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De Haverlanden
Wageningen

Traditionele renovatie
met gevelisolatie geeft
wijk een nieuwe look
De renovatie van 124 woningen uit 1972 van
De Woningstichting in de wijk Haverlanden in
Wageningen resulteerde in een spectaculaire
verbetering van de isolatie van de huizen en gaf
de wijk als geheel een nieuwe look.
Zonder het buitenspouwblad te hoeven slopen,
zijn de woningen snel en doeltreffend geïsoleerd
met een buitengevelisolatie systeem van Sto.
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Architect
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Huurverhoging

Geen huurverhoging voor isolatiewerkzaamheden
(wel voor additionele opties zoals pv-elementen)

Totale investering (p. won.)

€ 54.000,-

Labelsprong

Van F/G naar B/A (bij PV toepassing)

Toegepaste producten

StoTherm Classic met Stolit K en StoColor Lotusan G

Henk Wildeman
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Jan van Soest
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De slechte staat van het metselwerk van de
124 rijwoningen Haverlanden in Wageningen
en de deels geïsoleerde spouw waren o.a.
aanleiding om de woningen aan te pakken.
De woningen zijn nu zo’n veertig jaar oud;
voor de corporatie een natuurlijk moment
om de woningen energetisch aan te pakken,
zodat deze de komende dertig tot veertig jaar
weer door geëxploiteerd kunnen worden.
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StoTherm Classic:
een prachtig en effectief gevelisolatie systeem
Door toepassing van het gevelisolatie systeem StoTherm Classic
steeg het energielabel van de huizen van gemiddeld G naar B, of
zelfs naar A als de bewoners kozen voor zonnepanelen.
StoTherm Classic is hier toegepast met een 90 mm dik hoogwaardige
EPS-isolatie plaat met daarop een wapeningslaag die de thermische
spanningen op de gevel verdeelt; hierdoor worden scheurtjes in het
stucwerk voorkomen. De wapeningslaag beschermt de gevel tevens
tegen schade als gevolg van het plaatsen van fietsen of klikos.
Ook is het tweelaags verfsysteem StoColor Lotusan G aangebracht.
Deze muurverf met het Lotus-Effect® houdt de gevel langer
droog en schoon, wat een aanzienlijke besparing oplevert op de
onderhoudskosten. De aanpak van Haverlanden met de focus op
‘schilrenovatie’ is interessant voor duizenden andere woningen in
Nederland uit de jaren zestig en zeventig die niet meer voldoen
aan de huidige isolatie-eisen. De 124 huizen zien er weer uit als
nieuw en kunnen op deze wijze weer minimaal 30 tot 40 jaar mee.
De bewoners profiteren van een veel lagere energierekening
waardoor deze woningen op termijn goed betaalbaar blijven.
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De bestaande situatie en de situatie tijdens de werkzaamheden. De kale wand is bijna gereed voor de nieuwe keuken.

Het informatiepaneel van de PV elementen geeft bewoners een indicatie van de hoeveelheid stroom die dit opwekt.

10

Gevelisolatie middels stucwerk
“Dit was meer dan een gewoon renovatieproject”, zegt Henk Wildeman van De
Woningstichting eigenaar van de 124 woningen. “De huizen waren toe aan grootschalig
onderhoud inclusief nieuwe keukens en
badkamers en we wilden energiebesparende
maatregelen. Bouwtechnisch waren er geen
problemen, maar de gevels zagen er minder
fraai uit door vorstschade, het afschilferen
van natte plekken in de muren in de winter.
Een optie was de slechte plekken uithakken,
opnieuw voegen en dan een waterafstotende laag aanbrengen. Maar daarbij had ik
geen goed gevoel. Of we moesten het buitenblad slopen, isolatie aanbrengen en weer
een nieuw buitenblad metselen.
Maar dat zou heel duur worden. Daarom
hebben we Sto ingeschakeld met wie we al
tien jaar samenwerken. Ze zijn specialist in
gevelisolatie en geven tien jaar garantie op
werk en materiaal.”
Stucwerk in plaats van gemetselde gevels is
relatief onbekend in Nederland, in tegenstelling tot Duitsland. “Als ik bij de oosterburen
of in Oostenrijk ben, zie ik overal stucwerk,
vaak van Sto”, zegt Wildeman. Alex Braakhekke van D+B Architecten, betrokken bij
de renovatie in Wageningen, bevestigt dat
stucwerk niet alleen uitstekende buitengevelisolatie oplevert, maar ook een verrijking van
het uiterlijk van een woning kan zijn. “Dat
is hier wel aangetoond! We hebben voor
een lichte kleur op de langsgevel gekozen.
Dat levert een fris en open beeld op. De wijk
heeft zo een hele nieuwe look gekregen.”
Kritiek dat licht stucwerk snel vies wordt,
blijkt achterhaald. “Dit stucwerk van Sto
voldoet uitstekend”, stelt Braakhekke. Hij
wijst op nog een ander voordeel van deze
aanpak met een isolatielaag aan de buitenkant. “Isolatie binnen aanbrengen, geeft veel
meer overlast voor bewoners. Daarom wordt
er vaak voor buitengevelisolatie gekozen bij

