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Houtskeletbouw
Renovatie

RENOVATIE

Nederland telt ruim 7,1 miljoen woningen. Bijna eenderde (2,5 miljoen) is
gebouwd tussen 1945-1975. Door veroudering worden jaarlijks 50.000-60.000
woningen gerenoveerd, een aantal dat de komende jaren nog zal toenemen.
Houtskeletbouw is de geëigende methode om die enorme opgave
hoogkwalitatief te volbrengen.

Door de economische crisis ondervindt
de nieuwbouw van woningen ernstige
vertraging. Mede door overheidsbeleid
zal daarentegen de renovatie van de
bestaande woningvoorraad fors aan
trekken. Daarbij speelt de roep naar
een duurzamer samenleving een
belangrijke rol: te veel oude woningen
hebben ernstige tekortkomingen, zoals
slechte isolatie, ongezond binnenmilieu,
verouderde ventilatievoorzieningen en
verwarmingsinstallaties, vochtproble
men en gevaarlijke bouwmaterialen als
asbest. Dit vereist niet een opportunis

tisch opkalefateren met een spijkertje
hier en een isolatieplukje daar, maar
een vernieuwingsproces, gekenmerkt
door een grootschalige, integrale
aanpak van herstel en duurzame
innovatie, resulterend in comfortabele
en energiezuinige woningen die de
toekomst hebben.

Meer met minder
In het kader van het Kyoto-protocol heeft
de overheid het regeringsprogramma
Schoon en Zuinig opgesteld, dat onder
meer de CO2-uitstoot in 2020 met 20%
wil terugbrengen vergeleken bij 1990.
Hierover heeft zij via de ministeries van
EZ, VROM en WWI afspraken gemaakt
over de renovatie van 2,4 miljoen wonin
gen en gebouwen tot 2020 met Aedes
(woningcorporaties), Bouwend Neder
land (bouwbedrijven), Uneto-VNI (instal
latiesector) en VME (energiebedrijven).
Doel is ze tot 30% energiezuiniger te
maken. De CO2-emissie van de
bestaande woningvoorraad is namelijk
circa tweeënhalf tot drie keer zo hoog
als die van nieuwbouwwoningen.
Daarbij zullen de energiekosten de
komende jaren flink stijgen, wat een
argument voor bewoners is met renova
tie in te stemmen. Hoegenaamd is her
stel goedkoper en beter voor het milieu
dan sloop. Wat in deze tijd tevens mee
speelt, is dat mensen hogere eisen stel
len aan het woongenot.

Urgentie klimaatverandering
Renoveren kan volgens verschillende
methoden. Houtskeletbouw is hiervoor
het meest geschikt. De voordelen die
voor nieuwbouw gelden, gaan ook op

voor renovatie: het is een droge, schone,
brandveilige en snelle bouwmethode,
door prefabricage is er weinig afval en
zijn de faalkosten verwaarloosbaar. Het
hoge isolerend vermogen en het type
materiaal resulteren in een comfortabel,
gezond en stralingsvrij binnenklimaat en
een lage energierekening. Het duur
zaam geproduceerde hout is bovendien
een levenslange opslagplaats van CO2.
Als jongste verworvenheid blijkt houtske
letbouw ‘naadloos’ aan te sluiten bij het
luchtdichte passief bouwen. Tezamen
passen ze bij de 21ste-eeuwse urgentie
van klimaatverandering.

Verschillen in projecten
Ook zijn er verschillen in de aard en de
staat van projecten. Woningen van voor
1945 zijn vaak dermate slecht, dat alleen
sloop overblijft. Soms heb je te maken
met monumentale gevels die als
beschermd stadsgezicht bewaard moe
ten blijven, zoals het project Sleephelling
straat te Rotterdam (2009; VILLANOVA
architecten Rotterdam), waar zeven his
torische panden zijn omgevormd tot
veertien nieuwe. Er is gekozen voor pas
siefhuisrenovatie. De originele gevel met
schuiframen is gerepareerd; erachter is
een isolerende voorzetwand met houten
kozijnen geplaatst. Aan de stenen ach
tergevels was meer mogelijk: buitenge
velisolatie, houten passiefhuiskozijnen en

zag duidelijk de voordelen van hsb: kwa
liteit, snelheid, hoge isolatie. Door de pre
fabricage konden de buitenbladen in
één moeite worden weggehaald en de
nieuwe elementen geplaatst; dat nam
maar één dag per woning. Dat gaf dus
minder overlast voor de bewoners. Door
de lichte constructie was hsb geknipt
voor de optoppingen.’

