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Uniek renovatieproject
Nul-op-de-Meter in Tilburg

Veka

Uitstekende aanvulling op ons
productassortiment

Renovatieproject Den Haag

178 Portiekwoningen worden ingrijpend
gerenoveerd

Samenwerking ketenpartners
Minder faalkosten en betere prestaties

Uniek renovatieproject naar
Nul-op-de-Meter in Tilburg
Project: Tilburg, Zuringhof 95 t/m 98
Opdrachtgever: Woningcorporatie
TBV Wonen, Tilburg
Aannemer: Remmers Bouwbedrijf, Tilburg
Kozijnvervanging: Driessens, Panheel

Het primaire doel van de opdracht
gever van dit project kan als volgt
worden omschreven: de bestaande
huurwoningen zodanig verbeteren dat
het comfort van het binnen
klimaat

Woningen met een ‘warme jas’
Zo wordt dit project binnen het samenwerkingsverband ook wel genoemd. De
aanpak werd groots opgepakt. Er is
alleen gekozen voor bedrijven met ervaring
in het verduurzamen van woningen. De
bestaande woningen k
regen een nieuwe
huid van duurzame gevel
materialen en
een dikke isolatielaag. De toegepaste
installaties, zoals warmtepomp en lucht
ventilatie
systeem met warmte terug
winning en zonnepanelen op het dak
werken allemaal mee om het doel ‘Nulop-de-Meter’ te realiseren. De bestaande
gevelopeningen zijn aangepast aan het
architectonisch ontwerp en door Driessens
ingevuld met VEKA kunststof kozijnen. De
raamkozijnen zijn voorzien van drievoudig
glas. De g
 ehele gevel is zodanig aangepakt
dat er geen kieren meer aanwezig zijn.
Het eerste Nul-op-de-Meter project
in Brabant
Daarmee is het project één van de eerste
Nul-op-de-Meter projecten in de gestapelde bouw in Nederland en het eerste in
Brabant. Vooraf én tijdens het realiseren
van dit unieke project werd door alle
deelnemende partijen een belangrijke
bijdrage en input geleverd.

toeneemt en de energiekosten bij
normale omstandigheden en gedrag
zodanig afnemen dat de huurders
geen verbruikkosten meer hebben
voor energie. Deze aanpak staat
bekend als ‘Nul-op-de-Meter’.
Voor renovatie

Na renovatie

Remmers Bouwgroep, een van de
partners binnen het samenwerkingsverband van dit unieke project, heeft
Driessens benaderd om detailleringen
te maken en mee te denken over
het concept ‘Renoveren naar
Nul-op-de-Meter’.

Driessens kijkt tevreden
terug op het pilotproject
Zuringhof in Tilburg
Wij bewijzen graag onze
innovatieve kwaliteit
‘Vanaf het begin hebben we voor dit p
 roject
meegedacht over het integreren van de
kozijnaansluiting en het af
stemmen van
het stelkozijn op de gevel. Samen met
andere techneuten binnen het samen
werkingsverband kwamen verrassende
oplossingen op tafel. 
Uiteindelijk werd
gekozen voor het VEKA SOFTLINE 82 NL
kunststofprofiel. Dit profiel biedt meer
mogelijkheden doordat het zich laat combineren met triple glas en andere zwaardere glaspakketten tot 53 mm glasdikte’.
Driessens werkt al ruim 10 jaar aan
upgrading van het energielabel
‘Voor Driessens was dit het eerste Nul-opde-Meter project, maar voor ons geen
nieuwe materie. Dit is ooit b
 egonnen met
het inpakken van gevelstucwerk en het
lucht
dicht maken van kozijnen. Tien jaar
geleden waren we al betrokken bij projecten
voor betere isolatie en upgrading van het
energielabel. Dit Nul-op-de-Meter project
in Tilburg is een fine-tuning van de destijds
ingeslagen weg met de techniek van nu’.
Planning en communicatie
verliepen professioneel
‘Er werd gewerkt volgens planning. Vooraf
en tijdens de renovatie waren er regel
matig met alle betrokken disciplines overlegmomenten. Alle puzzelstukjes werden
passend gemaakt, wat resulteerde in
gedetailleerde deelplanningen van dag
1 t/m dag 42. De communicatie met
de 
bewoners werd opgepakt door de
opdrachtgever TBV Wonen en de aan
nemer. Natuurlijk waren incidentele
aanpassingen nodig. Maar ook daar werd
open over g
 ecommuniceerd, waardoor er
steeds een praktische oplossing gevonden
kon worden’. Driessens heeft er een trots
gevoel aan over gehouden.

