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SEMINAR  “Actief bouwen houdt uw woning gezond!“

Renovatieprojecten



Epelenberg Breda
Groot onderhoud van 302 appartementen

Facts & Figures:

> WonenBreburg investeert gemiddeld 36.000 eur./woning

> Werkzaamheden duren 14 dagen per woning

> Veel transformatie naar studentenwoningen

> Periode: April 2016 – April 2018



Epelenberg Breda
Groot onderhoud van 302 appartementen

Specifieke toepassing Duco:
> DucoBox Silent tegen het plafond in het toilet 

Slimme sturing:
> Vocht Boxsensor voor de badkamer

> CO2 Ruimtesensor in de woonkamer

> Bedieningsschakelaar (RF/Bat) in de keuken

Toevoer:
> Raamrooster DucoLine



Epelenberg Breda
Groot onderhoud van 302 appartementen
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 Glasroosters  Roosters voor     
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Philipsdorp Eindhoven
Renovatieproject

Facts & Figures:

> Opdrachtgever:

Woonbedrijf Eindhoven en gemeente Eindhoven

> Architect:

Bouwhulpgroep advies en architectuur Eindhoven

> Bouwtijd:

771 woningen

Gehele project : 2012 - 2019

> Investeringskosten:

€ 130.000 per woning; € 100 miljoen gehele project



Philipsdorp Eindhoven
Renovatieproject

Specifieke toepassing Duco:

> DucoTop 50 ‘ZR’ 

 Onzichtbare plaatsing / uniform gevelbeeld

> DucoMax ‘ZR’ 

 Onzichtbare plaatsing

> DucoTop 50 ‘ZR’ 

 Detail dakkapel

> DucoFit 50 ‘ZR’ 

 Onzichtbare plaatsing / Behoud gevelbeeld





> DucoTop 50 ‘ZR’ 

 Onzichtbare plaatsing 

> DucoFit 50 ‘ZR’ 

 Onzichtbare plaatsing / Behoud gevelbeeld



> DucoTop 50 ‘ZR’ 

 Onzichtbare plaatsing / uniform gevelbeeld

> DucoMax ‘ZR’ 

 Onzichtbare plaatsing



SEMINAR  “Actief bouwen houdt uw woning gezond!“

Nieuwbouwprojecten



Active House Schiedam
Energiezuinige woning

Facts & Figures:

> Architect: 

Reimar von Meding KAW Architecten

> Adviseur installaties:

Bloem installatieadvies 

> Adviseur bouwfysica:

Epos Energie-prestatie advies

> Aannemer:

Bouwbedrijf Verbiest



Active House Schiedam
Energiezuinige woning

Uitgangspunten:

> Een comfortabel huis

> Maximale daglichttoetreding

> Lage temperatuur vloerverwarming & koeling in alle vertrekken

> Optimaal binnenklimaat met vraaggestuurde ventilatie in 2 zones

> Duurzame materialen (C2C, Biobased producten)

> Energiezuinigheid

> Energievraag <225 MJ/m² tijdens de eerste 3 maand.



Active House Schiedam
Energiezuinige woning

Specifieke toepassing Duco:

TOEVOER:   > TronicTop 50 :  Woonkamer

      >DucoTop 50 ‘ZR’ : Slaapkamer



>TronicTop 50 :  Woonkamer (gelijkvloers)



>DucoTop 50 ‘ZR’ : 1e verdieping



Active House Schiedam
Energiezuinige woning

Specifieke toepassing Duco:

AFVOER:    >  DucoBox Focus met intelligente sturing

        op basis van CO2 & vocht      

      >  Afvoerventielen



Active House Schiedam
Energiezuinige woning

Keuze voor DucoTronic System?

  > Gezondheid & comfort voorop 

  > Ideaal voor gebruikerscomfort

  > Strak design van alle producten

DucoVent Design



Active House Schiedam
Energiezuinige woning

Bewonerservaring

“ We zijn zeer tevreden, zowel als professional als bewoner!

Het huis is werkelijk prachtig, waanzinnig aangenaam en

in ieder geval onze droom om in te wonen. Uit materiaal kleur, 

maar ook binnenklimaat spreekt een licht en vrij karakter.

Wij krijgen veel positieve reacties van mensen die ons

bezoeken, collega-architecten maar ook letterlijk mensen die 

ons er op straat op aanspreken.“



Spakler Amstelkwartier Amsterdam 
160 klimaatneutrale woningen. EPC = 0 !

