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traditionele Trias energetica Trias energetica bij Passief bouwen

een Passief huis, comfortabel zonder dat u er iets voor hoeft te doen

Passief-renoveren
zonder dierbaarheid geen duurzaamheid
Passief renoveren betekent een pand opknappen tot het energie-
gebruik beperkt blijft tot max. 25kWh/m2/jaar. Dat wordt bereikt door 
een ultieme isolatie, een zeer goede kierdichtheid, buitenzonwering en 
warmteterugwinning op de ventilatie. Passief staat voor “zonder actieve 
installaties”. Het pand handhaaft bouwkundig een prettig binnenkli-
maat. Actieve warmteopwekking wordt conform de trias energetica pas 
ingezet voor het laatste restje energiebehoefte. Passief gerenoveerde 
panden zijn ideaal om door te groeien naar energieneutraal.

PassiefBouwen Keur

Het PassiefBouwen Keur geeft certificaten af voor het 
ontwerp en voor de uitvoering. De kwaliteit van de uitvoer-
ing wordt gecontroleerd door een inspectie, een blower-
door test en infraroodopnames. Uitvoeringsfouten komen 
zo aan het licht voor de oplevering. 

Passief renoveren leidt tot een zeer prettig binnenklimaat: stabiel, stil 
en aanpasbaar. Omdat Villanova mensen altijd centraal stelt zorgen we 
ervoor dat de renovatie prettig gebruik nergens in de weg zit: prettige 
ruime vertrekken, flexibele gebruiksmogelijkheden, maximaal daglicht, 
alle ramen kunnen open, de automatische zonwering is handmatig te 
overrulen, zeer laag installatielawaai en weinig overspraak. Laat je ern-
stig gebruiksongemak zitten dan wordt je op termijn gedwongen weer 
te renoveren.

op dit moment is onze mondiale ecologishe voetafdruk 1,5 aarde groot.



Haalbaarheid en mogelijkheden
hoe passief renoveren zichzelf terug verdient

Passief renoveren verdient zichzelf terug

1. Minder stookkosten. Het energiegebruik komt op
 25%  van nieuwbouw niveau. Koeling is overbodig.

2. Meer comfort. Bij huurpanden vertaalt zich dat in
 een hogere huur. Werknemers of bewoners voelen
 zich beter. 

3. Hogere restwaarde na exploitatie. Omdat passieve
 maatregelen niet verouderen – in tegenstelling tot
 installaties – zijn passieve panden ook na 25 of 40
 jaar nog update. Nieuwe renovatie om bouwfysische
 redenen is overbodig. 

Daar komt een positief duurzaam imago bij, dat vergroot de 
verhuurmogelijkheden. 

Bij een Passief-renovatie wordt een grote hoeveelheid isolerende ma-
terialen aangebracht. Dat  kan aan de binnenzijde als het pand een 
waardevolle gevel heeft. Het kan ook aan de buitenzijde: Dit is het mo-
ment om na te denken over een facelift van de gevel. 

Passief renoveren vergt bij aanvang van het project een hogere startin-
vestering, maar is op langere termijn altijd rendabel.

Omdat veel parameters per pand verschillend zijn en mede door de 
eigenaar/gebruiker ingevuld kunnen worden, is het aan te raden voor 
elk pand een specifieke haalbaarheidsstudie te doen naar de mogeli-
jkheden van een passief renovatie. 

Villanova heeft haalbaarheidsstudies gedaan voor woningen en kan-
toren, voor 19e en 20ste eeuwse panden, voor bakstenen monumenten 
en voor “moderne” panden.

Tijdens een haalbaarheidsstudie kijken we naar de bouwkundige 
mogelijkheden en zwakke schakels van het bestaande pand. Deze 
worden in beeld gebracht, samen met de technische/bouwkundige 
oplossingen om tot een Passief-renovatie te komen. We maken vari-
anten van verschillende nieuwe gevelbeelden. Passief renoveren kan 
met elk uiterlijk. 

Tenslotte worden de kosten en baten op een transparante wijze inzich-
telijk gemaakt door middel van een PHPP berekening1 , een kosten-
raming van de renovatie, een gebruiks-/energielasten berekening en 
- indien gewenst - een exploitatieopzet.

