect op het energie-
verbruik. Bij extreem weer - harde wind, 

VAN KIEREN EN TOCHT… 
Elke woningcorporatie met jaren 60- en 
70-huizen in haar bezit weet dat het bin-
nenklimaat in deze woningen zeer te wen-
sen overlaat. Zelfs na een renovatie naar 
een B- of A-label is niet gezegd dat het bin-
nenklimaat verbeterd is. Sterker nog, de 
gezondheidsrisico’s zijn vaak groter gewor-
den. Door de aangebrachte goedbedoelde 
‘verbeteringen’ zijn de kieren en naden die 
eerder zorgden voor een ‘natuurlijke’ ven-
tilatie, verdwenen en vervangen voor bij-
voorbeeld een mechanische afzuiging met 
roosters, die in de praktijk vaak worden 
dichtgestopt omdat de verse lucht aanvoelt 
als tocht. Hierdoor wordt het systeem 
zodanig verstoord dat ongezonde lucht 
mogelijk wordt ‘binnengezogen’ uit onge-
wenste plekken, zoals de kruipruimte. Er 
kunnen zo onbedoeld ongezonde gassen 
het huis in komen.

…NAAR EEN GEZOND EN COMFOR-
TABEL BINNENKLIMAAT
Als gekozen wordt voor een NOM-wo-
ning, een woning die (na renovatie) genoeg 
energie opwekt voor het huis en huishou-
den, én gevraagd wordt naar het NOM 
Keur, is het binnenklimaat gegarandeerd 
goed. In de prestatie-eisen wordt gevraagd 
om maatregelen die een gezond en com-

regen, extreme kou of warmte - is het aan 
te raden de ramen gesloten te houden, 
omdat het verwarmingssysteem dan extra 
hard moet werken om de gewenste tempe-
ratuur te bereiken. Dat kost uiteraard meer 
energie en tijd. Behalve dat, is het voor het 
comfort ook beter op dit soort momenten 
de ramen gesloten te houden. 

TIPS VOOR OPTIMAAL COMFORT
De afgelopen jaren is veel geleerd over 
comfort en binnenklimaat door het mo-
nitoren van de eerste NOM-woningen. 
Bewoners die klaagden over geluidshinder 
bijvoorbeeld, zetten nog wel eens de instal-
latie uit. Ook komt het voor dat installa-
ties niet goed zijn afgesteld. Dit is allemaal 
goed te voorkomen. In de eerdergenoemde 
bijlage 4 staan hiervoor duidelijke presta-
tie-eisen. Om geluidshinder van de instal-
laties te voorkomen, kunnen aanbieders 
bijvoorbeeld extra geluiddempende voor-
zieningen aanbrengen of installaties buiten 
het huis plaatsen.
Een tweede tip: zorg ervoor dat de verse 
lucht uit het ventilatiesysteem via de roos-
ters niet ingeblazen wordt op plekken waar 
mensen zitten of slapen, dus niet boven de 
bank of boven het hoofdkussen in de slaap-
kamer. Dit soort basale ontwerpuitgangs-
punten kan je als afnemer prima laten op-
nemen in de propositie.
Een goed ontworpen en uitgevoerde 
NOM-woning waarborgt alle bovenge-
noemde punten en zorgt bovendien dat de 
CO2-concentratie in de lucht altijd onder 
een bepaald niveau blijft, de luchtvochtig-
heid optimaal is en fijnstof in de woning 
minimaal is. Zonder dat de bewoner daar 
ook maar iets voor hoeft te doen, wel zo 
comfortabel! n

Postbus 90608 
2509 LP Den Haag

 www.stroomversnelling.nl

NOM: nooit meer de ramen open?
Mogen bij een nul-op-de-meterwoning de ramen nog wel open? Jazeker! In een goed uitgevoerde NOM- 
woning heerst juist, ook als de ramen af en toe openstaan, een perfect en gezond binnenklimaat. Voldoet 
een woning aan het NOM Keur dan is dit zelfs gegarandeerd. Kiest u voor een aanbieder zonder NOM Keur 
dan biedt Stroomversnelling handvatten voor de uitvraag, zodat de ventilatie, verwarming en koeling na de 
renovatie goed geregeld zijn.

BRANCHEPAGINABRANCHEPAGINA
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eens niets te doen. Het enige criterium is dat 
een gevelelement zijn functie niet mag verlie-
zen. Zo kunnen de onderhoudscycli wellicht 
opgerekt worden van zeven jaar naar acht of 
wel negen jaar.” 

BETER, SLIMMER, GOEDKOPER
Het resultaat is dat er nu bijvoorbeeld minder 
donkere verfkleuren worden gebruikt, omdat 
die sneller degraderen. En gevels worden voor-
zien van nanocoating om de reinigingskosten 
van algenaanslag te reduceren. “RGS levert ons 
een besparing op van 13 tot 15 procent, we 
krijgen de kwaliteit die vooraf afgesproken is en 

Met aanbesteden heeft Domesta ervaren dat 
de kwaliteit die werd gevraagd niet altijd werd 
behaald. Verder groeide de behoefte om samen 
met onderhoudsbedrijven de uitdaging aan te 
gaan voor slimmer werken om op onderhouds-
kosten te besparen. Al zoekende volgde Van 
der Veen een RGS-cursus bij TNO. “Dat zorg-
de ervoor dat wij uiteindelijk in 2011 de over-
stap naar RGS maakten”, aldus de projectleider. 
“Destijds selecteerden we vijf onderhoudspart-
ners. Negen jaar lang zijn zij verantwoordelijk 
voor de complexen die we aan hen hebben toe-
vertrouwd. Bij hen zoeken we innovatie om op 
onderhoudskosten te besparen. Met het lef om 

Gerard van der Veen, senior projectleider vastgoedbeheer bij corporatie Domesta uit Emmen, is vol lof 
over resultaatgericht samenwerken (RGS) bij planmatig onderhoud bij zo’n 4.500 huurwoningen. “De 
communicatie tussen de onderhoudsbedrijven, die onze ogen en oren zijn geworden, en onze huurders 
is sterk verbeterd”, zegt Van der Veen. “We hoeven er als Domesta eigenlijk niet meer aan te pas komen. 
Dat is voor mij de grootste winst van RGS.”

