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Het grootste passief woon-

zorgcomplex van Nederland
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Sprekers:

• Gerrit van der Pol 

• Ruud Room

• Heiko Haasjes 

Chat:

• Richard Hoeve 

• Ralph Vos



Veldhuis Apeldoorn
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Visie: Van droom 

naar werkelijkheid
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Een integrale benadering

Visie, ambities en kaders

Zorgvisie
eigen regie, privacy, je thuis voelen, 

prettige woonomgeving, sociale 

veiligheid, professionele ondersteuning

Courantheid
zelfstandige woonheden, waardevolle 

belegging…

Financiële haal- en 

houdbaarheid 
op basis van scheiden 

wonen en zorg

Duurzaamheid 
verantwoord omgaan met wat we hebben, oog 

hebben voor niet alleen nu maar ook de 

toekomst

Ruimtelijke ordening 
stedenbouw, verkeer, beeldkwaliteit, 

omgevingsfactoren

Ontwerp 

Veldhuislocatie
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Van verblijf …



…naar wonen!
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De eigen leefwijze is te allen tijde 

vertrekpunt.
Ik kan me terugtrekken, als ik 

daar behoefte aan heb.

Mijn appartement is ingericht volgens mijn 

levenswijze en ik kan er visite ontvangen.

Mijn woonomgeving is aangenaam en stimuleert mij 

deel te nemen aan sociale activiteiten, maar geeft me 

ook de ruimte niet mee te doen indien ik hier geen 

behoefte aan heb.

Ik voel me veilig omdat ik kan vertrouwen op 

anderen, waaronder de zorgmedewerker die 

mijn eigen manier van leven serieus neemt.

Vanuit positieve gezondheid sluiten zorg en 

behandelingen aan op mijn individuele 

zorgvraag.

Kernwaarden 
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• privédomein van de bewoner en 

eigen inrichting

• in directe relatie met een 

gezamenlijke buurtkamer 

• geschikt voor goede zorgverlening

Eigen tweekamerappartement van 

circa 45m2
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meterkast

berging

slaapkamer
woonkamer

keuken
badkamer

• aantrekkelijke woning en omgeving

• demografisch onderbouwd

• marktconform

• voorbereid contractueel scheiden 

wonen en zorg

• geschikt voor meerdere doelgroepen

Courantheid

• voor sociale huur en huishoudboekje

• totaal oppervlakte circa 88 m2 bvo per 

appartement

Betaalbaarheid



Ligging
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Situatie
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Wonen en ontmoeten, 

interessante plekken



Plattegrond 

• geen gang, maar een 

buurtje/pleintje/straatje

• ruimte voor spontane ontmoeting

• zichtrelatie appartement via keukenraampje

• daglicht

Algemene ruimten + buurtkamers

• uitnodigend

• ontmoeten en gezamenlijke activiteiten

• gezamenlijk eten en drinken
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Zo gewoon 

mogelijk 

wonen in een 

zelfstandige 

woning
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ontmoeten per 

woonetage
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Verschillende 

(kleine) 

ontmoetings-

ruimten…
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Met daglicht 

op elke plek…
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Contact 

met de 

buitenwereld



Gezamenlijke 

leef- en 

eetkeuken 

per cluster
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Welk klimaatconcept kiezen?

• Geschikt voor doelgroep

• Duurzaam
• Comfortabel

• Eenvoudig beheer en onderhoud 

• Eenvoudig in gebruik



Waarom duurzaam ?
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Passiefbouwen

• Maximaal comfort

• Gezond binnenklimaat

• Minimale energieverbruik

23



24

https://www.youtube.com/watch?v=CasrjYhZB1M
https://www.youtube.com/watch?v=CasrjYhZB1M


– Heeft passiefhuis-certificaat

– Maakt gebruik van rekenprogramma PHPP

1 oriëntatie op de zon

2 compact ontwerp

3 hoge thermische isolatie

4 geen thermische bruggen

5 kierdicht

6 ventilatie met WarmteTerugWinning

7 Passieve koeling
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Wat houdt een Passiefhuis in?



Passiefbouwen certificaat

Eisen Passief Bouwen

Maximale warmtevraag

Maximale primair energiegebruik

Maximale infiltratie

Maximale warmtevraag

Maximale primair energiegebruik

Maximale infiltratie

Nieuwbouw

15 kWh/m2/jaar

120kWh/m2/jaar

n50=0,15h-1

Renovatie

25 kWh/m2/jaar

130kWh/m2/jaar

n50=0,15h-1
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Passiefbouwen wereldwijd
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PHPP (nZEB)
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Bewezen nauwkeurig



De ene kWh is de andere niet…

Wand 4,5 (m2.K)/W

Vloer 3,5 (m2.K)/W

Dak 6,0 (m2.K)/W

Ventilatie systeem C

EPC uitkomst 50 kWh/m2/a

PHPP uitkomst 75 kWh/m2/a

BENG uitkomst ?