Specifieke toepassing Duco:

TOEVOER:    > DucoMax / SkyMax

AFVOER:     > DucoBox Silent

DucoMax ‘ZR’



Spakler Amstelkwartier Amsterdam 
160 klimaatneutrale woningen. EPC = 0 !

> Opdrachtgever:

  Lingotto Vastgoed

> Architect:

  Mecanoo Architecten Delft

> Aannemer:

  Hurks Bouw Almere

> Adviseur:

  Innax Gebouw & Omgeving

> Installateur:

  Van Hoften

Vorm en oriëntatie
> vloeroppervlak woning: 57 m²

> aantal bouwlagen: 22

> oriëntatie: Zuid



Spakler Amstelkwartier Amsterdam 
160 klimaatneutrale woningen. EPC = 0 !

Bouwkundige kenmerken/schil

- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,5 dm³/s.m²

- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,9 W/m²K

- U-waarde deuren : 1.65 W/m²K

- gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 6 m².K/W

- Rc-waarde dak : 8 m².K/W

- Rc-waarde bg vloer: 5 m².K/W

- ZTA-waarde glas: 0,6



Spakler Amstelkwartier Amsterdam 
160 klimaatneutrale woningen. EPC = 0 !

Installatietechnische kenmerken

- ruimteverwarming en warm tapwater: externe warmtelevering

- PV dak: 283 stuks, 210 Wp/m2 

- PV gevel: 1330 stuks, 160 Wp/m2

- type ventilatie: mechanische ventilatie

- regeling ventilatie: CO2-sturing in woonkamer en open keuken

- koeling: geen

- overige energiemaatregelen: warmteterugwinning douchewater



Spakler Amstelkwartier Amsterdam 
160 klimaatneutrale woningen. EPC = 0 !

BENG indicatoren

(ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)

> Energiebehoefte (kWh/m².jr): 37,9 (25)

> Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 21,4 (25)

> Percentage hernieuwbare energie: 74% (50%)



Voor élk
project een
oplossing!



Tips & ondersteuning op
www.duco.eu

De goede werking van uw Duco ventilatiesysteem is volledig afhankelijk 

van de keuze en uitvoeringskwaliteit van de afvoerleidingen!

Kies een dakdoorvoer met 

lage weerstand.

Werd het kanalensysteem geoptimaliseerd? 

Vraag professioneel advies bij uw 

leverancier van kanalen. Het bespaart u tijd, 

verzekert u kwaliteit en levert energetisch 

voordeel op voor de eindgebruiker!

0,5 à 1 m

Kanaal naar dakdoorvoer: verloop van  125 mm 

naar  160 mm. Gebruik geen flexible verbinding. 

Vermijd bochten in dit kanaal.

Indien de DucoBox niet in het beschermd volume zit 

dient deze leiding thermisch geïsoleerd te zijn.

Plaats een 
akoestische 
demper van 
minimaal 
0,5 à 1 m per 
aansluitmond 
die naar 
een andere 
ruimte leidt.

Houd de DucoBox luchtdicht. Sluit het deksel goed en 

plaats een dop op elke niet-gebruikte aansluitmond.

Vermijd zo veel 

mogelijk bochten 

en maak ze nooit 

scherper dan 90°.

Vermijd deuken en vuil in de kanalen.

> 90°

 160 
mm

 125 mm → ≥ 30 m3/h

 100 mm → < 30 m3/h

< 90°

Beperk de overdracht van trillingen.

• Gebruik Silent Block bij 

bevestiging van de DucoBox.

• Gebruik beugels met rubber inleg.

Plaats geen 
afvoerventiel 
rechtstreeks op de 

DucoBox. Gebruik een 

bocht tussen de box 

en het ventiel.

Maak de gekoppelde 

kanalen luchtdicht 

vast via tape, 
slangklem of 
tiewrap. Gebruik 

geen schroeven bij 

bevestiging.
Kanaaldiameter: 

 125 mm vanaf 30 m3/h 

 100 mm kleiner dan 30 m3/h 

of equivalent mits berekening (bv. bij instortleidingen)

Zorg ervoor dat de totale tegendruk zo laag mogelijk is 

(streefdoel ≤ 150 Pa) en de luchtsnelheid in elk kanaal 

kleiner is dan 3 m/s.
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Instructiefilms op
www.duco.tv




