
Locatie: Van Boetzelaerstraat Nijmegen 

Opdrachtgevers: privé , 3 gezinnen 

Architect: Pieter Waghter 

Passiefhuisadvies: Azimut Bouwbureau  

Oplevering: 2013/2014 

 

In het monumentale Landgoed Oosterhout 

in Nijmegen Noord ontstaat een 

Passiefhuiscomplex met vier L‐vormige delen 

op de hoeken van een carré waarover de zes 

woningen en enkele algemene ruimten zijn 

verdeeld. 

Bij planning en uitvoering spelen de 

principes van de Trias Energetica 

(energie‐efficiëntie), levensduur en 

woonkwaliteit een bepalende rol. De 

uitvoerende partijen werken samen in 

bouwteamverband dat wordt georganiseerd 

volgens de Lean‐methode. De uitdrukkelijke 

wens van de opdrachtgevers is om met dit in 

alle opzichten duurzame project een accent 

te zetten op de Nederlandse bouwtraditie en 

als inspiratiebron te dienen voor 

toekomstige bouwprojecten. 

 

Bijzonderheden architectuur 

• 4 kwadranten om een binnenplein 

• metselwerk plint 

• stukwerk  

• pannengevel 

• zuid‐georiënteerde gevelopeningen 

 

Opbouw Casco K1, K2, K3 
Fundering 

• heipalen en balken 

• kimstrook thermisch onderbroken met 

Perinsul HL 

Vloer   

• XPS isolatie λ=0,035 W/(mK), 350mm, 3 

laags verlijmd en dmv “dennenbomen” 

verankerd aan betonnen vloer 

• in het werk gestorte betonnen vloer, 

monoliet afgewerkt  

u‐waarde: 0,097 W/(m
2
K) (Rc: 10,12) 

Gevel 

• Gipskartonplaat 

• OSB‐beplating (naden afgeplakt) 

• HSB‐element met I‐liggers en 

cellulosevulling λ=0,039 W/(mK), 400mm 

• DHF‐plaat (=dampopen) 

Afwerking:  

• Geventileerde spouw 

• Plint metselwerk/stukwerk (Strikotherm 

Bluclad Open Systeem) 

u‐waarde: 0,114 W/(m
2
K) (Rc: 8,57) 

Dak 

• Gipskartonplaat 

• OSB‐beplating (naden afgeplakt) 

• HSB‐element met I‐liggers en 

cellulosevulling λ=0,039 W/(mK), 400mm 

• DHF‐plaat (=dampopen) 

• Regelwerk en dakpannen 

• u‐waarde: 0,123 W/(m2K) (Rc: 7,93)  

Ramen 

• Smartwin met Unitop 0.50/0.60  ‐ 55 – 

UNIGLAS en Swisspacer V 

• Inbouwdetail thermisch optimaal 

• u‐waarde gemiddeld: 0,695 W/(m2K)  

Luchtdichtheid 

n50≤ 0,6/h (qv‐10: 0,158l/s*m²) 

 

Aansluitdetails  

thermisch   geoptimaliseerd, o.a: 

• kozijnaansluitingen/dorpeldetail 

• balkonoplegging  

• onderbroken kimstrook tpv  

fundering 

• uitneembare geïsoleerde  

sunscreens 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet: Generatie Wooncomplex Landgoed Oosterhout 

 



Installatie 
Ventilatie 

• Balansventilatie  

• Wtw‐unit: Paul Novus 450 (89% 

norm) 

• Ventilatievoud normaal bedrijf 

• Thermische isolatie buitenluchtkanalen 

100mm λ=0,04 W/(mK) 

• Filter: G3/F7 

Warmtedistributie 

• Centrale ketel voor verwarming en 

warmwater van alle woningen

• Houtsnipperkachel (merk: KWB Multifire 

50 kW)  

• Centraal opslagvat in ketelhuis

• Decentrale boiler in woningen

• Geïsoleerde Upenor‐duoleiding

 

Zomercomfort 
Buitenzonwering 

De ramen in de oost‐, zuid‐ en westgevel zijn 

voorzien van domotica

buitenscreens. Hiermee wordt opwarming 

van het gebouw tegengegaan. 

Zomernachtventilatie 

De balansventilatie (via bypass) brengt koele 

nachtlucht het gebouw binnen en zorgt voor 

uitkoeling. 

Ook is per vertrek minimaal 1 te openen 

raam en kan de hele woning natuurlijk 

worden gespuid. 

