Netwerkbijeenkomst 25 mei: Nu willen we op excursie !!
Integrale renovaties van VvE’s: 2 voorbeelden die voorsorteren op Nul op de Meter èn aardgasvrij.

VvE De Verdwenen Brug in Zoetermeer door Marcel van Loon (voorzitter)
De wijk Palenstein in Zoetermeer is een van de 27 Proeftuin Aardgasvrije Wijken.
In deze wijk is VvE ‘De Verdwenen Brug’ gevestigd bestaande uit 136 appartementen en gebouwd in 1973.
Deze VvE wil niet achterblijven bij de vernieuwing van de wijk. Al geruime tijd is de VvE bezig om plannen te
maken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en tevens aan het kijken naar de mogelijkheden tot
verduurzaming. Met de huidige plannen is de VvE NoM en voorbereid op de aardgasvrije wijk.

	
  

Bevindingen	
  Energiescan	
  –	
  urgentie	
  	
  
o Dak, vloer op de tussenverdieping, gevels en
kozijnen zijn niet geïsoleerd
o Vastglasdelen zijn dubbel glas uit 1990 en
draaiende delen zijn veelal enkel glas
o Bitumieuze dakbedekking is toe aan een nieuwe
laag
o Adequate luchttoevoer naar de woningen
ontbreekt
o Houtvochtheidspercentage van de kozijnen neemt
toe naarmate de hoogte in het gebouw
o Radiator- en strangafsluiters zijn verouderd
o Centrale groepenkast is verouderd
o Algemene verlichting is verouderd
o Woningtoegangsdeuren zijn onvoldoende
brandwerend
	
  

Oplossing:	
  Integrale	
  duurzame	
  aanpak	
  
	
  	
  
ü Isolatie van het dak
ü Isolatie van de vloer op de tussenverdieping
ü Buitengevelisolatie
ü Plaatsing van kunststofkozijnen met Triple
HR-glas en Zelf-Regelende-ventilatieroosters
ü Dubbele kierdichting
ü Leidingisolatie, strangafsluiters,
thermostaatkranen
ü Vraaggestuurde ventilatie
ü Plaatsen van zonnepanelen
ü Onderzoek en herstel van de balkonvloeren
ü Vervanging van de balkonhekken en
woningentreedeuren
	
  

En hoe gaan we dat betalen?
Gemiddelde extra VvE bijdrage: € 20,- per maand
per app.
Door energiebesparing en besparing op onderhoud, reserves
van de VvE en de SEEH subsidie.
Zeer Energiezuinig Plan bij het NEF; looptijd 30 jaar. (ZEP)
Vaste rente 3,1 %
Investering € 4.650.000 bestaande uit: Bouwkosten;
Plankosten; ontwerp, procesbegeleiding, aanbesteding,
onderzoekskosten en leges
De Meerjarenonderhoudsbegroting wordt aangepast na
renovatie voor tenminste 30 jaar.

	
  

Instemming plannen door een gekwalificeerde meerderheid van de leden medio mei 2019.
Plan uitwerking: commissie Duurzaam en Bestuur Uitvoering 2019-2020

VvE Lindehove in Apeldoorn: Renovatie in uitvoering door Ton Baas (voorzitter)

start planvorming: 2015
Zelf	
  Zien?	
  Bij	
  voldoende	
  aanmeldingen	
  organiseert	
  
verwachte oplevering: eind
VVE010	
  een	
  excursie	
  naar	
  Lindehove	
  in	
  najaar	
  2019	
  
2019.
VvE Lindehove, een appartementsgebouw met 180 appartementen uit 1973 besluit in 2014 om de schil van het
gebouw te moderniseren. Als pilot van de Nul op de Meter VvE’s wordt het bestuur van de VvE begeleid door
Energiesprong De energiebesparing van 80 % (NoM-ready) geeft investeringsruimte om deze renovatie te
kunnen betalen. Het gebouw is nu gereed om over te stappen op warmtepompen als de gasketels aan hun einde
zijn. (+/_ 15 jaar)
De belangrijkste lessen uit dat proces zijn:
1. Stel bewonerswensen en een goed proces centraal
2. Zorg voor goed verwachtingsmanagement.
De bewoners (gemiddelde leeftijd 60 +) werd bij start gevraagd naar hun wensen.
• “een frisse hal die niet aan de geur van de medebewoners ruikt”
• “mijn appartement ligt op het zuiden en het is niet te harden van de hitte in de zomer”
• “ik wil in mijn woning kunnen slapen tijdens de verbouwing”
• “ik zou graag het hele jaar op mijn balkon kunnen zitten”
Deze wensen werden vertaald naar ‘ prestatie-eisen’ bijv.:
• In de woon- en slaapkamers bedraagt de max. luchtsnelheid (tocht) 0,2m/s
• Gemiddelde max. netto warmtevraag van het gebouw is max. 30 KWh per m2 per jaar
Deze prestaties worden gegarandeerd en gemonitord.
Bewoners werden gedurende de planvorming geïnformeerd middels een maandelijks infobulletin (geen
nieuws is ook nieuws) en informele informatieavonden en spreekuren.
	
  

Alle ervaringen opgedaan dankzij deze pilot met voorbeelden van rekenmethodes en eisen zijn te vinden op
https://energielinq.stroomversnelling.nl/nul-op-de-meter/20-tips-en-tools-voor-nul-op-de-meter/
Oplossing: 80 – 85% energiebesparing
• NIEUWE RAMEN EN SCHUIFPUIEN
(aluminium)
• ISOLATIEGLAS (3 dubbel)
• ZONWERING (screens aan de buitenzijde)
• BALKONS VERGROTEN (en afsluitbaar
maken)
• DAK VOLLEDIG ISOLEREN
• KELDERPLFOND ISOLEREN
• VOOR- & ACHTERGEVEL ISOLEREN
• KOPGEVELS ISOLEREN
• BALKONVLOEREN (rolstoel vriendelijk)
• TERRASSEN (op de begane grond)
• VENTILATIE met warmte terug winning
(individueel regelbaar)

Hoe gaan we dat betalen?
Gemiddelde verhoging is € 0,- per maand
Aanbieding
€ 8.457.800
Af: subsidie SEEH
€
908.91
Af: inleg bestemmingsreserve
€ 1.048.885
Te financieren:
€ 6.500.000
Besparingen op energie en onderhoud dekken de
financieringskosten
De VvE is een professionele opdrachtgever
Voorzitter Ton Baas steekt 35 uur per week in dit
project en houdt toezicht op de uitvoering.
Hij wordt bijgestaan door het bestuur en een
klankbordgroep.
Er is geen externe beheerder.

	
  

Aanwezige VvE’s willen graag met eigen ogen de metamorfose van het gebouw zien.

