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De beste isolatie 
• Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen.
• Een dunnere gevelopbouw.
• Automatisch optimaal geventileerd = langere levensduur.
• Unieke messing/groef-verbinding.
• Geen uitzakkende isolatie.
• DUBOkeur®  gecertificeerd.

Het snelst verwerkbaar
• Met geïntegreerde metalen beugels.
• Snel en eenvoudig verwerkbaar in slechts 3 stappen.
• Zeer eenvoudig stelwerk.
• Door één persoon verwerkbaar.

Veel voordeliger
•  Aanzienlijke materiaalbesparing t.o.v. de traditionele 

bouwwijze*.

SlimFort®
De beste isolatie-oplossing 
voor droge gevelsystemen

Montagevideo zien?

GEPATENTEERD 

Besparing aantal m3 
isolatiemateriaal

15%

Besparing 
aantal m3 hout

50%-75%

Besparing folie 
(overbodig bij SlimFort®)

100%

Besparing 
verwerkingstijd

tot
40%

www.isobouw.nl/SlimFort
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Disruptieve innovatie
Iedereen die een monumentaal pand bezit of er aan heeft ge-
werkt, weet dat het renoveren van monumenten een vak apart 
is. Het vraagt een andere manier van aanpak van bouwen met 
meer beleid, en dat begint al bij het allereerste begin tot aan de 
laatste strookje a�ouw. 

En dat wetende is het terecht dat er een ‘aparte’ vakbeurs voor 
monumenten in het leven is geroepen. Daarom vindt volgende 
week (14 – 16 mei) tegelijkertijd met Renovatie de nieuwe vak-
beurs Monument plaats. Aan het programma zie je de speci-
fieke kenmerken van het renoveren van monumenten, zoals 
van religieus erfgoed, maar ook duidelijke overeenkomsten 
met het renoveren van ‘gewone’ gebouwen. Zo is er een rode 
draad tussen beide vakbeurzen te herkennen: duurzaamheid. 
Niet verwonderlijk, want monumenten zijn per definitie ge-
bouwen uit een compleet andere tijd, en vaak zijn die niet goed 
qua energiezuinigheid en duurzaamheid. Beide takken kun-
nen flink van elkaar leren én profiteren, te beginnen volgende 
week in Den Bosch.
Een andere thema in deze RenovatieTotaal is vloerrenovatie, 
een onderwerp overigens dat ook voor monumenten van groot 
belang is. Hoewel de laatste jaren in deze tak genoeg innova-
ties zijn bedacht, is het nog niet gelukt om die extra stap te 
maken. Daarvoor is welhaast disruptieve innovatie nodig, en 
columnist Haico van Nunen doet op pagina 7 daarvoor een 
hele interessante aanzet, namelijk via een challenge. En hoe 
mooi zou het zijn als deze niet alleen door ‘challenge’-woning-
corporatie Mitros wordt uitgeschreven, maar dat andere wo-
ningcorporaties uit heel Nederland zich hierbij aansluiten. 
Dan maken we pas echt flinke meters! En waarom disruptief? 
Omdat het een out-of-the box-aanpak vergt, maar allemaal 
ten behoeve van de bewoner. Hoewel veel renovatiebedrijven 
zeggen dat ze voor de bewoner werken, is dat in de praktijk 
lang niet altijd het geval of ook mogelijk. Daarom zou Van 
Nunens voorstel heel erg welkom zijn. 

 Harmen Weijer
 Hoofdredacteur RenovatieTotaal

Reageren? redactie@renovatietotaal.nl
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Een van de meest historische Amster-
damse gebouwen trekt een moderne 
'hoed' over z’n hoofd: het gebouw van 
de Hermitage Amsterdam, dat stamt 
uit 1681, heeft recent 316 zonnepane-
len op het dak laten plaatsen. Op deze 
manier wil de Hermitage bijdragen 
aan de maatschappelijke beweging 
van verduurzaming en aan haar eigen 
groene ambities. 

Veel musea zijn gevestigd in een 
monumentaal pand. Binnen de muren 
van musea worden veel kostbare 
kunstvoorwerpen huisgehouden die 
beschermd moeten worden tegen bij-
voorbeeld schade door teveel of te 
weinig daglicht, maar ook het klimaat 
van de expositieruimtes moet goed 
worden gereguleerd om de waarde-
volle kunstwerken te conserveren. De 
Hermitage onderneemt duurzame 
initiatieven om aan deze uitdagingen 
te voldoen.

Voor het laatste vraagstuk heeft IBC 
SOLAR de oplossing geleverd. Via 
geplaatste zonnepanelen wordt de 
cruciale luchtbehandelingsinstallatie 
van het rijksmonumentale pand deels 
gevoed door zonne-energie. De ver-
wachting is dat er in het eerste jaar 
ruim 80.000 kWh duurzame elektrici-
teit kan worden opgewekt, wat onge-
veer gelijkstaat aan 30 huishoudens. 

Zodoende kan ook het klimaat van de 
expositieruimtes optimaal en duur-

NTR 3216 voor gebouwriolering
herzien
De norm NEN 3215 voor gebouwriole-
ring is in 2018 gewijzigd met een aan-
vullingsblad A1. Daardoor moest 
ISSO ook de kennis in de NTR 3216 
(Riolering van bouwwerken) en het 
Kleintje Riolering met de nieuwe 
norm in overeenstemming brengen. 
Het gaat om een verbetering en uit-
breiding van de ISSO-kennis met 
nieuwe inzichten. 

De NTR 3216 bevat richtlijnen voor 
het ontwerpen, installeren en beheren 
van afvoersystemen voor hemelwater 
en huishoudelijk afvalwater van 
bouwwerken. Het document is op 
zo’n twintig punten gewijzigd. Het 
gaat onder meer om de onderwerpen:
•  Combineren van ontspannings-

leidingen,
•  Hemelwater van groene daken, 
•  Aanleg van toestel- en verzamellei-

dingen.

Tot nu toe was het toegestaan om 
maximaal 10 ontspanningsleidingen 
te combineren op één gecombineer-
de leiding en dakdoorvoer. Het druk-
verlies in het totale systeem moet 

maatgevend zijn. Nu is in de nieuwe 
NTR een bepalingsmethode met 
rekenblad opgenomen. Daarmee kan 
men zelf het aantal ontspanningslei-
dingen bepalen dat men wil combi-
neren, maar nog steeds maximaal 10. 
Ook bepaal je hiermee de diameter 
van de gecombineerde ontspannings-
leiding en de dakdoorvoer. Voor een 
aantal veelvoorkomende situaties 
bevat de NTR rekenvoorbeelden, 
zoals voor parallelle ontspanningslei-
dingen met dezelfde lengte, en voor 
terraswoningen waarbij de lengte van 
de stand- en ontspanningsleidingen 
verschilt.

Voor de berekening van de hemelwa-
terafvoer van daken is een reductie-
factor van toepassing. De nieuwe 
NTR geeft nu voor groene daken 
meerdere mogelijkheden afhankelijk 
van de dikte van de substraatlaag. 
Hiermee is NTR 3216 ook afgestemd 
op de NTA 8292 voor Begroeide 
daken. Deze NTA bevat bepalings-
methoden voor de prestatie van het 
begroeide dak als geheel in zijn 
bouwkundige toepassing. 

Luchtbehandeling in museum Hermitage voortaan op zonne-energie
zaam worden gecontroleerd en bieden 
de ruimtes een veilige thuishaven 
voor kunst.
 
Monumentale panden verduurzamen 
is vaak een ingewikkelde klus vanwege 
allerlei extra regelgeving en (kwali-
teits-)eisen. De installatie van zonne-

panelen heeft daarom doorgaans ook 
wat voeten in de aarde. Zo mogen de 
zonnepanelen niet zichtbaar zijn van-
af de openbare ruimte en zijn er ver-
gunningen nodig voor de aanleg. 

Naast de extra regelgeving, kent een 
dergelijk project vanuit een bouw-

technisch perspectief ook een hogere 
moeilijkheidsgraad. Omdat er geen 
aanpassingen aan het monumentaal 
pand mogen worden gemaakt, zijn 
gebruikelijke installatietoepassingen 
als dakhaken niet mogelijk. Het 
gebouw kent ook nog eens verschil-
lende dakvormen. 
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9 gebouwen in de race voor BNA 
Beste Gebouw 2019
De genomineerden voor dé architec-
tuurprijs van Nederland zijn be-
kend. De vakjury onder leiding van 
journalist Jort Kelder selecteerde uit 
114 inzendingen (vier meer dan vorig 
jaar) 14 projecten. Na een jurerings-
ronde door Nederland bleven 9 ge-
nomineerde gebouwen over.

In de categorie Identiteit & Icoon-
waarde is dat woongebouw de Pont-
steiger, Leefbaarheid & Sociale Cohe-
sie wordt vertegenwoordigd door de 
LocHal in Tilburg, de Noord/Zuid-
lijn en Hotel Jakarta in Amsterdam. 

Bedrijfsverzamelgebouw Image-
wharf en het Eramus Medisch Cen-
trum Rotterdam vallen onder Stimu-
lerende Omgevingen, en in de cate-
gorie Particuliere Woonbeleving zijn 
er het Amsterdamse Schetsblok, de 
Scheperschuur in Hollandsche 
Rading en de schuurwoning in Schijf.

Op 17 mei wordt bekend welk 
gebouw Het Gelders Huis opvolgt als 
BNA Beste Gebouw van het Jaar, 
oftewel: het gebouw met de meeste 
meerwaarde voor mens en maat-
schappij.

Alkmaarse woningcorporatie Woonwaard verduurzaamt portiekfl ats
Woonwaard start in mei met de 
verduurzaming van 48 apparte-
menten aan de Koelmalaan en de 
Reinaertlaan (foto links) in Alk-
maar. BAM Wonen voert de wo-
ningverbetering uit.

De gevels en daken van de jaren-zes-
tig-flats worden vernieuwd en wor-

den zeer goed geïsoleerd, er komt 
HR++ glas in de nieuwe kunststof 
kozijnen en een ventilatiesysteem 
met warmteterugwinning zorgt 
voor schone en gezonde lucht in de 
woning. Met zonnepanelen op het 
dak wekken de gebouwen boven-
dien zelf energie op. De woningen 
worden aangesloten op het warmte-

net van de HVC en zijn daarmee 
gasloos. Na de renovatie hebben de 
woningen een zeer zuinig energie-
label A++.
De gebouwen krijgen een lift, 
waardoor de woningen toegankelijk 
worden voor mindervaliden. Na de 
opknapbeurt komen de bewoners 
binnen via een nieuwe entree, waar-

van zij het interieur zelf uitkozen. 
Ook kozen ze hun eigen nieuwe 
voordeur. Er komen nieuwe hekken 
aan de galerij- en balkonzijde. 
De galerijvloer wordt verhoogd om 
de toegang tot de woningen te ver-
beteren.  
Woonwaard verwacht dat de werk-
zaamheden in december klaar zijn.

Gezocht: vakmensen voor verduurzaming wijken
Meer dan twintig landelijke partij-
en uit bedrijfsleven, overheid, on-
derwijs en vakbonden gaan samen-
werken om te zorgen dat er genoeg 
vakkrachten zijn voor de verduurza-
ming van woonwijken. Deze samen-
werking moet ook leiden tot tech-
nologische vernieuwing, een steeds 
slimmere aanpak en duurzaam 
werk. Hiervoor tekenden zij de in-
tentieverklaring ‘Mensen maken de 
transitie’.

Nu al hebben bedrijven grote moeite 
om het werk gedaan te krijgen. De 
samenwerking is nodig om veel 

meer mensen aan te trekken, met 
goed werk en vooruitzicht op een 
mooie loopbaan. Tegelijk moet 
schaars personeel slim worden inge-
zet, waarbij projectpartijen leren van 
ervaringen in andere wijken. Tech-
nologische en sociale innovatie zijn 
beide nodig om de uitdaging van de 
verduurzaming aan te kunnen.
De samenwerking richt zich op een 
aantal punten. Werkgeverspartijen 
willen nieuwe vakkrachten aantrek-
ken, onder meer via baan- en werk-
garanties voor mbo-studenten, sta-
geplekken, onderwijs op maat en het 
betrekken van mensen met een 

afstand naar werk. Partijen kijken 
bovendien samen hoe ze het werk in 
wijken goed kunnen organiseren en 
wat dat betekent voor innovatie, 
werkprocessen en vaardigheden van 
mensen.
De partijen gaan zorgen dat niet elke 
wijk die verduurzaamt het wiel 
opnieuw uitvindt. Zij gaan ervarin-
gen delen op technologisch, organi-
satorisch en sociaal vlak. Onderwijs 
en onderzoek worden nauw betrok-
ken en krijgen een actieve rol bij 
praktische projecten in de wijken. 
Dit leidt tot de zogenoemde lerende 
wijkgerichte aanpak.

Een kernteam van zeven onderteke-
nende partijen (Techniek Nederland, 
Bouwend Nederland, Netbeheer 
Nederland, MBO Raad, Vereniging 
Hogescholen, 4TU, FNV) gaat in de 
vier pilotgebieden concreet aan de 
slag. Het kan snel verder groeien in 
samenwerking met de lopende 27 
gemeentelijke proeftuinen voor ver-
duurzaming van wijken. Ook 
woningbouwverenigingen kunnen 
een belangrijke rol spelen. De onder-
tekenaars gaan hun leden helpen in 
hun werkgebied de lerende aanpak 
op gang te krijgen en belemmerin-
gen weg te nemen.
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Handreiking Natuurdaken opmaat 
voor meer groendaken
Begroeide daken zijn in opkomst. Ze 
bieden dan ook veel voordelen. De 
onlangs gepresenteerde Handreiking 
Natuurdaken beschrijft de verschil-
lende soorten begroeide daken en de 
extra waarde van natuurdaken. Als je 
de inrichting en begroeiing van het 
dak namelijk meer afstemt op de lo-
kale natuur, vergroot je de winst voor 
planten en dieren. Die kunnen wel 
wat hulp gebruiken bij het overleven 
in ons stadslandschap, aldus de 
Handreiking.

“In deze handreiking zijn kennis en 
ervaringen vanuit de praktijk gebun-
deld door de Green Deal Groene 
Daken,” vertelt NIOO-directeur en 
voorzitter kwartiermakers Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel Louise Vet. 
“Natuurdaken staan nog aan het begin 
van hun ontwikkeling en meer kennis 
van natuur op daken is nodig. Een 
natuurdak is meer dan een dak met 
planten en bloemen. Het is een inves-
tering in de toekomst van de natuur 
en van jezelf.”
Wat niet in de handreiking mocht 
ontbreken, is een uitgebreid hoofd-
stuk over hoe je een natuurdak aan-

legt. De plantenkeuze en extra voor-
zieningen kunnen zorgen voor voed-
sel, nestelgelegenheid en veilige 
beschutting voor verschillende soor-
ten vogels, vlinders, bijen en andere 
kleine dieren. Die “concrete handvat-
ten” zijn volgens Wilco van Heere-
waarden (BTL Advies en trekker van 
het werkspoor Biodiversiteit binnen 
de Green Deal) heel belangrijk om 
mensen over de streep te trekken.
De Green Deal Groene Daken zet zich 
in om meer natuurdaken in Neder-
land te realiseren en de kennis hiervan 
te vergroten. De handreiking is een 
belangrijke eerste stap om deze kennis 
te delen met initiatiefnemers en bou-
wers.
Van Heerewaarden: "Natuurdaken 
kunnen een belangrijke rol in de ver-
groeningsopgave van de stad spelen. 
Bepaal hiervoor zo vroeg mogelijk in 
het bouwproces hoe natuurdoelen 
worden geïntegreerd. Betrek vanaf de 
initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een 
groene specialist, ecoloog of land-
schapsarchitect. Met de Handreiking 
willen we initiatiefnemers inspireren 
en op weg helpen om dit doel samen 
te realiseren.”

Ziekenhuis en verpleeghuis Terneuzen voor miljoenen aangepakt
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaan-
deren investeert 42 miljoen euro in on-
der meer het ziekenhuis in Terneuzen 
en verpleeghuis De Stelle in Oostburg. 
In het ziekenhuis komt onder meer 
een hypermodern operatiecentrum.

ZorgSaam gebruikt de financiering 
van BNG Bank voor een upgrade van 
het ziekenhuis in Terneuzen. Het 
30-jarige gebouw wordt deels gereno-
veerd en aangepast aan het toekom-
stige werken zodat het nog eens tien-
tallen jaren meekan. De financiering 

wordt behalve voor het ziekenhuis 
ook gebruikt voor de renovatie van 
verpleeghuis De Stelle in Oostburg. 
Binnen de mogelijkheden van het 
gebouw wordt een ruim en eigentijds 
woon-, werk- en leefklimaat gecre-
eerd.

Met de verstrekte lening door BNG 
Bank, die deels wordt gegarandeerd 
door het Waarborgfonds voor de Zorg 
(WFZ), wordt zo een stap voorwaarts 
gezet in de kwaliteit van de zorg in 
Zeeuws-Vlaanderen. Het complex 

met nieuwe operatiekamers moet in 
2020 klaar zijn. Dat geldt ook voor de 
verbouwing van De Stelle. De verdere 

opknapbeurt van het ziekenhuis in 
Terneuzen wordt over een aantal 
jaren uitgespreid.

De Alliantie haalt eerste  
244 woningen Amsterdam 
Nieuw-West van aardgas af
Terwijl aardgasvrij de standaard is 
voor nieuwbouw, zijn de meeste be-
staande huizen nog aangesloten op 
aardgas. Woningcorporatie de Alli-
antie is begonnen met het aardgasvrij 
maken van haar woningen in Am-
sterdam en slaat meteen een grote 
slag door 244 woningen in stadsdeel 
Nieuw-West aan te pakken.

Het gaat om leegstaande renovatie-
woningen in de Staalmanplein- en 
Jacob Geelbuurt. De vernieuwing gaat 
hier zo ver dat bewoners tijdens de 
werkzaamheden niet in hun woning 
kunnen blijven. Daarnaast onderzoekt 
de Alliantie in de Molenwijk in stads-
deel Noord de mogelijkheden haar 
woningen aardgasvrij te maken terwijl 
huurders thuis zijn.
De Alliantie knapt de woningen op de 
twee locaties in Nieuw-West op en 
maakt ze gelijk duurzamer. De gebou-
wen worden flink geïsoleerd en krij-
gen zonnepanelen op het dak. De 
aardgasgestookte installaties gaan 
eruit en de appartementen worden 
aangesloten op het stadswarmtenet. 
De woningen aan de Hemsterhuis-
straat in de Jacob Geelbuurt krijgen 
zelfs warmte met één gemeenschap-

pelijke aansluiting in plaats van elke 
huurder voor zich. Omdat de vast-
rechtkosten van die ene aansluiting 
worden verdeeld onder de bewoners, 
betalen zij zo’n € 200,- per jaar minder 
aan energielasten.
In beide projecten werd het aardgas-
vrij maken vlak voor de start toege-
voegd aan de werkzaamheden. “We 
willen ondanks de extra kosten onze 
verantwoordelijkheid voor een beter 
milieu nemen”, licht regiodirecteur 
Eddo Rats toe. “Duurzaamheid staat 
hoog op onze agenda. Als we in 2040 
onze woningvoorraad in Amsterdam 
aardgasvrij willen hebben, moeten we 
nu al in actie komen.”
De Alliantie heeft zo’n twintigduizend 
woningen in Amsterdam, waarvan 
achttienduizend worden verwarmd 
met een aardgasinstallatie. “Het is niet 
haalbaar de werkzaamheden alleen te 
doen als woningen leeg staan. Daar-
om onderzoeken we in de Molenwijk 
hoe het anders kan. Dat doen we 
samen met de bewoners, want uitein-
delijk moet het hen extra woongemak 
geven.” De Alliantie kijkt naast de 
gangbare opties zoals stadswarmte 
ook naar innovaties die voor de hele 
wijk een oplossing bieden.
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In elk nummer van RenovatieTotaal gee� dr.ir. Haico van Nunen 
zijn mening over een aspect van ‘de renovatiewereld’. Haico 
van Nunen is adviseur bij BouwhulpGroep en lector Duurzame 
Renovatie bij het kenniscentrum Duurzame HavenStad van 
Hogeschool Rotterdam.

De truc met het  
tafellaken
De vloer lijkt zo’n eenvoudig component van een woning, 
maar het kan veel impact hebben zodra je er iets aan wil doen. 
Groot onderhoud met een vloervervanging gaat al snel niet 
meer in bewoonde staat. Het grootste probleem: alles staat 
erop, je moet alles verplaatsen en waar laat je het dan? Je bank, 
je tafel, je kast maar ook alles in die kast. Hoe mooi zou het 
zijn als je, net als een goochelaar, de truc met het tafellaken 
zou kunnen uitvoeren. Een keer hard trekken, en het oude is 
verdwenen. Maar je bestek, je bord en zelfs je brandende kaars 
staan er nog…..

De vloer is een gebied waar nog een innovatieslag te behalen is. 
Na de badkamer- en de isolatie challenge zou de vloer mis-
schien wel eens het volgende thema voor een ‘challenge’  kun-
nen zijn om zo substantiële stappen te maken. Maar dan moet 
je het wel radicaal doen en met uitdagende uitgangspunten de 
mensen op pad sturen. 

Het gaat dan om een vloer met hoge isolatiewaarde, die te 
 realiseren is zonder overlast en bij voorkeur zo dat je spullen 
kunnen blijven staan. Het moet een luchtdichte vloer zijn, die 
past binnen een energieneutrale woning, het liefst met vloer-
verwarming. De maatvoering (dikte) van de vloer is verder nog 
van belang, zodat je voldoende verdiepingshoogte overhoudt. 
Dit alles moet ook nog betaalbaar blijven. Is dit nu het zoeken 
naar het schaap met de vijf poten, of betreft het een echte 
 innovatieve uitdaging?

We hebben zelf aan meerdere ontwikkelingen meegewerkt en 
gemerkt dat de grootste veranderingen komen als je vanuit de 
bewoner denkt. Die ervaart namelijk écht het probleem. Hij 
kan niet in zijn woning, heeft de rommel en de overlast. Je 
moet dan iets bedenken wat heel snel gaat en gefaseerd, zodat 
de bewoners simpel in hun kamer kunnen opschuiven. 

Zou het een mogelijkheid zijn om eerst onder de vloer een 
nieuwe basis te maken, dan het vloerhout gefaseerd weghalen 
en dan meteen een nieuwe droge dekvloer leggen met bij voor-
beeld vloerverwarming er al in verwerkt? Als die vloer dan ook 
extra stevigheid biedt en luchtdicht is, komen we in de buurt 
van het ‘tafellaken’. Snel de woning in en uit, maar wel alles 
laten staan.

Werkelijke innovatie bij renovatie vraagt om een specifieke 
 benadering. Niet de techniek, maar het proces waarbij de be-
woner echt centraal staat, moet leidend worden. Dit betekent 
dat je radicaal achter de bewoner gaat staan, en niet zijn wen-
sen als onmogelijk afdoet. Dit is zeker geen gangbare werk-
wijze. 

Maar enkel door zoiets als het drastisch reduceren van overlast 
voor de bewoner als uitgangspunt te nemen, kan er iets uit de 
hoge hoed komen wat tot nu toe niet voor mogelijk werd ge-
houden. Dat zijn innovaties waar behoefte aan is.

2000 woningen van het gas af in 
Rotterdam-IJsselmonde
In de grootste warmtedeal die in de 
bestaande bouw tot op heden is ge-
sloten in Nederland, zijn woningcor-
poratie Woonbron en Nuon overeen-
gekomen circa 2000 woningen in 
Rotterdam-IJsselmonde van het aard-
gas af te halen en aan te sluiten op het 
warmtenet van Nuon. Woonbron 
kiest daarmee voor een milieuvrien-
delijk alternatief voor de huidige ver-
warming op aardgas. 

Met deze deal wordt  de CO2-uitstoot 
van de circa 2000 betrokken wonin-
gen met ruim 75 procent verminderd. 
Bij elkaar gaat het om 20 procent van 
10.000 woningen die de gemeente 
Rotterdam in deze collegeperiode 
aardgasvrij wil maken. Petra de Groe-
ne, directeur Duurzaamheid bij de 
gemeente Rotterdam: ‘Het aardgasvrij 
maken van deze woningen hier in IJs-
selmonde is een mooie start van een 
brede gebiedsaanpak om een groot 
deel van IJsselmonde van het aardgas 
te halen.’
Richard Sitton, voorzitter Raad van 
Bestuur van Woonbron: ‘Dit is een 
kans om op een betaalbare manier 
voor onze bewoners en voor ons als 

corporatie een stap te zetten richting 
een CO2-neutrale samenleving’. Vol-
gens Sitton steunt de centrale bewo-
nersvertegenwoordiging (CPRW) van 
Woonbron dit initiatief. Wel bena-
drukte Sitton  dat de bron van het 
warmtenet verder moet worden ver-
duurzaamd om de uitstoot van CO2 
verder terug te dringen.
Na het tekenmoment werd er een 
symbolische handeling verricht: 
Woonbron, Nuon, de gemeente Rot-
terdam en de centrale bewonersraad 
van Woonbron draaiden deze donder-
dag met elkaar in IJsselmonde de gas-
kraan dicht.

Innovatieproject voor netto  
nul-energie 
appartementsgebouwen gestart
Na een succesvolle start van de Ne-
derlandse Energiesprong-aanpak 
voor betaalbare, wenselijke, op lan-
ge termijn gegarandeerde netto 
nul-energie (NZE) retrofits naar 
 Europa voor eengezinswoningen  
(E = 0), zal de komende drie jaar 
Energiesprong een markt voor ap-
partementsontwikkeling ontwik-
kelen gebouwen in Noordwest-Eu-
ropa onder een nieuw project: 
Mustbe0, gefinancierd door Inter-
reg NWE. Het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland 
bundelen hiermee hun krachten om 
een haalbare weg naar schaalgroot-
te te creëren.

Alleen al het VK, Frankrijk, Duits-

land en Nederland hebben 43 mil-
joen appartementen die niet toe-
komstbestendig zijn omdat er nog 
geen overtuigende oplossing voor 
diepgaande retrofit voor deze gebou-
wen beschikbaar is. 
Dit is van cruciaal belang voor alle 
landen om de CO2-doelstelling van 
de EU te halen. Onder het Mustbe0-
programma zullen marktontwikke-
lingsteams in de vier deelnemende 
landen de komende 3,5 jaar aan 
oplossingen werken door een markt 
te ontwikkelen voor net-zero-ener-
gie-retrofits die passen in apparte-
mentsgebouwen in Noordwest-
Europa. 
Al 9 woningaanbieders gaan werken 
aan de retrofit van ten minste 9 
demonstratorgebouwen (415 appar-
tementen) in het VK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland binnen het 
Mustbe0-programma. Off-site pro-
ductie van de retrofit-pakketten (op 
maat gemaakte massieve gevels en 
daken met volledig geïntegreerde 
energie- en klimaatsystemen) moet 
het mogelijk maken om de kosten en 
installatietijden te verlagen van 
enkele maanden tot enkele weken, 
aldus Energiesprong.