 

Energieverbruik (voorbeeld K3)
15kWh/m2a  

(=1/10 van gemiddelde NLse woning)

 
 

Verbruik Primaire energie  

Verwarming 

Hulpenergie 

Warm tapwater 

Hulpenergie 

Ventilatoren 

Verlichting 

Huishoudelijk verbruik 

Totaal 

 

CO2-equivalent kg/a 

 

unit: Paul Novus 450 (89% vlgs PH‐

entilatievoud normaal bedrijf ≤ 0,4/h 

hermische isolatie buitenluchtkanalen 

voor verwarming en 

warmwater van alle woningen:  

: KWB Multifire 

in ketelhuis 

in woningen 

duoleiding 

en westgevel zijn 

voorzien van domotica‐gestuurde 

buitenscreens. Hiermee wordt opwarming 

van het gebouw tegengegaan.  

balansventilatie (via bypass) brengt koele 

nachtlucht het gebouw binnen en zorgt voor 

Ook is per vertrek minimaal 1 te openen 

raam en kan de hele woning natuurlijk 

Energieverbruik (voorbeeld K3) 

NLse woning) 

Kosten (voorbeeld K3)
Excl. Ontwikkelingskosten

• Grondwerk, terrein, riolering, straatwerk

• Fundering, metselwerk, b.g. vloeren

• HSB, casco, afwerkingen wand en dak, 

trappen, balkons 

• W‐installaties, ketel, warmwatersysteem, 

riolering, water(warm), cv

• E‐installaties, elektra, data, domotica, 

screens, keuken+apparatuur

• Kapschuur, overige opstallen

 

€ 432.889 incl BTW =  €2.042/m

Betrokken partijen 
Directievoering/Lean-planning: 
Ariens Vastgoed onderhoud
Architect: Pieter Waghter 

Bouwkundig advies: Azimut 
Bouwbegeleiding: Promantor
Fundering/metselwerk: Van Campen Bouw
Gevels en dak: VDM 
Kozijnen: Smartwin 
Installatie: Babel en Partners
Houtsnipperkachel: Atechpro
Electra: Hoogveld 
Domotica: EGT 
Grondwerk: Meerinfra 
Blowerdoortest: De Goede Toezicht
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GWLO in steekwoorden

Sociaal en Sociaal en Sociaal en Sociaal en levensloopbestendiglevensloopbestendiglevensloopbestendiglevensloopbestendig
PassiefhuisprincipePassiefhuisprincipePassiefhuisprincipePassiefhuisprincipe
DampDampDampDamp----open constructieopen constructieopen constructieopen constructie
KierdichtKierdichtKierdichtKierdicht    
BBBBalansventilatiealansventilatiealansventilatiealansventilatie    
Natuurlijke materialenNatuurlijke materialenNatuurlijke materialenNatuurlijke materialen
CO2CO2CO2CO2----neutrale verwarmingneutrale verwarmingneutrale verwarmingneutrale verwarming
Bijna energieBijna energieBijna energieBijna energie----neutraalneutraalneutraalneutraal

K3) 
ntwikkelingskosten, incl.  

Grondwerk, terrein, riolering, straatwerk 

Fundering, metselwerk, b.g. vloeren 

HSB, casco, afwerkingen wand en dak, 

installaties, ketel, warmwatersysteem, 

riolering, water(warm), cv 

elektra, data, domotica, 

screens, keuken+apparatuur 

Kapschuur, overige opstallen 

2.042/m
2
 = € 656/m

3 

 
planning:  

Ariens Vastgoed onderhoud 
 

Bouwkundig advies: Azimut Bouwbureau 
Bouwbegeleiding: Promantor 
Fundering/metselwerk: Van Campen Bouw 

Installatie: Babel en Partners en TKI 
Houtsnipperkachel: Atechpro 

Goede Toezicht 

 

n steekwoorden 

levensloopbestendiglevensloopbestendiglevensloopbestendiglevensloopbestendig    
PassiefhuisprincipePassiefhuisprincipePassiefhuisprincipePassiefhuisprincipe    

open constructieopen constructieopen constructieopen constructie    

Natuurlijke materialenNatuurlijke materialenNatuurlijke materialenNatuurlijke materialen    
neutrale verwarmingneutrale verwarmingneutrale verwarmingneutrale verwarming    

neutraalneutraalneutraalneutraal    



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


