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Woningcorporaties staan voor een enorme opgave. 
Voor 2050 moeten 2,1 miljoen corporatiewoningen 
worden verduurzaamd en van het gas af. De totale 
kosten hiervoor bedragen 108 miljard euro, oftewel 
gemiddeld 50.000 euro per woning. De Nul-op-de-
Meter-renovatie volgens De Stroomversnelling is de 
duurste renovatiemethode en bedraagt momenteel 
circa 75.000 euro per woning. De NOM-aanpak blijkt 
voor veel corporaties financieel onhaalbaar, vanwege 
de grote onrendabele top die resteert in een 
exploitatieperiode over circa vijftig jaar. Daarnaast 
blijken de NOM-renovaties zeer arbeidsintensief en 
veroorzaken ze relatief veel stikstofuitstoot vanwege 
de sloopwerkzaamheden. Kortom, het roer moet om.

Integrale totaaloplossing
Derhalve komt Raab Karcher met diverse co-partners 
met een nieuw duurzaam renovatieconcept op 
de proppen onder de werknaam “doos-in-doos-
concept”, dat voordeliger en minder arbeidsintensief 
is dan de traditionele NOM-aanpak. “Wij geloven bij 
Raab Karcher heel sterk in een totaaloplossing met 
een integraal ontwerp en uitvoering van installatie- 
en bouwkundige elementen”, zegt adjunct-directeur 
Gerhard Hospers van Greenworks, de afdeling 
circulair en duurzaam bouwen bij Raab Karcher. “De 
zzp’er of kleinere aannemer zijn niet gediend met 
arbeidsintensieve renovatiemethodes zoals NOM-
oplossingen, waarbij los op elementniveau de woning 
wordt verduurzaamd. Met ons totaalconcept krijgt de 
bouwer een LEANbox op de bouwplaats aangeleverd 
met alle bouwelementen en installatiecomponenten 
die overigens zoveel mogelijk plug & play stekerbaar 
zijn.”

Isolatie van binnenuit
In tegenstelling tot de Stroomversnelling-methode 
wordt in het concept van Raab Karcher een 
(corporatie)woning van binnenuit duurzaam 
gerenoveerd, vandaar de term doos-in-doos. 
Volgens Hospers ligt de kostprijs gemiddeld tussen 
de 24.000 en maximaal 45.000 euro per woning, 
met de garantie op een gasloze woning. Een stuk 
voordeliger dan de huidige NOM-methodiek en dus 

Doos-in-doos concept is bedoeld voor eengezinswoningen uit de jaren zestig(foto raab 

karcher)

Duurzame woningrenovatie op 
maat voor de zzp’er

Voordelig gasloos woningconcept van Raab Karcher

De huidige Nul-op-de-Meter renovatiemethode blijkt 
veel te arbeidsintensief en te kostbaar voor zzp’ers en 
kleinere bouwbedrijven. Raab Karcher komt met een 
voordeliger en arbeidsvriendelijker alternatief voor 
deze belangrijke groep bouwers die veel bestaande 
corporatiewoningen duurzaam renoveren: de gasloze 
doos-in-doos oplossing. Een kennismaking met dit 
fonkelnieuwe concept.

Co-partners

De co-partners van Raab Karcher bij de realisatie van het doos-in-
doos concept zijn: 
• Wasco – verwarming, koeling en ventilatie
• Oosterberg – elektrotechniek
• Vloerverwarming Nederland
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binnenstromende koele frisse lucht. Dat betekent 
dus een forse energiebesparing. 
Verder wordt de woning voorzien van een kierdichte 
en droge PS-renovatievloer van VBI die binnen een 
dag gemonteerd en beloopbaar is. Volgens Hospers 
is de vloerverwarming voorzien van aluminium 
stralingsprofielen met een afwerking van Fermacell 
platen waardoor de vloer relatief snel opwarmt 
en afkoelt. De vloerdelen zijn net als andere 
bouw- en installatie-elementen demontabel. Na de 
gebruiksduur zamelt Raab Karcher de elementen in 
voor recycling. Oude houten vloerdelen bijvoorbeeld 
worden verkocht als VintageWood bij Raab Karcher 
of er wordt spaanplaat van gemaakt.
 
