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KerKrade | ‘De bestaande wijk van morgen’

Tekst | hilda bosma  beeld | bam woningbouw weert

Woningbouwbouwcorporatie HEEMwonen is in juni 2012 gestart met de uitvoering van haar ambitieuze project 'De bestaande wijk van 
morgen' in Kerkrade. Deze grootschalige renovatie volgens het passiefhuisconcept zorgt voor een complete duurzame transformatie van 153 
woningen in de wijk Kaalheide. 

BAM Woningbouw Weert voorziet samen met 
co-makers de woningen van compleet nieuwe 
gevels, een nieuw dak met PV- en warmwaterzon-
nepanelen, zonneboiler en ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Daarnaast krijgen de wo-
ningen een nieuwe CV-installatie en radiatoren, 
zonwering, geïsoleerde begane grondvloer en een 
gestukadoorde gevel op een dikke laag isolatie-
materiaal. “Door het upgraden van de jarenzeven-
tigwoningen in Kerkrade-West kunnen bewoners 
de komende decennia weer aantrekkelijk wonen”, 
aldus Huub Franssen, Hoofd Renovatie & Onder-
houd bij BAM Woningbouw Weert. 

passiefhuisnorm 
De woningen gaan van energielabel D naar een 
A++label. Huub Franssen: “Door het aangebrach-
te isolatiepakket, de deuren en kozijnen in pas-
siefuitvoering met driedubbel glas en zonwering, 
wonen de bewoners in een comfortabele woning. 
Door de toepassing van innovatieve installatiesys-
temen gaat de gas- en elektrarekening fors om-
laag.”
De woningen worden gerenoveerd volgens één 
van de concepten van BAM W&R-renovatie. De 
gevels en de daken worden prefab uitgevoerd. 
In de fabriek worden de ventilatieleidingen, CV-

leidingen, elektraleidingen, kozijnen en deuren 
vooraf aangebracht. Daardoor hebben bewoners 
minder overlast tijdens de renovatie. 

innovaTie
Huub Franssen: “De uitvoering is gebaseerd op 
conceptueel renoveren. BAM is door toepassing 
van 'Het Nieuwe Samenwerken' in staat om de 
opdrachtgever in korte tijd een uitgewerkt plan 
te bieden voor een vaste aanneemsom. Ook in 
Kerkrade hebben we dit toegepast en in de voor-
bereiding gebruik gemaakt van een vast team van 
co-makers, die in een vroeg stadium de randvoor-
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waarden van het plan met ons hebben uitgewerkt. 
De conceptuele aanpak zorgt ervoor dat het pro-
ject beheersbaar en daardoor betaalbaar is. Door 
de intensieve samenwerking tussen opdrachtge-
ver, architect en co-makers verloopt het project 
vanaf de start succesvol.”

samenwerking
“Voorafgaand en tijdens de bouw is er veel aan-
dacht voor bewoners geweest. Deze omvangrijke 
renovatie is ingrijpend voor de bewoners”, aldus 
Huub Franssen. “Zij blijven tijdens de werkzaamhe-
den in hun woning wonen. De bewoners zijn inten-
sief begeleid.” De begeleiding bestond onder meer 
uit huisbezoeken, inspraak in het uiterlijk van de 
woning en het vooraf maken van modelwoningen. 

Tien werkdagen per woning
Tijdens de tien dagen uitvoeringstijd per woning 
wordt er iedere dag op diverse plaatsen in en aan 
de woning gewerkt. Huub Franssen: “Dat zorgt 
soms wel eens voor spannende momenten. Door 
de intensieve samenwerking met de bewoners, op-
drachtgever en co-makers en een snelle reactietijd 
blijven problemen hanteerbaar. Bij de evaluatie 
van de eerste fase bleek dat bewoners het een 
behoorlijke ingreep vonden. Gelukkig zijn ze meer 
dan tevreden over het eindresultaat, waardoor 
ze de overlast snel vergeten zijn.” “In dit project 
maken we onze ambities waar”, aldus Huub Frans-
sen. “De renovatie is succesvol door het moderne 
ontwerp, de beperkte uitvoeringstijd en de bezuini-
ging op energielasten.”

grooTschalige dak- en gevel-
renovaTie meT hoogwaardige 
TegelplinT
Architect Jules Beckers van Teeken-Beckers archi-
tecten was op zoek naar afwerkingsmaterialen 
met een natuurlijk uitstraling. In eerste instantie 
zocht hij naar natuursteen, maar dit kon vanwege 
de bouwfysische eigenschappen niet worden toe-
gepast binnen het gekozen ‘damp-open' systeem. 
De oplossing werd onder meer gevonden in een 
keramische tegelplint van Mosa.  De huurwo-
ningen krijgen door een innovatieve toepassing 
van HSB-elementen binnen tien werkdagen een 
volledig nieuwe gevel, dak, WTW-systeem, zon-
neboilers en HR-ketel. Er is gekozen voor een 
combinatie van HSB met een extra EPS-schil.  
In totaal is er zo’n dertig tot veertig centimeter 
isolatie toegepast met RC-10. Hierdoor is het ener-
gielabel van F naar A++ gegaan. De architect wil-
de de als grauw bekend staande wijk opfrissen. De 
EPS is hiervoor afgewerkt met witte gevelstuc en 
aan de onderzijde met een hoogwaardige kerami-
sche Mosa-tegelplint. De tegels uit de serie Quartz 
zijn toegepast in stroken met de afmetingen 5x60 
en 10x60 centimeter. “Deze zijn extreem duurzaam 
en komen de onderhoudsdoelstellingen meer dan 

na. Dankzij de tegelplint zal de woning beschermd 
zijn waardoor de woning ook mooi blijft. Een fiets-
aanrijding zal bijvoorbeeld geen schade opleveren 
en het materiaal is eenvoudig te reinigen door het 
bijvoorbeeld af te spuiten“, aldus Edwin Cornelus-
sen van Mosa.

milieu
Bij de renovatie is het milieu een belangrijk aan-
dachtpunt. Ook daarom was de materiaalkeuze 
van groot belang. “Hiervoor is Mosa de geschikte 
partner. De tegels van Mosa beschikken over het 
Cradle to Cradle silver-certificaat, waarvan Mosa 
de enige gecertificeerde tegelfabrikant is. Mosa-
tegels zijn bovendien sterk en gaan lang mee.” 
HEEMwonen werkte al met Mosa voor het interieur 
van de woningen en was hierdoor vertrouwd met 

de tegelfabrikant. “Sinds een aantal jaren hebben 
wij binnen de organisatie de beschikking over het 
onderdeel Mosa Facades. Mosa Facades adviseert 
over de juiste verwerking van de producten, waar-
bij je moet denken aan voegbreedtes, kleuren, for-
maten en patronen. Deze details zorgen ervoor dat 
de gevel er ook in de toekomst goed blijft uitzien.”

woonlasTen
Voor HEEMwonen was het belangrijk dat de totale 
woonlasten zouden dalen. De bewoners krijgen 
een lichte huurverhoging maar door de energie-
besparende maatregelen gaan ze er naar ver-
wachting gemiddeld €35,- netto op vooruit. Door 
CauberghHuygen is uitgerekend dat de bewoners 
ongeveer 2700kWh stroom en 1.000 m3 gas gaan 
besparen.    ❚

Bewoners blijven in woning tijdens werkzaamheden.
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