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Het ultieme voor-

beeld van bouwen 

in harmonie met de 

leefomgeving: een 

Hobbit Huis. Deze 

is gemaakt volgens 

de COB-building 

methode: klei, zand, 

stro, hout en water 

vormen de bouw-

materialen. Dikke 

wanden (gebruike-

lijk circa 60 cm) van 

COB zorgen voor 

thermische massa 

met een stabiel bin-

nenklimaat.

DOOr Ir. ChrIs ZIjdEvEld, voorZIttEr stIChtIng PassIEf-

BouwEn.nl

Nog steeds is er regelmatig een eenzijdig op mooie vormge-
ving gebaseerde aanpak waar te nemen. Gebruikersgemak, 
milieu- en energieaspecten krijgen zo nauwelijks aandacht. 
Hoogstens wordt er een weinig zeggende score van een 
denken en inzicht uitschakelend computerprogramma (zoals 
BREEAM) nagestreefd. 
Gelukkig zijn er een paar voorlopers, met name bij de archi-
tecten die wel beseffen dat een aantrekkelijk uiterlijk van hun 

werkstuk slechts één van de aspecten is die aandacht verdient. 
Zij bouwen en renoveren met aandacht voor de gebruiker en 
het milieu. Dat sluit een aantrekkelijke vormgeving niet uit, 
integendeel.
Op veel projecten is inmiddels te zien dat hun aanpak kan 
leiden tot extreem lage energiegebruiken. Zij slagen er in 
een hele woning een jaar lang te verwarmen met dezelfde 
energievraag van een ouderwetse waakvlam. Als ze kiezen 
voor houtstook is een halve kubieke meter hout genoeg voor 
een heel jaar warmte. Uiteraard met een schone verbranding, 
zonder ongewenste afvalproducten.

Energie in de gebouwde 
omgeving
onze gebouwde omgeving wordt vorm gegeven door planologen/stedenbouwkundigen en architecten. 
jammer genoeg heeft de meerderheid van deze betrokkenen geen idee van de enorme invloed van hun 
werk op ons energiegebruik. dat is ze ook nog nauwelijks kwalijk te nemen omdat er tijdens hun op-
leiding doorgaans veel te weinig aandacht wordt besteed aan energieaspecten. als er al aandacht aan 
wordt besteed.
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Bij het begin beginnen
In de praktijk houden Nederlandse stedenbouwkundigen 
weinig tot geen rekening met de stand van de zon. Doorgaans 
weten ze niet dat een zuid georiënteerde wijk meewerkt aan 
thermisch comfortabele woningen in zomer en winter. Ze lij-
ken ook helemaal niet te weten dat oost-west lopende straten 

een veel aangenamer microklimaat hebben dan straten die 
noord-zuid lopen.
Vaak wordt zelfs tegengeworpen dat zuid georiënteerde 
gebouwen in de zomer oververhitten en koeling vragen door 
te veel zonne-instraling. Dat dit juist bij een zuid georiënteerd 
gebouw gemakkelijk is te voorkomen, doordat de zon dankzij 

CursussEn PassIEfBouwEn vOOrjaar 2016

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
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de hoge zomerstand gemakkelijk kan worden buitengesloten, 
wordt steeds weer als een verrassing ervaren.
Regelmatig worden plaatvormige kantoorgebouwen zodanig 
georiënteerd dat de laagstaande ochtendzon eerst de ene kant 
van het gebouw tot ongewenste hoogte opwarmt en later de 
even laag staande middagzon de andere kant. Ontevreden 
gebruikers en hoge koellasten zijn  het bijna onvermijdelijke 
resultaat. Ik heb twintig jaar in een dergelijk gebouw gewerkt, 
waar de energierekening voor zomerkoeling even hoog was 
als die in de winter voor verwarming. In al die twintig jaar 
heb ik nooit iemand ontmoet die tevreden was met het bin-
nenklimaat. Als het gebouw 90 graden gedraaid had gestaan 
was dit alles gemakkelijk voorkomen.

Markthal
De prachtige Markthal in Rotterdam had in de zomer een kli-
maatprobleem, het werd er te warm. Dat is niet verwonderlijk 
want in de ochtend krijgt de laagstaande zon alle gelegenheid 
om eerst via de glaswand aan de oostkant binnen te treden en 
warmte af te geven. Later op de dag herhaalt zich dit via de 
glazen westwand.
Bij een dergelijk gebouw is die vrijwel rechtstreekse aan-
straling moeilijk tegen te gaan. Als het gebouw 90 graden 
gedraaid was ontworpen had de noordwand nooit problemen 
gegeven en was de hoogstaande zomerzon aan de zuidkant 
gemakkelijk tegen te houden geweest. De lager staande zuid-
zon zou waarschijnlijk in de winter een dan wel gewenste, 

welkome bijdrage hebben kunnen leveren aan de verwar-
ming. Ontwerpen met verstand kan ons dus  een veel hoger 
comfort met een veel lager energiegebruik leveren. De rol van 
de stedenbouwkundige is bij dit alles van niet te overschatten 
betekenis.

Zongericht bouwen
Toen de mens zijn brandstof moeizaam moest verzamelen en 
niet via een leiding naar binnen kreeg, werd met de eerder 
genoemde aspecten wel rekening gehouden. Er zijn over de 
hele aarde veel verschillende gebouwvormen waar te nemen 
die zo zijn gesitueerd en ontworpen dat ze in de zomer bijna 
vanzelf aangenaam koel blijven en in de winter met minimale 
inspanning warm worden gehouden.
Bij mijn eerste bezoeken aan China was ik onder de indruk 
van het grote aantal dorpen dat ik langs de weg zag liggen. 
Ze waren alle zo gebouwd dat gewenste zon kon binnenko-
men en ongewenste zon werd buiten gesloten. Aan de koude 
noordkant waren de gebouwen vrijwel gesloten. Bij een later 
bezoek kon ik ze van dichtbij bekijken. 
Natuurlijk kon ik ook de traditionele broeikassen van binnen 
en van buiten bekijken met een aarden wal aan de noordkant 
als beschutting en als warmtebuffer. De zon is een belangrijke 
factor bij het vormgeven van onze gebouwde omgeving. Als 
we er goed mee omgaan wel te verstaan.
Bij een goed ontworpen passief huis kan de zon in de winter 
even veel energie aan de verwarming bijdragen als 40 m2 
zonnepanelen over een heel jaar opwekken. Diezelfde goed 
ontworpen passief woning kan in de zomer als vanzelf 
aangenaam koel blijven. Niet alleen de Chinezen wisten dat 
(en weten dat kennelijk nog steeds), ook de oude Grieken en 
Romeinen. In Engeland werd passief bouwen in de 17de eeuw 
herontdekt. Het werd weer vergeten toen de grootschalige 
kolenwinning van de grond kwam. Een niet optimaal gebouw 
kon met fossiele energie en techniek toch warm worden 
gehouden. Deze foute werkwijze is tot op de dag van vandaag 
ook in ons land nog veel te veel gemeengoed.
We kunnen in de gebouwde omgeving met veel minder ener-
gie toe. Dan moeten we wel onze hersens gebruiken en ons 
niet op het verkeerde been laten zetten door met computer-
programma’s of normbladen verkregen domme coëfficiënten.

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
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