“RGS-partners zijn 
de oren en ogen van 
onze corporatie”

CLOSE-UP CLOSE-UP

14 - Corporatiebouw -  april 2018

Gerard van der Veen
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DE WINST VAN RGS 
BIJ DOMESTA  
• Domesta krijgt de kwaliteit die  
 vooraf afgesproken is
• 13 tot 15 procent besparing 
 op onderhoudskosten over de 
 komende negen jaar 
• Bewonerstevredenheid stijgt van 
 een 6 naar een 8 
• Onderhoudsbedrijf stemt alles af 
 met de huurders
• Huurders hebben stem in 
 besteding van bespaard geld

CLOSE-UP CLOSE-UP
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de bewonerstevredenheid neemt ook nog eens 
toe”, klinkt het enthousiast. “Ik kan het echt 
iedereen aanraden. Het benadert stilaan ons 
ideaal. Dat is dat onze onderhoudspartners zélf 
met ideeën komen hoe het nog beter, slimmer 
en goedkoper kan. En dat ze er tegelijkertijd 
voor zorgen dat onze huurders met die voor-
stellen instemmen. Dat kan alleen als er een 
vast team per onderhoudsbedrijf bij de huur-
ders over de vloer komt. Dat is een eis van ons 
om verbinding te realiseren. Om zo alles ook in 
samenspraak met onze huurders te doen.” 

HUURDERS MEER BETROKKEN
Nu, zes jaar na dato, steeg de bewonerstevre-
denheid van een 6 naar een 8. Domesta krijgt 
nog maar sporadisch telefoontjes van huurders. 
Eigenlijk loopt alles via de onderhoudspartners. 
“We hebben er nauwelijks omkijken naar”, stelt 
Van der Veen vast. “Zo goed is de onderlinge 
communicatie. En het gaat steeds beter. Tot 

2014 was er nog strikt werkinhoudelijk onder-
ling overleg over onderhoud aan de buitenschil. 
Daarna zien we dat onze huurders ook mel-
dingen doen over onder andere slecht sluiten-
de ramen en vochtplekken in de douche. Het 
is prachtig dat de onderhoudsbedrijven deze 
wensen aan ons terugkoppelen. Ze zijn onze 
oren en ogen. Tot slot: onze huurders hebben 
ook een stem als we via RGS onderhoudsgeld 
overhouden. Zo kreeg een regionale kunstena-
res bijvoorbeeld de opdracht om de trappen-
huizen op te vrolijken. RGS: ik raak er niet over 
uitgepraat.” n

“Onze onderhoudspartners komen zélf 
met ideeën hoe het nog beter, slimmer 
en goedkoper kan”
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Sinds anderhalf jaar woont Tonnie Hakkers (59) in een wo-
ning van stichting Woonservice Meander, in een van de vijf 
identieke woonblokken, langs een vliet even ten oosten 
van het oude centrum van Werkendam. Ze is blij met haar 
huurhuisje, omdat het precies past bij haar doen en laten als 
weduwe, moeder, oma en zelfstandige, werkende vrouw.

Tonnie Hakkers: “Op die foto (wijst op een ingelijste foto 
aan de wand van haar woonkamer), staat mijn oudste 
dochter met haar zes kinderen. Ik heb twee dochters en 

een zoon. Zeven jaar geleden is mijn man overleden. Mijn 
zoon heeft het ouderlijk huis overgenomen. Vijf jaar heb ik 
bij hem ingewoond, maar ik wilde toch graag op m’n eigen 
wonen. Gelukkig kon ik dit eenpersoonshuisje huren.

Met mijn oudste dochter ging ik hier kijken. Ze stond in 
de huiskamer en zei: ‘Ik weet ‘t niet hoor mam, maar deze 
kamer is wel erg klein.’ Maar ik wist het al, ik wilde juist iets 
kleins. Na de oplevering door de woningbouw, hebben we 
eerst die wand tussen de woonkamer en slaapkamer afge-

MIJN PLEK

Eenpersoons
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broken en een halve meter terug weer een nieuwe gezet. 
Mijn zoon is verwarmingsmonteur maar kan nog veel meer. 
Er stond een grote cementkuip in de kamer. Mijn schoon-
zoon heeft daarna al het schilderwerk gedaan. Mijn kinde-
ren waren zo hard aan het werk voor mij. Ze wilden heel 
graag dat ik het goed naar mijn zin zou hebben. 

Achter dit huis was nog een stukje grond. Die mevrouw 
die hier woonde, had langs de achtergevel een stoepje van 
twee tegels breed. Dat was heel haar tuintje. Ik heb aan de 

woningbouw gevraagd of ik de tuin mocht uitbreiden. Dat 
mocht. Mijn zoon heeft er toen zelf een houten schuur en 
een overkapping neergezet.

Dit jaar zouden we onze veertigjarige bruiloft gevierd heb-
ben. Het is een groot gemis dat hij er niet meer is. Er zijn 
nu acht kleinkinderen. De oudste kleindochter wordt al ne-
gentien. Dat ventje (ze wijst naar de foto van haar man met 
een baby op schoot) is nou negen jaar. Daar ben ik nu heel 
rijk mee, door het verdriet heen.”

MIJN PLEK

ZAV
‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’, 
afgekort ZAV, zijn de veranderingen 
die een huurder zelf aanbrengt aan 
de staat van de gehuurde woning. 
Iedere verhuurder heeft eigen regels 
voor welke ZAV zijn toegestaan en 
welke niet. Voor huurders is een ZAV 
vaak een manier om een huurwo-
ning ‘méér eigen’ te maken. ‘ZAV’, 
een serie.

Tekst: Louis Jongeleen | Beeld: Marcus Peters

Corporatiebouw - april 2018 - 17

16 mijn plek.indd   17 03-04-18   14:07



Kansen rondom het werken met batterijen 
en het uitwisselen van energie met auto’s 
worden langzaam zichtbaar voor partijen 
die zich bezighouden met verduurzaming 
van de gebouwde omgeving. De komende 
jaren zien we meer en meer gebouwen on-
derling energie uitwisselen, met bijvoor-
beeld auto’s en andere elementen in het 
gebied.

DUURZAAM VERWARMEN EN
#VANGASLOS
Duurzame manieren van verwarmen, 
energie-uitwisseling en opslag staan cen-
traal bij Duurzaam Gebouwd LIVE op 19 
april 2018 tijdens Building Holland. Het 
kennisplatform brengt essentiële kennis 
over dit onderwerp en over de verduurza-
ming van de gebouwde omgeving.