Foto: De Bilt, Frank Hanswijk.
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Project in beeld

Nieuwe galerijvloer verhoogt 
wooncomfort
Ruime woningen, een fijne locatie en een prachtig uitzicht. Dat kenmerkt de twee markante flatgebouwen aan de Zeverijnstraat 
in Hilversum en zorgt ervoor dat bewoners er graag wonen. Maar het complex uit 1966 kon een stuk energiezuiniger en ook de 
uitstraling van het complex liet te wensen over. Een goede aanleiding voor woningcorporatie De Alliantie om het complex een 
flinke opknapbeurt te geven. Samen met Nijhuis Bouw en Hans van Heeswijk Architecten werd verduurzamings- en verbeterplan 
gemaakt en uitgevoerd. Zoontjens werd ingeschakeld voor de galerijvloerophoging.

André Franken, werkvoorberei-
der renovatie bij Nijhuis Bouw, 
vertelt over het plan: “Enkele 

jaren geleden vervingen we al de kop-
gevels van de flats. Toen bleek dat 
ook de betonnen galerijbalustraden 
aangepakt moesten worden. Na gron-
dig onderzoek en een periode van 
planontwikkeling is in samenspraak 
met de Alliantie besloten om heel de 
flat aan te pakken: van onderhoud en 
verduurzaming tot uitstraling. Hier-
bij hebben we Hans van Heeswijk 
Architecten in de arm genomen.”
“We zijn begonnen met verduurza-
ming van de woningen. Zo plaatsten 
we nieuwe installaties, gasabsorptie-
pompen en zonnepanelen. Ook 
namen we isolerende maatregelen, 
zoals nieuwe beglazing en het vervan-
gen van de kozijnen. Hiermee maak-
ten de woningen een enorme sprong 
in energielabel.”

Functionaliteit en uitstraling
Naast duurzaamheidsmaatregelen is 
er ook geïnvesteerd in de functionali-
teit en uitstraling van het complex. 
Beide entrees kregen een volledig 
nieuwe indeling en vormgeving, de 
galerijvloerophoging is vervangen en 
de hekwerken zijn vernieuwd.
Architect Dick de Gunst gaat in op de 
galerijvloeren: “De wens om het 
ophoogsysteem op de galerijen aan te 
pakken lag er langer. Er waren veel 
problemen mee: de betontegels met 
een rubberen onderkant lagen niet 
stabiel en gingen stuk. Ons voorstel 
om - net als op de balkons - hout te 
plaatsen kreeg geen goedkeuring. De 
opdrachtgever had daarbij zorgen 
over gladheid en kieren en wilde voor 
de uitstraling toch graag tegels. Dus 
ben ik gaan zoeken naar een alterna-
tief. Het moest voldoen aan een hele 
rij specificaties. Is het niet te zwaar? 
Is de afwatering goed? Is het voldoen-

de antislip? Is er een afmeting die 
past? En het belangrijkste: ligt het 
stabiel? Want dat was uiteindelijk het 
grootste probleem van de bestaande 
ophoging. Ik kende de toepassing van 
keramische tegels op galerijen uit een 
ander project en zodoende zijn we in 
gesprek gegaan met Zoontjens.“

Overspanning over rand
André Franken van Nijhuis Bouw 
 vervolgt over de constructieve uitda-
ging: “De betonnen galerijbalustra-
den moesten afgezaagd worden, 
omdat delen hiervan loskwamen. 
Maar die balustrade had ook de func-
tie om de galerij stijf te houden en 
niet te laten doorbuigen. Dat moest 
na het afzagen op een andere manier 
opgevangen worden. Hiervoor is een 
stalen spalk tegen de galerijen 
gemonteerd die deze functie over-
nam. Daar tegenaan is het nieuwe 
hekwerk geplaatst. Daarmee kwam 
de volgende uitdaging. Dit nieuwe 
hek is gemonteerd aan de buitenkant 
en staat schuin. Daarmee werd de 
ruimte op de galerijen breder en 
moesten we een galerijvloersysteem 
hebben, waarmee we een overspan-
ning konden maken over de rand van 
de galerijen.” 

De tegel van 120 cm samen met het 
onderliggende systeem van Zoontjens 
bleek de beste oplossing, vertelt Fran-
ken. “In intensieve samenwerking 
met Zoontjens hebben we uitgedacht 
hoeveel overspanning de tegel kon 
hebben, wat de beste manier van 
plaatsen zou zijn, hoe we uit zouden 
komen met het zaagverlies en hoe de 
inkepingen van het hekwerk hierin 
pasten. We hebben gekozen voor één 
specialist die in een vroeg stadium 
met ons mee kon denken in een 
oplossing. De markt afgaan met 
diverse partijen en oplossingen en 

Om de galerij stijf te houden en niet te laten doorbuigen is een stalen spalk tegen de 
galerijen gemonteerd. Daar tegenaan is het nieuwe hekwerk geplaatst.

De bestaande galerij is verbreed, wat zorgt voor extra leefruimte en meer sociale 
interactie. De bewoners hebben er direct stoelen en plantjes geplaatst.
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zou ons waarschijnlijk niet de diep-
gaande engineering en samenwerking 
gebracht hebben.”

Proefondervindelijk keuze maken
Dick de Gunst: “Proefondervindelijk 
een keuze maken vinden wij heel 
belangrijk. In het voortraject is er 
daarom een proef met twee kleuren 
op de oude galerij gelegd. De bewo-
ners konden zo meekijken en hun 

mening geven. Daar hebben we reke-
ning mee gehouden, maar uiteinde-
lijk blijven wij verantwoordelijk voor 
de esthetica en maken wij de keuze. 
De grote keramische tegels hebben 
een hoogwaardige uitstraling en zijn 
voldoende antislip. Maar ook de klik-
bevestiging, waarmee de tegels vast-
liggen en niet kunnen wiebelen, maar 
wel toegankelijk blijven voor onder-
houd vonden we heel belangrijk.” 

De grootste winst van het project 
voor de bewoners is dat de galerij 
ruwweg anderhalf keer zo breed is 
geworden, door het met de tegels 
slimmer af te dekken. “Er is meer 
ruimte ontstaan op dezelfde ruimte, 
een bestaande galerij is verbreed, dat 
is heel knap”, zegt De Gunst. “En je 
ziet meteen het effect; de bewoners 
plaatsen er stoelen en plantjes. Voor 
de galerijflat is deze bredere ruimte 

heel belangrijk. Het zorgt voor extra 
leefruimte en meer sociale interac-
tie.” 
André Franken beaamt dit effect: 
“Het verhoogt het wooncomfort. Het 
ziet er niet alleen heel sjiek uit, maar 
het elkaar passeren met de rollator is 
makkelijk geworden én de bewoners 
gaan nu aan de voorkant van de flat 
zitten. Dat zegt wel iets over hoe ze 
het ervaren.”

Projectgegevens

Opdrachtgever: Woningcorporatie De Alliantie
Ontwerp: Hans van Heeswijk Architecten (architect Dick de 
Gunst)
Aannemer: Nijhuis Bouw
Leverancier en uitvoering galerijvloeren: Zoontjens

Het grootste probleem van de bestaande ophoging was de stabiliteit. In dit systeem zitten op de vier 
hoekpunten van iedere tegel demontabele hoekstukken, waarop de tegel wordt verlijmd. 

De klikbevestiging zorgt ervoor dat tegels vastliggen en niet 
kunnen wiebelen, maar wel toegankelijk blijven voor onderhoud.

Om gladheid en kieren te voorkomen is voor dit systeem gekozen. De aansluitingen zijn dan ook heel precies.
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Thema: Renovatiebeurs 2019

Renovatiebeurs 2019 samen met 
nieuwe beurs Monument
Al weer voor de 6e keer vindt op 14, 15 en 16 mei 2019 de beurs Renovatie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Het is het 
jaarlijkse herkenningsmoment voor aannemers, installateurs en specialistische renovatiebedrijven in de renovatiebranche. Evenals 
voor ontwerpers, adviseurs en andere voorschrijvers. Dit jaar vindt de beurs plaats in combinatie met de nieuwe beurs Monument.

Tekst: Harmen Weijer

Naast een compleet overzicht 
van leveranciers van renovatie-
producten en – diensten op de 

beursvloer (ruim 100 exposanten) is er 
een uitgebreid inhoudelijk programma 
met praktijktheaters en diverse lezin-
gen en workshops. Hier komen de 
belangrijkste thema’s aan bod, ook van-
uit het perspectief van de gebouw-
beheerder en – eigenaar zoals woning-
bouwcorporaties, VvE’s of gemeentes, 
scholen en zorginstellingen. In de 
komende pagina’s in deze RenovatieTo-
taal is meer te lezen over enkele van de 
vele interessante seminars.

Openingsdebat
Het openingsdebat, dat op dinsdag 14 
mei van 10.30 tot 11.30 uur wordt 
gehouden in de RenovatieArena, zet 
direct de toon, want heeft als subtitel: 
Renoveren mét bewoners? Hoe ver ga 
je? De achterliggende gedachte van die 
vraag is de complexiteit en omvang van 
renovatie-opdrachten, zeker met het 
oog op het aardgasvrij maken van 
woningen en appartementen. Boven-
dien willen huurders steeds meer 
inspraak. Letterlijk renoveer je terwijl 
de ‘winkel’ open is. Dat vraagt om 
andere vaardigheden en disciplines. 
Maar hoe ver ga je daarin als renovatie-
specialist? 
Daarover gaan 4 deskundigen met 
elkaar in discussie tijdens het ope-
ningsdebat van Renovatie 2019. Het 
gaat om: Michel Ouwens, hoofd reali-
satie groot onderhoud en renovatie van 
ERA Contour; Anneke Witte, interim-
directeur van Bewuste Bouwers; Jan 
Willem Sloof, directeur van Reno-
lution; en Marieke Kolsteeg, directeur-
bestuurder van Waterweg Wonen.

Monument
Tegelijkertijd met Renovatie, vindt in 
hal 7 van de Brabanthallen de nieuwe 
vakbeurs Monument plaats. Vorig jaar 
was de beurs al aangekondigd en met 
circa 75 exposanten kan gesproken 

worden van een goede start. Op deze 
beurs worden bezoekers bijgepraat over 
duurzame monumentenzorg en de her-
bestemmingsopgave. Dat gebeurt aan 
de hand van een stevig inhoudelijk pro-
gramma. 
Zo gaat werkatelier ‘Innovatieve Ver-
duurzamingskansen’ van NRP DUMO 
over de kern van duurzaamheid. Van-
wege hun cultuurhistorische en archi-
tectuurhistorische waarden hebben 
monumenten een andere aanpak nodig 
dan andere bestaande gebouwen. In de 
afgelopen jaren is de discussie vooral 
gericht geweest op de zoektocht naar 
technologische en economische oplos-
singen en maatregelen. Maar, stelt NRP 
DUMO, er is minder aandacht voor de 
fundamentele en onderliggende vraag: 
hoe kunnen we vanuit onze huidige 
kennis van waardevolle en toegevoegde 
betekenis zijn voor de mens, de maat-
schappij en ons klimaat op de lange 
termijn? Wat is de kern van duurzaam-
heid? Bij welke sociale, humane, maat-
schappelijke, omgevingsgerichte en 
ruimtelijke kansen en vraagstukken 
kunnen we aansluiten? Het werkatelier 
vindt plaats op dinsdag 14 mei van 
10:30 tot. 11.30 uur in het Monument 
Theater. Diezelfde dag ook in het 
Monument Theater komen tijdens het 
mini-symposium ‘Monument en Duur-
zaamheid in Balans’ van ERM praktijk-
voorbeelden van verduurzaming van 
monumenten aan de orde. 

Religieus erfgoed
Op woensdag 15 mei organiseert BOEi 
het minisymposium ‘Herbestemming; 
waar staan we met religieus erfgoed?’ 
over de huidige herbestemmingsopga-
ve van kerkgebouwen in Nederland. 
Uit recent onderzoek bleek dat 80% 
van de Nederlanders nooit meer in een 
kerk komt. Door de enorme teruggang 
in het aantal kerkgangers is er ook 
steeds minder geld om de kerkgebou-
wen te onderhouden, terwijl dit onder-
houd veel geld kost. Ook zijn kerkge-

Stichting Bewuste 
Bouwers wil een 
beter imago voor 
de bouw, en dat 

begint bij de 
bouwplaats.  
Foto: Bewuste 

Bouwers

NRP DUMO wil meer aandacht 
voor de fundamentele en 
onderliggende vraag: hoe 
kunnen we vanuit onze huidige 
kennis van waardevolle en 
toegevoegde betekenis zijn 
voor de mens, de maatschappij 
en ons klimaat op de lange 
termijn? Foto: NRP

bouwen zelden energiezuinig ontwor-
pen. De consequentie hiervan is dat de 
komende 10 jaar naar schatting zo’n 
1500 tot 4500 kerken zullen moeten 
sluiten. Wanneer een kerk niet langer 
als kerk gebruikt wordt, ontstaan er 
vaak moeizame en lange processen 
rondom herbestemming.  
Dit mini-symposium vindt eveneens in 
het Monument Theater plaats van  
15.15 – 17.00 uur. 

Praktijk
In het PraktijkTheater komt – uiteraard 
– de praktijk aan bod. Zo worden op 
woensdag 15 mei van 12.45 tot 13.15 uur 
tips uit de praktijk gegeven over ener-
giebesparing: hoe pak je dat aan als je 
niets aan je monument mag verande-
ren? De provincie Noord-Brabant (NL) 
en de provincie Antwerpen (BE) 
demonstreren met het project DEMI 

MORE dat het toepassen van innova-
tieve technieken hiervoor de oplossing 
kan bieden.
En het Neerlandsch Stucgilde presen-
teert zich op donderdag 16 mei van 
12.45 – 13.45 uur, om het eeuwenoude 
ambacht van stucen onder de aandacht 
te krijgen.Een ambacht waarvoor 
merkwaardig genoeg pas in de 21e 
eeuw een ambachtsgilde voor werd 
opgericht. Het Stucgilde brengt profes-
sionele stukadoors in het hele land bij-
een en biedt nieuwe opkomende talen-
ten een driejarige opleiding tot meester 
aan. Aan de orde komen vragen als: 
waarom is er alsnog een gilde opge-
richt, en wat zijn de doelstellingen naar 
de toekomst?

Meer info:  
www.renovatiebeurs.nl; 
www.monumentenbeurs.nl 
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Wijzigingen onder voorbehoud

Hoofdentree

Renovatie Arena

Praktijk- 
theater 

Renovatie

De Koepel
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Monument 1

Praktijk-
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ment 2

Monument 
Theater

Exposantenlounge

06.B056
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06.B084

06.C064

06.B069

06.A067

Thema Renovatiebeurs 2019
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BRABANTHALLEN
DEN BOSCH

23 T/M 25
MEI 2018

 14 T/M 16 
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4
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Wijzigingen onder voorbehoud

Hoofdentree

Renovatie Arena

Praktijk- 
theater 

Renovatie

De Koepel

Praktijktheater 
Monument 1

Praktijk-
theater 
Monu-
ment 2

Monument 
Theater

Exposantenlounge

06.B056

06.C057

06.B084

06.C064

06.B069

06.A067

Bedrijfsnaam Hal- en  
standnummer

A1 (Acrylic One) 07.B040
AGC Nederland 07.B043
Albarello Tegelfabriek & Atelier 07.C039
Ambiance Natuursteen Restauratie 07.C031
Arte Constructo bvba 07.A041
Asona Acoustic Solutions 07.B090
Boonstoppel Verf 07.B054
BOOT organisernd  
ingenieursbureau

07.E094

Cibap 07.B082
Dakdekkersbedrijf Gebr. Bril 07.B032
Donatus de monumenten- 
verzekeraar

07.B083

Doornekamp Woodspecials 07.D083
E-Candle 07.E064
Erfgoed Magazine 07.E048
Ferolux Nostalgische Dakramen 07.A033
Fineo Vacuümglas 07.C094
Flesst Finally Safe 07.A079
Frank Pouwer Historische 
Bouwmaterialen

07.E082

Glasbewerkingsbedrijf Brabant 07.D080
Herenhuis 07.E091
Herfst & Helder - Verf van goeden 
huize

07.E092

Het Neerlandsch Stucgilde 07.D038
Het Neerlandsch Stucgilde -  
demonstratieplein

07.D039

Heuker Beheer B.V. 07.B060
Hoekstra Bedrijfshygiene 07.D022

Bedrijfsnaam Hal- en  
standnummer

Houthandel Houtex 07.D083
Houtzagerij Twickel 07.B002
Isoglas Haarlem B.V. 07.B011
J. Van de Plas B.V. 07.D083
JVK Daken 07.E036
Keim Nederland B.V. 07.B045
Khalix Restauratie Speciaal- 
producten

07.D027

Kremer Pigmente 07.D091
Lampen van Toen 07.D018
Lei Import, Dak & Gevel 07.B069
Luijtgaarden 07.A078
Monuglas® 07.D052
Monumentaal 07.A026
Monumentenfotograaf 07.C004
Monu-Verre 07.D098
MvL groep 07.C029
Nationaal Centrum Erfgoed- 
opleidingen

07.C091

Nationaal Restauratie Centrum 07.C091
Nationaal Restauratiefonds 07.B079
Nimeto 07.B082
OnderhoudNL 07.E054
Oostendorp 07.A055
Orgelmakerij Pels & van Leeuwen 
B.V.

07.A070

Ornamenten Restauratie  
Amsterdam Bouwkunstenaars

07.A025

Osmunda 07.B080
Reflect 07.D090

Bedrijfsnaam Hal- en  
standnummer

Remmers 07.B044
ReVisi 07.D090
Rewah nv 07.C027
Ridder Leidekkers en Koperslagers 07.A040
RIGO Verffabriek 07.A032
Schakel & Schrale, Erkend 
Restauratie Bouwbedrijf

07.B067

Schildersbedrijf de Jongh 
Waardenburg

07.A056

Snijder&Co 07.A055
Steenhouwerij Maarssen / Jurriëns 07.C002
Stichting ERM 07.A085
Stichting Monumentenhuis 
Brabant / Rop - Zuid

07.C090

Strikolith 07.E042
Techma Bouwspecialiteiten BV 07.C041
ThermoShield-Benelux B.V. 07.D058
Traas Building Care 07.A044
Vakgroep Restauratie 07.B084
VAM Vereniging van Adviesbureaus 
in de Monumentenzorg

07.B042

VAN DRAECKEBURGH  
Subsidies - Financieringen

07.E055

Venema Restauratie B.V. 07.B085
Verhoeven Vastgoedverbeteraars 07.C094
Vogel B.V. 07.D084
WeClean B.V. 07.A095
Wolters B.V. 07.D053

Deelnemerslijst Monument 2019

Deelnemerslijst Renovatiebeurs 2019
Bedrijfsnaam Hal- en  

standnummer
A. Rouwenhorst Isolatie BV 06.A040
ABB Praktijktheater  

Renovatie

ACR Klimaat B.V. 06.E026
Air@Work 06.D085
Alsecco 06.D015
AlterWood 06.B025
Anticimex 06.D040
Aquaberg 06.B016
ASB B.V. 06.A026
Asselux B.V. 06.B046
AWB 06.C084
BaiyiLed Europe B.V. 06.C064
Balco Balkonsystemen B.V. 06.A014
Belgium Invest 06.E041
Bertens Media 06.C007
Bestisol Isolatie BV 06.A040
BewonersCommunicatie Brabant 06.D050
Bluedec BV 06.B006
BMI 06.C018
BOB Opleiding Training en Advies 06.D031
Bouwaktua 06.C105
Buildinglabel 06.C093
BZW Holland BV 06.B101
Compofloor 06.C017
Copperant, groenste verf van NL 06.A053
Dakea 06.C052
De VvE Zonnecoach 06.D052
DOB Buildings 06.C072
Duco Ventilation & Sun Control 06.A064
Easydek 06.D078
Essent 06.C036
Etexgroup / Siniat / Promat 06.B041
Exclusieve Schoorstenen BV 06.A100
Fleetshield 06.C032
GEO Holland 06.A079
Griffon 06.B104

Bedrijfsnaam Hal- en  
standnummer

Havebo B.V. 06.A072
HeBlad B.V. 06.A096
Height Specialists 06.B038
Hi-Con Nederland B.V. 06.C047
Hottgenroth Benelux BV 06.C002
iBinder Nederland 06.C015
Ideefix - BSA 06.D041
IKO bv 06.B015
Infinity Repair 06.C099
Innodeen / DTS Reflex 06.C076
Inspectus B.V. 06.E025
Inventum 06.B077
IsoBouw Systems B.V. 06.A054
Isolatie.com 06.D055
Isovlas Oisterwijk B.V. 06.D051
iwell 06.C068
Jaga Nederland B.V. 06.A048
Jupiter Vloerverwarming 06.A079
Karbonik B.V. 06.D007
Karl Anton 06.A106
Kingspan Insulation B.V. 06.A084
Kingspan Unidek B.V. 06.B097
KUBIE 06.D042
Lumenplan B.V. 06.B034
Mawipex B.V. 06.C008
MC-Bouwchemie 06.C046
Meilof Riks B.V. 06.E064
Multipanel 06.D032
Nedelko B.V. 06.A093
Nevima 06.E014
Orange Climate 06.B065
P.X.A. Nederland 06.E015
PIF Isolatie BV 06.D064
Pluimers Isolatie 06.D027
Polygum Nederland 06.B083
Prefa GmbH 06.B049
Q-Roof 06.B028

Bedrijfsnaam Hal- en  
standnummer

Raamdorpelelementen 06.A015
RENODRY Nederland 06.D054
Renolution BV 06.B069
Renovatie Totaal 06.D024
Renovatieapplicatie 06.D071
Renovum B.V. 06.C047
Repair Care International 06.D014
RET Bouwproducten 06.C027
RN Stone 06.D087
Royal Mosa 06.B028
RZ-Ecoseal B.V. 06.E055
S&P Reinforcement Benelux 06.C056
Saint-Gobain Weber Beamix 06.D075
Sensor BV 06.B002
Sikkens 06.C042
SLIPSTOP 06.B008
ThermiQ 06.C037
Tonzon B.V. 06.A036
Topvoorzetramen 06.B084
Unifloor Underlay Systems 06.A067
Uretek 06.C057
Vaillant 06.C084
Van Den Berg Afvoerputten BV 06.D023
Van der Velden Rioolrenovatie- 
technieken B.V.

06.A018

Van Wijk Doorlock Systems b.v. 06.B105
Velu 06.C014
Vloer+ bv 06.B056
WARP Systems b.v. 06.A029
Wedi Benelux 06.B030
Weikhoplex B.V. 06.D065
Windoo Glasisolatie BV 06.A040
XENZ 06.B007
Zondergas.nu 06.C085
Zoontjens International B.V. 06.B092
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Versnelling in renovatie door prefab en industrialisatie

Om de doelstellingen van het 
‘Parijse’ Klimaatakkoord te 
halen, is het noodzakelijk de 

gebouwde omgeving te verduurza-
men. Daarbij komt nog de opgave 
binnen de gebouwde omgeving van-
uit het meest recente nationale  
klimaatakkoord.

De verduurzamingsopgave is groot, 
met ruim 7 miljoen woningen. De 2,5 
miljoen woningen die in het bezit zijn 
van woningcorporaties, zijn daarin 
wellicht het makkelijkste te bereiken 
door middel van de wijkaanpak. Ver-
snelling in de renovatie is dan ook 
noodzakelijk. Prefab en industrialisatie 
gaan voor een versnelling zorgen in de 
opgave.

Wonen Limburg
Spreker tijdens dit seminar is o.a. de 
heer B. (Bas) Sievers, directeur Wonen 
& Vastgoed, Wonen Limburg. Deze 
woningcorporatie heeft in het Lim-

burgse Helden eind vorig jaar 43 
bestaande woningen getransformeerd 
naar CO2-neutraal met behulp van 
prefab én een steenstriprobot. De 
bestaande woningen aan de Deken 
Jaspersstraat en Ondersestraat in Hel-
den zijn door BAM Wonen voorzien 
van nieuwe gevels, daken en huishou-
delijke installaties (zie foto's). Doordat 
de nieuwe gevels en daken zijn gepre-
fabriceerd in de fabriek en in zijn 
geheel op het werk zijn aangevoerd 
en gemonteerd, konden in twee 
maanden tijd 43 woningen worden 
gerenoveerd.

BAM Wonen maakte bovendien 
gebruik van een aantal innovaties. 

Allereerst zijn alle woningen digitaal 
ingemeten, zodat de gevel-, en dak-
elementen een unieke maatvoering 
krijgen en dus precies passen in het 
werk. Daarnaast heeft BAM Wonen 
samen met gevelfabrikant Stam & 
Landman geïnvesteerd in een steen-
striprobot. De steenstriprobot plaatst 
de minerale steenstrips op de gevel-

elementen. Naast het feit dat hier-
door de gevelelementen licht van 
gewicht zijn, scheelt het ook vele 
‘handjes’ in deze toch al zo overspan-
nen arbeidsmarkt. Op basis van deze 
werkmethode was BAM Wonen in 
staat 3 woningen per dag te realiseren.
Voor de bewoners van de 43 wonin-
gen in Helden betekent dit dat hun 
woning in enkele dagen tijd omge-
bouwd wordt naar een klimaatneu-
trale woning. En dat terwijl ze in de 
woning blijven wonen. Wonen Lim-
burg volgt hen gedurende twee jaar 
om te zien hoe deze renovatie door de 
bewoners ervaren wordt en hoe de 
aanpassingen bijdragen aan een beter 
wooncomfort en lagere woonlasten.

Info
Dag: woensdag 15 mei 2019 
Tijd: 10.30 - 12.00 uur 
Locatie: Renovatie Arena

Thema: Renovatiebeurs 2019 - Seminars

Betaalbaar renoveren  
via AZEB methode
Betaalbaar (bijna) energieneutraal renoveren lukt alleen met een inte-
grale en multidisciplinaire aanpak, zowel in de organisatie van de 
bouwketen als projectmatig. Het Europese project Affordable Zero 
Energy Buildings heeft een gestructureerde methode ontwikkeld om 
deze betaalbaarheid stap-voor-stap te realiseren.

Sinds 1 mei 2017 wordt met 8 
partners uit 6 landen in een 30 
maanden durende project een 

integrale methodologie ontwikkeld 
om kosteneffectief energieneutraal te 
bouwen. De partijen zijn inmiddels zo 
ver dat bestaande technische, proces-
matige en beleidsmatige oplossingen 
zijn verzameld, doorontwikkeld en 
geïntegreerd. Dit proces is inmiddels 
afgerond: de 27 staps methodologie is 
gereed.
Het project start nu met het ontwik-
kelen van trainingen, tools en andere 
kennisoverdracht. Zo organiseert 

DNA in de bouw de komende maan-
den 7 expertbijeenkomsten gepland: 
de AZEB kennisreeks Betaalbare 
nZEBs. In deze bijeenkomsten lichten 
verschillende Nederlandse AZEB-
teamleden de verschillende delen van 
de methode toe. 

nZEB-tool
Een van de sprekers op de Renovatie-
beurs is drs. Joyce van den Hoek 
Ostende, directeur, Kennisintituut 
KERN. Dit kennisinstituut is van begin 
af aan nauw betrokken bij de ontwik-
keling van de nZEB-tool in Nederland. 

Begin dit jaar nam KERN de verkoop 
en het beheer van de nZEB-tool over 
van ISSO. De onderliggende bouwfysi-
sche berekening van de nZEB-tool, het 
PHPP, is ontwikkeld door het Passive 
House Institute en wordt al bijna 30 
jaar wereldwijd succesvol toegepast bij 
het ontwerp van zeer energiezuinige 
gebouwen en gebouwgebonden duur-
zame energievoorziening. 

