
Staedion renoveert in de Haagse volksbuurt Transvaal
•	 	135	woningen	samengevoegd	tot	72	woningen.	
•	 	Collectief	verwarmingssysteem	met	Warmte	Koude	

Opslag.
•	 	Reductie	CO2-uitstoot	met	42	procent.
•	 Energielabel	van	G	naar	B.
•	 	Warmtelevering	door	Energiek	BV,	een	dochteronder-

neming	van	Staedion.
•	 Bewonerscommunicatie	cruciaal	voor	duurzaamheid.

Collectief WKO-systeem verwarmt 
renovatieproject

Verwarmen met grondwater. Dat is de essentie van Warmte 
Koude Opslag (WKO). Dankzij deze techniek wordt het in de 
woningen van De Nieuwe Hertzog aangenaam warm op een 
milieuvriendelijke manier. “Aan de buitenkant lijkt het een 
authentiek gebouw van honderd jaar oud, maar binnenin is het 
er hedendaags comfortabel.” Zo omschrijft projectleider Richard 
van Zwet het renovatieproject in het hart van de Haagse wijk 
Transvaal. De 135 woningen van ruim honderd jaar oud worden 
horizontaal en verticaal samengevoegd tot 72 eengezins-
woningen, maisonnettes en benedenwoningen. Daarnaast 
worden er in de buurt ook 580 nieuwe woningen gebouwd, die 
eveneens zijn aangesloten op het collectieve WKO-systeem.

“Als al die woningen een eigen ketel 
zouden hebben, dan zou hun CO2-
uitstoot maar liefst 42 procent 
hoger liggen!”
Richard van Zwet, projectleider De Nieuwe Hertzog

WKO is al langer ingeburgerd, maar het moet de eerste keer zijn 
dat het systeem gebruikt wordt voor de collectieve verwarming 
van een renovatieproject. Richard van Zwet legt uit hoe het 
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precies in zijn werk gaat: “Onder de wijk Transvaal hebben we vier 
putten geboord van 180 meter diep. Daar is het grondwater 13 tot 14 
graden warm. Een pompsysteem voert het water naar de oppervlak-
te, waar het in een centraal ketelhuis verder opgewarmd wordt tot 
50 graden door een warmtepomp. Die temperatuur volstaat om een 
huis met een lage-temperatuurssyteem te verwarmen. Dit water kan 
dus rechtstreeks naar de verschillende nieuwbouwwoningen in 
Transvaal die uitgerust zijn met vloerverwarming. Maar voor De 
Nieuwe Hertzog liggen de kaarten anders. Omdat het hier een 
renovatieproject betreft en de oorspronkelijke houten vloeren 
behouden moesten blijven, was vloerverwarming uit den boze. 
Vandaar dat alle woningen van De Nieuwe Hertzog uitgerust zijn 
met middentemperatuur-radiatoren.”

Aardgasketel en energiedak
De radiatoren hebben echter water nodig dat warmer is dan  
50 graden om een aangename binnentemperatuur te krijgen. 
Vandaar dat in het centrale ketelhuis het water verder opgewarmd 
wordt tot 70 graden met een aardgasketel. Vanuit het ketelhuis 
vertrekken er verschillende leidingen, naar zowel de nieuwbouw-
woningen als De Nieuwe Hertzog. Omdat men de funderingen van 
de woningen ongemoeid wilde laten, lopen de warmwaterleidingen 

voor De Nieuwe Hertzog over de daken van de woningen.  
De leidingen zijn voorzien van een coating die de buizen moet 
beschermen tegen schadelijke UV-straling. Richard van Zwet:  
“WKO is bijzonder efficiënt en duurzaam. Als al die woningen een 
eigen ketel zouden hebben, dan zou hun totale CO₂-uitstoot maar 
liefst 42 procent hoger liggen zonder de besparing door isolatie mee 
te rekenen! Bij WKO moet je er wel voor zorgen dat de grondwater-
lagen niet aangetast worden. Je moet de bronnen regenereren en je 
kan dus niet zomaar het afgekoelde water opnieuw de bodem 
inpompen. Vandaar dat we het eerst opwarmen. Daarvoor maken 
we gebruik van zogenoemde energiedaken die op nieuwbouwwo-
ningen elders in het project zijn geplaatst. Die bestaan uit lamellen 
gevuld met glycol, die de zonnewarmte absorberen. Alles bij elkaar 
gaat het om 1000 m2 energiedak.”