Op diverse manieren worden bezoekers 
van de stand meegenomen in de drie pijlers 
van Duurzaam Gebouwd: communiceren, 

Verder gaan BENG-eisen van kracht op 1 
januari 2020 en zorgen ze voor een eerste 
impuls richting een vastgoedvoorraad die 
gebruikmaakt van duurzame energieop-
wekking. Diverse initiatieven zorgen in 
Nederland voor enerzijds een stimulans 
van de plaatsing van zonnepanelen op 
particuliere woningen, anderzijds voor het 
gezamenlijk opzetten van windparken en 
decentrale energieopwekking.
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PRODUCTNIEUWS

Robuuste smartphone voor vakmensen

Cat® phones, een merk 
van Bullitt Group, lan-
ceerde de smartphone 
Cat S61, het meest ge-
avanceerde gereedschap 
voor vakmensen. Deze 
smartphone beschikt 
over een geïntegreerde 
FLIR® thermische ca-

mera, waarmee warmteverlies rond isolatie, vocht, oververhitte 
elektrische apparaten en overbelaste circuits is op te sporen en 
waarmee je kunt zien in het donker, mist of rook.
De ingebouwde Sensirion luchtkwaliteitmeter voor binnenshuis 
waarschuwt gebruikers voor hoge concentraties schadelijke stof-
fen als verf, oplosmiddel, lijm en schoonmaakmiddelen. De sensor 
meet ook luchtvochtigheid en temperatuur. Ook bevat Cat S61 la-
serondersteunende meettechnologie, die afstanden tot 10 meter 
kan meten.
De Cat S61 heeft een groot 5.2-inch FHD-beeldscherm, be-
schermd door Gorilla Glass 5 en geoptimaliseerd voor buitenge-
bruik, is stof- en waterproof en doorstaat valtests van 1,8 meter 
op beton. Deze eigenschappen zijn veelgevraagd door gebruikers, 
die de telefoon doorgaans gebruiken in een veeleisende omgeving.

www.catphones.com of www.bullitt-group.com 

Batterijopslag zonne-energie 

Met de REACT 2 van ABB 
kun je zelf 90 procent van de 
energiebehoefte invullen. Deze 
netgebonden omvormer met 
batterijopslag kan door zijn 
modulaire ontwerp maar liefst 
12 Kwh aan bruikbare energie 
opslaan. Woningen kunnen zo 
in toenemende mate zelfvoor-
zienend worden.
De zonne-energie die overdag 

wordt opgewekt en niet meteen benut, wordt opgeslagen in de 
hoog-voltage Li-Ion-batterij met lange levensduur, voor gebruik 
op een later tijdstip. De modulaire oplossing kan meegroeien met 
de behoeften van een huishouden van 4kWh tot aan 12 kWh en 
kan daarmee het externe energieverbruik beduidend verminderen 
en tot aan 90 procent in de eigen energiebehoefte te voorzien.
Bij gebruik van de REACT 2 in combinatie met ABB’s huisauto-
matiseringssysteem, Busch-free@home®, kan men optimaal ge-
bruikmaken van het zonne-energiesysteem en het elektriciteits-
verbruik nauwkeurig controleren. Met Busch-free@home worden 
verlichting, zonwering, gordijnen, muziek, verwarming en wat al 
niet meer aangestuurd. 

ABB, 0800 9103, www.abb.com

Corporatiebouw - april 2018 - 19

Woningbouwsloten met magneetschoot

Een woningbouwslot mét 
magnetische werking 
waarbij de dagschoot in 
geopende stand niet uit-
steekt. Mauer Nederland, 
specialist in sloten en 
cilinders, heeft met het 
magneetslottype 1545 een 
zeer mooie en gewenste 
aanvulling op het assorti-
ment woningbouwsloten. 
Het magneetslot biedt een 

naadloze werking en een strakke uitstraling.
De magnetische deurvergrendeling zorgt ervoor dat de dagschoot 
bij het sluiten van de deur in de sluitplaat wordt uitgetrokken. 
Hierdoor vergrendelt de deur met een zachte klik naadloos in de 
gecombineerde sluitplaat/kom.
Het openen van de deur gebeurt gewoon met de deurkruk. In ge-
opende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan 
ingetrokken, waardoor kleding er niet achter kan blijven haken. 
Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen 
aan het kozijn. De insteeksloten zijn eenvoudig en snel te monte-
ren en zijn zowel links- als rechtsdraaiend. 

Mauer Nederland BV, Amersfoort, 033 455 09 00, 
www.mauerlocks.com

Muursleuffrees 

De MFE 40 muursleuffrees van 
Metabo is ideaal voor het leg-
gen van kabels en lege buizen 
onder pleister met freesdiepten 
tot 40 mm. Dankzij de krach-
tige motor, een constant toe-
rental en een tweetraps drijf-
werk met hoog vermogen is 
er zeer snel mee te werken. De  
muursleuffrees is uitgevoerd 
met een 1.900 W motor waar-
mee ook dubbele of drievou-
dige diamantfrezen zijn aan te 

drijven. Dit betekent dat het gereedschap een complete kabelgoot 
in een enkele werkstap in de wand kan frezen. In zachtere mate-
rialen zoals poriënbeton bespaart dat maximaal 50 procent werk-
tijd, omdat het vrij beitelen van de sleuven en het opkeren van de 
sloopstukken komen te vervallen.
De ergonomische muursleuffrees biedt een zaagdiepte van 10 tot 
40 mm en een groefbreedte van 9 tot 35 mm bij een koppel van 2,6 
Nm. Verder wordt het stof tijdens het frezen via een aangesloten 
zuiger efficiënt afgezogen.
 
Metabo Nederland B.V., Breukelen, 0346 259 060, www.metabo.nl
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Projectontwikkelaars in de bouw hebben een complex beroep. Niet alleen omdat ze kennis moeten 
hebben van verschillende, veranderlijke bouwprocessen, maar ook omdat ze enkele decennia vooruit 
moeten kunnen kijken. Fatoş Özer-Akça (37), projectontwikkelaar bij Leystromen in Rijen, ontwikkelt 
zich in haar vak in de overtuiging dat iedereen goed moet kunnen wonen.

“Heb hart voor je werk, 
dat maakt je sterk”

Tekst: Louis Jongeleen | Beeld: Marcus Peters
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Fatoş Özer-Akça is projectont-
wikkelaar bij Leystromen, een 
woningcorporatie in Noord-
Brabant met centrale vestiging 
in Rijen

HANDEN UIT DE MOUWEN

Zij hoeft niet na te denken als haar, op een wil-
lekeurige dag op kantoor, wordt gevraagd waar 
ze mee bezig is. Özer-Akça: ”We zitten nu vlak 
voor de aanbesteding van een bijzonder project 
dat feitelijk bestaat uit drie projecten in twee 
verschillende gemeenten in ons werkgebied. 
Het gaat om een complex van negentien ap-
partementen in Hilvarenbeek en twee woonge-
bouwen in Oisterwijk , een van 27 en een van 
21 appartementen. Daar heb ik veel energie in 
gestoken. Ik ben er al vanaf de verkennende ge-
sprekken met de gemeenten bij betrokken. Je 
kunt als projectontwikkelaar niet vroeg genoeg 
aan tafel zitten als het gaat over nieuwbouw-
plannen, want dan valt er nog wat te sturen. 
Ook als kavels van woningen al vastliggen kun 
je toch je voorkeuren laten gelden, bijvoorbeeld 
door te kiezen voor verspringende gevels in 
plaats van één saai blok rijtjeshuizen.”