Renovatieproject Den Haag,
Moerweg e.o.
Groot onderhoud 178 woningen
Opdrachtgever: Staedion, Den Haag
Hoofdaannemer: Smits Vastgoedzorg,
Rotterdam
Kozijn vervanging: Driessens-Verhagen
Ramen, Gemert

De 178 portiekflats worden volledig
gerenoveerd. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in bewoonde staat, waarbij
opvang wordt geboden aan de bewoners
in de vorm van 8 wissel-woningen ter
beperking van de overlast. Elke week
worden 4 aaneengesloten stapelwoningen gereed gemaakt voor bewoning.
Het complex bestaat uit 5 blokken met 178
woningen. De renovatiewerkzaam
heden
zijn ingrijpend. De keukens, badkamers,

t oiletten, dakpannen en bitumen daken zijn
aan vervanging toe. Vloeren en zolders
worden nageïsoleerd. De betonnen balkons, traptreden en luifels van de portiek
entrees worden gerepareerd en de gevels
worden gereinigd en waarnodig opnieuw
gevoegd. De huidige stalen kozijnen van
de voor
gevels worden vervangen door
op staal gelijkende aluminium kozijnen,
voorzien van HR++ glas. De stalen kozijnen

VEKA
is toeleverancier geworden
van de Driessens groep

van het trappenhuis worden geschilderd.
De bestaande vlakke kunststof kozijnen
van de achtergevels worden vervangen
door aluminium ‘Prominent’ kozijnen
met verborgen water
afvoer. Naast het
op orde brengen van de k
 waliteit w
 orden
ook energiebesparende maatregelingen
genomen en alle asbesthoudende mate
rialen verwijderd. In april 2017 wordt het
project opgeleverd.

Kwaliteitskenmerken SOFTLINE 82 NL
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hoogste kwaliteitsnorm (klasse A).
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Sinds kort is VEKA leverancier ge

stof profielen voor ramen en d
 euren in
kwaliteitsnorm klasse A conform EN
12608 (wanddikte profielen).

Ideaal voor triple beglazing.
Inbouwdiepte 116 mm.
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Rondom geluidsisolerend,
wind- en slagregendicht.
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Zorgt voor comfort door gelijkmatig
temperatuurverloop.
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VEKA is een uitstekende aanvulling
op ons productassortiment
Speciaal voor de Nederlandse markt heeft
VEKA het Softline 82 NL profiel ontwikkeld.
De kwaliteitskenmerken van dit profiel was
voor Driessens één van de reden om een
samenwerking aan te gaan met het merk
VEKA. ‘Zo kunnen we nog slagvaardiger
tegemoet komen aan de wensen van onze
klanten. Voornamelijk in de sector woning-

Meerkamertechnologie voor krachtige
warmte-isolatie.
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worden van de Driessens groep. Een
toonaangevende producent van kunst-

Robuust, stabiel systeem voldoet aan

Vormvast en inbraakwerend dankzij
grote stalen versterkingen.

7

Klassiek design met elegante
vormen voor renovatie en nieuwbouw.
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renovatie’, aldus Jos Corstjens van de
Driessens groep. ‘De renovatiemarkt vraagt
om flexibiliteit, financierbaarheid, milieuvriendelijke productie en duurzaamheid.
Om aan deze wensen te voldoen past het
merk VEKA wel binnen ons productenpakket.

