
Bestaande Wijk van Morgen 

Cijfers en technische informatie 

Algemeen 
- 153 woningen van HEEMwonen in Kerkrade-West  
- vier woningtypes: eengezinswoningen met schuin dak, eengezinswoningen met plat dak, onder- 

en bovenwoningen 
- renovatie naar passiefhuisniveau  
- opwekking energie dankzij zonnepanelen  
- in tien werkdagen  
- in bewoonde toestand  
- integratie installaties in gevel en daken: ‘plug en play’  
- dakgeïntegreerd zonnesysteem 
- verbetering energielabel van D naar A++ 
- 95 van de 153 huurwoningen zijn eind 2012 opgeleverd, De overige woningen zijn medio 2013 

klaar.  
 
Genomen energiemaatregelen 
- Gevelisolatie: HSB met steenwol en EPS 
- Dakisolatie: HSB met steenwol 
- Nieuwe kunststof buitenkozijnen: Gealan 
- Tripleglas isolatieglas in deuren en ramen, U-waarde 0.6 
- Cv-installatie geïntegreerd met zonneboiler: Intergas HR / zonneboiler / retour cv via zonneboiler 
- PV-panelen geïntegreerd in dak 
- Mechanisch ventilatiesysteem: gebalanceerde systemen van Stork en Brink 
- Kruipruimte isolatie: PU 
 
Situatie voor en na renovatie 

 Voor renovatie Na renovatie 

Vloer Niet-geïsoleerd Rc = 5 m2K/W 

Gevel Rc = 2 m2K/W Rc = 9 m2K/W 

Dak Rc = 1,5 m2K/W Rc = 7 m2K/W 

Ramen (kozijn en glas) U = 2,4 W/m2K U = 0,8 W/m2K 

 
Verwacht gemiddeld energieverbruik per eengezinswoning per jaar 

 Voor renovatie Na renovatie 

Gas 1600 m3  600 m3 

Elektriciteit * 3970 KWh 1200 KWh 

*  netto verbruik, rekening houdend met opgewekte elektriciteit.  
 
Investering 
Investering per woning circa € 100.000 waarvan circa 85% is besteed aan energiebesparende 
maatregelen 
  



Effect renovatie op woonlasten 
 
Verwachte besparing op energiekosten 

 Besparing op energierekening per maand 

Woningtype Gas Elektra Totaal 

Eengezinswoning € 53 € 48    € 101  

 
Huurverhoging 

 Huurverhoging 

Woningtype renovatie zonnepanelen* totaal 

Eengezinswoning € 40 € 24 € 64 

*Hiervoor geldt een garantieregeling: als de opbrengst van de zonnepanelen lager is dan verwacht, 
wordt de vergoeding voor de panelen aangepast. 
 
De woonlasten dalen naar verwachting met € 37 per maand. 
 
 


