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354
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context

Het Lodenareal is de site van een voormalige textielfabriek in 
het Oostenrijkse Innsbruck gelegen op de samenkomst van 
de rivieren Sill en Inn. In 2006 schreef de stad, samen met de 
architectenvereniging, het regionale ministerie voor wonen en 
de huisvestingsmaatschappij Neue Heimat Tirol, een wedstrijd 
uit voor het ontwerp van een stadvernieuwingsplan met 
daarin aandacht voor sociale, ecologische en economische 
duurzaamheid. Vijtien projectteams dienden een voorstel 
in. Din a4 werd geselecteerd voor de ontwikkeling van het 
masterplan.

Twee van de drie woonclusters uit dat masterplan zijn 
gebouwd in opdracht van Neue Heimat Tirol en zijn uitgevoerd 
in passiefstandaard. Met 354 appartementen vormen ze 
op dit moment het grootste residentiële woonproject dat in 
Europa is gecertificeerd door het Passivhaus Institut. Din a4 
en Team K2 zijn de architecten. De derde cluster, zo’n 128 
appartementen, is getekend door Wulz & König in opdracht 
van Zima, een private investeerder.

bouwheer | Zima
ontwerp | Wulz & König

bouwheer | Neue Heimat Tirol
ontwerp | Team K2

groenzone

boothuis

nieuwe brug

bouwheer | Neue Heimat Tirol
ontwerp | Din a4



Het nieuwe stadsdeel heeft een oppervlakte van 28 000 m² en 
sluit met zijn L-vormige volumes over zes bouwlagen aan bij 
de omliggende hoogbouw. De drie gebouwenparen omsluiten 
telkens een private buitenruimte en zorgen voor een gradiënt 
naar de publieke groenstructuur langs het water. Dat openbare 
domein, dat uitkijkt over de Inn en zo’n 8 200 m² groot is, werd 

door de stad ingericht als groenzone en als speeltuin met een 
veld voor balsporten. Op de hoek langs de Sill komt in een 
volgende fase een boothuis: het estuarium van de rivier zal er 
worden verlegd van oost naar west om een oefenzone voor 
kanoërs te maken. Op dezelfde hoek komt ook een nieuwe 
voetgangers- en fietsersbrug die de beide rivieroevers verbindt.



architectuur
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Voor Neue Heimat Tirol waren volgende 
doelstellingen van het grootste belang: een 
performante gebouwschil, geen technische 
gadgets, gebruiksvriendelijkheid, lage ver-
warmings- en onderhoudskosten, beperkte 
ecologische voetafdruk, verminderde afhan-
kelijkheid van energieleveranciers.

Om de huurprijs laag te houden, investeerde 
Neue Heimat Tirol zo’n 14 miljoen euro uit ei-
gen vermogen. De zeer lage energie- en on-
derhoudskosten beperken de huurprijs nog 
verder. De huur voor een appartement van 50 
m² bedraagt in het Lodenareal zo’n 370 euro 
per maand; verwarming, sanitair warm water 
en een parkeerplaats in de garage zijn daarbij 
inbegrepen.



De meeste appartementen zijn als doorzonwoning opgevat met een publieke gevel 
en een meer private gevel. De verdiepingshoge ramen brengen het nodige daglicht 
binnen in de winter en zorgen voor een zachte overgang naar buiten. De terrassen 
met mobiele zonweringspanelen werken tijdens de zomermaanden als bufferruimte. 
In de kelder die, onder de patio door, de verschillende volumes verbindt zijn een 
parking en bergruimtes ondergebracht.



De gebouwen hebben een draagstructuur met betonwanden en 
een bepleisterde isolatie aan de buitenkant (ETICS). Typische 
koudebruggen voor dit project zijn de verbindingen voor de 
ophanging van de balkons en de aansluitingen ter hoogte van 
de kelderverdieping. Met de hulp van koudebrugberekeningen 
werden deze bouwknopen onderzocht en waar mogelijk 
geoptimaliseerd voor de uitvoering.

De buitenmuren zijn opgebouwd uit een dragende betonwand 
van 18 cm. Langs de buitenzijde zijn daarop twee lagen 
gegrafiteerde EPS-isolatie voorzien met een totale dikte van 30 
cm en een U-waarde van 0,13 W/m²K.