Wand 9,0 (m2.K)/W

Vloer 9,0 (m2.K)/W

Dak 9,0 (m2.K)/W

Ventilatie systeem D

EPC uitkomst 45 kWh/m2/a

PHPP uitkomst 15 kWh/m2/a

BENG uitkomst ?

grootste misvatting : “Isolatie meer dan 6,0 heeft weinig effect…” 

29



Elke mm isolatie telt!

1 m2 * 0,196 * 1,0 * 84,0 kKh/a = 16.47 kWh/a

3040 m2 = 50.068 kWh/a

Qt = A * U * bt * Gt

Rc = (Rsi + d1/λ1 + d2/λ2 +d3/λ3 + d4/λ4 +d5/λ5 + Rse) (m2K)/W

Rc = 5.1 (m2K)/W

U= 1/Rc

Rc = 11.1 (m2K)/W

1 m2 * 0,090 * 1,0 * 84,0 kKh/a = 7.56 kWh/a

3040 m2 = 23.005 kWh/a

140 mm glaswol 0.031 2x100 mm PIR 0.019

53% besparing!

“Een ketting is zo sterk 
als de zwakste schakel”
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DESIGN PH
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Keep it simple!
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1980 EPC PASSIEF



Economische balans

15 kWh/m2/jaar beste balans tussen 
bouwkundige investering en 
energiekosten.

Dit is de basis geweest voor de 
methode Passiefbouwen.



Totale investeringskosten Passiefbouwen

Vrijstaande woning + 3% 2 onder 1 kap + 2%

Rijwoning - 2% Appartementen - 5%
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Elektrisch rendement

1.666 kWh/a

Vloeroppervlak 100 m2

Energetische kwaliteit 50 kWh/a

Energieverbruik verwarmen 5000 kWh/a

SPF 3,0

5000 kWh/a5000 kWh/a

Elektrische weerstandsverwarming Infraroodverwarming Warmtepomp

€ 950,-/a € 950,-/a € 317,-/a

4.725 kg/a 1.575 kg/a
4.725 kg/a Stadsverwarming

Heatpipes

Pelletkachel

H2O haard

convectie radiatie

X3
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25.563 kWh/a

Huishoudelijk   3.000 kWh/a

Warm Tapwater 300 m3 2.943 kWh/a

Verwarmen 2.000 m3 19.263kWh/a

Totaal 25.563 kWh/a

Gemiddeld energieverbruik woning

1996  Label C  EPC 1,4 verwarmen   196kWh/m2/a
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Huishoudelijk   4.000 kWh/a

Warm Tapwater 250 m3 2.453 kWh/a

Verwarmen 1.000 m3 9.819 kWh/a

Totaal 16.263 kWh/a

2018  Label A++  EPC 0,4

16.263 kWh/a

Verwarming 98 kWh/m2/a

36%

50%

25.563 kWh/a

Gemiddeld energieverbruik woning



Huishoudelijk   5.000 kWh/a

Warm Tapwater 2.000 kWh/a

Verwarmen 5.500 kWh/a

Totaal 12.500 kWh/a

2020  BENG Verwarmen 55 kWh/m2/a
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Gemiddeld energieverbruik woning



Huishoudelijk   3.000 kWh/a

Warm Tapwater 2.000 kWh/a

Verwarmen 1.500 kWh/a

Totaal 6.500 kWh/a

Verwarmen 15kWh/m2/a

16.263 kWh/a

44%

23%
12.500 kWh/a

73%

48%

6.500 kWh/a

1990  PASSIEF
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25.563 kWh/a

36%

50%

Gemiddeld energieverbruik woning



Energetische kwaliteit / verwarmen
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Thuiscongres BENG, 

zo doe je dat!

#BENG2020

Dinsdag 26 mei 2020

Onze planeet is een eenzaam stipje in het grote omhullende 
kosmische duister. In onze duisternis, in al deze uitgestrektheid, 
is er geen enkele aanwijzing dat hulp van elders zal komen om 
ons van onszelf te redden.

- Carl Sagan-
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passief

Gas geen wens

Vergelijk energie concepten (Total Cost of Ownership)



Samenvatting TCO
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Gas geen wens



Keuze Passiefbouwen met certificaat
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• Duurzaam in verbruik en kwaliteit

• Gasloos

• Eenvoudige en regelbare elektrische verwarming.

• Lagere energie lasten voor bewoners en zorginstelling.

• Lagere investeringskosten.

• Reductie exploitatie kosten.

• Zekerheid voor de betrokkenen door kwaliteitsborging met passiefhuis-
certificaat 



Kenmerken gebouw
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• Rc-waarde: 

– gevel 8,5 m2K/W

– dak 7 m2K/W

– vloer 5 m2K/W

• Triple beglazing met U-waarde van 0,7 W/m2K

• Geïsoleerde kunststofkozijnen rondom voorzien van 
isolerende Purenite.

• Luchtdichtsheidsklasse: (Qv 10)  0,15 dm3/s*m2



• Rekenkundig nauwelijks verwarming nodig.

