
 

 

Zoektocht naar ideale circulaire 

renovatieschil 

Door Daniël van Capelleveen 

 

Het concept is nog in de ontwerpfase, maar als het aan een groep 

ambitieuze (bouw)bedrijven ligt, kunnen binnenkort anderhalf 

miljoen woningen uit de periode 1950-1980 worden geüpgraded met 

een circulaire renovatieschil. Bouwtechnisch is het concept niet per 

se ingewikkeld; het zijn vooral de vele randvoorwaarden die ervoor 

zorgen dat de circulaire renovatieschil een goed uitgedacht concept 

moet zijn. En dat is geen eenvoudige opgave. 

 

Hoewel het aantal circulaire nieuwbouwprojecten de afgelopen jaren 

steeds meer lijkt toe te nemen, blijft de bestaande bouw enigszins achter. 

https://www.bouwwereld.nl/author/d-vancapelleveen/


En dat terwijl die groep gebouwen veel groter is dan wat er jaarlijks aan 

nieuwbouw bijkomt. Vandaar dat een aantal bedrijven de koppen bij 

elkaar stak om een concept voor een circulaire renovatieschil te 

ontwikkelen. De schil is bedoeld voor woningen uit de periode 1950 tot 

1980, waarvan er zo’n anderhalf miljoen staan in Nederland. 

 

Het ontwerpteam bestaat uit een aantal bedrijven die alle relevante takken 

in de bouw vertegenwoordigen: bouwbedrijf Dura Vermeer, prefab hsb-

bouwer Barli Bouwsystemen en prefab dakbouwer Linex, 

architectenbureau Villanova Architecten, materiaalscout Repurpose, 

adviesbureau Climatic Design Consult en de faculteit bouwkunde van de 

TU Delft. 

 

 

1: Een mock-up van de gevel met verschillende gevelbekledingen. 

https://www.duravermeer.nl/
https://www.barli.nl/
https://www.linexprefabdak.com/
http://www.villanova-architecten.nl/
https://repurpose.nl/
https://www.climaticdesign.nl/nl/
https://www.tudelft.nl/bk
https://www.tudelft.nl/bk


 

2: Concepttekening van de mock-up. 

Uitgangspunten 

Basisuitgangspunten voor het ontwerp zijn CO2-neutraliteit en een lange 

levensduur. Dat betekent dat de gevel naast demontabel, modulair en 

samengesteld met secundaire materialen, ook geschikt moet zijn voor nul-

op-de-meter én dat de nieuwe schil na 30 jaar nog steeds mooi gevonden 

moet worden. Daarnaast moet de renovatie uit te voeren zijn zonder dat 

de bewoners hoeven te verhuizen. Dat alles terwijl de hele achterliggende 

circulaire infrastructuur eigenlijk nog niet bestaat. Geen eenvoudige klus 

dus. 

CO2-neutrale toekomst 
Andries Laane, architect en directeur bij Villanova Architecten legt uit 

waarom CO2-neutraliteit voor het concept zo essentieel is. “Circulariteit is 

hip en belangrijk, maar in de eerste plaats moeten we de CO2-uitstoot 

reduceren. Je kunt bijvoorbeeld circulair heel verantwoord bezig zijn door 

te kiezen voor biobased materialen, maar als je daarmee behoorlijk 

inlevert op je Rc-waarde en daarmee je energiegebruik, dan ga je per saldo 

toch achteruit op je footprint gedurende de hele levenscyclus. Circulariteit 

mag niet ten koste gaan van de CO2-footprint in de gebruiksfase. Dus kom 



je automatisch uit bij een circulair renovatieconcept dat als uitgangspunt 

nul-op-de-meter heeft of energieleverend is.” 

Houten schil tegen bestaande constructie 

De renovatieschil betreft alleen de gevel en het dak. De beganegrondvloer 

wordt bewust buiten beschouwing gelaten. “Die vloeren worden vaak of in 

hun geheel vervangen, of geïsoleerd”, vertelt Henk Marsman, 

projectmanager voorbereiding bij Dura Vermeer. “En in het laatste geval 

gaat het vaak om het aanbrengen van kruipruimte-isolatie, een relatief 

eenvoudige ingreep.” 

