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Lindenhove 
Renovatie & Transformatie 

Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove 



 

Duurzaam & Comfortabel 
Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en 
opwekking van duurzame energie komen we verder. 

Na een renovatie aan de binnenzijde is begin 

2014 het idee ontstaan Lindenhove ook aan de 

buitenkant te gaan verfraaien. Dit proces startte 

met het onderzoeken van een renovatie van de 

gevel. Al snel werd het de bewoners van 

Lindenhove duidelijk dat het verfraaien van de 

gevel samengaat met het verbeteren van de 

kwaliteit en het verhogen van de waarde van het 

gebouw. Eind 2014 is daarom besloten te streven 

naar het verfraaien van de buitenkant in 

combinatie met toepassing van duurzame 

technieken. Het doel hiervan is om het gebouw te 

laten voldoen aan de meest moderne normen als 

het gaat om comfort, gezondheid, binnenklimaat 

en energiegebruik. Dit is mogelijk geworden door 

ondersteuning van de gemeente Apeldoorn. 

Daarnaast werd de samenwerking gezocht met 

Energiesprong|Platform31. Energiesprong is een 

innovatieprogramma dat in opdracht van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) op grote schaal vraag en 

aanbod laat ontstaan voor gebouwen zonder 

energierekening. Het doel is bestaande gebouwen 

renoveren naar gezonde, comfortabele en 

toekomstbestendige gebouwen, die geen fossiele 

energie gebruiken en geen energierekening meer 

hebben (Nul op de Meter). 

Het Renovatieteam Lindenhove bestaat uit 

vertegenwoordigers vanuit het bestuur en 

medewerkers van Platform31|Energiesprong.



   Lindenhove en Nul op de Meter  
Nul op de Meter staat voor tevreden bewoners, een garantie op prestaties
en dat alles woonlastenneutraal.  

Dit kunnen we voor Lindenhove bereiken met een metamorfose 

van de buitenkant in combinatie met toepassing van slimme 

technieken. Vanuit de basisgedachte van de Trias Energetica die 

de volgorde voor de meest efficiënte wijze van verduurzamen 

beschrijft wordt er eerst flink ingezet op energiebesparing.

Het restant aan energiegebruik wordt opgewekt met 1258 

zonnepanelen; 2/3e voetbalveld vol met zonnepanelen. Dat is 

7,5 keer minder dan de 5 voetbalvelden die er nodig zouden zijn 

voor de renovatie! 

Nul op de meter renovatie, waarom? 

De renovatie resulteert in: 

•  Een forse reductie op onderhoudslasten en de zekerheid dat

    de lasten over een lange periode niet verhogen 

•  Een energiegebruik van 520 MWh per jaar in plaats van de 

    2800 MWh per jaar in de huidige situatie 

•  Een mooiere inpassing in de omgeving van de Loolaan 

•  Klaar voor de toekomst

 



   
Nul op de Meter is voor Lindenhove een goed middel om haar doel te 

bereiken: een gezond, duurzaam toekomstbestendig en waardevol 

gebouw waar mensen graag wonen. Daar houdt het niet mee op, 

daar begint het mee. Uniek aan dit project is dat de bouwer die de 

renovatie gaat uitvoeren een langjarige garantie geeft op de 

beloofde resultaten. 

Denk hierbij aan de afgesproken prestaties op het gebied van 

energiegebruik, comfort en binnenklimaat en de onderhoudslasten. 

Dankzij deze garantie kan Lindenhove met zekerheid een investering 

doen in lagere kosten en meer comfort in de toekomst.

 Van de volgende zaken is Lindenhove ná de renovatie verzekerd:

 •  Het comfort van het binnenklimaat (kunnen koelen of 

      verwarmen)

 •  De opwekking van de overeengekomen hoeveelheid stroom 

              en warmte 

 •  De kwaliteit van het binnenklimaat (ventilatie) 

 •  De kosten van het onderhoud over een lange termijn

 

Lindenhove en 
Nul op de Meter  



Hoe is de Lindenhove hier gekomen?   
Lindenhove heeft in mei 2015 een prestatiegedreven uitvraag met open 
dialoog georganiseerd, begeleid door Energiesprong.  

Bij een dergelijk proces worden consortia samengesteld, dit zijn samenwerkingsverbanden tussen 

verschillende bouwpartijen en aanbieders. Dit open overleg tussen drie initieel geselecteerde consortia in de 

dialoogfase heeft geleid tot een definitieve uitvraag. Bewonerswensen, technische, functionele en 

garantie-eisen zijn daarin als prestatie-eisen geformuleerd door het renovatieteam, de klankbordgroep en 

aanbieders. De consortia hebben hun plannen aangescherpt en afgestemd met de welstandscommissie. 

