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S L E E P H E L L I N G :

Duurzaamheid

E E

rendee

De overheid heeft zich ten doel gesteld voor

2020

ten

minste

2,4

miljoen

bestaande

(woon)gebouwen energiezuiniger te maken. Het

streven is het bereiken van minimaal energiel-

abel ‘B’ voor de bestaande woningvoorraad.

Woonstad Rotterdam, BAM Woningbouw Rotter-

dam en VillaNova architecten zijn nog een stap

verder gegaan. Negen uit 1903 daterende panden

aan de Sleephellingstraat te Rotterdam zijn tot

zeer

energiezuinige

woningen

gerenoveerd.

Sleephelling is het eerste bestaande woonge-

bouw dat is gerenoveerd volgens het ‘passief-

huis-principe’ en bewijst dat duurzaamheid ren-

deert. Het project is op 25 september in gebruik

genomen door Ruud Lubbers, kwartiermaker van

het Rotterdam Climate Initiative.
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Woonstad Rotterdam droeg het project
Sleephelling op het Noordereiland aan
om daarin het passiefhuis-concept als
pilot toe te passen. Het resultaat: veertien comfortabele koopwoningen en een
kleinschalige voorziening voor begeleid
wonen met zestien verblijfseenheden.
Sleephelling is volgens Van der Have een
sprekend voorbeeld omdat het laat zien
hoe marktpartijen samen tot een optimaal resultaat kunnen komen. Projectmanager Nico van der Zee van Woonstad Rotterdam sluit zich hier bij aan.
‘Als corporaties hebben we met het
motto ‘Antwoord aan de samenleving’
afgesproken dat we tot 2020 20 procent
minder CO2 uitstoten. Dit betekent dat
we onze bestaande voorraad de komende jaren op grote schaal moeten isoleren
en voorzien van energiebesparende
maatregelen. Een gigantische markt en
tegelijkertijd een enorme uitdaging.
Woonstad Rotterdam neemt haar maatschappelijke verantwoording en we hebben met het project Sleephelling aangetoond wat haalbaar is. Een project met
een enorme impact, een ontdekkingsreis
in optima forma. Voor onze eigen organisatie, maar ook voor de rest van Nederland een inspiratie om met de bestaande
voorraad aan de slag te gaan. Maar daar-

mee zijn we er nog lang niet: mensen
zullen compleet anders moeten gaan
denken over woonlasten. Niemand kijkt
naar de totale kosten van wonen, inclusief de uitgaven aan energie. De verkoopof huurprijs van duurzame huizen ligt
uiteraard hoger. Los van uitstraling en
maatschappelijke betrokkenheid ver-
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Doorbraak forceren
In Nederland neemt de aandacht voor
passief bouwen sterk toe, maar de principes zijn nog nauwelijks uitgewerkt en
toegepast bij renovatie. BAM Woningbouw heeft een overeenkomst gesloten
met Stichting Natuur en Milieu om voor
2012 minimaal tien initiatieven te realiseren voor nieuwbouw of renovatie volgens het passiefhuis-principe. ‘Doel is
het forceren van een doorbraak, maar
in de praktijk kost het extra inspanning
om projecten te vinden waarbij de
opdrachtgever bereid is deel te nemen’,
zegt adjunct-directeur Peter van der
Have van BAM Woningbouw Rotterdam.
‘Van alle bestaande woningen is 53 procent niet of slecht geïsoleerd. Het energieverbruik ervan zorgt bij elkaar voor
80 procent van de totale CO2-emissie.

