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Een complete  
metamorfose

Woningen van energielabel E naar A++

Door Joop Wilschut

Bestaande (sociale) woningbouw naar een beter 
 energielabel tillen, gebeurt vaak met installatietech-
nische ingrepen en na-isoleren. In de Poorterstraat in 
Montfoort zijn bij de renovatie van een rijtje van tien 
woningen van veertig jaar oud de zaken veel 
 drastischer aangepakt. De woningen hebben een 
compleet nieuwe buitenschil gekregen en zijn op de 
zolderverdieping fors uitgebreid. Het visuele 
 resultaat is verrassend.

De Poorters van Montfoort is het eerste experimentele project van 

Nederland in de sociale huursector, dat op basis van het Active 

 House-concept gerenoveerd is. Het concept heeft als doel duurzaam 

renoveren te vereenvoudigen om daarmee een positieve bijdrage te 

leveren aan de mondiale milieuproblematiek: woningen te creëren 

met een goede balans tussen energieontwerp, binnenklimaat en 

omgeving.

Het project is in consortiumverband gerealiseerd. Het renovatieconcept 

is ontwikkeld door de Velux Groep en Danfoss. De BouwhulpGroep in 

samenwerking met adviesbureau Nieman heeft het concept verder 

 uitgewerkt. BAM Woningbouw heeft voor de  ontwikkeling gezorgd. 

Alles in opdracht van woningcorporatie GroenWest.

Nieuwe buitenschil
Afgezien van een grondige wijziging van de installaties in de woningen 

uit 1972, is er ook bouwkundig fors ingegrepen. De woningen hebben 

een compleet nieuwe buitenschil gekregen en zijn aan de achterzijde 

op zolderniveau flink uitgebreid. Esthetica en wooncomfort waren bij 

het ontwerp belangrijk; de bewoners stonden centraal en moesten zich 

in hun ‘nieuwe’ woning prettig voelen.

De BouwhulpGroep heeft het nieuwe ontwerp gemaakt. Daarbij heb-

ben negen ‘verhalen’ als basis gediend voor het vinden van de ideale 

situatie. Deze ‘verhalen’ over onder andere ruimte creëren, energie 

besparen, daglicht laten toetreden en milieuaspecten, zijn uitgewerkt 

tot één ontwerp. Dit heeft ertoe geleid dat de woningen bijna tot op 

het casco gestript zijn en volledig nieuw opgebouwd.

Driedeling
Om met het dakvlak te beginnen; alle dakpannen zijn verwijderd en 

de bestaande constructie is tot op de gordingen gesloopt. Aan de zijde 

van de woningen met het grootste dakvlak (bijna een lessenaarsdak) is 

in het nieuwe dak een driedeling tot stand gekomen.

Het onderste deel, het dak boven de berging en de entreepartij, heeft 

een zinken dakbedekking gekregen van horizontale banen met daar-

omheen een verdiepte, duidelijk aanwezige bakgoot. Onder deze 

bedekking is nieuwe isolatie en nieuw dakbeschot aangebracht. Aan 

de binnenzijde is onder de gehandhaafde gordingen een afwerking van 

gipsplaten gekomen.

Op het middelste deel, tot aan de oude nok, is het nieuwe dak dicht-

gelegd met zonnestroomelementen. Dit is zodanig gedaan dat er in dit 

dakvlak geen scheiding meer zichtbaar is tussen de aangrenzende 

woningen. Onder de elementen is op de gordingen ook nieuw 

 dakbeschot en isolatie aangebracht en is een waterkerende laag EPDM 

dakbedekking verwerkt.

Het bovenste deel is helemaal nieuw en in een traditionele onderdak-

constructie uitgevoerd. Het bestaande dakvlak is vanaf de oude nok in 

lijn ongeveer anderhalve meter doorgetrokken en aan de andere zijde 

onder een steilere helling teruggeknikt, waarna het overgaat in een 

nieuw gevelsegment. De woningen in de oude situatie hadden aan die 

zijde een kort stuk hellende dakvlak met pannen en een stuk plat dak. 

Vóór de nieuwe gevel is op het resterende platte gedeelte nu een bal-

kon/terras gecreëerd. Bij dit nieuwe dakdeel zijn aan de zijde van het 

lange dak vier Velux dakvensters ingebouwd. Aan de ‘balkonzijde’ zijn 

dat drie geknikte combidakvensters geworden, waarvan er één een 

deurfunctie heeft, die toegang geeft tot het balkon/terras. Daarboven 

zijn drie zonnepanelen geïnstalleerd. De dakramen en panelen zijn 

rondom ingewerkt in een zinken dakbedekking, die bij de kopwonin-

gen is doorgezet op de wangen.

