
Wat is dan eigenlijk het verschil tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw?

We hebben doorgekregen dat het 

niet helemaal duidelijk is wat het 

verschil is tussen onderhoudswerk-

zaamheden, een renovatie en een 

nieuwbouwwoning. Heel begrijpe-

lijk, de verschillende termen vliegen 

u misschien wel om de oren. 

Hiernaast een paar voorbeelden (per 

onderdeel) zodat u een beeld heeft 

van de verschillen. 

 
Wat of waar? Bij onderhoud: Bij renovatie: Bij nieuwbouw: 

Badkamer en keuken. Keuken en badkamer worden – als 
ze stuk zijn - vervangen door een 
nieuwe. 

Keuken en badkamer worden 
vernieuwd. Soms is het mogelijk om 
een andere keuken te plaatsen 
(bijvoorbeeld groter). 

Nieuwe badkamer en keuken. 
Woningen worden gasloos. 

Duur van de werkzaamheden en 
overlast. 

Duurt ongeveer 3 weken, terwijl je in 
huis blijft wonen. Douche, toilet en 
keuken zijn tijdelijk buiten gebruik. 
Er worden noodvoorzieningen in of 
buiten de woning getroffen. 

Bewoners gaan tijdelijk naar 
wisselwoning, werkzaamheden duren 
circa 3 maanden. Woningen worden 
per blok aangepakt. 

Bewoners gaan naar wisselwoning, of 
verhuizen in één keer naar een 
nieuwe woning. Uitvoeringsduur is 
circa 7 maanden.  

Opslag spullen en huisraad. Spullen blijven in de woning, moeten 
wel verplaatst en afgedekt worden. 

Merendeel spullen naar opslag, klein 
deel kan mee naar de wisselwoning.  

Verhuizen naar wisselwoning. Spullen 
gaan mee. 

Geluidsoverlast bij de boven- en 
benedenwoningen. 

Blijft zoals het nu is. Verbetert als je zwevende 
dekvloeren aanbrengt. Vloer wordt 
dan wel opgehoogd waardoor de 
hoogte tot plafond lager wordt. 

Voldoet aan huidige bouwnormen, 
veel minder geluidsoverlast dan na 
renovatie. 

Geluidsoverlast door de wanden 
(geldt voor alle woningen). 

Blijft zoals het nu is. Kan door voorzetwanden worden 
verminderd. Woningen worden 
hierdoor in de breedte en diepte 
ongeveer 16 cm kleiner. 

Voldoet aan huidige bouwnormen, 
veel minder geluidsoverlast dan na 
renovatie. 

Risico op vocht. Gelijk aan wat het nu is. Ervaring leert dat vochtproblemen 
zeer moeilijk te voorkomen zijn. 

Geen vochtproblemen. 

Tocht. Wordt opgelost door naden en kieren 
dicht te maken.  

Wordt opgelost door naden en kieren 
dicht te maken. 

Geen naden en kieren bij 
nieuwbouwwoningen. 

Indeling van de woning. Blijft zoals ie is. Kun je mogelijk verbeteren. Kun je optimaliseren 
Afmeting ruimtes en zolder. Blijft hetzelfde.  Kun je mogelijk verbeteren, maar 

vergroten van ruimtes gaat ten 
kosten van andere ruimtes. Zolder 
maken niet mogelijk. 

Kun je optimaliseren. Nieuwbouw 
eengezinswoningen en 
bovenwoningen krijgen een zolder. 

Ruimte voor zuinige 
verwarmingsinstallatie die niet op 
gas werkt. 

Wordt niet toegepast. Plek zoeken voor een 
installatieruimte (gaat ten koste van 
bestaande ruimte). 

Integreren in het ontwerp zodat het 
niet ten kosten gaat van het 
woonoppervlak. 

Radiatoren voor energie zuinige 
verwarming. 

Wordt niet toegepast. Plaatsen van grote radiatoren. Radiatoren worden 
opgenomen/weggewerkt in 
constructie. Denk bijvoorbeeld aan 
vloerverwarming.  

Woonlasten (wat je kwijt bent aan 
huur en energiekosten). 

Woonlasten wijzigen niet. Blijven gelijk of worden lager door 
energiebesparing. 

Blijven gelijk of worden lager door 
energiebesparing. 

Energie verbruik t.o.v. huidig 
verbruik. 

Blijft hetzelfde. Besparing van circa 50%. Besparing van circa 70%. 

Terugkeer in de wijk. Werkzaamheden worden uitgevoerd 
terwijl de woning bewoond is. 

Verhuizing naar wisselwoning en 
terug in eigen woning. 

Terugkeergarantie binnen de wijk en 
urgentie voor wie ergens anders 
naartoe wil verhuizen. Eventueel 
tijdelijk naar wisselwoning. 

Vergoedingen. Geen vergoeding. Verhuiskostenvergoeding van  
€ 5.993,- voor verhuizen naar een 
tijdelijke woning in of buiten de wijk.  

Verhuiskostenvergoeding van  
€ 5.993,- voor verhuizen naar 
nieuwe woning in of buiten de wijk. 
Evt. wisselwoning is gestoffeerd. 
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Wat vindt u belangrijk?

www.woongoedzeist.nl/griffensteijn

We hebben regelmatig contact met huurders in Griffensteijn, maar natuurlijk lang niet met iedereen. Dit is de eerste keer dat er een inloopbijeenkomst is 
georganiseerd.

• Wat vindt u van de wijk, van uw woning en wat vindt u belangijk?
• Wilt meedenken en op welke manier?
• Gaan er dingen niet goed of maakt u zich zorgen?
• Op welke manier wilt u informatie ontvangen?

We willen graag weten wat u bezig houdt. Wilt u liever op een rustig moment praten? Dat kan, maak dan een afspraak met Erica Steehouder. Dat kan bij u 
thuis of op ons kantoor.


