Helder inzicht in NOM-prestaties
Woningcorporatie BrabantWonen transformeerde een voormalig buurtcentrum
in Oss tot vier comfortabele Nul-op-de-Meter-woningen. Bewoners kunnen hun energieen waterverbruik en de opbrengst van de pv-panelen aflezen door middel van de door
Nathan ontwikkelde NOMitor, met bijbehorende portals. “Het dagelijkse inzicht geeft me
de geruststelling dat het met mijn energieverbruik wel goed zit.”
Nathan
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FOTO LINKERPAGINA: Bas (Nathan) en Carlo (Kemkens) inspecteren de zojuist geplaatste NOMitor.

Duurzame concepten

“In het begin keek ik elke dag wel een keer op het dashboard. Het was

Healthbox 3.0, waarbij de frisse lucht wordt aangevoerd via de

nieuw voor me en ik was erg benieuwd hoeveel energie ik nu eigenlijk

ventilerende onderdorpel van Movair.

verbruik”, zegt Thomas Hopman, bewoner van een van de vier
woningen. “Na een paar maanden begon ik het patroon te herkennen

Hopman: “In maart, toen ik net de sleutels van mijn woning had

en merkte ik dat ik eigenlijk standaard binnen mijn energiebundel

gekregen, was het buiten een paar dagen bitter koud. Maar daar heb

bleef. Nu ik dat weet, kijk ik er ook niet meer iedere dag naar.’’ Vorig

ik helemaal geen last van gehad. De laatste tijd is het juist heel warm

jaar startten Kemkens Installatieburo BV en Caspar de Haan Onderhoud

geweest. Door ’s ochtends mijn huis flink te ventileren, haal ik genoeg

& Renovatie met de transformatie. Die begon met een opwaardering

frisse lucht naar binnen om de ergste warmte tegen te gaan.”

van de schil. De zolder (vliering) werd volgespoten met
isolatiemateriaal, de muren kregen een 25 centimeter dikke PIR-laag,

Privacy

afgewerkt met steenstrips en ook de vloer kreeg een laag isolatie.

Installatieburo Kemkens houdt de komende jaren de prestaties en het
energieverbruik van de woningen in de gaten door op afstand te

“Daarna begon het luchtdicht maken,” vertelt Frans Brouwers van

monitoren met het monitoringsysteem dat door Nathan is ontwikkeld.

Caspar de Haan: “Aan elk detail is gedacht. Zo zitten er geen

Ben Goossens, commercieel manager Kemkens: “In tegenstelling tot

brievenbussen in de deuren, maar tegen de gevel. En we hebben

de bewoner die per uur inzicht heeft in het energieverbruik, krijgen wij

thermisch onderbroken cilinders bij de sloten toegepast.” Het geheel

de weekgegevens. Dat heeft met de privacy van de bewoner te

werd nadien gecontroleerd op nog eventueel aanwezige luchtlekken

maken.” Monitoren op afstand heeft zijn eerste vruchten al

met een blowerdoortest.

afgeworpen, zegt Goossens. “Onlangs merkten we dat één van de vier

Frisse lucht

pv-systemen op het dak minder elektriciteit produceerde dan de rest.

Luchtdichtheid is één van de voorwaarden voor een succesvolle

Bleek er een paneeltje kapot te zijn.”

NOM-woning. Een andere voorwaarde is een energiezuinige installatie.
Om hier ervaring mee op te doen, werd ervoor gekozen om in elk van

Hopman: “En ik kreeg toen een telefoontje: ‘Wij komen vanmiddag het

de vier woningen een ander klimaatconcept te installeren. In de

paneel repareren’. Het was voor mij een heel positieve verrassing dat

woning van Hopman is gekozen voor een alpha innotec WZSV 62K3M

dat zo snel geregeld werd. Ik had zelf nog niet eens door dat er iets

bodemwarmtepomp, geleverd door Nathan, in combinatie met

aan de hand was op het dak.”

vloerverwarming. Ventilatie wordt verzorgd door een Renson

Op de vraag wanneer het project geslaagd is antwoordt Carlo van
Herpen, projectleider installatie woningbouw bij Kemkens, dat het
project eigenlijk al geslaagd is. “We krijgen nu de metingen van vier
woningen binnen en deze kunnen we gaan vergelijken met elkaar. Of
er al iets gezegd kan worden over welke installatie het meest optimaal
rendeert? Daarvoor is het iets te vroeg. Pas over een jaar, als we een
volledig stookseizoen gehad hebben, kunnen we hier echt iets over
zeggen”.

Sociale kant
Nul-op-de-Meter is veel meer dan techniek alleen. “Wil het NOMconcept een succes worden in Nederland, dan moet er minstens net
zoveel aandacht aan de sociale kant besteed worden. Er wordt
gecoacht op gedrag en begrip, als aan de techniek”, stelt Pieter van
den Biggelaar, energiecoach namens BrabantWonen.
Bij een NOM-woning betalen bewoners een vast bedrag per maand
aan de woningcorporatie. Deze energieprestatievergoeding (EPV) stelt
de corporatie in staat om de duurzame investeringen te doen. De
bewoner, zo is de bedoeling, is per saldo niet meer kwijt aan zijn
energie, omdat hij nu in een veel zuiniger woning woont en mogelijk
zelfs geld terugkrijgt van de energieleverancier, omdat de
zonnepanelen veel elektriciteit opwekken.
De warmtepompopstelling in de woning van Thomas Hopman.
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“Het dashboard van de NOMitor is inzichtelijk en duidelijk en komt met
een heldere uitleg”, vindt Van den Biggelaar. Hij spreekt uit ervaring,
want bij andere corporaties waar hij over de vloer komt, is hij veel
minder gebruiksvriendelijke dashboards tegengekomen. “Een
dashboard moet laagdrempelig zijn, met een fijne intuïtieve interface,
anders gaan mensen niet inloggen”, zegt hij.

