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Bouwfysica van Passief 
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Symposium Passief renovatie 
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Februari 2013

Inhoud

• Passief Bouwen
• Bouwfysische maatregelen 
• Luchtdoorlatendheid
• Ontwerpaspecten
• Resultaten
• Aandachtspunten

28-2-2013



8‐2‐2013

2

Uitgangspunten Passief Bouwen

• zware thermische schil
• driebladig glas in verbeterde kozijnen
• luchtdoorlatendheid
• zonwering
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Protocol
• Fase 1 ‘Ontworpen volgens de PassiefBouwen Keur’
• Fase 2 ‘Gebouwd volgens de PassiefBouwen Keur’
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• Passief Bouwen in elk bouwsysteem mogelijk
– Elk systeem eigen aandachtspunten
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Velve‐Lindenhof Enschede
Lutte‐Denekampbrink en 
Bijvank te Enschede‘t Gijmink te Goor

Maatregelen Binnengasthuisstraat
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Luchtdoorlatendheid

• Beperkte luchtdoorlatendheid van de gebouwschil

• Nodig voor: comfort, energie, voorkomen inwendige 
condensatie (behoud constructie)

• Eisen PassiefBouwen
– nieuwbouw n50 ≤ 0,6 h-1

– renovatie n50 ≤ 1,0 h-1
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Luchtdoorlatendheid

• Luchtvolumestroom afgeleid uit de 
druk/volumestroomkarakteristiek bij een drukverschil van 
10 Pa (qv;10-waarde)
– Het Bouwbesluit geeft de qv;10-waarde in m3/s.
– In EPC-berekeningen rekenen met de qv;10-waarde in dm3/s.m2

• Luchtuitwisseling bij een drukverschil van 50 Pascal; het 
aantal keer dat een gebouwvolume per uur wordt 
‘geventileerd’ ten gevolge van infiltratie en exfiltratie bij 50 
Pascal onderdruk (n50-waarde)

• Bij benadering n50 = 0,6 h-1 ≈ qv;10 = 0,15 dm3/s.m2

• Bij benadering n50 = 1,0 h-1 ≈ qv;10 = 0,25 dm3/s.m2
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Ontwerpaspecten

Maatregelen niveau Passief Bouwen o.a.:
• Dubbele luchtdichtingen in de draaiende delen.
• Aansluitnaden aftapen.
• Kabel- en leidingdoorvoeren afplakken en kitten. 
• Gebruik prefab manchetten.
• Overlappen van dampremmende folie.
• Dampremmende folies onderling verkleven. 
• Geen doorbrekingen dampremmende folie (gebruik 

voorzetwand voor de elektra- en waterleidingen).
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Ontwerpaspecten

Bij renovatie:
• Maak de ondergrond geschikt voor het aanbrengen van je 

afdichtingsmaterialen 
– gebruik eventueel hulp- of overgangsconstructies. 

• En plakken, plakken en nog eens plakken…
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Ontwerpaspecten

• Beperkte luchtdoorlatendheid van de gebouwschil begint bij 
goed ontworpen details.

• Details vaak ‘slechts’ 2D
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Een detail is geen kleinigheid
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Resultaten

• Behaalde resultaat n50 = 1,2 h-1

• Ingevoerd in PHPP
• Kanaallengtes bleken in werkelijkheid korter (winst)
• Aangepaste PHPP ter onderbouwing voor second opinion
• Woningen voldoen aan de specifieke warmtevraag van 25 

kWh/m²
• Infrarood?
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Aandachtspunten

• Bestaande cv-ketel
• Kanalen wtw-unit
• Woningscheidende wanden
• Stolpraam
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Tot slot

Luchtdoorlatendheid Passief Bouwen:
• Bouwkwaliteit van details en uitvoering bepalend
• Zeer nauwkeurige detaillering en uitvoering nodig
• Samenwerking/afstemming bevordert kwaliteit
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Bedankt voor uw aandacht!