Smalle stenen
Ook de kopgevels en de gevels van de bergingen hebben een volledig 

nieuwe uitstraling gekregen; van een traditionele geelkleurige 
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De nieuwe situatie aan de achterzijde van de woning. De voorgevel in de nieuwe situatie.

De voorgevel in de oude situatie.

 gevelsteen naar een frisse, bijna witte steen, gemêleerd met enkele 

donkere stenen in een willekeurige patroon.

Het nieuwe metselwerk is opgetrokken in Beekstenen, een steen met 

normale afmetingen in het aanzien, maar dunner in de breedte. De 

keuze voor deze oplossing staat in verband met de breedte van de 

bestaande fundering. In de nieuwe gevelopbouw is de bestaande mine-

rale wol die in de spouw zat vervangen door platen PIR-isolatie. Met 

een traditionele samenstelling zou de nieuwe spouwmuurconstructie te 

breed worden voor de fundering. Vandaar dat men ervoor gekozen 

heeft bij de kopgevels alleen het buitenblad van de spouwmuurcon-

structie te slopen. Het binnenblad is dus blijven staan en daar werd een 

nieuw blad van de smalle steen voor gezet. Bij de bergingen is het half-

steens metselwerk wel volledig gesloopt en vervangen door nieuwe 

wanden met Beeksteen om in het zelfde aanzien te blijven. Deze gevels 

zijn aan de binnenzijde geïsoleerd en bekleed met een gipsplaatcon-

structie. De bergingen in de nieuwe situatie doen ook geen dienst meer 

als berging, omdat daar onder andere de nieuwe zonnestroominstallatie 

is geplaatst. Men kan er nog wel een paar fietsen in kwijt, maar niet 

alles wat men normaliter in zo’n ruimte opbergt. Ter compensatie heb-

ben de woningen in de tuin een nieuwe houten berging gekregen.

Passiefhuis kozijnen
In de oude situatie hadden de woningen aan de voor- en achterkant op 

zowel de begane grond als de verdieping aluminium schuiframen en 

-deuren met enkel glas (op sommige plaatsen dubbelglas) en een 

betimmerde borstwering. Al deze kozijnen zijn gesloopt en vervangen 
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door nieuwe prefab hsb-elementen met houten kozijnen en  drievoudige 

beglazing; passiefhuis kozijnen. In de voorgevel is de indeling zoveel 

mogelijk hetzelfde gehouden; in de achtergevel hebben de woning op 

de begane grond nu openslaande deuren en op de verdieping kozijnen 

met een grote glasoppervlak voor meer daglichttoetreding. De Velux-

vensters aan weerszijde van de vernieuwde en uitgebreide bovenverdie-

ping zorgen er voor dat ook deze ruimte in plaats van een donkere zol-

der nu een nieuw leefgebied is geworden met veel daglichttoetreding.

Tot slot nog iets over de vloeren. In eerste instantie wilde men de bestaan-

de begane grondvloer isoleren, maar uiteindelijk is er toch voor gekozen 

deze volledig te vervanging door een nieuwe constructievloer met in de 

dekvloer vloerverwarming. De eerste verdiepingsvloer is wel gebleven, 

maar ook daar is in de nieuwe dekvloer vloerverwarming opgenomen.

Alom tevredenheid
Medio maart kregen zeven bewoners na vijf maanden de sleutel terug 

van hun totaal gerenoveerde woning. De feestelijke opening van de 

modelwoning, medio april, vormde het sluitstuk van de renovatie van 

De Poorters van Montfoort. Voor het eerst in Nederland zijn woningen 

van veertig jaar oud duurzaam gerenoveerd. Het wooncomfort van de 

bewoners is verbeterd, doordat er meer leefruimte, daglicht en natuur-

lijke ventilatie is gecreëerd. Om te testen of de gestelde doelstellingen 

in de praktijk daadwerkelijk worden behaald, worden de woningen en 

de ervaringen van de gebruikers gedurende langere tijd gemonitord.

Voor alle betrokken partijen is dit een prestigieus en innovatief project 

geweest. Men wilde met dit project vooral kennis en ervaring delen. “De 

aanpak om het in consortiumverband te realiseren en innovatieve oplos-

singen door de markt toe te laten, was voor alle partijen nieuw”, aldus 

woningcorporatie GroenWest. “Het was ook belangrijk inzicht te krijgen 

hoe om te gaan met duurzame renovatie van de bestaande woningvoor-

raad. Het project toont aan dat de Active House-visie met een maximale 

energieprestatie, een hoge leefbaarheid en veel daglicht ook mogelijk is 

in bestaande woningen en niet voorbehouden is aan nieuwbouw.”

De uitbreiding op het dak met balkon/terras. De oude en nieuwe achtergevel naast elkaar.

De oude en nieuwe voorgevel naast elkaar.

Boven het metselwerk de uitbreiding bovendaks.
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