Metaalbuurt Apeldoorn

dakopbouwen in hsb met zonnecollec
toren. Het project verwierf zowel een
PassiefBouwen-keur als de Passief
Bouwen Award 2009.

Klimaatwoningen
Raamsdonksveer
Een andere hsb-optie is renovatie inclu
sief uitbreiding en/of optopping en/of
nieuwbouw. Woningbouwcorporatie
Volksbelang in Raamsdonksveer besloot
hiertoe bij zestien woningen (1982) aan

de Lutteldonk te Raamsdonksveer, gere
aliseerd in 2006. Inzet was er klimaatwo
ningen van te maken, waarbij ze tevens
werden opgetopt met zeven extra
appartementen; en er kwamen twaalf
nieuwbouwappartementen bij.
Ontworpen door Bouwkundig buro Struik
& Partners te Woudrichem, is het ontwik
keld en gerealiseerd door Hendriks
Coppelmans Bouwgroep te Eindhoven
en haar hsb-fabriek in Uden. Project
leider Robert van Gendt: ‘Volksbelang

Een grootschálige vernieuwingsoperatie
in hsb is de Metaalbuurt in ApeldoornZuid (1917; 2009). Bij de renovatieplan
nen van woningbouwvereniging De
Goede Woning (2001) waren 301 wonin
gen betrokken. HM Architecten te
Amsterdam was behalve voor de nieuw
bouwwoningen en appartementencom
plexen verantwoordelijk voor 118 renova
tiewoningen (Het Monument). Het gaat
om een configuratie van geschakelde,
merendeels twee-onder-een-kapwonin
gen in baksteen met zadeldaken.
Oorspronkelijke details als roedes in de
ramen, luiken en schoorstenen zijn her
steld. Aan de achterzijde zijn de kleine
huisjes verhedendaagst door een ruime
hsb-uitbouw (slaap- en badkamer) met
schuine daken en keramische dakpan
nen. Projectarchitect Will Weerkamp: ‘De
voornaamste uitgangspunten bij de uit
breidingen waren de aansluiting op de
monumenten en de detaillering. De
keuze viel op hsb, omdat dit de renda
belste en snelste bouwmethode was.
Bovendien waren de aansluitingen op
de oude woningen eenvoudiger te reali
seren: bestaande afwijkingen waren
beter op te vangen. Voorts speelden
duurzaamheidsvoordelen een rol, zoals
besparing op energiegebruik en cradle
to cradle-overwegingen.’

Kroeven Roosendaal
Lichtend voorbeeld onder de corpora
ties is Aramis AlleeWonen te Roosendaal.
Na twee renovatie- en drie nieuwbouw
huizen volgens de passiefhuismethode

gaat zij nu als eerste op grote schaal de
nek uitsteken met het passief renoveren
van 246 woningen in de wijk Kroeven. Zij
troonde een bewonerscomité mee naar
Duitsland om passief bouwen te aan
schouwen. Agentschap NL van EZ
draagt bij met een subsidie binnen het
Unieke Kansen Programma Verduur
zaming Warmte en Koude (UKB). Het
concept won de Do it! Award 2009. 134
stuks worden gerenoveerd volgens de
hsb-methode met de Architecten
Werkgroep te Tilburg; 112 krijgen alleen
buitengevelisolatie. Het proces loopt
van april 2010-april 2011; één woning
van de 134 is al proefgerenoveerd. ‘We
hebben het gevelsysteem, met I-liggers
en cellulose-isolatie, samen met Aramis
ontwikkeld,’ vertelt projectleider Jorus
van Boven. Verder doet het bureau 116
nieuwbouwwoningen in hsb-passief
huisbouw. Van Boven vindt houtskelet
bouw een uitstekende bouwmethode.
‘Door prefabricage is de kwaliteit hoog,
de bewoners hebben weinig last tijdens
de verbouwing en je hebt veel vat op
de kierdichting, zo belangrijk bij passief
bouwen.’