Warmteleverancier Energiek
De toekomstige bewoners krijgen een energiefactuur in de bus van 
Energiek BV. Dat is een afzonderlijke entiteit van Staedion. Richard 
van Zwet. “Staedion kan niet zelf optreden als energieleverancier. 
Vandaar dat we een aparte BV hebben opgericht: Energiek BV.  
Die opereert autonoom, zo heeft Energiek een eigen winst- en 
verlies rekening. We staan zakelijk tegenover elkaar, gemaakte 



afspraken moeten nu eenmaal nageleefd worden.” Projectmanager 
Fedde van der Zee voegt eraan toe dat Energiek alleen warmte-
leverancier is: “Energiek levert alleen verwarming en warmwater, 
geen elektriciteit dus. Onze huurders betalen rechtstreeks aan 
Energiek. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de installaties, 
dat is de verantwoordelijkheid van Energiek.”
 

Van G naar B
Alle huizen van De Nieuwe Hertzog dragen een B-label, in overeen-
stemming met de ambities van Staedion. Richard van Zwet. 
“Staedion maakt werk van duurzaamheid. Voor nieuwbouwwonin-
gen willen we een A-label, bestaande woningen moeten evolueren 
naar een B-label. Geen makkelijke opdracht, want bestaande huizen 
hebben nu eenmaal bouwtechnische beperkingen: je kan niet alles 
zomaar doorvoeren. Ik schat dat De Nieuwe Hertzog voor de 
renovatie een F- of G-label had. Nu hebben ze een B-label. Dat is 
mede te danken aan grondige isolatie. Zo hebben we ondermeer 
HR++ glas gebruikt met een U-waarde van 1,1. Dat is standaard bij 
ons. Onze filosofie? Alles wat we doen, zo duurzaam mogelijk doen. 
Bij sloop en nieuwbouw gebruiken we het afval opnieuw als 
bouwmateriaal.”

Renovatie of sloop?
Volgens projectmanager Fedde van der Zee heeft het project een 
grote impact op de leefbaarheid van de wijk. “Transvaal is een 
Haagse volksbuurt die gebouwd werd eind 19e eeuw. De woningen 
voldeden allang niet meer aan de moderne eisen, de bevolkingsop-
bouw was erg eenzijdig en dat had onder andere zijn weerslag op de 
leefbaarheid. Door de herstructurering verschijnen er eengezins-
woningen en brede, groene lanen: Transvaal wordt weer aantrek-
kelijk.” Daarbij moet ook telkens een afweging worden gemaakt 
tussen renovatie of sloop en nieuwbouw. Die keuze ligt volgens 
Fedde van der Zee niet altijd voor de hand. “Je moet elke keer 
opnieuw een afweging maken en een optimum zoeken. Prijzen 
vergelijken, inschatten wat wél verkoopt en wat niet, doelgroepen 
afbakenen, daar gaat het om. Bij De Nieuwe Hertzog was het 
zonne klaar: we wilden absoluut een authentiek stukje Transvaal 

laten verder leven. Vergeet niet dat er in de rest van de wijk heel veel 
nieuwbouwprojecten zijn. Door de originele gevels van de 
Hertzog  straat in hun oorspronkelijke staat te herstellen en de 
openbare ruimte opnieuw in te richten houden we de geschiedenis 
van de wijk levendig.”
 

Wonen betaalbaar houden
Volgens Richard van Zwet worden de energielabels in de toekomst 
belangrijk voor bewoners. “Wie vandaag een koelkast koopt, kijkt 
automatisch naar het energielabel. Maar als het om auto’s of huizen 
gaat, dan hechten we er nauwelijks belang aan. Persoonlijk verwacht 
ik dat die houding gaat veranderen. Vergeet niet dat de energieprij-
zen in de lift zitten. Gevolg: het aandeel van energie in de totale 
woonlast neemt toe. We moeten er voor zorgen dat wonen betaal baar 
blijft voor onze doelgroep. We merken dat steeds meer huurders 
geïnteresseerd zijn in het energielabel. Een aantal huurders van De 
Nieuwe Hertzog zijn trouwens bouwkundigen. Zij hebben heel 
bewust gekozen voor het authentieke, maar ook voor het energieke, 
het energielabel dus.”