Als je dat weet, begrijp je dat het pas
echt wat oplevert als je de bestaande
huizenvoorraad aanpakt.’

o k t o b e r

en passiefhuis onderscheidt zich
door de combinatie van een aangenaam binnenklimaat en een zeer
laag energieverbruik. Een uitgekiend
ontwerp, uitgevoerd met schilisolatie
en effectieve kierdichting, minimaliseert het warmteverlies. In de winter
zorgen passieve warmtebronnen, zoals
de zon en interne warmtebronnen,
zoals bewoners en huishoudelijke apparaten, voor bijna alle benodigde warmte. In de zomer garanderen passieve
maatregelen een comfortabel binnenklimaat. Voorbeelden van maatregelen
zijn de aanwezigheid van thermische
massa, zonwering en nachtventilatie.
Sleephelling voldoet op basis van verrichte metingen als eerste renovatieproject in de bestaande bouw aan de eisen
van PassiefBouwen Keur van Stichting
PassiefBouwen.nl. ‘Meer comfort door
minder energie’ is het uitgangspunt
van de stichting en Sleephelling toont
aan dat dit ook in bestaande bouw haalbaar is.

Aan de achterzijde hebben de woningen een dakterras gekregen.
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> Duurzaamheid rendeert

dien je die investering terug op je energierekening. Maar wie is bereid een dergelijk rekensommetje te maken? We
moeten dus leren kijken naar de maandelijkse woonlasten, inclusief energie, en
niet alleen naar de verkoop- of huurprijs.
Dat geldt ook voor hypotheekverstrekkers. Dan is het zeker haalbaar een dergelijk concept te verkopen of verhuren.’
Ingrijpende maatregelen
In Sleephelling zijn vele maatregelen
getroffen met als doel het energiever-

Vanwege het behoud van het beschermde stadsgezicht is aan de voor- en kopgevels door middel van verzwaarde voorzetwanden binnengevelisolatie aangebracht (300 mm steenwol). De gevels hebben een warmteweerstand van 10
m2K/W, ruimschoots meer dan het Bouwbesluit eist.

De achtergevel is van buitengevelisolatie voorzien (350 mm polystyreen), afgewerkt met organische wapeningsmortel en een sierpleisterafwerking.

bruik te reduceren en daarmee de CO2uitstoot te verminderen. Met behoud
van het comfort is dit bereikt door een
combinatie van:
• isolatie van vloer, wanden en plafonds;
• luchtdicht bouwen;
• zonwering;
• gebalanceerde ventilatie;
• zonneboilers voor warmte en warm
tapwater.
De ingrijpende renovatie is door BAM uitgevoerd in samenwerking met Rockwool
Benelux (binnenisolatie), Sto Isoned (thermische buitengevelisolatie), Ferroli (centrale verwarming, ventilatie en warm
tapwater) en Niveau Kozijnen (thermisch
onderbroken kozijnen). DHV was als adviseur bij het project betrokken.
Goede thermische isolatie is een eerste
uitgangspunt van het passiefhuis-principe. In Sleephelling is dit gerealiseerd
door middel van de volgende punten:
• de bestaande betonvloeren op de begane grond zijn hoogwaardig geïsoleerd
en afgewerkt met ‘estrich’ vloerplaat;
• de achtergevel is van buitengevelisolatie voorzien (350 mm polystyreen),
afgewerkt met organische wapeningsmortel en een sierpleisterafwerking;
• vanwege het behoud van het
beschermde stadsgezicht is aan de
voor- en kopgevels door middel van verzwaarde voorzetwanden binnengevelisolatie aangebracht (300 mm steenwol). De gevels hebben een warmteweerstand van 10 m2K/W, ruimschoots
meer dan het Bouwbesluit eist;
• de daken zijn aan de onder- en bovenzijde hoogwaardig geïsoleerd, waardoor de bestaande kapconstructie in
het zicht is gebleven;
• achter de bestaande schuiframen met
enkel glas, zijn in de voorgevel nieuwe kozijnen met HR++ isolatieglas
geplaatst, zodat het beschermd stadsgezicht gehandhaafd blijft;

Doorsnede
van de woningen.