Van den Biggelaar: “Jonge mensen als Thomas Hopman maken zich
deze technologie makkelijk eigen, maar je moet ook oudere mensen
meekrijgen en mensen met een taalbarrière. Er zijn nu al
woningcorporaties die van het monitoren van energieverbruik
afstappen, omdat het een extra investering vraagt en men de
noodzaak onvoldoende inziet. Ik merk dat corporaties geen helder
beeld hebben van de markt van dashboards en monitoringssystemen.
En dat is vreselijk zonde, want het gaat hier wel over de maandlasten
van hun bewoners. Het gaat om de mindset bij corporaties,
leveranciers en bewoners, zonne-energie levert geld op!”

Keukentafelgesprekken
Van den Biggelaar komt vooral in het eerste, onwennige, jaar van een
NOM-woning regelmatig op bezoek bij de bewoners. Hij helpt ze bij
De elektrokast met bekabeling voor de geïntegreerde NOMitor.

Een van de bewoners bekijkt zijn persoonlijke NOMitor dashboard.
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Duurzame concepten

Communicatie is het sleutelwoord. V.l.n.r. Carlo van Herpen (Kemkens), Ben Goossens (Kemkens), Astrid Peters (bewoonster), Pieter van den Biggelaar (Eante/Brabantwonen), Thomas Hopman (bewoner), Bas van der Meulen (Nathan), Frans Brouwers (Caspar de Haan).

keukentafelgesprekken met inloggen en het op de juiste manier aflezen

afhankelijk van het aantal vierkante meters van de woning. De NOMitor

van het dashboard. Bovendien geeft hij besparingsadviezen. “Hij gaf me

is ontwikkeld voor woningbouwcorporaties om aanspraak te kunnen

bijvoorbeeld de tip dat het het verstandigst is om mijn wasmachine

maken op de Energie-Prestatie-Vergoeding (EPV). De gateway stuurt data

overdag aan te zetten, als de zon schijnt en mijn pv-panelen het meest

door naar de back-office. In deze back-office wordt de data verwerkt

opleveren”, zegt Hopman. En omdat de zomermaanden uitermate zonnig

waarna de meetgegevens van de gebruiker zichtbaar worden in portals.

zijn verlopen, krijgt hij van zijn energiebedrijf nog geld toe ook. “Ik krijg

Er zijn drie portals: de projectontwikkelaarsportal, de beheerdersportal

de energiebelasting niet terug, dus ik krijg zo’n 11 cent per kWh. Ik kan

en de bewonersportal.

er niet van op vakantie, maar het levert me wel degelijk wat op.’’

Projectontwikkelaarsportal
WAT IS NOMitor?

Hierin worden projecten aangemaakt waar de NOMitor toegepast wordt.

De NOMitor is een gateway waarmee de prestaties van NOM-woningen

Voor elk project wordt een verantwoordelijke aangemaakt, die de

kunnen worden gemonitord. Wat men opwekt en mag verbruiken is

beheerdersportal beheert. Daarna worden de NOMitors toegewezen aan
het project.

‘De NOMitor is dé alles-in-een tool
voor het monitoren van NOM-woningen!’
– Bas van der Meulen (Nathan)

Beheerdersportal
De Beheerdersportal wordt gevuld met gegevens over de verschillende
woningen. Hier worden aparte bundels voor gemaakt. Via deze portal
worden de NOMitors gekoppeld aan de woningen en voor iedere
gebruiker wordt een account aangemaakt voor de Bewonersportal. De
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gegevens zijn maandelijks inzichtbaar. zo kan de projectbeheerder
eenvoudig een waarschuwing geven bij een te hoog verbruik.

BeWoNersPortal
de bewoner kan het actuele verbruik op schematische wijze eenvoudig
volgen via een eigen portal (voor pc, laptop, tablet en smartphone),
waarin onder andere via een weegschaal weergegeven wordt of de
bewoner meer of minder verbruikt dan de afgesproken bundel. zo
heeft de bewoner te allen tijde inzicht in het persoonlijk

KeMKens installatieBUrO BV
MerWedestraat 58
5347 KW Oss
tel. 088 505 0333
WWW.KeMKens.nl

energieverbruik en kan zodoende zijn gedrag aanpassen, mocht hij
boven de bundel dreigen uit te komen. naast de portal krijgt de
bewoner een aantal keer per jaar een rapportage met daarin het
verbruik en eventueel advies daarover. aan het eind van het jaar volgt
een jaarrapportage waaruit blijkt of de bewoner binnen de bundel is
gebleven of nog dient bij te betalen.

caspar de Haan OnderHOUd & renOVatie BV

Waardes
de volgende waardes worden gemeten:

verBiNdiNgeN
deze verschillende meters meten alle energiestromen van de woning.

MeerenaKKerWeG 20
5652 aV eindHOVen
tel. 040 250 1999
inFO@caspardeHaan.nl
WWW.caspardeHaan.nl

via een bedrade m-bus- en modbusverbinding wordt het gekoppeld
aan de nomitor. de nomitor zendt de gegevens via een
ethernetaansluiting naar de router en vervolgens door middel van een
beveiligde internetverbinding naar de server.



eante
sparKcaMpUs
GraaFseBaan 3
5248 Jr rOsMalen
inFO@eante.nl
WWW.eante.nl

BraBantWOnen
VenUsstraat 2
5345 lp Oss
tel 088 281 60 00
WWW.BraBantWOnen.nl
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