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1 . 	 	 INTRODUCTIE

1.1	 CONTEXT

LUWOGE is de huisvestingsmaatschappij van Ludwigsha-
fen, die instaat voor het immobilienpark van BASF. Het 
patrimonium van deze maatschappij bestaat uit 9000 
woningen in Ludwigshafen, Duitsland. Dit is een arbei-
derswijk die  parallel gebouwd is met de grootste fabriek 
van BASF. De missie van LUWOGE is om aan de werkne-
mers van BASF een democratische woning aan te bieden. 
Hierdoor moeten de huurprijzen zeer concurrentieel zijn, 
maar de kosten moeten eveneens beheerst worden. Ge-
zien de veranderlijke energiekosten, kunnen deze echter 
gemakkelijk groter worden dan de huurprijzen. Dit zou 
indruisen tegen de missie van LUWOGE. Daarom werd er 
beslist om het hele woningenpark grondig te renoveren.

In deze tekst wordt er dieper ingegaan op de renovatie 
van een appartementsgebouw te Ludwigshafen. Voor de 
renovatie heerste er in het gebouw een grote leegstand: 
5 van de 16 appartementen stonden leeg. Bovendien 
was een renovatie van het dak, de gevels en de balkons 
noodzakelijk. Het doel van deze renovatie was energiebe-
sparende maatregelen te treffen om een economisch op-
timum voor de bouwheer te bekomen én stabiele huur-
prijzen voor de huurders te kunnen hanteren. De optimale 
renovatiestrategie werd bestudeerd, rekening houdend 
met de bestaande parameters. Verschillende technische 
varianten werden vergeleken en enkel de meest econo-
misch rendabele oplossing werd aanvaard. Het drukken 
van de verwarmingskosten, het verminderen van de on-
derhoudskosten en de aanpassing van de huurprijzen lei-
den uiteindelijk tot een positieve balans.

APPARTEMENTSGEBOUW
LUDWIGSHAFEN
PLAATS: Ludwigshafen, Duitsland

TYPOLOGIE	: gebouw met 16 appartementen

BOUWJAAR	:	1968

VERBOUWJAAR	:	2006

VERWARMDE	OPPERVLAKTE	: 1620 m²

OPPERVLAKTE	PER	APPARTEMENT	: ca. 100 m²

ENERGIEKENGETAL	VERWARMING	:  20 kWh/m².jaar

EIGENAAR	: LUWOGE GmbH

ARCHITECT	:	Ralf Werry (LUWOGE GmbH)

STUDIEBUREAU:	LUWOGE consult GmbH

Boven: voorgevel na renovatie
Onder: achtergevel na renovatie

Luchtfoto met aanduiding gerenoveerde gebouw

(PHPP berekening)
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1.2	 PROGRAMMA

Het gebouw bevatte voor renovatie 16 appartementen  
met drie slaapkamers. Het aantal appartementen en hun 
planindeling werd na renovatie behouden. De bestaande 
balkons werden opgenomen in het beschermd volume 
waardoor de oppervlaktes van de appartementen lichtjes 
zijn toegenomen. Nieuwe balkons werden voorzien op 
een afzonderlijke structuur.  De renovatie werd uitge-
voerd terwijl de appartementen bewoond bleven. Een 
minimum aan overlast moest dus nagestreefd worden. 
Daarom werd het overgrote deel van de werken aan de 
buitenzijde van het gebouw ondernomen (bv. het inwer-
ken van de pulsiekanalen van de ventilatie in de isolatie-
laag aan de buitenzijde van het gebouw). De werfplanning 
werd geoptimaliseerd tot zes maanden, om zo de overlast 
voor de bewoners zo kort mogelijk te houden.

1.3	 OVERZ I CHT 	VAN	DE 	RENOVAT I E

 − Integratie van de oude balkons in het beschermd vo-
lume + het creëren van nieuwe balkons op een nieuwe, 
vrijstaande metalen structuur. 

