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Oss draait proefproject voor zuinige woningen

Jordy Boerakker krijgt energie
van nieuw huurhuis, letterlijk
Vier huizen, vier
verschillende
installaties. Dat is
de basis van een Oss’
proefproject dat
meer moet leren
over energiezuinige
woningen.
Paul Driessen
Oss

et dak vol zonnepanelen verraadt de locatie
van De Groene Brink,
een nieuw proefproject
voor energiezuinig wonen aan de Driek van Erpstraat in
Oss. Hier zijn in het oude ontmoetingscentrum van De Brink vier
identieke woningen gemaakt, met in
elk huis een andere energie-installatie. Initiatiefnemers BrabantWonen,
onderhoud- en renovatiebedrijf Caspar de Haan en Kemkens Installatieburo BV houden het verbruik in de
vier huizen de komende jaren in de
gaten. De kennis die ze opdoen, gebruiken ze voor ver- en nieuwbouwprojecten in de toekomst.
Voor Jordy Boerakker uit Oss is dat
min of meer bijzaak. Hij huurt een
van de vier huizen en kreeg begin
maart de sleutel. ,,Ik stond al ingeschreven voor een woning toen ik dit
project voorbij zag komen.”

H

Terugverkopen
Met een aantal groene studies achter
de rug heeft Boerakker duurzaamheid hoog zitten. Hij meldde zich aan
voor De Groene Brink en kreeg na
een goed gesprek te horen dat hij een
van de gelukkigen is. Boerakker betaalt gewoon huur en doet een duit
in het zakje voor toekomstige duur-

zaamheidsprojecten van de corporatie. Daar staat tegenover dat hij een
deel van de met panelen opgewekte
stroom mag terugverkopen aan de
energieleverancier. ,,Het loont voor
mij dus om zuinig met energie om te
gaan.”
Op de site van BrabantWonen doet
de jonge Ossenaar verslag van zijn
woonervaringen en drie jaar lang
moet hij zijn huis met enige regelmaat openstellen voor bezoek. Van
journalisten, of van andere woningcorporaties die inspiratie komen opdoen in Oss. ,,Na die drie jaar mag ik
hier gewoon blijven wonen.”
Boerakker geeft een rondleiding,
met speciale aandacht voor de imposante installaties in de techniekruimte. Daar kan hij nog niet heel
veel over vertellen. Lachend: ,,Er
komt binnenkort een energiecoach

langs om tips te geven.”
Carlo van Herpen en Martijn Timmers werken voor Kemkens aan De
Groene Brink. Zij weten wél meer te
vertellen over de installaties in de
vier huizen. ,,In de eerste zit luchtverwarming, hier heb je een ventilatiewarmtepomp, in de derde woning
zit een water-warmtepomp en in de
laatste een lucht/water-warmtepomp”, zegt Timmers. Hij legt stapsgewijs uit hoe de installatie in het
huis van Boerakker werkt.
Koude lucht van buitenaf stroomt
onder het kozijn door naar binnen en
verdwijnt gelijk in de radiator. Die
verwarmt de lucht, die opstijgt en de
kamer ingaat. Een ventilatiewarmtepomp zuigt de warmte op en hergebruikt die onder meer om de ruimte
opnieuw te verwarmen. Zo ontstaan
lucht- en energiestromen.
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Boerakker is
blij met zijn nieuwe,
energiezuinige woning. FOTO RUUD ROGIER

Nu krijg je niet
de cijfers van
testsituaties,
maar uit
huizen waar
echt in geleefd
wordt
— Frans Brouwers

,,Ik hoef de ramen niet open te zetten om te ventileren”, houdt huurder
Boerakker het simpel. Het systeem
houdt onder meer bij hoe lang hij
doucht en hoe hoog hij zijn verwarming zet, zodat de projectgroep precies kan meten hoe de installatie het
doet ten opzichte van de varianten
bij de buren.
,,Nu krijg je niet de cijfers van
ideale testsituaties, maar gewoon uit
huizen waar echt in geleefd wordt.
Dat is uniek”, stelt Frans Brouwers
van Caspar de Haan.
De Groene Brink moet BrabantWonen en andere corporaties helpen
op weg naar energiezuinige woningen of huizen die door pompen of
zonnepanelen zelfs helemaal zelfvoorzienend zijn op het gebied van
energie. Brouwers: ,,Wat hier gebeurt, is de toekomst.”

