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Eco-(Logisch) bouwen 
Bij het bouwen van een huis draait alles om de harmonie tussen wonen, werken en leven. 

Maar vooral de omgeving waarin wij wonen en toekomstige generaties zullen wonen 

is een belangrijk beslispunt bij het kiezen van een Planhuswoning. Duurzaamheid heeft 

de toekomst en daarom implementeren wij die duurzaamheid in alle facetten van onze 

woningen. Dankzij de samenwerking met diverse partijen is de garantie voor Eco-(Logisch) 

bouwen hierdoor gewaarborgd. Planhus is bekend om haar veelzijdigheid in bouwcon-

cepten. Of het nu gaat om themagericht bouwen, een nieuw project, een bestaande 

wijk, een rijtjeswoning, twee onder één kap of vrijstaand, Planhus ontwikkelt het graag in 

samenwerking met u. Voorts zijn wij gespecialiseerd in het bouwen voor de niet klinische 

zorg en het realiseren van projecten. Wij laten u graag kennismaken met de innovatieve, 

energiebesparende en duurzame kwaliteiten van Planhus. U zult ontdekken dat elk pro-

duct van Planhus door de ongeëvenaarde mogelijkheden veel voordelen biedt.

Custom made
Planhus realiseert, in samenwerking met onder andere gemeenten, architecten, woning-

corporaties en projectontwikkelaars, de meest uiteenlopende projecten. Stuk voor stuk 

uniek in al haar facetten. Ook denken wij, vanuit een eigen visie, planmatig mee bij de 

ontwikkeling van nieuwe woonwijken en spelen op die manier in op de behoeften van 

gemeenten. Wij leveren kwaliteit die hoger is dan de geldende normen en gericht op de 

toekomst. Wij pasten ecologisch bouwen al toe voordat het maatschappelijk een issue 

werd. Naast een uitmuntende kwaliteit bieden wij concurrerende prijzen en een hoog-

waardige service.

Energieneutraal
De gerichte toepassing van duurzame bouwmaterialen, bouwsystemen en een integrale 

samenwerking met projectontwikkelaars en architecten leidt ertoe dat iedere Planhus-

woning uitermate energiezuinig is. Wij streven er naar om met een zo effectief mogelijk 

gebruik van materialen en energie een maximaal rendement voor de gebruikers en hun 

leefomgeving te realiseren. Op die manier zetten we nieuwe woonwijken in ontwikkeling. 

Daarin lopen we voorop, want een Planhuswoning die vijftien jaar geleden energieneu-

traal is gebouwd voldoet nu nog steeds aan de allerhoogste kwaliteitsnormen op het 

gebied van energieverbruik en toepassing van natuurlijke materialen. Wij passen de Euro-

pese richtlijnen op het gebied van EPC en CO2 reductie optimaal toe. Het hanteren van 

deze richtlijnen staat hoog in ons vaandel.



One Tonne Life 
De “carbon footprint” geeft aan wat de impact is van onze dagelijkse activiteiten op het milieu en 

de klimaatverandering. Het gaat daarbij om de broeikasgassen die geproduceerd worden door 

onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteit, verwarming en transport. 

Dat geldt zowel voor direct- als indirect energieverbruik. Hoe meer we kopen aan goederen en eerste 

levensbehoefte des te hoger de uitstoot is. De footprint wordt aangegeven in de eenheid kg CO2-

equivalent. De gemiddelde footprint in Nederland is zo’n 8,5 ton CO2 per jaar per persoon, terwijl het 

wereldwijde gemiddelde zo’n 4 ton is. Om de klimaatverandering tegen te gaan zouden we gemiddeld 

2 ton CO2 per jaar per persoon uit mogen stoten. In Zweden is de carbon footprint ruim 7 ton per persoon. 

De Europese richtlijnen voor 2020 zijn duidelijk genoeg, dus er staat ons nog veel te doen. 

Dit is dé reden geweest dat A-Hus, Vattanvall en Volvo de handen ineen hebben geslagen om 

gezamenlijk een uniek, innovatief en experimenteel project op te starten ‘One Tonne Life’, waarbij een 

gezin tot doel heeft om een uitstoot van maximaal 1 ton CO2 per persoon per jaar te realiseren. Ze gaan 

dat realiseren door o.a.:

•  te wonen in een super geïsoleerd, CO2 neutraal geproduceerd huis van A-hus, één van de grootste en 

meest innovatieve huizenleveranciers van Zweden;

•  eigen energie te produceren door middel van zonnepanelen. Wat men te veel opwekt gaat naar 

het aangesloten elektriciteitsnetwerk en als er te weinig is kan met het weer van het net terug halen.

Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de netwerkbeheerder en energieleverancier Vattenfall;

• water te verwarmen met thermische zonnepanelen voor tapwater en verwarming van de woning;

•  te rijden in een elektrische auto, de E30 van Volvo, één van de nieuwste elektrische auto’s in Europa, 

waarbij de panelen zorgen voor het opladen van de accu’s van de E30.

Belangrijk is om naast het produceren van energie ook de bewustwording van de consument 

te veranderen op het gebied van voedsel, omgaan met energie, reizen, auto, etc. De familie 

wordt gecoacht door deskundigen van de Zweedse keten ICA en Siemens. Volg deze en nieuwe 

ontwikkelingen van ‘One Tonne Life’ op onze site www.planhus.nl 

ICA will meet the family’s 
grocery needs and help the 
family reduce their climate 
impact from the food they 
eat: “By participating in ‘One 
Tonne Life’ we hope to find 
new ways of involving our 
customers in simple but 
significant choices both in 
our supermarkets and in their 
kitchens at home.”

ICA

Siemens has equipped the 
home with world-class house-
hold appliances renowned for 
their low energy and water 
consumption. “Our aim is to 
contribute new technology 
to ensure that tomorrow’s 
household can continue to 
live as comfortably as it does 
today, but with due care for 
the environment.”

Siemens

The companies behind the initiative Solutions partners

A-hus

Peter 
Mossbrant

Maria 
Smith

Martin 
Knobloch

The house was developed by wooden house 
experts A-hus: “Our goal is to make low-
energy wooden houses available for a broad 
market. More people should be able to live 
climate-smart without having to compromise 
on comfort, function or design.”

Olle 
Axelson

The family drives a battery-powered Volvo C30 
Electric which is recharged using renewable 
energy and has a range of up to 150 km on 
a fully charged battery: “We will demonstrate 
that it is perfectly feasible for a regular family to 
own and drive an electric car.”

Vattenfall

Volvo

Annika 
Ramsköld

Vattenfall delivers renewable electricity from 
windpower and hydropower and supplies 
the house with smart new technology to 
measure the family’s electricity consumption 
in real time: “‘One Tonne Life’ reflects the 
sustainable society in micro-format, and in 
such a society a smart and properly tailored 
energy system is a basic requirement. With 
the family’s help we aim to show that it is 
necessary to have both new technology and 
know-how about what consumes energy in 
the home in order to live truly climate-smart.”

www.onetonnelife.com

The One Tonne Life project is an initiative by:

In cooperation with:

In order to stop the process of climate change, our emissions of 

greenhouse gases must be drastically reduced. This requires constructive 

cooperation to advance from individual low-carbon dioxide products to 

a systematic climate-smart lifestyle. That is why A-hus, Vattenfall and 

Volvo Cars got together to initiate a joint project entitled “One Tonne Life”.

Tackling 
the climate 
challenge
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Milieu eisen
De aarde is kwetsbaar. Ze warmt op. Bossen worden gekapt en het klimaat verandert 

zichtbaar. Dit is ook de zorg van Planhus. Daarom worden Planhuswoningen gebouwd van 

gecertificeerd kwaliteitshout, afkomstig van geselecteerde bossen, waar de bomen langzaam 

groeien en na 85 jaar worden gekapt. Voor elke gerooide boom worden drie nieuwe bomen 

geplant. Hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen is het enige bouwmateriaal wat hele-

maal regenereerbaar is. Op deze manier zorgt Planhus ervoor dat het milieu zo weinig mogelijk 

wordt belast en de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties gewaarborgd is.

Duurzaamheidbeleid
Planhus streeft naar duurzaamheid bij al haar activiteiten. De doelstellingen in het Planhus 

duurzaamheidbeleid zijn continu:

•  Aandacht en bewustzijn van het positieve effect van de bestaande natuurlijke cyclussen en 

hiervan gebruik te maken op een zorgvuldige en spaarzame manier;

•   Streven naar een zo effectief mogelijk ge- en verbruik van energie en andere natuurlijke 

bronnen;

• Streven naar het minimaliseren, dan wel voorkomen van het gebruik van stoffen en

• hulpmiddelen die de natuurlijke leefomgeving aantasten;

•  Verbetering van de (bouw)processen en materialen om de natuur te beschermen.

Afval bestaat niet!
Afval bestaat niet! Planhus analyseert en verbetert voortdurend al haar toegepaste mate-

rialen op hergebruik met als doel het voorkomen of verminderen van onbruikbaar afval. Dit 

heeft de laatste jaren geresulteerd in het bouwen van woningen met materialen die voor 99 

procent herbruikbaar zijn. Door deze materialen-kringloop is bijvoorbeeld het hout van een 

Planhuswoning herbruikbaar als grondstof voor de papierindustrie. 



