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Waarom
Passiefbouwen ?
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Passiefbouwen

Bouwmethode waarbij een zeer
hoogwaardig binnenklimaat
gecombineerd wordt met een zeer
laag energieverbruik.

Eind jaren 80 door prof. Bo Adamsom ontwikkeld aan de
Lund universiteit in Zweden.
In 1996 gestandaardiseerd en Europees uitgedragen door
dr. Wolfgang Feist middels het PHI Passief Haus Institut te Darmstadt.

Prof.dr. Bo Adamsom en Prof.dr. Wolfgang Feist

In 1996 voorgeschreven standaard
door Passivhaus Institut.
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Wat is dan Passief ?

Door gebruik te maken van de
gratis voorhanden zonne-
warmte zal het gebouw het
grootste gedeelte van het jaar
niets hoeven doen (passief) om het
gebouw op temperatuur te
houden.De winterzon benutten om gratis zonnewarmte binnen te halen

door zoveel mogelijk glas op het zuiden te ontwerpen en luifels of
overstekken maken om oververhitting in de zomer te voorkomen.
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Kenmerken
Passiefbouwen ?

• Maximaal comfort

• Gezond binnenklimaat

• Minimale energieverbruik
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Uitgangspunten van
een Passiefhuis

• Compact ontwerp
• Zon-geörienteerd ontwerp
• Hoge isolatiewaarden
• Kierdichtbouwen
• Ventilatiesysteem met WTW
• Energiezuinige apparaten



Warmtevraag

Benodigde energie per m2/jaar voor
verwarmen van het gebouw

Een nieuwe woning gebouwd volgens bouwbesluit met een EPC 0,6
Heeft een energieverbruik tussen 100 – 150 kWh/m2
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Isolatiewaarden

Uitgangspunten Rc-waarden
Keldervloer en wanden Rc=6
Beganegrondvloer Rc=6
Gevels Rc=9
Dak Rc=10

2 lagen isolatie verspringend aanbrengen.
Van buitenste laag worden naden met tape afgeplakt.
Speciale aandacht voor spouwankers.



Beglazing

Triple beglazing en hoogwaardige
geïsoleerde kozijnen met goede
dichtingen en aansluitdetails.

Uglas < 0,6
Uframe < 0,8
U window <0,7

Quadriple beglazing
zal steeds meer
toegepast worden.
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Gebalanceerd
ventileren

Ventilatie = zorgen voor
luchtkwaliteit / verversen van
ongewenste geuren

Infiltratie = ongewenste ventilatie

Buitenlucht bevat fijn-stof en
pollen, een WTW filtert deze lucht
24 uur per dag en zorgt voor een
gezond binnenklimaat !
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Kierdichtheid

Lekken en koudebruggen
veroorzaken schimmelvorming en
tasten de konstruktie aan.

Q;v10 volgens bouwbesluit 0,6 dm3/s.m2
Q;v10 energiezuinige woning 0,3 dm3/s.m2
Q;v10 volgens passiefbouwen 0,15 dm3/s.m2 (n50 = 0,6 h-1)

n50 = 0,6 h-1
Bij een druk van 50 pascal vedwijnt 60% van
de aanwezige lucht binnen 1 uur.

Voorbeeld 1 oude woning :
n50=2,0 h-1 Inhoud woning = 600 m3

Per uur verdwijnt 1200 m3

Voorbeeld 2 nieuwe woning :
n50=0,6 h-1 Inhoud woning = 600 m3

Per uur verdwijnt 360 m3

Voorbeeld 3 passiefwoning :
n50=0,15 h-1 Inhoud woning = 600 m3

Per uur verdwijnt 90 m3



Bouwmethodes

Door Passivhaus-institut
gecertificeerd:

40 Wandsystemen
100 Kozijntypen
50 Beglazing
120 Ventilatiesystemen
30 Compactsystemen

ICF-elementen SIP panelen

Steenstrips op isolatieBodem-isolatie



Installaties

• CV
• Aard-Warmtepomp
• Luchtwarmtepomp
• Kombiwarmtepomp
• CV-haard
• Pelletkachel
• Bio-energie
• All-electric
• Thermo-Dynamisch

