
Bestaand gevelaanzicht van  

de woningen in Delfzijl.

Voor de dakrenovatie zijn 

staalframebouwelementen  

over het bestaande dak- 

beschot gelegd.

46 // Bouwwereld

46-47-48-49_renolution.indd   46 06-10-16   10:19



derde van het gewicht van traditionele bouwmethodes voor 
schilrenovatie, wat gunstig is voor de fundering.”

Geen dilataties
Staalframebouw is een bouwmethode die werkt met koudge-
walste, dunwandige stalen C-profielen. Daarop komt aan weers-
zijden een constructieve beplating, van bijvoorbeeld OSB. De 
tussenruimte wordt gevuld met isolatie en aan de binnenzijde 
komt een dampremmende folie. Deze elementen worden aan  
de buitenzijde voorzien van een doorgaande laag harde isolatie-
platen, waarop vervolgens of een mortelweefsellaag of regels 
worden aangebracht, als ondergrond voor de buitenbekleding. 
“Dat mag alles zijn: hout, beplating of steenstrips. Doordat er 
geen werking in het frame zit, maakt het niet uit wat je kiest.  
Ook op de aansluiting van het element van de verdieping op  
het element van de begane grond, is geen echte dilatatie nodig. 
Bij steenstrips brengen we op deze naad in het werk een voeg 
aan van een kunststofmortel, in dezelfde kleur als die van de 
andere voegen.”

Friso Bouwgroep heeft 23 corporatiewoningen in Delfzijl, Farm-
sum en Holwierde verduurzaamd tot nul-op-de-meter en tegelijk 
bouwkundig versterkt om ze aardbevingsbestendig te maken. 
Dit is gedaan met de staalframebouwmethode van Renolution. 
Complete staalframebouwelementen worden daarbij tegen het 
binnenspouwblad en op het dakbeschot gemonteerd. Portalen 
van warmgewalste IPE-profielen zijn volledig geïntegreerd in de 
staalframebouwelementen. Doordat de staalframebouwelemen-
ten constructief werken, kan het binnenspouwblad er eenvoudig 
aan worden verankerd.
Renolution is ontwikkeld door Jan Willem Sloof. Hij heeft ruime 
ervaring met prefab beton en met prefab hsb, maar heeft nu 
bewust gekozen voor staalframebouw, voor zowel nieuwbouw 
als voor verduurzaming van bestaande woningen. “Prefab beton 
gaat krimpscheuren vertonen en in hout blijft altijd werking zit-
ten. Daar moet je met je afwerking sterk rekening mee houden. 
Met staalframebouw heb je dat niet. Daar zit geen werking of 
krimp in en het is een bouwmethode met een precisie tot op de 
millimeter. Daarbij is het gewicht van staalframebouw maar een 

De woningen hebben een 

compleet nieuwe thermisch 

geïsoleerde schil gekregen.

Met een nieuwe buitenschil in staalframebouw zijn woningen  

effi ciënt te verduurzamen. Staalframebouw is maatvast, zonder krimp 

of werking. door zijn constructieve functie is deze methode ook zeer 

geschikt om woningen aardbevingsbestendig te maken.

Staalframebouw
veilig en duurzaam
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Tot onder maaiveld
Renolution pakt de schil in tot zelfs onder 
maaiveld. “We pakken de onderzijde van 
de elementen zo in dat er geen vocht kan 
binnendringen. Zo kunnen we de elemen-
ten doorzetten tot 10 cm onder maaiveld. 
We hoeven dus niet te beginnen met  
een geïsoleerde kantplank, zoals op dit 
moment veel gedaan wordt met hsb-
renovatiegevels van andere leveranciers. 
Tegen de fundering daaronder brengen 
we isolatieplaten aan.”
Van elke woning laat Renolution vooraf 
een 3D-scan maken, zodat de maatafwij-
kingen in het staalframe kunnen worden 
verwerkt en in de bouw geen toleranties 
meer nodig zijn. Rondom kozijnsparingen 
wordt wel gewerkt met enige toleranties. 
Die vormen namelijk geen probleem voor 
het prefab dagstuk, dat achteraf vanaf de 
binnenzijde in de sparing wordt geplaatst.

Bestaande buitenblad
Renolution hangt de nieuwe elementen 
liefst tegen het bestaande buitenblad. 
Weghalen van dat buitenblad geeft extra 
overlast voor bewoners en is ook vaak 
wel lastig vanwege doorlopende vloer-
randen en lateien en andere onregel-
matigheden in het binnenblad. Liefst haalt 
Renolution het oude kozijn ook pas weg 
nadat de nieuwe elementen inclusief 
beglaasde kozijnen zijn geplaatst. Voor 
de 23 huurwoningen in de provincie Gro-
ningen is dat niet gedaan. Hier moest het 
buitenspouwblad wel worden verwijderd 
vanwege de koppeling tussen binnenblad 
en staalframebouwelement, die nodig 
was om de woningen aardbevingsbesten-
dig te maken. Renolution onderzoekt nu 
of het mogelijk is om in zulke gevallen  
de bestaande spouw te vullen met een 
innovatief materiaal waarmee het buiten-
blad eigenlijk aan het binnenblad wordt 
verkleefd. Dan zou ook bij bouwkundig 
 versterken het buitenblad gehandhaafd 
kunnen blijven.

