
Excellentie, dames en heren, 

 

 

Wij zijn bij elkaar voor de opening van een passief gerenoveerd gebouw door een belangrijke betrokken 

minister. 

Ik ben blij als voorzitter van de Stichting PassiefBouwen.nl een bijdrage te kunnen leveren aan de feestvreugde. 

Passief bouwen is niet nieuw.  

De oude Grieken hebben al een complete stad herbouwd volgens die principes toen ze het brandhout voor 

verwarming van te ver moesten halen. 

 

De aanpak om huizen en andere gebouwen zo te ontwerpen dat ze in de winter bijna vanzelf warm blijven en in 

de zomer bijna vanzelf koel, beleefde in de tweede helft van de vorige eeuw in Amerika een revival.  

Moderne techniek gecombineerd met eeuwenoude inzichten en ervaring leidden tot gezondere gebouwen, met 

een hoger thermisch comfort en een laag energiegebruik op de koop toe. 

 

Toepassing van die principes maakt het in Nederland mogelijk huizen te bouwen of renoveren die voor de 

standaard referentie woning minder dan 150 m
3
 (nieuwbouw) of 250 m

3
 (renovatie) aardgas nodig hebben en die 

zonder koeling in de zomer koel blijven. 

 

Helaas zijn veel te weinig architecten, bouwers, projectontwikkelaars en beleidsmakers op de hoogte van de 

enorme voordelen en de grote mogelijkheden van deze aanpak. 

 

Rothuizen is één van de grote uitzonderingen (er staan er meer op de deelnemerslijst van onze stichting) 

 één van de partners van dit bureau renoveerde een monument tot woonhuis met passief certificaat 

 het bureau ontwierp en bouwde de eerste passief school van Nederland en ging door met scholen 

 en dan tenslotte deze spectaculair tot passief kantoor gerenoveerde graansilo. 

Het was dus geheel terecht dat dit baanbrekende bureau al eerder de Veer voor bijzondere prestaties van onze 

stichting ontving. 

 

Het is jammer dat het grote potentieel van passief bouwen en renoveren onvoldoende tot zijn recht komt in de 

Energie Prestatie Norm en de daarmee berekende Energie Prestatie Coëfficiënt. 

Sterker nog: het is nu mogelijk een niet optimaal casco “goed te praten” met een overvloed aan PV panelen.  

Dat is hetzelfde als een fiets cadeau geven bij een energieslurpende auto en zeggen dat de auto daarmee zuinig 

wordt.  

 

Onze stichting maakte daarom een cursus over de beste weg naar de energie-nul woning.  

Ik bied de minister hierbij aan dat twee van zijn betrokken ambtenaren gratis deze cursus mogen volgen.  

Desgewenst bieden wij ook aan voor hem en zijn hoogste ambtenaren een management briefing te verzorgen 

over de aanpak, die een bijdrage zou kunnen leveren aan het weer op gang brengen van de bouw. 

Rothuizen heeft dat met een eerder gewonnen plaats in onze Eredivisie en een vorig jaar gewonnen 

PassiefBouwen Award duidelijk niet meer nodig. 

Ik feliciteer ze met hun niet aflatende inzet bij het leveren van een belangrijke bijdrage aan de innovatie van de 

Nederlandse bouw en ik complimenteer de minister voor zijn inzicht door hiervan kennis te willen nemen en de 

officiële opening te verrichten.  

 

 

 

Ir. Chris Zijdeveld 

voorzitter Stichting PassiefBouwen.nl 