Samenwerken 

Ook binnen Lindenhove heeft samenwerking gestalte gekregen door het instellen van een Klankbordgroep. 

Gezamenlijke beoordeling door het Renovatieteam en de Klankbordgroep van de presentaties van de drie 

aanbieders heeft tot resultaat gehad dat unaniem gekozen is voor het consortium “Duurzaam en 

Comfortabel”. Bewonerswensen hebben gedurende het hele proces centraal gestaan. “Duurzaam en 

Comfortabel” zet deze lijn door en heeft er daarom voor gekozen elk appartement individueel te benaderen 

om niets aan het toeval over te laten. Op basis daarvan kan de definitieve offerte worden opgesteld en een 

planning worden gemaakt voor de uitvoering van de renovatie.

 



Woonlastenneutraal   

Duurzaam Meerjaren Onderhouds Planning 

Normaal gesproken worden de onderhoudskosten 

verwerkt in een DMJOP, Duurzaam Meerjaren 

Onderhouds Planning. De meeste VvE’s plannen 

dit 10 tot 15 jaar vooruit. Bij Lindenhove gebeurt 

het onderhoud van de komende jaren in één keer 

met deze grootschalige renovatie. Vanuit dit 

nieuwe onderhoudsarme uitgangspunt wordt er 

inzicht gegeven in het onderhoud voor komende 

30 jaar, en garantie gegeven. Dit biedt zekerheid 

over prestaties en kosten van het gebouw voor 

een lange periode. De lange termijn staat dus 

centraal. Met die focus kunnen we een renovatie 

realiseren die in een minimale levensduur-

verlenging van 50 jaar resulteert. Door op deze 

manier naar het totale kostenplaatje van 

investering en onderhoudskosten te kijken, kan 

een reële inschatting van de kosten en 

besparingen worden gemaakt op korte én lange 

termijn. 

Woonlastenneutraal 

De renovatie van Lindenhove vindt plaats met het 

principe “niet meer dan nu”. Huidige en 

toekomstige bewoners betalen de investering in 

30 jaar af, door een unieke financiering 

gebaseerd op energie besparing en besparing op 

onderhoudskosten zonder dat de servicekosten 

omhoog gaan.



Techniek maakt het mogelijk    
“Door slimme monitoring binnen Lindenhove wordt duidelijk waar na de 
renovatie nog extra verbeteringen mogelijk zijn.”  

Elektriciteit opwekken 

Op het terrein van Lindenhove wordt straks 250 

MWh aan elektriciteit opgewekt. Dit gebeurt met 

zonnepanelen op het dak, aan de zuid 

georiënteerde kopgevel en op het parkeerdek of 

mogelijk zelfs met ”solar trees”.

Binnenklimaat  

Om Lindenhove op een duurzame manier te 

verwarmen is gekozen voor warmtepompen die 

hun warmte middels bodemwarmtewisselaar aan 

de grond onttrekken. Mede dankzij deze 

technieken hoeft er in Lindenhove geen gas meer 

worden gebruikt voor verwarmen. 

Ventilatie & verwarming 

Voor de bewoners gaat het uiteindelijk om een 

gezond en comfortabel binnenmilieu. 

De ventilatie en verwarming gaat binnen 

Lindenhove flink aangepakt worden. Een nauwe 

samenwerking tussen leveranciers van 

verwarming-, ventilatie-,en warmtepomp-

installaties heeft geleid tot een uniek concept. 

Met het systeem kunnen appartementen zelfs 

gekoeld worden in de zomer. Nare luchtjes en 

muffe gangen behoren ná de renovatie tot het 

verleden.

lsolatie 

Het isoleren op Lindenhove zal plaats gaan 

vinden door de inzet van verschillende nieuwe 

technieken. De kopgevels sluiten naadloos aan 

op de balkons die met 80 cm worden uitgebreid. 

Dit brengt extra leefruimte met zich mee, een 

expliciete wens van de bewoners. Doordat het 

balkon gemakkelijk kan worden afgesloten wordt 

een "wintertuin" gecreëerd. Daarnaast levert dit af 

te sluiten balkon een extra isolerende laag op. 

 

 



Lindenhove is een serviceflat met 180 appartementen gelegen nabij 

het centrum van Apeldoorn aan de mooie Loolaan. De Vereniging van 

Eigenaars heeft het plan opgevat het gehele pand comfortabel, 

energiezuinig en duurzaam te gaan renoveren en een meer eigentijdse 

uitstraling te geven. 

Duurzaam & Comfortabel is een consortium van innovatieve MKB 

bedrijven die het verschil maken binnen de bebouwde omgeving.

Door samen te werken in projecten kunnen grote besparingen, zowel 

energetisch als financieel, gehaald worden door slimme combinaties.

 

Onderstaand is een artist impression van de nieuwe buitenkant.


