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Mogelijkheden en voordelen

Elke sector in de bouw moet zijn verantwoordelijkheid nemen om 
veranderingen in gedrag en vaardigheden in gang te zetten om 
tot energieneutrale gebouwen in Europa te komen. Het PassREg 
project ondersteunt de industrie door middel van begeleiding 
en opleiding op maat voor iedere sector. Leren van regio‘s die 
ambitieuze doelstellingen succesvol hebben waargemaakt, helpt 
bij het gebruik van beproefde methoden voor energiezuinige ge-
bouwen conform EU-richtlijnen. Dit geeft beleidsmakers en lokale 
overheden handvatten voor eigen doelstellingen en helpt hen het 
goede voorbeeld te geven bij hun eigen bouwprojecten.

Economische voordelen

Verschillende financieringsmodellen worden onderzocht en 
verspreid om klanten, financiers en ontwikkelaars het vertrouwen 
te geven dat de Passiefhuis standaard levensvatbare, betaalbare 
en toekomstbestendige bouwoplossingen biedt die het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen uitvoerbaar maakt. Lagere 
exploitatiekosten van zulke gebouwen zorgen voor een betere 
financiële zekerheid voor de bewoners, maken huurinkomsten 
betrouwbaarder en bieden gebouweigenaren op langere termijn 
zekerheid over hun financiële investeringen.

Regionale evenementen 

Betrokkenheid

Door middel van PassREg kan men gebouwen bezoeken en 
regionale ervaringen bespreken met betrokkenen via internatio-
nale studiereizen en workshops. Projectresultaten worden online 
beschikbaar gesteld en openbaar gemaakt door evenementen 
zoals de Internationaal Passiefhuis Conferentie, de Internationale 
Passiefhuis dagen en een breed scala aan regionale evenemen-
ten. Het PassREg project vergroot ook de marktkansen voor pro-
ducten die niet mogen ontbreken in energieneutrale gebouwen.  

Opleiding

Om ontwerpers en bouwbedrijven te helpen zich te ontwikkelen, 
worden cursussen op maat gemaakt door de projectpartners voor 
lokale doeleinden. Zo kunnen architecten en ingenieurs worden 
opgeleid  om gebouwen te ontwerpen en staf- en uitvoeringsper-
soneel om Passiefhuis ontwerpen te realiseren in heel Europa.

Een vroege ontwikkeling in 2000 van 32 Passiefhuis woningen met een gemiddel-
de energiebehoefte van 75 kWh/m²a, waarvan de vraag naar ruimteverwarming 
12 kWh/m²a was. Elk huis werd verkocht met een aandeel in een lokaal windener-
gieplan dat de benodigde energievraag van de woning dekte.

De Internationale Passiefhuis Conferentie is het grootste evenement in zijn soort 
en het belangrijkste platform voor de presentatie van PassREg bevindingen en de 
uitwisseling van daarmee samenhangende ideeën en ervaringen. De conferentie 
is bestemd voor alle bouwdeskundigen en voor alle mensen die op een duurzame 
en kosteneffectieve manier willen bouwen. Een variatie van aanpalende eve-
nementen zoals een Passiefhuis basiscursus, een workshop voor fabrikanten, 
een tentoonstelling van producten en Passiefhuis-tours maken deel uit van het 
kaderprogramma.
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Bouwen voor de 
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Samen aan de slag voor een 
energieneutrale regio
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Passiefhuis regio’s 

Een energierevolutie is nodig om ook in de toekomst duurzaam 
in onze energiebehoefte te voorzien. Wat betreft de gebouwde 
omgeving ligt misschien wel de grootste kans in de bevordering 
van de „energie-efficiëntie eerst“ benadering van energieneutrale 
gebouwen. Verschillende koploper regio‘s in de EU ondersteu-
nen deze aanpak reeds succesvol op basis van de Passiefhuis 
standaard. Veel meer regio’s in Europa hebben de ambitie om 
zich daarbij aan te sluiten.
Door te laten zien wat koploper regio‘s zo succesvol maakt en die 
successen beter toegankelijk te maken, helpt PassREg aspirant-
regio’s ook koploper te worden. Het onderzoek van zowel regio-
nale ontwikkelingen als individuele case studies, levert een schat 
aan kennis. Dat ondersteunt partijen bij het optimaliseren van 
bestaande modellen om energiebewuste gebouwen te promoten 
en te inspireren tot nieuwe. 

Deelnemende regio’s

Oostenrijk             regio Tirol
België             gewest Brussel en de stad Antwerpen
Bulgarije    gemeenten Burgas en Gabrovo
Kroatië      stad Zagreb
Frankrijk        regio Aquitaine
Duitsland    steden Frankfurt am main, Hannover  
 en Heidelberg
Italië               stad Cesena, provincies Foggia, Pesaro,  
 Catania, Lombardia en Urbino, gewest  
 Sicilië, gemeenten Aglientu (Sardinië),  
 San Giovanni en Lupatoto (Verona)
Letland            regio’s Latgale en Vidzeme
Nederland   Arnhem en Nijmegen, regio Arnhem-  
 Nijmegen 
Engeland  stad Carmarthenshire (Wales)

Op naar EU-energiedoelstellingen

De EU heeft zich ambitieuze doelen gesteld voor energie-
prestaties van gebouwen. Om deze doelen in 2020 te bereiken 
onderzoeken velen of zij de Passiefhuis-standaard daarbij 
kunnen gebruiken.

