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Passiefhuis renovatie
Reductie van het energieverbruik en verminderde CO2 uitstoot
Het project Sleephellingstraat is een monumentaal blok met negentien woningen die verbouwd worden naar veertien ‘passiefhuizen’ en
zestien maatschappelijke wooneenheden.

Maximale energiebesparing te bereiken door de volgende
technische maatregelen:
Zeer goede isolatie van vloer, wanden en plafonds
Begane grondvloer: over de bestaande betonvloeren komt
een hoogwaardige isolatie en afwerking met estrich vloerplaat.
Voorzetwand voor- en kopgevel: isolatie van de voor- en kopgevel door middel van
voorzetwanden; deze zijn verzwaard met een hoogwaardige isolatie (RC 10).
Achtergevel: om ruimten te besparen is gekozen om de achtergevel aan de buiten
zijde te isoleren door middel van gevelisolatie (RC 10).
Daken: deze worden zowel aan de boven- (renopur isolatie) als onderzijde
(steenwol isolatie) geïsoleerd waardoor de bestaande kapconstructie in het zicht
blijft.

Driedubbele beglazing
Vanwege het monumentale karakter van het woonblok is de eis dat de gevelkozijnen gehandhaafd moeten blijven (beschermd stadsgezicht). Zodoende is gekozen voor:
het plaatsen van een nieuw kozijn met isolatieglas achter de bestaande voorgevel
kozijnen (schuiframen)
het vervangen van de overige gevelkozijnen in de voor- en achtergevel door
geïsoleerd houten gevelkozijnen met drievoudig isolatieglas.

Luchtdicht bouwen
De extra zware kozijnen, met drievoudige beglazing zorgen voor een goede kierdichting.
Daarnaast worden de aansluitingen tussen de gevel en kozijn rondom luchtdicht afgeplakt
zodat het mogelijk is de qv-10 waarde te verlagen tot minder dan 0,625.

Goede zonwering
De ramen zijn zo gesitueerd dat s winters maximale zoninstraling mogelijk is en dat ’s zomers
de instraling sterk kan worden beperkt door middel van zonwering.
De kozijnen die gepositioneerd zijn op de zonzijde worden voorzien van screens. In
de spouw tussen het bestaande en het nieuwe kozijn wordt zonwering (luxaflex)
aangebracht.

Passief voorverwarmen ventilatielucht en goede ventilatie + warmteterugwinning
WTW, ook met by-pass is niet voldoende om opwarming in de zomer te voorkomen.
Daarom zijn aparte spuiopeningen nodig. Die aparte spuiopeningen moeten worden
meegenomen bij de gewenste aanpassing van de vormgeving van de gevels
De spuiventilatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de bestaande
schuiframen in combinatie met de nieuw geplaatste geïsoleerde binnenpui.
.

Warm tapwater op basis van duurzame energie
Zonneboilers zorgen voor warm tapwater. Een eenvoudige HR-combiketel zal alleen tijdens
extreme situaties als bijverwarming nodig zijn dan wel in extra warm water voorzien.

Energiezuinige huishoudelijke apparatuur
De grote energieverbruikers – wasmachine en vaatwasser – krijgen een Hot fill
(thermostaatkraan), die ervoor zorgt dat de apparaten standaard van warmwater worden
voorzien dat is opgewarmd door de zonneboiler. Voor de gasgekookte droger is een gasaansluiting opgenomen

Wat levert het op?
CO2 reductie van
190 kilowattuur !

Samenwerking met diverse gespecialiseerde bedrijven