De gevel bestaat uit een houtskeletbouwelement, afgewerkt met 

steenstrippen, die tegen de bestaande gevel geplaatst wordt. Voor de 

dakrenovatie worden muurplaten op de bouwmuren en eventuele 

dragende tussenwanden geplaatst, met daarop een dakdoosconstructie 

van zelfdragende gordingelementen. De bestaande dakconstructie blijft 

liggen, minus de dakpannen. Dat heeft als voordeel dat je de binnenzijde 

niet opnieuw hoeft af te werken en de kwaliteit van de bestaande 

constructie niet van invloed is op wat daarboven gebeurt. Zonnepanelen 

kunnen zo bijvoorbeeld probleemloos op de nieuwe constructie geplaatst 

worden. 

Afgestemd op beschikbaar materiaal 
De spouw tussen de nieuwe schil en de onderliggende bestaande 

constructie kan gebruikt worden voor isolatie. Het voordeel daarvan is dat 

de Rc-waarde van de gevel niet gefixeerd is in het element. Het element 

kan daardoor geoptimaliseerd worden al naar gelang het beschikbare 

materiaal en hoeft niet te worden afgestemd op de dikte van het 

isolatiemateriaal. Laane: “Dat maakt de zoektocht naar geschikt secundair 

hout en het gebruik ervan veel eenvoudiger. We hoeven minder te 

verzagen en we kunnen het ons permitteren om alleen de sterkte als 

maatgevend aan te houden.” 

Het ontwerpteam overlegt momenteel met Takkenkamp Isolatie over het 

opvullen van de spouw. Zij hebben een nieuwe hoogwaardige 

spouwmuurvulling ontwikkeld op basis van aerogel en zijn van plan het 

oude isolatiemateriaal dat zij in spouwmuren aangebracht hebben en nog 

van goede kwaliteit is, te verwijderen en ergens anders te hergebruiken. 

https://www.bouwwereld.nl/innovatie/twee-keer-zo-goed-na-isoleren-met-aerogel/
https://www.bouwwereld.nl/innovatie/twee-keer-zo-goed-na-isoleren-met-aerogel/


Nieuwe installaties 
De spouw tussen de bestaande en nieuwe schil biedt naast ruimte voor 

isolatie ook de mogelijkheid om er de nieuwe installaties in weg te werken. 

“Bij NOM-renovatieprojecten zie je bijvoorbeeld de wtw-installatie nog 

weleens via het dak van de ene kant van de woning naar de andere kant 

lopen, om vervolgens weer op de juiste plaats de gevel in te gaan. Dat kun 

je in principe hier ook doen. Maar met de installaties zijn we nog niet 

bezig”, zegt Marsman. “Eerst bouwkundig de schil helemaal uitwerken.” 

Maatvoeringspuzzel 
Al met al is de renovatieschil bouwtechnisch relatief eenvoudig, maar 

conceptueel goed uitgedacht. Veel lastiger is het om een geschikte 

modulaire maat voor de elementen te vinden. Het ontwerpteam heeft 

bewust voor de woningen tussen het bouwjaar 1950-1980 gekozen, omdat 

ze in grote lijnen veel overeenkomsten hebben. Het probleem is alleen dat 

ze op detailniveau nogal verschillen. Marsman: “Bij nieuwbouw kun je veel 

makkelijker nadenken over modulariteit, maar voor de bestaande bouw is 

dat een maatvoeringspuzzel waar je hoofdpijn van krijgt.” 

“We hebben een paar woningbouwprojecten op een rijtje gezet en 

geprobeerd een modulaire maat te vinden, maar dat blijkt gewoon niet te 

doen”, vult Laane aan. “De beganegrondhoogte is overal nog vrij 

standaard, maar de eersteverdiepingshoogte vanwege de verschillende 

gootoplossingen al niet meer. De beukmaat blijkt ook veel te variëren en 

waar tussenmuren staan is al helemaal niet te voorspellen. Een 

standaardproduct erop loslaten gaat niet. Je zult moeten werken met 

moduulmaten en pasmaten. En die pasmaten hebben een lagere 

modulariteit dan de rest.” 

