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Active House staat voor een methode om een duurzaam gebouw te 

realiseren waarbij de bewoner centraal staat: een gebouw dat de levens 

van zijn bewoners gezonder en comfortabeler maakt, zonder het 

klimaat negatief te beïnvloeden. Een korte inleiding op de visie en 

hoe Active House omgaat met daglicht en ventilatie.

Tekst: ir. Kitty Huijbers en ir. Harm Valk, Nieman Raadgevende Ingenieurs  Beeld: SBRCURnet en Architectenbureau Van Manen

In tegenstelling tot enkele andere duurzaamheidsprinci-
pes wordt bij Active House gekeken naar meer aspecten 
dan energiegebruik alleen. Duurzaamheid wordt be-

oordeeld op drie onderdelen: comfort, energie en milieu. 
Binnen deze onderdelen zijn diverse criteria van belang 
waarop Active House-gebouwen worden getoetst, zoals 
daglicht, binnenluchtkwaliteit, energiegebruik maar ook 
waterverbruik en hoeveelheid gerecycled materiaal. De 
criteria moeten worden berekend om te bepalen welke 
score is behaald. Daarmee verschilt Active House van 
andere duurzaamheidslabels: er is geen sprake van een 
enkele grenswaarde, of van een overall-score, maar er 
wordt inzicht gegeven in hoe het gebouw scoort op een 
groot aantal parameters. Deze scores worden vervolgens 
omgezet in een radardiagram (zie afbeelding rechtsonder). 
Het ingekleurde vlak wordt groter naarmate het gebouw 
meer voldoet aan de criteria van Active House.

Daglicht
Een belangrijk aspect binnen Active House is daglicht. 
Daglicht is namelijk erg belangrijk voor onze gezondheid. 
De kleur van daglicht verandert gedurende de dag: in de 
ochtend zorgt een ‘blauw’ licht dat we wakker worden, ge-

durende de dag maakt ons lichaam stoffen aan waarmee 
we ’s nachts kunnen slapen. Ons biologisch ritme is dus 
voor een groot deel afhankelijk van daglicht. Zicht op de 
lucht en een groene omgeving zijn bovendien rustgevend.
Binnen Active House wordt in eerste instantie gekeken naar 
de hoeveelheid daglicht in de verblijfsruimten, net zoals in 
het Bouwbesluit. Maar nu is de hoeveelheid licht in de minst 
scorende ruimte bepalend. Bovendien wordt beoordeeld op 
de daglichtfactor, die meer overeenkomt met de hoeveel-
heid licht in een ruimte. In Active House wordt er tevens ge-
keken naar licht in gangen en trappen, zodat er in het hele 
gebouw daglicht binnenkomt. Ook het aantal uren dat direct 
zonlicht in de ruimten komt, is heel belangrijk en wordt mee-
genomen in de score. Er worden aanbevelingen gegeven 
over maximaal doorzicht van het glas en het minimaliseren 
van schitteringen, zodat het zicht prettig is. Uitzicht op de 
omgeving en de lucht is eveneens van belang.
Veel licht betekent toepassen van glas. In de zomer kan er 
door het glas veel zonnewarmte binnenkomen, waardoor 
het gebouw oververhit kan raken. Er worden dan ook eisen 
gesteld aan de maximale temperatuur in de woning. Het 
toepassen van buitenzonwering biedt de mogelijkheid om 
glas toe te passen en oververhitting te voorkomen.

Duurzaamheidsprincipe meer dan energiegebruik alleen

Licht en lucht in 
Active House

annemer

Duurzaamheid 

volgens het Active 

House-principe 

wordt beoordeeld 

op drie onderdelen: 

comfort, energie 

en milieu.

Hoe groter het 

ingekleurde vlak, 

hoe meer het 

gebouw voldoet 

aan de criteria van 

Active House.

