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Door Ir. ChrIs ZIjdeveld, voorZItter stIChtIng PassIef-

Bouwen.nl en stIChtIng eChte energIePrestatIe 

Bij een energievraag voor ruimteverwarming van maximaal 
10 kWh/m2 is er bij gemiddelde woninggrootte slechts 100 m3 
aardgas per jaar voor ruimteverwarming nodig. Een ambitie 
die met name gemotiveerde opdrachtgevers en gemotiveerde 
bouwteams zal aanspreken en waarmee een extra stap wordt 
gezet richting zo energiezuinig mogelijke bouw.

echte energieprestatie
Tevens is er een nieuwe stichting opgericht: de Stichting Echte 
Energieprestatie, ‘powered by PassiefBouwen’. Deze stichting 
gaat certificaten afgeven die inzicht geven in de echte energie-
vraag voor ruimteverwarming van gebouwen in kWh/m2 per 
jaar. Dat is nodig omdat de berekende EPG (Energie Prestatie 
Gebouwen), die bij de bouwaanvraag moet worden overlegd, 
geen maat is voor de energiebehoefte. Dit leidt onder andere 
tot woningen waar een hoge energiebehoefte (vier keer zo 

Superieur keurmerk en start 
Echte Energieprestatie
de stichting PassiefBouwen.nl heeft het initiatief genomen nieuwe keurmerken te introduceren. 
naast de huidige keurmerken voor passieve nieuwbouw met een energievraag tot maximaal 15 kwh/
m2 per jaar voor ruimteverwarming en voor renovatie tot maximaal 25 kwh/m2 per jaar, komt er nu het 
PassiefBouwen Keur superieur. hierbij wordt een maximale energievraag voor ruimteverwarming tot 
slechts 10 kwh/m2 bereikt. 
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Cursussen PassIefBouwen

In samenwerking met Stichting PassiefBouwen.nl organiseert 
PassiefBouwen Academy cursussen voor een ieder die zich pro-
fessioneel met Passiefbouwen wil bezighouden en zich verder 
wil bekwamen in de aanpak en werkwijze van PassiefBouwen. 

Cursus 1. Basiscursus PassiefBouwen 
Een driedaagse cursus voor hen die zijn/haar kennis op het 
gebied van PassiefBouwen wil verbreden.

Voor wie?
Alle deelnemers aan het bouwproces, waaronder de opdracht-
gever, architect, aannemer, installateur en leverancier.

Inhoud van de cursus
Principes van PassiefBouwen.
Keurmerk PassiefBouwen.
Comfort en gezondheid.
Installatietechniek en PassiefBouwen.
De praktijk van PassiefBouwen.
Naar energieneutraal bouwen.

Deelname, datum en aanmelden
Deze drie-daagse cursus vindt plaats op 19 en 26 november  
en 2 december 2015 in Woerden.
De cursus kost € 1495,-, excl. btw.
Aanmelden kan via de website van PassiefBouwen Academy: 
www.passiefbouwen-academy.nl

Cursus 2. Rekenen met PHPP-NL
Een cursus van twee maal een halve dag waarin het leren reke-
nen volgens de Nederlandse PHPP-methode centraal staat.

Voor wie?
Allen die zich willen bekwamen in de rekenmethodiek van  
Passief Bouwen.

Vooropleiding
Enige bekendheid met de principes van Passief Bouwen en 
bijbehorende ontwerpuitgangspunten.

Inhoud van de cursus
Passiefhuis waardering PHPP volgens EPN.
Opbouw rekenmethode.
Uitgangspunten rekenmethode PHPP.
Ontwerpen volgens PassiefBouwen keur.
Rekenvoorbeelden.

Deelname, datum en aanmelden
Deze één-daagse cursus (twee middagen) vindt plaats op 17 en 
24 november 2015 in Woerden.
De cursus kost € 485,-, excl. btw. 
U kunt PHPP software met korting bestellen bij uw aanmelding. 
Aanmelden kan via de website van PassiefBouwen Academy.

Cursus 3. ‘Opfriscursus Rekenen met PHPP’
Deze cursus is speciaal bedoeld om oud-cursisten en gebruikers 
van de PHPP-software de mogelijkheid te bieden om hun kennis 
met betrekking tot het gebruik van de software bij het maken 
van (ontwerp)berekeningen op te frissen. Vooraf zullen bij de 
cursisten de eventuele knelpunten en vragen worden geïnven-
tariseerd. Tijdens de cursus zal uitvoerig op de berekeningsme-
thodiek worden ingegaan en waar nodig dieper op de vragen 
worden ingegaan.

Voor wie?
Allen die eerder de cursus ‘rekenen met PHPP’ hebben gevolgd, 
dan wel de PHPP-software voor zelfstudie hebben aangeschaft 
en hun kennis willen opfrissen. Het betreft hier de PHPP-NL 
software 2007, versie 1.5 met vertaling en aanpassing per  
november 2009. Deze is nog steeds actueel.

Inhoud van de cursus
Opbouw PHPP-rekenmethode.
Praktijkcase, uitwerking met bespreking van de uitkomsten.
Nadere diepgang gebruik rekenmethode en uitkomsten.