Meesterzet
Aramis-projectleider Robert van Rede:
‘Bij beide opties wordt de passiefnorm
van Rc = 10 nagenoeg gehaald: 9,3.
Het jaarlijks energiegebruik ligt op 25
KWh/m2.’ Bij een Bouwbesluit-woning
is dat 3,5 respectievelijk 65. Het energie
gebruik mag voor renovatie hoger zijn
(bij passiefnieuwbouw geldt 15 KWh/
m2), omdat de vloeren meestal niet extra
worden geïsoleerd. Dé meesterzet van
Aramis is de keuze voor vier nevenaan
nemers (schilrenovatie, bouwkundig
timmerwerk, installaties, leistenen gevel
bekleding) in plaats van voor een
hoofdaannemer met onderaannemers.
‘Zo houden we beter zicht op de kwali
teit. Bij de voorselectie waren kennis van
renovatie en passief bouwen en nauw
keurig werken belangrijke eisen.’ Voor de

nevenaannemers is het voordeel dat ze
op voet van gelijkheid opereren, wat
eveneens de kwaliteit bevordert. Van
Rede staat positief tegenover houtskelet
bouw. ‘Het is snel bouwen. Door de lichte
constructie hoeven we niets aan de
fundering te doen. En door de prefabri
cage van wanden en daken hoef je
van tevoren slechts je stelwerk in orde te
maken.’ Tot zijn verrassing blijkt de hsbvariant goedkoper dan die van buiten
gevelisolatie.

Passiefrenovatieafdeling
Het project heeft VDM Woningen te
Drachten aangegrepen om de bedrijfs
activiteiten uit te breiden met een pas
siefrenovatieafdeling. Manager
Renovatie Rob van der Hoek: ‘We heb
ben meer concepten ontwikkeld, waar
onder gevelvervanging. Hierbinnen past
de passiefhuisvariant.’ Per woning wor
den acht 35 cm dikke elementen gepre
fabriceerd, vier tweeverdiepingshoge
voor de gevel, vier voor het dak. ‘Onze
faalkosten bedragen minder dan 1%, bij
traditioneel bouwen is dat 12-13%,’ bena
drukt hij het belang van prefabricage.
‘Daarnaast werken we extreem maat
vast, zodat de kierdichting perfect is. De
kosten zijn lager, de transformatie
gebeurt in vijf dagen, slechts één dag is
de woning echt open, tot genoegen van
de bewoners.’ De roep van dit project is
al ver doorgeklonken: inmiddels hebben
diverse woningbouwcorporaties inte
resse getoond.

Passiefhuistoestel
Brink Climate Systems uit Staphorst ver
zorgt het compacte passiefhuistoestel in
de renovatiewoningen. ‘Omdat Aramis
de radiatoren wilde hergebruiken, heb
ben we ons toestel daarop gemodifi
ceerd,’ vertelt commercieel directeur
Wim Hijmissen. ‘Het bestaat uit een
gebalanceerde ventilatie-eenheid, een
boilervat van 200 liter dat de radiatoren
en enigszins de ventilatielucht verwarmt,

en een cv-keteltje dat bijverwarmt bij
minder zon. Op het dak wordt 4 m2 aan
zonnecollectoren geplaatst.’ Een goede
ventilatie is essentieel bij dergelijke lucht
dichte woningen. Het jaarlijks energiege
bruik ligt op ongeveer 300 m3 aardgas;
bij een standaardwoning is dat gemid
deld 1.530 m3.
Hijmissen vindt het nevenaannemer
schap een vondst. ‘Zo wijzen alle neuzen
dezelfde kant op, erg belangrijk bij groot
schaligheid zoals hier. Veel corporaties
zijn al komen kijken bij de Roosendaalprojecten. De initiatieven zullen nu links
en rechts van de grond komen.’