Nauwkeurig voorspellen
De nZEB-tool is de Nederlandse ver-
taling en doorontwikkeling waaraan 
KERN heeft meegewerkt. Hij kan 
worden toegepast voor alle energie-
efficiënte ontwerpen die we in ons 
land kennen. Als je de energiepresta-
ties van een gebouw integraal kunt 
doorrekenen, is de toekomstige ener-
gieprestatie nauwkeurig te voorspel-

len. Daarmee kun je de juiste beslis-
singen in het ontwerpproces nemen 
om een gebouw te realiseren dat opti-
maal functioneert. Dat houdt in dat 
het een hoog comfort heeft, een zeer 
lage energiebehoefte en zo laag 
mogelijke gebruikskosten. Bovendien 
is de nZEB-tool op deze manier van 
grote waarde om prestatiegarantie te 
kunnen geven aan een klant.

Praktijkvoorbeelden
Tijdens het seminar op de Renovatie-
beurs wordt een overzicht gegeven 
van de belangrijkste middelen om in 
energieneutrale projecten de kosten 
te reduceren en de klanttevredenheid 
te verhogen. Ook worden aan de 
hand van praktijkvoorbeelden moge-
lijkheden aangedragen om woonlas-
ten neutraal te renoveren. 

Info
Dag: woensdag 15 mei 2019 
Tijd: 12.30 - 14.00 uur 
Locatie: Renovatie Arena
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Info
Dag: donderdag 16 mei 2019 
Tijd: 14.30 - 16.00 uur 
Locatie: Renovatie Arena

Bewonerscommunicatie is hot. 
Er zijn tal van manieren: brie-
ven, appjes, enquêtes, collec-

tieve bewonersavonden en indivi-
duele keukentafelgesprekken. Som-
mige methodes werken beter dan 
andere maar er is altijd een groep 
bewoners die niet of nauwelijks rea-
geert. Er zijn ook andere, opvallen-

de manieren zijn om deze specifieke 
doelgroepen te bereiken en hen te 
betrekken bij een op handen zijnde 
renovatie, vaak met hoge energiebe-
sparende ambities. Met inspireren-
de voorbeelden worden tijdens het 
RendaKaffee op de Renovatiebeurs 
getoond dat het hélemaal anders 
kan door de inzet van ontwerpers, 

kunstenaars en theatermakers. Wel-
ke rol kan de creatieve industrie 
spelen in het versoepelen, verzach-
ten en aanjagen van het contact met 
bewoners?  Zo laat het Buurtfonds 
Woonbedrijf zien aan de hand van 4 
concrete projecten met kunstenaars 
en ontwerpers (foto links) hoe zo’n 
proces resultaten oplevert.

Bewonerscommunicatie en participatie met hulp van theatermakers

Veel huis- of appartementseige-
naren nemen de laatste jaren 
maatregelen om energie te 

besparen. Daarnaast worden zij er 
zich steeds bewuster van hoe energie-
zuinig hun huis of appartement is: dit 
komt onder meer door de verplich-
ting om een woning die te koop staat 
te voorzien van een energielabel en de 
kostenbesparingen die door maatre-
gelen behaald kunnen worden. 

Door gemeenten en banken worden 
financieringen en garanties verstrekt 
voor het nemen van maatregelen en 
regelmatig kunnen huiseigenaren 
informatiebijeenkomsten bezoeken 
om meer informatie te krijgen over de 
mogelijkheden. 
Ook onder VvE’s neemt de aandacht 

voor energiebesparing toe. Een maat-
werkadvies voor een VvE-complex is 
anders dan voor een grondgebonden 
woning. In een appartementencom-
plex zijn dak, buitenmuren, vloer op 
de begane grond en meestal ook de 
kozijnen gemeenschappelijk bezit. 
Om de isolatie van een appartement 
verbeteren is een besluit nodig van de 
Vereniging van Eigenaren (VvE). 

Daarnaast kunnen zonnepanelen, 
zonneboilers of buitenunits van 
warmtepompen niet zomaar op het 
dak gezet worden. Buitenom rookgas-
kanalen maken voor een pelletkachel 
mag eveneens niet zonder toestem-
ming. Voor het bestuur van de VvE 
wordt een rapport gemaakt. Hierin 
staat een overzicht van mogelijkhe-
den om besparingen te realiseren op 
complexniveau met de investeringen, 
terugverdientijden, rendementen en 
subsidies. 

Voor veel adviseurs is dit een interes-
sante maar complexe klant. Tijdens 
deze lezing zal dit proces vanuit ver-
schillende invalshoeken worden 
belicht.

Energiebesparings-
mogelijkheden voor VvE’s

Programma

12.30 - 12.50 uur | Het proces
Isabelle Sternheim, fedEC

12.50 - 13.10 uur | Opname van het advies in het MJOP en omgaan met VvE’s 
Luis Vinagre de Freitas, Adviesbureau de Freitas

13.10 - 13.30 uur | Hoe is de regelgeving
Constan Custers, Utiliteit- en Woningbouw Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13.30 - 13.50 uur | Financiering 
Fiona Hamburg, SVN

13.50 - 14.00 uur | De klant (VVE) aan het woord 
René Reeuwijk, VvE de Koch in Haarlem (foto)

Info
Dag: donderdag 16 mei 2019 
Tijd: 12.30 - 14.00 uur 
Locatie: Renovatie Arena



TONZON Vloerisolatie 3 x beter dan nieuwbouw:
hogere isolatiewaarde - geen uitstraling meer - geen vocht meer

ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling naar de kruipruimte bodem en fundering.  

Andere soorten isolatie, zoals wol, purschuim en EPS (polystyreen) remmen wel de warmte-
stroom maar doen niets aan het uitstralende effect. Daardoor blijft 24 uur per dag warmte aan de 
onderkant weglekken. Zes actieve oppervlakken van het TONZON Thermoskussen reduceren de 

warmtestraling tot vrijwel nul. Het resultaat is een warmere vloer bij een lagere luchttemperatuur.
Meer comfort met minder energieverbruik.

SCHONE GEURLOZE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en niet meer van deze tijd.
Door een onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de kruipruimte de woning ingezogen.
Dit vocht verergert eventuele vocht problemen en moet door ventilatie weer worden afgevoerd.
Dit kost energie en daar willen we juist zo weinig mogelijk van gebruiken. TONZON Bodem folie
stopt de verdamping van vocht uit de bodem, remt het vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt 
zo voor een schone, geurloze kruipruimte. Een duurzame aanpak. 
De Bodem folie is volledig recyclebaar.

SLIM ENERGIE
BESPAREN
MET TONZON
VLOERISOLATIE
Vloerisolatie met TONZON
Thermoskussens en Bodemfolie
legt de basis voor een comfortabele, 
gezonde en energie zuinige woning. 
Uw stook seizoen wordt korter zodat 
uw cv-ketel langer meegaat en min-
der hard hoeft te branden. Dit ver-
lengt de levensduur van uw cv-ketel. 
TONZON slimme isolatie-op-
lossingen voor klimaat effectief
verduurzamen, stopt warmtelekken, 
verlaagt energiekosten en is direct 
voelbaar in het comfort.

TONZON Thermoskussens®

TONZON Bodemfolie®

De ideale machine
voor het smeren

van een
zand/cementvloer!

De Floormaster Clapa 80 is een elektrische
rei voor de vloerenlegger. Doel van de
machine is het lichamelijk ontlasten van de
cementdekvloer legger. Door het gebruik
van de Floormaster vermindert de lichame-
lijke belasting van rug en schouders tot
80%. De lasergestuurde machine bereikt
een vlakheid van plus of min 1 mm. Door te
werken met de Floormaster bereikt men
een betere vloer met minder belasting voor
het lichaam.

KORTE STUKKEN 1A   5371 MN RAVENSTEIN
T (0031) 73 503 93 00  -  INFO@MORTELCENTRALES.NL

WWW.MORTELCENTRALES.NL/CLAPA

FLOORMASTER

NIEUW
De eerste gecertificeerde biobased 
epoxy houtreparatiepasta voor alle soorten 
reparaties gedurende het hele jaar

www.repair-care.nl

• ‘OK biobased’ gecertificeerd 
door TÜV Austria; 1 ster

• Reparatiedikte: 5 - 50mm
• Verwerkingstijd:  

15 - 20 minuten
• Reparatietemperatuur:  

0 - 35ºC
• Te gebruiken in combinatie met 

DRY FIX® UNI
• Zakt niet uit en strak 

modelleerbaar
• Goed mengcontrolesysteem

30 dagen lang 
30% korting 
op de nieuwe 
BIO FLEX™ ALLROUND! 
Actieperiode: 20 mei t/m 18 juni 2019



17nr 3 Mei 2019  

Thema: Renovatie 2019 - Productoverzicht

Specialist in asbest- en  
zwamsanering

ASB is gespecialiseerd in het zorgvuldig saneren van 
zowel asbest en zwam. Dit is een unieke combinatie in 
de markt. Het bedrijf staat voor een vlotte maar altijd 
professionele aanpak. Dit betekent helder communice-
ren over werkzaamheden met zo min mogelijk overlast. 
Op het moment dat asbest of zwam geconstateerd 
wordt, wilt u er zo snel mogelijk van af. ASB begrijpt 
dit en kan u in het gehele traject ondersteunen. 

Wanneer er zwam geconstateerd wordt, is het van 
groot belang snel te schakelen. Er wordt gestart met 
een inventarisatie om de situatie in kaart te brengen. 

Op basis van het inventarisatierapport maakt ASB een 
plan van aanpak voorzien van een o�erte. “We starten 
met het, indien nodig, leeghalen en opslaan van de 
inboedel. Daarna volgen de sloopwerkzaamheden. Dan 
voeren we de zwamsanering uit en vervolgens brengen 
we een nieuwe werkvloer aan. Als laatste stap zullen 
we, indien nodig een isolerende bodemafsluiter 
aanbrengen.”

In het geval van een asbestsanering wordt er op basis 
van het inventarisatierapport een o�erte opgesteld. 
Daarna gaan gecertificeerde saneerders aan de slag. 

“Wanneer zij klaar zijn, wordt de ruimte vrijgegeven 
door een extern laboratorium. Door onze ervaring 
weten wij wat er nodig is voor een vlekkeloze sane-
ring.” 

Bent u een woningcorporatie, vastgoedbeheerder, 
vereniging van eigenaren, gemeente of bouwbedrijf en 
hebben uw bewoners of klanten last of vermoedt u dat? 
ASB staat voor u klaar om u te helpen. 

Bezoek ASB Sanering op Renovatie 2019 in Den Bosch, 
stand A026

ASB Sanering B.V 
www.asbsanering.nl

Diversiteit en flexibiliteit in 
dakramen
 
Dakea hee� de missie dakramen aan te bieden met 
meer kenmerken en een langere garantie dan verge-
lijkbare producten op de markt. Dit inclusief een 
uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding. Gemaakt voor 
professionals, biedt het Dakea assortiment hoogwaar-
dige dakramen, rolgordijnen en accessoires die 
ontworpen zijn om te werken in elke mogelijke 
situatie.

Van eenvoudige vereisten waarmee u uw zolder kunt 
omtoveren tot een bruikbare ruimte, tot de meest 
innovatieve producten die helpen om een stille, veilige 
en energie-e�ciënte ruimte te creëren. De ramen van 
Dakea kunnen zelfs uw energierekening helpen verlagen. 
Dit allemaal inclusief een garantie van 20 jaar.
Als onderdeel van de VKR groep hee� het bedrijf toegang 

tot de know-how en de ervaring opgedaan door meer dan 
75 jaar productie van dakramen. Tevens beschikt Dakea 
over de grootste Europese productie-en testfaciliteiten. 
Dakea werkt met hout afkomstig van duurzame en 
gecertificeerde bossen (FSC).

Dakea werd opgericht in 2012 onder het overkoepelende 
bedrijf Altaterra, binnen de particuliere Deense groep 
VKR holding en als een zusterbedrijf van VELUX. Dakea is 
nu reeds gevestigd in 12 Europese landen en hee� een 
dynamisch team in dienst, dat ambitieus, vooruitstrevend 
en innovatief is. 

Bezoek Dakea op Renovatie 2019 in Den Bosch, stand 
C052
Dakea 
www.dakea.nl

Koelen en verwarmen met de 
radiator van de toekomst
De nieuwste innovatieve radiator van Jaga Climate 
Designers is de Strada Hybrid. Naast de Low-H�O 
technologie voor energiezuinig verwarmen, hee� dit 
systeem óók het vermogen om de ruimte extreem snel 
te koelen. 

De Strada Hybrid is een totale klimaatoplossing voor 
iedere woning. Elke functie wordt daarbij optimaal 
gestuurd om het hoogste comfort en een minimaal 
energieverbruik te garanderen. De prestaties van de 
Strada Hybrid zijn gemeten naar de Europese standaard 
NEN16430. Zowel bij koelen als verwarmen levert Strada 
Hybrid de hoogste afgi�e. Het systeem  regelt snel en 
nauwkeurig de temperatuur bij wisselende tempera-
tuursomstandigheden en comforteisen. Het reactiever-

mogen is meer dan ooit bepalend voor het energiever-
bruik én het comfort.

Nog geen een warmtepompinstallatie? Strada Hybrid 
radiatoren laten ook HR-ketels op hun laagste watertem-
peratuur werken en dus op hun hoogste rendement. Én 
zo kan je elk moment omschakelen naar een installatie 
met een warmtepomp en dit zonder aan de radiatoren, 
de warmtedistributie of de leidingen iets te hoeven 
wijzigen. Kijk op onderstaande website voor meer 
informatie.

Bezoek Jaga op Renovatie 2019 in Den Bosch, stand 
A048

Jaga 
www.jagapro.nl/strada-hybrid

Zelfklevende éénlaagse 
dakbaan en exclusieve dak-app
Dakdekkers, calculators, inspecteurs en andere 
bouwprofessionals in de dakbewerkende industrie 
kunnen de Renovatiebeurs niet overslaan, want op 
stand 06.B083 presenteert Polygum Nederland twee 
belangrijke noviteiten. Als eerste innovatie de 
zelfklevende witte bitumineuze dakbaan IKO secura en 
als tweede een handige online app waarmee in een 
handomdraai een nulmeting of inspectierapport wordt 
opgesteld.

Polygum lanceert op de Renovatiebeurs het nieuwe IKO 
secura dakdichtingssysteem mét Carrara technology. Het 
is een uniek éénlaags, wit bitumineus zelfklevend 

waterdichtingssysteem voor platte daken waarbij 
veiligheid op het dak, snelheid van werken en duurzaam-
heid moeiteloos gecombineerd worden. 

Secura is een bitumineus systeem en zoals geweten zijn 
bitumen dakbanen voor een plat dak de meest aangewe-
zen éénlaagse oplossing. De plaatsingskwaliteit van dit 
nieuwe systeem wordt geoptimaliseerd dankzij het 
stevige en dikke membraan. De zelfklevende dakbaan is 
voorzien van een unieke zekerheidsnaad die zorgt voor 
een onmiddellijke dichting van het dak én bescherming 
van de onderliggende isolatie. Voor een volledig vlamvrije 
afwerking kan de zekerheidsnaad afgewerkt worden met 
een warme lucht brander. Kiest de dakdekker voor 
snelheid, dan kan de naad met de vlam afgewerkt 
worden. 

De nieuwe app van Polygum Nederland is ideaal voor elke 
dakopname waarvan wél een rapport nodig is maar het 
liefst in zo min mogelijk tijd. Denk aan onderhoud en 
renovatie. In de dak-app kunnen foto’s, (constructie)
tekeningen, productfiches, plattegronden en ander 
beelden worden toegevoegd, terwijl de opnemer zijn 
bevindingen realtime in©pt. Terug op kantoor is het dan 
alleen nog een kwestie van uitdraaien en/of opslaan. 
Bovendien zijn de gegevens makkelijk te archiveren en 
uit te wisselen met bijvoorbeeld de opdrachtgever.

Bezoek Polygum op Renovatie 2019 in Den Bosch, stand 
06.B083

Polygum Nederland 
www.polygum-nederland.nl
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Waarom is aluminium ideaal 
voor uw nieuwe dak? 

Het totaalpakket voor dak- en gevelrenovaties van 
PREFA bevat alle componenten voor een duurzame 
bescherming tegen weersinvloeden en zorgt ervoor dat 
dak, goot, gevel en zonne-installatie optimaal samen 
functioneren. Met meer dan 4000 verschillende 
aluminium producten, zoals accessoires, hemelwater-
afvoercomponenten en dak- en gevelbekledingsele-
menten, biedt PREFA alles voor een perfecte oplossing. 

Aluminium is bovendien zeer goed vervormbaar, waar-
door de mogelijkheden bij de vormgeving van het dak 
nagenoeg onbegrensd zijn. Het standaard kleurenassorti-
ment van PREFA omvat 28 kleuren en biedt veel ruimte 
voor individualiteit. 
De dakvorm doet er niet toe – aluminium is zeer fl exibel 

en biedt daarom technisch en visueel veel mogelijkheden 
om het dak naar eigen wens vorm te geven. PREFA hee   
niet alleen producten voor schuine dakconstructies, maar 
ook voor daken met een zeer geringe dakhelling: bijv. 
Prefalz al vanaf 3° en dakpannen en losanges 44 × 44 
vanaf 12°. Daksystemen van PREFA zijn stevig, robuust, 
roestvast en stormvast en hebben een zeer laag gewicht. 
Voordeel: anders dan bij zware dakbekleding hoe   bij 
aluminium dakpannen of dakplaten de dakstoel meestal 
niet te worden verstevigd. 

Met name bij de renovatie van oude gebouwen worden 
de kosten hierdoor aanzienlijk gedrukt. Al deze voordelen 
in combinatie met de goede kwaliteit van de producten 
en de duurzaamheid van aluminium bieden planners, 
uitvoerders en opdrachtgevers maximale betrouwbaar-
heid – dit krijgt u zelfs zwart op wit van PREFA, met 40 
jaar garantie op het materiaal en de kleur.

Bezoek PREFA op Renovatie 2019 in Den Bosch, stand 
B049

PREFA
www.prefa.nl

“Isobooster: een must voor 
renovatie” 
(Na-)isoleren is van bijzaak hoofdzaak geworden bij 
nieuwbouw. Dit betekent wel dat de vraag om 
bestaande gebouwen te isoleren ook behoorlijk is 
gegroeid. Bouwbedrijven zien zich steeds vaker 
geconfronteerd met na-isolatie vragen. Traditionele 
oplossingen leveren vaak dikten op die signifi cant 
oppervlakte verlies, en aanvullende kosten betekenen, 
of zelfs een aantasting van karakteristieke vormgeving: 
zaken die de klant niet wil.  

Isobooster is niet alleen makkelijk toepasbaar, maar hee   
met een geringe dikte ook hoge waarden (24 mm: 
R-waarde 2,4 tot 46 mm: R-waarde 5,6) waardoor bij 
gebruik aan de binnenzijde er slechts een minimaal 
oppervlakte verlies is. Aan de buitenzijde betekent het 
dat bijvoorbeeld bij daken traditionele kostenposten 
zoals goten, loodkragen en boei-delen niet meer mee 

hoeven te worden genomen. Hierdoor is het uitermate 
geschikt voor de renovatie en na-isolatie van bestaande 
panden, maar ook steeds meer een voorkeurskeuze voor 
de renovatie of zelfs restauratie van karakteristieke 
panden. 
Door de geringe dikte garandeert Isobooster dat een 
architectonisch lijnenspel niet aangetast wordt, en dat 
originele details bewaard kunnen blijven.  
Daar waar de meeste isolatievormen tot snij- en tijdver-
lies leiden bij vervormde muren, niet geheel vlakke 
daken, of historische constructies, laat Isobooster zich 
gemakkelijk gebruiken en monteren met respect voor 
bestaande constructies. Dit levert een kostenbesparing 
op omdat er minder tijd besteed moet worden aan 
na-isoleren en kunt u verder met uw werk. 

Bezoek PXA – Isobooster op Renovatie 2019 in Den 
Bosch, stand E032

Isobooster
www.pxaisobooster.nl

Even voorstellen: de 
Renovatieapplicatie
De Renovatieapplicatie is speciaal ontwikkeld voor 
renovatiewerk aan woningen en gebouwen. Met 
behulp van de app kan op eenvoudige wijze het werk 
worden geïnventariseerd, geregistreerd en gerappor-
teerd in één overzichtelijk systeem. 

Maak een foto van het onderhoudsobject, bijvoorbeeld 
een raam of kozijn, en upload deze op huisnummerniveau 
in de app. Vervolgens geef je op deze foto’s de onder-
houdswerkzaamheden aan door hier labels aan toe te 
voegen. De app genereert direct een rapport met alle 
werkzaamheden en berekent de exacte kosten voor de 
onderhoudswerkzaamheden op huisnummerniveau welke 
ook als o� erte kan worden verstuurd aan de opdrachtge-
ver. 
Een inventarisatie is zo snel en eenvoudig gemaakt én 
tegelijkertijd is hiermee alvast een deel van de werkvoor-
bereiding geregeld. Na akkoord van de o� erte en de start 
van de opdracht worden de uitgevoerde werkzaamheden 
in de app ingevoerd en kunnen hier voor- en na-foto’s 
aan worden toegevoegd. Deze foto’s worden in het 

rapport bijgevoegd waarna deze als naslagwerk kunnen 
worden gebruikt. Vanuit dit rapport kan ook de factuur 
eenvoudig en snel worden aangemaakt. 

Binnen de app heb je ook ten allen tijde een overzicht 
van het geïnventariseerde- en het uitgevoerde werk wat 
zorgt voor een betere projectbeheersbaarheid en de 
mogelijkheid tot tijdige bijsturing binnen projecten. 
Eventuele nacalculaties en budgettering kunnen 
eenvoudig in de app verwerkt worden en zelfs de marge 
op projecten is inzichtelijk. Omdat je dankzij de app nu 
niet al je gegevens hoe   over te nemen in bijvoorbeeld 
Excel scheelt je dit al snel vele uren per week. Eén 
overzichtelijke app te gebruiken op al uw apparaten.

Bezoek Renovatieapplicatie op Renovatie 2019 in Den 
Bosch, stand D071

Renovatieapplicatie
www.renovatieapplicatie.nl

Van smartphone naar profes-
sionele warmtebeeldcamera
Met de FLIR ONE Pro en FLIR ONE Pro LT spoort u 
sneller dan ooit onzichtbare problemen op. Van 
warmtelek tot lekkage: u werkt snel aan de oplossing. 
Dankzij krachtige functies zoals meerdere tempera-
tuurmeters en level/ span-bediening een must-have 
voor de serieuze bouwprofessional. Heel eenvoudig 
met uw eigen smartphone of tablet.

De revolutionaire VividIR-beeldverwerking helpt u meer 
details te zien. Deze unieke beeld verwerkende techniek, 
genereert beelden met 4 x meer pixels en zorgt voor 
haarscherpe gedetailleerde beelden. Voor de bouwpro-
fessional ontstaat zo een zeer nauwkeurige temperatuur-
meting waardoor metingen eenvoudig zijn te interprete-
ren. Door de combinatie met FLIR MSX technologie 
waarmee warmtebeelden worden uitgebreid met visuele 

details, ontstaat een ongekend resultaat voor een 
mobiele IR-oplossing.
Met de Pro LT beschikt u over een uitstekende warmte-
beeldcamera, maar wilt u net die extra stap maken? Kies 
dan voor de Pro uitvoering en neem IR-beelden van 
19.200 pixels en een thermische gevoeligheid van 70 mK. 
Meer pixels dus ook meer nauwkeurigheid en helderheid 
van het beeld.
Beide warmtebeeldcamera’s werken zowel op Android als 
iOS toestellen en passen op veel populaire bescherm-
hoesjes. Met de app stelt u eenvoudig meerdere spotme-
ters en meetlocaties in voor gelijktijdige temperatuurme-
tingen. Ook hee   u toegang tot thermische tips en stelt u 
professionele rapportages op.
De FLIR ONE Pro en FLIR ONE Pro LT zijn verkrijgbaar op 
www.warmtebeeldcamera.nl, de webshop van Sensor BV. 
Hier vindt u ook andere modellen en merken. Bijvoor-
beeld de SEEK Compact Pro en SEEK Compact XR.
Uitproberen? Bezoek Sensor BV op Renovatie 2019 in 
Den Bosch, standnummer B002.

Sensor BV 
www.warmtebeeldcamera.nl
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Beschermen, herstellen, en 
upgraden van bestaande  
houten kozijnen
DTS REFLEX gee� bestaande houten kozijnen een 
beter, langer en onbezorgd leven. Onder het motto 
‘behoud het goede, vervang het slechte’ worden heel 
doeltre�end en kostene ciënt de zwakke delen 
beschermd of vervangen door weerbestendige materia-
len. Ook is het mogelijk om bestaande kozijnen te 
upgraden. Denk daarbij aan het levensloopbestendig 
maken van toegangen of het geschikt maken van 
bestaande kozijnen voor bijvoorbeeld triple-glas of 
draaikiep ramen.

De ontmoedigende aanblik van rotte plekken is maar al te 
vaak aanleiding voor het besluit tot volledige vernieu-
wing van kozijnen. Dat is echter een dure en omslachtige 
oplossing, die met DTS REFLEX tot het verleden behoort. 
Kozijnen krijgen een beter, langer en onbezorgd leven 
dankzij superieure materiaaleigenschappen en verwer-
kingstechnieken.

Onderzoek door onder meer bureau Dijkstra (‘Kozijnreno-
vatie versus vervanging ’ in Technisch Gebouwbeheer, 
oktober 2012) hee� aangetoond dat handhaving van het 
bestaande houten kozijn óók op termijn het voordeligst 
is. Met de oplossingen van DTS REFLEX is zelfs sprake van 
dubbele winst omdat het de zwakke plekken extra 
robuust maakt.

Duurzaam beheer en onderhoud leveren meer op met 
aandacht voor de benodigde kwaliteit in materialen, 
detaillering en uitvoering. De periode tussen de onder-
houdsbeurten van houten kozijnen wordt bepaald door 
de meest kwetsbare delen, de liggende vlakken en 
verbindingen. Optimalisatie van het bestaande betekent 

een verlenging van het onderhoudsinterval én de 
levensduur. Dat leidt meteen tot besparingen op 
materialen en arbeid. Het vergroot ook de bewonerste-
vredenheid, die minder overlast hebben van onderhouds-
werk. 

Kom naar Renovatie 2019 en maak kennis de mogelijkhe-
den en oplossingen die DTS REFLEX biedt voor het 
beschermen, herstellen en upgraden van bestaande 
houten kozijnen.

Bezoek Innodeen / DTS REFLEX op Renovatie 2019 in Den 
Bosch, stand C076

Innodeen 
www.innodeen.nl

Renoveren? Werk ook aan het 
juiste licht
Lumenplan is specialist in retail-, utiliteit-, hospitali�- 
en industrie lichtoplossingen. Of het nu gaat om het 
creëren van een aangename sfeer, het stimuleren van 
verkoop, duurzaam verlich-ten of werkplezier en 
veiligheid: het bedrijf denkt mee en levert passende 
oplossingen.