COMBINEREN
Bij Leystromen is het ‘staand beleid’ om bij 
nieuwbouwplannen eerst na te gaan of er 
NOM-woningen gerealiseerd kunnen worden. 
Maar een NOM-pakket vergt een pittige in-
vestering. Özer-Akça: “Bij onze besprekingen 
van het definitieve ontwerp (DO), kwamen we 
tot de conclusie dat we de drie appartemen-
tencomplexen toch als NOM-projecten willen 
realiseren. Dat kan omdat we daarmee op ter-
mijn kosten besparen bij verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad.” Om ‘haar’ project 
betaalbaar te houden stelde zij zich achter het 
idee om de drie afzonderlijke nieuwbouwpro-

jecten te combineren: “We besloten om één 
architect te vragen voor de drie apparte-
mentencomplexen met daarbij de opdracht 
om twee complexen identiek vorm te geven. 
Verder kozen we ervoor om die drie woonge-
bouwen aan te besteden als één project. Dat 
maakt het interessanter voor de bouwers.”

WAARMAKEN
Fatoş Özer-Akça verwacht dat de bouwwerk-
zaamheden aan het drie-in-één-project tegen 
de zomer van 2018 zullen beginnen. Vanaf dat 
moment zal ze als projectontwikkelaar de uit-
voerende bouw begeleiden. Vindt ze het niet 
lastig om dan op de bouwlocatie hoogstwaar-
schijnlijk de enige vrouw te zijn? “Bij Leystro-
men werken meer vrouwen in technische 
functies. Maar het is nog steeds zo dat je je 
als vrouw in de bouw extra moet waarmaken. 
Maar in de elf jaar dat ik bij Leystromen werk, 
zijn ze ook op de bouw wel aan mij gewend. 
En verder ben ik inderdaad anders, ja. Tegen 
iemand die daar moeite mee heeft, zeg ik al-
tijd: ’Hé, mensen mogen best anders zijn.’ Ik 
vind wel dat het tijd wordt dat er meer meis-
jes voor een bouwopleiding kiezen. Daarom 
geef ik via het VHTO (www.vhto.nl, red.) 
voorlichting aan meisjes op de basisschool en 
het voorgezet onderwijs over bèta-opleidin-
gen of een vak in de techniek. Als die jonge 
meiden mij vragen of dat niet erg moeilijk is 
voor een vrouw, heb ik maar één antwoord: 
het kost soms moeite, maar heb hart voor je 
werk, dat maakt je sterk.” n
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Vorige maand zijn Woonwenz en aanne-
mersbedrijf Heijmans begonnen met de 
bouw van acht sociale huurwoningen in 
Melderslo. Woonwenz startte begin dit jaar 
met de voorbereidingen op de bouwlocatie 

aan de Zwingellaan.
Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden 
op de bouwlocatie voor de twee eenge-
zinswoningen en zes levensloopbestendige 
woningen afgerond. Op dit moment wordt 

Half maart startte de bouw van 52 be-
taalbare huurwoningen in de Heistraat in 
Helmond. Woningcorporatie Woonbedrijf 
realiseert hier een buurt met appartemen-

er gewerkt aan de cascobouw van de wo-
ningen. Het nieuwbouwplan bestaat uit 
drie bouwblokken van verschillende hoog-
ten, passend bij de kleinschaligheid van de 
omringende bebouwing in Melderslo. De 
levensloopbestendige huurwoningen zijn 
ook geschikt voor senioren die minder goed 
ter been zijn. De eengezinswoningen heb-
ben een klassieke indeling met de badkamer 
en drie slaapkamers op de eerste verdieping 
en een vaste trap naar de zolder. Alle wo-
ningen beschikken over een kleine voortuin 
en een achtertuin met eigen achterom. De 
huurwoningen vallen onder de huurtoe-
slaggrens en zijn inmiddels aangeboden 
via het verhuurplatform Thuis in Limburg. 
Naar verwachting worden de huurwonin-
gen vóór de zomervakantie opgeleverd.

ten voor starters, 
woningen voor 
gezinnen en se-
niorenwoningen. 
De plannen zijn 
in nauwe samen-
werking met Wo-
ningbouwvereni-
ging Volksbelang 
voorbereid. Een 
groot deel van de 
woningen komt in 
het Arie Willems-
hof. Dat is de loca-
tie waar vroeger de 

muziekwinkel van Arie Willems was, een 
begrip in Helmond. 
Met dit project, getiteld ‘Hei Wonen’, levert 
de corporatie een bijdrage aan de stedelijke 

opgaven die er liggen voor Helmond. Hei 
Wonen komt in de binnenstad van Hel-
mond, vlakbij winkels en voorzieningen. 
De woningen zijn verdeeld over vier delen. 
Er komen zes appartementen voor starters, 
drie bovenwoningen, drie seniorenwonin-
gen en veertig huurwoningen voor gezin-
nen. Alle woningen hebben een parkeer-
plaats op het terrein achter de woningen. 
De woningen zijn goed geïsoleerd, dus de 
woonkosten zijn gunstig. 
Woonbedrijf heeft een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met Volksbelang 
waarbij drie projecten van Volksbelang in 
Helmond zijn overgedragen aan Woonbe-
drijf: Heistraat, Ons Oostende en Paulus 
Potterlaan.
De woningen worden naar verwachting in 
maart 2019 opgeleverd.

WERK IN UITVOERINGWERK IN UITVOERING

Bouwen ‘Achter de Pastorie’ in Melderslo

Vernieuwing binnenstad Helmond

In 2018 wordt er in corporatieland volop gebouw, gerenoveerd en onderhoud gepleegd. Corporatie-
bouw belicht hier vier lopende corporatieprojecten, verspreid over het land. 