Stalen portaal
Voor het bouwkundig versterken van 
bestaande rijtjeswoningen is het nodig 
dat er per verdieping een stalen portaal 
wordt aangebracht in het gevelvlak. In 
principe moet dat een constructie zijn van 
IPE 400-profielen. Die wordt in het werk 
aangebracht, waarna de nieuwe geïso-
leerde schil daar weer omheen wordt 
geplaatst. “In ons systeem is die extra 
spouw niet nodig en hadden we ook 
geen IPE 400 nodig. ABT Wassenaar De elementen worden kant-en-klaar naar de bouwplaats getransporteerd.

De staalframebouwelementen voor Groningen worden ingepast in een portaal van IPE-profielen.
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Gevelbekleding loopt tot onder maaiveld door. 

Tegen de fundering komen isolatieplaten.

Doordat staalframebouw geen krimp of werking vertoont, is vrijwel elke gevelbekleding mogelijk.

berekende dat een IPE 200 volstond, 
omdat wij al een stalen constructie heb-
ben in onze elementen. Het portaal van 
IPE 200 integreren we prefab in ons 
staalframebouwelement. Eigenlijk wordt 
ons element als constructieve vulling 
tussen het stalen portaal aangebracht, 
waarna de harde isolatieplaten over dat 
geheel heen worden aangebracht.” De 
stalen portalen steunen middels een 
staalconstructie af op de bestaande fun-
dering. Het bestaande binnenblad wordt 
met stalen ankers gekoppeld aan het 
staalframebouwelement.
Voor het dak wordt een soortgelijke werk-
wijze gevolgd. Het dakbeschot met ten-
gels en panlatten blijft gewoon zitten, 
waarna het staalframebouw-dakelement 
er in één keer overheen wordt geplaatst, 
met een spouw van 50 mm voor het weg-
werken van toleranties. Het nieuwe ele-
ment overspant van bouwmuur tot bouw-
muur en wordt daar ook aan gekoppeld.

Duurzaamheidsconcept
In het duurzaamheidsconcept van Reno-
lution zit niet alleen een hoogwaardig 
geïsoleerde schil, met triple glas in de 
kozijnen, maar ook balansventilatie, een 
luchtwaterwarmtepomp, met eventueel 
een naverwarmer, en PV-panelen. Voor 
de balansventilatie zijn de leidingen geïn-
tegreerd in de staalframebouwelementen, 
met uitstroomopeningen in de dagkanten 
van de kozijnen. PV-panelen kunnen op 
een of beide dakvlakken worden aange-
bracht, maar altijd volvlaks, zonder rest-
strookjes dakpannen en dergelijke. Isola-
tie van de beganegrondvloer zit niet in 
het concept; als er sprake is van vocht-

overlast vanuit de kruipruimte dan kunnen wel chips of schelpen worden aangebracht.
Aanpassingen van dit duurzaamheidsconcept zijn mogelijk. Staalframebouw biedt daar-
voor volgens Sloof ook alle mogelijkheden. Een voordeel is namelijk dat staalframe niet 
wordt verzwakt door het aanbrengen van sparingen voor leidingen. De sparingen wor-
den namelijk niet zomaar geboord of uitgezaagd, maar worden zo ingezaagd dat het 
staal kan worden omgebogen tot een versterkte flens rondom de sparing.
Renolution werkt samen met partners als TeHa, Zehnder, Alklima en BouwNext. De 
opdrachtgever heeft voor bouw, onderhoud en prestatiegaranties echter alleen met 
Renolution te maken. Inmiddels heeft Renolution de productiecapaciteit opgeschroefd 
tot 1500 woningen per jaar. Naast Renolution voor renovatie fungeert ook Renolution 
bouw bv en Renolution beheer & onderhoud bv. Naast de technische aspecten van 
renovatie met staalframebouw, zet Renolution nu ook hoog in op bewonerscommunica-
tie. “Vooral voor corporaties is dat heel belangrijk, naast de toegepaste bouwtechniek”, 
geeft Sloof aan.

“ we pakken de onderzijde van de 
elementen zo in dat er geen vocht 
kan binnendringen. Zo kunnen we 
de elementen doorzetten tot 10 cm 
onder maaiveld”

49Bouwwereld //

46-47-48-49_renolution.indd   49 06-10-16   10:20