“In deze tijd van snelle ontwikkelingen op gebied van 
innovatieve technieken en milieu, is het van belang om 
op te vallen en je te onderscheiden. Lumenplan is actief 
in de verlichtingsmarkt om met de laatste LED technie-

ken voor u een passende oplossing te creëren.” Er wordt 
gekeken naar wensen zoals beoogde sfeer en verlich-
tingseisen. Tevens houdt Lumenplan rekening met 
mogelijke kostenbesparing in energie en onderhoud. 

“Onze ontwerpers en productspecialisten houden bij het 
maken van uw lichtplan rekening met alles. Zo vinden we 
de perfecte balans tussen sfeervolle en functionele 
verlichting. En houden we rekening met (licht)kleur, 
interieur, architectuur, de nieuwe lichttechnieken en 
armaturen.” Is het plan eenmaal ingericht dan zorgt 

Lumenplan dat het uitvoerbaar is en technisch klopt.  
“Waar nodig werken we daarbij samen met projectinrich-
ters, architecten of installateurs. Lumenplan laat u zien!”

Bezoek Lumenplan op Renovatie 2019 in Den Bosch, 
stand B034

Lumenplan 
www.lumenplan.nl

Ventilatiewarmtepomp steeds 
verder doorontwikkeld
De bouw staat voor de opgave om meer CO2 te reduce-
ren. De uitdaging is die oplossing te vinden die leidt tot 
een optimale en verantwoorde keuze. Een van die keuze 
is de Ecolution Modul-AIR, de nieuwste ventilatiewarm-
tepomp van Inventum. Met deze ventilatiewarmtepomp 
is het verduurzamen van woningen eenvoudig en 
kostene ciënt, omdat de Modul-Air technisch makke-
lijk uit te breiden is van hybride naar all-electric.”

De Modul-AIR is 
binnenkort in vier 
uitvoeringen 
verkrijgbaar en is 
eenvoudig uit te 
breiden van hybride 
tot en met all electric. 
Iedere gewenste 
variant is mogelijk. In 
de All-Electric zijn de 
driewegklep en 
elektrische doorstro-
mer in de warmte-
pomp geïntegreerd. 
Het hybride toestel is 

eenvoudig uit te breiden naar all-electric door het 
bijplaatsen van een elektrische doorstromer en eventueel 
driewegklep. 

De ventilatiewarmtepomp hergebruikt de warme 
ventilatieretourlucht voor het verwarmen van de woning, 
voor het opwarmen van tapwater tot het volledig 
elektrisch verwarmen zonder gas-aansluiting. Alle 
varianten zijn met of zonder WTW-D unit (balansventila-
tie) verkrijgbaar.

Andere specificaties zijn onder andere: 
- Kan zowel CV, warmwater en warme lucht leveren
- Voor woningen met ventilatie§pe C als D
- Twee energielabelsprongen voor bestaande bouw
- Compact  (500x500x700  mm - (bxdxh)
- Geen buitenunit 

Bezoek Inventum op Renovatie 2019 in Den Bosch, stand 
B077.

www.invetum.nl

Grotere balkons tijdens 
renovatie
Kunnen onze balkons groter gemaakt worden tijdens de 
renovatie? Dat is de vraag van bewoners van de 
Ho�esbuurt in Nijmegen. Met een slimme oplossing 
voldoen Hi-Con en Renovum aan dat verzoek: Balkon-
bouw, een speciaal voor de renovatie- en tranformatie-
markt ontwikkeld product waarmee met minimale 
bouwkundige aanpassingen bestaande balkons kunnen 
worden vergroot.

Dat is inmiddels bij de eerste blok van de betre©ende 
Hoªesbuurt gebeurd, vertelt directeur Peter Niemer van 
Renovum. “Wat eerst kleine loggia’s waren, zijn nu echte 
balkons, waarop de bewoners een tafel en vier stoelen 
kunnen plaatsen.” Niemer legt uit dat dit is gebeurd met 

een bijzonder kwaliteitsproduct, afkomstig van Hi-Con 
Nederland. De basis is een ultrasterke, dunne betonplaat 
in UHSB van circa 70 mm, waarmee grote overspanningen 
kunnen worden bereikt.

“Daarmee hebben we inmiddels in veel projecten 
balkonvergrotingen gerealiseerd. We werden voor dit 
project uitgenodigd voor een presentatie, hebben met de 
constructeur een plan uitgewerkt dat geschikt bleek om 
in de Hoªesbuurt toe te passen.” 
Bijzonder aspect van de betonnen balkonvloer is volgens 
Niemer dat per project gezocht wordt naar een optimale 
krachtenverdeling, zonder dat extra elementen hoeven 
worden toegevoegd om de vloer te dragen. “Het is dan 
ook altijd maatwerk.”

Renovum baseerde zich op oude tekeningen. In de 
betonplaat zijn alle profileringen verwerkt en prefab 
werden de platen voorzien van balustrades die speciaal 
voor dit project ontworpen werden om de wijk zo een 
onderscheidend karakter te geven. 
Het geheel wordt naar de bouwplaats vervoerd en daar 
geplaatst. Niemer: “Dankzij deze aanpak kunnen we snel 
en e¯ciënt werken en hebben de bewoners minimale 
overlast. In totaal gaan we zo 168 woningen van een 
nieuw, groot balkon voorzien.”

Bezoek Hi-Con op Renovatie 2019 in Den Bosch, stand 
C.047.

www.hi-con.nl
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OudNieuw

UITDAGING!
Hee� u ook meegewerkt aan zo’n mooi voorbeeld van renoveren, 
restaureren, herbestemming, onderhoud, enzovoort? En is het project in 
2016 of 2017 opgeleverd? Laat het ons weten!

Mail een foto van vóór de aanpak en na de aanpak naar RenovatieTotaal 
(redactie@renovatietotaal.nl) en wie weet staat uw project in het 
volgende nummer op deze plaats!

Midden in de polder naast het dorp Oudewater 
staat Touwfabriek G. van der Lee. In vroegere 
tijden maakte deze touwfabrieken touwen van 
hennep. Bedoeld voor de scheepvaart, landbouw, 
in bedrijven, om te sjorren etc. In Oudewater was 
veel touwindustrie gevestigd. De langste touw-
baan is 350 meter lang en staat er nog steeds, bij 
Touwfabriek Van der Lee. Hier komen de zwaarste 
scheepstrossen vandaan.

Dit industriële complex is door Braaksma & Roos 
Architectenbureau herontwikkeld tot woonwijk met 
verschillende typen woningen – van vrijstaande een-
gezinswoningen tot betaalbare starterswoningen. 
Daarnaast zijn er nieuwbouwwoningen ontworpen, die 
de samenstelling en structuur van de oude fabrieks-
gebouwen volgen. De woonwijk staat achter aan de 
touwbaan, daarvoor zijn enkele gebouwen gesloopt. 
Andere oude panden zijn behouden en herbestemd 
voor een woonfunctie. 

Het fabriekscomplex van Van der Lee is met de oudste 
gebouwen Rijksmonument. Tijdens de renovatie is zo 
veel mogelijk behouden gebleven, en waar nodig geres-
taureerd. Zoals de gietijzeren ramen die door Gersjes 
Gietijzeren Ramen uit Sint Michielsgestel in samen-
werking met Aannemersbedrijf Vergeer uit Reeuwijk 
zijn gerestaureerd. De intieme sfeer binnen het monu-
mentale complex, met de steeds terugkerende oriënta-
tie op het weidse landschap, geeft deze plek de uitstra-
ling van een industrieel landgoed in het Groene Hart.

Foto’s: Gersjes/Usuni Utrecht
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Installaties

Renovatie lyceum voldoet aan 
nieuwbouwniveau 2020

De ambitie van Stichting ZAAM en gemeente Amsterdam voor het uit 1970 stammende schoolgebouw 
als nieuw onderkomen voor het Nieuw Comenius Lyceum lag hoog. Niet alleen moest het een gezonde 
school conform Frisse Scholen niveau B worden, maar tevens moest binnen budgettaire kaders worden 
ingezet op energieneutraliteit en circulariteit. Adviesbureau Merosch uit Bodegraven, dat werd inge-
schakeld voor het ‘vormgeven aan duurzaamheid’ wist te bereiken dat de gerenoveerde school voldoet 
aan de energetische nieuwbouweisen van 2020. Senior adviseur Arnoud Matser: “We hebben een EPC 
van 0,273 bewerkstelligd. Een prestatie van formaat voor een gebouw dat energetisch een drama was.”

Tekst: Paul Engels

Een renovatie die de vigerende 
Bouwbesluit-normen voor een 
bestaand gebouw met liefst 73% 

overtreft; daar lijkt op het eerste 
gezicht een omvangrijk pakket aan 
maatregelen voor nodig te zijn. Maar 
het aardige bij dit project is dat 
Merosch erin is geslaagd om via een 
integraal installatie- en bouwfysisch 
ontwerp een comfortabel en energie-
zuinig gebouw te ontwerpen. Arnoud 
Matser legt uit: “Ten eerste is een per-
fecte schil gecreëerd. Gevel, vloer en 
dak zijn hoogwaardig geïsoleerd, de 
gevel heeft bijvoorbeeld een Rc=8. Er 
is dubbel glas toegepast, waarbij de 
u-waarde van het raam door het spe-

cifieke type glas uiteindelijk dezelfde 
u-waarde behaalt als bij toepassing 
van drievoudig glas. Ten tweede  
hebben wij een installatietechnisch 
systeem ontworpen met zoveel moge-
lijk passieve oplossingen, zoals veel 
spuivoorzieningen, ramen die open 
kunnen en een dak boven de aula met 
veel ventilatiemogelijkheden. Het 
binnenplein van het carrévormige 
gebouw is overdekt, zodat daar een 
grote, zeer aangename aula is gereali-
seerd met een prettig binnenklimaat. 
Als het daar te warm wordt, kan het 
dak open om warmte kwijt te raken. 
De school heeft geen koeling, maar ’s 
nachts kan via een gebouwbeheer-

systeem koele lucht worden binnen-
gelaten. Het gebouw is voor de zomer 
vorig jaar in gebruik genomen en het 
systeem bewees bij die warme zomer 
zijn goede werking.”

Doorkijk naar toekomst
Een WKO-oplossing bleek qua inves-
tering te gortig. “Daarom is gekozen 
voor de beschikbare stadsverwar-
ming. Het hele gebouw heeft vloer-
verwarming gekregen. Maar er is wel 
een doorkijk gemaakt naar de toe-
komst: zo zijn de toegepaste luchtbe-
handelingskasten voorbereid op lage 
temperatuurverwarming, als er iets 
anders dan stadsverwarming komt. In 

principe is het gebouw gasloos ont-
worpen, maar er is wel een gasaan-
sluiting omdat in de Binas-lokalen 
gasbranders zijn. Het bijzondere aan 
deze school is dat het Comenius 
Lyceum beschikt over een Econasium 
en Ecolab. Het is het eerste Econasi-
um van Nederland, met onderwijs in  
vergroening en verduurzaming. Op 
de tweede verdieping is een heuse 
plantenkas ingericht, boordevol plan-
ten en dieren. Dit deel zorgt voor een 
extra vochtlast. Dit aspect is meege-
nomen in de (natuurlijke) ventilatie 
van het gebouw. Het vochtgehalte 
van kas en aula wordt doorlopend 
gemeten. Vaak is de lucht in een 

Het Nieuw 
Comenius College 
hee� huisvesting 
gevonden in een 
bestaand school-
gebouw uit 1970 

dat energiezuinig 
is gerenoveerd.

Monumentaal  
scholenprincipe
Het Nieuw Comenius Lyceum had 
behoe�e aan extra ruimte om de circa 
1100 leerlingen onderwijs te kunnen 
bieden. Die plek is gevonden in het 
voormalige Pius X Lyceum (12.500 m2 
b.v.o.) aan de Jacob Geelstraat in 
Amsterdam West. Dit gebouw stond al 
een aantal jaren leeg en wachtte via 
antikraak bewoning op een nieuwe 
bestemming. Sloop was niet aan de 
orde, mede omdat het gebouw in 
1970 was gebouwd volgens het 
inmiddels monumentale Bossche 
scholen principe. Een carrévormige 
opzet, waarbij de binnenplaats te 
bereiken was via een onderdoorgang 
in de gevel. In de nieuwe opzet is dit 
binnenplein via overkapping bij de 
vloeroppervlakte getrokken en is een 
nieuw schoolplein met entree aan de 
buitenzijde gerealiseerd.

Door het binnen-
plein te overkap-
pen is een 
aangename aula 
gecreëerd, die 
ook voor bijeen-
komsten in de 
buurt wordt 
gebruikt.
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school te droog, nu wordt automa-
tisch geventileerd en vocht afgevoerd 
wanneer dat nodig is.”

Overzichtelijke structuur
Gekozen is voor gebalanceerde venti-
latie met warmteterugwinning, met 
CO2-sturing. Inpandig zijn drie lucht-
behandelingskasten geplaatst; twee 
op de tweede verdieping, waarvoor 
drie lokalen zijn opgeofferd, en eentje 
op de begane grond. “Het carrévormi-
ge gebouw is een voorbeeld van het 
monumentale Bossche scholen prin-
cipe. Het voordeel was dat wij lange 
gangen tot onze beschikking hadden 
voor een overzichtelijke structuur 

voor de installatietechnische kanalen 
en leidingen. De plek was niet zozeer 
het probleem, wel moesten wij het 
geluid van de inpandige luchtbehan-
delingskasten goed isoleren. In de 
kelder, waar de fietsenstalling is, 
bleek plek voor de installatie voor de 
stadsverwarming. Op het dak zijn 
zonnepanelen geplaatst. Het lijkt of 
alles mooi paste, maar er zijn wel 
twee bouwdelen gesloopt, mede om 
plek te genereren voor het nieuwe 
schoolplein.”

Hergebruik materialen
Vanuit de gedachte van circulariteit is 
zoveel mogelijk hergebruikt bij de 

renovatie. “Voor de sloop is een plan 
gemaakt. Bij veel zaken bleek het las-
tig en kostbaar om ze te demonteren, 
op te slaan en te hergebruiken - mede 
omdat je dan niet de garanties meer 
krijgt - maar we hebben hier wel het 
casco, delen van installaties, houten 
gymzaal vloeren , inbouwreservoirs 
van de toiletten, brandslangen en der-
gelijke kunnen hergebruiken. Verder 
is hout toegepast dat lokaal uit 
Amsterdam vrijkwam. Op de gymza-
len is een sedumdak gekomen voor 
waterbuffering. Al dit soort maatrege-
len hebben bijgedragen aan de eisen 
voor een gezonde, comfortabele en 
duurzame school.”

Buitenspouwblad 
vervangen
De exterieure architectuur met de 
kenmerkende metselwerkgevel met 
sterk ritmisch patroon moest qua 
uitstraling absoluut worden gehand-
haafd. Architectenbureau DMV hee�  
een bijzonder renovatieplan gemaakt, 
waarbij het oorspronkelijke karakter 
van het gebouw wordt gerespecteerd 
en er toch een geheel nieuwe, 
moderne school ontstaat. Arnoud 
Matser van Merosch: “Er was sprake 
van een ongeïsoleerde spouwmuur. 
Om voldoende dikte van het isolatie-
pakket te krijgen, is het buitenspouw-
blad gesloopt en is dit vervangen door 
een extra dik isolatiepakket met 
fraaie steenstrips. Daarbij is het 
bepalende strakke gevelritme secuur 
teruggebracht.”

Onder indruk van aula
De nieuwe aula, gerealiseerd door de binnen-
plaats te overdekken, wordt behalve dagelijks 
door de school ook regelmatig voor bijeenkom-
sten voor de wijk gebruikt. Arnoud Matser: “Het 
is leuk om te zien dat als er zo’n 800 man daar 
komt, dat ze onder de indruk zijn van die ruimte. 
Het is ook indrukwekkend met z’n 10 meter 
hoogte met veel daglicht via lichtstraten, de 
opvallende draagconstructie en het nodige groen 
dat er staat. Het is door de klimaatbeheersing 
ook een prettige ruimte om zo’n bijeenkomst te 
houden. Bovendien is er een geavanceerde 
toneelverlichting aangebracht, zodat gebruikers 
alle kanten op kunnen bij evenementen.” 

Bijzonder is de volwaardige kas die voor het Econasium en Ecolab binnen het 
onderwijsprogramma zijn gerealiseerd; de kas vraagt om een goede ventilatie om het 
vochtgehalte te kunnen reguleren.

Dankzij de 
carrévormige 
structuur van het 
schoolgebouw, 
dat volgens het 
Bossche scholen-
principe was 
ontworpen, kon 
de installatietech-
niek op een 
overzichtelijke 
manier worden 
ingepast.

Het dak van de aula is voorzien van extra daglichttoetreding, in combinatie met energiezuinige ledverlichting in het hele gebouw.

Door hergebruik van materialen is een belangrijke bijdrage aan circulair bouwen 
geleverd, onder andere in de vorm van het hergebruik van hout uit de gymzalen voor 
de nieuwe plafonds.

In de aula is een theaterverlichting opgehangen voor het aanlichten van het podium 
bij de brede trap die als tribune dienst kan doen.



24   nr 3 Mei 2019

Hout

Huiszwam … moed verloren,  
al verloren!
Bij veel mensen bestaat het beeld, dat een pand verloren is, als er eenmaal huiszwam is geconstateerd. En, het moet 
gezegd worden, het is een tegenstander van formaat. Zo bekijken ook zwambestrijders zelf de huiszwam met het nodige 
ontzag. Toch valt er op dat genoemde beeld wel wat af te dingen.

Tekst: Jos Creemers/SHR, 
Foto's: SHR

Het is waarschijnlijk door dat 
ontzag, dat aan de huiszwam 
een aantal opmerkelijke 

eigenschappen worden toegedicht. 
Maar wat is er waar van de bewerin-
gen dat dit een zwam is die in princi-
pe geen water nodig heeft om hout 
aan te kunnen tasten, dat hij dat zelf 
over tientallen meters afstand actief 
aan kan voeren door middel van 
polsdikke holle draden die dwars 
door muren heen kunnen groeien?

Geen water
Laten we vooropstellen dat we in dit 

artikel met ‘zwam’ doelen op een 
houtrotverwekkende schimmel, met 
andere woorden, een schimmel die 
hout structureel kan aantasten. Voor 
elk daarvan geldt dat voor dat proces 
water nodig is: droog hout rot niet. 

Of het nou om de ontkieming van de 
sporen gaat of om het in oplossing 
brengen van de voor het proces ver-
antwoordelijke enzymen en de resul-
terende afbraakproducten, water is 
onontbeerlijk. En ook al komt er bij 
het proces van aantasting zelf ook 
water vrij, die hoeveelheid is op zich-

zelf onvoldoende om het proces aan 
de gang te houden. Er moet dus 
altijd water bij van andere oorsprong, 
en die kan heel divers zijn, soms 
structureel (isolatie, ventilatie, 
 condensatie e.d.), soms incidenteel 
(lekkages, verstoppingen etc.).

Toen rond 1800 de huiszwam huis-
hield in het pas gebouwde Britse 
houten oorlogsschip ‘Queen Char-
lotte’ was er geen vocht zichtbaar, 
maar toch werden vele houten ele-
menten van het schip, zoals men zei, 
‘van binnen uit’ weggevreten. Aan 

die situatie dankt de huiszwam haar 
Engelse naam ‘dry rot’, droge rot. 
Zoals we hiervoor hebben gezien, 
kan deze naam in zijn diepste wezen 
niet kloppen, maar hij wordt nog 
altijd (alléén) voor de huiszwam 
gebruikt. 

Schimmelweefsel
De huiszwam heeft wel een manier 
om eenmaal aanwezig water ‘binnen’ 
te houden. In tegenstelling tot veel 
andere zwammen vormt hij een uit-
gebreid, enigszins afsluitend schim-
melweefsel (of: mycelium) op het 

Jong weefsel van huiszwam in kruipruimte onder (lekkende) badkamerHuiszwam: vliezige groei onder vloer met sporenstof op leidingen
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Hout Actueel

Houthandel getransformeerd 
tot ‘houten’ hotel
In een oude houthandel een hotel beginnen: dat moet wel met zo veel 
mogelijk hout gebeuren. Met dat idee zijn Arjen van den Hof, eigenaar 
van Vondel Hotels, en architect Minke Wagenaar aan de slag geaan met 
de bouw van Hotel van de Vijsel aan de Amsterdamse Overtoom. Enkele 
maanden geleden is de bouw van het hotel afgerond, en is het hotel in 
gebruik genomen.

Aan het begin van één van de 
langste en bekendste straten 
van Amsterdam, de Overtoom, 

vestigde sinds het einde van de 19e 
eeuw een houthandel. Deze hout-
handel genaamd ‘Houthandel van de 
Vijsel’ werd gerund door de familie 
Van de Vijsel. Hoewel het pand in eer-
ste instantie geen winkel was, kon er 
vanaf 1987 verf, gereedschap ijzerwa-
ren en elektra gekocht worden. De 
Amsterdammer kwam er om kluswa-
ren te kopen voor de kleine klus. 

De winkel moest echter sluiten, 
omdat de locatie voor de bouwmarkt 
steeds lastiger te bereiken werd. De 
straat was te druk en er was weinig 
tot geen ruimte voor laden en lossen. 
Jarenlang stond het pand leeg. Tot 
Arjen van den Hof, eigenaar van Von-
del Hotels, en architect Minke Wage-
naar startten met de bouw van Hotel 
van de Vijsel.

Het verleden herleeft in het verbouw-
de pand: de houten balken zijn alle-
maal genummerd en in originele staat 
teruggeplaatst in het hotel. De origi-

nele houten balkconstructies zijn 
weliswaar zichtbaar, maar niet meer 
dan als ornamenten. De huidige 
brandveiligheidsregelgeving leidde er 
toe dat er een nieuwe, massief houten 
draagconstructie is gerealiseerd. 
Daarnaast speelt hout een heel 
belangrijke rol in zowel het exterieur 
als het interieur. En niet te vergeten 
de naam van het hotel: die is te dan-
ken aan de voormalig houthandel aan 
de Overtoom. 

Foto’s: hotelvandevijsel.com

hout. Dit maakt dat ook hout, dat 
niet al te nat is, toch door de huis-
zwam kan worden aangetast. Als het 
weefsel jong is, is het bijna wit en het 
is wattenachtig, met soms hier en 
daar geel tot paars gekleurde vlek-
ken. Naarmate het weefsel verou-
dert, wordt het grijzer en dunner, tot 
vliezig met draden. De draden kun-
nen samengroeien tot dikkere (meer 
dan 10 mm) strengen. Mocht de 
zwam op een bepaalde plek geen toe-
komst zien, dan is hij in staat om het 
schimmelweefsel daar af te breken 
en de vrijkomende hoeveelheden 
water en voedingsstoffen via die 
strengen te verplaatsen naar een 
gunstigere omgeving een eindje ver-
derop. ‘Polsdik’ en ‘tientallen meters’ 
zijn dus overdreven, maar niet hele-
maal onwaar.

Als de omstandigheden daarom vra-
gen, ontstaat op het mycelium een 
vruchtlichaam. We kennen allemaal 
paddenstoelen met stelen, dat zijn 
ook vruchtlichamen, maar dan van 
andere schimmels. Het vruchtli-
chaam van de huiszwam bestaat nor-
maliter uit een soort koek, tot ca. 1 
cm dik, die plat tegen een oppervlak 
aan zit. De rand is wit, dat is waar 
het groeit, terwijl het midden oranje-
bruin is, dat is waar de sporen wor-
den gevormd. Die sporen zijn micro-
scopisch klein en worden in onge-
looflijke hoeveelheden aangemaakt. 
Door die hoeveelheid kan het voor-
komen dat de omgeving van het 
vruchtlichaam bedekt raakt met een 
laagje roodbruin stof en dat de spin-
nenwebben in de buurt op oranje 
lijntjes gaan lijken.

Muren
De huiszwam schrikt niet terug voor 
muren; als de luchtvochtigheid maar 
hoog genoeg is groeit hij zelfs over 

glas of kunststof oppervlakken. Hij 
tast die muren overigens niet aan, 
dus ze zullen na begroeiing niet uit 
elkaar vallen, maar hij vindt wel elk 
scheurtje of kiertje en stuurt zijn 
schimmeldraden daar naar binnen 
om te zien of er wellicht nog iets 
interessants is aan de andere kant, 
misschien de vloerbalken van de 
buren. De huiszwam is een van de 
zeer weinige zwammen die dit doet; 
zelf heb ik het verder alleen van de 
kelderzwam gezien. Ook eventueel 
los stucwerk is niet veilig en de huis-
zwam zal daarachter, dus tussen de 
muur en het stuc zo ver als mogelijk 
doorgroeien. Dat van die muren 
klopt dus ook wel.

Aanpak
Maar is het dan echt zo hopeloos als 
we in het begin beschreven? Nee, 
zeker niet. Bedenk dat vocht een 
belangrijke, zo niet de belangrijkste 
groeivoorwaarde is voor zwammen. 
De aanwezigheid van zwam betekent 
dat het vochtgehalte van het hout 
door een of andere oorzaak te hoog 
is. De onderliggende oorzaak hiervan 
moet als eerste worden opgeheven, 
zodat na een behandeling het risico 
op heroptreden wordt geminimali-
seerd. Dat betekent ook dat zwambe-
strijding meestal een belangrijke 
bouwkundige component heeft in de 
vorm van het oplossen van vochtpro-
blemen en het verwijderen en 
opnieuw aanbrengen van houten ele-
menten zoals vloeren en trappen. 
Niet zelden zijn de kosten van die 
bouwkundige maatregelen een veel-
voud van die van de zwambestrijding 
zelf. Die (chemische) bestrijding 
dient overigens te worden overgela-
ten aan personen met het gevraagde 
vakbekwaamheidsdiploma en die 
gebruik maken van de daarvoor wet-
telijk toegelaten middelen.

Vruchtlichaam huiszwam met dikke laag van sporen eromheen



VLOERVERWARMING. 
VOOR IEDERE RENOVATIE. 

Voor meer informatie kijk op magnumheating.nl of bel tijdens kantooruren naar 0166-609 300.

MAGNUM Mat 
(4mm)

MAGNUM SlimFit 
(12mm)

MAGNUM HeatBoard E 
(12 & 31mm)

Onze producten worden uitsluitend geleverd via de technische groothandel.

De MAGNUM Mat is een unieke 
vloerverwarmingsmat. Het 
systeem is ontwikkeld om over een 
bestaande  tegelvloer of op een reeds 
aangebrachte afwerkvloer toch nog 
vloerverwarming te kunnen installeren. 
De mat is ca. 4mm dun en kan in een 
lijmlaag meegenomen worden zonder 
dat slopen en uitfrezen nodig is. De 
mat komt vrijwel direct onder de 
oppervlakte te liggen. Dit verhoogt 
de opwarmsnelheid van de vloer wat 
het systeem zeer geschikt maakt voor 
badkamerrenovaties. 

De geavanceerde thermostaat 
houdt rekening met de benodigde 
opwarmtijd, zodat de vloer altijd op het 
gewenste tijdstip de juiste temperatuur 
heeft.

Met een opbouwhoogte van slechts 
12 & 31mm is MAGNUM HeatBoard 
het dunste droogbouw systeem in 
zijn soort. Het systeem heeft een 
contact over de gehele vloer en biedt, 
in tegenstelling tot vergelijkbare 
producten, zelfs in de bochten een 
maximale warmteoverdracht. De 
MAGNUM HeatBoard Cable van 7mm 
past precies in de voorgevormde 
kabelgoten en is verkrijgbaar in 
2 vermogens: 6 en 10 Watt per 
meterlengte. Deze kabel geeft 
bij installatie op de HeatBoard 
systeemplaten een warmteafgifte van 
respectievelijk 60 en 100 Watt per m2.