Lopende corporatieprojecten
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Op maandag 12 maart hebben Aart Rekers 
(Lyaemer Wonen), Durk Durksz (wethou-
der) en Dirk Jan de Rouwe (Bouwgroep 
Dijkstra Draisma) de eerste beganegrond-

Begin april ging de 
eerste spade de grond 
in voor 309 sociale 
huurwoningen op de 
voormalige NDSM-
werf. Corporatie De 
Key biedt met deze 
woningen woonstar-
ters met een beperkt 
inkomen van 18 tot 28 
jaar de kans om een 
eerste stap te zetten 
op de woningmarkt. 
Bovendien draagt de 
Amsterdamse woning-
corporatie zo bij aan de 
ontwikkeling van deze 
bruisende broedplaats 

vloer gelegd 
van een van 
de twaalf 
nieuwe wo-
ningen in 
de Lemster-
vaart. Dit 
alles in het 
bijzijn van de 
toekomstige 
bewoners en 
bewoners uit 
de wijk (zie 
foto). Deze  
woningen zijn

zeer bijzonder omdat ze gasloos en ener-
gieleverend zijn. Ze worden in een heel 
kort tijdsbestek gebouwd waardoor de 
bouwoverlast voor de omgeving minimaal 

van creatief talent. Het NDSM-terrein is 
een zeer geschikte locatie voor woonstar-
ters: met de directe pontverbinding ben je 
zo in het centrum van Amsterdam. De wo-
ningen zijn 30 tot 50 m2 groot en worden 
naar verwachting in het voorjaar van 2020 
opgeleverd.
De Key wil de komende jaren nog meer 
sociale huurwoningen realiseren op het 
NDSM-terrein aan de noordoever van het 
IJ. Zo wil de corporatie woningen in en net 
buiten het centrum van Amsterdam ook 
bereikbaar maken voor jonge mensen met 
een beperkt inkomen. Ook op andere lo-
caties in stadsdeel Amsterdam Noord gaat 
De Key de komende jaren meer dan dui-
zend woningen bouwen voor studenten en 
woonstarters.

is. De energieprestatie van deze woningen, 
en de bijbehorende lage energierekening, 
komt volledig ten goede aan de nieuwe 
huurders. Zo dragen de woningen zowel 
bij aan de verduurzamingsdoelstellingen 
van Lyaemer Wonen als aan de behoefte 
aan betaalbare woningen. Inmiddels zijn 
alle woningen toegewezen en in mei wor-
den ze opgeleverd. 
De woningen worden gebouwd volgens de 
nieuwe, door Dijkstra Draisma ontwikkel-
de droogstapelbouwmethode: omdat er 
tijdens het plaatsen van de vooraf geprodu-
ceerde onderdelen geen water meer wordt 
toegevoegd, zijn er geen droogstookkosten, 
schimmel en vocht en is de woning direct 
bruikbaar. Vanaf de begane grondvloer 
wordt er één woning per dag casco (wind- 
en waterdicht) opgebouwd.
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Starterswoningen NDSM-terrein Amsterdam

Energieleverende sociale huurwoningen in Lemmer 
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Warmtepomp en balansventilatie. Inmiddels is dat voor veel corporaties een bekende combi. Vooral 
bij de nieuwbouw van grondgebonden woningen. Ook in appartementengebouwen duikt de combi 
op. Meestal met een collectieve installatie vanuit één warmtepomp. Het Grootslag, een kleine maar  
dappere woningstichting, bouwt een zorgcomplex van 56 appartementen met het multiboilersysteem 
en ventilatie met wtw. Voor Nederlandse begrippen behoorlijk innovatief.

Tekst: Arie Grevers | Beeld: De Beeldredaktie, Guillaume Groen

CORPORATIEPROJECT CORPORATIEPROJECT

Het Grootslag bouwt appartementencomplex met combi van 
warmtepompen en balansventilatie 

Aardwarmte 
en frisse lucht

Johan Huisman bij de installatie van het zorgcomplex.

24 corporatieproject.indd   24 03-04-18   14:24



Corporatiebouw - april 2018 - 25

CORPORATIEPROJECT CORPORATIEPROJECT

de grotere vermogens en die heb je nodig in 
bijvoorbeeld kantoorpanden en appartemen-
tencomplexen. Nadeel: door de relatief grote 
afstand (40 meter) tussen de bronnen wordt 
het voor de te bouwen naastgelegen panden 
moeilijk om ook een warmtepomp in te zetten. 
Want als de bronnen te dicht bij elkaar zitten, 
gaat dat ten koste van het rendement.
“Het bijzondere is dat we gesloten systemen in-
zetten. Hierbij zijn de inlaat- en uitlaatbuis van 
de vloeistof met elkaar verbonden. Het systeem 
werkt dus als een warmtewisselaar.  We hebben 
35 aardwarmtebronnen aangeboord van 150 
meter diep voor evenzoveel warmtepompen. 
Die warmtepompen staan op de tweede ver-
dieping in kasten die te openen zijn vanaf de 
galerij. De onderhoudsinstallateur kan er dus 
op elk moment bij, zonder de bewoner te moe-
ten storen. Elke warmtepomp transporteert in 
de winter de opgewarmde en in de zomer de 
afgekoelde vloeistof naar vier boven elkaar ge-
legen appartementen. Dus we hebben eigenlijk 
een systeem, dat bij uitstek geschikt is voor 
grondgebonden woningen, hier ingezet voor 
verwarming en koeling van een appartemen-
tencomplex. Itho Daalderop, de leverancier 
van het systeem, heeft het verleden jaar op de 
Bouwbeurs in Utrecht geïntroduceerd onder de 
naam Multiboilersysteem.”                 >

“Ik loop al een tijdje mee, maar toch merk je 
dat er altijd weer een nieuwe uitdaging ligt 
die mijn vak inhoud geeft. En ja, het apparte-
mentencomplex gelegen in de Hoornse nieuw-
bouwwijk Bangert is in dit opzicht een mijlpaal. 
We hebben als kleine woningstichting weer een 
leerzame stap gezet richting een duurzaam en 
energiezuinig woningenbestand.” Johan Huis-
man is projectleider bij Woningstichting Het 
Grootslag in Wervershoof (gemeente Medem-
blik). De stichting met een bestand van 2.700 
wooneenheden behoort tot de kleine woning-
corporaties. Maar dat zegt helemaal niks over 
de bereidheid te experimenteren met technie-
ken, waarmee nog weinig ervaring is opge-
bouwd. Dat geldt zeker voor de installatie in het 
zorgcomplex van 56 appartementen verdeeld 
over vier verdiepingen boven supermarkt Deen 
aan de Hollandse Cirkel in Hoorn. 