Plug&play
Het dak is aan de zuidzijde voorzien van plug&play 
pv-panelen. Alle installatietechniek in en rondom 
de woning is stekerbaar, dus in principe kan de 
zzp’er deze werkzaamheden zelf doen. Het is 
nog niet helemaal duidelijk hoe groot de totale 
energiebesparing van het renovatieconcept zal 
uitvallen, want veel hangt volgens Hospers af van het 
bewonersgedrag.

Training
Raab Karcher zal verwerkers van dit doos-in-doos 
concept trainen via de Greenworks Academy. De 
trainingsbijeenkomsten worden nog vastgesteld, dus 
volg de agenda! Medewerkers van de co-partners 
zullen de deelnemers uitleggen hoe de montage en 
installatie van alle elementen in haar werk gaat.

veel behapbaarder voor huurders, corporaties en 
de bouwers. Daarnaast duurt de realisatie van een 
woning met het doos-in-doos concept slechts één 
tot twee weken inclusief engineering. Kortom, in een 
rap tempo kunnen relatief veel renovaties worden 
uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat de bewoner 
slechts ongeveer een week zijn stulpje hoeft te 
verlaten. 

Vergunningvrij bouwen
Het renovatieconcept is vooral bestemd voor de 
rijwoningen van woningcorporaties (zowel huur als 
koop) die stammen uit de jaren zestig. Deze zijn aan 
de beurt voor een mutatie, waarbij de uitdaging is 
om veel meer energie te besparen en de woning 
comfortabeler en gezonder te maken in vergelijking 
met de oude situatie. Een groot voordeel van het 
doos-in-doos methode is dat er vergunningvrij 
verbouwd kan worden. Dat scheelt enorm veel tijd. 

Isolatie begane grond
Het basisprincipe is simpel: de isolatie vindt 
gecompartimenteerd plaats op de begane grond 
van de woning. Daar waar het meeste geleefd wordt, 
vindt Raab Karcher een gezonde verhouding tussen 
wand- en vloerisolatie en ventilatie door middel van 
decentrale WTW. Op de bovenverdieping wordt niet 
geïsoleerd. Hospers: “Bijna niemand heeft daar een 
kachel branden, omdat mensen op de slaapkamer 
behoefte hebben aan frisse lucht. Daar staat meestal 
een raam open. Isoleren heeft daar geen zin. In 
ons concept brengen we infraroodpanelen aan om 
lokale warmte te genereren, bijvoorbeeld voor de 
gebruikers van een studeerkamer.”
De woning wordt van binnenuit voorzien van 
voorzetwanden. Kozijnen worden bij de dagkanten 
luchtdicht afgesloten. Het voorzetwandsysteem 
van Faay (W’all-in-One) kost nagenoeg geen 
binnenruimte, omdat de radiatoren worden 
verwijderd. In plaats daarvan komt er 
vloerverwarming in combinatie met een lucht-
warmtepomp die in de woning wordt geïnstalleerd 
en via een leiding lucht van buiten aanzuigt en via 
een warmtewisselaar de woning op de begane 
grond verwarmt. De pomp is voorzien van een 
nieuw, milieuvriendelijk koudemiddel dat tot -25 
graden bruikbaar is. “Dat betekent in extreem koude 
periodes ook dat de woning met de warmtepomp 
op een stabiele, comfortabele binnentemperatuur 
kan worden gehouden”. De woning wordt 
geventileerd middels een decentrale WTW-unit op 
de begane grond, waarin bij de afvoer van ‘vervuilde’ 
binnenlucht warmte wordt afgegeven aan de 

Impressie van doos-in -doos concept van raab karcher (bron raab karcher)
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