De vrij uitkragende balkons zijn op een beperkt aantal punten 
en met een thermische onderbreking op de draagstructuur 
bevestigd. Op de overige plaatsen zijn balkon en constructie 
gescheiden door 24 cm rotswol. De brandweerstand van die 
isolatie moet brandoverslag tussen de verdiepingen voorkomen.

Het dak is boven de betonstructuur voorzien van een isolatielaag 
in gegrafiteerde EPS. Met een dikte van 31 tot 48 cm geeft dit 
een U-waarde tussen 0,076 W/m²K en 0,086 W/m²K.

De parking in de kelder behoort niet tot het passieve volume. 
Het plafond van de parking is daarom voorzien van 26 cm 
rotswolisolatie. Waar de gelijkvloerse betonplaat afsteunt op de 
kelderwanden is de isolatie doorgetrokken naar beneden om 
de koudebrugwerking te verminderen. De trappenhuizen zijn 
geïsoleerd tot in het kelderniveau, maar werden berekend als 
aangrenzend onverwarmde ruimte.

Het schrijnwerk uit hout-aluminium is in de binnenste isolatielaag 
geplaatst en wordt langs buiten overlapt door de resterende 
isolatie; de koudebrugwerking doorheen de dagkanten wordt 
op die manier sterk verminderd. Voor de plaatsing van de 
vensters werd op voorhand een houten kader voorzien, dat 
door een folie met de betonstructuur is verbonden. Vervolgens 
zijn de vensters met een luchtdichte kit op het kader bevestigd. 
Het detail kan u vinden op de volgende pagina.

De kwaliteit van de luchtdichting werd ook tijdens de werffase 
goed opgevolgd en per appartement getest bij oplevering. 
Met een gemiddelde n50-waarde van 0,20 h-1, doen de 
appartementen nog beduidend beter dan het passiefcriterium 
van 0,60 volumewisselingen per uur.

constructie

testopstelling voor de mobiele zonweringspanelen



bepaling van het beschermd volume | isolatie van plafond, kolomhoofden en trappenhuis op kelderniveau

in detail











Per trappenhuis is in de kelder een ventilatiegroep 
voorzien die ongeveer 12 appartementen 
bedient. De aanvoer van de verse lucht gebeurt 
op zo’n drie meter hoogte in de binnentuin via 
luchtschouwen met een fijnfilter. De ventilatielucht 
wordt ook terug afgevoerd naar de patio via 
openingen in het kelderplafond. Elk van de in 
totaal achttien ventilatietoestellen is uitgerust met 
een platenwarmtewisselaar in tegenstroom en een 
automatische zomerbypass.

Per gebouwgroep wordt de aanvoerlucht ook 
voorgeklimatiseerd met bronwater uit een 
systeem van open grondboringen. Het maximale 
grondwaterdebiet is daarbij 12 l/s of 43 m³/h met 
een grondwatertemperatuur die varieert tussen 
9°C en 13°C. Om bevriezing te vermijden is een 
glycolleiding voorzien tussen het broncircuit en het 
afgiftecircuit op de ventilatielucht.

De voorverwarming in de winter zorgt voor een 
jaarlijkse besparing van ca. 30 000 kWh, tijdens de 
zomer wordt door de passieve koeling ongeveer 
80 000 kWh bespaard.

ventilatie



In de kelder zijn de verdeelkanalen voor pulsie en extractie 
rechthoekig met 10 cm isolatie. De stijgstrangen in de 
technische kokers zijn uitgevoerd met ronde kanalen. Voor het 
kanaaltracé is een luchtdichtheidsklasse C opgelegd. 

De verticale leidingen zijn opgebouwd uit verdiepingshoge 
prefabmodules die in atelier zijn samengesteld en 
voorgeïsoleerd. Enkel tussen de verdiepingen zijn de 
leidingkokers nog ter plaatse op elkaar aangesloten. 
Vervolgens zijn ze brandwerend afgewerkt en opgevuld met 
cellulosevlokken. De technische kokers zijn toegankelijk voor 
onderhoud vanuit de trappenhuizen. 

