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Woningcorporatie Openbaar belang wilde voor haar ‘Binnen-

gasthuizen’, een bezit met grote monumentale en historische 

waarde, naar een levensduurverlenging van minimaal veertig 

jaar. Het voor de renovatie gevormde consortium bestaande 

uit onder meer bouwkundig aannemer Dura Vermeer, Villa 

Nova Architecten en Nieman Raadgevende Ingenieurs, drong 

vervolgens aan om de lat nog hoger te leggen; renovatie naar 

passiefhuisniveau. ‘Als we dat niet hadden gedaan zou het 

een gemiste kans zijn geweest’, zegt Harm Valk, senior advi-

seur bij Nieman. ‘Wil je veertig of vijftig jaar bevrijd zijn van 

problemen met de constructie en bouwfysische kwaliteit, dan 

moet je je vooral op de bouwkundige schil concentreren. En 

dan is de stap naar een passiefhuisrenovatie nog maar klein.’

De afgelopen tien, vijftien jaar, was energiezuinigheid een 

beetje synoniem voor ingewikkelde installatietechniek. Maar 

achteraf is de conclusie gerechtvaardigd dat de bouwkundig 

aannemers zich door de installateurs de kaas van het brood 

laten eten. Het kwam hen misschien ook wel mooi uit, want 

zo konden de aannemers in hun comfortzone blijven zitten. 

Ze hoefden niet na te denken over nieuwe detailleringen of 

nieuwe materialen om de kwaliteit van de gebouwschil te 

verbeteren. Wanneer het bouwwerk niet helemaal luchtdicht 

bleek, was dat ook niet zo’n probleem want de installaties 

losten het wel op. Moest er een woning met een epc van 0,8 

worden gebouwd, dan was het een kwestie van een warmte-

pomp en een zonnecollector installeren. Voor het bereiken 

van een epc van 0,6 hielp de installatietechniek ook een hand-

je wanneer werd gekozen voor slimme installatiesystemen, 

voorzien van de nodige kwaliteitsverklaringen. 

Ook ketelleveranciers hielpen mee met hulpenergieverklarin-

gen. Zo ontstond er een klimaat waarin de aannemer com-

fortabel op de installateur kon leunen.

Kentering

Valk: ‘Nu corporaties zich steeds meer zorgen maken om de 

beheersing van de totale woonlasten, begint de energieneu-

traliteit van woningen te lonken en treedt er een kentering 

op in het denken over de bouwkundige kwaliteit. Deze wordt 

aangejaagd door het besef dat de energievraag van woningen 

voor een belangrijk deel is te wijten aan een schil die in veel 

gevallen zo lek is als een mandje. Het beperken van de ener-

gievraag los je met installaties niet op.’ 

Woningbouwvereniging Openbaar Belang schreef voor de re-

novatie van de veertig Binnengasthuizen (24 kleine woningen 

en 16 appartementen voor ouderen) een innovatieve aanbe-

steding uit voor ontwerp, realisatie en onderhoud. 

Waar de opdrachtgever aanvankelijk dacht aan (energetische) 

woningverbetering in de orde van twee tot drie labelspron-

gen, wist het consortium de corporatie ervan te overtuigen 

dat er kwaliteit kon worden toegevoegd door het in één keer 

goed te doen. 

Besloten werd tot renovatie op A+-niveau; het niveau van 

passiefhuizen. Een passief renovatiepand mag niet meer dan 

25 kWh/m2/a voor verwarming gebruiken. Dat is een kwart 

van de verwarmingsvraag van een doorsnee label A-woning. 

De energiezuinigheid van de Binnengasthuizen wordt vooral 

bereikt door een zeer goede thermische isolatie en kier-
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renovatie Historische huisjes gerenoveerd volgens Passiefhuisprincipe

Comfortabele woningen met 
zeer lage energiekosten

De woningen in de Binnengasthuisstraat in Zwolle zijn gerevitaliseerd 
volgens het Passiefhuis-principe. Het zijn daarmee de eerste vooroor-
logse sociale huurwoningen die passief zijn gerenoveerd. In het pve werd 
niet nadrukkelijk aangestuurd op Energielabel A+. Dat dit niveau wel 
werd behaald, is vooral te danken aan de prestatiedrang van het con-
sortium.

Het complex Binnengasthuizen heeft de status van gemeentelijk monument.
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dichting van de schil. Balansventilatie met warmteterugwin-

ning zorgt voor een comfortabel en gezond binnenklimaat.

UitboUw

Villanova Architecten ontwierp de levensloopbestendige plat-

tegronden voor ouderen in de 24 laagbouwwoningen. Om 

voldoende ruimte te creëren is de achtergevel helemaal ver-

vangen door een prefab houtskeletuitbouw met een isolatie 

van 400 mm minerale wol. De begane grond is nu ook ge-

schikt voor alleenwonende rolstoelgebruikers. 

