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Renovatie Sagenbuurt

Voor deze energiebesparende maatregelen betalen de
bewoners een huurverhoging, maar daarentegen zal de
besparing op de energiekosten hoger zijn. Een win-win
situatie dus voor alle partijen.
De Sagenbuurt is een bijzonder buurtje met een eigen
karakter. Een plek van rust, die bijna vreemd afsteekt
tegen het drukke stadsleven van Rotterdam en de nabij
gelegen A16. En daarmee een groen en eigenzinnig
‘dorp aan de Maas’. Vandaag herinnert nog veel aan de
jeugdjaren van de buurt, de jaren ’50 van de vorige
eeuw. De woningen in deze buurt zijn voor een groot
deel toe aan een onderhoudsbeurt. Deze wordt gefaseerd uitgevoerd.

Uitgangspunten voor verbeteringen aan de buurt zijn:
‘Dorp aan de Maas’, oftewel het dorpse, groene en
eigenzinnige karakter van de buurt behouden en versterken.
Sagenbuurt als thuis voor een brede groep bewoners:
verbeteringen in de buurt moeten een aanbod voor
starters, ouderen en gezinnen opleveren.
Aanpak woningen én omgeving: de ingrijpende aanpak
voor de woningen vraagt ook om verbeteringen in de
woonomgeving. De posities van de tuinen, maar ook de
hoeveelheid en kwaliteit van speel- en ontmoetingsplekken worden nader bestudeerd.
Meerjarige aanpak: de volledige aanpak zal meer jaren in
beslag nemen. Het onderhoud aan de woningen en
investeringen in de leefbaarheid krijgen tot die tijd
vervolg.
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Voor opdrachtgever Woonbron voeren wij groot onderhoud en energiebesparende maatregelen uit aan 56
eengezinswoningen in de Sagenbuurt te Rotterdam. De
betreffende woningen in dit ‘dorp aan de Maas’ zijn
nauwelijks geïsoleerd. GiesbersRotterdam zal onder
andere de gevels, daken en vloeren waar nodig isoleren.
Draaiende delen zullen worden vervangen en de woningen worden voorzien van dubbel glas.
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Projectgegevens

Toegepaste techniek

Opdrachtgever: Woonbron Ontwikkelbedrijf

Kozijnen:

FSC kozijnen, ramen en deuren

Architect:

Schagen Architecten

Vloer isolatie:

Isochips® Rc 3,0 laagdikte 45,5
cm.

Aanneemsom:

€ 900.000,Wandisolatie:

Omvang:

56 woningen

EPS 032 WDV isolatie 40 mm. Rwaarde 1,25

Start bouw:

juli 2013

Gevels:

Oplevering:

december 2013

Metselwerk en flexibele steenstriptrips over de Strikotherm
gevelisolatie

Bouwtijd:

7 maanden

Daken:

PIR-isolatie 70 mm met bitumineuze dakbedekking

Label:

Van energielabel G naar B
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