MAGNUM HeatBoard is alleen toe te 
passen bij harde droge vloersystemen 
(Laminaat, hout en parket).

Dit systeem bestaat uit kunststof 
matten (tegels), die eenvoudig 
aan elkaar worden geklikt. Een 
vloerverwarmingsbuis van 10mm 
wordt met hetzelfde gemak in 
de matten geklikt. Door de totale 
opbouwhoogte van slechts 12mm is 
dit systeem uitermate geschikt voor 
renovatieprojecten en installatie 
is zowel mogelijk op de vloer als 
in de wand. Het SlimFit systeem is 
speciaal ontwikkeld voor installaties 
met een 10mm MAGNUM Tube 
vloerverwarmingsbuis.

NIEUW!

HELDER.

IN KWALITEIT

EN SERVICE.
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De Vakman

“ Plafonds met eeuwenoude 
ornamenten als nieuw maken”

Stel, je hebt een heel authentiek, monumentaal pand als woning of kantoor, en door lekkage of bij een renova-
tie is het mooie plafond vol met ornamenten en schitterend bewerkte lijsten aan vernieuwing toe. Dan is het 
goed te weten dat het mogelijk is dit geheel weer in oude luister te herstellen, vertelt ornamentenrestaurateur 
Jeroen Polder van Het Schippertje uit Harderwijk in deze editie van de rubriek De Vakman. 

Tekst: Harmen Weijer

Restaurateur van ornamenten 
en lijsten, dat is niet iets dat 
direct bovenaan alle lijstjes 

van meest gewilde beroepen 
staat. Hoe kom je tot zo’n 
beroep?
“Dat komt voort uit de motivatie en 
passie om oude panden weer in ere te 
herstellen. Een glad plafond stucen is 
altijd mogelijk, maar hoe mooi is het 
om de lijsten en ornamenten weer zo 

te herstellen dat het net als 140 jaar 
geleden lijkt.”

Hoe gaat het precies in zijn werk?
“We maken van bestaande stukken een 
mal. Als uit een plafond door bijvoor-
beeld lekkage, of door slijtage, een stuk 
van het plafond ontbreekt, ontwerpen 
we dat deel er weer bij. Vaak zijn dit 
soort plafonds symmetrisch en dan 
kun je aan de hand van het nog goede 

deel de rest vernieuwen. Dat kun je 
doen door een mal te maken aan het 
plafond. Wij kiezen er echter voor om 
het ornament in zijn geheel van het 
plafond te halen om naar onze werk-
plaats in Harderwijk te brengen. Vaak 
zijn dit soort ornamenten onderdeel 
van een geheel gestuct plafond, aange-
bracht op een rieten ondergrond. De 
ornamenten zijn in die rieten onder-
grond vastgehaakt, en zo kun je ze er 
ook weer afhalen. Als dat is gebeurd, 
halen we in onze werkplaats eerst de 
vele verflagen er af, zodat de fijne 
details van het originele ornament 
weer naar voren komen. Daar maken 
we een silicone mal van, zodat het 
opnieuw in gips gegoten kan worden.”

Komen daar wel eens opmerkelijke 
zaken naar voren?
“Allerlei details zijn na zo’n opschoon-
beurt ineens weer zichtbaar. Zoals 
een familiewapen, waarvan de fijne 
lijnen niet meer zichtbaar waren. Of 
er komt een engeltje tevoorschijn uit 
een - op het eerste oog - klein propje. 
Dat zijn bijzondere ontdekkingen.”

Het is niet het eerste het beste 
beroep dat bij jongeren naar 
bovenkomt. Hoe is het met de aan-
was van nieuw personeel?
“Zoals in de gehele bouwsector is 
nieuw personeel ook hier moeilijk te 
vinden. Meestal kom je in dit vak 
terecht als je stucer bent, maar we 
merken steeds vaker dat vanuit crea-
tieve opleidingen jongeren hiervoor 
willen kiezen. Zeker als je zelf mag 
ontwerpen, is creativiteit wel noodza-
kelijk.”

Wat is het mooiste project dat 
 jullie hebben mogen herstellen?
“Het mooiste plafond dat we hebben 
gerenoveerd en in alle glorie weer 
hebben teruggebracht, is toch wel het 
Concertgebouw in Amsterdam. Alle 
ornamenten in dit gebouw zijn door 
ons gerenoveerd. Het is een heel  
heftig plafond; dat vraagt om heel 
precies werk. Zeker als je weet dat de 
Koninklijke familie regelmatig naar 
onze ornamenten kijkt.”

Meer info: www.het-schippertje.nl

"Ornamenten 
restaureren komt 
voort uit de pasie 

om oude panden 
weer in ere te 

herstellen."



Razendsnel renoveren
Een winkelcentrum moet elke dag open zijn. Want ben je een dag gesloten, 

dan zoekt de klant het bij de concurrent en dan zie je die misschien niet 

meer terug. Bij de grote restyling van het Piazza Center in Eindhoven was 

dat dan ook het uitgangspunt: de winkels blijven open en de gezelligheid 

mag er niet onder lijden. De vermaarde Italiaanse architect Massimiliano 

Fuksas kreeg van eigenaar Piazza Invest de opdracht om het Piazza Center 

in Eindhoven in een nieuw luxueus jasje te steken. Hij deed dat onder meer 

door te kiezen voor overdadig binnenvallend daglicht, een uitgekiend 

verlichtingsconcept en door het gebruik van hoogwaardige materialen, 

zoals donkergrijze natuurstenen tegels. Cosmetische ingrepen weliswaar, 

maar daarom niet minder ingrijpend. Hoe kon het werk gedaan worden, 

zonder het winkelend publiek een unheimisch gevoel te geven? ‘Door zo 

veel mogelijk in de avonduren en in de nacht uit te voeren’, zegt Henk Buijs, 

vastgoedmanager bij het Amsterdamse GRE. 

In één nacht
Bij het aanbrengen van de cementgebonden ondervloer was dit een extra 

precaire aangelegenheid die precieze planning vereiste. ‘We hebben de 

langste nacht gekozen. Van zaterdag op zondag, omdat het winkelcentrum 

op zondag twee uur later opengaat’, zegt Buijs. ‘Bij een normale ondervloer 

reken je een week drogen per centimeter dikte. Daar konden we niet op 

wachten.’ In de zoektocht naar een geschikt product dat wél snel genoeg 

droogt, kwam Vloerenbedrijf Van Rijbroek uit Uden uit bij het vloerrenovatie-

concept van Saint-Gobain Weber Beamix. Dat bedrijf heeft namelijk met 

weberfloor 4310 en weberfloor 4350 fibers twee gietdekvloerproducten in 

huis, die na vier uur beloopbaar zijn en de volgende dag met tegels zijn af 

te werken. Daarbij kon vanuit één leverancier ook meteen de combinatie 

worden gelegd met de juiste tegellijm voor de natuursteen.

Vlak en strak!
Buijs: ‘Aan de voorkant van het gebouw pompte de Weber Pomptruck de 

mortel naar de verdieping. Het vloeide heel goed uit, dus het verwerken 

ging heel snel. Vele malen sneller dan bij een zandcementvloer. Ik vond 

het zo mooi, van mij hadden er niet eens meer tegels op gehoeven.’ Rond 

middernacht was het werk gedaan. ‘De vloer kon toen nog een uur of tien 

uitharden. Toen het winkelcentrum openging, was de vloer weer gewoon 

beloopbaar en kon het tegelzetwerk beginnen.’ Het verlijmen van de tegels 

werd eenvoudiger door de vlakheid van de ondervloer. Dit in combinatie 

met webercol snel heeft ervoor gezorgd dat de doorlooptijd van het project 

werd verkort. Het vloerrenovatieconcept is gerealiseerd door middel 

van advisering en begeleiding van Saint-Gobain Weber Beamix. Buijs erkent 

dat de aanschafkosten van een dergelijke ondervloer wat hoger zijn, maar 

‘die verdien je terug. Je bent namelijk in één nachtje klaar en hoeft de winkels 

niet te sluiten.’

Architect
Massimiliano Fuksas
Leverancier
Saint-Gobain
Weber Beamix BV
Opdrachtgever
Piazza Invest
Specificaties
weberfloor 4310
weberfloor 4350 fibers
webercol snel

Piazza Center
Eindhoven

Kijk voor meer informatie over de genoemde 
producten op www.weberbeamix.nl
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Bewoners verblijden met 
aangename warmte en extra ruimte
Comfortabele warmte die de gehele ruimte gelijkmatig verwarmt. Zo worden de woonkamer, slaapka-
mer, kantoor en winkel aangename plekken om te verblijven, zonder dat warmere en koudere lucht-
stromen worden ervaren zoals bij conventionele radiatoren met convectiestromen. Met Heathfl ow 
infrarood stralingsfolie in vloeren en/of plafond ontstaat niet alleen die gelijkmatige warmte, er zijn 
ook geen storende radiatoren in de ruimte nodig of watervoerende leidingen in de vloer. De dunne 
folie neemt geen ruimte in beslag en kan eenvoudig op het stroomnet worden aangesloten, waarbij 
het systeem binnen luttele minuten prettige warmte afgee� .

Tekst: Paul Engels

Pieter Stokkink heeft het innova-
tieve verwarmingssysteem naar 
Nederland gehaald. “Het is een 

Koreaans product, dat daar al vele jaren 
zijn kwaliteiten en voordelen heeft 
bewezen. Heatflow wordt geprodu-
ceerd door NAOS, marktleider in pro-
ductie en innovatie van infrarood kool-
stofvezel verwarmingsfolie. Je praat 
over de nieuwste generatie folie met 
uitstekende karakteristieken. Zo is de 
levensduur van het product verlengd 
tot minimaal 30 jaar. Voorts zijn zaken 
als duurzaamheid, brandveiligheid en 
de efficiëntie van warmteoverdracht 
verbeterd. Het was al een interessant 
product, maar het nieuwste systeem 
overtreft alle andere verwarmingsme-
thoden. Daarom verwacht ik er veel 
van in Nederland, waar we op de drem-
pel staan van allerlei aardgasloze ver-
warmingssystemen. Deze infrarood-
folie is er eentje uit het brede aanbod, 
maar wel eentje die zowel in de nieuw-
bouw en zeker ook binnen de renova-
tiemarkt de aandacht verdient. Met 
name vanwege de makkelijke wijze van 
aanbrengen, de snelle opwarming, de 
aangename warmte en het hoge rende-
ment. Want dit laatste is natuurlijk van 
groot belang voor de uiteindelijke ener-
gierekening.”

Hoog rendement
Hij wijst op het rendement: Heatflow 
heeft een rendement van 98%. “Je praat 
over energiebesparingen tot 40% in 
vergelijking met oudere cv-systemen. 
Bovendien is sprake van een snelle 
opwarmtijd. Middels het infrarood-
principe wordt de aanwezige massa in 
een ruimte direct verwarmd en is er 
praktisch geen verlies van de energie 
die in het systeem wordt gestopt. Daar-
naast warmt Heatflow de gehele ruimte 

op, omdat alle objecten aangestraald 
worden. Dat is toch een ander verhaal 
dan het opwarmen van warm water in 
leidingen en radiator door een cv-ketel, 
waarbij pas daarna de convectielucht 
langzaam wordt verwarmd.” 

Gezonde warmte
“Verder praat je bij infrarood straling 
over gezonde warmte,” aldus Stokkink. 
“De technologie is een bron van biolo-
gisch optimale warmte voor het 
lichaam. De infraroodstraling omvat 
verschillende soorten golven. Voor het 
menselijk lichaam zijn lange-infrarood 
golven de meest waardevolle. Het 
bereik van infraroodstraling uitgezon-
den door de Heatflow verwarmingsfo-
lie is dezelfde als van ons lichaam zelf, 
zodat ons lichaam ze accepteert als 
ware het zijn eigen. En niet te vergeten: 
Heatflow folie heeft  zijn natuurlijke 
antibacteriële werking door negatieve 
ionen die worden verzonden tijdens de 
werking. Volgens onafhankelijke testen 
is de efficiëntie van de antibacteriële 
werking van Heatflow infrarood ver-
warmingsfilm ruim 72,6%.”

Fluitje van een cent
Stokkink laat de keuze voor het meest 
passende verwarmingssysteem over 
aan de installatietechnische adviseurs. 
“Zij kunnen het beste beoordelen of dit 
aantrekkelijke infraroodsysteem in de 
woning, kantoor of winkel kan worden 
aangebracht. Bij nieuwbouw zal dat 
geen probleem zijn, omdat je dan praat 
over een goed geïsoleerd pand, waarbij 
de folie de hoofdverwarming kan zijn. 
Bovendien heb je dan alle gelegenheid 
om de folie op een slimme manier in 
met name de vloeren en plafonds op te 
nemen. Bij renovatieprojecten zul je 
eerst naar de uiteindelijke isolatiegraad 

moeten kijken. Maar dat geldt ook voor 
inzet van warmtepompen, vloerverwar-
ming of andere laagtemperatuursyste-
men. Echter, bij renovatie worden toch 
al vloeren en wanden onder handen 
genomen en dan is het aanbrengen van 
een verwarmingsfolie een fluitje van 
een cent. Het mooie is ook dat je in 
zo’n te renoveren pand niet overal plek 
hoeft te vinden voor de radiatorleidin-
gen, want die heb je niet meer nodig. 
En dan heb ik het niet eens over de 
radiatoren zelf of de warmtepompin-
stallaties die veel ruimte innemen in 
zo’n pand. Ruimtebeslag heb je niet 
met 0,5 mm dunne folie in je vloer of 
plafond…”
Om die reden zouden niet alleen 

installatieadviseurs maar ook professi-
onele opdrachtgevers en architecten 
zich moeten verdiepen in Heatflow. 
“Moet je nagaan wat een corporatie die 
zijn woningen moet verduurzamen aan 
ruimte en comfort wint voor bewoners 
met ons verwarmingssysteem. En wat 
voor gemak voor de bouwer en installa-
teur ontstaat. Geen arbeidsintensieve 
werkzaamheden om cv-leidingen aan 
te leggen en esthetisch weg te werken. 
De dunne Heatflow-folie wordt in de 
vloer- plafond- of wandconstructie 
meegenomen en rechtstreeks aangeslo-
ten op het lichtnet. En gelijk genieten 
van een comfortabele warmte.”

Meer info: www.heatfl owsystems.nl
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Het nieuwe isoleren
heet reflecteren

Alpha-LupoTherm
Kleveringweg 20, Delft
T: 085 – 077 36 35
info@alpha-lupotherm.nl www.alpha-lupotherm.nl

Voor zowel renovatie als nieuwbouw de beste bescherming tegen warmte 
in de zomer en energiebesparende bescherming tegen kou in de winter. 
Glaswol, steenwol en andere traditionele isolatiematerialen nemen veel 
ruimte in beslag en voorkomen het verlies van warmte niet; ze vertragen het 
alleen. Alpha-LupoTherm is opgebouwd uit maar liefst 17 lagen, waarvan 
9 lagen PP-folie met aan 2 zijden hoogglans aluminium opgedampt, 
afgewisseld met 8 lagen HD-PE folie, als luchtbolletjesfolie. De 2 buitenste 
lagen zijn glasvezelversterkt.En toch is het slechts 32 mm dun. Het zorgt 
ervoor dat warmte niet verloren gaat, maar reflecteert deze terug de 
ruimte in. U kunt de werking ervan vergelijken met het ruimtepak van een 
astronaut, een thermoskan of een warmtedeken zoals ambulancebroeders 
bij zich hebben: het houdt de warmte binnen en 
de kou buiten. Eigenlijk heel simpel, maar toch 
hebben we er goed over nagedacht: het nieuwe 
isoleren heet “reflecteren”.

Vraag
gratis
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Ytong en Xella zijn geregistreerde handelsmerken van de Xella Groep

Xella Nederland BV
Postbus 23, 4200 AA  Gorinchem
Telefoon (0183) 67 12 34, 
E-mail verkoop@xella.nl

www.xella.nl

Meer weten over de onbeperkte mogelijkheden en tips? 
Kijk snel op www.ytongwand.nl

“ Mijn klant
  kiest voor 
  een Ytong 
  wand!”

Mark van de Brand,
BVR Groep - Suijkerbuijk Bouw & Services BV 

Hoe we het hebben gebouwd? 
Kijk voor het fi lmpje op www.ytongwand.nl

Voor mijn opdrachtgever heb ik een achterwand in een toilet gemaakt. Zo’n klus doe ik 
eigenlijk altijd met Ytong blokken. Dat werkt makkelijk. Eenvoudig pas zagen, goed te verlijmen 
en perfect te betegelen. Het belangrijkste is natuurlijk wat de eindgebruiker ervaart. 
Die wilde een mooi en stevig weggewerkt toilet, voorzien van LED-verlichting. Met Ytong blokken 
is dat geen probleem.
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Thema: Vloerrenovatie

Trends in vloerrenovatie:  
prefab, duurzaam en innovatief
Bij het renoveren van woningen en gebouwen ontkom je niet vaak aan de vloer. Het is immers de basis van ieder 
pand, en dat merk je vooral als comfort en duurzaamheid samengaan. Maar op welke manier kan dat het snelst, 
maar ook het best en meest bewonersvriendelijk? Een rondje langs leveranciers van renovatievloeren laten drie 
belangrijke trends zien: prefab, duurzaam en innovatief.

Tekst: Harmen Weijer

Innovatief

Innovaties zijn op verschillende 
vlakken nodig en steeds vaker ook 
al te zien. Uiteraard op het gebied 

van nog meer energiezuinigheid, denk 
aan verdere luchtdichtheid en hogere 
isolatiewaarden. Een bijzondere is de 
toenemende aandacht voor contactge-
luid van vloeren. Want met het plaat-
sen van een vernieuwde vloer kan die 
aandacht zo maar verslappen. Dat is 
precies de reden waarom Unifloor 
Underlay Systems een eigen Research 
& Development Center heeft opgezet. 
Deze uitbreiding zal zich gaan huisves-
ten aan de Lubeckstraat in Deventer.

Eén van de belangrijkste testen die 

Unifloor R&D gaat uitvoeren zijn op 
het gebied van contactgeluid reductie. 
Productmanager Frank Vousten: “We 
starten binnenkort met de bouw van 
een eigen meetruimte waarbij we het 
contactgeluid van ondervloeren op 
zowel een vaste zandcement vloer en 
een houten draagvloer conform NTA-
eisen kunnen meten. Dit gaat ons ver-
der helpen in de ontwikkeling van 
nieuwe producten.”
Bij Duofor maakt men gebruik van 
zwaluwstaartplatenvloeren en die heb-
ben volgens Duofor geluidisolatiewaar-
den die gelijk of beter zijn dan een 200 
mm betonvloer. “In het Bouwbesluit 
zijn voor het luchtgeluidsniveauver-

schil en het contactgeluidsniveau van 
een woningscheidende vloer eisen 
gesteld. Met betrekking tot luchtgeluid 
geldt een geluidisolatie eis en voor een 
woningscheidende vloer dient het 
karakteristieke luchtgeluidniveauver-
schil groter dan 52 dB te zijn.” 
Bij een bestaande houten vloer, opge-
bouwd uit een balklaag en vloerdelen 
met een gipsplatenplafond, wordt in 
het gunstigste geval een karakteristiek 

luchtgeluidniveauverschil van 42 dB en 
een contactgeluidniveau van 79 dB 
behaald. “Met de Duofor zwaluw-
staartplatenvloer, aangebracht op een 
dergelijke bestaande constructie, wordt 
een karakteristiek luchtgeluidniveau-
verschil van 58 dB en een contactge-
luidniveau van 49 dB behaald. Met 
deze vloeropbouw ontstaat er dus een 
verbetering van de geluidisolatie van 
de vloer”, aldus Duofor.

Prefab 

De ‘grootste verbouwing van 
Nederland’ zal de komende 
jaren als een renovatiegolf 

over het land heen trekken. Dan gaat 
het dus om zeker 7 miljoen bestaande 
woningen en die kunnen we niet aan-
pakken op de wijze zoals we de afge-
lopen decennia gewend waren te 
bouwen. Een van de ontwikkelingen 
die daarbij zullen helpen, is prefab. 

Voor renovatievloeren zijn die in ver-
schillende smaken. Denk aan de sys-
teemvloeren met vloerelementen die 
ter plekke in elkaar worden gezet, 

zoals de cassettevloeren van onder 
andere Havebo. Deze cassettes, 
bestaande uit een combinatie van EPS 
en staal, met een Magnelis bescherm-
laag, kennen een zeer laag eigen 
gewicht. Dat is vooral geschikt voor 
renovaties van oudere huizen met een 
constructie die beton minder makke-
lijk kan dragen, en waar zo min 
mogelijk vocht wordt toegevoegd. 
Prefab heeft meerdere voordelen, 
zoals snelheid en makkelijke verwer-
king. Een minder voor de hand liggen-
de reden, maar niet minder belangrijk, 
is de geconditioneerde omgeving waar 

bijvoorbeeld vloerelementen prefab 
worden geproduceerd, zoals Com-
pofloor aangeeft. “Bij de renovatie van 
een woning of het bouwen van een 
passief- of lage energiewoning is het 
niet alleen van belang dat er goed 
geïsoleerd wordt, maar ook dat deze 
voldoet aan de bouwnormen omtrent 
luchtdichtheid. Compofloor brengt 
een eigen gestandaardiseerde “manne-
tje – vrouwtje” koppeling aan tussen 
de elementen. Doordat deze in onze 
geconditioneerde fabriek worden aan-
gebracht zijn fouten tijdens de monta-
ge uitgesloten.”

Duurzaamheid - Circulariteit 

Dé trend van nu én de komende 
decennia is: duurzaamheid en 
circulariteit. Al is die laatste 

nog sterk in ontwikkeling. Onder 
druk van de sterk aangetrokken regel-
geving en het Klimaatakkoord zijn 
vrijwel alle renovatievloersystemen 
gericht op duurzaamheid. Althans 
voor in het gebruik, want de kans dat 
woningen en gebouwen van een 
‘energie-lekkende’ vloer worden voor-
zien is anno 2019 nihil. 

De volgende stap is circulariteit, en 

daar valt nog een wereld te winnen. 
Niet in de laatste plaats omdat het 
nog in de kinderschoenen staat. Cir-
culair begint bij eigenlijk al bij het 
ontwerp, zo stelt VBI. “Een boeiende 
ontwikkeling is om gebouwen zoda-
nig te ontwerpen dat de draagstructu-
ren aan het eind van de levensduur 
van een gebouw demontabel zijn. 
Zodoende bestaat de mogelijkheid om 
elementen als compleet bouwdeel te 
hergebruiken in een nieuw te ontwik-
kelen gebouw. Keuze voor circulariteit 
door middel van remontabel bouwen 

is vanuit duurzaamheid bezien 
opnieuw een grote stap voorwaarts. 
Daarmee kan de milieulast verder 
worden verlaagd tot slechts 10% van 
die van gangbare systemen.”
Qua beton, ook voor cementdekvloe-
ren, is het goed te weten dat de circu-
laire mogelijkheden zich snel uitbrei-
den. Vooral qua bindmiddelen is veel 
winst te behalen. Denk in dat geval 
aan het toevoegen van geopolymeren: 
anorganische bindmiddelen, van bij-
voorbeeld industrieel afval zoals 
vliegas en hoogovenslak. 

Systeemvloeren zoals de PS-renovatie-
vloer van VBI, kenmerken zich door 
prefab-vloerelementen, die ter plekke in 
elkaar worden gezet.

De cassettes – zoals deze van Havebo - 
kennen een zeer laag eigen gewicht en 
zijn daarmee vooral geschikt voor 
renovaties van oudere huizen met een 
constructie die beton minder makkelijk 
kan dragen.

Met de zwaluwstaartplatenvloer, zoals 
deze van Dufor aangebracht op een 
dergelijke bestaande constructie, is een 
luchtgeluidniveauverschil van 58 dB en een 
contactgeluidniveau van 49 dB haalbaar.
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> AFDICHTINGEN

> BRANDWERENDE DOORVOERINGEN
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> VASTGOEDZORG

Wij maken 
kunststofkozijnen 
uitsluitend voor 
de zakelijke 
markt!

■  kwaliteit: 28 jaar ervaring met VEKA 
kunststofkozijnen

■  snelheid: levertijd standaard kleuren 10 
werkdagen, sneller in overleg.

■  Bezorgen: eigen transport
■  Scherpe prijs
■  CE Keurmerk
■  Naast de versteklas tevens Hout-

Verbinding-Look 
■  Offerte: binnen 24 uur

Molenlei 8 1921 CZ Akersloot
Tel. 072 534 1005 - Fax. 072 532 3648
Email: mail@luten-kozijnen.nl
www.luten-kozijnen.nl

KUNSTSTOF KOZIJNENFABRIEK

4

8

5

2

3

6

1

7

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  
Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Goed onderzoek een duurzame start bij renovaties
Van vakkundige inspecties en deskundig advies tot complete uitvoering. Ruime 
ervaring met het seriematig in kaart brengen van de onderhoudsstatus van 
uw woningen, met het accent op de kruipruimte. Een droge, geïsoleerde kruip-
ruimte betekent behoud van de constructie,  
beter leefklimaat en energiebesparing. 

1  Houtinsectenbestrijding 
2  Houtrestauratie
3  Gevelimpregnering
4  Kruipruimterenovatie
5  Zwambestrijding
6  Isochips® bodemisolatie
7  Kelderafdichting
8  Behandelen  

optrekkend vocht

Vestigingen: 
Alphen a.d. Rijn | Assen
Heerhugowaard

 0172 43 35 14
 www.vanlierop.nl

VCA* & ISO 9001
gecertificeerd
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Goed onderzoek een duurzame start bij renovaties
Van vakkundige inspecties en deskundig advies tot complete uitvoering. Ruime 
ervaring met het seriematig in kaart brengen van de onderhoudsstatus van 
uw woningen, met het accent op de kruipruimte. Een droge, geïsoleerde kruip-
ruimte betekent behoud van de constructie,  
beter leefklimaat en energiebesparing. 

1  Houtinsectenbestrijding 
2  Houtrestauratie
3  Gevelimpregnering
4  Kruipruimterenovatie
5  Zwambestrijding
6  Isochips® bodemisolatie
7  Kelderafdichting
8  Behandelen  

optrekkend vocht

Vestigingen: 
Alphen a.d. Rijn | Assen
Heerhugowaard

 0172 43 35 14
 www.vanlierop.nl

VCA* & ISO 9001
gecertificeerd

VanLierop.indd   1 02-04-19   09:45

T: +31 (0)174513094 E: info@tcvddool.nl I: www.tcvddool.nl

WIJ STAAN AL BIJNA 85 JAAR VOOR:

Een kostenefficiënt alternatief 
voor nieuwbouw

Verhogen 
van uw 
bedrijfsruimte 

betrouwbaar flexibel snelheid innovatief



Thema: Vloerrenovatie

Vloersysteem combineert 
comfort met duurzaamheid
Voor woningen met rottende vloeren en vloerbalken is een vloerrenovatie uiteraard hard nodig. Dat biedt bovendien 
de kans om de vloer qua comfort en energiezuinigheid up to date te maken. Een van de systemen die hiervoor 
gebruikt kunnen worden, is de Comfortvloer van Faber Betonpompen. Deze combineert een nieuwe vloer met meer 
comfort en duurzaamheid, en daarmee is de bewoner klaar voor de toekomst.