1	 PHPP (PassiefHuis ProjectPakket) is een berekeningsprogramma, speciaal 
ontwikkeld om in de ontwerpfase de energiezuinigheid van het gebouw te bepalen. 
Deze toetst daarbij aan de Passiefhuis criteria en u kunt zo onderbouwde beslissin-
gen nemen. In tegenstelling tot een EPC berekening is de PHPP een betrouwbare 
berekening voor het toekomstig energiegebruik. Daarmee is het mogelijk er een fin-
anciering op te baseren.



project   Haalbaarheidsstudie Passief-renovatie kantoor
   Bodegraven

adres   Goudseweg 179-181, Bodegraven
oorspr. bouw  1967 
oorspr. programma 3500m2 kantoorruimte
studie   september  2010-juni 2011

opdrachtgever  Zeuven Meeren Vastgoedfonds nv. Den Haag 
gebruiker  ingenieursbureau Arcadis
nieuw programma 4500m2 kantoorruimte
bouwkosten	 	 ±	€	2.500.000	excl.	btw	

projectteam   Villanova Henk Marsman, Andries Laane
bouwfysica  Trecodome bv, Roosendaal
constructie  Deja bouwadviseur bv, Nootdorp
aannemer algemeen Van Ieperen Groep bv, IJsselstein
aannemer hsb  VDM, Drogeham
installaties  Breijer, Schijndel plattegronden met extra oppervlak in geel en eventuele nieuwe vides in oranje 

gevel varianten gemaakt tijdens de eerste quickscan



kantoor Bodegraven
renovatie terwijl de huurder gewoon aan het werk kan blijven

impressie van de nieuwe gevel, zoals geoptimaliseerd in het bouwteam: gelede voorgevel, een HSB voorzetgevel met stucwerk, een hardstenen plint en een sprekende dakrand 

bestaande gevel gezien vanaf de Goudseweg, met terugspringende gevels op de 3e etage

Zeuven Meeren vastgoedfonds nv. is eigenaar van een kantoorpand in 
Bodegraven. Het pand heeft bouwkundige gebreken (oa. lekkage) is 
tochtig en erg energie onzuinig. De uitstraling is gedateerd. Het staat 
op een echte auto-locatie direct aan de snelweg, maar is ook per trein 
goed bereikbaar. Het is erg populair bij de gebruikers vanwege de lig-
ging met ruim uitzicht over het groene hart van Nederland. 
Om het pand de komende jaren interessant te houden is het verhelpen 
van de bouwkundige gebreken noodzakelijk. Een facelift moet bijdra-
gen aan de verhuurbaarheid op de lange termijn. 

Villanova deed een quickscan naar de mogelijkheden tot Passief-reno-
vatie. Het pand werd daarbij aan de buitenzijde geïsoleerd, terwijl de 
huurder kon blijven zitten. Alle sprongen in het volume werden ‘uitge-
vuld’. Dat resulteerde in meer verhuurbaar oppervlak, een gunstiger 
verhouding buitenhuid-oppervlak en eenvoudiger bouwkundige de-
tails. 

Deze quickscan werd geoptimaliseerd in een bouwteam, met naast Vil-
lanova, een algemeen aannemer, een houtskeletbouw-aannemer, een 
installateur, constructeur en bouwfysisch-passief-adviseur. In teamver-
band werd gezocht naar het bouwkundige en kostentechnische opti-
mum. 

Er werd een 10-jarig huurcontract met de zittende huurder, Arcadis, 
gesloten met de passiefrenovatie als voorwaarde. Tijdens de studie 
besloot Arcadis om zijn 7 kantoren te centraliseren op 3 locaties. Daar-
door werd de hele renovatie jammer genoeg afgeblazen.



boven; de nieuwe HSB achtergevel, met passief kozijnen
onder; de bestaande, geheel verwijderde gemetselde achtergevel  

de bestaande achtergevel is geheel verwijderd, de plattegrond is vergroot tot een rolstoel-
toegankelijke 1 persoons ouderenwoning met het gehele woonprogramma op de BG

als bewonersoptie kan de zolder ingericht worden als slaapverdieping met een extra toilet 
en wastafel, op deze manier kan de woning worden uitgebreid tot een 2-persoonswoning

project  Passief-renovatie Binnengasthuizen

adres  Binnengasthuisstraat 13 t/m 53, Zwolle
oorspr. bouw 1923, architect M. Meijerink
oorspr. progr. 40 woningen voor ouderen
ontwerp september  2011-juni 2012
uitvoering juni – oktober 2012

opdrachtgever Openbaar Belang Zwolle, Ronald van Lith, Marije Mook
nieuw progr. 24 ouderen woningen, 8 eengezinswoningen
bouwkosten	 €	2.600.000	excl.	btw	

projectteam Marcel van Keulen, Henk Marsman, Andries Laane 
bouwfysica Nieman Raadgevende Ingenieurs, Zwolle, Martin Dunnink
constructie Constructieadvies.nl, Arnhem Jorge Paesch
aannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo, Ronald
  Haafkes, Peter van Dokkumburg



Binnengasthuizen Zwolle
passief, sociaal én monumentaal

de gerenoveerde gevel; nieuwe draaiende delen, met roedes en enkel glas met daarachter 
passief kozijnen en zonwering. Luiken, keramische pannen op PUR isolatie platen.