 − buitengevelisolatie, 30 cm
 − isolatie plafond kelder, 16 cm 
 − isolatie dak, 50 cm
 − vervangen bestaande ramen door passiefhuisschrijn-

werk met drievoudige beglazing
 − balansventilatie met warmteterugwinning
 − bodem-luchtwarmtewisselaar
 − fotovoltaïsche cellen en zonnecollectoren
 − vernieuwen van keukens en badkamers
 − verwijderen van de bestaande verwarmingssystemen

1.4	 ARCH I TECTUUR

Aan de vorm en de bestaande raamopeningen van het 
gebouw werd niets gewijzigd. Hierdoor blijft het karakter 
van het gebouw behouden. Wel kregen de gevels  een 
nieuwe kleur en werden er nieuwe balkons voorzien op 
een aparte structuur. 
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Snede van het bouwvolume, met aanduiding van de ingrepenPlaatsen van nieuwe terrassen op een nieuwe structuur
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2. 	 CONSTRUCTIE 	EN 	TECHNIEKEN

2.1	 STRUCTUUR

De bestaande balkons werden in de gebouwenschil opge-
nomen, nieuwe balkons werden voorzien op een onafhan-
kelijke nieuwe metalen structuur. De isolatie werd volle-
dig aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht en 
werd opgebouwd uit lichte materialen waardoor er aan 
het bestaande gebouw geen structurele aanpassingen no-
dig waren.

2.2	 GEBOUWENSCH I L

	► Wandopbouw	en	U-waarden	(bestaand - nieuw)
Plat dak                 
dakdichting -
isolatie EPS 50 cm
bestaande betonplaat 15 cm
bestaand binnenpleisterwerk 1,5 cm

U = 0,067 W/m²K 66,5 cm

Buitengevel                 
buitenbepleistering 0,5 cm
isolatie EPS 30 cm
bestaande betonnen muur 25 cm
bestaand binnenpleisterwerk 1,5 cm

U = 0,109 W/m²K 57 cm

Kelderplafond (vloer gelijkvloers)                
vloerafwerking 1,5 cm
chape 4,5 cm
betonnen vloerplaat 15,5 cm
isolatie EPS 16 cm

U = 0,191 W/m²K 37,5 cm

	► Ramen
De bestaande ramen werden vervangen door passief-
huisschrijnwerk in PVC met drievoudige beglazing. De 
algemene U-waarde van het geheel bedraagt ca. 0,9              
W/m²K. De ramen werden luchtdicht afgeplakt en in-
gewerkt in het nieuwe isolatiepakket van de gevel. 

	► Behandeling	van	koudebruggen
Om de koudebruggen (doorlopende vloerconstructie van 
binnen naar buiten) aan de bestaande balkons weg te 
werken, werden de balkons opgenomen in de gebouwen-
schil. Nieuwe terrassen werden op een afzonderlijke me-
talen structuur geplaatst om nieuwe koudebruggen te 
vermijden. 
De dakopstanden werden volledig rondom rond geïso-
leerd waarbij de dakisolatie aansluiting vindt met de ge-
velisolatie zodat de bestaande koudebrug geëlimineerd 
wordt.

	► Luchtdichtheid
De betonnen wanden en platen zorgen samen met het 
binnenpleisterwerk voor de luchtdichtheid van het ge-
bouw. Speciale aandacht werd besteed aan het luchtdicht 
afwerken van de ramen.

Doorsnede voorgevel

dakopstand:
doorlopende 
isolatieschil
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2.3	 THERMISCHE 	STRATEG I EËN

	► Winterstrategie
Warmteverliezen worden beperkt door de doorgedreven isolatie van de gebouwenschil, het plaatsen van passiefhuis-
schrijnwerk met drievoudige beglazing en de luchtdichtheid. Samen met de toepassing van balansventilatie met warmte-
terugwinning, gekoppeld aan een bodem-luchtwarmtewisselaar wordt de warmtevraag beperkt. Het thermisch comfort 
kan kamer per kamer geregeld worden door het gebruik van elektrische bijverwarming. 

	► Zomerstrategie
In de zomer is het beperken van de zonnewinsten belangrijk om oververhitting tegen te gaan. Alle ramen werden voor-
zien van rolluiken die dienst kunnen doen als zonwering. Bovendien beschikt het gebouw door de betonnen wanden en 
vloeren over een grote inertie waardoor de appartementen trager zullen opwarmen. De grondbuis wordt in de zomer 
gebruikt om de ventilatielucht voor te koelen. De ramen kunnen ‘s nachts in kipstand gezet worden zodat nachtelijke 
ventilatie voor een afkoeling van de appartementen kan zorgen.

Plaatsing van nieuwe ramen in de nieuwe isolatielaag Plaatsing van de nieuwe ramen

Aftekening op de isolatie van de ingewerkte leidingen Ingewerkte leidingen in de gevelisolatie
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2.4	 ENERG I E

	► Ventilatie
De aangezogen verse lucht wordt doorheen een grond-
buis gestuurd vooraleer ze het balansventilatietoestel met 
warmteterugwinning bereikt. De warmtewisselaar heeft 
een rendement van 80%. De pulsiekanalen werden aan 
de buitenzijde van het gebouw bevestigd, ingewerkt in de 
gevelisolatie, met de bedoeling de werken aan de binnen-
zijde van het gebouw te beperken om zo weinig mogelijk 
overlast aan de bewoners te bezorgen.

