
ervaringen nZEB-gebruikers

Nicolaas: Niets zonder Gezond Boeren Verstand!

Esther: De tool als ontwerphulpmiddel



Even voorstellen…Nicolaas van Everdingen

“Wij staan voor meerwaarde door energiezuinig (ver)nieuwbouwen met kennis van zaken”

• Procestechnoloog 

• 27 jaar systeemintegrator en procesbegeleider

• Ervaringsdeskundige bouw prefab HSB passiefhuis Plushuis #1 Ede in 2012

• Oprichter bedrijf Plushuis (2012)

• Gecertificeerd Passiefhuis vakman (Duitse PassivHaus Institut (PHI), Darmstadt, 2014)

• Lid DNA in de Bouw (2014)

• ISSO-72 gecertificeerd “rekenen aan bodem-warmtepompen” (2019)

• ISSO-98 gecertificeerd “rekenen aan lucht/water-warmtepompen” (voorjaar 2019?)

• Docent Stichting KERN (2019)

“van de goede samenwerking tussen apparatuur en schil en tussen (vak)mensen”

In Plushuis-team met Peter van der Kleij  (“van de goede schil en poten in de Klei(j)”)

Bedreven | Betrokken | Betrouwbaar



“Wow! Dit comfort willen wij ook!”

Passiefhuis:
Isolatie Rc > 7,5
Kierdichting Qv10 << 0,15 

Bodem warmtepomp

Zonneboiler 300 l. 
CV buffer 500 l.

10 kWp PV 



Energiepositief mét prestatiegaranties : de nieuwe norm  

EPC = 0,4
Label A “Spijthuis”

EPC = 0,0

Nul-op-de-Meter 
EPC = << 0,0

BENG

borging

energiepositief
ePOS



PLUSHUIS INSPIREERT | ADVISEERT | REALISEERT | GARANDEERT | DOCEERT 



Inzet tools in de Plushuis-praktijk
1. Inspiratie & bewustwording: 

• Renovatie/vernieuwbouw: “Uw huis kan in deze 4 stappen naar NoM”

No-Regret (energielinq.nl) rekentool     Eenvoudig, wel met “zware motor onder de motorkap”

• Nieuwbouw: Met nZEB onderbouwen keuze dubbel/triple glas op N/Z ; ventilatiesysteem C vs D ; kierdichting   

2. Dimensioneren (altijd nZEB)

• Dimensioneren warmtepomp (VABI leidt tot overdimensionering)

• Dimensioneren ventilatie (Bouwbesluit leidt tot overdimensionering)

3. Realiseren en garanderen (nZEB ??)
• NoM en Prestatiegaranties 

• EPC = 0

• (Nog) geen erkenning in de markt

• Plushuis-certificaat



nZEB en Het Gedoe

PH-Design!!



routes naar nZEB
1. Oldskool inkloppen in de nZEB zelf

2. Sketchup strippen en via PH Design exporteren

3. Zelf tekenen in Sketchup -> PH Design -> nZEB

4. DWG -> Sketchup -> PH Design -> nZEB

5. Via BIM? 



PH-Design -> nZEB 1)
Casus Hennephuis Ede
• Architect Ralf van Tongeren Platform M3

• Wanden 40 cm kalkhennep monolitisch gestort 

• Prefab Isovlas-dak Rc 9 

• Vloer: Schuimbeton

• Triple glas in Fintihout©-kozijnen

• 2 x douche met 2x douche-WTW op doorstroomverhitter

• IR –panelen -> L/L Warmtepomp -> L/W warmtepomp 



Hennephuis Ede

“Biobased waar het kan, fossiel waar het moet”



PH-Design -> nZEB 1)
• Cut the crap



PH-Design -> nZEB 1)
• Thermische schil en schaduw overstekken



PH-Design -> nZEB 1)
• Ramen toevoegen



PH-Design -> nZEB 1)
• Eigenschappen ramen invoeren



PH-Design -> nZEB 1)
• Bepaal oppervlaktegroepen 

“dak buitenlucht”



PH-Design -> nZEB 1)
• Koppelen gevels en daken aan bibliotheek

• Indien nog nodig: Voer eigenschappen in bibliotheek in 



PH-Design -> nZEB 1)
• Geo Location



PH-Design -> nZEB 1)
• Schaduw simulatie 21 dec. en 21 juni

21 december 13 u

21 maart 13 u

21 juni 13 u



PH-Design -> nZEB
• Exporteren maar! 



Gezond Boeren Verstand en Nieuw Vakmanschap
• Govert Geldof: 

• “Het is complex, maar we maken het ingewikkeld”

• “Goed omgaan met complexiteit hoeft niet ingewikkeld te zijn”

• Vraagt om Nieuw Vakmanschap en Gildes 2.0

• DNA in de Bouw!!

• ”Alleen een plan heb je niets an” 



Plushuis Doornenburg

• Exit houtkachel

• Glas op kritieke plekken van U 0,6 naar 0,4

• Energie oogsten van eigen grond

• Zonwering



Prefab Houtskeletbouw (HSB) Plushuis Dordrecht



Architect Plushuis Brummen: “We werken nooit met triple glas, 
daar vragen onze klanten namelijk niet om” 
Plushuis: “Pardon??”



Architect: “BENG 1 van 80 kWh/m2 * jaar, dat kan de warmtepomp toch wel leveren?” 
Plushuis: “Als je BENG1 terugbrengt naar 30 scheelt dat een paar bronnen”



Architect: “Winterwarmtewinsten, wat zijn dat?” 
Plushuis: “Pardon??”



Architect: “Die kanaalplaten zijn toch geïsoleerd?” 
Plushuis: “En die oplegpunten dan in de geventileerde kruipruimte ??”



Gezond Boeren Verstand en BENG
• Cobouw 18 maart 2019



Even voorstellen…Esther
Esther Schenkelaars

• P


