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Passiefhuisbewoners openen hun huis voor het publiek 
 

Bezoek 80 passieve en 70 andere energievriendelijke gebouwen tijdens de Passive 

House Days op 9-11 november 
 

Een passiefhuis combineert energie-efficiëntie met de hoogste standaard voor thermisch 

comfort – iets wat iedereen zelf kan ervaren tijdens de komende Ecobouwers Opendeur. 

Woon je nu in de buurt van Gent, Brussel of Antwerpen - passiefhuisbewoners in heel 

België stellen hun huizen voor jou open van 9 tot 11 november. Zo krijg je uit eerste hand 

informatie over de bijzondere kenmerken van deze innovatieve gebouwen. Een overzicht 

van de deelnemende projecten kan je vinden op www.ecobouwers.be. 

 

Bij een bezoek aan een passiefhuis, wordt al snel duidelijk dat het bij passief bouwen 

gaat om veel meer dan alleen dat beetje extra isolatie. Passiefhuisontwerpers vermijden 

koudebruggen en ontwerpen intelligente ventilatieconcepten met warmteterugwinning, 

wat niet alleen resulteert in minimale stookkosten, maar ook in een merkbaar verbeterd 

binnenklimaat. De temperatuur en de ventilatie kunnen eenvoudig worden aangepast in 

overeenstemming met de voorkeuren van bewoners. 

 

Sinds de organisatie van de eerste Passive House Days 10 jaar geleden, maakten al 

tienduizenden mensen van de mogelijkheid gebruik om passiefhuizen te bezoeken. De 

voordelen van passiefhuizen zijn goed onderbouwd vanuit wetenschappelijk oogpunt, 

maar bewoners ontmoeten en meer te weten komen over hun dag-tot-dag ervaring met 

wonen of werken in een passiefhuis leert je zoveel meer. Passieve gebouwen verbruiken 

tot 90 % procent minder energie voor verwarming en koeling dan hun conventionele 

tegenhangers. Eventuele extra investeringen tijdens de bouwfase wordt dus binnen 

enkele jaren gecompenseerd door de extreem lage verbruikskosten. Met een dergelijk 

efficiëntie voldoet de passiefhuisstandaard nu al aan de bepalingen van de 2020-richtlijn 

voor Europese gebouwen. 

 

Het Passive House Days, een internationaal evenement georganiseerd door iPHA , de 

Internationale Passiefhuis Associatie, samen met nationale partners zoals Passiefhuis-

http://www.ecobouwers.be/


                                              

Platform, is mee gefinancierd binnen het Europese PassREg- project (www.passreg.eu). 

In België kaderen de Passive House Days binnen de Ecobouwers Opendeur.  
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