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Duurzaam bouwen in betonDuurzaam bouwen in beton

=H=Het Passief bouwen concept=et Passief bouwen concept=



• 2006 - EPC ≤ 0,8

• 2011 - EPC ≤ 0,6

• 2015 - EPC ≤ 0,4

• 2020 - EPC ≈ ≤ 0 (energieneutraal)

Definitie energieneutraal:

Output duurzaam opgewekte energie ≥ 1

Input fossiele brandstoffen

Doelstellingen overheidDoelstellingen overheid

} Europees beleid

Passiefhuis in Oostenrijk, Sipbachzell
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• 2011 - EPC ≤ 0,6

• 2015 - EPC ≤ 0,4: niveau passief huis 

• 2020 - EPC ≈ ≤ 0 

Passief bouwenPassief bouwen

De term passiefhuis staat voor een specifieke 

bouwstandaard voor woningen met een comfortabel 

binnenklimaat,  gedurende zowel het zomer- als het 

winterseizoen, met een beperkt verwarmingssysteem en 

zonder de toepassing van actieve koeling.

• Concept bedacht in Zweden: Prof. Bo Adamson van de 

Universiteit van Lund.

• Verder ontwikkeld en verspreid door het Passiv Haus 

Institut (PHI) in Darmstadt onder leiding van Dr. Wolfgang 

Feist. 

• Meer dan 5000 passiefhuizen gebouwd in Duitsland, 

Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. Ook in Nederland, 

Denemarken België, Italië en Frankrijk zijn de afgelopen 

zes jaar de eerste passiefhuizen gerealiseerd.



Primair energiegebruik van een referentiewoning Primair energiegebruik van een referentiewoning 

EPC 0,8 (tussenwoning) en een passiefhuis EPC 0,8 (tussenwoning) en een passiefhuis 

volgens EPCvolgens EPC--methodiekmethodiek



• Energievraag voor verwarming en koeling 

maximaal 15 kWh/m2 gebruiksoppervlak (Bij 

EPC 0,8: 60 kWh/m2)

• Energievraag voor totale energiegebruik 

maximaal 120 kWh/m2 gebruiksoppervlak (Bij 

EPC 0,8: 158 kWh/m2)

Richtlijn PassiefhuisRichtlijn Passiefhuis



• Richtlijn voor passiefhuizen gelegen 

tussen 40° en 60° noorderbreedte

• Specifiek Rekenmodel voor Passief 

Huizen: Passivhaus Projectierungs 

Paket (PHPP-rekenmodel)

Rekenmethodiek PHPPRekenmethodiek PHPP



• Energievraag bestaat voornamelijk uit 

warmtapwater en huishoudelijke apparatuur

• Ruimteverwarming slechts een klein deel

Energievraag PassiefhuisEnergievraag Passiefhuis

• Mogelijke energieconcepten:
• Warmtepomp met warmte uit de bodem en zonnecollectoren 

(1-2 m2 collectoroppervlakte per persoon) en/of gasketel 

gecombineerd met kleine centrale lage 

temperatuurvloerverwarming.

• HR-combi met zonnecollector + gebalanceerde ventilatie



• Zeer goede thermische isolatie  en 

luchtdichtheid

• Zuid-oriëntatie (afwijking van ca 25° naar oost 

en west mogelijk)

• Comfortabel binnenklimaat (‘s zomers en ‘s 

winters) zonder actieve koeling

Ontwerpprincipes Ontwerpprincipes 

PassiefhuisPassiefhuis
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Bouwkundige maatregelen Bouwkundige maatregelen 

PassiefhuisPassiefhuis

Zeer goede thermische isolatie en luchtdichtheid

• vloer, gevel en dak Rc ≥ 6,5 - 10,0 (m2·K)/W

• Kozijn ≤ 0,8 W/(m2·K)

• drievoudige beglazing Uglas ≤ 0,8 W/(m2·K)

• geïsoleerde deuren Udeur ≤ 0,8 W/(m2·K)

• Ψe < 0,01 (geen koudebruggen)

• qv;10;kar ≤ 0,15 dm
3/s per m2

Uraam ≤ 0,8 W/(m2·K)}

Passieve koeling:

• ≤ 100 uur per jaar “oververhitting”

(temperatuur woonkamer > 25°C)

• zonwerende voorzieningen

• zomernachtventilatie (ventilatievoud n ≥ 4); 

1200 m3h – 1800 m3/h (0,5 m3/s: 

openingen gevel > 0,5 m2)