MULTIBOILERSYSTEEM
Wat is nu zo bijzonder aan het project? Want 
op zich is het niet nieuw dat de warmte voor 
een appartementencomplex met een warmte-
pomp uit de bodem gehaald wordt via een open 
systeem, waarvoor twee bronnen aangeboord 
worden op een diepte van ongeveer 75 meter. 
Het open systeem (oppompen en terugvoeren 
van grondwater) is met name geëigend voor 

Huisman: 
“We hebben 

als kleine 
woning-

stichting weer 
een leerzame

 stap gezet 
richting een 

duurzaam en 
energiezuinig 
woningenbe-

stand”

PV-PANELEN
Van de 56 wooneenheden in het 
zorgcomplex van Woningstichting 
Het Grootslag zijn er 48 aange-
sloten op de collectieve warm-
tepompen. Het energieverbruik 
voor warmte wordt berekend op 
basis van de oppervlakte van de 
appartementen. Hiervoor betaalt 
de huurder elke maand een voor-
schot. Dit voorschot wordt aan het 
einde van het jaar verrekend met 
het werkelijke collectieve verbruik. 
Voor het elektraverbruik van de 
collectieve warmtepompen betaalt 
de huurder een sterk gereduceerde 
prijs.
Acht hoekappartementen zijn 
voorzien van een individuele 
warmtepomp. Deze verbruikskos-
ten zijn niet in de servicekosten 
opgenomen. Omdat er hier geen 
sprake is van een gereduceerd 
stroomtarief, krijgen de huurders 
van de hoekappartementen ter 
compensatie een deel van de elek-
triciteitsbehoefte uit pv-panelen.
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EXPERIMENT
Jarno Schouten van Schouten Techniek, het 
bedrijf dat het Multiboilersysteem heeft geïn-
stalleerd, spreekt eveneens van een uniek pro-
ject waar het experiment niet geschuwd is: “We 
hebben samen met de leverancier natuurlijk 
keurig doorgerekend wat het rendement zou 
moeten zijn, maar dat is vooralsnog een pa-
pieren waarheid. In Nederland is er nog weinig 
ervaring opgedaan met het systeem. Itho Daal-
derop gaat het project dan ook monitoren. Veel 
zal afhangen van de wijze waarop de bewoners 

omgaan met de energiehuishouding. Juist daar-
om is monitoren zo belangrijk, want zo kun je 
patronen van de gebruikers op het spoor ko-
men, die het rendement kunnen beïnvloeden. 
Daar kun je dan weer op sturen met een aange-
paste voorlichting.”

BALANSVENTILATIESYSTEEM
Het ventilatiesysteem met warmteterugwin-
ning (wtw) is geleverd door Zehnder. Adviseur 
Rutger Naber was in de ontwerpfase al betrok-
ken bij het project. Dat is belangrijk, zegt hij, 
“want dan kun je gelijk aangeven hoe in het 
ontwerp het systeem het beste tot zijn recht 
komt.” Ook in het ventilatiesysteem zijn enke-
le vernieuwingen opgenomen. Het systeem an 
sich is een nieuw, uiterst geluidsarm type. “Vol-
gens het Bouwbesluit mag het geluidsniveau 
van de installatie de norm van 30 decibel niet 
overschrijden; dat is het niveau van fluisteren 
op 5 meter afstand. Wij zitten met ons systeem 
op 25 dB; een fluistertoon op net iets meer dan 
2 meter afstand. Verder zijn er nog wat nieuwe 
ventielen uitgetest en hebben we ronde kunst-
stof slangen toegepast in plaats van de gebrui-
kelijke metalen ventilatiekanalen, waardoor de 
weerstand die de ventilatielucht in de buizen 
ondervindt, tot een minimum is beperkt. Dit 
komt het rendement en het geluidsniveau ten 
goede.”
Het systeem is CO2-gestuurd en slaat dus al-
leen aan als er mensen in de woning zijn, ver-
duidelijkt Naber: “Ben je thuis, dan heb je frisse 
lucht en bij uithuizigheid wordt er niet onnodig 
energie verspild.” n

Schouten: 
“Monitoren 

is belangrijk, 
want zo

kun je patronen 
van de gebrui-

kers op het
spoort komen, 
die het rende-
ment kunnen
beïnvloeden”

BENG
De 2.700 woningen van Wo-
ningstichting Het Grootslag staan 
in de gemeente Drechterland 
(Hoogkarspel, Westwoud, Ooster-
blokker, Venhuizen en Wijdenes) 
en Medemblik (Andijk, Wervers-
hoof, Zwaagdijk-Oost en Onder-
dijk) en Hoorn. Het woningbezit is 
bestemd voor een breed scala aan 
doelgroepen: starters, alleenstaan-
den, gezinnen, senioren, mensen 
van allerlei afkomst, mensen met 
een beperking of mensen die 
extra zorg nodig hebben. Alle 
nieuwbouwprojecten voldoen aan 
de norm voor bijna energieneu-
trale gebouwen (BENG). Dat wil 
onder meer zeggen dat gasloos 
bouwen de inzet is. In juni start 
de stichting met de bouw van 
tien grondgebonden woningen. 
Net als de wooneenheden in het 
zorgcomplex zal ook bij dit project 
een aansluiting op het aardgasnet 
ontbreken. In het zorgcomplex is 
koken op een elektrische fornuis 
overigens sowieso de norm.
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CO2-COMPENSATIE
HEEMwonen heeft marktpartijen ge-
vraagd om daarvoor met goede voorstellen 
te komen. De beste ideeën zijn geselecteerd 
en een aannemer, sloper, constructeur en 
architect zijn deze in een bouwteam gaan 
uitwerken. “De werkwijze in dat team is 
totaal anders dan bij de reguliere bouw”, 
zegt Segers. “De constructeur bedenkt wat 
uit de te slopen flats bruikbaar is, de sloper 
moet dat er vervolgens uit zien te halen en 
de aannemer moet het weer kunnen herge-
bruiken. De ontwerpvrijheid van de archi-
tect wordt dus behoorlijk beperkt.” In een 
half jaar tijd is het expogebouwtje ontwor-
pen, zijn de materialen geoogst en is het 
gebouwd. De kozijnen, de pvc-pijpjes voor 
de elektriciteit, staal, de betonconstructie: 
het is allemaal hergebruikt. Segers: “In een 
experiment lukken soms ook dingen niet. 
De dakbedekking was vanwege asbest niet 

meer te gebruiken en dat geldt 
ook voor het enkel glas. Bij 
circulair bouwen kijk je dan 
naar second best oplossingen 
en haal je gerecycled mate-
riaal van elders.” Een tussen-
wand in het expogebouwtje 
is gemaakt van CO2-compen-
satiesteen. Materiaal waarin 
CO2 is verwerkt, aangevuld 
met betongruis uit een van de 
Kerkraadse flats.