renovatie, maar het kan ook bij nieuwbouw
worden toegepast. We hebben het onlangs
ook gebruikt bij de bouw van twee villa’s.
Je moet wel goed bouwtechnisch detailleren;
bijvoorbeeld opletten hoe het regenwater
van de gevel en de lekdruppels van een
kozijn gaan lopen.”
Oog voor details
Uiteindelijk bestond het renovatiepakket
van de 124 woningen uit een grondige
aanpak van ‘de schil’ van het huis: het dak
werd vernieuwd en de gevel werd volledig
geïsoleerd compleet met nieuwe kozijnen
voorzien van HR++glas. Binnenshuis kwam
er mechanische ventilatie, plafonds werden
aangepakt en in ongeveer 60 procent van de
huizen kwam een nieuwe badkamer, keuken
en toilet. Wildeman prijst de samenwerking
met alle betrokken partijen, de architect, de
aannemer en de leveranciers van de materialen, met name Sto: “In de voorbereidingsfase konden we goed met Sto klankborden.
Ook tijdens de uitvoering gaven ze goede
begeleiding, ook waar het kleine, maar voor
de bewoners belangrijke zaken betrof als de
individuele zonwering en rolluiken.” Bewoner Jan van Soest vertelt: “Als bewonerscommissie hadden we geregeld dat de zonwering
die sommige huizen hebben op kosten van
De Woningstichting werd verwijderd en weer
teruggeplaatst. Doordat isolatieplaten tegen
de gevel zijn gezet, kun je niet zomaar iets
op de muur schroeven. De Woningstichting
heeft daarom ook uniforme huisnummers,
naambordjes en een vlaggenstandaard
geregeld die precies passen op het houten
kozijn van de voordeur.” Wildeman vult aan:
“Sto heeft ervoor gezorgd dat op een aantal
plaatsen in de gevels extra versterking is
gekomen. We zeggen de bewoners daarom
ook eerst even met ons te overleggen, als
ze iets aan de gevel willen doen.”

De bewoners konden per blok een keuze maken voor een eigen type en kleur voordeur.

Het detail laat de doorsnede zien in de overgang van kopgevel naar langsgevel. Door de kantelaaf ook te voorzien
van een isolatieplaat, is de thermische lijn van het gehele woningblok gewaarborgd. Met deze oplossing blijft de
omvang van het glasoppervlak gelijk en doet dit geen afbreuk aan de esthetische waarde van het geheel.
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De thermografische foto’s laten het zien. De situatie vóór de renovatie laat duidelijk zien dat de kopgevel veel warmte
verliest. Ná de renovatie zijn de gevels blauw; een teken dat de warmte binnen blijft!

Besparen op energiekosten
Hoewel oorspronkelijk geen onderdeel van
het renovatieplan bood De Woningstichting
de huurders zonnepanelen. Wildeman:
“Dat bieden we al onze huurders aan.
Wageningen was in 2013 verkozen tot
beste zonne-energie gemeente van
Nederland.” Ook bewoner Van Soest
koos voor tien zonnepanelen op het dak:
“Per zonnepaneel gaat de huur 2 euro
omhoog, maar met dat paneel bespaar ik
gegarandeerd 4 euro energiekosten. In het
eerste jaar heb ik al 1.700 kWh teruggeleverd.” Hij meldt dat de bewoners tevreden
zijn over hoe De Woningstichting zich

inspande om de overlast door de renovatie
voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken: “Voor oudere bewoners was er tijdelijk
opvang in een zorgcentrum. Zelf zijn we
in de woning gebleven. Het was even stof
happen. Wassen en koken konden we in de
inloopwoning waarvoor de Woningstichting
had gezorgd. Maar met het resultaat zijn
we zeer verguld. De huizen zien er mooi
uit en we hoeven minder hard te stoken.
Als mijn vrouw voorheen een spijkerbroek
ophing om te drogen, duurde dat dagen.
Nu kan ik hem de volgende ochtend al weer
aantrekken.”

Jan van Soest
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