• de overige gevelkozijnen zijn vervangen door geïsoleerde hout/aluminium
gevelkozijnen, voorzien van drielaags
argon gasgevuld isolatieglas.
Luchtdicht bouwen gebeurt in Sleephelling door middel van de extra zware
kozijnen, voorzien van drielaags glas
en drievoudige kierdichting. Daarnaast
zijn de aansluitingen tussen gevel en
kozijn rondom gedicht. De waarde
voor de luchtdoorlatendheid voldoet
aan de eisen voor passief bouwen. Uit
metingen blijkt zelfs dat de waarde
nog beter is dan de gestelde eisen. Aart
van Geffen, algemeen directeur Niveau
Kozijnen: ‘Passief bouwen is de toekomst, let op mijn woorden. In Duitsland is het al langer een begrip en het
is onze uitdaging een vertaalslag te
maken naar Nederlandse bouwmethodiek. Het passief kozijn wordt achter de
dagkant geplaatst om koudebruggen te
voorkomen. Dat kan alleen als de aannemer bereid is anders te willen bouwen.’
Een passiefhuis maakt optimaal
gebruik van het benutten van zonnewarmte als gratis warmtebron. Tijdens
het ontwerp is rekening gehouden met
de positionering van de nieuwe kozijnen waardoor maximale instraling
mogelijk is. Tegelijkertijd moet de
warmte ook buiten kunnen worden
gehouden om energiegebruik voor koeling te voorkomen. ’s Zomers wordt de
instraling van de op de zonzijde gepositioneerde kozijnen sterk beperkt door
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Warmte en warm tapwater in Sleephelling zijn afkomstig van zonneboilers.

Andries Laane, architect bij VillaNova,
benadrukt dat het fijn wonen is
ondanks dat Sleephelling een passiefhuis is. ‘De lat bij een beschermd stadsgezicht ligt hoog en die lat is door Welstand ook hoog gehouden. Daar ben ik
blij mee, want het is gelukt er aan te voldoen: je kunt niet zien dat het om passieve woningen gaat. Vaak zie je bij
extra milieuvriendelijke bouw dat de
bewoner zich moet aanpassen aan het
pand, in plaats van andersom. Dat is
hier gelukkig niet het geval. Het wooncomfort is enorm hoog omdat we voor
én én oplossingen hebben gekozen. Aan
de isolatie-eis, en meer, kun je eenvoudig voldoen. Maar de boodschap ‘we isoleren zo goed dat je geen verwarming
nodig hebt’, krijg je niet verkocht als de
koper comfort moet inleveren. Hier is
het systeem te overrulen: je kunt de
ramen wel openen en er is wel een
radiator in de slaapkamer. Met extra iso-

B e e l d

Aangenaam en duurzaam wonen
Woonstad Rotterdam en BAM Woningbouw zijn er samen met architect en comakers in geslaagd het wonen in Sleephelling aangenaam en duurzaam te
maken. De panden hebben hun authentieke kenmerken behouden, zoals hoge
plafonds en prachtige gevels.

i n

Gebalanceerde ventilatie
De woningen van Sleephelling zijn uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Bij
dit systeem wordt de warmte of koude
van de afgezogen lucht overgedragen
aan de toegevoerde lucht. Hierdoor gaat
zo min mogelijk energie verloren en
wordt condens- en schimmelvorming
voorkomen. Op deze manier blijft in de
winter zoveel mogelijk warmte in de
woning. In de zomer wordt de aangezogen buitenlucht teruggebracht tot de
temperatuur van de lucht in de woning.
Ook maakt het systeem in de zomer
optimaal gebruik van afkoeling in de

avond en nacht. Zodra de temperatuur
van de buitenlucht lager is dan de
woningtemperatuur, zorgt een bypass
door aanzuiging van koele buitenlucht
voor verfrissing. Daarnaast kan men
ook natuurlijk ventileren door het openen van de ramen. ‘Onderhoud is cruciaal bij het gebruik van een dergelijk
geavanceerd systeem’, zegt Frans de
Meij, directeur van Ferroli. ‘De energiebesparing moet vandaag, maar ook
morgen worden behaald. De onderhoudskosten mogen niet groter worden
dan de besparing, maar onderhoud is
wel cruciaal. Een auto breng je ook
regelmatig naar de garage. Met de juiste
monitoring moet je zeker vijftien jaar
over een probleemloze installatie kunnen beschikken die zijn duurzaamheidwaardes behoudt.’