MATERIALENPASPOORT
SUPERLOCAL heeft 4,7 mil-
joen euro Europese subsidie 
ontvangen omdat het project 
bijdraagt aan een duurzame 

economie die efficiënt met grondstoffen 
omgaat. Het is de bedoeling om nog dit jaar 
vier bewoonbare proefwoningen op te le-
veren die ook zijn gemaakt met materialen 
uit de flats. De corporatie gebruikt daarbij 
de kennis die is opgedaan in het expoge-
bouw. Van de flats zijn inmiddels ‘materi-
alenpaspoorten’ gemaakt. “Zo weten we 
precies wat er aan bruikbare zaken in zit”, 
legt Segers uit. “Hoeveel trappen, het aan-
tal meters balustrades, hoeveel kuub hout 
van welk type. Keukens en badkamers die 
toch nog goed blijken te zijn. Die gegevens 
gebruiken we in het vervolg van ons tra-
ject.”  n

Behalve HEEMwonen experimenteren ook 
andere corporaties met circulair bouwen, 
zoals Woonbedrijf in Eindhoven en Eigen 
Haard in Amsterdam.

BRANCHEPAGINA
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“Veel materiaal uit de sloop-
flats blijkt opnieuw bruikbaar”
Woningcorporaties experimenteren op tal van plekken met circulair bouwen. Zoals HEEMwonen in 
Kerkrade. In samenwerking met marktpartijen onderzoekt deze corporatie in het project SUPERLOCAL 
hoe de materialen en grondstoffen uit hoogbouwflats in nieuwe woningen te gebruiken zijn.

Postbus 93121
2509 AC Den Haag
 www.aedes.nl

Het was een spectaculair 
beeld. Het uithijsen van wo-
ningdelen uit een flat op de 
tiende verdieping. Die ge-
sloopte delen zijn 500 meter 
verder weer opgebouwd en 
vormen de basis van een wo-
ning die als expositieruimte 
wordt gebruikt. “De woning 
bestaat voor 95 procent uit 
materialen die hergebruikt 
zijn uit de hoogbouwflat”, zegt 
Martijen Segers, projectleider 
van woningcorporatie HEEM-
wonen. Hier onderzoekt de 
corporatie de technische, fi-
nanciële en maatschappelijke 
mogelijkheden van circulair 
bouwen: het project SUPERLOCAL (meer 
informatie: www.superlocal.eu.)

In de krimpregio Parkstad wordt fors ge-
sloopt. HEEMwonen probeert te voor-
komen dat daarmee veel grondstoffen en 
andere bruikbare materialen verloren gaan. 
Het experiment gebeurt in een gebied met 
vier hoogbouwflats met in totaal vierhon-
derd woningen. Inmiddels zijn er al twee 
gesloopt. De ambitie is hoog, vertelt Segers. 
“We willen uiteindelijk proberen 125 nieu-
we huurwoningen te bouwen en het materi-
aal daarvoor te ‘delven’ uit de flats. Die flats 
zien er uit alsof ze niks meer waard zijn. 
Uitgeleefde keukens, oude badkamertjes. 
De betonstructuur bestaat uit gegoten be-
ton, zoals dat vroeger gebruikelijk was. We 
weten dat er asbest in de daken zit. Maar als 
je er beter naar gaat kijken, blijkt dat er nog 
veel bruikbaar is.”
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Per 1 januari 2020 moet de bouw 
klaar zijn om BENG te bouwen. Wat 
betekent dat op het gebied van ven-
tilatie?
Geraerts: “BENG is opgebouwd uit drie eisen. 
De eerste eis gaat over de thermische kwali-
teiten van een gebouwschil, dus isolatie, kou-
debruggen, luchtdichtheid en ventilatie. Wat 
betreft de ventilatie, werd een rekenmethodiek 
gehanteerd waarbij in feite alleen balansven-
tilatie, die gebruikmaakt van warmteterug-
winning, als optie overbleef. Het toepassen 
van mechanische systemen werd volgens die 
methode praktisch onmogelijk gemaakt. Dat 
heeft grote gevolgen voor de ventilatiebranche 
en dus ook voor Duco, als fabrikant van voor-
namelijk systemen met natuurlijke toevoer en 
mechanische afvoer. Wij hebben dan ook pro-
test aangetekend tegen deze rekenmethode.”

Waarom maakten jullie daar be-
zwaar tegen?
“Wij willen innovatieve producten ontwikkelen 
waar de bewoner op zit te wachten. Een mooi 
gebouw neerzetten is prima, maar wij vinden 
het minstens even belangrijk dat dat gebouw 
ook een gezond en comfortabel binnenkli-
maat heeft. Omdat in de BENG-methodiek 
alleen wordt gekeken naar energetische fac-
toren, vrezen wij dat het belang van ventilatie 
en een gezond en comfortabel binnenklimaat 
ondersneeuwd raakt. Daarnaast maakten wij 
bezwaar tegen de BENG-methodiek omdat we 
vinden dat architecten, bewoners en project-

Anno 2018 evolueert onze nieuwbouwmarkt stilaan naar het uiteindelijke Bijna Energie Neutrale-doel 
(BENG) in 2020. In de BENG-eisen is veel aandacht voor compactheid, doorgedreven isolatie en nauw-
gezette luchtdichtheid. Maar juist door die focus komt de aandacht voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat onder druk te staan. En daarmee hebben de BENG-eisen ook grote gevolgen voor de 
ventilatiebranche, meent Richard Geraerts van ventilatiespecialist Duco.

Wat betekent BENG 
voor ventilatiebranche?

CLOSE-UP CLOSE-UP
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GRATIS BENG-THEMA-
DAG OP 13 JUNI 2018
Per 1 januari 2020 moet de bou-
windustrie klaar zijn voor BENG. 
Maar wat betekent dat nu pre-
cies? Welke regels en normen zijn 
van toepassing? Hoe krijg je de 
bewoner hierin mee? En op welke 
manier kan slimme ventilatie hier 
een significante rol in spelen? 
Duco’s jaarlijkse themadag op 13 
juni aanstaande geeft een helder 
antwoord op al deze vragen.
Op deze dag bieden wij u een 
uiterst leerrijk programma met 
diverse deskundige gastsprekers, 
zoals Jérôme Eijsackers - ad-
junct-directeur van adviesbureau 
Peutz - en prof.dr.ir. Anke van 
Hal - hoogleraar Sustainable 
Building aan de Nyenrode Business 
Universiteit en praktijkhoogleraar 
Sustainable Housing Transformati-
on aan de TU Delft. 
Wilt u ook niet achterop hinken 
in het bouwtraject? Kom dan op 
woensdag 13 juni 2018 vanaf 
13.00 uur naar deze themadag in 
de voormalige Rotterdamse kof-
fie-, thee- en tabaksfabriek (Van 
Nelle Fabriek) en laat u verrassen! 
Deelname is gratis, maar inschrij-
ven is verplicht. Op de website 
van Duco (www.duco.eu/seminar) 
vindt u alle nodige info.