Sommige woningen zijn geschikt gemaakt voor stellen. Deze 

hebben op de zolderverdieping een slaapkamer en extra 

toilet met wastafel. Het dak heeft een zwaar isolatiepakket 

(2x90 mm minerale wol aan de binnenzijde en 80 mm pur-

platen aan de buitenzijde) gekregen.

De historische gevels zijn niet alleen gerestaureerd, maar ook 

teruggebracht in hun oorspronkelijke staat. De originele ra-

men en luiken zijn terug en de nieuwe voordeuren verwijzen 

subtiel naar hun authentieke vorm. De kap is opnieuw gedekt 

met keramische dakpannen. Zinken kralen sieren de goot en 

de dakkapellen opnieuw. 

Met het doel de woningen te renoveren tot een A+-kwaliteit 

was er geen andere optie dan rigoureuze maatregelen te ne-

men. De nieuwe kozijnen hebben dezelfde profilering waarin 

het enkel glas in de roedes is gevat. Achter dit kozijn, dus aan 

de binnenzijde, is nog een kozijn geplaatst, een ‘passief’ ko-

zijn voorzien van driedubbel glas, Dit kozijn is geplaatst in de 

binnenwand die is opgebouwd uit een 2x70 mm pir-isolatie 

afgewerkt met een metalstudwand, opgebouwd uit; de dam-

premmende laag, 50 mm steenwol en 12,5 mm gipsplaat. In 

deze metalstudvoorzetwanden zijn trouwens loze elektrici-

teitsleidingen opgenomen waarop bewoners in de toekomst 

naar behoefte apparatuur kunnen aansluiten zonder dat zij de 

dampremmende laag lek maken.

Zonwering

In de luchtspouw, tussen de historische ramen en de nieuwe 

voorzetkozijnen, is de automatische zonwering bevestigd; de 

zonwering houdt in de zomer de binnentemperatuur op een 

acceptabel niveau. De zonwering gaat een keer per dag naar 

beneden, maar de bewoners kunnen de zonwering vervol-

gens wel handmatig uitschakelen. 

Ook de geluidsisolatie is mede dankzij de toepassing van mi-

nerale wol op een erg hoog niveau gebracht. Uit metingen 

blijkt dat er een vier keer betere geluidswering is dan het ni-

veau bij nieuwbouw. De akoestische isolatie van de woning-

scheidende muren presteert eveneens buitengewoon goed. 

LUchtdicht boUwen

Passief Bouwen is vooral ook luchtdicht bouwen. Werkne-

mers van bouwkundig aannemer Dura Vermeer volgden 

instructiebijeenkomsten van Siga, de leverancier van afdich-

tingsmaterialen, om te horen hoe de materialen juist moes-

ten worden toegepast. Door de extreme luchtdichtheid van 

de woningen is de energievraag zo beperkt dat de bestaande 

cv-ketels over meer dan voldoende vermogen beschikken 

om de ruimten te verwarmen. Omdat het cv-systeem nog 

betrekkelijk jong was, is besloten om de hr 107-ketels terug 

te plaatsen. De ketels zijn overigens wel aangepast, omdat 

ze voor de bereiding van warm tapwater gebruikmaken van 

het door de zonneboiler voorverwarmd water. De zonnecol-

lectoren (vacuümbuiscollectoren) zijn op het zuidwesten ge-

plaatst op een constructie in de goot van de uitbouw. Om 

het optimale rendement te kunnen halen zijn de collectoren 

geplaatst onder een kleine hellinghoek.
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Huisjes voor ouderen
De Binnengasthuizen in Zwolle werden in 1923 gebouwd door de gelijk-

namige stichting als huisjes voor ouderen. Het complex is een ontwerp 

van de plaatselijke architect M. Meijerink en ligt verscholen achter het 

monumentale landhuis Molenzicht. De voorlaatste ingrijpende renovatie 

van het complex was in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Woningcorpo-

ratie Openbaar Belang nam de woningen in 2008 over van de Stichting De 

Gasthuizen met de afspraak deze te zullen renoveren. Het complex Bin-

nengasthuizen heeft nu de status van gemeentelijk monument.

De inspanningen richtten zich vooral op de bouwkundige schil. Gekozen werd voor een pas-

siefhuisrenovatie.
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aanzienlijke constructieve schade ontstaan. Vooral platte da-

ken met een bitumineuze dakbedekking zijn kwetsbaar. In dit 

verband wil ik graag wijzen op het belang van een zorgvul-

dige uitvoering. Veel installateurs realiseren zich niet wat zij 

kapot kunnen maken wanneer zij een nieuwe dakdoorvoer 

plaatsen.’