20-20
Trecodome te Roosendaal trad en treedt
op als passief bouwen-adviseur c.q.
-bewaker. Directeur Chiel Boonstra: ‘Er zijn
passiefhuisberekeningen gemaakt om
ervoor te zorgen dat de woningen aan
de eisen voldeden.’ Hij is betrokken bij
Treco, een organisatie van Europese
woningbouwcorporaties, waarbinnen
passiefervaringen en -ontwikkelingen
worden uitgewisseld. In Duitsland en
Oostenrijk zijn ze vrij ver, zelfs universitei
ten doen mee. Over Nederland heeft hij
zijn twijfels. ‘Er is nu een convenant 20-20:
20% CO2-reductie in 2020; dat moet in
2050 80% zijn. Je kunt beter in één keer
goed renoveren dan steeds een beetje.
Dat blijkt uit een model, waarin de ener
giemeerkosten van passief, gewoon
en minimaal renoveren zijn berekend.
Tenzij je passief renoveert, moet je voor
2050 twee of drie keer terugkomen om
die 80% te halen.’
Hij juicht passieve houtskeletbouw toe,
ook door het succes van veel buiten
landse voorbeelden. ‘De kwaliteit, voor
mij doorslaggevend, bepaal je in de
fabriek. Ook uit milieuoogpunt is de
score goed: het materiaal is duurzaam,
de elementen zijn demontabel en her te
gebruiken.’ Een gouden toekomst voor
hsb wenkt: ‘Kijk uit het raam, de renova
tieopgave staat overal om ons heen!’

“Houtskeletbouw maakt duurzaam en sneller bouwen mogelijk”
‘Er zijn volop kansen voor duurzame houtskeletbouw, zowel in
de nieuwbouw als renovatiesector,’ stelt Peter Fraanje, innovatiemanager bij Bouwend Nederland. ‘De hoge eisen van energiezuinigheid, CO2-beperking, concepten als cradle to cradle
en passiefhuisbouw en een doorzettende trend naar prefabricage zijn bijzonder gunstig.’ Hij pleit voor meer samenwerking
om voor houtskeletbouw een betere marktpositie te creëren.

‘De bouw heeft co-makers nodig. Denk niet alleen in complete hsb-oplossingen, maar ook in hybride vormen. Een
totaalconcept is belangrijk, waarmee je het bouwbedrijf ontzorgt. Bouwen wordt ook steeds meer monteren. Er zijn zo legio
kansen voor prefab aan- en opbouwen, serres, gevelvullende
elementen, houten vloersystemen enzovoorts, die ook doorontwikkeld moeten blijven worden.’

Meer informatie over
houtskeletbouw

Houtskeletbouw

Voor meer informatie wordt verwezen
naar de website
www.houtinfo.nl/houtskeletbouw.

Houtskeletbouw (hsb), zoals toegepast in Nederland, is een bouwmethode, waarbij de
woningen worden geassembleerd met pasklare prefab elementen. Deze zijn verdiepings
hoog, vaak ook woningbreed, en licht van gewicht. De wandelementen zijn opgebouwd
uit naaldhout stijl- en regelwerk, de vloer- en dakelementen uit balken van naaldhout. De
elementen zijn gevuld met isolatiemateriaal en vervolgens bekleed met plaatmateriaal.
Bakstenen huizen zijn een typisch Nederlands fenomeen. Van oudsher is houtskeletbouw
de standaardbouwwijze in landen als de Verenigde Staten, Canada, Zweden, Finland,
Noorwegen, Schotland, Engeland en Duitsland. Sinds de introductie circa 40 jaar geleden
zijn er in Nederland meer dan 100.000 hsb-woningen gerealiseerd, met tevreden bewo
ners. Ook het gebruik van hsb-elementen in combinatie met andere bouwmethoden is de
afgelopen jaren hand over hand toegenomen.

Postbus 157
9200 AD Drachten
Tel.: 0512 - 524060
Fax: 0512 - 525296
www.vhsb.nl; info@vhsb.nl
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Met houtskeletbouw worden gezonde, comfortabele en waardevaste woningen gereali
seerd die ook nog eens bijdragen aan een beter milieu. De woningen zijn immers van
nature energiezuinig en het gebruik van hout verlaagt de uitstoot van broeikasgassen
(CO2) in de atmosfeer en vertraagt daardoor de opwarming van de aarde.
Hsb is veelzijdig toepasbaar en geschikt voor woningen, woongebouwen tot vijf verdiepin
gen, utiliteitsbouw, optopprojecten en renovaties in iedere stijl. De gevelafwerking is hele
maal vrij. Voor het buitenspouwblad kan men kiezen voor bijvoorbeeld metselwerk, pleis
terwerk, hout, plaatmateriaal, keramische elementen of een combinatie hiervan. De
leden van de Vereniging van Houtskeletbouwers (VHSB) leveren kwaliteitsproducten met
KOMO-keur. Alle technische details zijn voorhanden en de kwaliteit wordt gecontroleerd.
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