Tekst: Harmen Weijer

Sinds 2012 timmert Faber Beton-
pompen langzaam maar heel 
zeker aan de weg met het Com-

fortvloersysteem, vertelt Kees Korte-
kaas van Faber Betonpompen. “We 
gebruiken onderdelen van het sys-
teem al veel langer, al sinds de jaren 
’90. Maar we bieden het als een sys-
teem sinds 7 jaar aan.” 
Het systeem bestaat uit een schuim-
betonnen vloer, die op de onder-
grond in de kruipruimte wordt aan-
gebracht. “Om optrekkend vocht 
tegen te gaan brengen we eerst een 
dampdichte folie aan, waar het 
schuimbeton op wordt gegoten. 
Daarboven komt een noppenvloer 
met  vloerverwarming, die wordt 
aangesloten op de bestaande cv. Ten 

slotte wordt de vloer afgewerkt met 
een anhydrietdekvloer.” 

Ter plekke aanmaken
Dat dit soort vloersystemen steeds 
vaker worden toegepast, heeft een 
aantal redenen. Kortekaas: “Allereerst 
levert het aanbrengen van dit systeem 
veel minder rommel op dan andere 
systemen, wat voor de bewoners en 
de omgeving veel minder stress ople-
vert. Er is ook geen opslagruimte voor 
die materialen nodig, want we nemen 
alle basismengsels mee en maken het 
ter plekke aan. En tot op de liter 
nauwkeurig, dat is ook nog eens 
duurzaam want het levert vrijwel 
geen restmateriaal op. Daarnaast gaat 
het aanbrengen ook snel: in drie dag-

delen brengen we de drie verschillen-
de fases aan. Na het aanbrengen van 
de schuimbetonnen vloer laten we 
deze ongeveer een week drogen. 
Daarna brengen we de vloerverwar-
ming en anhydrietvloer in twee dag-
delen aan. Dus in 8 dagen tijd heb je 
een nieuwe vloer.”

De dekvloer bestaat uit anhydriet met 
speciaal geselecteerd zand en water. 
Deze samenstelling geeft de vloer een 
grote buig- en treksterkte (“5 keer 
sterker dan een cementdekvloer") en 
daarmee een geringe krimp. Het ligt 
eigenlijk los van de schuimbetonnen 
vloer en wanden, waardoor er ook 
veel minder contactgeluid met de 
buren ontstaat. “Daarnaast geleidt 

een anhydrietvloer warmte heel goed, 
en dat komt het comfort en duur-
zaamheid ten goede.”
Vooral voor particulieren en klein-
schalige woonprojecten is Faber nu 
druk doende, en dat is de afgelopen 
jaren geleidelijk maar structureel veel 
meer geworden. De pijlen zijn nu 
gericht op projecten van woningcor-
poraties. “Van circa 100 systemen per 
jaar in 2012 halen we nu wel 900 sys-
temen per jaar. Corporatiewonignen 
zijn voor ons zeker een belangrijk 
doel voor de komende jaren. Het is 
ook bij uitstek een geschikt systeem 
voor dit soort woningen, omdat de 
verwerkingstijd zo snel is.” 

Meer info: www.fabercomfortvloer.nl

Er is 
tijdens het 
werk geen 

opslagruimte 
voor materialen 
nodig, want alle 

basismengsels 
worden 

meegenomen en 
ter plekke 

aangemaakt.

Het systeem bestaat uit een schuimbetonnen vloer, die op de ondergrond in de 
kruipruimte wordt aangebracht. Daarboven op worden leidingen van de vloerwar-
ming geplaatst.

Als laatste wordt de vloer afgewerkt met een anhydrietdekvloer.
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Vloeren weer vlak 
in eeuwenoud  
Deventer pand
Een 17e eeuws pand renoveren is vooral rekening houden met het 
feit dat geen muur, vloer of dak gelijkloopt. Vooral het niet waterpas 
hebben van de vloer is voor bewoners reden om die tijdens de 
renovatie te egaliseren. Bijkomend e�ect is dat het contactgeluid 
heel fors omlaag wordt gebracht. Maar in een heel oud pand vraagt 
dat wel om een specifieke aanpak. En dat is precies wat er gebeurt in 
Deventers oudste particuliere winkel die nog in gebruik is, de Deven-
ter borstelwinkel. 

Tekst: Harmen Weijer

Het eeuwenoude pand uit 1600 
aan de Menstraat in de bin-
nenstad van Deventer is al 

sinds 1860 familiebezit van eigenares-
se Mirjam Nijbroek. Haar overgroot-
vader Hendrik Jan Nijbroek begon er 
een haardoekweverij en zeeftenmake-
rij, die later is overgegaan in borstel-
makerij en -winkel. “In dit pand ben 
ik als jong meisje opgegroeid. Ik heb 
het nu in gebruik als borstelwinkel, 
en omdat dit het oudste particuliere 
winkeltje in de binnenstad van 
Deventer is, komen veel VVV-rondlei-
dingen bij mijn pand. En net als toen 

wil ik er weer boven gaan wonen.” 
Maar dat wil ze wel doen naar de hui-
dige maatstaven, met meer comfort 
en in energiezuiniger pand. “Sinds de 
jaren vijftig is nauwelijks iets gedaan 
aan het pand boven de winkel. Dat 
wordt echt tijd, zoals de ramen die nu 
van isolatieglas worden voorzien. 
Toen ik nog jong was stonden in de 
winter de ijsbloemen aan de binnen-
kant van het raam. En er wordt een cv 
geïnstalleerd, want er stonden overal 
gaskachels. Het meest noodzakelijke 
was toch wel toiletvoorzieningen 
boven, want we gingen vroeger nog 

naar het buitentoilet.” Voor aanne-
mersbedrijf Haafkes betekende het 
vooral eerst binnenwanden strippen, 
want zoals de architect en Mirjam 
Nijbroek wilden, wordt de woonka-
mer en keuken één geheel. “De tus-
senmuur is dan ook gesloopt. En ook 
is mijn douche nu het toilet, en is op 
de tweede verdieping een badkamer 
gerealiseerd.” Daarvoor is zelfs de vli-
zotrap naar de zolderverdieping in 
zijn geheel verplaatst. En op die zol-
derverdieping is een plaatsje gevon-
den voor de cv-ketel. 

Authentieke balken
De authentieke kenmerken wil Mir-
jam wel graag behouden en waar 
mogelijk weer laten terugkomen. 
“Zoals in de grote slaapkamer, waar 
de oude balken weer tevoorschijn 
komen achter de beplating vandaan.” 
En ook in de badkamer heeft Jurgen 
Rodijk van Haafkes een oude balkver-
binding opnieuw nagemaakt, om zo 
het 17e eeuwse karakter in een 21e 
eeuwse badkamer te doen herleven. 
“We hebben ook op verzoek van Mir-
jam de lijsten van de kozijnen in de 
woonkamer in onze eigen werkplaats 
op maat laten maken. Ze wil graag die 

stijl van vroeger weer terugzien.”
Iedere aannemer die in een eeuwen-
oud pand renovaties heeft uitgevoerd, 
weet dat je in dit soort woningen veel 
dingen kunt aanpassen, maar dat je 
hoe dan ook te maken hebt met het 
feit dat geen enkele muur, vloer of 
plafond recht is. Dat houdt in dat de 
binnenmuren niet altijd aansluiten 
op de buitenmuren, zoals in de bad-
kamer. “Daar hebben we het dakraam 
vernieuwd, en die moet natuurlijk 
aansluiten op het pannendak. Dat 
kwam niet overeen met de binnen-
muren, en dat verschil zie je”, weet 
Rodijk. 

Vloeren
Maar Mirjam Nijbroek maalt daar niet 
om. Wat wel een probleem opleverde, 
zijn de vloeren. Het hoogteverschil van 
enkele centimeters is - ondanks het 
kleine formaat woning - toch merk-
baar. En ook het contactgeluid is te 
veel naar de huidige maatstaven. 
“Daarom maken we hier gebruik van 
Fermacell Estrich vloerplaten 2E32, in 
combinatie met egalisatiekorrels,” laat 
Rodijk zien. Deze vloerelementen 
bestaande uit twee in de fabriek ver-
lijmde Fermacell gipsvezelplaten van 

Het pand uit 1600 aan de Menstraat in de binnenstad van 
Deventer is hard toe aan een renovatie.

Jurgen Rodijk van aannemersbedrijf Haafkes rijt de egalisatiekorrels van Fermacell 
af in een regelwerk op de oude vloer.
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150 x 50 cm met een dikte van 10 mm 
mm, en aan de rugzijde een plaat van 
10 mm minerale wol met hoge isola-
tiedichtheid. 
Die twee lagen zorgen voor een mooi 
vloerveld, klaar voor verdere verwer-
king van de vloer, vertelt technisch 
specialist Wouter van der Velde van 
Fermacell.“Daarnaast worden hier 
egalisatiekorrels gebruikt, die niet 
geheel vlakke vloervelden door bij-
voorbeeld verzakkingen, weer egaal 
kunnen maken. Dit is een droog ega-
lisatiesysteem, wat heel geschikt voor 
in dit soort oude panden als in 
Deventer, met veel houten balkcon-
structies. Je wilt daarin geen vocht 
toevoegen, zoals met een cement-
vloer, want dat zou het kurkdroge 
hout weer kunnen laten werken of 
rotten. En je wilt ook niet al te veel 
massa toevoegen, want de draagcon-
structie is niet berekend op die toege-
voegde massa.”

Circulaire korrels
De egalisatiekorrels zijn zowel droog 
als licht, zoals ook in de woonkamer 
in het Deventer pand zijn gebruikt. 
Deze zijn op een damp-open folie, die 
op de oude vloer is gelegd, uitge-
strooid in een regelwerk op de oude 
vloer. Door deze waterpas af te rijen 
is de vloer weer vlak. Van der Velde: 
“Die korrels maken we door gebruikte 
cellenbetonblokken te malen; dus het 
is ook nog eens een mooi circulair 
product. En omdat het korrels zijn 
van verschillende grootte, haken ze 
als het ware in elkaar. Daardoor krijg 
je een heel stabiel vloerveld. We kun-
nen in woningen tot 10 cm hoogte-
verschil hiermee oplossen. Om voor 
een goede, hakende werking van de 
korrels is 1 cm het minimum. Voor 
golvende vloeren met meerdere hoog-
teverschillen is het dan ook een ideale 
oplossing.” 
Belangrijk is wel dat bij het verwerken 
van deze korrels er door de vakmen-
sen niet direct over wordt gelopen. 
“Dan ontstaan er deuken in de korrel-
vloer, wat de draagkracht van de 
vloer elementen aantast. Dat heeft 

De woonkamer wordt één geheel met de keuken, nadat de tussenmuur is wegge-
haald (zie foto rechts voor de oude situatie).

Belangrijk detail in de afwerking van de vloerelementen zijn de steenwollen 
randstroken tussen de wanden en de vloerplaten. Die zorgen ervoor dat flankerend 
geluid niet via de muren naar beneden kan gaan.

vooral gevolgen voor de afwerkvloer, 
die daarboven op komt. Stel dat dit 
een tegelvloer is en je gaat er stevig op 
staan, dan kan de Fermacell vloer 
naar beneden buigen en de tegel daar 
bovenop kan breken.”
Op de korrelvloer kunnen de vloer-
elementen los worden neergelegd, 
maar ze mogen niet aan de onder-
grond worden bevestigd, zo laat 
Rodijk ook zien in Deventer. “De pla-
ten worden onderling wel bevestigd, 
maar met kleine schroeven. Als je ze 
namelijk vastschroeft aan de oude 
vloer, wordt het geluidswerende 
karakter in één keer tenietgedaan.” 

Randstroken
Dat is ook het geval aan de muurkant, 
waar steenwollen randstroken tussen 
de wanden en de vloerplaten liggen. 
Van der Velde van Fermacell legt uit 
waarom: “Dat voorkomt dat flanke-
rend geluid via de muur van boven 
naar beneden gaat. De trillingen van 
het lopen op de vloer worden name-
lijk opgenomen door de randstroken 
en niet doorgegeven aan de muur. 
Daarnaast zorgen deze randstroken 
ervoor dat bij brand geen brandover-
slag kan plaatsvinden via de zijkant. 

Want de vloerelementen zelf zijn wel 
60 minuten brandwerend, maar als er 
ruimte is tussen vloerelement en 
muur gaat de brand daar doorheen. 
Er worden nog wel eens randstroken 
gebruikt van natte systemen, zoals 
zandcementdekvloeren. Dat is niet 
brandwerend, want dat zijn plastic 

stroken die makkelijk wegbranden.”
In Deventer is Haafkes – en installa-
teur Assendorp – nog 3 weken bezig 
om een markant pand uit de IJssel-
stad weer in oude luister te herstel-
len. Maar dan wel op die manier dat 
bewoning ervan conform de wensen 
en eisen zijn van de 21e eeuw. 

Eigenaresse Mirjam Nijbroek gaat weer in haar 
ouderlijk huis wonen boven haar borstelwinkel in de 
binnenstad van Deventer.

In het eeuwenoude pand is geen muur recht, en dat is 
vooral te zien in de badkamer waar een nieuw dakraam 
is geplaatst.

Om het authentieke karakter tot op detailniveau terug 
te brengen zijn nieuwe lijsten van de kozijnen in de 
woonkamer in Haafkes eigen werkplaats op maat 
gemaakt.
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Machinaal cement strijken met 
nog bredere banen

De Floormaster Clapa is met ingang van dit jaar 
vernieuwd. Daar het oude model, welke overigens nog 
steeds leverbaar is, een baan tot maximaal 90 cm 
breed vlak maakte, vergroot net nieuwe model dit met 
40 cm tot 130 cm.

Door de uitschuifbalk en de nieuwe manier van specie 
vooruitschuiven blij� er langs wanden slechts een 
strookje van 3 cm over, dat dient te worden vlak 
gestreken met de hand. De grotere, excentrisch 
draaiende pad is ook nieuw. Deze zorgt voor een nog 
betere verdichting.  De Floormaster is even nauwkeurig 
als vroeger; afwijking van 1 mm op een afstand van 10 
meter tot de laser, dit is vrijwel niet te behalen met 
handwerk
Daarnaast blij� de Floormaster de goedkoopste 
elektrische rei die er verkrijgbaar is. Iedere cementdek-
vloerlegger met respect voor eigen lijf, kan de belasting 
van rug en schouders wel tot 80% verminderen. 
Daarmee is de nieuwe Floormaster Clapa een ‘must’ 
voor elke cement dekvloer legger 

De Floormaster is snel en eenvoudig te reinigen, slijtage 
is er nauwelijks. De machine wordt geleverd met 
standaard reserveriem en enkele relais, zodat stilstand 
nooit voorkomt. Slijtdelen zijn bij Mortelcentrales op 
voorraad en gewoonlijk binnen 24 uur na bestelling bij u 
op locatie.

Om overtuigt te raken van de unieke eigenschappen van 
deze machine, kunt een vrijblijvende demonstratie 
aanvragen op uw eigen bouwplaats.

Meer informatie of een demonstratie? Neem contact op 
met Mortelcentrales Nederland BV of bezoek onder-
staande website. 

Mortelcentrales Nederland BV 
www.mortelcentrales.nl/clapa

Voor iedere renovatieklus een 
oplossing
Bostik is wereldwijd een toonaangevende producent 
en specialist in lijmen, kitten, mortel- en afdichtings-
systemen die toegepast kunnen worden in nieuwbouw 
en renovatieprojecten. Professionals over de hele 
wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van haar 
producten, klantgerichte organisatie en heel belangrijk 
een uitgebreide technische ondersteuning. 

“Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke 
onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Het motiveert 

ons om continu te werken aan nieuwe productontwik-
kelingen waarbij economische prestaties en bescher-
ming van het milieu hand in hand gaan.”

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing 
op maat. Daarom is het assortiment van Bostik breed en 
specifiek tegelijk. Reinigen, voorbehandelen, vullen, 
repareren, uitvlakken, egaliseren, lijmen, kitten, voegen. 

Bostik onderscheidt hierin de volgende segmenten: 
Universele bouwlijmen en kitten, houtlijmen, isolatie-
lijmen, pu-foams, technische sprays, Gevelplaat- 
lijmsystemen, een speciaal lijmsysteem om steenstrips 
duurzaam, snel en schoon te verlijmen, producten ten 
behoeve van Luchtdicht Bouwen, Brandwerende 
afdichtingen, Tegeltechniek, Stukadoorstechniek, Wand- 
en Vloertechniek, Vochtweringstechniek en Hoveniers-
techniek. 

Binnen dit ruime assortiment bevinden zich tal van 
producten die bij uitstek geschikt zijn bij veel verschil-
lende soorten renovatieklussen. Binnen, buiten, van 
kelder tot dak. Met een grote betrokkenheid bij klanten 
en de vertaling van vakmanschap naar praktische 
toepassingen is Bostik dan ook een gerespecteerde 
producent en partner bij zowel kleine als grote nieuw-
bouw- en renovatieprojecten. “Professionals in de bouw 
kiezen niet voor niets voor de vertrouwde kracht van 
Bostik. Kijk voor meer informatie eens op onderstaande 
website en neem gerust contact met ons op.”

Bostik 
www.bostik.nl

BENG-proof, biobased én 
comfortabel
Fermacell is overtuigd van de kansen voor een 
duurzaam gebouwde samenleving. Het biedt zeer 
goede kansen bij BENG-indicator 2, primair energiege-
bruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh/m2 
gebruiksoppervlakte per jaar, nodig voor o.a. verwar-
ming en koeling. Lage temperatuur verwarmingssyste-
men zoals vloerverwarming, hebben een positieve 
invloed op de BENG-eisen. 

De combinatie vloerverwarming en fermacell Vloerele-
menten hee� zich de afgelopen jaren ruimschoots 
bewezen en wordt op grote schaal toegepast in 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Naast de zeer 
goede warmtespreiding zijn de vloerelementen dé 
ideale oplossing om tegelijkertijd aan de geldende 
brand- en geluidseisen te voldoen. Verwarming, koeling, 
brandscheiding en geluidisolatie in slechts 30 mm!  

Overheidsgebouwen moeten vanaf dit jaar voldoen aan 
de BENG-eisen. In verband met de grote groepen 
mensen in deze gebouwen, moet het vloerveld een hoge 
punt- en gelijkmatig verdeelde belasting op kunnen 
vangen. De fermacell® Vloerelementen zijn uitvoerig op 
belasting getest en kunnen daarom heel goed in 
overheidsgebouwen en scholen worden toegepast.

Ook worden de fermacell Gipsvezelplaten opgenomen in 
de Nationale Milieu Database. Het voorschrijven en 
toepassen hee� hierdoor een positieve invloed op de 
milieuprestatie van gebouwen. Het is een zeer duur-
zaam product, dat enkel bestaat uit gerecycled papier, 

gerecycled gips en water. Ook voor het WELL-keurmerk 
-dat ingaat op een gezond binnenklimaat van gebou-
wen-, bieden deze vloerplaten goede perspectieven. De 
gipsvezelplaten zijn namelijk biobased en hebben een 
accumulerend en vochtregulerend vermogen. Zo wordt 
de behaaglijkheid van een gebouw sterk verbeterd. 
Kortom: aan gebouwen waar duurzaamheid in de meest 
brede zin gevraagd wordt, levert Fermacell een zeer 
positieve bijdrage.

fermacell 
www.fermacell.nl

Breed inzetbaar door vederlicht 
gewicht
Snel en doeltre�end een houten vloer renoveren, met 
minimale stappen en een zeer beperkte hoeveelheid 
afval? Door het geringe gewicht en de keuze uit meer 
dan 90 verschillende liggerlengtes is de Havebo 
SL-Combinatievloer in vrijwel alle situaties toe te 
passen. 

Deze vloer met stalen liggers is door zijn vederlichte 
gewicht heel breed inzetbaar binnen de renovatie. In 
Nederland zien we nog heel veel verouderde woningen 
met een houten, niet geïsoleerde vloer. Doordat de 
Havebo SL-Combinatievloer qua gewicht vergelijkbaar is 
met de oude vloer in zo’n woning, hoef je in de meeste 
gevallen niks aan de constructie te doen. Bovendien 

komt er weinig of geen zaagwerk aan te pas bij het 
plaatsen van de vloer, omdat de stalen liggers qua 
afstand exact zo zijn geplaatst als die in vergelijkbare 
betonnen vloerdelen. Daardoor passen er standaard 
´broodjes´ in. Dit bespaart uiteraard niet alleen afval, 
maar ook kosten. De stalen liggers zijn net als de 
voorgeboorde hoeklijnen voorzien van een Magnelis 
beschermlaag. Deze coating zorgt ervoor dat de 
vloerdelen tot 10 keer beter beschermd zijn tegen 
corrosie dan verzinkt staal. 

De stalen ligger zelf weegt 5 kg per strekkende meter. 
Samen met de afwerklaag bedraagt het gewicht van de 
SL-Combinatievloer slechts 21 kg/m2 en inclusief 
druklaag maximaal 136 kg/m2. Op de stalen hoeklijn 
wordt zelfklevend oplegvilt bevestigd, voor een prettige 
verwerking van de stalen liggers. De Rc-waarde van de 
Havebo SL-Combinatievloer bedraagt 3,00 t/m 6,50 
m2.K/W. De stalen liggers hebben een garantie van 50 
jaar tegen corrosie.

Havebo 
www.havebo.nl
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Lecol: jouw partner bij 
vloerrenovatie

Je vindt bij Lecol producten van de hoogste kwaliteit 
voor het installeren, afwerken, renoveren en onder-
houden van allerlei soorten vloeren, zoals egaliseer-
middel, parketlijm, parketlak, impregneerolie, 
schuurmateriaal, parketschuurmachine en onderhouds-
middel. Maar, is dát waarvoor jij als professionele 
parketlegger of sto� eerder ’s ochtends de wekker zet? 
Niet helemaal. 

Met goede producten alleen kom je er niet. Of het nou 
gaat om een grootschalig renovatieproject of een kleine 
installatie: het eindresultaat valt of staat met de manier 
waarop een project gemanaged wordt. Wat je nodig 
hebt is expertise. Mensen met relevante knowhow, veel 
ervaring en bovenal een fl inke portie persoonlijke 

betrokkenheid. Dat niet alleen, je wilt natuurlijk ook 
anytime, anyplace informatie inwinnen en producten 
bestellen. Dat kan bij Lecol. Om jou als partner dus 
optimaal te ontzorgen, ondersteunt Lecol je zowel 
persoonlijk als digitaal. 

Samen met jou als partner zoekt Lecol constant naar 
nieuwe toepassingen en producten. Met gerenommeer-
de leveranciers zoals Wakol, Loba, Lägler en sia 
Abrasives zoekt Lecol naar hoe het nóg beter en nóg 
slimmer kan. Een voorbeeld van de samenwerking is de 
unieke tweelaags onzichtbare watergedragen lak 
LOBADUR 2K InvisibleProTect AT waarmee je in 1 dag 
een vloer kunt lakken met de uitstraling van onbehan-
deld hout. Lijkt onmogelijk. Is het niet. 

LECOL CHEMIE BV
www.lecol.nl

Snelst verpompbare vloer ter 
wereld voor droge én vochtige 
ruimtes
Nooit meer kiezen en wisselen tussen een anhydriet 
vloeivloer of zandcement smeervloer. De nieuwe GDM 
710 omnifl ow gietdekvloermortel van Omnicol Flooring 
biedt het beste van deze beide toepassingen. Het is 
daarmee de snelste dekvloer ter wereld die zich 
uitstekend laat verpompen. 

Dit product presteert dankzij volledige vochtbestendig-
heid ook prima in natte ruimtes, waardoor je de mortel 
in alle ruimtes in één keer kunt laten doorvloeien. 
Zonder het (af)rijen van een zandcement smeervloer. Zo 
ben je als verwerker of opdrachtgever met één product 
klaar, zowel in nieuwbouw als renovatie. Met extreem 
korte droogtijden, zodat er gedurende het gehele 
bouwproces snel door kan worden gewerkt. Net als bij 
anhydriet is 1.000 m2 per dag met GDM 710 omnifl ow 
geen enkel probleem. Met de pomptruck of zakgoed-
pompsystemen zijn alle verdiepingen te bereiken. Ook 
in geval van hoogbouw. Deze gietdekvloermortel is 
dankzij zijn homogene samenstelling en uitgekiende 
viscositeit geheel zelfverdichtend. Hij vloeit volledig om 
de gelegde slangen of buizen heen. Omdat er hierdoor 
geen ongewenste isolerende luchtholtes ontstaan, 
bereikt de stralingswarmte optimale waarden. 

Daardoor is GDM 710 omnifl ow goed te combineren met 
lagetemperatuurverwarming zoals vloerverwarming. 

Bovendien hoe�  er 
vanwege de hoge druk-

sterktes slechts een dunne 
laag te worden aangebracht. Zo bespaar 

je niet alleen materiaal en arbeid, maar draag je 
eveneens bij aan een maximale opbrengst van het 
verwarmingssysteem en minimalisering van het 
energieverbruik.

Omnicol
www.omnicol.eu

De oplossing voor 
probleemvloeren
REDU-PANEL is een ideale oplossing voor het egalise-
ren van een houten draagvloerconstructie.
Naast het egaliserende vermogen, zorgt REDU-PANEL 
voor hoge contactgeluidreductie op houten
draagvloerconstructies.

Naast dat het product eenvoudig en met weinig stof te 
zagen is, hoef je het ook niet te schroeven. De panelen 
worden namelijk aan elkaar verbonden door een veer- 

en groefverbinding aan elkaar te verlijmen. De vloer is 
daarna direct beloopbaar. REDU-PANEL hee�  een 
handzame afmeting van 240 x 60 cm. Een verwerker 
legt door deze eigenschappen met gemak 35% meer 
vierkante meters per dag! Het product is uitstekend 
toepasbaar voor renovatie van houten draagvloercon-
structies.
REDU-PANEL is een product van Unifl oor uit Deventer. 
Benieuwd naar dit product en het zelf ervaren? Vraag 
dan via onderstaande website een gratis handmonster 
aan.

Unifl oor
www.unifl oor-ondervloeren.nl

De kunst van oppervlakte 
voorbereiding
Blastrac is een toonaangevende internationale 
ontwikkelaar en fabrikant van apparatuur voor 
oppervlaktebehandeling. Het bedrijf hee�  een volledig 
assortiment van meer dan 50 verschillende machines 
voor het voorbereiden en onderhouden van vloeren en 
andere horizontale en verticale oppervlakken.

De machines worden volledig intern ontwikkeld en 
gebouwd en ingezet voor een diversiteit aan toepassin-
gen. Van luchthavens waar platformen worden gereinigd 
en worden voorzien van een verbeterde grip tot 
toepassingen op wegen en natuurlijk industriële- en 
decoratieve vloertoepassingen.

Blastrac hee�  een volledig assortiment machines en 
diamantgereedschappen voor het schuren polijsten van 
vloeroppervlakken. Als het gaat om industriële vloeren 
hee�  Blastrac een volledig assortiment specifi eke tools 
ontwikkeld om aan alle behoe� en op het gebied van 
coating verwijdering (zoals epoxy), renovatie en 
voorbereiding van industriële vloeren te voldoen.

