
Massief passiefhuis integraal gebouwd

Bezoek het eerste energieneutrale
woonzorgcentrum van Nederland

U hoort alles over:

•  Waarom dit centrum als mas-
sief passiefhuis is gebouwd.

•   Wat morfologisch ontwerpen 
is en hoe het heeft bijgedragen 
aan de  opzet van het woon-
zorgcentrum.

•  Hoe de opdrachtgever het  
BIM-traject heeft ervaren.

•  De bouwkundige en 
installatie technische opzet  
van het gebouw met een rond-
leiding door het BIM-model.

•  Uitleg over het reken-
programma  passiefhuis PHPP. 

•  Luchtdicht bouwen en de 
 bijbehorende details.

•  En nog veel meer!

Programma 11 en 20 maart

09.15 – 09.45 uur  Ontvangst
09.45 – 10.15 uur   Opdrachtgever Mijande Wonen over de nieuwe aanbestedingsvorm
10.15 – 11.00 uur   Bouwbedrijf Karsten en BouwQuest:  

Het proces naar de meest duurzame uitwerking
11.00 – 11.45 uur   Alferink en Bouwnext:  

Met de verschillende disciplines samen werken in het BIMmodel 
11.45 – 12.30 uur  Eerste virtuele en fysieke rondleiding door het gebouw 
12.30 – 13.30 uur  Lunch

12.45 – 13.30 uur Tweede virtuele en fysieke rondleiding door het gebouw 
13.30 – 14.15 uur   Azimut Bouwbureau: Uitleg principe passiefhuis woonzorgcentrum
14.15 – 14.45 uur  BouwQuest: Opzet PHPP en de consequenties in de praktijk
14.45 – 15.30 uur  Bouwnext: Isolatie, luchtdicht bouwen en lessons learned
15.30 – 16.30 uur  Forumdiscussie met de bouwpartners
16.30 – 17.00 uur Borrel

Het is bijna gereed: het eerste energieneutrale woonzorgcentrum van Nederland, aan de Stationslaan in Vrooms-
hoop. Vlak voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, kunt u het bezichtigen en u laten 
bijpraten over de integrale bouwaanpak en de passiefhuis-methode. Opdrachtgever en bouw-
partners nodigen u graag uit om op 11 of 20 maart 2014 aan te schuiven en mee te lopen met 
de professionals. Teken in voor een halve of hele dag en kom kennis halen en delen. 

Gratis kennissessies 11 en 20 maart 2014
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Massief passiefhuis integraal gebouwd

Massief passiefhuis
Het nieuwe woonzorgcentrum ademt 
duurzaamheid. Niet alleen ten aanzien 
van producten en materialen, maar ook 
wat betreft ontwerpmethodiek en proces-
aanpak. De toekomst is massief passief: 
minimaal energiegebruik en maximaal 
comfort, door passief te bouwen met ‘mas-
sieve’ vertrouwde bouwmaterialen, zoals 
kalkzandsteen. ‘Passieve’ energie van de 
zon en restwarmte wordt optimaal benut, 
zodat het gebruik van energie voor koeling 
en verwarming tot een minimum beperkt 
blijft. Ook de energie voor huishoudelijke 
apparatuur wordt in toenemende mate met 
eigen energieopwekking verkregen. 

BIM en PIM
Het project is mede tot stand gekomen door het morfologisch ontwerpproces 
in de nieuwe aanbestedingsvorm. Dat brengt oplossingsrichtingen in kaart, die 
doorgaans niet kwantificeerbaar te vergelijken zijn. 
Bij het uitwerken van het ontwerp is maximaal gebruik gemaakt van de inte-
grale ontwerpmethodiek BIM (Bouw Informatie Model). Het coördinatiemodel 
bevatte alle informatie over het project en van alle disciplines. Het is met de 
samenwerkende partijen gedeeld en in de loop van het project steeds rijker aan 
informatie geworden. 
Het gebruik van een project informatie management systeem (PIM) ondersteunde 
die manier van werken in dit project en gaf een overzichtelijke basis voor de 
bouw van innovatieve projecten. Deze manier van samenwerken maakt de 

bouwkolom weer als vanouds 
samenhangend en elimineert 
de kans op faalkosten. Boven-
dien gaf het de opdrachtgever 
al tijdens het ontwerp proces 
inzicht in de latere exploita-
tiekosten en de optimalisatie 
daarvan.

Inschrijven
Op beide dagen is het pro-
gramma identiek. U schrijft 
zich in voor een dagdeel of 
voor de hele dag: de och-
tend eindigt na de eerste 
rondleiding, de middag 
begint met de tweede 
rondleiding. 
Tussen de middag wordt 
u een lunch aangeboden. 
Klik hier onder op de link van uw keuze, registreer u, 
print uw toegangsbewijs en neem het mee naar Vroomshoop.
 

Feiten & Cijfers
Wat:  WoonzorgcentrumWaar:   Stationslaan 10 – 12 te  VroomshoopVoor wie:   Bewoners met een verstandelijke en/of  lichamelijke  beperking Wat:   21 appartementen en 1  ‘ouder-kind  voorziening’.  Daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen: woonkamers,  keuken, kantoorruimte en  2 logeerkamersHoe:   Passiefhuisbouw volgens  integrale bouwaanpakHuurder:  Baalderborg GroepOpdrachtgever:  Mijande WonenArchitect:   Peters & Lammerink architectenBouwteam:   Alferink Installatietechniek, Bouwbedrijf Karsten, Bouwnext
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AAnMelden
11 maart ochtend

AAnMelden
20 maart ochtend

AAnMelden
11 maart middag

AAnMelden
20 maart middag

AAnMelden
11 maart hele dag

AAnMelden
20 maart hele dag

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennissessies-
energieneutraal-woonzorgcentrum-20-maart-
2014-hele-dag-10594128323

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennissessies-
energieneutraal-woonzorgcentrum-20-maart-

2014-middag-10594086197

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennissessies-
energieneutraal-woonzorgcentrum-20-maart-

2014-ochtend-10594017993

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennissessies-
energieneutraal-woonzorgcentrum-11-maart-

2014-hele-dag-10593811375

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennissessie-
energieneutraal-woonzorgcentrum-11-maart-

2014-middag-10593735147

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennissessies-
energieneutraal-woonzorgcomplex-11-maart-

2014-ochtend-10593576673


