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context

De Kroeven in Roosendaal is het eerste grootschalige 
project in Nederland dat is opgewaardeerd naar de EnerPHit 
passiefhuisstandaard voor renovatie - 25 kWh per m² per 
jaar. Na 40 jaar stelselmatig aanbrengen van verbeteringen 
en onderhoudswerken, besliste Aramis AlleeWonen om de 
wijk te herwaarderen. De huurders hadden hun voorkeur al 
uitgedrukt voor een energie-efficiënte renovatie. Daar waar 
Allee Wonen kennis had genomen van het passiefhuisconcept 
door hun betrokkenheid in het Europese Treco netwerk voor 
sociale woningbouw, ontwikkelden Aramis AlleeWonen en de 
huurders een gezamenlijke interesse voor een laag-energie 
renovatie. De volledige herwaardering van de Kroeven beslaat 
meerdere bouwblokken, en is een combinatie van nieuwbouw 
en renovatie. 

Deze fiche focust op het blok 505, gebouwd tussen 1958 en 
1966. Dit blok bestond oorspronkelijk uit 246 grondgebonden 
woningen, gegroepeerd als in elkaar hakende L-vormen rond 
een centrale groene zone. In de praktijk betekende dit smalle 
straatjes tussen de huizen en een grasveld in het midden van 
de woonblokken. Bij de renovatie werden de voeten van de 
L-vormen afgebroken, waardoor twee noord-zuid georiënteerde 
huizenrijen ontstonden met daartussen een ruime groene 
strook. 134 woningen werden behouden en gerenoveerd tot 
de passiefstandaard, 116 nieuwe passieve woningen werden 
toegevoegd. 

boven: de oude indeling van de bouwbokken. De lichtgrijze 
woningen werden behouden, de donkergrijze woningen 
worden afgebroken en vervangen.
onder: de nieuwe toestand. De blauwe woningen worden 
gerenoveerd tot de passiefstandaard, de groene woningen 
zijn nieuwe passieve laagbouw, de rode gebouwen zijn nieuwe 
passieve meergezinswoningen.



proces

In 2004 hadden de corporatie en de gemeente een 
stedenbouwkundig bureau aangesteld voor het opmaken van 
een masterplan. Daarbij zou 1/3 van de woningen gesloopt 
worden en voor de overige woningen zouden beperkte 
onderhoudswerken uitgevoerd worden (gespreid over 
een periode van 10 jaar). Dit plan werd opgesteld zonder 
voorafgaand overleg met de bewoners en bij de voorstelling 
ervan kon het niet op hun goedkeuring rekenen. Enerzijds 
konden ze zich niet vinden in het slopen van een dergelijk groot 
aantal woningen, die in hun ogen nog in prima staat waren. 
Anderzijds gaven de beperkte onderhoudswerkzaamheden 
van de overige woningen geen garantie over hun toekomst.
 
De bewoners wensten een andere aanpak en samen met 
het Woonbond Kennis- en Adviescentrum werd overleg 
gepleegd, werden alternatieve plannen opgemaakt en werd 
er gepraat met de corporatie en de gemeente om tot een 
degelijk communicatiemodel te komen. Een belangrijk punt 
bij een dergelijk project is dat de bewoners actief betrokken 
worden bij alle facetten van het project. Op basis van een 
overlegstructuur tussen alle partijen werd het masterplan dan 
ook herwerkt en kwam men tot het huidige project.

Daarin stond centraal dat de woningen weer hip gemaakt 
zouden worden, terwijl dit budgettair neutraal zou blijven. De 
jaren voordien waren de woon- en energielasten echter sterk 
gestegen. Er diende dus gezocht naar een oplossing waarbij 
de bewoners meer wilden (en konden) betalen zodat de 
renovatie betaalbaar kon blijven voor de woningmaatschappij, 
maar voor de bewoner toch neutraal bleef via de compensatie 
door een lagere energiefactuur. Concreet: Als de huur omhoog 
zou gaan overeenkomstig het geschatte renovatiebudget, 
moest de energiefactuur met 80% verminderd worden om 
dit te kunnen compenseren. Om die reden werd voor de 
passiefhuisstandaard gekozen.  
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Er is vooraf een heel traject afgelegd. In eerste instantie werden 
de bewonerscommissie sterk betrokken en geïnformeerd. Ze 
maakten op uitnodiging van Aramis AlleeWonen zelfs een 
studiereis naar een aantal Duitse passieve projecten. Eens terug 
in De Kroeven, waren de leden van de bewonerscommissie 
overtuigd van de voordelen van de passiefstandaard, en 
overtuigden zij op hun beurt de andere buurtbewoners, zodat 
de benodigde 75% handtekeningen van de bewoners ter 
instemming met de plannen vlot werden gehaald.