• Beperkt verwarmingssysteem met geringe 

capaciteit

• Gebalanceerde ventilatie met HR-

warmteterugwinning

• Zonneboiler en geïsoleerde leidingen

• Waterbesparende maatregelen

• Warmwateraansluiting voor vaatwasmachine en 

wasmachine

• Energiezuinige verlichting

InstallatieInstallatie--technische technische 

maatregelen Passiefhuismaatregelen Passiefhuis



• Goede en volledig uitgewerkte 

details

• Zorgvuldig isoleren

• Zorgvuldige uitvoering 

luchtdichtheid

• Voorkomen bouwvocht

Uitvoeringsaspecten Uitvoeringsaspecten 

PassiefhuisPassiefhuis



Rc = 6,5 Rc = 6,5 -- 10 En dan?10 En dan?

• Traditionele spouw mogelijk

• Kennis van koudebruggen en 

luchtdichting

• Geschikte kozijnen (U < 0,8W/m2K)

• Spouwankers (lengte ca. 350 mm)

– tot 300 mm spouwbreedte

– 4-8 spouwankers

– N.B:Metselwerkdragers



• EPS funderingskisten (nadenken over het 

voorkomen van beschadiging van de kisten tijdens 

uitvoering) of scheiden van buitenwand met 

Foamglas

• Wanden van de kruipruimte isoleren en niet 

ventileren

• Begane grondvloer zwaar isoleren

Begane grondvloer en Begane grondvloer en 

funderingfundering



Houtskelektbouw-gevelconstructie met I-profielen



BuitengevelsBuitengevels

• Metselwerk mogelijk

• Ontwikkelen oplossingen met dunnere

bekleding

• Steenstrips

• Keramische bekleding (zie bijv. SBR-

details U-bouw)





Woningscheidende wandenWoningscheidende wanden

• Ankerloze spouwmuur



AccumulatieAccumulatie

Effect op EPC licht/gemengd zwaar ∆ 0,04



DakDak

• Toepassing I-liggers of 

gelamineerd hout 

• Aandacht voor 

detaillering en 

uitvoering in verband 

met inwendige 

condensatie



• 3-bladig glas U ≤ 0,8

• Geïsoleerde kozijnprofielen U ≤ 0,8

• Rolluiken 

• Overstekken

Extreem isolerend raamkozijn met 

drievoudig glas.

Dubbelwandig aluminium 

geïsoleerd voorzetrolluik

UU--waardewaarde



• 0,01 W/(m⋅K) niet haalbaar, aangezien 

modellering (buitenwerks) in Passiefhuis-

concept afwijkt van NEN 1068

ψψψψψψψψ



EPS kistEPS kist



W/m⋅K



SBR detail 101.0.1.01

Ψe = 0,024 W/m⋅K



• Gebruikelijk qv10 : 0,4 – 0,625 dm3/s⋅m2

• Passiefhuis qv10 : < 0,15 dm3/s⋅m2

• Landskrona : < 0,03 dm3/s⋅m2

LuchtdichtheidLuchtdichtheid



• Zeer zorgvuldig werken

- tapen

- kitten (let op 

doorvoeren)

- manchetten

• Hang en sluitwerk

- 2/3 punts

- knevelen

• Tochtportalen

Te bereiken doorTe bereiken door



Concept details Passief HuisConcept details Passief Huis

Warmteweerstand details gietbouw
Rcvloer = 6,5 m²K/W

Rcgevel = 8 m²K/W

Rcdak = 10 m²K/W

Uraam  = 0,8 W/m²K



Concept detailConcept detail





Concept detailConcept detail

ψ = 0,0403 W/m⋅K



Concept detailConcept detail

ψ = 0,0142 W/m⋅K



Concept detailConcept detail



Concept detailConcept detail

ψ = 0,026 W/m⋅K



• Details doorvoeren

• Implementatie pv in de “schil“

• Efficiënt verwarmingselement in 

gebalanceerd ventilatiesysteem

OntwikkelenOntwikkelen



• Technisch optimale schil mogelijk

Voorwaarden:

- goede maakbare details

- controle op kwaliteit ontwerp

- controle op kwaliteit uitvoering

ConclusieConclusie





• SBR-passiefhuisdetails (begin 2009)

• SBR Toolkitinstructie (begin 2009)

• Ervaring opdoen

• Optimaliseren

• Innoveren

Toekomst en verdere infoToekomst en verdere info

• www.passiefbouwen.n

l

• www.passiefhuis.nl

• www.passivhaus.de

• www.igpassivhaus.at

Passiefhuis: 

een tussenstap naar de nulenergie woning


