
Het verhoogde dak heeft aan de 

achterzijde een dakterras. In het 

dakvlak zijn zonnecollectoren 

ge legd. 

Op de voorgrond de woningen 

die tot A-label zijn gerenoveerd; 

op de achtergrond de Active Hou-

ses met dakramen en PV-panelen 

in het verhoogde dak.
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frisse lucht en ruimte, terwijl daarnaast gezondheid, duurzaam
heid en gebruikersgemak net zo belangrijk zijn. Het Active  
Hou se wordt niet opgezadeld met een ingewikkelde gebruiks
aan wijzing. De bewoner hoeft zich in een Active House niet aan 
te passen en mag dus ook gewoon een raam openzetten. Daar 
houdt het systeem rekening mee.”
De woningen in de Poorterstraat in Montfoort zijn ruim met een 
vrije woningbreedte tussen de bouwmuren van 4,26 meter en 
hebben mede dankzij de goede ligging een hoge toekomst
waarde. Daarmee vormden ze een dankbaar object om deze 
bijzondere renovatiemethode aan te toetsen.

Ingrijpende renovatie
Het verschil tussen het A en A+ label van de eerste 82 wonin  
g en en de laatste 10 zit in de gewijzigde indeling en de geheel 
nieuwe buitenschil die is aangebracht bij laatstgenoemde wo
ningen. Deze zijn in tegenstelling tot de eerste serie geheel 
ge stript tot een kaal casco. Zelfs de beganegrondvloer is verwij
derd en vervangen door een goed geïsoleerde PSisolatievloer 

Woningcorporatie GroenWest uit Woerden reageerde op de 
op roep die VELUX Nederland in een advertentie deed voor een 
pilotproject om het ingrijpende Solar Solution renovatieconcept 
uit te proberen, dat de VELUX Groep samen met Danfoss heeft 
ontwikkeld. Tien woningen aan de Poorterstraat in Montfoort 
kregen daarmee de kans Active Houses te worden.
De andere 82 woningen uit deze serie zijn ‘standaard’ gereno
veerd met isolatiepakketten tegen de bestaande constructies 
van de buitenschil. Ook hier was de ambitie van GroenWest al 
hoog en werden de 40 jaar oude woningen al opgewaardeerd 
van energielabel E naar A. GroenWest wilde weten of er meer 
haalbaar was op het gebied van duurzaamheid bij sociale wo
ningbouw en betrok BAM Woningbouw bij het project. 
“Deze laatste tien woningen krijgen straks energielabel A++”, 
vertelt Bart Schuring, coördinerend uitvoerder bij BAM Woning
bouw. “Maar dat is niet het enige, want energiebesparing is niet 
het hoofddoel van de Active House visie. Niet de energiereke
ning maar de bewoner staat hierbij centraal. Het gaat om kwali
teitverhoging: een beter wooncomfort, in de zin van daglicht, 

De woningen zijn tot op het cas co 

gestript. Voor de nieuwe kapcon-

structie zijn de oude gordingen 

aangevuld met extra gordingen en 

deels met zelfdragende dakdozen.

Tien woningen in Montfoort zijn volgens het Solar Solution concept 

gerenoveerd tot Active Houses. Het is een pilotproject waarmee  

Ve lUX samen met een consortium in Nederland ervaring wilde op

doen. Bij dit duurzame concept staat de bewoner centraal.

Active Houses stelt
bewoner centraal
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met vloerverwarming. De oude Kwaaitaal
vloeren bleken tijdens de ontmanteling te 
slecht om als basis voor de vloerverwar
ming te dienen. De huizen hebben een 
compleet nieuwe zwaar geïsoleerde bui
tenschil gekregen. De gevels zijn opge
bouwd met gevelvullende prefab hout
skeletbouwelementen met ramen en 
pui en met driedubbele beglazing. De 
af werking bestaat uit nieuw metselwerk 
en houten rabatdelen. De Rc van de gevel 
is gemiddeld 3,5 m2.K/W. De gehandhaaf
de dragende woningscheidende muren 
zijn in verband met het comfort voorzien 
van geluidsisolerende voorzetwanden. 
De plattegrond is opnieuw en veel ruim
telijker ingedeeld. De kap is verhoogd 
waardoor op zolder een riante leefruimte 
is ontstaan met aangrenzend een ruim 
dakterras. In de verhoogde kap zijn elek
trisch bediende VELUX dakramen en 
VELUX zonnecollectoren geïntegreerd  
in de zinken dakbedekking, met aan de 
andere zijde van het dak PVpanelen.  
De Rc van de kap is 4,5 m2.K/W.

