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Renovatie & heRstRuctuReRing

Jacobs is trots op het gebouw. hij loopt de trap op, op weg 

naar een van de laatste fases van de nieuwbouw: het hyper-

moderne en superstrak vormgegeven expositiecentrum. 

hier staan op ware grootte, in kaders van drie bij drie meter, vijf 

gevelpuien opgesteld. jacobs trekt apothekerskasten open en toont 

een keur van kozijntypen. bijpassend hang- en sluitwerk is binnen 

handbereik. hier ontvangt alcoa | Kawneer opdrachtgevers, archi-

tecten, particuliere woningbezitters et al om een keuze te maken. 

“mensen komen liever hier even langs dan dat ze uit een catalogus 

moeten kiezen.”

raamsysteem rt 82 hi+
in de expositieruimte staat, in sample formaat, de meest 

recente aanwinst van alcoa: het raamsysteem rt 82 hi+, een 

Passiefhuisgecertificeerd, super isolerend systeem bedoeld voor 

nieuwbouw van woningen en kantoren. maar met name ook 

toegesneden op het energetisch verduurzamen van de bestaande 

woningvoorraad, inclusief de wederopbouwflats. “de opgave 

in de energetische verduurzaming is fenomenaal,” zegt jacobs. 

“overheidsgebouwen moeten bijna energieneutraal zijn vanaf eind 

2018, overige gebouwen vanaf eind 2020.” diverse programma’s 

en initiatieven spelen in op deze opgave. beng (bijna energie 

neutraal bouwen) en nom (nul op de meter – de ambitie is 

50.000 nom woningen in 2020). het Platform31 haakt hierop in 

met het programma energiesprong. vanuit duitsland kennen we in 

nederland ook het Passiefhuisconcept, met een set van maat- 

regelen om het energieverbruik terug te dringen door het maxi-

maal isoleren van de gebouwschil. dat laatste doen wij ook met 

de rt 82 hi+. een profielsysteem voor een maximaal isolerende 

gebouwschil, om – met andere maatregelen – een maximale ener-

giebesparing te bereiken.”

 

VoorDelen na renoVatie met rt 82 hi+
“optimaliseren van de isolatiewaarden is een van de hoekstenen 

van de r&d strategie van alcoa | Kawneer. het raamsysteem rt 

82 hi+ is een van de resultaten. met dat systeem en de extreem 

hoge isolatiewaarde van uf: 0,79w/m2K is een enorme winst te 

behalen. even een sommetje: in de bestaande woningvoorraad 

moet de komende jaren per jaar zo’n 4.500.000 vierkante meter 

raamoppervlak worden gerenoveerd (10% van de gebouwvoor-

raad). zou je kiezen voor de rt 82 hi+ dan zou je per jaar door 

raamrenovatie 144.000.000 kubieke meter aardgas besparen, dat 

is de gemiddelde jaarlijkse aardgas-behoefte van 96.000 huis- 

houdens. montage van het raamsysteem rt 82 hi+ helpt dus 

enorm mee om de doelstelling energieneutraal in 2020 te halen.”

maximale DaglichttoetreDing 
“het raamsysteem heeft daarmee een terugverdientijd die ruim 

binnen de gemiddelde 50 jaar gebruiksduur van een gevel ligt.” 

een blik werpend op het omliggende landschap – het uitzicht door 

de transparante gevel is indrukwekkend – voegt jacobs toe dat 

door de maximale isolatie van het raamsysteem en de smalle aan-

zichtbreedten van het systeem een maximale daglichttoetreding 

mogelijk is. grote ramen zijn mogelijk met een maximale daglicht- 

toetreding. en de architect hoeft zich niet beperkt te voelen omdat 

met het aanbod profielen voldoende ontwerpvrijheid wordt gebo-

den. en dat is belangrijk, zeker ook in de renovatie. zijn houten 

kozijnen in een bestaand gebouw aan vervanging toe, dan wil je 

zoveel mogelijk het profielaanzicht handhaven en dat kan met 

onze profielen. want diverse profielvormen zijn beschikbaar, ook 

die met een beperkte inbouwdiepte, waardoor weinig bouw- 

kundige aanpassingen nodig zijn.”

minDer isolerenD glas 
een pluspunt van een maximaal isolerend raamsysteem noemt 

jacobs ‘dat je minder voorzieningen in het glas nodig hebt’.  

“de beglazing kan lichter uitgevoerd worden waardoor grotere 

ramen mogelijk zijn. vanwege de dunnere opbouw is een grotere 

mate van transparantie haalbaar en dat met een maximale energie-

besparing.”

Wat een heerliJk GeBouW! de nieuWe hoofdvestiGinG van alcoa | kaWneer in harderWiJk, 

een ontWerP van denc in naarden, is een en al transParantie. heldere verticale Glas-

stroken in een vaste ritmiek onderBroken door aluminium Profielen. het is Warm Buiten,  

maar Binnen heerst een WeldadiG koel en comfortaBel klimaat. verrassend hoe de  

Glazen Gevel erin slaaGt de Warmte van de naJaarszon Buiten te houden. “het GeBouW 

laat zien hoe de huidiGe stand van de Geveltechniek BiJdraaGt aan een Goed Binnen- 

klimaat,” zeGt hans JacoBs, General manaGer van alcoa | kaWneer. 
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