NIEUWSBRIEF (2) BOUW PASSIEFHUIS
MARTINUS WIJMA EN LOUWINA VAN NOORD
TOLHUISWEG 21 IN HEERENVEEN
Beste allen,
(update 29 november 2014)

De werkzaamheden voor de bouw
vorderen!
Na onze nieuwsbrief van 13 november
jl. hebben we veel tijd besteed aan het
isoleren en aanleggen van de vloer van
de woning.
Uiteraard hebben we de vorderingen
weer voor jullie vastgelegd.
zo wordt het……
Ontwerp: Architectenburo Sipma-Heerenveen

…zo was het………

…zo is het nu….

Vanaf 14 november 2014 zijn we bezig geweest met
de isolatie van de vloer van de woning met EPS.
Zoals jullie zien wordt dit EPS (piepschuim)
rechtstreeks op het zandbed gelegd, we hebben dus
geen ‘kruipruimte’ onder de woning.
Immers, een kruipruimte betekent kou onder de vloer.
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Collega Abe de Vries van Mouldcam heeft in zijn vrije tijd het isolatiemateriaal allemaal
op maat gesneden volgens een vooraf bedacht legplan.

….de eerste laag zit erin….

….bezig met de 2e laag…. (totale dikte 2x15 cm)

…2e laag zit er nu ook op, hier is Tinus bezig met de bekisting….

...de bekisting verstevigen met grond….

…de isolatielaag van EPS wordt daarna voorzien van plastic, dit
om te voorkomen dat het beton in de naden stroomt…en dan een
warmtelek zou veroorzaken…

…..2 lagen EPS en bekisting klaar…
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….de ijzervlechters zijn op 24 november langsgeweest, in één dag klaar…
(meer dan 3000 kilo wapeningsnet)

…diverse leidingen zijn inmiddels aangebracht, w.o. die van het centraal
stofzuigsysteem…

En dan: beton storten! Op donderdag 27 november groot materieel op de Tolhuisweg 21.

…en zo ziet het er op de vrijdagochtend 28 november uit…
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De laatste dakpannen voor de carport zijn op vrijdag 28 november gelegd (vertraging vanwege een verkeerde levering).
Het type dakpan van de carport komt ook op de woning.
En de houtkleur van de carport is dezelfde als de achtergevel van de woning.

Voor de liefhebbers even wat achtergrondinfo:
Zoals uit het isoleren van de begane grondvloer (Rc=9) wel
blijkt, staat onze woning in het teken van de kou buiten de
woning houden. We bouwen nl. een zgn. passiefhuis. De
kenmerken van een passiefhuis zijn:
 Energieverbruik per m2 = maximaal 15 KWh per jaar
 Luchtdicht bouwen (blowerdoor test)
 Balansventilatie met WTW (warmteterugwinning)
Deze kenmerken zorgen niet alleen voor een fikse besparing
in de energielasten, ook draagt een passiefhuis daardoor bij
aan duurzaamheid. Door de combinatie van optimaal isoleren en gebruik van zgn. passieve
warmtebronnen is de warmtevraag in ons passiefhuis minimaal. Deze warmtebronnen zijn de zon, onze
huishoudelijke apparaten maar ook wij als bewoners. Daarnaast zorgen zonnepanelen voor een jaarlijkse
elektriciteitsproductie van 3500 KWh.
De verwarming van onze woning zal plaatsvinden via luchtkanalen; de warmte wordt uit een warmwatervat
gehaald. Dit warmwatervat wordt opgewarmd door zonne-energie en waar nodig met een kleine cv-ketel.
Ons passiefhuis zal 10 keer minder energie verbruiken voor verwarming dan een gemiddelde bestaande
woning. En in vergelijking met een huidige nieuwbouwwoning (uitgevoerd conform het Nederlandse
Bouwbesluit) wordt het verbruik van energie 4 à 5 keer minder. Wij verwachten een verbruik van 260 m3
per jaar. Tegelijkertijd zorgt de isolatie samen met de noodzakelijke zonwering er in de zomer voor dat de
woning nagenoeg niet ‘opwarmt’.
De komende decembermaand zullen we vnl. gebruiken voor verhuizen, productie van HSB
(houtskeletbouw) en kozijnen met driedubbelglas. Planning van de plaatsing van HSB is begin januari
2015. En dan wonen wij inmiddels op ons tijdelijk adres aan ’t Nannewiid…. Tot een volgende nieuwsbrief!
Hartelijke groet, Tinus en Louwina
Heerenveen, 29 november 2014

Redactie, foto’s en opmaak door www.tekstwerkvannoord.nl
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