VREDEMAN DE VRIES PRIJS

a r c h i t e c t u u r  2 0 0 8

Het innovatieve bouwconcept van Planhus is:
•  EPC (EnergiePrestatieCertificaat) gecertificeerd en voldoet aan de strengste 

 EPC-normen uit het bouwbesluit;

•  ISO 14001 gecertificeerd: bij het milieumanagementsysteem van Planhus wordt 

 structureel aandacht besteed aan het milieu in de bedrijfsvoering;

•  PEFC gecertificeerd en wordt geheel gebouwd van hout uit duurzaam beheerde bossen;

• CO2 verlagend/passieve woonconcepten.



Trias Energetica 
Alle geleerden zijn het er over eens. Als je iets wilt op het 

gebied van energiebesparende maatregelen dan moet 

je beginnen met de basis en dat is de bouwkundige schil 

van de woning. Planhus is al jaren koploper op het gebied 

van hoog geïsoleerde woningen. 

Energiezuinigheid
Een Planhuswoning staat niet alleen garant voor comfort, luxe en kwaliteit maar ook voor 

energiezuinigheid. Elke Planhuswoning kent daarom een extreem goede isolatie. Een 

Planhuswoning is onder andere uitgevoerd met 3-laags HR+++glas dat maximaal op de 

energiebehoefte bespaart. Ook een gebalanceerd ventilatiesysteem waarmee tot 97 

procent van de warmte van de af te voeren lucht wordt teruggewonnen is standaard in een 

Planhuswoning. Door onze specifieke kennis van diverse technieken komen wij tot de meest 

efficiënte energieoplossingen.

Low Energy Woning
Met dit bouwsysteem zijn de vloeren, gevel- en dakelementen nog beter geïsoleerd, 

waardoor het energieverbruik nog lager ligt. Zonder dat de bewoner aan comfort hoeft in te 

leveren. Deze woningen kenmerken zich door een groen A++ energielabel.

 

Passieve woningen
Met dit bouwsysteem gaan we nog een stap verder. Deze woningen kenmerken zich 

door het minimaal toepassen van installatiesystemen. De woningen hebben een lage 

energiebehoefte van maximaal 15KwH per m2 per jaar. Bij de verwarming van een 

Planhuswoning wordt optimaal gebruik gemaakt van passieve energievoorzieningen. Door 

die minimale energiebehoefte, in combinatie met het toepassen van de juiste materialen 

en productiewijze, wordt een enorme stap gezet in de CO2-reductie en wordt het milieu 

minimaal belast. 

  1. beperk de energievraag

  2. gebruik duurzame energie

           3. indien nodig, gebruik 
      fossiele brandsto�en zo 
e�ciënt en schoon mogelijk



De kracht van hout
Knapperend houtvuur staat garant voor warmte en comfort. Deze warmte is terug te 

vinden in een Planhuswoning. Elegante vormen, comfort en natuurlijke materialen, dat 

zijn de charmes van Zweeds wonen. Dankzij de speciale manier van bouwen en afwerken 

is een Planhuswoning bestand tegen de meest extreme weersinvloeden en hebben de 

woning een extreem lange levensduur. 

Zo krijgt u een onderhoudsarme woning met ongekend lange levensduur. En de speciaal 

ontwikkelde milieuvriendelijke verfsystemen heeft als gevolg dat een Planhuswoning maar 

één keer in de twaalf jaar geverfd hoeft te worden!



Levensloopbestendig bouwen 

De unieke innovatieve bouwsystemen van Planhus zijn van twee tot zes bouwlagen in hout 

skeletbouw mogelijk. Het levensloopbestendig Planhus bouwconcept is eenvoudig te revitaliseren, 

binnenruimten kunnen zeer gemakkelijk worden aangepast, zonder extreme verbouwkosten. Door 

de vrije draagconstructies kunnen indelingen makkelijk gewijzigd worden naar andere woon- of 

gebruikersfuncties. Dat is bouwen voor de toekomst op een duurzame manier! 

De voordelen van het bouwconcept van Planhus:
•  Lage bouwrentekosten;

• Door veranderingen is het woonconcept eenvoudig te wijzigen;

• Hoog wooncomfort met een goed binnenklimaat;

• Gezond wonen;

• Veel licht en ruimte;

• Energie producerende woonconcepten beschikbaar;

• Laag energie verbruik;

• Levensloopbestendig door flexibele constructies;

• Snelle bouwmethode;

• Veilig bouwen met het BouwGarant-certificaat;

• Weinig onderhoud;

• Kwalitatief hoogwaardige, natuurlijke en milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Kortom, niet alleen prettig, maar ook verantwoord, duurzaam en prettig wonen!