Om het akoestisch comfort te verzekeren zijn geluidsdempers 
geplaatst op elk pulsie- en extractiekanaal van zodra die in de 
appartementen binnenkomen. Ook tussen de verschillende 
ruimtes zijn geluidsdempers geplaatst om telefoneergeluid 
doorheen de kanalen te vermijden.

In de drie- en vierkamerappartementen is een luchtwisseling 
van 0,34 vol/h voorzien, in de tweekamerappartementen wordt 
ongeveer 0,40 vol/h geventileerd. Met een druk op de knop kan 
de gebruiker het ventilatievoud wel met zo’n 30% verhogen, 
bijvoorbeeld bij een bezoek of om de ruimtes eens stevig te 
doorluchten. Na een uur wordt automatisch teruggeschakeld.



centrale stookplaats

onderstations met zonneboiler

De warmteproductie voor verwarming en sanitair warm water 
gebeurt in een centrale stookplaats tussen beide blokken. Zo’n 
80 % van de behoefte wordt gedekt door een pelletketel (90-
300 kW); voor de pieklast in de winter en de basislast in de 
zomer (voornamelijk sanitair warm water) wordt een gasketel 
(82-326 kW) ingezet. Vanuit de centrale stookplaats worden 
vier onderstations bediend (één per gebouw).

Elk van die onderstations beschikt over vijf à zes buffervaten 
van 2500 l waarop ook de thermische zonnecollectoren op het 
dak zijn aangesloten. In totaal zijn 1050 m² aan collectoren 
geplaatst, of drie m² per woning, met een opbrengst van ca. 
367 500 kWh per jaar. De buffervaten zijn volledig omkast en 
de ruimte ertussen is opgevuld met cellulose-isolatie om de 
energieverliezen zoveel mogelijk te beperken.

verwarming en sanitair warm water



pellet- en gasketel | warmteverdeling van de hoofdcentrale naar de onderstations | inbouw en schema van woningstation
vloerverwarming in de randzones



Vanuit de onderstations loopt een combilus met warm water naar 
de woningstations (82 à 96 eenheden). Daarin zit een pomp, 
een temperatuurregeling en een collector voor de verwarming 
en een warmtewisselaar voor de warm waterbereiding. Op die 
manier hoeft geen aparte circulatieleiding voor warm water 
te worden voorzien, wat de distributie- en circulatieverliezen 
beperkt.

Omdat het over huurappartementen gaat en de 
gebruiksvriendelijkheid van het verwarmingssysteem dus 
belangrijk is, werd voor vloerverwarming gekozen. Die is in de 
leefruimtes enkel voorzien in de randzones langs de ramen -  
het benodigde vermogen is dan ook zeer klein. In de badkamers 
is wel steeds de volledige vloer verwarmd. De temperatuur kan 
via een kamerthermostaat geregeld worden.





pulsie extractie

afvoeraanvoer

aanvoer
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pulsie extractie

afvoeraanvoer

aanvoer
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werking tijdens de wintermaanden
vorstbeveiliging door grondwaterboringen - vloerverwarming per appartement

werking tijdens de zomermaanden
passieve voorkoeling door grondwaterboringen 

functioneringssnedes



In opdracht van de regio Tirol en de Innsbrucker Kommunal-
betriebe AG is vanaf 2009 een meetcampagne van minstens 
78 weken gehouden in 18 appartementen van het Lodenareal. 
(één trappenhuis). Bedoeling van het onderzoek is om verdere 
optimalisatiemogelijkheden te vinden voor de technieken. Vier 
thema’s zijn onderzocht: de binnenluchtkwaliteit, het energie-
verbruik van de HVAC-technieken, het energieverbruik voor 
huishoudstroom en de gebruikerstevredenheid.  De metingen 
mbt de binnenluchtkwaliteit tonen een veel lagere CO2-concen-

tratie in het Lodenareal dan bij veel conventionele gebouwen: 
de CO2-concentratie blijft er meer dan 95% van de tijd onder 
de 1400 ppm. De metingen bevestigen ook de tendens dat met 
een hoger ventilatievoud een lagere luchtvochtigheid gepaard 
gaat. Vooral tijdens de koudste wintermaanden is het nuttig dat 
ventilatievoud te beperken tot de werkelijke behoefte, bijvoor-
beeld door de leefruimte als overstroomruimte te zien of te 
ventileren op vraag in functie van het gebruik en de werkelijke 
bezetting.