G l a s

middel van screens ter plaatse van de
nieuwe gevelkozijnen en jaloeziën achter de bestaande schuifraamkozijnen.
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en een kleinschalige voorziening voor begeleid wonen met zestien verblijfseenheden.

o k t o b e r

Ingrijpend gerenoveerde woningen middenin Rotterdam. Het resultaat: veertien comfortabele koopwoningen

Warmte en warm tapwater in Sleephelling zijn afkomstig van zonneboilers. De
goede isolatie en uitgekiende warmtehuishouding maken dat de HR-combiketel alleen bij extreme koude nodig is als
bijverwarming of het verwarmen van
het tapwater bij extreem gebruik. Ook
de huishoudelijke apparatuur is energiezuinig: grote energieverbruikers als
wasmachine en vaatwasser hebben een
zogenaamde Hot fill, een thermostaatkraan die ervoor zorgt dat ze gebruik
maken van warm water, afkomstig van
de zonneboiler.
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> Duurzaamheid rendeert

Achter de bestaande schuiframen met enkel glas, zijn in de voorgevel nieuwe kozijnen met HR++ isolatieglas
geplaatst, zodat het beschermd stadsgezicht gehandhaafd blijft; de overige gevelkozijnen zijn vervangen
door geïsoleerde hout/aluminium gevelkozijnen, voorzien van drielaags argon gasgevuld isolatieglas.

Marco Groothoff

B e e l d

Sleephelling voldoet als eerste renovatieproject in de bestaande bouw aan de
eisen van PassiefBouwen Keur van Stichting PassiefBouwen.nl. Voor een gerenoveerde woning, gebouwd volgens dit
keurmerk, geldt een beperking van de
energievraag voor ruimteverwarming en
koeling tot 25 kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Voor het totale primaire
energiegebruik geldt een beperking tot
130 kWh/m2. Voor de bewoners zijn de

Comfort staat voorop in het passiefhuisprincipe. Zo draagt de installatie voor
warmteterugwinning bij aan een gezonde leef- en luchtkwaliteit in de woningen. Maar de praktijk gaat verder dan
techniek alleen: zo hebben de bewoners
gebruiksinstructies gekregen. Ook vindt
er monitoring plaats om de resultaten te
kunnen beoordelen. Hoe ver de investeringen in het comfort gaan, blijkt ook uit
de maatregelen die zijn getroffen voor
geluidsreductie. Door de goede isolatie
en luchtdichte bouw zijn buitengeluiden

i n

Voldoen aan hoogstee eisen

Ervaringen uit Duitsland, Europa’s
koploper op het gebied van het passiefhuis, laten zien dat de meerkosten van passief bouwen sterk afnemen naarmate er meer ervaring
wordt opgedaan met het concept.
Tegelijkertijd tonen wetenschappelijk onderbouwde publicaties aan
dat groene labels positief bijdragen
aan de verkoopwaarde van woningen. Zo snijdt het mes aan vele kanten, in de eerste plaats aan die van
<
ons milieu.

G l a s

eisen van PassiefBouwen Keur van Stichting PassiefBouwen.nl.

nauwelijks hoorbaar, waardoor juist
de binnengeluiden storend kunnen
zijn. Bij de engineering van de binnenwanden en vloeren is hier vergaand rekening mee gehouden.

Foto’s: BAM Woningbouw Rotterdam en
Woonstad Rotterdam
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Sleephelling voldoet als eerste renovatieproject in de bestaande bouw aan de

woningen een zeer goede investering. Zij
beschikken over een woning met toekomstwaarde en de woonlasten (hypotheek + energierekening) vallen vele
malen lager uit. Een standaard renovatie
resulteert in een warmtebehoefte van
circa 93 kWh/m2 per woning, bijna vier
maal zoveel als de ongeveer 25 kWh/m2
in dit project. De CO2-reductie is circa
zestig procent per jaar per woning.

o k t o b e r

latie zijn koudelekken desondanks voorkomen. Het zijn aantrekkelijke woningen en daarnaast ook nog passiefhuizen.’