CLOSE-UP CLOSE-UP
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ontwikkelaars vrij moeten kunnen zijn in hun 
keuze voor ventilatiematerialen. Sommige aan-
nemers en architecten kiezen heel bewust voor 
bepaalde systemen en willen niet gedwongen 
worden tot één enkele optie. Begrijp me goed: 
ik wil niets negatiefs zeggen over balansventila-
tie of andere systemen – wij geloven in onze ei-
gen kracht – maar met deze BENG-eis worden 
onze producten op voorhand uitgesloten. Wij 
willen op zijn minst een eerlijke kans krijgen.”

Heeft het protest iets opgeleverd? 
“We hebben aangetoond dat onze systemen 
minimaal gelijkwaardig zijn aan balansventila-
tiesystemen. Ook hebben we laten zien dat de 
BENG-methodiek voorbijgaat aan het feit dat 
onze huizen tegenwoordig zo goed geïsoleerd 
zijn, dat ze zelfs oververhit kunnen raken – 
ze missen tenslotte de ‘natuurlijke’ ventilatie 
die je bij oude, slecht geïsoleerde huizen wel 
hebt. Ons voorstel was dan ook om in die eer-
ste BENG-eis uit te gaan van de schilindicator. 

Hier zijn RVO en vervolgens ook het ministerie 
van BZK onlangs mee akkoord gegaan. Nu de 
schilindicator de belangrijkste factor in de re-
kenmethodiek is, is balansventilatie niet meer 
de enige optie en kunnen aannemers, archi-
tecten en projectontwikkelaars dus ook kiezen 
voor mechanische systemen.”

Is daarmee alle kou uit de lucht?
“Nee, niet helemaal. Er zijn nog steeds veel 
vragen en discussies over bijna energieneutraal 
bouwen, zowel bij voorbereidende als uitvoe-
rende partijen in de markt. Zo hangt de keuze 
voor materialen en methoden ook af van het 
soort woning (vrijstaand, appartementen et 
cetera) dat je gaat bouwen. En er is nog steeds 
onduidelijkheid over de betaalbaarheid van 
BENG-woningen. Dat is ook een belangrijke 
reden dat wij een themadag over dit onderwerp 
organiseren (zie kader). We hopen dan op al 
deze vragen antwoord te kunnen krijgen of te 
geven.” n
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De meterkast is de technische ruimte in een woning of pand waar diverse meters zijn opgesteld. Soms 
zijn er voor gas en elektriciteit verschillende meterkasten aanwezig. In veel woningen zit de watermeter 
nog onder de vloer, om bevriezing te voorkomen.

AGENDA: UITGELICHT AGENDA: UITGELICHT

VOORSCHRIFTEN
De meterkast dient toegankelijk te zijn voor het 
regelmatig uitlezen van de meters en het her-
stellen van de stroomtoevoer bij kortsluiting 
of overbelasting. Het Bouwbesluit (per 1 april 
2012) stelt geen (publiekrechtelijke) eisen meer 
aan de meterruimte. De netbeheerder stelt 
meestal wel (private) eisen aan de plaats en uit-
voering van de meterkast.

De meterkast heeft (minimale) standaardafme-
tingen en moet afsluitbaar zijn. De achterwand 
moet bestaan uit houtachtig plaatmateriaal met 
een dikte van tenminste 18 mm. De standaard 
meterkast (voor woningbouw) is gemaakt vol-
gens NEN 2768 en heeft de afmetingen 2100 x 
750 x 310 mm.

AOP
In de meterkast bevindt zich de scheiding 
tussen de openbare en de particuliere leidin-
gen. Het scheidingspunt is soms een verzegeld 
kastje met de naam abonnee-overname-punt 
(AOP). De leiding van de straat naar het AOP, 
en het AOP zelf, vallen onder de verantwoorde-
lijkheid van het nutsbedrijf. De leidingen vanaf 
het AOP vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de eigenaar.

ANDER GEBRUIK
De meterkast wordt in veel huishoudens ge-
bruikt voor het bewaren van paraplu’s, bezems 
en de stofzuiger. Omdat dit risicovol is kennen 
de inwendige afmetingen ook een maximum. 
Zo kan men met de huidige regelgeving geen 
‘grote’ meterkasten meer maken die gebruikt 

kunnen worden als berging.

AANSLUITINGEN
In de meterkast kunnen de volgende leverin-
gen binnenkomen:
• aardgas (met meter) (nr. 1);
• drinkwater (met meter) (nr. 2);
• elektriciteit (met meter) (nr. 3);
• stadsverwarming (met meter);
• CAI (tv-kabel);
• telefoonaansluiting;
• internetaansluiting.

In de meterkast vinden we tegenwoordig 
vaak ook apparatuur zoals telefooncentrales, 
antenneversterkers, routers of zelfs servers. n

MEER KENNIS OVER 
INSTALLATIES EN 
BOUWKUNDE?
Meer weten over meterkasten, 

installaties of andere technische 

aspecten ? Volg dan de opleiding 

Bouwkunde voor niet-bouwkun-

digen. Voor meer informatie zie 

www.kjenning.nl/71.

Hoe zit dat nu met 
de meterkast?

3

1

2

30 kjenning.indd   30 03-04-18   16:02



viega.nl/Over-ons

Wie hoge kwaliteit op nummer één heeft staan, wil een partner voor wie dat ook geldt. Een 
partner die overtuigt met producten van uitzonderlijk hoge kwaliteit voor sanitair, gas en 
verwarming en die zelfs bij de grootste uitdagingen de details niet uit het oog verliest. Of dat 
nu persoonlijk op de bouwplaats is, telefonisch of in één van de seminarcentra van Viega. 
Viega. Höchster Qualität verbunden.

Heb je een betrouwbare partner waar 
op je kunt bouwen nodig

ALS EEN PROJECT 
BOVEN JEZELF 
UITSTIJGT
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GOEDE NACHTRUST
De vraag naar bĳna energie neutrale gebouwen (BENG) neemt toe, maar er komt veel bĳ kĳken 
om aan deze richtlĳnen te voldoen. Om u hierin te ondersteunen biedt Zehnder niet alleen 
hoogwaardige techniek, maar ook kennis en service. Dit, in combinatie met onze jarenlange 
ervaring, zorgt dat we samen met u in staat zĳn de meest optimale BENG-oplossing te bieden 
voor uw project. Met als eindresultaat tevreden klanten en blĳe bewoners. En dat slaapt wel zo fĳn.

www.zehnder.nl

Altĳd het beste klimaat voor

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions
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