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Stichting Happy Balance: “Het recept voor een
duurzaam en comfortabel (t)huis”
Wat is Stichting Happy Balance?

•
•
•

•

Een innovator: een open kennis – en innovatieplatform
Waarden: Onafhankelijk, gedreven, vernieuwend, open en
coöperatief
Gericht op de ontwikkeling, validatie en opschaling van nieuwe
integrale oplossingen op het gebied van:
• Duurzaamheid en energie
• Leef- en wooncomfort
• Gezondheid van de bewoners
Insteek voor de bewoner: helemaal
happy in jouw duurzame huis
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Participanten SHB en Samenwerkingspartners
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TKI-Project ONRA: Optimalisatie NOM-Renovatie
appartementencomplexen
Uitdagingen Verdiweg Amersfoort (VVE - 10 hoog – 60 app)

•

MJOP, aanpak gebouwschil, (achterstallig onderhoud,
asbest), beperkt dakoppervlak, overlast beperken,
financiering, welstand
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TKI-Project ONRA; geïntegreerde oplossing naar NOM
Meerwaarde
•

•

•

•

Integrale toepasbare
oplossingen. Dit levert een
(kosten) efficiëntere aanpak
en prestatieborging op
Bouwkundig en technisch;
toegespitst op comfort en
langer thuis wonen
Gebouwschilaanpak en
energieopwekking (gevel en
dak) + LTV installatietechnisch concept met
directe koppeling met home
care-pakket.
Financieel model: investering
verdient zich terug in 30-jarig
TCO (vervangmoment,
onderhoud en energie)
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TKI-Project ONRA: Innovatie door kennisdeling en
samenwerking
Integrale Happy Balance
methode
•

•

Van brainstorm, concept,
verbeterpakket, financiële
aanpak t/m de bouwplaats
Ontwikkeling van nieuwe
(bouw- en installatie-)
technieken en materialen,
gestandaardiseerde aanpak,
opschalen, kostenbesparing,
prestatieborging en
optimalisatie
vastgoedfinanciën

Focus ONRA
•

bouw- en installatietechnisch;
opschalingsmogelijkheden
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Toepassing bestaande en nieuwe innovaties
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TKI-Project ONRA: Factsheet
Gebouw
•
•
•
•
•

Verdiweg in Amersfoort, eigenaar VVE 720
10 verdiepingen, 60 appartementen en totaal 7.854 m2 BVO
Energielevering: gas en elektra
Installaties: cv-systeem met VR-ketel (leidingen vervangen),
natuurlijke toevoer/mechanische afvoer (klachten over slechte
ventilatie)
Bouwkundig: oud dubbel glas in metalen kozijn met asbest,
slechte luchtdichtheid van de gevels, kopgevels 5 jaar
geleden naar Rc 4,5 gebracht (spouwankers zijn verroest dus
gevel vervangen)

Ingrepen ter verbetering
•
•
•
•
•
•
•

Bewoners: langer thuis wonen (dmv. domotica), hoog comfort en esthetische impuls
Exploitatie: 40 jaar levensduurverlenging (binnen 5 jaar moest sowieso € 1,3 miljoen worden
geïnvesteerd in kozijnen, asbest en dak)
Energiegebruik: van label F (huidig verbruik €156,15 per app 1400 m3 gas / 2900 kwh) naar NOM
(gebruiksniveau)
PV-opbrengst: 251 m2 dak / 1392 m2 gevel / garage 127 m2 / parkeerplaats 765 m2 = ca. 258.400
kWh/jaar (ca 4.300 kWh/j/app)
Bouwtijd: start Q2, 2020 oplevering Q2, 2021 (bewoners kunnen tijdens de verbouwing blijven wonen,
maximaal 5 dagen uit de woning)
Vastgoedwaarde: nu € 12 miljoen, na verbouwing ca. € 17 miljoen
Totale kosten: € 5,2 miljoen incl. BTW = € 86.600 per appartement
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