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ONDERHOUD EN ENERGETISCHE                  
VERBETERINGEN 168 WONINGEN 

In opdracht van Havensteder heeft Constructif verschillende wooncomplexen 
in Capelle aan den IJssel verduurzaamd en onderhoud uitgevoerd aan 168 
woningen met de volgende projectdoelstellingen:

MAXIMAAL COMFORTGEVOEL VOOR DE BEWONERS

- Rc-waarde van de gevel, dak en vloer verhogen 
- Gezond binnenklimaat creëren in alle vertrekken 
- Bewoner kan zijn comfortniveau zelf regelen 
- De isolatie aanpak is dusdanig dat de stap naar aardgasvrij in één keer en    
  op elk moment gemaakt kan worden met zo min mogelijk overlast 
- De stap naar aardgasvrij inzichtelijk maken

MAXIMALE TEVREDENHEID BEWONERS TIJDENS EN NA HET PROJECT 

- Draagvlak bewoners verzorgen 
- Klantzorg en tevredenheid met minimaal aantal klachten 
- Bewoner weet hoe hij de woning optimaal moet gebruiken 

MAXIMAAL ONTZORGEN HAVENSTEDER 

- Het plan voldoet aan geldende wet en regelgeving 
- Minimale inzet van medewerkers van Havensteder 
- Projectleider realisatie en woonconsulent 

VAN LABEL D
NAAR LABEL B

DOORKIJK
NAAR 
GASLOOS 2050



ONDERHOUD EN ENERGETISCHE                  
VERBETERINGEN 168 WONINGEN 

•   Onderhoud en energetische verbeteringen aan 168 woningen
• Project uitgevoerd in bewoonde toestand
• Bewonerscommunicatie en begeleiding gedurende de planvorming en  
 realisatie
• Ophalen 70% akkoord van bewoners 
• Bewonersparticipaties gedurende het project   
  
GEVEL EN SCHIL WERKZAAMHEDEN    
 
• Vervangen bestaande beglazing door HR++ in zowel 
 de houten kozijnen als de kunststof kozijnen
• Asbestsanering borstweringspanelen
• Vervangen bestaande borstweringspanelen door geïsoleerde 
 panelen Rc-waarde 3.5
• Isoleren onderzijde betonvloer in souterrain (bergingen)
• Isoleren kruipruimte begane grond woningen
• Naisoleren spouwmuren
• Vervangen draaiende delen in de houten kozijnen incl. tochtweringen 
 (voordeuren en draairamen)  
•   Schilderen houten kozijnen van de woningen en algemene    

 ruimte en galerij- en balkon hekwerken
• Herstellen van voegwerk (waarnodig) gehele complex
• Betonrot herstel aan galerij- en balkonvloeren

• Vernieuwen coating vloeren galerij- en betonvloeren
   
 
BINNEN PAKKETTEN      
 
• Aanbrengen cv-installatie in de woning (deels waar deze nog 
 ontbreekt ter vervanging van de huidige gashaard)
• Vervangen alle radiatorkranen door instelbare kranen en inregelen 
 cv-installaties
• Aanbrengen individuele MV-installatie CO2-gestuurd per woning 
 incl. nieuw standleidingwerk
• Aanbrengen verlaagde plafonds in badkamer en toilet  
•   Keuken aanpassingen

BEWONERS
• COMMUNICATIE

• BEGELEIDING

• PARTICIPATIE

70% AKKOORD



BEWOONDE

SITUATIE

ONDERHOUD EN ENERGETISCHE                  
VERBETERINGEN 168 WONINGEN

 

SAMENWERKING

Woningen dienen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. 
Samen met de gemeente Capelle aan den IJssel bepaalt Havensteder 
middels welke bron de woningen worden verwarmd. Havensteder onderzoekt 
de mogelijkheid voor een warmtenet.

Constructif heeft naar aanleiding van deze projectdoelstellingen een aantal 
scenario`s geschreven waarbij een maximaal besteedbaar budget leidend is 
geweest voor de definitieve opdracht. In deze geschreven scenario`s is een 
doorkijk gemaakt naar gasloos in 2050. Dit is zowel technisch als financi-
eel uitgewerkt. Met deze scenario`s is de uiteindelijke opdracht tot stand            
gekomen door enkel no-regret maatregelen uit te voeren. 

RESULTAAT
   
De complexen zijn maximaal verduurzaamd door de warmteweerstand  
Rc-waarde van de buitenschil op te waarderen. Hiervoor zijn maatregelen  
genomen welke een bijdrage leveren aan de transitie naar gasloze  
complexen. De verschillende werkzaamheden hebben er toe geleid dat de 
woningen gemiddeld een energielabel B hebben gekregen. Naast het  
verduurzamen van de complexen is er zowel binnen als buiten ook het  
nodige onderhoud uitgevoerd zoals schilderwerk, voegwerk, herstellen van 
beton, coaten van de vloeren (balkon en galerijen) en diverse maatwerk  
binnen pakketten.

MAXIMAAL
COMFORT
TIJDENS EN NA 
HET PROJECT