Energie
Voor de verwarming wordt gebruikge
maakt van een grond/waterwarmtepomp 
van Danfoss. Voor deze toepassing zijn in 
de grond leidingen aangelegd tot op 100 
meter diepte. In eerste instantie was ge
kozen voor een lucht/waterwarmtepomp, 
maar daar kleefden te veel bezwaren aan. 
Met name het geluid daarvan in de ach
tertuinen zou hinder opleveren voor de 
buurt.
Het lagetemperatuurverwarmingssys
teem heeft geen radiatoren maar ver
warmt via vloerverwarming in alle vloeren. 
Het systeem kan in de zomer ook als 
koeling dienst doen. Er wordt veel dag

Aanblik van de achterzijde van de tien woningen in Montfoort voor de renovatie en upgrading tot 

Active Hou ses.

De woningscheidende muren hebben geluidsisolerende voorzetwanden gekregen voor een beter 

wooncomfort.

Renovatie 10 woningen
// Locatie: Poorterstraat, Montfoort
// Opdracht: woningcorp. groenwest
// Bouwperiode: sept. 2012 – febr. 2013
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licht maar ook zonnewarmte binnenge
haald via het vergrote raamoppervlak.  
Dat reduceert de energierekening. De 
afzuiging is mechanisch; de aanvoer van 
verse lucht komt via CO2gestuurde roos
ters rechtstreeks van buiten of naar wens 
door een geopend raam.
Om in de toekomst CO2neutraal wonen 
mogelijk te maken en geen gebruik te 
hoeven maken van fossiele brandstoffen, 
hebben de woningen geen gasaanslui
ting meer. Ze hoeven daarvoor dus geen 
aansluitkosten en vastrecht te betalen en 
dat scheelt ook in de maandlasten. Elek
trisch koken is dus het enige waar de 
bewoners aan zullen moeten wennen.

Gedeelde kennis en kunde
Het project is in consortiumverband gere
aliseerd. Het is het resultaat van de sa
mengevoegde kennis en kunde van alle 
partijen. Uiteraard maakten VELUX en 
Danfoss deel uit van het consortium als 
initiatiefnemers. Verder deden mee: Wo
ningcorporatie GroenWest, BAM Woning
bouw, W&RRenovatie, Nieman Raadge
vende Ingenieurs en de BouwhulpGroep. 
De uitvoering is op basis van vraagspecifi
catie bij het consortium neergelegd. BAM 
Woningbouw leverde de woningen turn
key op aan GroenWest op basis van pres
tatieeisen zoals aangetoonde luchtdicht
heid, geluidsisolatie (buren), warmte  
isolatiewaarden en veiligheid (Politiekeur
merk). Op energiegebied zijn ambities 
geformuleerd voor woningen met A++
label. De prestaties van de installaties 
worden gemonitord tijdens de beheer
periode; ook qua wooncomfort zullen de 
woningen worden gemonitord. De erva
ringen van de bewoners zullen minimaal 
een jaar worden gevolgd.

Het project is 
het resultaat van 
samengevoegde 
kennis en 
kunde van alle 
partijen in het 
consortium

Met nieuw metselwerk en een zinken dak ondergaan de woningen ook esthetisch een volledige 

metamorfose.
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Kozijn 90x197

Rabatdelen 19x150mm
Regelwerk 19mm

Waterk. dampopen folie
Multiplex 9mm

Regelwerk 135mm

2Min. wol R >3,5 m K/Wc

Dampremmende laag
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Afdichting, min. wol

Bestaande vloer
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EPDM
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PV-cellen

Verholen zinken goot

Zinken dak (cassettedelen)
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bakgoot
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dampopen folie
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2Minerale wol R >3,5 m K/Wc
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Projectgegevens // Locatie: Poorterstraat, Montfoort // Opdrachtgever: woningcorporatie groen
west, woerden, groenwest.nl // Ontwikkeling en realisatie: BAM woningbouw, bamwoning
bouw.nl // Bewonerscontacten: w&rrenovatie van BAM woningbouw, bamwoningbouw.nl // 
Ont werp: Bouwhulpgroep, eindhoven, bouwhulp.nl // Advies: Nieman raadgevende inge
nieurs, Utrecht, nieman.nl // Installaties: BAM techniek, bamtechniek.nl // Concept: VelUX 
groep, velux.nl // Bouwperiode: september 2012 – februari 2013 // Renovatiekosten per woning: 
130.000 euro excl. btw
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