Aard-Warmtepomp Lucht-Warmtepomp

CV-HaardCV-installatie Thermo dynamisch paneel

Elektrische na-verwarming Pelletkachel
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Energie opwekken

• PV-panelen
• Douche-WTW
• Recirculatie wasemkap
• Zonneboiler
• CV-Haard
• Thermo Dynamisch paneel

PV-panelen Zonne-boiler

Plasmanorm

Pellet Kachel/CV haard

Thermo dynamisch paneel

Opslag systeem

Douche WTW



PHPP berekening

Passif Haus Plannungs Pakket

PHPP



PHPP vs EPC

PHPP geeft werkelijk energieverbruik
aan op basis van bouwkundige
gegevens

EPC wordt vooral bepaald door
keuze installaties

Stichting Passiefbouwen heeft standaard brief voor gemeenten voor
beoordeling in plaats van EPC

Voor verlenen van bouwvergunning dient een EPC-berekening
gemaakt te worden.



Meest rendabel

Passiefbouwen is de meest
economische methode als
bouwkosten en energiekosten samen
gerekend worden.



Bouwkosten

Passiefbouwen is ideaal
uitgangspunt voor Energie-nul
woningen.
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Passiefbouwen

De Passiefbouw methode is een
internationaal erkende methode

Internationale organisatie voor passiefhuizen

Europese organisatie t.b.v. ontwikkeling
passiefbouwen

Internationale vraagbaak over passiefbouwen

Duitse vraagbaak over passiefbouwen

Duits Passiefhuis instituut

Nederlands Passiefhuis instituut

Internationale organisatie voor passiefhuizen
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Passiefbouwen

Passiefbouw Wereldwijd

Sociale woningbouw
Innsbruck Lodenareal 354 + 444 sociale woningbouw

Heidelberg compleet stadsdeel met diverse gebouwentypen
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Passiefbouwen

Passiefbouw Wereldwijd

kantoorgebouwen
Brussel Kantoorgebouw Environmentbuilding Cepezed

Brussel Frans Parlementsgebouw Cooparch
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Passiefbouwen

Passiefbouw Wereldwijd

Openbare gebouwen
Goesan Korea conferentiegebouw Architekturwerkstatt Valentin

Ede Velhuizerschool
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Passiefbouwen

Passiefbouw Wereldwijd

Woonhuizen
Espoo Finland Kimmo Lylykamgas architects

Philadelphia Belfield homes
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Passiefwoningen

Totaal aantal passief-gecertificeerde
woningen in Europa (2014)

Duitsland
Ruim 5.000 st

Oostenrijk
Ruim 8.000 st

Belgie
Ruim 1.000 st

Scandinavie
Ruim 500 st

Nederland
8 st

Maatregelen om tot een passiefgebouw te komen zijn afhankelijk van klimaatzones

In Antartica bevind zich een Belgisch Passief weerstation.

In Djakarta bevind zich de passief gebouwde Oostenrijkse
Ambasade
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Passiefbouwen

In Brussel mag vanaf 1 januari 2015
alleen nog maar passief gebouw
worden!
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Passiefbouwen

• Beter bouwen

• Minder investeren in installaties
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PassiefbouwenWaarom Duurzaam bouwen ?
Minder energieverbruik en Co2 uitstoot
voorkomt opwarmen van de aarde

Wat is Passiefbouwen ?
Betere bouwkundige schil
Maximaal benutten van gratis zonnewarmte

Wat zijn de voordelen van Passiefbouwen?
Comfortabel en gezond wonen
Lage of geen energielasten

Wat zijn de (meer)kosten van Passiefbouwen?
Op basis van energieneutraal bouwen
is Passiefbouwen voordeliger

Waarom is er niet meer Passief gebouwd?
Bouwwereld in Nederland is conservatief
Noodzaak was er niet
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