	► Verwarming
De hoofdverwarming gebeurt via het ventilatiesysteem 
met naverwarming via elektrische weerstanden. Bijver-
warmen gebeurt met raamverwarming die afzonderlijk 
regelbaar is per kamer. De elektriciteit voor de raamver-
warming wordt geproduceerd door de fotovoltaïsche pa-
nelen. Bij raamverwarming wordt er op de glasplaten een 
onzichtbare metaaloxydelaag aangebracht. De metaallaag 
op de binnenkant van de binnenste ruit doet dienst als een 
elektrische weerstand (= het verwarmingselement) en de 
metaallaag op de binnenkant van de buitenste ruit als een 
reflector. De elektrische weerstand warmt de binnenruit 
op waardoor er stralingswarmte wordt afgegeven. De re-
flector op de buitenste ruit kaatst de opgewekte warmte 
terug zodat de warmte niet door transmissie doorheen de 
buitenste glasplaat naar buiten verdwijnt.

Isolatie van het dak in uitvoering

Ventilatiekanalen, later ingewerkt in de nieuwe isolatielaag Plaatsing gevelisolatie
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	► Sanitair	warm	water
Het sanitair warm water wordt opgewarmd met behulp van de zonnecollectoren. Er werden 60 m² panelen, 2 opslagva-
ten van 600 liter en 2 voorbereidingsvaten van 400 liter (elektrische regeling) geïnstalleerd.

	► Elektriciteit
Fotovoltaïsche panelen werden op het dak van het gebouw geplaatst. De elektriciteitsleidingen werden net zoals de 
pulsiekanalen van de ventilatie ingewerkt in de isolatieschil aan de  buitenzijde van het gebouw.

Ventilatiegroep

Opslagvaten

Plaatsing grondbuizen

De zonnecollectoren aan de zijgevel van het afgewerkte gebouw

Overzicht geïnstalleerde 
technieken
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2.5	 KOSTEN	DER 	WERKEN

afbraak, metselwerk en opkuis gebouw € 103.851,51
aanpassingen aan het exterieur  € 40.072,44 
stellingen en afsluiting bouwterrein  € 25.006,23 
timmerwerk, wanden, binnenafwerking   € 281.867,27 
elektriciteit en brandveiligheid  € 160.990,23 
balkons en metalen draagconstructie  € 126.627,16 
dakconstructie  en dakbedekking  € 174.108,65 
passief schrijnwerk en beglazing  € 358.336,79 
buitengevelisolatie  € 211.736,52 
technieken  € 402.867,27 
fotovoltaïsche panelen  € 252.362,64 
TOTAAL 	€ 2.136.977,35	
kostprijs per m² 	€ 1319	/m²

3. 	 MILIEU

3.1	 MATER IALEN	EN 	CONSTRUCT I EVE 	METHODEN

Eco-efficiëntie was bij de keuze van het isolatiemateriaal een belangrijke factor. Hierbij werd er gestreefd de econo-
mische en ecologische aspecten met elkaar te verzoenen. Er werd gekozen voor een nieuwe soort geëxpandeerde po-
lystyreen (EPS) die dankzij de toevoeging van grafiet minder materiaal gebruikt, en toch betere thermische prestaties 
levert. Het materiaal is bovendien 100 % recycleerbaar.

3.2	 MOB I L I T E I T

De wijk heeft een goede verbinding met het openbaar vervoer, met name naar het centrum van de stad en naar de pro-
ductiesite van BASF. Het gebouw is voorzien van een fietsenparking.

4. 	 GEBRUIKERSERVARING

4.1	 GEBRU IK

Het goed informeren en sensibiliseren van de bewoners over het gebruik van het gebouw is bij laagenergie- of passiefge-
bouwen altijd noodzakelijk. Zoniet kunnen er gebruiksproblemen ontstaan die de energievraag mogelijks doen stijgen. 
Zo zorgde in dit gebouw de raamverwarming voor problemen. Doordat sommige bewoners de raamverwarming lieten 
aanstaan wanneer de ramen opengezet werden, werd er nutteloos energie gebruikt. Niet enkel het op voorhand sensi-
biliseren is noodzakelijk, maar ook de opvolging van het gebruik en de detectie van mogelijke problemen zijn van belang. 
Zo kunnen er achteraf zaken bijgestuurd worden om een zo energiezuinig mogelijk gebouw te bekomen.