• Bewoners en personeel willen wel kunnen regelen.

• Ouderen hebben meer warmtevraag en behoefte 
stralingswarmte.

• In woon en slaapkamer elektr. radiatoren voor convectie en 
stralingswarmte.

1. Vertrekpunt temperatuur gelocked op 22 graden

2. Vervolg stap: bewegingssensoren activeren met auto off.

3. Vervolg stap: temperatuur regeling vrijgeven.

Persoonsgericht verwarmen
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• In badkamers zitten 
infraroodplafondpanelen met een 
timerfunctie (max 30 min.)

Persoonsgericht verwarmen
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• Elke bewoner een eigen klimaat met 
individuele WTW unit per woning.

• Zekerheid van automatische regeling op CO2 en 
RV

• Eigen regie is mogelijk met handmatige 
standenschakelaar 

Vraaggestuurd ventileren
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• Eis vanuit de zorg maximaal 25,5 graad in de zomer.

• Haalbaar volgens temperatuur overschrijdingsberekening 
met passief koelen:

– Goede isolatie en WTW houden warmte ook buiten,

– Nachtventilatie met WTW (bypass),

– Handmatig spuien met open ramen,

– En automatische buitenzonwering.

• Eventueel later actief koelen: 

– Met adiabatische koeling (bijv. HomEvap)

- Bypass op 22 graden was te laag versus warmte behoefte doelgroep 
en de ingesteld temperatuur van 22 graden. Hierdoor heeft de bypass 
vrijwel permanent open gestaan!

Passief koelen
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https://www.homevap.com/nl/producten/koeler/


Bijdrage van by-pass aan het elektra verbruik
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• Elke woning eigen een wateraansluiting. 

• 50 liter boiler in de woning. (max. 15 min. douchen)

• Niet meest energie zuinige keuze, maar een gunstige 
investering.

• Wachten op energie zuinige oplossingen bij het 
natuurlijke vervangingsmoment en dan eenvoudig 
vervangen.

• Minimaal legionella risico! 

– Boiler in vakantie stand bij leegstand.

– Vervolg onderzoek lager instellen boiler temperatuur. 

– Boilers laten opwarmen als de zon schijnt.

Decentrale warmwateropwekking
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• Het juiste gebruik is doorslaggevend. 

• Openen ramen (op juiste moment) is kritisch punt!

• Personeel en bewoners krijgen daarom extra 
instructie:

– In de winter warmte binnen woning houden 

– In de zomer warmte buiten woning houden. 

• Personeel krijgt realtime inzicht in de kwaliteit van 
de binnenlucht met luchtkwaliteit meting. (Uhoo)

– Door Corona nog beperkte terugkoppeling over gebruik

– Uhoo is nog niet gebruikt

Gebruik door bewoners en personeel
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• Elke woning (86) eigen een elektra aansluiting.

• 252 PV-panelen (2,9 p.w.) op het dak met SDE+ 
subsidie. 

• Al het elektra verbruik en opbrengst wordt 
gemonitord.

• Komende jaren komt exact inzicht in energie 
verbruik.

– Monitoring is harde voorwaarde om in control te blijven bij 
elektrisch verwarmen.

Monitoring elektra
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• Prijspeil 2018

• Oppervlak BVO gebouw 7743 m2

• Aantal zorgappartementen 86

* Exclusief overig bouwkundig meerwerk

Bouwkosten

Totaal per m2 BVO per eenheid 

Bouwkosten inclusief kosten Passief Bouw *
(excl. BTW)

€10.350.455 €1.337 €120.354



• Gerealiseerd: 

• Bij iets verder verlagen van warmte behoefte BENG 1 voldoet  ook BENG 2, maar dan zijn nog 
ca 305 extra PV panelen (3,5 p.w.) nodig voor BENG 3.

• De boiler vervangen door luchtwarmtepompboiler voldoet BENG 1 en BENG 2:

• Met 125 extra PV panelen (1,5 p.w.) voldoet ook BENG 3.

Vertaling naar BENG
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BENG 1 (=< 65 kWh/m2) 43,7 kWh/m2

BENG 2 (=< 50kWh/m2) 51,9 kWh/m2

BENG 3 (>=40%) 18,1%

BENG 1 (=< 65 kWh/m2) 43,7 kWh/m2

BENG 2 (=< 50kWh/m2) 39,0 kWh/m2

BENG 3 (>=40%) 32%



• PHPP (nZEB) geeft een betrouwbaar beeld  van de warmtevraag. 
(ook voor bestaande bouw!)

• Passief certificaat geeft kwaliteitsborging.

• EPC, energielabel en GIW geven nu geen beloning. BENG straft 
elektrisch verwarmen af.

• Regel elektrische verwarming zo slim mogelijk.

• Monitor het elektra en de WTW.

• Zonwering is onontkoombaar!

• Aandacht voor instructie van de bewoners.

• Warmtapwater blijft over als uitdaging.

• Onbekendheid in de markt…

Aandachtspunten
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