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Pilot BrabantWonen: De Groene Brink

Samen op weg
naar nul-op-de-meter
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In opdracht van woningcorporatie BrabantWonen hebben Kemkens Installatieburo en Caspar de Haan
onderhoud & renovatie voormalig ontmoetingscentrum De Brink in Oss getransformeerd tot vier extreem energiezuinige woningen. Het project heet ‘De Groene Brink’ en behelst een pilot waarbij de vier
identieke woningen elk over een andere installatie beschikken. Het doel is om te komen tot Nul-op-deMeter (NOM) woningen. Installaties en energieprestaties worden nauwkeurig gemonitord, het gebruikersgedrag en de ervaringen van bewoners worden op de voet gevolgd.

‘Kijk, mijn energieverbruik is zelfs al een
stuk lager dan vooraf werd ingeschat’, zegt
bewoonster Astrid Peters. Lachend wijst ze
naar de app op haar smartphone, waarop ze
exact kan zien dat ze de afgelopen periode al
meer energie opwekte dan ze verbruikte.
‘En dat terwijl we sinds ik hier anderhalve
maand geleden kwam wonen een flinke
koude periode achter de rug hebben.’
Met 24 PV-panelen (5.500 kWh) op haar dak,
een ventilatie-WTW en de Nefit EnviLine Split
(3kW) all-electric lucht-water warmtepomp
is ze in haar huurwoning dus al hard op weg
naar Nul-op-de-Meter.

Gedreven huurders
Astrid Peters is één van de vier huursters die
speciaal voor deze pilot door Brabant Wonen
werden geselecteerd. ‘We hebben gezocht
naar gedreven huurders die duurzaamheid
belangrijk vinden’, zegt energiecoach Pieter
van den Biggelaar namens opdrachtgever
BrabantWonen. ‘Mensen die mee willen
werken aan de monitoring en hun gebruiksen comfortervaringen willen delen. Deze
huurders zien het ook als een sport: wie
bespaart het meest? Wij hebben hen vooraf
uitgebreid voorgelicht, begeleiden hen en
geven adviezen over hoe ze zo energiezuinig
kunnen wonen. Uiteraard willen we regel
matig horen hoe hun ervaringen zijn.’

‘Een pilot
waarbij vier
identieke
NOM-woningen
elk over een
andere installatie beschikken’
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Mooie combi van binnen en buiten!

‘Ervaring
opdoen met
diverse instal
latievarianten,
kijken wat het
beste werkt en
vooral kennis
en ervaring
delen’

Isolatie en installatie
Bij de ombouw van het voormalige ontmoetingscentrum tot vier extreem zuinige
woningen werkten Kemkens Installatieburo,
Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie,
BrabantWonen en de betrokken fabrikanten
nauw samen. ‘Vergaande isolatie is uiteraard
de eerste stap’, zegt Carlo van Herpen,
projectleider bij Kemkens. ‘Zelfs de kleinste
kieren waren taboe. Kijk maar naar het
onderbroken cilinderslot in de voordeur en
de buiten naast diezelfde deur geplaatste
brievenbus. Vervolgens hebben we de
installaties geplaatst. Naast de Nefit Envi
Line all-electric lucht-water warmtepomp
worden in de andere drie woningen instal
laties op basis van respectievelijk luchtverwarming, een ventilatiewarmtepomp en
een bodemwarmtepomp getest.’
Perfectioneren van installaties
‘Ervaring opdoen met diverse installatievarianten, kijken wat het beste werkt en vooral

kennis en ervaring delen.’ Dat is volgens
commercieel manager Ben Goossens van
Kemkens simpelweg wat corporatie, aan
nemer en installatiebedrijf in deze pilot voor
ogen hebben. ‘Je moet gewoon samen
beginnen. Corporaties hebben een flinke
verduurzamingsopgave. Die willen weten:
wat is het beste in welke situatie? Ze willen
total cost of ownership, geen onverwachte
kosten. Huurders willen comfortabel wonen
tegen lage woonlasten en zullen moeten
wennen aan nieuwe installaties zonder
aardgas. Fabrikanten willen hun duurzame
oplossingen in de praktijk testen en laten
zien welke prestaties ermee geleverd kunnen
worden. Voor ons als installateur van
duurzame installaties is het de taak om op
basis van goede monitoring installaties te
perfectioneren en de energieprestaties te
optimaliseren. Dat grijpt hier allemaal in
elkaar en gebeurt in onderlinge transparantie. Het is voor alle betrokken partijen een
waardevol proces.’
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EPV en energieprestatiegarantie
Huurders hebben in deze pilot geen maandelijkse energiekosten meer en betalen de
netbeheerder alleen nog voor de elektriciteits
aansluiting. BrabantWonen vraagt hen
daarnaast een maandelijks te betalen
Energie Prestatie Vergoeding (EPV) van 47
euro voor het energiezuinig maken van hun
woning. Daar staat tegenover dat zij van
Kemkens gedurende 18 jaar een energie
prestatiegarantie krijgen: 2300 kWh/th per
woning voor verwarming, 856 kWh/th voor
warm tapwater per persoon en 1800 kWh
per woning voor huishoudelijk gebruik.
Nauwkeurig monitoren
Kemkens en BrabantWonen gebruiken een
nieuw ontwikkeld monitoringssysteem.
Daarmee kunnen de gezamenlijke prestaties
van alle aangebrachte bouwkundige voorzieningen en geplaatste installaties nauwkeurig
worden gemonitord, inclusief alle opgewekte
en verbruikte energie per woning.

De resultaten dienen óók als verantwoording
voor het feit dat BrabantWonen haar
huurders de eerdergenoemde maandelijkse
Energie Prestatie Vergoeding vraagt.
Bewonerscomfort
Uiteraard wordt tijdens de pilot niet alleen
gelet op energieprestaties, maar ook op
bewonerscomfort. Astrid Peters laat weten
inmiddels al aan haar nieuwe Nefit EnviLine
warmtepomp te zijn gewend. ‘Mijn huis heeft
een fijne, stabiele temperatuur van 20 °C.
Met mijn rug lekker tegen de radiator
aanzitten gaat niet meer. Maar ik loop nu
wel zelfs op de koudste dagen op mijn blote
voeten door het huis, mijn vloerverwarming
is heerlijk. Net als het warme douchewater.
Wel opletten natuurlijk dat ik er niet te lang
ondersta!’
www.degroenebrink.nl

