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Categorie Nieuwbouw Woning
In de categorie Nieuwbouw Woningen is de uiteindelijke keu-
ze gevallen op twee projecten uit de gemeente Opmeer. Het 
betreft elf sociale huur seniorenappartementen in Hoogwoud 
en negentien  sociale huur seniorenappartementen in Span-
broek. Deze gemeente laat op overtuigende wijze zien dat een 

gemotiveerde en geïnformeerde lokale overheid grote invloed 
kan hebben op de bouwkwaliteit. Het is de jury bekend dat 
de gemeente Opmeer zich vooraf uitstekend heeft geïnfor-
meerd, door beursbezoek en gerichte gesprekken. Minstens 
één gemeenteambtenaar heeft zelfs de Cursus Passief Bouwen 
gevolgd. Het resultaat mag er zijn.

PassiefBouwen Awards 
2015 uitgereikt
Tijdens de vakbeurs GEVEL 2016 in Rotterdam zijn op 28 januari de Passief Bouwen Awards 2015 uitge-
reikt door de kersverse voorzitter van de Stichting PassiefBouwen.nl: Frank Grootenboer. De uitreiking 
van deze awards vindt jaarlijks plaats en is bedoeld voor de meest bijzondere passieve bouwprojecten. 
Er waren zeven genomineerden in de categorie Woningen Nieuwbouw en één genomineerde in de cate-
gorie Overige Gebouwen Renovatie.
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Eredivisie
Soms komt het voor dat projecten net niet winnen, maar 
in de ogen van de jury en het bestuur van de Stichting 
PassiefBouwen.nl toch een erepodium verdienen. Voor 
die projecten is de Eredivisie PassiefBouwen in het leven 
geroepen. 
In de categorie Nieuwbouw Woningen trok een ander project 
steeds weer de aandacht van de jury. Bij dit project wordt 
op overtuigende wijze aangetoond dat Passief Bouwen met 
een gemotiveerde opdrachtgever en gemotiveerde uitvoe-

rende partijen ook mogelijk is als men het nooit eerder heeft 
gedaan. Het kan door een onbevangen houding ook leiden 
tot een doorbraak in de keuze van de uiterlijke verschijnings-
vorm door af te zien van het gebruik van de traditionele 
baksteen die bij veel projecten niet meer is dan een dure 
versiering. Als de opdrachtgever tenslotte het vaste voorne-
men heeft om de ervaringen uit te dragen is duidelijk sprake 
van een plaats in de eredivisie. De jury kent het predicaat 
Eredivisie met bijbehorend gevelbordje toe aan de woning 
van familie Huis te Heeze.
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Award Gecombineerd Renovatie/Nieuwbouw
Voor de Award Gecombineerd Renovatie/Nieuwbouw was 
slechts één project genomineerd. Een dergelijke situatie heeft 
zich eerder voorgedaan. De jury 2016 heeft daarbij hetzelfde 
standpunt ingenomen als de jury indertijd. Er wordt niet tot 
automatische toekenning over gegaan. Het desbetreffende 
project wordt extra zwaar gewogen en ‘gaat op de snijtafel’.
De bevindingen van dit onderzoek waren uiterst overtuigend. 
Het komt zelden voor dat een jury zo overtuigd is van de kwa-
liteit van een project als bij het project Kapelle. Een tot verval 

gedoemd gebouw, dat ternauwernood aan sloop ontsnapte, 
onderging dankzij medewerking van Monumentenzorg en 
subsidie van de Provincie Zeeland naast renovatie van de be-
staande constructie een functionele metamorfose. Van donker 
en tochtig agrarisch/industrieel erfgoed transformeerde het ge-
bouw tot inspirerende, lichte, comfortabele woon- werkruimte. 
Energiebesparing van 70% wordt gerealiseerd dank zij Passief 
bouwen. Een wervend voorbeeld voor de inspiratie en hoge 
kwaliteit die Passief Bouwen en Renoveren kunnen stimuleren. 
Opdrachtgever van het project Kapelle is mevrouw S. Nijssen.

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