De woningbouwvereniging Openbaar Belang organiseerde een 
Ontwerp & Bouw aanbesteding voor 3 consortia (rond aannemers) 
voor de renovatie van de 40 Binnengasthuizen: 24 kleine woningen 
en 16 kleine appartementen voor ouderen. Uitgangspunt was een vast 
budget en bruikbaarheids- en duurzaamheidsprestaties op een hoog 
niveau. Grotere prestaties werden extra beloond in een 
omvangrijk puntensysteem. 

Villanova werkte in een team met Dura Vermeer Hengelo aan een aan-
bieding. Via een haalbaarheidsstudie werd besloten om in te zetten op 
een Passief-renovatie. De prijsvraag werd hiermee royaal gewonnen. 

Vervolgens is het plan in bouwteam verband verder uitgewerkt. De 
woningbouwvereniging maakte deel uit van dit team en kon daardoor 
veel verder mee denken dan alleen door het opstellen van de te 
behalen eisen aan het begin van de aanbieding. 

(voor meer informatie; zie ook onze afzonderlijke documentatie over dit project) 



project  Sleephelling
adres  Sleephellingstraat, burg. Hoffman-
  straat Noordereiland, Rotterdam
programma 7 beneden- en, 7 bovenwoningen
  16 verblijfseenheden voor maat-
  schappelijke opvang
 
opdrachtgever Woonstad Rotterdam
verkoopprijs	 €170.000	-	€260.000	v.o.n.
  1e woning doorverkocht 
	 	 2010:	€360.000	v.o.n.
bouwkosten	 €3.000.000,=
status  opgeleverd 2009

projectteam Mechiel van den Dolder, Christiaan
(alfabetisch) Harmse, Andries Laane, 
  Henk Marsman, Martijn Rog

bouwfysica DHV, Eindhoven
  Trecodome,  Roosendaal 
constructie Wulffraat en partners, Zwijndrecht
aannemer BAM Woningbouw, Rotterdam

het aanbrengen van het isolatie pakket van de achtergevel



Sleephelling Rotterdam
stadswoningen in een beschermd stadsgezicht

De voorgevels historische schuiframen met daarachter een passiefkozijn, isolatie aan de 
binnenzijde. De achtergevels passief kozijnen met isolatie aan de buitenzijde met stucwerk  

Deze renovatie begon als een reguliere renovatie in bouwteam ver-
band. De woningbouwvereniging had Villanova gevraagd een plan te 
maken voor de renovatie van de 8 panden aan de Sleephellingstraat. 
De aannemer (BAM) kwam met het verzoek of deze panden als pilot 
gerenoveerd konden worden volgens het Passief-bouwen principe. Op 
dat moment was er nog niet eerder een renovatie volgens dit principe 
uitgevoerd en mede door dit project zijn er dus eisen ontstaan die spec-
ifiek zijn voor een renovatie1. 

Door de aannemer zijn leveranciers en onderaannemers aangetrokken 
als co-makers. Alle partijen hebben intensief 
samengewerkt en het als een leerschool beschouwd om dit project 
voor elkaar te krijgen.  

(voor meer informatie; zie ook onze afzonderlijke documentatie over dit project)

1 bijvoorbeeld 25kWh/m2 als maximum verbruik voor de primaire warmte be-
hoefte van  de woning ipv 15 kWh/m2 die bij nieuwbouw geldt.



project  Haalbaarheidsstudie passiefrenovatie
  De Veilige Veste

adres  Leeuwarden
oorspr. bouw 1970
oorspr. progr. ±3600m2 politiebureau
studie  september  2010-dec 2010
meerkosten	passief	 ±	€	720.000,-

opdrachtgever Woonfriesland, Leeuwarden
gebruiker Fier Fryslân, Leeuwarden
nieuw progr. 4350m2 kantoor- en woonruimte

projectteam Villanova, Andries Laane
bouwfysica Trecodome bv, Roosendaal

architect realisatie KAW, Groningen



De Veilige Veste Leeuwarden
een nieuw soort blijf-van-mijn-lijf-huis
Villanova werd uitgenodigd door Bouwe de Boer van de gemeente 
Leeuwarden om een haalbaarheidsstudie te doen naar Passief-
renovatie van De Veilige Veste. Dit is een vernieuwende concept van 
Fier Fryslân voor opvang van vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. 
Naar idee van de gemeente vroeg dit ook om een statement op gebied 
van duurzaamheid. 

Villanova wist in samenwerking met rekenmeester Chiel Boonstra de 
woningbouwcorporatie Woonfriesland en Fier Fryslân zo enthousiast 
te maken voor passief-renovatie, dat zij extra fondsen genereerden om 
dit mogelijk te maken. Het oorspronkelijke strakke betonskelet van ar-
chitect Vegter werd daarbij helemaal aan de buitenzijde ingepakt. 

De al aan het project verbonden architect KAW werd daarna onderste-
und om het project op te waarderen tot passiefniveau. Het al door hen 
al ontworpen gevelbeeld paste prima binnen dit concept. KAW is nu 
zelf een enthousiast passief aanhanger. 

begane grond verdiepingen