Werk maken van bewonerscommunicatie
Staedion doet er alles aan om alle gebruikers zo goed mogelijk te 
informeren. Handleidingen en verhuurmakelaars moeten huurders 
en kopers snel wegwijs maken in hun nieuwe woning. Volgens 
Richard van Zwet kan duurzaamheid niet zonder een goede 
bewonerscommunicatie. “Neem bijvoorbeeld lagetemperatuurver-
warming. Een prima systeem om je huis te verwarmen, alleen duurt 
het wat langer dan bij een traditionele verwarming. Je kan dus niet 
thuiskomen, de knop induwen en ervan uitgaan dat je huis binnen 
de kortste keren gezellig warm wordt. Onze verhuurmakelaars 
bezoeken samen met de bewoners de woning. Ze laten zien hoe 
alles werkt en geven praktische informatie. Ook belangrijk: zet al 
die adviezen op papier! Mensen zijn tijdens een rondleiding door 
hun nieuwe woning vaak zo enthousiast dat ze niet alle informatie 
oppikken. Zorg er ook voor dat iedereen het goed begrijpt, zeker in 
een multiculturele wijk.”



Type woningen:

Voor renovatie: 
•	 135	woningen

Na renovatie:
•	 30	herenhuizen	met	tuin
•	 10	parterres	met	riante	tuin
•	 4	appartementen
•	 8	maisonettes	met	tuin
•	 20	maisonettes	met	balkon

Kenmerken installatie:
•	 WKO-systeem	met	4	bronnen
•	 	4	Carrier	elektrische	warmtepompen:	2	x	400	kW	en	2	x	371	kW
•	 Centrale	aardgasketel:	3460	kW
•	 Energiedak:	Energydak	&	Eldon,	2.200	m2,	6.000	Gj	per	jaar
•	 Energielabel:	van	G	naar	B
•	 Besparing	CO2:	42	procent	t.o.v.	individuele	ketels

Financieel:
•	 Totale	kostprijs	renovatie	€	16.100.000	(inclusief	btw),	

waarvan	€	330.850	voor	isolatiemaatregelen
•	 Investering	WKO-installatie:	ca.	€	13.000	per	woning
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is  samengesteld kan 
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid  aanvaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert 
beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, 
innovatie en internationaal. Agentschap NL is het aanspreekpunt 
voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie 
en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

Agentschap NL ondersteunt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de convenantspartijen Aedes en de Woonbond bij de 
uitvoering van het Convenant Energiebesparing corporatiesector. De doelstelling 
van dit Convenant is de realisatie van een additionele gebouw- en installatiege-
bonden energiebesparing in de bestaande sociale woningvoorraad van ten minste 
24 PJ in de periode 2008-2020. Voor de nieuwbouwproductie van de corporaties 
betreft dit een verbetering van het gestandaardiseerde energiegebruik met 25% 
per 1 januari 2011 en 50% per 1 januari 2015. 
 
Divisie NL Energie en Klimaat voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties het programma ‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit. 
Wij bieden professionele marktpartijen en overheden ondersteuning bij energie-
besparing, duurzame energie en CO₂-reductie van de gebouwde omgeving.

Nieuwe praktijkvoorbeelden
Agentschap	NL	blijft	op	zoek	naar	nieuwe	praktijk-
voorbeelden	over	technische	maatregelen,	processen		
en	aanpakken,	ter	ondersteuning	van	het	Convenant.		
We	nodigen	u	van	harte	uit	die	voorbeelden	te	melden		
via	woningbouw@agentschapnl.nl	of	contact	op	te		
nemen	met	088 602 23 55.	
Meer	informatie	kunt	u	vinden	op		
www.agentschapnl.nl/woningbouw.	Deze	website		
biedt	actuele	informatie	over	energiebesparing	aan	
professionele	partijen	in	de	woningbouw.

Isolatie woning:

Voor renovatie Maatregelen Na renovatie

Begane	
grondvloer

Rc	=	0,15	m2	K/W Na-isolatie Rc	=	2,5	m2	K/W

Gevel Rc	=	0,19	m2	K/W Na-isolatie	
binnenzijde	of	
houtskeletbouw

Rc	=	2,5	m2	K/W

Plat	dak Rc	=	0,39	m2	
K/W

Na-isolatie Rc	=	2,5	m2	K/W

Hellend	dak Rc	=	0,39	m2	K/W Na-isolatie Rc	=	2,5	m2	K/W

Ramen U	=	5,2	W/m2	K HR++	glas U	=	1,1	W/m2	K

•	 Meerkosten	WKO-installatie	t.o.v.	conventionele	installatie:	
ca. € 4.500	per	woning

•	 Aansluitkosten	Energiek	B.V.	per	woning:	€	3.300	
•	 Huur	na	renovatie:	€	650	-	€	860	per	maand

Premies en subsidies:
•	 Energie	Investeringsaftrek	(EIA)
•	 Stimuleringsregeling	Van	Der	Laan	(ca.	€	4.500/woning)
•	 6	procent	btw-regeling	ter	stimulatie	van	duurzame	

renovatieprojecten