Het bundelen van toeleveranciers, die gecertificeerde kwaliteitsproducten met specifieke architecto
nische bijzonderheden
kunnen leveren, is bij Driessens een standaard kwaliteitscrite
rium bij de keuze
van een leverancier.

Samenwerking als keten
creëert minder faalkosten
en betere prestaties
Dankzij een jarenlange ervaring weet
Driessens als geen ander dat samenwerking in de bouw van groot belang
is. Essentieel zelfs om faalkosten te

Samenwerkingsproject (Fase 1) renovatie 8 woningen in Kessel, Schijfweg Zuid. Uitvoering 26 woningen (Fase 2) in 2017

reduceren, de efficiëntie te vergroten,
de klant te ontzorgen en om innovaties
te stimuleren.
Ketenpartners
Een andere factor die mee speelt, is
dat specialisatie in de bouw zich steeds
verder ontwikkelt. Elke ketenpartner moet
daarom zelf goed pres
teren en van de
andere ketenpartners begrijpen wat de

raakvlakken zijn en waar onderlinge afstemming nuttig en noodzakelijk is. Zo
ontstaat voor iedere partij, inclusief de
opdrachtgever, een win-win-situatie.

Samenwerking van specialismen
Een betere samenwerking van specialistische werkzaamheden vraagt van de bouwpartners een collectief bewustzijn en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te
doen wat nodig is voor het totaal. Driessens
zet zich daar zeer actief voor in. Als iedereen weet wat zijn of haar rol en verantwoordelijkheid is, zijn we goed op weg.
Een project uit de p
 raktijk
Driessens, Pex Dakdekkingen en een voegersbedrijf hebben samengewerkt aan een
integrale oplossing voor de opdrachtgever

Certificeringen
Driessens-Verhagen Ramen

Driessens-Verhagen Ramen levert 90%
gerecycled aluminium raamkozijnen,
chroomvrij gecoat

Dat geldt ook voor de milieutechnisch
beste grondstoffen. Driessens-Verhagen
Ramen heeft dit keurmerk in huis voor
de prominent@aluminium k
 ozijnen. Voor
meer informatie, ga naar www.dubo.nl

Lidmaatschap VMRG-keurmerk

De VMRG-kwaliteitseisen en adviezen vormen de basis voor het VMRGkeurmerk, waaraan elk gecertificeerd
lid de verplichting heeft zich daar aan
te houden en conform deze eisen te
leveren. Deze verplichting geldt ook
in de richting van alle leveranciers en
betrokkenen.
De kwaliteitseisen en adviezen worden
jaarlijks herzien. Door deze certificering
beschikt Driessens-Verhagen Ramen steeds
over de meest actuele regelgeving op het
gebied van kwaliteit. Voor meer informatie,
ga naar www.vmrg.nl

DUBOkeur voor prominent@aluminium
kozijn inclusief milieubeoordeling
Een DUBO-keurmerk is bedoeld om steeds
de beste keuzes van een b
ouwproduct
te certificeren in zijn toepassing op het
gebied van milieu- en gezondheidsaspecten. Als bewijs dat onze producten tot de
meest milieuvriendelijke keuze behoort.

Colofon Eindredactie Jos Corstjens, Driessens, Concept en vormgeving: Ad Eight creatieve communicatie, Roermond

Driessens
St. Antoniusstraat 13, 6097 ND Panheel
Postbus 5081, 6097 ZH Heel
T 0475 572 600
E info@driessens.nl I www.driessens.nl

Woningstichting Kessel (inmiddels gefuseerd met W
oningcorporatie Antares).
Driessens heeft bij dit renovatieproject van
58 woningen de vraag van de opdrachtgever en vragen van de bewoners verder uitgewerkt binnen het samenwerkingsverband van spe
cialisten. Door een nauwe
samenwerking, korte communicatielijnen
en een efficiënt werkproces van verschillende specialiteiten werd dit project
gerealiseerd. Centraal stonden niet alleen
de bouwkosten, maar ook de kosten voor
de opdrachtgever en bewoners over een
lange levensduur van de woningen.

