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gunstig effect op de exploitatiekosten
en de levensduur! Nieuwe ontwikkelin
gen in passief bouwen zullen in Neder-
land dan ook niet uitblijven!" •

»Wat kun je zeggen over
de kosten van de school?

"Mede door een subsidie is de tèrug
verdientijd ongeveer 4 jaar. Gemiddeld
is dit tussen de 5 en 10 jaar voor een
passiefhuis-concept. In veel gevallen
zal ook de eindwaarde van het gebouw
na 20 jaar hoger blijken. Dit heeft een

school. Met nieuwe technieken zoals
toepassing van BIM (Building Infqrma
tion Model) is het mogelijk het ontwerp
in een vroeg stadium te analyseren. De
school is in mei klaar en z::J1 80% min
der primaire energie gebruiken dan een
vergelijkbaar nieuw gebouw. Door de
manier van bouwen verwarmen de kin
deren de school."

gebouw binnen haar context bepaalde
facetten van duurzaamheid extra goed
benut kunnen worden. Op deze manier
heeft bijvoorbeeld het ontwerpproces
voor zowel een bestaande monumen
tale woning in Erichem 'als de nieuw
bouw van de Veldhuizerschool in Ede
geleid tot een passiefgebouw."

»Wat maakt deze passieve
school zo bijzonder?

"Voor_passief bouwen geldt in eerste in
stantie: warmte die je niet kwijt raakt,
hoefje ook niet te creëren. Door extreem
goede isolatiewaarden en luchtdichting
ontstaat tevens de mogelijkheid om de
ventilatie per ruimte efficiënt te behe
ren.'Dit komt goed van pas bij een frisse

»Wat is een duurzaam gebouw?
"Een duurzaam gebouw heeft bij voor
keur een lange levensduur, een laag
energieverbruik, is ecologisch verant
woord en maakt gebruik van duurzame
materialen. Toch geldt ook hier dat elk
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"Duurzaam bouwen kan niet zonder integrale ,benadering"
Vanuit hun ervaring in de praktijk

hebben Ben Hartman en Carl
peter Goossen zich volledig toegelegd
op integraal bouwen. Dat is zeker,niet
zonder reden. Pas wanneer verschil
lende adviseurs binnen een ontwerp
team met' een platte structuur tot een
ontwerp komen, kan het ontwerp echt
geoptimaliseerd worden. Dit blijkt van
doorslaggevend belang te zijn voor het
ontwikkelen van duurzame gebouwen.