32-33_activehouse.indd   32 14-04-14   09:52



33

Duurzaamheidsprincipe meer dan energiegebruik alleen

Ventilatie
Omdat bij Active House gezondheid een centraal thema is, 
krijgt ventilatie veel aandacht. In een Active House zijn 
 altijd ruim voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig.  
In elk gebouw is het belangrijk om te ventileren om verse 
lucht toe te voeren, het CO2-gehalte omlaag te brengen, 
vieze luchtjes te verdrijven en vocht uit keuken en bad-
kamer af te voeren. Tegelijkertijd kan er door natuurlijk te 
ventileren koude lucht naar binnen worden gehaald, waar-
door het gebouw afkoelt. Om het gebouw weer op te war-
men, is energie nodig.
Er zijn veel systemen op de markt om het energiegebruik te 
minimaliseren bij natuurlijke ventilatietoevoer, zoals CO2-
sturing. Daarbij wordt er precies zoveel geventileerd als  
nodig is om de binnenlucht fris en gezond te houden. Door 
zelfregelende roosters toe te passen, gaan de ventilatie-
roosters bij hoge winddruk dicht waardoor er bij harde wind 
geen tocht ontstaat.
Een andere mogelijkheid is om volledig mechanisch te ven-
tileren, waarbij warmteterugwinning wordt toegepast. Hier-
bij wordt de toegevoerde lucht voorverwarmd waardoor er 
minder energie nodig is om ruimten te verwarmen; een erg 
energiezuinig systeem. Bij dit systeem moet wel aandacht 
worden besteed aan het schoonhouden van de installatie. 
Daarnaast maakt de ventilatie-unit van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem wat meer geluid.
Active House kijkt niet alleen naar het energiegebruik van 
het gebouw, maar ook naar comfort van de bewoners. De 
luchtkwaliteit is van belang, maar ook de temperatuur in de 
zomer en in de winter. In deze visie past dan ook natuurlijke 
ventilatietoevoer, waarbij direct ‘frisse’ lucht van buiten 
wordt gehaald. Comfort van de bewoners kan ook beteke-
nen dat tochtklachten worden geminimaliseerd door toe-
passing van gebalanceerde ventilatie. Beide systemen kun-
nen aansluiten bij de wensen van de bewoner.
In al deze gevallen is het toepassen van grote, te openen 
 ramen belangrijk, zodat bewoners kunnen spuien als er be-
hoefte is aan extra frisse lucht. In de zomer kan er via deze 

Impressie van de 

twee-onder-een-

kapwoning van 

Bouwbedrijf  

GJ van der Hulst 

BV uit Lisse.

Natuurlijke en mechanische  
ventilatie 
In de projecten van Bouwbedrijf GJ van der Hulst BV uit Lisse wordt een 
combinatie van zowel natuurlijke als mechanische ventilatietoevoer toe-
gepast. In de woonkamer is een systeem aangebracht met decentrale ge-
balanceerde ventilatie met warmteterugwinning, wat past bij de gewenste 
kamertemperatuur van ongeveer 20 °C. In de slaapkamers is sprake van 
 natuurlijke toevoer, zodat het koel is tijdens het slapen. Door twee systemen 
te combineren, wordt een goede balans gevonden tussen energiezuinig-
heid en comfort. Naast daglicht in de verblijfsruimten worden er ook dak-
lichten geplaatst voor licht in het trappenhuis en op de overloop. “Wij willen 
de bewoners van ‘onze’ huizen een comfortabele leefomgeving bieden, die 
zo is opgebouwd dat het milieu minimaal wordt belast. Een huis dat een 
echt huis is, met een goed binnenklimaat en met respect voor de natuurlijke 
omgeving”, aldus directeur Yvonne van der Hulst.

ramen overdag en ’s nachts extra worden geventileerd 
voor koeling van het gebouw.

Meer dan woningen
Active House gaat niet alleen over woningen, het principe 
kan ook worden toegepast op utiliteitsbouw. Met name in 
scholen is de ventilatie een belangrijk aandachtspunt.  
Met de visie van Active House kan goed worden gekeken 
naar de juiste balans tussen comfort, energiezuinigheid en 
gebruiksgemak. De mogelijkheden die Active House biedt 
voor het binnenhalen van licht en lucht, vereisen een ac-
tieve houding van de gebruiker: te openen ramen moeten 
worden bediend. Veel glas op het zuiden kan voor over-
verhitting zorgen en vraagt om een goede bediening van 
zonwering. Active House is een visie op een duurzame, 
comfortabele woning met veel daglicht en frisse lucht. De 
bewoner staat centraal, maar moet zelf ook aan de slag.  
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