Bij de Binnengasthuizen is gekozen om de ventilatielucht 

kernzijdig in te blazen met een bijbehorend luchtverdeelsys-

teem en plenumbox. Zo konden verlaagde plafonds worden 

vermeden. Voor de installateur, Nijhof Installatietechniek uit 

Broekland, was het nog een hele toer om de techniek waar-

onder de ventilatie-unit van StorkAir en het voorraadvat van 

de zonnecollector in de krappe ruimte te plaatsen op een 

manier dat ook later het onderhoud nog uitvoerbaar is. De 

techniek is weggewerkt in een kastopstelling direct onder de 

kap en waar dat niet kon in de cv-ruimte in de badkamer.

Waarom is niet die laatste stap naar energieneutraliteit gezet? 

Harm Valk: ‘Passief renoveren is de snelweg naar energie-

neutraliteit. Het energiegebruik is niet 0, maar met een paar 

pv-panelen erbij zouden deze huizen energieneutraal kun-

nen zijn. Daar was hier geen ruimte voor; het kon ook niet 

vanwege het monumentale karakter van deze woningen. Met 

een voorziening elders in de wijk had het wel gekund. Dat 

zijn de afwegingen die een corporatie moet maken.’

Auteur

Mari van Lieshout, freelance journalist.
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Valk: ‘Een passiefhuis vraagt om balansventilatie met warmte-

terugwinning. De metingen hebben uitgewezen dat de Bin-

nengasthuizen een zeer goede luchtdichtheid hebben. Er is 

een gemiddelde qv-10 gemeten van 0,25 l/s.m2. In Nederland 

vinden we het doorgaans al een hele prestatie wanneer een 

waarde wordt behaald van 0,4 l/s.m2. In de nieuwbouw van 

de epc-berekeningen wordt uitgegaan van 0,625 l/s.m2. Die 

prestatie wordt zelden gehaald. Metingen die Nieman uit-

voert tonen gemiddeld een uitkomst van 0,8 gemeten en dan 

vindt de bouwkundig aannemer al dat hij heel goed zijn best 

heeft gedaan.’ 

De strenge eisen qua luchtdichtheid voor passiefhuizen zijn 

niet alleen van belang voor beperking van het energieverlies. 

Ook kan bij een grote winddruk op de gevel discomfort ont-

staan, omdat de installatie van een passiefhuis slechts een be-

perkte capaciteit heeft. ‘Daarnaast is luchtdichtheid van belang 

voor het behoud van de constructie. Als er lucht van buiten 

naar binnen komt, kan er ook lucht van binnen naar buiten. 

Als de binnenlucht een rv heeft van 70 procent dan zal er 

door de grote temperatuursprong in het isolatiepakket con-

densatie ontstaan. Vooral in de kap en bij de doorvoeren van 

de ventilatiekanalen en cv-luchtafvoer kan al na enkele jaren 

Veertig jaar niet meer renoveren
Woningcorporatie Openbaar Belang heeft met de renovatie van de Binnen-

gasthuizen de levensduur van dit bezit met minimaal veertig jaar verlengd. 

Er wordt van uitgegaan dat het de komende veertig jaar niet nodig zal zijn 

om de woningen bouwtechnisch opnieuw te verbeteren. De renovatie van 

de woningen vereiste een investering van gemiddeld circa 100.000 euro 

per woning. De totale stichtingskosten zijn uitgekomen op 130.000 euro 

per woning. Gezien de grote cultuurhistorische waarde van het vastgoed is 

dit naar het oordeel van de woningcorporatie een verantwoorde investe-

ring geweest.

Maar ook voor de gebruikers heeft het project het nodige opgeleverd. Zij 

hebben de beschikking over een comfortabele, thermisch en akoestisch 

perfect geïsoleerde woning met zeer lage kosten voor energie. Gemiddeld 

zullen de bewoners aan warmte 13 euro per maand kwijt zijn en voor 

warm tapwater 10 euro per maand. 

De bewoners zijn echter wel een substantieel hogere huur gaan betalen. 

De huur is met 120 euro opgetrokken naar 450 euro per maand. Een 

bedrag van 90 euro krijgen zij daarvoor terug in de vorm van een lagere 

energierekening. De huurders zijn nu dus 30 euro extra woonlasten kwijt 

maar daarvoor hebben zij dan wel meer (duurzaam) comfort en meer 

ruimte door de uitbouw. Bij toekomstige mutaties gaan nieuwe huurders 

600 euro huur per maand betalen.

Door de extreme luchtdichtheid van de woningen is de energievraag zo 

beperkt dat de hr 107-ketels konden worden teruggeplaatst. Wel zijn ze 

aangepast voor bereiding van warm tapwater met een zonneboiler. 
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