Duurzaam hout

ISO 90014 beheerde bossen

 Terugplant verplichting per omgekapte boom van drie stekken 

PEFC keurmerk

Buitenbekleding (gevels) van fijnbezaagd hout

Constructie van HSB (hout skelet bouw)

 Geen afvalmateriaal bij productie van de woning 

 Bij het slopen van de woning kunnen alle materialen gerecycled worden

 Water gedragen verfsystemen voor buitenbekleding 

Glaswol isolatie

Toepassing natuurgips

Adviseren in energiebesparende maatregelen

Kennis van energiezuinige, comfortabele en gezonde woningen



Innovatieve bouwconcepten
Planhus is bekend om haar veelzijdigheid in bouwconcepten. De unieke innovatieve 

bouwsystemen van Planhus zijn van twee tot zes bouwlagen in hout skeletbouw mogelijk. 

Of het nu gaat om een vrijstaande woning, twee onder één kap, rijtjeswoning, themage-

richt bouwen of een vakantiewoning, wij staan voor u klaar. Planhus heeft alle kennis in 

huis en ontwikkelt het graag in samenwerking met u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franchise Keurmerk
Planhus Nederland bezit het predikaat initiële beoordeling voor franchiseformules.

DEZE ORGANISATIE BEZIT HET
PREDICAAT INITIELE BEOORDELING VOOR

STARTENDE FRANCHISEFORMULES

FRANCHISE KEURMERK: DE OBJECTIEVE KIJK OP FRANCHISE
Er bestaan ongeveer 600 franchiseformules in Nederland en dat aantal neemt nog steeds toe. (Startende) franchisenemers 
krijgen tegen relatief lage investeringen veel know-how en goede ondersteuning van de franchisegever en hebben een minder 

hoog ondernemersrisico.

Iedere formule heeft voor dat proces eigen procedures en richtlijnen, maar tot voor kort bestond er geen objectief instrument om 
het effect daarvan te toetsen. Daardoor lijkt de gang van zaken in een formule vaak prima in orde, terwijl de aangesloten franchise-
nemers dat niet zo beleefden. Het gevolg daarvan? Verminderde transparantie, problemen met de communicatie en gebrek aan 
slagvaardige formuleontwikkeling. Bovendien wordt het voor kandidaat-franchisenemers lastig goed gemotiveerd te kiezen voor 

de franchiseformule.

Het Franchise Keurmerk maakt objectieve toetsing van het kwaliteitsmanagement van franchiseorganisaties wel mogelijk. Dat 
komt doordat de analyse voor het keurmerk de nadruk legt op de werkelijke beleving van de formule onder de franchisenemers. 
Daarnaast komt in de analyse de naleving van de interne procedures uitgebreid aan de orde. Het analyse- en certificerings-

traject omvat zes organisatorische elementen:
relatie, strategie, contract, financiën, werving & selectie, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Certificering met het Franchise Keurmerk is mogelijk voor iedere formule, al dan niet lid van een bestaande branchevereniging.

TRAJECT
Het analyse- en certificeringstraject is wetenschappelijk onderbouwd en bestaat uit de expertanalyse.

Dit is een beoordeling van de procedures en de wijze van hantering, onder meer of de procedures voldoen aan de
Europese erecode inzake franchising. De beoordelingen worden uitgevoerd door externe experts op de diverse deelgebieden.

RAPPORT EN CERTIFICERING
Deze franchiseorganisatie beschikt over een zeer specifiek rapport met daarin per organisatorisch element een toelichting op 
de behaalde resultaten. Uit de analyse is gebleken dat deze startende organisatie aan de gestelde eisen voldoet voor het 
Predicaat Initiele Beoordeling. U kunt desgewenst het rapport opvragen bij de contactpersoon van de franchiseorganisatie. 

Indien de formule een groei van vijf franchisenemers bereikt, dient zij het volledige Franchise Keurmerk traject te starten.
 

TOETSING
Het Franchise Keurmerk is een onafhankelijke organisatie die franchiseorganisaties beoordeelt, certificeert en continu 
controleert. Uiteraard wordt het Franchise Keurmerk ook zelf jaarlijks getoetst. Deze toetsing vindt plaats via het 
Keurmerkinstituut, die de organisatie controleert op onafhankelijkheid, objectiviteit, betrouwbaarheid en werkwijze conform de 

norm NEN-EN 45011 en ISO/IEC Guide 65.

Stichting Franchise Keurmerk - Postbus 1727 - 5200 BT - ’s-Hertogenbosch - 073-6131434 - info@franchisekeurmerk.nl
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