
Emeritus hoogleraar bouwkunde Jos Lichtenberg van de TU Eindhoven 

maakte voor ZEMBLA een onderbouwde schatting van het aantal woningen in 
flatgebouwen dat de komende jaren wordt gerenoveerd. Hij heeft specifiek 

gekeken naar woningen in flatgebouwen hoger dan dertien meter.  
 

Als uitgangspunt nam Lichtenberg de brochure ‘Voorbeeldwoningen 2011’ van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin staat een inventarisatie van het 

aantal bestaande woningen per type woningbouw. Lichtenberg richtte zich op 
gebouwen die hoger zijn dan 13 meter – zo’n 5 verdiepingen – vanwege de extra 

risico’s. De 13 meter is ook een grens in het bouwbesluit waarboven specifieke 
brandveiligheidsregels voor hoogbouw gelden. 
  

Twee categorieën woningen in de brochure zijn doorgaans hoger dan 13 meter, 

vertelt Lichtenberg: galerijflats en ‘overige flats’. De brochure gaat niet in op 
woningen die na 2005 gebouwd zijn. “Maar die woningen zijn al vrij goed 

geïsoleerd, en zullen dus niet na-geïsoleerd worden.” 
  

TABEL 1: AANTAL WONINGEN in 2 categorieën naar bouwperiode 
  

Bouwperiode tot '65 1965-'74 1975-'91  1992-'05 Totaal % markt 

Galerij 69.000 174.000 109.000 113.000 465.000 6,0% 

Overige flats 99.000 125.000 125.000 136.000 485.000 6,3% 

Totaal 168.000 299.000 234.000 249.000 950.000 12,3% 

  

Welke worden gerenoveerd? 
Niet alle 950.000 woningen zullen gerenoveerd worden, benadrukt Lichtenberg. 
“Hoe ouder, hoe matiger de isolatiekwaliteit. Hoe ouder, hoe groter de kans dat 

een deel zal worden gesloopt. En een deel van de oudere voorraad is al na-
geïsoleerd.” Er valt dus een deel van de bestaande woningen af. En niet álle 

gebouwen uit deze categorieën zijn echt hoger dan 13 meter. 
  

Lichtenberg maakte in eerste instantie een correctie op basis van zijn eigen 
ervaring en deskundigheid als bouwkundige. “Ik heb ook naslagwerken gebruikt, 

zoals die van emeritus hoogleraar Hugo Priemus.” Vervolgens heeft Lichtenberg 
verschillende gemeentes en woningcorporaties gebeld om zijn schattingen te 

testen, waaronder in Amsterdam, De Haag, Groningen en Emmen. Aan hen 
vroeg hij niet alleen hoe het in hun gemeente zat, maar ook wat zij inschatten 
voor de rest van Nederland. Daaruit volgde een onderbouwde correctieslag en 

een tweede tabel. 
  

TABEL 2: AANTAL TE RENOVEREN WONINGEN in gebouwen >13 meter naar 

bouwperiode 
  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/4.%20Brochure%20Voorbeeldwoningen%202011%20bestaande%20bouw.pdf


Bouwperiode tot '65 1965-'74 1975-'91  1992-'05 Totaal % markt 

Galerij 25.358 97.440 88.290 55.935 267.023 3,0% 

Flat - overige 31.532 56.000 96.188 63.954 247.674 3,0% 

Totaal 56.889 153.440 184.477 119.889 514.695 7,0% 

  

  

In totaal schat Lichtenberg dat ruim 500.000 woningen in flats de komende jaren 

gerenoveerd zullen worden om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. “Het 
overgrote deel zal aan de buitenkant worden aangepakt,” vertelt Lichtenberg. “Ik 

maak me zorgen over de manier waarop we die renovaties gaan aanpakken. We 
gebruiken nu namelijk veel brandbaar materiaal. Daarmee zouden we veel 

gebouwen die nu veilig zijn, dankzij bijvoorbeeld een bakstenen buitenkant, wel 
eens onveilig kunnen gaan ‘inpakken’.” 
  

 

  

Precies lezen welke correcties Lichtenberg heeft gemaakt? Download dan de 

bijlage: ‘Correctietabellen’. 
 

https://zembla.bnnvara.nl/data/files/3084996844.pdf

