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Fascinerend om te zien hoe uit basale grondstoffen en gere-
cycled glas in een grote oven een vloeibare straal glas wordt 
gemaakt. Dit glas vormt is de basis van de isolatie en daar 
worden glasvezels van gemaakt die in een speciaal proces 
tot de gewenste isolatiedikte wordt gevormd. Een proces 
dat gepaard gaat met de nodige warmte, maar door 24/7 
productie en gebruikmaking van een warmteterugwinnings 
installatie wordt hier toch relatief zuinig mee omgesprongen. 
Mede hierdoor en geholpen door het feit dat voor transport 
het isolatiemateriaal tot een zeer klein volume kan worden 
teruggebracht, scoort glaswol laag qua uitstoot van koolstof-
dioxide. Dit is van belang bij de bepaling van de MMG, de 
milieu gerelateerde materiaalprestatie van gebouwelementen. 
CO2 is hiervan echter slechts een deel. Of een bouwmateriaal 
recyclebaar is wordt hierin bijvoorbeeld weer niet meege-
nomen. Wat verder indruk maakt is dat deze fabriek voor 
alleen de Benelux 150 volle vrachtwagens met isolatiemate-
riaal produceert. Gedeelte hiervan is voor de industrie, maar 
hoofdzakelijk wordt dit materiaal in gebouwen toegepast.

Deelnemersbijeenkomst  
Passief Bouwen bij  
Saint Gobain Isover
De Stichting Passief Bouwen en haar deelnemers waren te gast op de productielocatie van Isover in Etten-
Leur. Hier hebben onze gasten in twee groepen het productieproces van het begin tot het einde bekeken. 
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Deze pagina’s komen tot stand onder ver-
antwoordelijkheid van de Stichting Passief-
Bouwen.nl. Deze stichting bevordert passief 
bouwen in ons land. Passief bouwen leidt tot 
comfortabele gebouwen, met een goed bin-
nenklimaat, toekomstwaarde en een aanzien-
lijke besparing op energiekosten.

W.  www.passiefbouwen.nl
E. info@passiefbouwen.nl
T.  0888 - 58 58 58

NIEuwE DEELNEmErS PaSSIEfBouwEN

PlanGarant en Vaventis hebben zich als nieuwe 
deelnemer aangesloten bij de stichting en ze hebben 
zich kort voorgesteld. 
PlanGarant kan de energieprestatie van woningen 
verzekeren en opent hiermee meer mogelijkheden 
tot het financieren van (passieve)renovaties. 

Vaventis heeft met de fresh-r® een decentraal ventila-
tiesysteem met een super efficiënte warmtewisselaar 
ontwikkeld, die in Duitsland al een Award heeft gewon-
nen.

BEurSPLaNNINg 2017

PassiefBouwen neemt in 2017 aan zes beurzen 
deel. Wij zijn nooit een standaard exposant, maar 
verzorgen sinds kort de PassiefBouwen Compo-
nent Route(s) en nemen deel aan de presentatie 
programma’s. Hierna volgt een overzicht van de 
beurzen in 2017:
•	 		Bouwbeurs,	6	t/m	10	februari	2017,	 

JaarbeursBuilding Holland, inclusief inter-
nationaal	PassiefBouwen	Congres,	11	t/m	13	
april 2017, RAI

•	 	Beurs	Eigen	huis,	17	t/m	19	maart	2017,	 
Jaarbeurs

•	 	Vakbeurs	Energie,	inclusief	eigen	theater,	 
10	t/m	12	oktober,	Brabanthallen	

•	 Beurs	Eigen	Huis,	6	t/m	8	oktober,	Jaarbeurs

Routes Bouwbeurs 2017
Op de BouwBeurs 2017 zijn in samenwerking 
met de beursorganisatie een aantal handige 
routes uitgezet langs verschillende leveranciers, 
begeleid door een deskundige gids. Deelnemers 
konden kiezen uit vier routes:
1.   Kozijnen- en kierdichtingsroute
2.  Isolatieroute
3.		 Ventilatieroute
4.  Duurzaamheids- en Greenbuildroute

Voor degenen die liever zelf hun route wilden 
bepalen was er een Grand Tour beschikbaar. 
Deze zelflooproute was een combinatie van 
alle vier de routes. Je kon dan zelf kiezen welke 
exposanten je bezocht. Er was veel belangstel-
ling voor deze zelf te lopen Grand Tour, echter 
de belangstelling voor de individuele routes was 
wisselend en voor verbetering vatbaar.

ovErNamE  
PaSSIEfHuISmarkt 

Met de overname van de website Passief-
huisMarkt heeft de stichting een portaal om 
opdrachtgevers en architecten een compleet 
overzicht te bieden van duurzame bouwma-
terialen en installaties die geschikt zijn voor 
passieve gebouwen. De stichting maakt hiermee 
een onderscheid tussen de aanbodkant en haar 
positie als kennisinstelling. De Passiefhuismarkt 
genereert informatieaanvragen richting bedrijven 
en architecten kunnen hier de technische infor-
matie voor de tabbladen van de PHPP downloa-
den. Hiermee wordt het maken van een PHPP of 
NZEB-berekening een stuk eenvoudiger.