Blokje om 
Volgens Marsman moet je het renovatieconcept dan ook vergelijken met 

‘Blokje Om’, een product van Dura Vermeer, waarbij de bestaande woning 

gesloopt wordt en binnen een 20 werkdagen vervangen wordt door een 

nieuwbouwwoning. “In basis is dat altijd dezelfde woning, maar toch is het 

maatwerk, omdat je op de bestaande fundering moet aansluiten. Bij het 

renovatieconcept zullen de gevelopeningen maatwerk zijn, maar 

daarachter schuilt steeds hetzelfde concept met dezelfde 

standaardelementen.” 



Waalformaat als basis moduulmaat 
Die standaardelementen van de renovatieschil zijn nu gebaseerd op een 

veelvoud van het waalformaat, 210x100x50 mm. Het ontwerpteam ziet 

daarin de meeste potentie voor een passend grid bij de maatvoering van 

de nieuwe gevel. Daarbij lijkt de meest gangbare maat een paneel van 90 

cm hoog bij 66 cm breed. De panelen worden afgewerkt met steenstrips. 

Daarvoor is het ontwerpteam in overleg met Sto Isoned. 

Blik op de toekomst 
De keuze voor baksteenstrips als mogelijke afwerking is volgens Laane niet 

heel moeilijk: “We zijn een baksteenland, dat zit in onze ziel gebakken. 

Grote Trespa-platen zijn gemakkelijk weer van de gevel te schroeven, maar 

hebben nooit die dierbaarheidswaarde gekregen. Niemand vindt dat nog 

mooi na 25 jaar. We zoeken daarom ook naar hergebruik van dit materiaal 

met een grotere houdbaarheid, bijvoorbeeld als shingles. 

Levensduurverlenging is circulair gezien sowieso footprintverlagend. Dat 

geldt al voor renovatie t.o.v. sloop-nieuwbouw. Tegelijkertijd leeft de 

relatie tussen circulariteit en baksteen op gespannen voet, want baksteen 

heeft een enorme footprint omdat je het moet bakken en met de huidige 

specie verwerkt is het niet te hergebruiken. Je moet dus een subtiele 

afweging maken tussen alles wat belangrijk is, waarbij we altijd naar de 

verre toekomst kijken.” 

 

3: Fragment mock-up met Trespa-shingles. 



 

4: Fragment mock-up met steenstrips. 

 

5: Fragment mock-up met non-virgin hout. 

Die blik op de toekomst is naast CO2-neutraliteit een ander 

basisuitgangspunt van het concept: de renovatieschil moet een lange 

houdbaarheid hebben. Marsman: “Zoals gezegd moet circulariteit niet een 

doel op zich zijn, maar gaat het om CO2-reductie gedurende de hele 



levenscyclus. Dat kun je alleen bereiken als mensen na de renovatie nog 

verliefd zijn op hun woning.” Daarom wordt er goed gekeken naar de 

uitstraling van de gevels en wat in Nederland op lange termijn in de smaak 

zal vallen. Dat betekent voor Laane als architect dat een dienstbare 

houding wenselijk is. “Als je als architect probeert te ‘shinen’ bij dit soort 

projecten, dan is de kans juist groter dat de woningen na 50 jaar weer 

worden afgebroken in plaats van opnieuw gerenoveerd. Probeer je 

daarom voor te stellen wat je opvolger nog zal waarderen. Neem als 

referentie de jaren 30-wijken. Die zijn nog steeds enorm populair, ook al 

zijn ze niet ideaal gebouwd en bouwtechnisch gedetailleerd. Toch weet je 

dat dit soort wijken steeds goed onderhouden wijken zullen zijn.” 