meetcampagne

Raumfeuchten Schlafzimmer

Raumfeuchten Monatsmittelwerte
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Om het energieverbruik van de HVAC-technieken te kennen, 
zijn alle energiestromen gemeten voor verwarming, warmwa-
terbereiding en hulpstroom. De energiebehoefte voor verwar-
ming en sanitair warm water wordt voor 26 % gedekt door de 
thermische zonnecollectoren,  voor 60 % door de pelletketel en 
voor de resterende 14 % door de pieklastketel op gas.

Voor de verschillende kringen zijn ook de warmteverliezen in 
kaart gebracht bij de productie (het rendement van de ketels), 
bij  de opslag (de zonneboiler in de onderstations), bij de verde-
ling (van de centrale stookplaats naar de onderstations en voor 
de leidingen tot de technische kokers) en bij de warmte-over-
dracht in de woningstations.
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Het gemiddelde verbruik voor huishoudstroom ligt rond 35 
kWh/m²jaar of 2625 kWh/jaar voor een appartement van 75 
m². Als we de verschillende deelverbruiken uitzetten krijgen 
we volgend beeld: de keuken vertegenwoordigt met 49 % het 
grootste stroomverbruik. Ongeveer de helft daarvan wordt 
verbruikt door het fornuis. De leefruimte neemt ongeveer 31 
% van het totale stroomverbruik op; wasmachine en droogkast 
ongeveer 10 %. De resterende 10 % worden verbruikt door de 
vaatwas, of door toestellen in de slaapkamer en badkamer.

Een eerste enquête naar de gebruikerstevredenheid bij de 
bewoners in juli 2010 kreeg 17% respons en geeft een positief 
beeld. 90% van de bewoners beantwoordt de vraag over de 
algemene woontevredenheid met “zeer tevreden” tot “eerder 
tevreden”. 96% stelt “zeer tevreden” tot “eerder tevreden” te 
zijn met het verwarmingssysteem. Ook de beoordeling van het 
ventilatiesysteem is zeer gunstig: 80% van de bewoners geeft 
“zeer goed” tot “goed” aan op dat punt. 93% van de bevraagden 
zou terug in een woning met balansventilatie gaan wonen.

Aufteilung des Haushaltsstromverbrauchs 01/2010 - 12/2010

Bad, Geschirrspühler, 
Schlafzimmer  
7,0 [kWh/m²a]

Waschmaschine 
 3,0 [kWh/m²a]

Wohnbereich  
9,6 [kWh/m²a]

Haushaltsstromverbrauch 
35,0 [kWh/m²a]

Küche allgemein 
7,9 [kWh/m²a]

Kochstrom  
7,5 [kWh/m²a]

Technikstromverbrauch
E-Pelletskessel

3%

E-Gaskessel
1%

E-Solar
2%

E-Pumpen Wärmeerzeugung 
3%

E-Verteilung-Netz
9%

E-Grundwasserpumpe
3%

E-Lüfttungszubehör
6%

E-Lüftung
73%



kosten

De meerkost om het project passief te maken bedraagt zo’n 
11 % en werd berekend ten opzichte van een laagenergie 
gebouw met een verwarmingsbehoefte van 35 kWh/m²a.

De eerste 7 % is bij dit project gedekt door een subsidie van 
de Tiroolse Huisvestingsmaatschappij. De overige 4% wordt 
op korte tijd opgevangen door de lagere energiekosten: het 
energieverbruik voor verwarming is dan ook 80% lager dan 

bij het lage energie alternatief. Voor sanitair warm water 
is het energieverbruik met 50% gedaald door de inzet van 
de thermische zonnecollectoren; door het gebruik van een 
combilus met warmtewisselaar in de woningstations wordt nog 
eens 20% bespaard ten opzichte van een klassiek systeem met 
recirculatieleiding. De energie die nodig is voor de verwarming 
en de productie van warm water wordt hoofdzakelijk opgewekt 
door CO2-neutrale brandstoffen.
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projectbeschrijving en details
www.neueheimattirol.at
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