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NIEUWSBRIEF (3) BOUW PASSIEFHUIS 

MARTINUS WIJMA EN LOUWINA VAN NOORD 

TOLHUISWEG 21 IN HEERENVEEN 

 
Beste allen, 
(update 28 december 2014) 

Wij ontvangen leuke reacties op onze 

nieuwsbrieven, m.n. voor de 
informatie over de “passiefbouw” 

bestaat serieuze belangstelling. Dank, 
het stimuleert ons om deze informatie 

te blijven delen! 
 

In de afgelopen weken hebben we 
veel tijd besteed aan het verder 

gereed maken van de schuur/carport. 
Ook is begin december een heus 

bouwbord geplaatst. Tot slot staan de 
laatste weken van 2014 in het teken 

van opruimen en verhuizen. 

In deze nieuwsbrief een verslag van 
onze werkzaamheden. 

Ontwerp: Architectenburo Sipma-Heerenveen 

 
   

    
 
 …zo was het………       …zo is het nu…. 
 
 

Bouwbord 
 
  

Op de bouwlocatie is begin december een heus 
bouwbord geplaatst.  

Hiermee willen we (ook) laten zien dat we bezig 
zijn met een bijzonder huis. 

 
De verschillende bedrijven die betrokken zijn bij 

de bouw van onze woning zijn belangrijke 
schakels in de integrale aanpak die nodig is voor 

de bouw van een passiefhuis. Al deze bedrijven 
leveren hun toegevoegde waarde aan 

energiezuinig bouwen.
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….Ondertussen…. 
 

Nadat eind november de betonvloer is gestort, 
wordt er bij Kramer’s Bouwbedrijf in 

St.Nicolaasga druk gewerkt aan de 
voorbereiding van de houtskeletbouw voor 

onze woning. 

 

 
 

 
Carport / schuur 

Ogenschijnlijk gebeurt er nu 
aan de Tolhuisweg 21 niets. 

Schijn bedriegt….. 
De schuur is geheel geïsoleerd 

en betimmerd, er is een zolder 
gemaakt en er is water en 

elektra aangelegd.  
 

Op de foto is verder goed 
zichtbaar dat het peil bij de 

carport 70 cm lager ligt dan 
het peil van de woning. We 

gaan dit ‘oplossen’ met een 
talud rondom het terras. 

 
 
 

  
 
 

De schuur is betimmerd en geheel geïsoleerd met EPS-freesafval. In een deel van de schuur 

hebben we een zoldertje gemaakt van 6 m2.  
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Tinus is hier bezig om water-en-elektra in de schuur te brengen (vanuit de 

bouwstroomkast/waterput). 
 

    
 

Hoekstra Installaties heeft de voorbereidingen voor een toilet in onze schuur gedaan. 
Tevens zijn er lichtpunten en overige elektra aangebracht. 
   

In de schuur hebben we nu een tijdelijke wasruimte ingericht met onze wasmachine en 
wasdroger. 
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Achtergrondinfo passief bouwen: 
 
 

Voor de liefhebbers weer even wat achtergrondinfo: 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij verteld 

dat isoleren voor het zgn. passief bouwen van 

het grootste belang is. Isoleren betekent de 
kou buiten de woning houden. Er mogen dan 

ook zo weinig mogelijk gaten (lees: ‘lekken’) 
worden aangebracht in de zgn. thermische 

schil van het huis.  
 

De gaten door dak en gevel moeten tot een 
minimum worden beperkt. In onze woning zal 

de afvoer van de (kleine) gasketel door het 
dak naar buiten gaan en ook de apparatuur 

van de balansventilatie vergt 2 buizen door 
het dak, nl. een inlaat en een uitlaat.  

 
Overigens: de eisen aan de thermische kwaliteit van de gebouwschil zullen alleen maar 

strenger worden in de toekomst, zo is onze verwachting. En dat zal niet alleen gelden voor 

nieuwbouw maar ook voor verbouw. Een hoogwaardige thermische schil vormt een 
belangrijke voorwaarde voor energie-efficiënte gebouwen en past in de eerste stap van de 

zgn. Trias Energetica. 
 

Verder hebben we zorgvuldig nagedacht om alle 
andere mogelijke gaten te voorkomen. Zo lopen er 

bijvoorbeeld voor de buitenverlichting reeds kabels 
via een mantelbuis vanuit de grond naar boven, in 

geen geval door de thermische isolatielaag heen. 
 

Tot slot: in onze keuken komt geen afzuigkap, maar 
we plaatsen een recirculatie-unit in een wasemkap.  

Dit houdt in dat de kookdampen niet via een afvoer 
naar buiten gaan, want dat zou wederom een gat in 

de thermische schil betekenen en daarbij veel 

warmteverlies. Via een (plasma-)filter 
(PlasmaMade®) komt de lucht volledig gezuiverd in 

de woning terug.  
 

Onlangs vernamen wij dat wij ook geen afzuigkap met een afvoer (meer) naar buiten mogen 
plaatsen in onze nieuw te bouwen woning. Per 1 januari 2015 geldt deze maatregel voor alle 

nieuwbouwwoningen. 
Deze nieuwe regelgeving anticipeert uiteraard op het Europese beleid dat in 2020 ieder 

nieuw te realiseren gebouw (woning dan wel utiliteitsbouw) (bijna) geen energievraag mag 
hebben. In de komende vijf jaar kan de bouwsector anticiperen op deze Europese 

regelgeving.  
 

Met de bouw van de woning aan de Tolhuisweg 21 in Heerenveen lopen wij dus in feite 5 jaar 
voor de muziek uit. De betrokken bedrijven leveren hun toegevoegde waarde en lopen 

daardoor met ons mee voor de muziek uit…! 
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Verhuizing 
Hoewel de bouw op schema ligt, is de planning dat we ons rond maart / april aan de 

Tolhuisweg 21 kunnen vestigen. De verkoopdatum van Woudsingel 12 is 5 januari 2015: 
inmiddels zijn wij verhuisd naar ons tijdelijk adres aan ’t Nannewiid in Oudehaske.  

We wonen aldaar in een prachtig gemeubileerd chaletje (echter zonder wasmachine….). 
 

 
Ons chaletje aan ’t Nannewiid…    …en ons uitzicht is absoluut niet verkeerd….! 

 
Al onze spullen staan nu tijdelijk in de opslag bij schildersbedrijf Jildert Venema in Gorredijk, 

waarvan acte. 
 

   
 
Tot slot 

Het is de bedoeling dat de houtskeletbouw eind januari 2015 wordt geplaatst. Verder willen 

we in januari een begin maken met het inrichten van het terrein tussen woning en schuur 
(terras, zwemvijver etc.).  

…..en de boer, hij ploegde voort…..   
    

 

Tot een volgende nieuwsbrief! 
 

Hartelijke groet, Tinus en Louwina      
 

Heerenveen / Oudehaske, 28 december 2014 
Tijdelijk adres: Badweg 32-01, 8465 NN Oudehaske 

 
 
 
 

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