Benieuwd naar het complete aanbod? Bekijk het aanbod 
en de verschillende toepassingsmogelijkheden op 
onderstaande website.

Blastrac
www.blastrac.eu

Ruimte voor nieuwe 
vloerisolatie-specialisten
De SBVN is een unieke kleine branchevereniging voor 
specialisten in vloerisolatie op basis van refl ecterende 
folies. Dertig jaar geleden opgericht als lobby-club is 
de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie 
Nederland getransformeerd naar een branchevereni-
ging van circa vij� ig meest kleine bedrijven. Kwali-
teitsverbetering, kennisuitwisseling, eerlijke voorlich-
ting en een betrouwbare installatie bij de particulier 
zijn de meest in het oog lopende speerpunten. 

De SBVN is dus geen consument gerichte organisatie 
maar biedt wel aan woningeigenaren en huurders een 
platform met voorlichting, achtergrondinformatie en 
onpartijdige hulp bij het vinden van een passende 
installateur met het meest geschikte product. De SBVN 
wil ook feiten en fabels duiden. 

“Isolatie op basis van refl ectiefolie - in welke vorm ook 
-  is gebleken het meest e¦ ectief te zijn en ook meest 
duurzaam. Onze leden zijn vooral actief in vloerisolatie 
- niet te verwarren met ‘kruipruimte-isolatie’ al hoort 
een vochtwerende bodemfolie wel tot de vaste 

ingrediënten. De SBVN-installateurs hechten grote 
waarde aan de gezondheidsaspecten voor bewoners, 
aan het circulaire aspect en de kleinste LCA (levens-
loop) van de materialen.”

Op lange termijn ziet het bestuur als kernopdracht voor 
de SBVN: et bieden van totaaloplossingen voor een 
gezond binnenklimaat met zo min mogelijk milieubelas-
ting, startend vanuit vloerisolatie. Het bestuur van de 
SBVN-brancheorganisatie is op zoek naar nieuwe leden. 
Onder het motto: ‘Samen sterk en goed geïnformeerd, 
vaak in onderlinge vriendschap!’ Kijk voor meer 
informatie op onderstaande website. 

SBVN
www.sbvn.info

Bovendien hoe�  er 
vanwege de hoge druk-

sterktes slechts een dunne 
laag te worden aangebracht. Zo bespaar 



SL-Combinatievloer
Een universele vernieuwing, licht, snel en uitwisselbaar

MAATWERK • Meer dan 90 verschillende liggerlengtes
DOELTREFFEND • Renovatie, aanbouw en verbouw 
UITWISSELBAAR • Vulelement toepasbaar op betonnen en stalen ligger
ISOLEREND • Rc. 3,00 t/m 6,50 m² K/W (oplopend per Rc. 0,50 m² K/W)
SNEL • Winst door snelle verwerking (één werkdag)

www.havebo.nl

PERFECTE GELUIDS-ISOLATIE

GOEDE WARMTE-ISOLATIE

VERBETERT DE TOEGANKELIJKHEID

MAAKT DE GALERIJ WATERDICHT

AANGENAME STROEFHEID

GEEN VERKLEURINGEN

VALBREKEND

Virulyweg 1 - Almelo - 31 (0)546 - 850466  - www.pamalmelo.nl

GALERIJ
VERHOGING

Isorub: rubber met 
bijzondere isolatie

GELUIDS-
REDUCTIE OP 
LOOPGELUID
IS MINIMAAL 

50%

Ideaal daglicht!
Hoogwaardige kunststoffen 

scheppen onbeperkte mogelijkheden. 
In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. Van Boven geldt 
als pionier op het gebied van kunststof bouwproducten en heeft zich ontwikkeld tot 
één van de belangrijkste producenten van kunststof daglicht producten. Voor vrijwel 

iedere toepassing wordt een lichtdoorlatend kunststof product geleverd. 

Schelluinsestraat 52-56

4203 NN Gorinchem

Telefoon 0183 63 34 77

www.van-boven.com

Lichtplaten Lichtstraten

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar info@artilan.nl
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Snel funderen met 
schroe�undamenten

Snelfunderen B.V. is een bedrijf dat schroe
undamen-
ten van diverse merken verkoopt en deze ook mon-
teert. Met een schroe
undament kan snel, exact en 
duurzaam een fundering worden geïnstalleerd. 
Schroe
undamenten zijn in Nederland reeds een 
bekend product in de overkapping branche. Toch 
worden er continue nieuwe toepassingen gevonden 
waar schroe
undamenten interessanter en e�ciënter 
kunnen zijn dan traditionele methoden. 

Een schroe�unda-
ment hee� talloze 
voordelen. Zo zijn 
er geen graafwerk-
zaamheden nodig 
en hoe� er geen 
beton gestort te 
worden. Dit 
scheelt een hoop 
tijd, ook omdat er 
geen droogtijd is. 
Het fundament is 
vervolgens direct 
belastbaar waarbij 
een zeer grote 
belasting mogelijk 
is. De fundering 
hee� voldoende 
diepte voor een 
vorstvrije aanleg. 

De schroe� undamenten zijn onderhoudsvrij, beschikken 
over een lange levensduur en zijn herbruikbaar want 
eenvoudig weer uit te draaien.

Snelfunderen is naast onder andere  overkappingen, 
tijdelijke woningen en zonneweides steeds meer actief 
in fundering voor de renovatie markt. “We zijn recent in 
contact gekomen met het Havebo montage team. 
Specialisten in het monteren van renovatievloeren. In 
oudere woningen worden op deze manier de houten 
balken vervangen door materiaal van deze tijd. Duur-
zaam en bestand tegen warmte, kou en vocht. Schroef-
fundamenten spelen hierbij een belangrijke rol om de 
deining van de nieuwe vloeren tegen te gaan.”

Op deze manier blij� Snelfunderen hun bestaande 
producten ontwikkelen en worden interessante nieuwe 
markten zoals o.a de renovatiemarkt in de gaten 
gehouden en waar nodig aangeboord om klanten te 
voorzien in een kostene�ciënte, duurzame en solide 
oplossing. 

Snelfunderen 
www.snelfunderen.nl

Voor elke vloer een geschikte 
isolatiefolie
Voor elke situatie produceert Isofolie bv een geschikte 
en eenvoudig te verwerken isolatiefolie die zorgt voor 
energiebesparing én verhoging van het wooncomfort. 
Alle geproduceerde folies beschikken minimaal over een 
ISSO gelijkwaardigheidscertificaat. Daarnaast laat 
Isofolie bv veel van haar producten extra testen in 
geaccrediteerde laboratoria volgens Europese normen. 
Zo is er een Isofolie met een lambdawaarde van 0,0198 
W.m/K conform EN 12667. Dat is uniek voor een 
isolatiefolie.

Met productiefaciliteiten in Duitsland en Nederland 
bedient Isofolie bv vanuit het zuiden in Nederland veel 
klanten in de Benelux en Duitsland. De zeer robuuste 
alleskunner Isofolie is verkrijgbaar in verschillende 
hoogtes en afmetingen. Veel gebruikt onder vloeren en 
kelderplafonds, maar zeker zo goed toepasbaar in 

wanden en daken. De Isofolies zijn o.a. verkrijgbaar via 
Raab Karcher tot en met de Rc waarde 5,0 m2.K/W.

Speciaal voor onder vloeren produceert Isofolie de 
compacte en zeer e�ectieve Trifoil. Deze drie- of 
vierlaagse reflecterende folies worden onder de vloer 
gevuld met lucht. Daarnaast voorkomt een bijbehorende 
folie verdamping van vocht vanuit de bodem waardoor 
ook de karakteristieke geur uit de kruipruimte ver-
dwijnt. De Trifoil is exclusief verkrijgbaar via Isolatie 
Depot (www.isolatie-depot.nl) en hee� een maximale 
Rc van 4,1 m2.K/W.

Isofolie bv zoekt in het hele land nieuwe verwerkers om 
aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen bij 
kleinere- en grotere verduurzamingsprojecten. Woning-
corporaties en isolatie bedrijven verkiezen nl. steeds 
vaker de verwerkersvriendelijke Isofolieproducten 
vanwege de geur- en chemievrije verwerking en de 
minimale overlast tijdens montage voor de bewoners.

Isofolie 
www.isofolie.com

Verantwoord renoveren met 
droogbouw en- 
natbouwsystemen

Energietransitie, klimaatakkoord, gasloos bouwen, 
energie neutraal: allemaal termen van deze tijd. Maar 
hoe doe je dat nou bij renovatie? Laag temperatuur 
verwarmingssystemen vragen andere manieren van het 
verspreiden van de warmte in de woning. 

Renovatie en monumenten vragen om vernieuwende 
oplossingen. Zo hee� WARP Systems systemen die op 
de vloer, de wand of het plafond geplaatst kunnen 
worden. Dit zijn het SpeeTile natbouwsysteem en het 
SpeeTherm droogbouw systeem.

Het SpeeTile natbouwsysteem is zeer geschikt voor 
vloer, wand en plafond. Met een opbouwhoogte vanaf 
15mm inclusief de afwerklaag is het een van de laagste 
vloerverwarmingssystemen in zijn soort. Het systeem 
wordt op de vloer afgewerkt met een egalisatiemortel 
en op de wand en het plafond met stuc.

Het SpeeTherm droogbouwsysteem bestaat uit EPS-
vloerplaten waarin Aluminium profielen worden gelegd. 
Het hele systeem wordt droog verlegd en kent dan ook 
een zeer schone manier van verwerken. Het is licht en 
kan daardoor ook op minder stabiele houten vloeren 
geplaatst worden. Het systeem is demontabel waardoor 
bijvoorbeeld een monument zonder schade voorzien kan 
worden van vloerverwarming. Ook dit systeem hee� een 
opbouwhoogte vanaf 15 mm.

Door de lage opbouwhoogte ligt het vloerverwarmings-
systeem dicht onder het te verwarmen oppervlak 
waardoor de verwarming snel reageert. Bijkomend 
voordeel is dat de watertemperatuur lager kan worden 
ingesteld wat een betere COP van de warmtepomp 
oplevert.

WARP systems 
www.warp-systems.nl

Verwarmingssysteem zonder 
ketel en radiatoren
Entrasol presenteert CNT-IR verwarmingssystemen. 
Een verwarmingssysteem op basis van elektrische 
energie, waarbij koolstofdeeltjes ter grootte van een 
miljardste meter elektriciteit geleiden. Deze weerstan-
den zijn in staat om elektrische energie om te zetten in 
warmte met een e�ciëntie van bijna 100% met een 
infrarood- stralingsaandeel (IR) van 97%. “Onze 
CNT-IR-systemen zijn hierdoor meer dan 40% e�ciën-
ter dan de standaard toegepaste elektrische verwar-
mingssystemen.” De Entrasol systemen werken op 24 
Volt.

De CNT-IR-verwarmingssystemen verwarmen eigenlijk 
op dezelfde manier als de zon. Daardoor worden 
comforttemperaturen sneller bereikt. “Met infra-
roodwarmte voelen 
mensen zich al bij 
kamertemperaturen 
van 18 tot 20°C 
comfortabel. Dit is 
ook goed voor de 
gezondheid: de 
kamerlucht blij� 
koel, is niet droog 
en wordt niet 
omhooggestuwd. Er 
ontstaat een 
aangenaam 
binnenklimaat. 

Infrarood verwarming zorgt voor een gelijkmatige 
verwarming van de muren en voorwerpen in de gehele 
ruimte. ”

De laagspanningstechniek van 24 Volt is absoluut 
ongevaarlijk en maakt het mogelijk de warmtebanen 
zonder enig risico onder muur-, plafond- en vloerbedek-
kingen te plaatsen. “De installatie is bovendien zeer 
eenvoudig en makkelijk te combineren met zonnepane-
len. Het product is doorboorbaar, af te knippen en vergt 
geen onderhoud. Omdat het gaat om slechts 24 volt is 
het inderdaad zeer veilig.” 

Entrasol levert het volledige pakket (verwarming en 
randapparatuur) inclusief 10 jaar garantie.

Entrasol 
www.entrasol.nl
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Interview

“Renoveren met baksteenstrips 
zorgt voor flinke CO2-reductie”
De renovatie van miljoenen Nederlandse woningen naar een energetisch hoger niveau hoe� 
de �pisch Nederlandse aanblik van bakstenengevels niet te veranderen. Want onze wonin-
gen zijn uitstekend geschikt voor steenstripsystemen voorzien van een kleine bakstenen 
strip en een 10 tot 16 cm dikke laag isolatie. Nu is nog een transformatie nodig in de nog 
letterlijk ingebakken gewoonte om huizen van volle bakstenen te bouwen en te renoveren. 
CEO Jean-Pierre Wuytack van bakstenenfabrikant Vandersanden wil voorop gaan in die 
verandering.

Tekst: Harmen Weijer

Dat in Nederland gebouwen al 
eeuwenlang gebouwd worden 
met bakstenen komt uiteraard 

doordat ze gemaakt worden van 
rivierklei. Dit doorgaande proces 
zorgt ervoor dat qua grondstoffen het 
maken van bakstenen circulair 
genoemd kan worden, stelt Wuytack. 
“Echter: het bakken van deze stenen 
kost wel veel energie: meer dan 1000° 
Celsius is daarvoor nodig. Daarom 
zijn we al jaren druk doende om de 
CO2-uitstoot van onze productie te 
verlagen. In alle fabrieken die Vander-
sanden zelf heeft neergezet, winnen 
we restwarmte terug en hebben we 
nieuwe, veel energie-efficiëntere 
ovens geplaatst. In 1 van de 3 Neder-
landse fabrieken die we in 2017 in 
Nederland van CRH Clay Division 
hebben overgenomen, in Beek, gaan 
we nog dit jaar een warmteterugwin-
installatie plaatsen.”
Het toont aan dat het Vandersanden 
menens is met de klimaatdoelstellin-
gen vanuit het Parijse klimaatakkoord, 
en de Nederlandse inspanningen 
daarvoor. En daarin gaat het bedrijf 
ver, vertelt Wuytack. “In Tolkamer 
vervangen wij drie oudere ovens van 
de straatstenenfabriek door 1 energie-
zuinige oven. Die zorgt voor 25% min-
der energieverbruik per jaar, maar de 
terugverdientijd is meer dan 30 jaar. 
Kortom: hiermee geven we een state-
ment af dat onze sector zijn verant-
woordelijkheid neemt. En wij in het 
bijzonder willen hiermee aangeven 
dat we de referentie willen zijn voor 
onze branche.”
In dat kader past het ook dat de 
fabriek in het Brabantse Hedikhuizen 
niet alleen het gehele dak heeft volge-
legd met zonnepanelen, die 30% van 
het eigen stroomverbruik gaan 

opwekken. “Er is ook een plan om de 
restwarmte van onze fabriek te herge-
bruiken in een warmtenet voor het 
hele dorp Hedikhuizen.”

3 M’s
Het is niet het enige waarvoor Van-
dersanden zich inzet om de wereld 
een stukje mooier achter te laten. “Wij 
hebben het altijd over de 3 M’s: milieu, 
maatschappij en mens. Voor wat 
betreft maatschappij ondersteunen 
we veel organisaties, zowel lokaal als 
internationaal. Denk aan verenigin-
gen in de dorpen en steden waar onze 
fabrieken staan, maar ook ondersteu-
nen we bouwprojecten in het buiten-
land, zoals de Maggie-tent. Deze dub-
belwandige tentconstructie kan in 
probleemgebieden een oplossing zijn 
voor tijdelijke huisvesting van bijvoor-
beeld scholen. Vorig jaar gingen er een 
paar tenten naar Kameroen, dit jaar 
naar Noord-Irak en de komende jaren 
naar Kenia en Bangladesh.”

Verantwoordelijkheid
Mede dankzij deze ambities mag 
Wuytack zich een jaar de Belgisch-
Limburgse ondernemer van het jaar 
noemen. Maar het gaat de CEO voor-
namelijk om het nemen van verant-
woordelijkheid. “We zeggen wat we 
doen, en we doen wat we zeggen: eer-
lijk en integer. En dat is ook precies 
waarom we willen inzetten op steen-
strips. Als onze sector hier vol op 
inzet, dan is een CO2-reductie van 
80% in 2050 haalbaar.” 
Het vraagt wel om een ander bouw-
systeem. Wuytack: “Ons E-Board sys-
teem is daarvoor bijzonder geschikt: 
daarmee isoleer je én werk je je bui-
tenmuren in één keer af. Het is op 
twee manieren te gebruiken: tegen de 

bestaande gevel aan of door de oude 
gevel af te breken en als nieuwe bui-
tengevel te plaatsen. Dat er vaak geko-
zen wordt voor de eerste variant, 
komt omdat deze gevelrenovatie uit te 
voeren is terwijl de bewoner gewoon 
in zijn woning kan blijven. Het is ook 
te gebruiken als de gevel en voegen 
wat minder van kwaliteit zijn. In dat 
geval is verankering aan de binnen-
muur noodzakelijk door het gebruik 
van langere pluggen.”

Steenstripmallen 
Wat Wuytack wel ziet is dat de hogere 
kosten van een dergelijk systeem vaak 
de bottleneck is bij bijvoorbeeld 
woningcorporaties. “Die hogere kost-
prijs wordt veroorzaakt door drie pro-
cessen, die zeker te tackelen zijn. 
Allereerst worden veel bakstenen 
steenstripsystemen uitgevoerd door 
eerst volle stenen te bakken en daarna 
te verzagen. Dat is niet alleen minder 
klimaatvriendelijk; het is ook duurder. 
Wij gebruiken echter steenstripmal-
len, waardoor de prijs van een steen-
strip tussen 15 en 20% lager ligt dan 
een volle steen. Daarmee compense-
ren wij de tweede oorzaak: de beno-
digde mortellijm die duurder is dan 
gewone mortel. Dan is er nog de ver-
werking: omdat dit anders werken is 
dan wat we al eeuwen doen, namelijk 
metselen, moeten we dat nog in de 
vingers krijgen. Dat kost tijd.”
Maar dat de renovatiesector op het 
vlak van bakstenen verandert is een 
feit. Wuytack: “De energietransitie is 
daarbij de motor, zonder dat het type-
rende aanzicht van Nederlandse wij-
ken verandert. Neem het recente pro-
ject in Eindhoven (zie kader): die 
ambitie in Nederland vind ik heel 
bewonderingswaardig.”

NOM-renovatie met 
nieuwe buitengevel in 
Eindhoven

Woningstichting ‘Thuis in Eindhoven 
renoveert 195 woningen in de wijk 
’t Ven naar nul op de meter (NOM). 
De wijk ’t Ven is een van de lande-
lijke proefwijken om van het 
aardgas af te gaan. Deze renovatie is 
een van de eerste projecten. De 
afgelopen maanden hee� bouwcom-
binatie Huybregts Relou en Van 
Santvoort Bouw een modelblok van 
negen woningen gerealiseerd, 
waarna de rest in de loop van de 
komende maanden gerenoveerd 
wordt. 

Er komt er een compleet nieuwe 
geïsoleerde buitenschil van Vander-
sanden omheen. Het dak wordt 
vernieuwd inclusief zonnepanelen. 
Bestaande kozijnen worden vervan-
gen, voorzien van drievoudig 
isolatieglas. De kruipruimte wordt 
geïsoleerd. Tevens worden de 
woningen all-electric gemaakt. 
Daarvoor gaat de cv-ketel eruit en 
wordt een warmtepomp geïnstal-
leerd. 

In de overige woningen van deze 
wijk denkt de gemeente Eindhoven 
aan het doortrekken van het 
Meerhovense warmtenet naar ‘t 
Ven. Die plannen voor het warmte-
net zijn nog in een beginstadium, 
dus voor de renovatie van de 
woningen komt dit te laat. ’Thuis 
onderzoekt wel met de gemeente of 
het mogelijk is de latere nieuwbouw 
aan te sluiten op het warmtenet.

”Als onze sector 
vol op inzet op 

steenstrips, dan is 
een CO2-reductie 
van 80% in 2050 

haalbaar.” 
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In Groningen is een horecapand gerenoveerd, waar E-Board isolatie en strippen zijn bevestigd.

In de Eindhovense wijk ’t Ven zijn de gevels van woningen aan de Cornelis 
Bijnkershoekstraat voorzien van nieuwe steenstripgevels en daken.



Tiberius 3
6121 HB Born
046 850 35 35
info@isofolie.com www.isofolie.com

dé producent  
voor vloerisolatie

Voor elke situatie produceert Isofolie bv een geschikte 
en eenvoudig te verwerken isolatiefolie die zorgt voor 
energiebesparing én verhoging van het wooncomfort. 

Speciaal voor onder vloeren produceert Isofolie 
de compacte en zeer effectieve Trifoil. Deze drie- 
of vierlaagse reflecterende folies worden onder de 
vloer gevuld met lucht. Daarnaast voorkomt een 
bijbehorende folie verdamping van vocht vanuit 
de bodem waardoor ook de karakteristieke geur 

uit de kruipruimte verdwijnt. 

Specialist in vloerrenovatie en herstel

info@nieuwenhuis.nl    073-5482482
Hambakenwetering 22, 5231 DC s’Hertogenbosch

www.bouwtotaal.nl
B o u w T o t a a l  p l a t f o r m  v o o r  b o u w e n d  N e d e r l a n d

www.renovatietotaal.nl

Bekijk RenovatieTotaal 
nu ook online!
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Installatienieuws

Aandacht voor legionella
Besmetting met de legionellabacterie vindt plaats als 
besmet water wordt verneveld en de bacterie wordt 
ingeademd. In doucheruimtes waar het water langere tijd 
stilstaat, of waar de temperatuur niet boven de 60˚C 
uitkomt, moet er uit voorzorg gehandeld worden om 
legionella te voorkomen. A.O. Smith is als leverancier van 
warmwaterboilers preventief 
bezig met legionella. Sommige 
van de toestellen hebben een 
legionella-preventie program-
ma geïntegreerd in de boiler. 
Bij andere toestellen wordt 
gebruik gemaakt van een 
externe regeling om legionella 
te voorkomen. Installateurs wordt gewezen op een aantal 
noodzakelijke maatregelen. Zorg ervoor dat de tempera-
tuur van de warmwatervoorziening minimaal 60˚C is 
gedurende 1 uur per week. De bacterie kan namelijk niet 
leven bij temperaturen boven de 60˚C. Dit is vooral ook 
belangrijk bij zonneboilers. Deze moeten voorzien zijn van 
een naverwarming die het water minimaal 1 keer per 
week gedurende 1 uur boven de 60˚C houdt. 
Informatie: www.aosmithinternational.com

Urban Energy subsidieregeling
De vernieuwde Urban Energy subsidieregeling richt zich 
specifiek op innovatieprojecten als de opwekking van 
zonne-energie via PV-technologieën en de integratie van 
zonnestroomsystemen op daken, in gevels en ook in het 
buitengebied. De subsidieregeling is interessant wanneer 
u producten en diensten voor duurzame energieopwek-
king, energiebesparing en/of een flexibele betrouwbare 

energie-infrastructuur voor 
de gebouwde omgeving 
ontwikkelt. Ook projecten 
voor civiele infrastructuur 
en op water (drijvende 
systemen) komen in 
aanmerking voor subsidie. 
De nieuwe subsidieregeling 

Urban Energy is op een aantal punten veranderd. Zo is 
bijvoorbeeld Programmalijn 0 verwijderd. Deze ging over 
korte-termijninnovaties aardgasloze wijken, woningen en 
gebouwen. De nieuwe DEI+regeling stimuleert voortaan 
innovaties op dit gebied. Ook de inhoudelijke beschrijvin-
gen van de programmalijnen zijn aangepast. 
Informatie: www.rvo.nl

DigidealGO versnelt innovatie
De DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) 
moet zorgen voor snellere digitalisering van de bouw-
sector. Voorzitter Richard Tieskens: “De DigiDealGO staat 
voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, 
eigenaarschap en organisatie van data en informatie in 
de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens 
rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontslui-
ten.” De bouw speelt een sleutelrol in de grote opgaven 
om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig 
Nederland. Zo stree� de sector naar 100% energie-
neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen 
vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. 
Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het 
behalen van deze opgaven, zoals verwoord in De 
Bouwagenda. De DigiDealGO gee� invulling aan de 
digitaliseringsopgave. “Willen we in een flink tempo, op 
een hoog kwaliteitsniveau én e¡ciënt bouwen, dan zijn 
digitalisering en informatisering essentieel. Er gebeurt al 
veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de 
verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat 
we de krachten nu bundelen’, zegt voorzitter Doekle 
Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Neder-
land. Terpstra benadrukt dat Techniek Nederland al jaren 
een voortrekkersrol hee� op het gebied van digitalise-
ring. Dat hee� onder meer het 2BA-artikelbestand op 
basis van het Europees Technisch Informatie Model 

(ETIM) opgeleverd. Momenteel werkt de ondernemersor-
ganisatie aan de ontwikkeling van een ‘open Uniforme 
Objecten Bibliotheek’ om de leden te ondersteunen bij 
het werken met BIM.
Informatie: www.techieknederland.nl

Techniekvragen beantwoord op 
Girlsday 
Hoe houd je een gebouw 
veilig met behulp van 
camera’s, toegangscontrole 
en brandmeldinstallaties? En 
wat moet je daarvoor 
kunnen? Het antwoord op 
deze en vele andere vragen 
kreeg een groep vmbo-meiden van het Citadel College op 
bedrijfsbezoek bij Schekman Totaaltechniek in Nijmegen. 
Het bedrijfsbezoek vond plaats in het kader van Girlsday, 
een dag waarop meisjes bij door het hele land kennisma-
ken met bèta, techniek en ICT. De meiden bouwen een 
mini-belinstallatie: ze buigen een pvc-buis, leggen de 
bedrading, monteren de stekker en sluiten een grote bel 
aan. Na 30 minuten doorwerken en veel lol is elke 
installatie klaar. Stekker erin en testen maar! De meiden 

blijken aanleg te hebben voor 
het installatievak: elke bel gaat 
af zodra de stroom erop gaat. 
“Meiden kiezen uit zichzelf niet 
snel voor techniek,” stelt 
decaan Monique Vermeulen. 
“Daarom proberen we ze met 
Girlsday te laten kennismaken 
met techniek, zodat ze hun 
beeld kunnen verbreden. Na 
afloop van zo’n dag zijn veel 
meiden vaak erg enthousiast 

over techniek en weten ze dat het veel breder is dan 
pakweg het repareren van een auto.” Girlsday 2019, een 
initiatief van VHTO, wordt in samenwerking met 
TechniekTalent.nu en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap georganiseerd.
Informatie: www.techniektalent.nu