Gedurende het hele project stonden de bewoners centraal 
in het bouwproces. Om de overlast voor de bewoners te 
beperken, werden de renovaties zo gepland dat de woningen 
permanent bewoonbaar bleven, op de ene dag na dat het 
dak werd afgebroken en vernieuwd. Bovendien werd bij de 
planning rekening gehouden met de veiligheid, niet enkel van 
de bewoners maar ook van hun bezittingen, en probeerde men 
de hinder door de werkzaamheden tot het strikte minimum te 
beperken.

Veel aandacht ging ook naar een goede communicatie met 
de bewoners. Dit was niet altijd zo eenvoudig, gezien de wijk 
wordt gekenmerkt door een zeer divers publiek, met bewoners 
van 40 verschillende nationaliteiten. Dat leverde niet enkel een 
taalprobleem op, maar vormde ook een culturele uitdaging. 
Niet iedereen was immers zo vertrouwd met het plaatselijke 
klimaat. Om die reden was het dan ook niet zo evident om 

te stellen dat de radiator - waar ze soms nog maar pas aan 
gewend waren - weer zou verdwijnen om deze te vervangen 
door een systeem met bijverwarming via de ventilatielucht. 

Er werd daarom een handleiding uitgewerkt: “hoe woon je in 
een passiefhuis?”, en daarnaast produceerde men ook een 
DVD in verschillende talen. Daarbij werd aandacht geschonken 
aan alle mogelijke aspecten van het wonen in een passiefhuis, 
ook aan voor de hand liggende onderwerpen zoals het openen 
van een raam. Maar even goed ook: wat doen in geval van 
brand of hoe het ventilatiesysteem onderhouden en wanneer 
de filters vervangen.

Er werd ook voor gekozen om een 24 uur op 24 bemande 
telefoonlijn in te richten waarop de bewoners met vragen 
terecht konden.

Het project was ook een mooi voorbeeld van de zgn. one-stop-
shop werking, waarbij één partij de coördinatie op zich neemt 
van de verschillende ingrepen en er bijvoorbeeld over waakt 
dat de verschillende bedrijven elkaar niet hinderen of zelfs 
voor een deel het werk van de ander teniet doen. De klant 
van zijn kant heeft in dergelijke constructies één enkel centraal 
aanspreekpunt. 

Deze filosofie werd doorgetrokken in een zeer vergevorderde 
bouwteamwerking. Er werd effectief een consortium opgericht 





onder de naam “team prestatiehuis”, dat  bestond uit vier 
partners: Brink Climate Systems (klimatisatie), DoorWin 
(ramen), Van Ieperen Groep (algemene aannemingswerken) 
en VDM Woningen (houtskeletelementen). Zij ontwikkelden 
samen alle benodigde expertise, waardoor de volledige 
renovatie van één woning gebeurde in amper 15 werkdagen. 
In hun volgende projecten is de doorlooptijd nog verder 
gereduceerd tot 10 werkdagen per woning. Team prestatiehuis 
stelde een technisch handboek op, waarin beschreven staat 
hoe alle componenten op elkaar dienen aan te sluiten. 

Binnen team prestatiehuis heerst bovendien een volledige 
financiële transparantie, wat ongebruikelijk is voor de sector. 
Alle partijen kennen mekaars kosten- en opbrengstenstructuur. 
Elke partner weet welke mogelijke oorzaken tot grote 
vertragingen, kosten en frustraties (niet alleen bij zichzelf 

maar ook bij elk van de andere partners) kunnen leiden. Zijn 
er toch problemen of schadeclaims, dan worden de kosten 
gedeeld. Daardoor ontstaat een impuls om de samenwerking 
verder te optimaliseren en om zo de uiteindelijke marge voor 
het consortium te verbeteren.

