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Van energielabel E naar A in bewoonde staat
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Binnen vijf werkdagen van energielabel E naar A,

het woord is Edu Willems, directeur van

onderhoud combineren met energetische

Willems Vastgoedonderhoud (VGO) uit

ingrepen aan de woningen. Momenteel

zonder dat de bewoners het huis hoeven te verlaten.

Rotterdam. Samen met Sander Willems,

worden er twee tussenwoningen of een

directeur Bouwkundig/Energetisch

kopwoning per week door Willems VGO

Dat is wat Willems Vastgoedonderhoud realiseert in

Onderhoud bij hetzelfde bedrijf, en uit

onder handen genomen. De snelle bouw

voerder Arie van der Meer lopen we door

tijd wordt bereikt door een goede voor

het Groen van Prinstererplantsoen in

bereiding, het toepassen van prefab

de wijk Walburg in Zwijndrecht voor woningcorpora-

Zwijndrecht. Hier worden, verdeeld over

gevelelementen en optimale samenwer

tie Trivire. Deze razendsnelle transformatie is moge-

zes blokken, in totaal 38 eengezinswo

king tussen alle betrokken partijen.

lijk dankzij de prefab aanpak via het eigen TopppHuis

gerenoveerd voor woningbouwvereni

ENQU�TE

ging Trivire in Zwijndrecht.

Uit een enquete onder de bewoners was

Typische jaren zestig bouw, die wel een

eerder naar voren gekomen dat zij tevre

meer eigentijdse uitstraling kon gebrui

den zijn over de woonomgeving, maar

ken. Om de woonlasten voor de bewo

minder waren gecharmeerd van de alge

beglazing. Ook moest het comfort van de

het zwaarste scenario met prefab gevel

ning werden gebruikt om de definitieve

elementen, dat het meeste wooncomfort

planning aan te scherpen, ging oktober

oplevert en de minste overlast tijdens de

2015 de renovatie van de eerste wonin

uitvoering van de werkzaamheden geeft.

gen echt los. De prognose is in maart de

ningen en twee mindervalide woningen

concept.
'f' Een prefab gevelele-

"De bewoners moeten een week afzien,

.A. Sander Willems (links) en uitvoerder Arie van der Meer voor een kopwoning die in vijf dagen tijd wordt opgewaardeerd van energielabel E naar A.

ment staat klaar om met

maar daarna is het wooncomfort aan

ners beheersbaar te houden en het com

hele toestand van de woning; 80 procent

woningen worden verbeterd door toe

de kraan voor het bin-

zienlijk verbeterd. Ook het aanzien van

plex bestendig te maken voor nog eens

kwalificeerde die als 'matig'. Met name

passing van mechanische ventilatie.

nenspouwblad te warden

de woning knapt ervan op. Kijk eens naar

vijftig jaar, was opwaarderen hard nodig.

de isolerende werking van de gevel, deu

geplaatst.

die gevels; het lijkt wel nieuwbouw." Aan

Om die reden wilde Trivire het planmatig

ren, ramen en kozijnen - maar ook het

ORIE SCENARIO'S

De helft van de berekende energiebespa

dak - werd als matig tot slecht ervaren.

Theoretisch konden spouw en dak extra

ring per woning (44 euro per maand)

Veel vocht en tocht, geen inbraakweren

worden geTsoleerd aan de binnenzijde,

wordt doorbelast, wat resulteert in een

de sloten, ontbreken van dubbel glas,

maar dat had niet de voorkeur van Wil

huurverhoging van 22 euro. Eind 2014

een oude CV-ketel en matige ventilatie.

lems. "Het nadeel is dat je dan veel

werd een modelwoning aangepakt en de

"Met andere woorden, de buitenschil

koude bruggen in stand houdt. lsoleren

bewonerscommissie werd uitgenodigd

kon wel wat aandacht gebruiken en uit

aan de buitenkant is uit bouwfysisch oog

een kijkje te nemen in de fabriek waar

de enquete bleek tevens dat de bereid

punt een veel betere oplossing." Willems

de prefab gevelelementen worden

heid om mee te werken aan een ingreep

VGO schotelde Trivire en de bewoners

geproduceerd. Uiteindelijk stemden de

groot was; 88 procent voorzag geen pro

daarom drie verschillende scenario's voor

bewoners unaniem in met het derde sce

blemen tijden de uitvoering van de werk

(zie kader), met oplopende huurverho

nario. Na de nodige voorbereidingen,

zaamheden", aldus Sander Willems.

ging. De bewonerscommissie koos voor

waarbij de ervaringen met de modelwo-

want na inspectie bleek dat de woningen
maar matig of niet waren geTsoleerd,
waardoor het energielabel bleef steken
op E. De wens van de woningcorporatie
was om de woningen energetisch te ver
beteren naar minimaal een B-label door
het isoleren van de buitenschil en vervan
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werkt. Ultelndelljk vlel de keuze op scenario 3.
--

--� �
.:.-.!

-

-

-

l
-Kruipruimte isoleren
met isolalieparels
-BIJvullen
spouwmuren
-Gavel technisch
relnlgen
-Kozijnen vervangen
als bestaand met
isolerend glas
-Dak aan de
blnnenkant lsoleren
-Mechanische
ventilatie toepassen

constructief nog goed in elkaar zaten,

ging van de kozijnen met isolerende

Schematlsche weergave van de drle optles voor renovatie die zljn uitge

Scenario 1

Hun perceptie bleek aardig te kloppen

>>>

Scsnario2
-Kruipruimte isoleren
met isolatieparels
-ISPO gavel met
steenstrlps en
rabatdelen
-Kozijnen vervangen
met drielaags glas
-Dak aan de
bultenkant lsoleren
- Mechanische
ventilatie toepassen

Scsnario3
-Kruipruimle isoleren
met isolatieparels
-Prefabgevel met
steenstrlps en
rabatdelen
-Kozijnen vervangen
met drlelaags glas
-Dak aan de
bulte11kant lsoleren
-Mechanische
ventilatie toepassen

A Niet alleen energetisch zijn de woningen verbeterd, ook de uitstraling is meer eigentijds.
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