Voorkom brand bij 
zonnestroomsystemen
TNO hee� in opdracht van RVO.nl (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) een verkennende studie 
verricht naar een aantal incidenten met brand bij 
zonnepanelen. In de inventarisatie bekeek TNO alle 27 
bekende incidenten uit voornamelijk 2018. Hiervan 
waren er 23 bij woningen; dit is 0,014% van de ongeveer 
170.000 geïnstalleerde systemen in 2018. In een aantal 
gevallen is de oorzaak van de brand niet direct te 
herleiden. Uit ervaringen en studies uit het buitenland 
blijkt echter dat onvakkundige installatie een veelvoorko-
mende oorzaak is van incidenten. Het combineren van 
verschillende merken stekkers van hetzelfde ±pe 
(cross-mating) en het onvakkundig verbinden van 
stekkers aan kabels zijn hierbij de meest risicovolle 
factoren. Een belangrijke observatie uit het rapport is dat 
er relatief veel brand-incidenten waren bij zogenoemde 
in-dak systemen in vergelijking met op-dak systemen. De 
panelen bevinden zich dan op kortere afstand van 
materialen als dakfolies en isolatiemateriaal, dit vergroot 
het risico. Op grond van de bevindingen doet TNO de 
aanbeveling om per direct installateurs voor te lichten 
over de noodzaak van deugdelijke connectorverbindin-
gen. Verder adviseert TNO om normen en/of richtlijnen 

voor het voorkómen van cross-mating van connectoren te 
formuleren. Daarnaast pleit TNO voor het realiseren van 
een nationale testfaciliteit om in samenwerking met 
marktpartijen en brandweer stress tests te kunnen 
uitvoeren op zonne-energiesystemen op daken en risico’s 
in kaart te kunnen brengen. Zo’n faciliteit is van groot 
belang om de ontwikkeling van (geïntegreerde) zonne-
energie systemen en met name de veiligheid daarvan te 
kunnen bevorderen.
Informatie: www.tno.nl

Designprijzen 
voor verlichting
Signi³, wereldleider in 
verlichting, hee� tijdens de 
2019 iF Design Awards liefst 
10 awards in de categorie iF 
Product Design en met 1 award in de categorie iF 
Communications Design gewonnen. Daarbij gaat het om 
zowel design als innovatie. Beide elementen spelen een 
cruciale rol in de transitie van conventionele naar 
energiezuinige LED- en connected verlichtingssystemen 

en services. De awards variëren van draadloze, op het 
netwerk aangesloten kantoorverlichting tot de nieuwe 
Philips Hue app die feedback van gebruikers integreert 
om het voor hen nog gemakkelijker te maken om thuis 
die ene, speciale sfeer te creëren en hun woning zoveel 
slimmer te maken. Olivia Qiu, Chief Innovation O¡cer bij 
Signi³. “Design is geen bijzaak om producten er aantrek-
kelijker uit te laten zien. Vanaf het begin maakt het deel 
uit van elke beslissing die we nemen met als uitgangs-
punt de behoe�e van de klant.”
Informatie: www.signi�.com/nl-nl

Warmtepomp voor hoge 
temperatuur verwarming
Ter uitbreiding van het assortiment warmtepompen is er 
de nieuwe lucht/water-warmtepomp CHA-monoblock van 
Wolf. Een robuust product geschikt voor hoge tempera-
tuur verwarming, speciaal ontwikkeld voor een eenvou-
dige installatie en extra lange-termijn gebruik. De hoge 
aanvoertemperatuur tot 70 °C zorgt voor thermische 
legionellabescherming, 
zonder gebruik van het elek-
trisch element. Dankzij het 
standaard gebruik van 
invertertechnologie 
verwarmt en koelt de 
warmtepomp met ideale 
modulatie. Dit zorgt voor 
aangename warmte in de 
winter en zachte verkoeling 
in de zomer. De CHA kan op 
een vloerverwarmingssysteem of bestaande (LT-) 
radiatoren worden aangesloten. Het standaard ingebouw-
de verwarmingselement van 9 kW, dat wordt geregeld op 
basis van de vraag, dient als betrouwbare vermogensre-
serve voor lange koude periodes. De verdamper is 
standaard voorzien van Blue-Fin coating. Daarmee wordt 
de verdamper optimaal beschermd en ontstaat minder 
snel rijpvorming. De ontdooicyclus wordt hierdoor korter, 
wat ten goede komt aan het rendement. De langzaam 
draaiende ventilator met uilenvleugelconstructie, 
geleidingsgeometrie en inbedding van de componenten 
in een geluidsisolerende EPP-kern zorgen ervoor dat de 
eindgebruiker en de omgeving niet gehinderd worden 
door het geluid van de warmtepomp.
Informatie: www.wolf.eu 
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Prijzen in euro’s en exclusief BTW. Aanbiedingen zjn geldig in actiemaand of zolang de voorraad strekt.
Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

GELDIG T/M 30 JUNI 2019

€ 54,90
1873640

Steekbeitelset
6-delige steekbeitelset, geleverd in een houten opbergkist.
Beitel uit chroom-mangaan staal met 2-componentenhandvat.
Set bestaat uit 6, 10, 12, 18, 26 en 32 mm beitels.

Steenbeitel
Uit gesmeed chroom-vanadium staal met slagvaste, geharde kop.
De beitel wordt geleverd met handbeschermer.

Vanaf € 6,90

Handzaag
Met gecoat blad voor lage wrijving en hardpoint tanden. Het 
2-componenten handvat is voorzien van aftekenhoeken voor
45 & 90º. Zaag is geschikt voor afkorten en schulpen en heeft 
een universele tandvorm. Lengte 550 mm met 7 tanden per inch. 

€ 9,00
1873006

Moker
Duits model met essen steel. 
Gewicht: 1000 gram

€ 8,90
1870110

Rolbandmaat
Met automatisch blokkerende nylon gecoate band. Tweezijdig 
bedrukt, aan één zijde �uorescerend voor goede zichtbaarheid. 
Lengte 5 meter, 25 mm brede band.

€ 11,90
1875046

Handzaag
Met gecoat blad voor lage wrijving en hardpoint tanden. Het 

Vanaf € 8,90

Sloopbeitel
Gemaakt van 8-kant speciaal gesmeed gereedschapsstaal.
Aan de ene kant voorzien van een smalle beitel en aan de andere kant
van een gebogen spijkertrekker.

€ 29,00

Werklamp
Accu werklamp met een brandtijd tot 7 uur. Maximale lichtopbrengst 1280 lumen. 
Met 3 standen schakelaar (0/400/1280 lumen) en led batterij-indicator. 
Stof- en waterdicht volgens IP67.

1885106

Uit gesmeed chroom-vanadium staal met slagvaste, geharde kop.
De beitel wordt geleverd met handbeschermer.

Vanaf € 6,90

Artikel Lengte Werkbreedte Prijs

1877066 165066 250 mm 16 mm € 6,90

1877068 165068 300 mm 18 mm € 7,90

Artikel Lengte Dikte Prijs

1870402 104102 600 mm 18 mm € 8,90

1870404 104104 800 mm 20 mm € 9,90

€ 11,90

Met 3 standen schakelaar (0/400/1280 lumen) en led batterij-indicator. 
Stof- en waterdicht volgens IP67.

6-delige steekbeitelset, geleverd in een houten opbergkist.
Beitel uit chroom-mangaan staal met 2-componentenhandvat.
Set bestaat uit 6, 10, 12, 18, 26 en 32 mm beitels.

2-componenten handvat is voorzien van aftekenhoeken voor
45 & 90º. Zaag is geschikt voor afkorten en schulpen en heeft 
een universele tandvorm. Lengte 550 mm met 7 tanden per inch. 

Bouwtotaal april - Ironside.indd   1 05-04-19   13:39
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Project

Bijna eeuwenoud bankgebouw  
in hartje Den Haag wordt luxe hotel
Een iconisch gebouw – of beter gezegd: gevel - midden in het centrum van Den Haag blij� 
behouden: de voormalige Haagse vestiging van de Rotterdamsche Bankvereeniging halver-
wege het Binnenhof en Paleis Noordeinde wordt getransformeer tot het eerste zogeheten 
voco-hotel van de InterContinental Hotels Group. 

Tekst: Harmen Weijer

UBM Development heeft daar-
voor een overeenkomst 
ondertekend met ICH. Na 

hotels in het VK en Australië wordt 
dit de eerste Nederlandse vestiging 
van deze ‘brand’, speciaal gericht op 
conversieprojecten. In opdracht van 
UBM is 01-10 Architecten geselec-
teerd om het ontwerp te maken, in 
samenwerking met een professioneel 
team van adviseurs. Daaraan doen 
onder andere Valstar Simonis, Pieters 
Bouwtechniek en Peutz mee.

Ornamenten 
De voormalige Haagse vestiging van 
de Rotterdamsche Bankvereeniging 
stamt uit 1923 en is een ontwerp van 

H.F. Mertens, tevens architect van het 
HAKA-gebouw en de ABN Amro aan 
de Coolsingel, beide in Rotterdam. De 
eclectische en imponerende gevel is 
rijk geornamenteerd met beelden uit 
het atelier van Hildo Krop. Medio 
jaren ‘90 is het pand echter ingrijpend 
gesloopt en verbouwd: alleen de voor-
gevel bleef staan. 
Daarachter verscheen een nieuw, 
modern complex met kelder, de hui-
dig Parkeergarage Noordeinde. Toen 
in 2016 ABN Amro de Kneuterdijk 
verliet kon de bestemming gewijzigd 
worden naar hotel.

In opdracht van de ontwikkelaar en 
eigenaar van het pand, UBM Deve-

lopment AG, ontwerpt 01-10 Archi-
tecten hiervoor momenteel het trans-
formatieplan. “Deze complexe opgave 
is een brede team inspanning, waar 
onder andere constructie, veiligheid, 
BREEAM-certificering en natuurlijk 
de inpassing van het hotelprogramma 
een boeiende puzzel vormen”, aldus 
01-10 Architecten.

Gastvrijheid
Architectonisch zijn er genoeg uitda-
gingen: hoe kan de statige en intimi-
derende bankarchitectuur van de 
voorgevel de gastvrijheid uitdrukken 
die bij een hotel hoort? Hoe kan de 
‘90s corporate look’ worden omge-
vormd naar een prettig en huiselijk 

interieur? Bovendien zal het nieuwe 
hotel een verbinding vormen tussen 
de statige Kneuterdijk en het chique 
Noordeinde. Onder een nieuwe luifel 
in het natuursteen kader komen gas-
ten in een koepelvormige vestibule, 
een verwijzing naar het verleden, 
alvorens het hotel te betreden. 

Na de receptie, de lobby in het 25 
meter hoge atrium en het restaurant 
volgt de tuin, die op zijn beurt via een 
onderdoorgang weer uitkomt op het 
Noordeinde. Deze gevarieerde 
sequentie biedt de kans om het hotel 
als ‘verborgen’ publieke ruimte meer 
te laten zijn dan haar 220 kamers. 
Het voco hotel opent eind 2020.

In hartje Den Haag 
wordt een 
voormalige 
bankgebouw 
getransformeerd 
naar een luxe 
hotel. Foto: UBM 
Development

Projectgegevens:
Opdrachtgever: UBM Kneuterdijk
Architect: 01-10 Architecten
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Advies installaties: Valstar Simonis

Advies bouw�sica en brandveiligheid: 
Peutz
Breaam advies: Build2live
Bouwtijd: 2018-2020
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Alumon lichtstraten, anders 
dan andere

De Alumon lichtstraten van kunststofleverancier ATLAS 
ACOMFA bv uit Noordwijkerhout zijn anders dan 
vergelijkbare systemen. Ze zijn altijd maatwerk en 
presteren optimaal op het gebied van kwaliteit en 
montagegemak. De lichtstraten zijn prima toepasbaar 
bij de bouw en renovatie van industriële bedrijfshallen 
en agrarische bouwwerken.

De Alumon lichtstraten zijn verkrijgbaar in een half-
ronde getoogde versie en in zadelvorm. Dit laatste �pe 
hee� exact dezelfde eigenschappen als het eerste maar 
is met een ietwat andere uitvoering geschikt voor 
hellende daken. “Waarin wij ons vooral onderscheiden 
is het gebruiksvriendelijke maatwerk”, vertelt directeur/
mede-eigenaar Corné Hulsebosch. “Bij de productie van 
deze lichtstraten werken we zoveel mogelijk met 
voorassemblage, vergelijkbaar met een IKEA–bouwpak-
ket. De constructie bestaat uit hoogwaardige aluminium 
profielen, kunststof (polycarbonaat) meerwandige 
lichtplaten en RVS-bevestigingsmaterialen. De licht-
straat wordt daarbij volledig volgens de specificaties 
van de klant samengesteld. 

Omdat de montage-instructies standaard worden 
meegeleverd, hoe� de aannemer of het montagebedrijf 
alles alleen maar in elkaar te zetten. Snel, gemakkelijk 
en gebruiksvriendelijk! En met een fabrieksgarantie van 
10 jaar is het eveneens een kwalitatief hoogwaardig en 
onderscheidend product.” De Alumon lichtstraten zijn 
overal toepasbaar dus ook bij renovatieprojecten. Alleen 
de maten van de dakopstand dienen exact opgegeven te 
worden. Daarom besteedt de onderneming extra veel 
aandacht aan het voortraject waarin de klant de 
precieze tekeningen ontvangt. 
Het familiebedrijf ATLAS ACOMFA bestaat bijna 70 jaar 
en importeert, distribueert en verhandelt kunststof 
plaatmateriaal voor dak-, wand- en geveltoepassingen. 
Daarnaast produceert en levert de firma constructies 
van aluminium en kunststof zoals de Alumon lichtstra-
ten. De onderneming, altijd al voorloper in productinno-
vatie, werkt nu aan vernieuwing van de website. “Daar 
staat bijvoorbeeld al een montagefilmpje op. Binnenkort 
kunnen onze klanten zelf online calculaties maken en de 
lichtstraten bestellen. Heel innovatief!”, besluit 
Hulsebosch.

ATLAS ACOMFA  
www.atlasacomfa.nl

Polyester lichtkoepels, van 
klein tot groot, tot zeer groot.

Ruim 60 jaar geleden vestigde Polycel Helden – Pan-
ningen zich op de markt als leverancier van polyester 
lichtkoepels in alle soorten en maten. Het bedrijf hee� 
jaren van grote productie-aantallen gekend.  De 
concurrentie van polycarboaat en acrylaat als alterna-
tief zorgde er echter voor dat Polycel zich in de 

breedte hee� doorontwikkeld. Polycel produceert 
inmiddels al vele jaren polyester Moskeekoepels, 
luifels, kunstwerken, designobjecten en alle aanver-
wante producten.

Maar de lichtkoepel loopt toch altijd nog als een rode 
draad door de totale productie. 
Het grote voordeel van polyester is dat het zeer sterk 
(doorvalbeveiligd/inbraakwerend) en vlamdovend is. 
Maar ook het formaat is zeker van doorslaggevende 
waarde. Waar de andere materialen een beperking 
hebben van 200 tot 250 cm in doorsnede, rijkt het 
polyester van Polycel naar een spanwijdte van meer dan 
500 cm doorsnede. En de vraag naar deze afmetingen 
komt nog geregeld voor. 

Een polyester lichtkoepel is na zo’n 30 tot 40 jaar toe 
aan vervanging. Als gevolg van de elementen slijt het 
polyester en komt het glasvezel bloot te liggen. Op dat 
moment verliest de koepel langzaam zijn waterdicht-
heid en ontstaat er polyesterrot. Ook zijn koepels van 
deze lee�ijd dermate verkleurd waardoor de transpa-
rantie afneemt.
Dat is dan ook de rede dat Polycel een heuse tendens 
waarneemt. Steeds meer oude lichtkoepels moeten 
worden vervangen. En omdat de Limburgers de oude 
mallen altijd hebben bewaard, kunnen ze deze vraag 
prima bedienen. Zo monteert Polycel tijdens het drukken 
van deze editie van RenovatieTotaal een hagelnieuwe 
koepel op het gebouw van Infrax te Hasselt (B).

Polycel 
www.polycel.nl

Nauwkeuriger kitten met 
kitgereedschap
Tijdens renovatiewerken snel en nauwkeurig een 
kitvoeg maken? Gebruik voor een optimaal eindresul-
taat de kitgereedschappen van FugenMeister. Kies 
bijvoorbeeld voor de flexibele kitspatels, verkrijgbaar 
in diverse vormen en breedtes. Daarmee creëert u over 
de volle lengte een egale afwerking. En er zijn nog 
meer FugenMeister kitgereedschappen. Kitten wordt 
geen nattevingerwerk meer!

Met de flexibele kitspatels van FugenMeister bereikt u 
met minder moeite een beter resultaat. Hiermee 
afmessen leidt tot een strak eindresultaat en een 
kwalitatief goede afdichting in elke gewenste vorm of 
breedte. Kortom: mooier, beter en sneller werken dan 
met een schuin afgezaagde elektriciteitspijp of natte 
vinger. Verkrijgbaar in diverse vormen, met ronde en 

rechte hoeken en in diverse breedtes. Elke set zit in een 
afsluitbaar opbergdoosje. 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt 
ook voor het verwijderen van kitvoegen uit 90-graden-
hoeken, bijvoorbeeld bij renovatie en onderhoud van 
keukens en badkamers. De FugenMeister Delta voegen-
snijder is daar speciaal voor ontwikkeld. Deze bestaat 
uit een comfortabele grip met een tweedelige mespunt 
die gedurende langere tijd vlijmscherp blij�. Bovendien 
zijn reservemesjes verkrijgbaar. De Delta voegensnijder 
kan worden toegepast op alle �pen afdichtingen en op 
alle harde ondergronden, zoals keramische tegels, 
graniet en marmer. 

Voor kostenbesparing voor minder materiaalverbruik 
zijn er nog meer handige kit-hulpmiddelen van Fugen-
Meister. Denk aan handige afsluitdoppen voor kitkokers 
en specialistische nozzles voor kitkokers. FugenMeister 
is verkrijgbaar bij bouwgroothandels, schildervakhan-
dels en ijzerwarengroothandels.

Primaverde BV 
www.primaverde.nl

Werkschoenen winnen?
In het kader van De Dag van de ZZP’er, hee� ASSENT 
een leuke winactie bedacht: win een paar Panda 
werkschoenen t.w.v. € 72,95! Het enige wat je hoe� 
te doen is: een actiefoto met jouw favoriete ASSENT 
werkkleding delen op de Facebookpagina van ASSENT.

Een vloer leggen, tegels zetten, schilderen of in de weer 
met gereedschap? Laat het zien!
Deel je leukste, meest unieke actiefoto op de Facebook-
pagina @Assent en win de Panda werkschoenen t.w.v.  
€ 72,95. De origineelste foto wint!
ASSENT wordt door heel Europa gedragen door vakman-
nen; van metselaars en schilders tot timmermannen en 
doe-het-zelvers. Sinds de jaren 90 werkt ASSENT met 
hen samen door ze te observeren en naar hun mening te 
vragen. Hierdoor hee� ASSENT werkkleding ontworpen 
die aan hun wensen en eisen voldoet. De kleding is 
hierdoor gebaseerd op eerlijk onderzoek en real life 
situaties. Tijdens het ontwikkelen van de collectie 
hebben zij rekening gehouden met drie belangrijke 
factoren: 1. Comfort & ontwerp, 2. Duurzaamheid en 3. 
Flexibiliteit. De maten van Assent gaan tot 3XL. De 
werkkleding van Assent hee� drievoudig gestikte naden 
en versterking op slijtagepunten. Als er niets bijzonders 
gebeurd, gaat de werkkleding van Assent jaren mee. In 
hun collectie vind je werkbroeken, werkshirt en -truien, 
jassen & accessoires.

ASSENT is, naast SafeWorker en KIXX, een eigen merk 
van Rehamij. Rehamij is totaalleverancier in persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Naast de eigen merken is 
Rehamij ook distributeur voor diverse toonaangevende 
merken. Bekijk het complete pakket in het good – bet-
ter – best principe, op onderstaande website.

Rehamij 
www.rehamij.nl
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Uit de praktijk van Duurzaam 
Funderingsherstel: Verzakking 
van een aanbouw
In 1984 betrok familie De Vries hun nieuwbouwwoning 
in Oppenhuizen. Ze woonden er prettig maar na een 
jaar of zes wilden ze toch iets meer ruimte hebben. Ze 
lieten een aanbouw aan de achterzijde van de woning 
bouwen. Hierin werd een prachtige nieuwe keuken 
geplaatst. 

Ze genoten enorm van de extra ruimte maar na een 
aantal jaren verschenen er een paar kleine scheurtjes in 
muren van de aanbouw. In eerste instantie geen reden 
tot paniek. Totdat de scheuren uiteindelijk zo groot 
werden dat de kou erdoor naar binnen stroomde en de 
aanbouw zichtbaar scheef stond. Dit kon niet de 
bedoeling zijn! 

De familie schakelde Duurzaam Funderingsherstel in en 
de technisch adviseur kwam gelukkig snel langs om de 
schade te onderzoeken. Eén van de funderingspalen 
onder de aanbouw was helaas bezweken. Hierdoor zakte 
de aanbouw van de woning af. 

De constructeur sloeg aan het rekenen en adviseerde 
om drie DFH-palen onder de fundering te plaatsen om 
de aanbouw te stabiliseren. In het gunstigste geval kon 
de fundering zelfs een stukje geli� worden zodat de 
scheuren bijna onzichtbaar werden. De constructie was 
er in ieder geval geschikt voor. 

Het installatieteam kwam ter plaatse en groef drie 
gaten, net onder de rand van de fundering, op de door 
de constructeur berekende plaatsen. Hierin draaiden ze 
de DFH-palen. Ze draaiden net zo lang door totdat de 
palen steun vonden op de vaste zandlaag. Aan de boven-
kant van de palen plaatsten ze een bracket en schoven 
deze onder de fundering. Door middel van hydraulische 
druk werd de bracket op spanning gezet. Op het 
moment dat de druk vijf ton bereikte, kwam de 
aanbouw in beweging. Het lukte om het hele object 
terug te li�en naar zijn oorspronkelijke niveau. Van de 
ontstane scheuren was praktisch niets meer te zien. 

De brackets werden met moeren stevig op hun plaats 
verankerd. Het installatieteam dichtte de gaten en 
werkte alles netjes af. Familie De Vries was opgelucht 
dat hun probleem verholpen was en dat ze weer konden 
genieten van hun woning. Deze aanbouw zal nooit weer 
verzakken. 

Duurzaam Funderingsherstel 
www.duurzaamfunderingsherstel.nl

Ook bij renovatie komt daglicht 
van boven

Op zoek naar maatwerk bij het renoveren van een 
lichtstraat? Van Boven Projectbouw beheerst dit 
specialisme tot in de finesses. Deze pionier op het 

gebied van kunststof bouwproducten zorgt dat een 
lichtstraat, lichtwand of lichtkoepel geheel voldoet 
aan de actuele isolatie-eisen en er weer jaren tegen 
kan.

Na verloop van tijd komt er een punt dat het dak, en 
daarmee ook de daglichtconstructie, vervangen moet 
worden. In de meeste gevallen worden deze namelijk 
tegelijk aangepakt en opgeleverd. Daarbij is er steeds 
meer keus om een lichtstraat aan te laten sluiten bij de 
isolatiewaarden, waaraan een moderne dakconstructie 
vandaag de dag moet voldoen.

Van Boven Projectbouw hee� zich ontwikkeld tot één 
van de belangrijkste producenten van kunststof 
daglichtproducten. De kracht van dit bedrijf ligt in het 
aanbieden van maatwerkoplossingen. Iets dat zij al bij 
heel veel mooie projecten en renovaties hebben mogen 
doen, in de meer dan 65 jaar dat dit bedrijf bestaat. De 
klant kan aangeven wat voor constructie gewenst is, 
waarna het team van producent Van Boven zorgdraagt 
voor een soepel verlopende productie en vakkundige 
uitvoering.
Specifiek voor de renovatiemarkt van daglichtconstruc-
ties in Nederland, is Van Boven Projectbouw onlangs 
versterkt met een nieuwe accountmanager: Peter 
Bekers. In nauw overleg met de klant draagt hij vanaf nu 
door het hele land zorg voor de renovatie van lichtstra-
ten. Maar desgewenst ook voor het aanbrengen van 
lichtwanden of lichtkoepels. Of wat er verder aan 
daglichtelementen in een renovatieproject aan bod 
komt. Want de mogelijkheden zijn legio. 

Van Boven 
www.van-boven.com
 

Werkkleding geïnspireerd door 
de sportwereld
Fristads blij� hun assortiment werkkleding ontwikke-
len en introduceert nu een volledig nieuw kledingstuk 
op de markt. Friwear Tights is een sterke en duurzame 
werklegging met ingebouwde kniebescherming en 
bijhorende shorts. Geïnspireerd door de sportwereld, 
biedt Friwear Tights maximale flexibiliteit en comfort 
voor op het werk.

“Het lichaam is het belangrijkste gereedschap dat een 
vakman gebruikt. Comfortabele werkkleding is essenti-
eel bij het tillen van zware voorwerpen evenals je vrij en 
ongehinderd kunnen bewegen. Friwear Tights zijn de 

eerste in hun soort en we geloven dat veel mensen het 
sportieve gevoel zullen waarderen. Met de bijpassende 
shorts ben je volledig uitgerust voor een dag hard 
werken - terwijl je net zo flexibel en comfortabel bent 
als wanneer je in de sportschool bent,” legt Anastasios 
Lappas uit, Head of Design & Innovation bij Fristads.
De Friwear Tights zijn het eerste kledingstuk dat wordt 
gelanceerd in het nieuwe Fristads segment Friwear, een 
revolutionaire collectie van flexibele op sport gebaseer-
de werkkleding. De nieuwe tights hebben gebreide, 
stretchkniezakken van duurzaam CORDURA®. De hoogte 
van de kniebeschermers in de kniezakken kan worden 
aangepast. De tights zijn unisex en perfect te combine-
ren met de werkshorts om zo een praktische en 
flexibele outfit samen te stellen voor zowel werk binnen 
als buiten, maar zijn uiteraard apart verkrijgbaar.

Fristads 
www.fristads.com

KwaliteitsAward 
Gevelsystemen 2018 uitgereikt 
De KwaliteitsAward Gevelsystemen 2018 is gewonnen 
door TGI afbouw uit Voorthuizen. De prijs waardeert 
deelnemers van Stichting Gevelgarantie die in een jaar 
de beste kwaliteit buitengevelisolatie realiseren. Er 
waren 3 genomineerden: TGI afbouw, Korrekt Stuka-
doorsbedrijf en BSK Prefabs. 

Een stukadoorsbedrijf ontvangt de KAG Award op basis 
van de projectcontroles van buitengevelisolatie door de 
certificerende instellingen. TGI afbouw hee� in 2018 de 
beste score in relatie tot de hoeveelheid meters 
buitengevelisolatie gerealiseerd. 

Over de projecten van TGI afbouw is de jury van mening 
dat de werkzaamheden ruimschoots voldoen aan de 
kwaliteitseisen van Stichting Gevelgarantie. Het bedrijf 
is zorgvuldig constant in de afgeleverde kwaliteit van de 
buitengevelisolatie. TGI afbouw specialiseert zich in het 
'lichte bouwen`: focus ligt op (na)isolatie systemen met 
een zeer grote variatie van afwerking mogelijkheden. De 
KAG Award is op 4 april uitgereikt aan Hens Alkema van 
TGI Afbouw (links) door directeur Stichting Gevelgaran-
tie Gerard Troost (rechts op de foto). 

De Kwaliteits Award Gevelsystemen (KAG Award) is in 
2009 in het leven geroepen om de deelnemers van 
Stichting Gevelgarantie te stimuleren hun werken zo 
foutloos mogelijk uit te voeren. De certificerende 
instellingen controleren alle punten die in de verwer-
kingsvoorschri�en zijn genoemd en rapporteren alle 
geconstateerde afwijkingen. Dat gee� jaarlijks inzicht 
in de prestaties van de verschillende bedrijven. De drie 
beste bedrijven worden genomineerd.

TGI Afbouw 
www.tgiafbouw.nl 
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