Ook al werd in dit project op zeer intensieve wijze 
samengewerkt in een consortium, het project startte zoals 
elke aanbesteding. De opdrachtgever Aramis AlleeWonen, 
sociale woonmaatschappij, schreef een aanbesteding uit en 
de goedkoopste haalde de opdracht binnen. Dat was niet 
evident gezien de stevige eisen (passiefhuisstandaard, snelle 
oplevering binnen de 5 dagen van de vervanging van de 
volledige buitenschil door een nieuwe, luchtdicht geïsoleerde 
schil en dat in bewoonde situatie). 

bestaand uitpakken inpakken



 constructie
Vooraleer te starten met de grootschalige renovatie 
van de 134 woningen, werd beslist om 2 testrenovaties 
uit te voeren. De eerste testwoning werd gerenoveerd 
met een ETICS gevelsysteem en een geprefabriceerd 
dak, de tweede woning werd met houten caissons 
geïsoleerd, gevuld met cellulose. De belangrijkste les 
die men uit deze testrenovaties trok, was de impact 
op de kwaliteit en vooral op de luchtdichtheid van het 
werken met geprefabriceerde elementen. Immers, bij het 
testen van de luchtdichtheid van deze woningen, bleken 
de geprefabriceerde elementen beduidend luchtdichter 
te zijn dan de in situ samengestelde of opgebouwde 
elementen. 

Mede op basis daarvan werd beslist om het bouwblok 
505 te renoveren met volledig geprefabriceerde 
houtskeletgevels en -daken. In een tweede blok, nr 506, 
werden later 112 woningen gerenoveerd met een ETICS 
systeem, gecombineerd met een ook hier volledig 
geprefabriceerd dak.

Het bestaande buitenspouwblad werd verwijderd, waarna 
een nieuwe houten buitenschil voor het bestaande 
binnenspouwblad werd geplaatst. Deze nieuwe wanden 
werden in een keer twee verdiepingen hoog opgebouwd 
in atelier. Gezien de beperkingen van het transport 



per vrachtwagen, was de breedte van deze 
gevelpanelen beperkt, waardoor men per 
gevel twee panelen naast elkaar plaatste. 
Dit vereenvoudigde de werken echter sterk, 
een rijwoning was na de plaatsing van vier 
gevelpanelen (twee voor en twee achter) en 
vier dakpanelen (idem) volledig gerenoveerd 
tot passiefstandaard. 

De houten gevelelementen bestaan uit een 
draagconstructie met houten I-liggers en 
OSB-beplating waartussen reeds in het 
atelier cellulose-isolatie werd ingeblazen. 
Ook de ramen en de deuren werden in het 
atelier reeds geplaatst. Omdat de buitenzijde 
van het binnenspouwblad niet volledig vlak 
was, werd tussen de houten wanden en 







het binnenspouwblad een ruimte gelaten van enkele 
centimeters. Langs de buitenzijde werd een dampopen 
houtvezelplaat geplaatst. Deze platen zijn goed bestand 
tegen weer en wind, zodat men tijd had om nadien de 
gevelafwerking in natuurleien aan te brengen. Ook 
het dak werd op dezelfde manier opgebouwd uit een 
raamwerk in houten I-liggers, opgevuld met cellulose. 
Bij de daken werd echter in atelier ook al de zinken 
dakbedekking geplaatst, alsook de geïntegreerde 
zonnecollectoren.

De uitwerking van de renovaties van de woningen 
met voorzetwanden in houtskelet volgde een strak 
planningsschema. In 5 dagen werd de hele buitenschil 
van de woning vernieuwd. De sleutel voor zo een snelle 
transformatie is een sterk doorgedreven prefabricatie 
van de gevelelementen en een hoge graad van integratie. 
De buitengevel werd volledig gestript op de eerste dag. 
De tweede dag werd de fundering aangepast. De derde 
dag droogde het beton van de aangepaste fundering. 
De vierde dag was aan de technieken voorbehouden 
(zie verder) en op dag 5 werd de hele buitenschil in 
prefab elementen geplaatst en werd het dak verwijderd, 
waarna ook de nieuwe klimatisatie geplaatst werd.



in detail
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technieken

Niet alleen de gebouwschil werd aangepakt, 
maar ook de technieken werden vervangen 
door energiezuinige toestellen die ook een 
comfortverhoging met zich meebrachten. 
Daar waar vóór de renovatie enkel een 
gasboiler op de zolder aanwezig was, is dit 
nu vervangen door een gasgestookte boiler 
(200 l-3,5 kW) met zonnecollectoren en een 
balansventilatiesysteem. De naverwarming 
van de woningen gebeurt via de bestaande 
radiatoren, die in aantal werden verminderd.