4.2	 INREGEL ING	EN 	ONDERHOUD

Er werd een monitoringsysteem geplaatst dat vanop afstand consulteerbaar is. De inregeling werd ter plekke  geoptima-
liseerd. Het is de bedoeling dat in de toekomst de systemen worden bijgestuurd in functie van de aangeleverde metingen 
van het systeem. Op die manier kan het energiegebruik zo klein mogelijk gehouden worden.

4.3	 GEBRU IKGEGEVENS

Er werd een monitoringsysteem geplaatst, waarvan de eerste gegevens beschikbaar zijn: het energiegebruik voor ver-
warming voor het jaar 2009 bedroeg 33 kWh/m². Dit resultaat ligt een stuk hoger dan het resultaat vooraf ingeschat 
door de PHPP software (20 kWh/m².j). Dit kan te wijten zijn aan een niet optimale inregeling van de systemen en onvol-
doende kennis bij de bewoners over het gebruik van de verwarming. De productie van elektriciteit door de fotovol-
taïsche panelen lag in 2009 op 25 kWh/m². Aangezien de verwarming van het gebouw werkt op elektriciteit, dekken de 
fotovoltaïsche panelen nu reeds een groot deel van de energievraag voor verwarming. Verder blijkt uit de gegevens dat 

kostendiagram
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de raamverwarming een te groot energiegebruik heeft t.o.v. de luchtverwarming. Daarom zal er een regelaar geïnstal-
leerd worden om het gebruik van de raamverwarming te beperken. Na het installeren van deze nieuwe regelaar, kan het 
energiegebruik voor verwarming dalen en zou het appartementsgebouw kunnen evolueren naar een «nul verwarmings-
kost» gebouw, wat van in de ontwerpfase reeds als doel naar voren werd geschoven. 

5. 	 CONCLUSIES

Het project onderscheidt zich doordat het economische, sociale en ecologische componenten hand in hand laat gaan. 
Voor de projectontwikkelaar is het project economisch interessant doordat de rentabiliteit van hun investering geop-
timaliseerd werd: de combinatie van energiebesparende maatregelen en een economisch model gebaseerd op een 
zogenaamde ‘warme’ huur (verwarming inbegrepen in de vaste huurprijs) leidt tot een optimaal «nul verwarmingskost» 
voor het gebouw. Maar ook voor de huurders heeft het economische voordelen: er wordt een gematigde huurprijs ge-
hanteerd waarin de verwarmingskosten zijn inbegrepen en de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Boven-
dien was op sociaal vlak de impact van de werken klein: doordat het gebouw vooral aangepakt werd aan de buitenzijde, 
hoefden de bewoners niet te verhuizen. Bovendien duurden de werken maar 6 maanden waardoor de overlast voor de 
bewoners tot een minimum beperkt werd. Dit project toont aan dat wanneer de situatie goed geanalyseerd wordt, de 
meest economisch rendabele oplossing tevens de meest energetische en sociaal interessantste oplossing kan zijn. De 
renovatie is ook een bewijs dat renoveren naar laagenergie of passief niet steeds grote structurele aanpassingen hoeft 
in te houden maar door een gevelrenovatie en het installeren van de juiste technieken al een zeer goed resultaat kan 
bekomen worden. Het gebouw is een stimulerend voorbeeld voor toekomstige renovaties van appartementsgebouwen.
 

Schema ontwikkeling van kosten voor de huurders Zicht over het dak van het gebouw

Deze fiche is gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject LEHR - Low Energy Housing Retrofit. Het LEHR-onderzoeksproject 
werd uitgevoerd door PHP/PMP, WTCB en Architecture et Climat - UCL. Het werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid, 
in het kader van het “Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden”.

Foto’s en informatie verkregen bij: 
BASF SE, LUWOGE GmbH, LUWOGE consult GmbH
Auteur publicatie: Passiefhuis-Platform vzw 

 ontwikkeling van kosten voor de huurders
 nul-verwarmingskosten-huis  <-->  ongerenoveerd gebouw

 modernisering 
 nul-verwarmingskosten-

 huis

‘warme’ huur
nul-verwarmingskostenhuis

meerkost op korte termijn
maar hoger wooncomfort

verwarmingskosten ongerenoveerd gebouw
(verwarming en warmwaterproductie)

huur ongerenoveerd gebouw

toekomstig kostenvoordeel 
voor de huurder