Om dezelfde reden is er veel aandacht voor het bedenken van een 

modulaire oplossing die er niet modulair uitziet. Marsman: “Modulariteit is 

veelal iets wat je van een afstand kunt herkennen en wat vaak niet als 

mooi wordt ervaren. Je moet het kunnen demonteren als paneeltjes, maar 

je moet het er niet aan af kunnen zien. En dat is een behoorlijke 

speurtocht.” 

Voor de fanfare uitlopen 
Laane is van mening dat een circulaire oplossing voor de bestaande bouw 

erg belangrijk is, maar is tegelijkertijd bang dat die markt er nog niet klaar 

voor is. “Nieuwbouw vertegenwoordigt ongeveer 0,5% van de totale 

gebouwvoorraad per jaar. Bouw je alleen die circulair, dan doe je er twee 

eeuwen over voordat je volledig circulair bent. Bestaande bouw heeft dus 

prioriteit. Het probleem is dat we met dit ontwerp misschien voor de 

fanfare uit lopen. We zetten in op wat op lange termijn echt goed is. Dat 

gaat stukken verder dan nu snel een B-label scoren. 

Wooncorporaties als klankbord 
Om te voorkomen dat het renovatieconcept een top-down verhaal wordt, 

zijn diverse wooncorporaties al als klankbord betrokken bij het 

ontwerpproces. Marsman: “Het heeft weinig zin om iets te bedenken waar 

de corporaties niet naar op zoek zijn.” En die klankbordsessies blijken 

zeker nuttig te zijn. “Een van de opmerkingen die wij kregen was: ‘wat jullie 

gemaakt hebben is een Tesla, maar als we naar onze woningvoorraad 

kijken, zien we vooral oude dieseltjes’. De eerste beslissing die corporaties 

dus moeten maken, is wat ze wel of niet willen renoveren tot dit niveau. 

Dan vallen waarschijnlijk al veel projecten af”, aldus Marsman. “Aan de 



andere kant zien we een zonnig toekomstperspectief voor relatief grote 

grondgebonden woningen in ruim opgezette wijken.” 

Gestaffelde oplossingen 
Het ontwerpteam ziet dan ook in dat een complete schilrenovatie niet dé 

oplossing is voor alle problemen en denkt erover na de oplossing ook als 

gestaffeld product aan te bieden. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om 

eerst alleen de kozijnen te vervangen, in de wetenschap dat ze er later 

uitgehaald kunnen worden en weer passen in het circulaire gevelconcept. 

Andere mogelijkheid is dat een corporatie alleen het dak renoveert en als 

ze toch besluiten de woning op termijn te slopen, dat dan de 

dakconstructie weer ergens anders wordt toegepast. 

Dura Vermeer 
Een andere horde die de initiatiefnemers moeten overwinnen, is het feit 

dat de bouwindustrie nog maar mondjesmaat bezig is met het circulair 

renoveren van bestaande bouw. Een goed lopende infrastructuur op 

gebied van circulariteit bestaat eigenlijk nog niet. Daarom is Laane blij dat 

Dura Vermeer bij het project betrokken is. “Dat betekent dat er een 

productieapparaat en leveranciers achter zitten die de belofte op langere 

termijn kunnen waarmaken en kunnen opschalen tot het benodigde 

niveau als het concept aanslaat.” 

De oprichting van een circulaire bouwhub ‘Dura Vermeer Urban Miner’ 

sluit wat dat betreft prima aan bij het renovatieconcept. Marsman: 

“Repurpose helpt ons nu op gang met de zoektocht naar secundaire 

materialen, maar op termijn moeten we dit zelf kunnen oppakken. We zien 

met onze drie renovatiebedrijven heel veel uitkomend materiaal. Met dat 

materiaal kunnen we in de toekomst onze eigen leverancier worden.” 

Het ontwerpteam heeft een eerste mock-up gemaakt en hoopt dit jaar met 

hulp van Ymere een modelwoning te renoveren. 

De faculteit Bouwkunde van de TU Delft publiceerde recentelijk het 

Handboek Circulair Renoveren Wooncorporaties. Download het handboek 

gratis hier. 

 

https://www.bouwwereld.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handboek-Circulair-Renoveren-voor-Woningcorporaties.pdf