Het geïntegreerd ventilatietoestel staat op de 
zolderverdieping. Dat was een drukke plek 
voor de renovatie: Prefabelementen werden 
daar gekoppeld en ook het technische aspect 
werd daar ondergebracht. Kanalen vertrokken 
vandaar verticaal naar beneden. Dat zou in 
volgende projecten nog beter kunnen. De 
luchtverdeling zou nog efficiënter kunnen 
gebeuren, terwijl het toch in dit project nog 
belastend was voor de bewoners (er moet nog 
gekapt en gebroken worden). Het zou beter 
gaan moesten de ventilatiekanalen eveneens 
in de prefabelementen kunnen verwerkt 
worden en het zou bovendien een betere 
luchtcirculatie kunnen opleveren.





 monitoring

De 3 nieuwbouwwoningen werden gedurende 1 jaar gemonitord. 
Hieruit werden volgende conclusies getrokken:

Energieverbruik:
•	 Het gasverbruik is hoger dan aangenomen in de 

berekening. Dit komt omdat dat de bewoners een hogere 
binnentemperatuur vragen (22°C) terwijl er bij de berekening 
uitgegaan werd van 20°C. 

•	 De strenge winter van 2008-2009 heeft ervoor gezorgd dat 
het gasverbruik hoger is. Als de vergelijking gemaakt wordt 
met het aantal graaddagen in het referentiejaar, dan lag het 
aantal graaddagen in de winter van 2008-2009 10% hoger.

•	 Aangezien de rendementen van de installaties bepaald zijn 
in laboratoriumomstandigheden, halen ze waarschijnlijk niet 
hun optimale rendement. Indien ook de warmtewisselaar 
van de ventilatie-unit een lager rendement geeft, zal 
logischerwijs ook het verwarmingsverbruik stijgen. Dit kan 
worden verklaard door de specifieke testomstandigheden die 
kunnen worden gebruikt bij het bepalen van het rendement 
volgens de Nederlandse norm. Indien het rendement wordt 
bepaald volgens EN 308 zou het resultaat een stuk lager 
zijn, en dichter aansluiten bij de werkelijkheid.

Binnenklimaat:
Algemeen genomen is de binnenluchtkwaliteit goed in de 
woningen. Het CO2- gehalte ligt in de slaapkamer tussen 
de 400 en de 800 ppm. In de woonkamer wordt een 
aantal keren een CO2-waarde van boven de 1000 ppm 
waargenomen. De bewoners bleken niet altijd bewust om 
te gaan met de driestandenschakelaar, waardoor soms 
te weinig geventileerd werd. Gebruikersbegeleiding is 
dus belangrijk en men opteerde ervoor om in volgende 
projecten meer met sensoren te werken zodat bewoners 
minder actief moeten ingrijpen op de ventilatie.

Bij de metingen van de relatieve vochtigheid valt op dat 
in de slaapkamers voor het overgrote deel de waardes 
goed zijn. In de winter is de lucht in sommige gevallen 
eerder droog.

Behaaglijkheid
Als we het behaaglijkheidsdiagram bekijken in de winter, 
kunnen we vaststellen dat de daggemiddelde waardes 
van de binnentemperatuur schommelen rond de 22°C. 
De relatieve vochtigheid is aan de lage kant waardoor 
de grafiek meer in de richting gaat van ‘nog behaaglijk’. 
De daggemiddelde waardes van de metingen in de 
lente en de zomer zijn verdeeld over ‘behaaglijk’ en ‘nog 
behaaglijk’ door de soms hoge binnentemperaturen.
Bij een periode van opeenvolgende warme zomerdagen 
(temperatuur tussen 25 en 35°) zien we dat de 
binnentemperatuur dag na dag geleidelijk aan stijgt. 



bewonerservaringen

Tijdens de monitoring werd aan de bewoners 
gevraagd hun positieve en negatieve ervaringen 
neer te schrijven in een logboek. Samen met 
diverse bezoeken aan de woningen kon het 
volgende geconcludeerd worden:

•	 Over het algemeen zijn de bewoners 
tevreden over het comfort en het 
binnenklimaat van de woning. Ook het 
geluidsniveau van de installaties stemt de 
bewoners tevreden. 

•	 De bewoners openen regelmatig ramen, 
maar gebruiken de luiken op het gelijkvloers 
voor nachtventilatie niet veel. Alhoewel 
deze speciaal ontwikkeld werden om 
inbraakwerend te zijn, hebben de bewoners 
hier niet zo veel vertrouwen in.

•	 De bewoners zien de noodzaak in voor het 
gebruiken van de zonwering, maar geven 
wel de opmerking dat het dan donker is in 
de woning. 

•	 Tevens blijkt uit dit onderzoek dat de 
bewoners ondanks alle inspanningen naar 
communicatie toe toch niet voldoende 
geïnformeerd werden over de gebruikte 
installaties.
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