
 

Factsheet 2.2 

Passief renoveren 
 
 
Wat is een passief huis? 
Een passief huis is een woning waarin een comfortabel binnenklimaat wordt verkregen 
zonder actieve verwarming of koeling. 
 
Wat zijn de kenmerken van een passief huis? 

 veel beglazing op de zuidelijke gevel; 
 hoge isolatiewaarden van ramen, kozijnen, gevels en daken (R-waarde >7); 
 het voorkómen van koudebruggen; 
 hoge luchtdichtheid; 
 vaak toepassing van balansventilatie met warmteterugwinning; 
 vaak toepassing van warmtepompen. 

 
Welke isolatiematerialen hebben de laagste milieubelasting? 
Globaal – maar dit geldt niet voor alle milieueffecten – scoren de volgende isolatie-
materialen gemiddeld beter dan de andere isolatiematerialen bij een gelijke R-waarde: 

 cellulosevezels; 
 ureaformaldehydeschuim; 
 polystyreenschuim (piepschuim). 

 
Tot welke R-waarde is het milieutechnisch gunstig om te isoleren? 
De optimale R-waarde ligt bij 7. Tot deze waarde is de milieuwinst door energiebespa-
ring groter dan de milieubelasting van het extra isolatiemateriaal. Daarboven weegt 
deze milieuwinst niet meer op tegen de milieubelasting door het gebruik van extra 
isolatiemateriaal. Dit geldt alleen bij een lange levensduur; bij een korte levensduur 
(10-20 jaar) ligt de optimale R-waarde lager. 
 
Er zijn veel problemen met balansventilatie in nieuwbouwwoningen. Is het 
wel verstandig om dit te gebruiken bij passief renoveren? Waar moet op 
gelet worden? 
In theorie is balansventilatie een prima techniek om een grote energiebesparing te rea-
liseren. Het is echter een gevoelig systeem, dat met beleid moet worden ontworpen, 
geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden moet worden, om te weinig ventilatie, slechte 
binnenluchtkwaliteit en een te hoge geluidsbelasting te voorkomen.  
 
Zijn warmtepompen altijd een duurzame oplossing? 
Warmtepompen met een lage CoP (Coefficient of Performance) zijn geen duurzame op-
lossing. Het gasverbruik voor verwarming zal als gevolg van de warmtepomp afnemen, 
maar het elektriciteitsverbruik neemt toe. Bij een lage CoP is de milieubelasting van het 
extra elektriciteitsverbruik groter dan de milieubelasting van het verminderde gas-
verbruik. 
 
Meer weten? 

 D. Majcen, LCA of a low energy (passive) house, Werkrapport (online op 
www.wk2020.nl). 

 Meijer en D. Majcen, Integrale milieu-impact van passief renoveren, rapport (in 
ontwikkeling). 



 

 