Deelname, datum en aanmelden
Deze één-daagse (middag en avond) cursus vindt plaats in het 
najaar 2015 in Woerden. Definitieve datum wordt op de website 
en in dit vakblad bekend gemaakt.
De cursus kost € 485,-, excl. btw. 
Aanmelden kan via de website van PassiefBouwen Academy.

Passiefbouwen Academy is onderdeel van Academy NL
Postbus 377, 3440 AJ Woerden
T: 0348 – 439 600, F: 0348 – 433 11
E: info@passiefbouwen-academy.nl

hoog als bij passief bouwen) wordt goedgepraat met PV-
panelen. Daardoor wordt in het stookseizoen een onnodig 
hoog beroep gedaan op fossiele energie. 
Met de certificaten van PassiefBouwen.nl is gebleken dat de 
echte energievraag zeer betrouwbaar kan worden voorspeld. 
De Stichting Echte Energieprestatie zal gebruik maken 

van dezelfde methodieken. Naast het zuivere getal voor de 
energievraag, zullen de certificaten ook inzicht geven in de te 
verwachten prestatie van de technische installatie.

grens op 40 kwh/m2

Als de energiebehoefte voor ruimteverwarming hoger komt 
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PassIefhuIsConCePt Breed 
toeganKelIjK voor nederlandse 
BouwseCtor

Energieneutraal bouwen wordt een steeds belangrijker begrip voor 
de Nederlandse bouwsector. Daarom is de ontwikkeling en stimule-
ring van bewezen bouwmethoden die hier een bijdrage aan leveren 
cruciaal voor innoverende bouwbedrijven. Het passiefhuisconcept is 
zo’n methode, die door SBRCURnet en de Stichting Passiefbouwen.nl 
vertaald is naar praktische toepasbaarheid in de vorm van Praktijk-
boek Passiefhuis. Met dit boek is de methode op een laagdrempelige 
manier toegankelijk geworden voor de gehele bouwsector. Het eerste 
exemplaar werd in ontvangst genomen door Bouwend Nederland-
voorzitter Maxime Verhagen.

Aan de hand van het Praktijkboek Passiefhuis kunnen bouwbedrij-
ven komen tot een beter inzicht en meer vakmanschap in passief 
bouwen. Deze bewezen techniek zorgt voor forse energiebesparing, 
die toegepast kan worden bij zowel renovatie als in de nieuwbouw. 
Verhagen: ‘PassiefBouwen gaat bouwbedrijven helpen te voldoen aan 
de wettelijke eisen ten aanzien van energiebesparing.’
Europese wetgeving stelt dat vanaf 2020 (januari 2021) alle nieuwe 
gebouwen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Voor overheids-
gebouwen geldt deze eis vanaf 2018. De overheid is bezig met de 
vertaling van deze eisen naar de Nederlandse situatie.
Maxime Verhagen wees op de essentiële rol van passief bouwen in 
het loslaten van EPC als de indicator voor de energieprestatie van 
gebouwen, met daarvoor in de plaats de meting in kilowattuur van 
maximale energiebehoefte per vierkante meter per jaar. ‘Een goede 
zaak dat dit in een Praktijkboek is vastgelegd.’

Namens de Stichting PassiefBouwen.nl overhandigde voorzitter ir. Chris Zijdeveld 

(links) het boek aan Maxime Verhagen (midden). Namens SBrCUrnet was 

directeur Jack de Leeuw (rechts) van de partij. Hiermee benadrukken de kennis-

partners hoe belangrijk deze innovatieve bouwmethode is en dat de toegevoegde 

waarde zowel een energie- als kostenbesparend karakter heeft.

dan 40 kWh/m2 per jaar, zonder dat dit door een bijzonder 
efficiënte verwarmingsinstallatie omlaag wordt gebracht, zal 
op het certificaat worden aangegeven dat het gewenst is het 
ontwerp te herzien.
Waar nodig zal voor zogeheten ‘nul-op-de-meter-woningen’ 
gewezen worden op de – enorme - risico’s: ‘nul-op-de-meter’ 
is iets heel anders dan ‘nul-uit-de-portemonnee’. De terug-
leverregeling (salderingsregeling) is tijdelijk en er wordt in 
het stookseizoen onnodig veel fossiele energie gebruikt. Het 
elektriciteitsnet is niet klaar voor grootschalige toepassing en 
‘all electric’ doet de deur dicht voor biogas . Woningcasco’s die 
vele jaren meegaan zijn tot slot slechter op thermisch com-
fort, luchtkwaliteit en energiegebruik, dan nu al zou kunnen.

Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijk-
heid van de Stichting PassiefBouwen.nl. Deze stichting 
bevordert passief bouwen in ons land. Passief bouwen 
leidt tot comfortabele gebouwen, met een goed binnenkli-
maat, toekomstwaarde en een aanzienlijke besparing op 
energiekosten.
W.  www.passiefbouwen.nl
E. info@passiefbouwen.nl
T.  (0888) 585858