Passiefhuis is de basis
De internationaal erkende gebouw energiestandaard Passiefhuis 
combineert maximaal comfort met een minimaal energiever-
bruik en levenscyclus kosten. Door te focussen op zorgvuldige 
planning en hoogwaardige bouwcomponenten, hebben Passief-
huis gebouwen gemiddeld 90% minder energie nodig dan de 
gemiddelde gebouwvoorraad. Op het gebied van verwarming 
vragen ze minder dan 1,5 kubieke meter gas, of 1,5 liter olie per 
vierkante meter per jaar. Aanzienlijke energiebesparing is ook 
haalbaar in een warm klimaat waar conventionele gebouwen 
juist actieve koeling nodig hebben.

Energieneutraal wonen wordt mogelijk
Passiefhuis-gebouwen hebben een hoog niveau van energie-
efficiëntie. Dat betekent dat de kleine energievraag die overblijft 
economisch kan worden gedekt door een grote variatie van 
hernieuwbare energiebronnen. Energieneutrale oplossingen zijn 
een uitkomst voor efficiënte gebouwen op klein formaat en in 
stedelijk gebied, omdat daar vaak slechts beperkte ruimte is voor 
daken en gevels.  

Kwaliteit gewaarborgd

Nieuwe en gerenoveerde gebouwen moeten goed functioneren 
als we verzekerd willen blijven van duurzame energievoorziening 
in de toekomst. 
Een goede uitvoering kan echter alleen worden gegarandeerd als 
de kwaliteit van het ontwerp, de bouw en de gekozen materialen 
serieus wordt genomen.
PassREg bouwt voort op bestaande Passiefhuis design tools 
en procedures voor kwaliteitsborging en certificering criteria, 
voor zowel gebouwen als componenten. Dankzij PassREg 
worden deze criteria geoptimaliseerd voor toepassing in de hele 
Europese Unie, door gebruik te maken van de resultaten van 
geselecteerde case studies. Daarnaast versterkt PassREg de 
juiste infrastructuur voor kwaliteitsborging in de partnerlanden en 
stimuleert het dat gekwalificeerde materialen en producten op de 
regionale markten beschikbaar komen.  

De energiebalans en Passiefhuis-design tool bekend 
als de PHPP (Passiefhuis Planning Package) is 
misschien wel het meest nauwkeurige energiebalans 
programma op de markt. Het is de eerste stap in de 
kwaliteitsplanning voor energieneutrale gebouwen.

Het Passiefhuis Instituut certificeert gebouwcom-
ponenten om kwaliteit van hoge prestaties te waar-
borgen. Dat stimuleert dat meer producten geschikt 
worden voor toepassing én zichtbaar zijn. Dit is een 
voorbeeld van het certificaat voor transparante com-
ponenten die voldoen aan Passiefhuis criteria.

Gebouwen die voldoen aan Passiefhuis energie-
efficiëntie criteria kunnen worden gecertificeerd 
volgens de internationale Passiefhuis criteria. Daar 
waar bij verbetering van bestaande gebouwen de 
eisen niet haalbaar zijn, kan EnerPHit certificering 
worden toegekend. Deze certificeringen staan voor 
kwaliteit in high performance bouw.

Training en opleiding

Gekwalificeerde architecten, ingenieurs en mensen in de 
uitvoering zijn essentieel voor de succesvolle realisatie van 
high performance gebouwen. Zij vormen de basis van succes in 
koploper regio’s waar Passiefhuis-oplossingen met hernieuwbare 
energiebronnen op grote schaal zijn gerealiseerd. Eén van de 
grootste uitdagingen ligt namelijk niet in de technische details, 
maar in de opleiding van gekwalificeerde professionals.
PassREg ondersteunt aspirant-regio’s om trainingstrategieën 
voor de lange termijn te ontwikkelen, gebaseerd op het succes 
van koplopers. Lesmateriaal dat beschikbaar is of wordt dooront-
wikkeld voor ontwerpers en andere professionals, wordt vertaald 
en aangepast als dat nodig is voor andere regio’s. Dit aanbod, 
aangevuld met een reeks van informatieve sessies en fora, dient 
als basis voor de algemene acceptatie van Passiefhuis-opleiding 
door onderwijsinstellingen en de bouwsector in de EU.

Bouwpartners raken vertrouwd tijdens een workshop met een 3D-model met typi-
sche kenmerken van Passiefhuis-gebouwen, zoals geschikte verbindingen tussen 
een vaste wand, betonnen vloerplaat en muurfundering. Deze deelnemers leren 
hoe ze PU-panelen toepassen op de buitenmuur en hoe je een continue, onon-
derbroken isolatielaag realiseert tussen de vloer (binnen) en de muur (buiten). Veel Passiefhuis gebouwen maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen, 

om hun resterende energievraag te dekken, zoals fotovoltaïsche systemen.
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