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Alle woningen in Hart van
De Meern zijn gasloos

Een energiezuinige woning: het kan!
Hoe doen we dit? Door te kiezen voor slimme, duurzame ontwerpen
en door gebruik te maken van bewezen technologische oplossingen
die zichzelf terugverdienen.

Het concept van KLIMAATGARANT
Hoe zat het ook alweer? In 2015 is de zogenoemde EPC (energieprestatiecoëfficiënt) verlaagd naar 0,4. Hoe lager de EPC is, hoe energiezuiniger een woning is. De woningen en appartementen in het project Hart van de Meern scoren qua energiezuinigheid beduidend beter
met een gemiddelde EPC van circa 0,25. Bij KLIMAATGARANT gebruiken
we metingen die verricht zijn in 15.000 huizen.
Dit komt doordat de woningen zodanig ontworpen zijn en gebouwd
worden dat er weinig warmte verloren gaat.

Samen met de projectontwikkelaar en de bouwer verlagen we het
energieverlies:
•

We verbeteren de woningschil, door middel van hoogwaardige
isolatie en drielaagsglas;

•

We winnen het warmteverlies bij douchen en ventileren terug;

•

We gebruiken de meest energiezuinige apparatuur die er is,
zoals de A+++-bodemwarmtepomp.

Wat kan ik als nieuwe bewoner verwachten?
Een huis met prima isolatie. Warm in de winter en koel in de zomer.
En ruim voldoende warm water. Dankzij warmte- en koudeopslag in de
bodem, een bewezen methode om energie in de vorm van warmte of
koude op te slaan. De warmtepomp zorgt vervolgens dat die energie
daar komt waar die nodig is. De huizen hebben allemaal vloerverwarming
(en vloerkoeling dus). Een uitgekiend klimaatsysteem zorgt ervoor dat
de temperatuur in huis altijd constant is. Is het buiten koud? Dan zorgt
de warmtepomp dat de vloer aangenaam warm aanvoelt en de kamer
wordt verwarmd. Is het buiten heet, dan koelt de vloer af.
Vloerverwarming heeft grote voordelen:
•

Geen lelijke radiatoren in huis en meer nuttige ruimte;

•

Een gelijkmatige temperatuur in het hele huis;

•

Geen warmeluchtstromen meer, dus minder ronddwarrelend stof
(ook goed nieuws voor mensen met een aandoening aan de luchtwegen)
en daardoor een gezonder binnenklimaat;

•

80% van de warmte die de warmtepomp aan de vloerverwarming
afgeeft komt uit de bodem (de overige 20% komt uit het
elektriciteitsnet);

•

Voor koeling is alleen een circulatiepomp nodig. 95% van de
koeling komt direct uit de bodem onder uw huis.

En hoe zit het met de rest?
Uw nieuwe woning heeft vloerverwarming en vloerkoeling. Zo’n systeem
is gebaseerd op relatief lage temperaturen en dit betekent in de
praktijk dat veranderingen in de temperatuur langzamer gaan dan bij
een reguliere verwarming. De beste resultaten bereikt u wanneer u de
thermostaat dag en nacht op dezelfde temperatuur laat staan.
Dan doet het systeem de rest.
Een warmtepomp zorgt in uw huis voor de verwarming, koeling en het
warme water. U bedient de warmtepomp met de kamerthermostaat,
met instellingen voor de ruimtetemperatuur, een keuzemenu voor de
bereiding van warm tapwater, de tijd en de datum. Als de thermostaat
eenmaal is ingesteld, hoeft u er eigenlijk nooit meer aan te komen!
De ventilatie is heel belangrijk. Het ventilatiesysteem wordt bediend
met een standen schakelaar. De grotere eengezinswoningen hebben
een CO2 gestuurd ventilatiesysteem, met sensoren in de woonkamer
en in de grootste slaapkamer, en hebben tevens een radiografische
werkende schakelaar. De overige eengezinswoningen en de appartementen hebben een radiografisch werkende standen schakelaar. Verse
buitenlucht wordt eerst voorverwarmd zodat de binnentemperatuur op
peil blijft.
Er is ruim voldoende warm water om te douchen of een bad te nemen.
De woning beschikt in de basis over een boiler van 150 liter (optioneel
200 liter). U kunt zelf het gewenste warmwatercomfort instellen met
de kamerthermostaat. Meer warm water nodig? Dan kunt u altijd de
warmtepomp extra laten werken. Dat kost alleen wel energie.
Een kookeiland in de keuken of een groot bad inbouwen kan altijd,
maar dat heeft wel gevolgen voor het verwarmings- en koelingssysteem.
Het is dus verstandig hierover tijdig advies in te winnen.
Het systeem van KLIMAATGARANT is onderhoudsarm en gebruikersvriendelijk. Het enige dat u hoeft te doen is af en toe de waterdruk
in de vloerverwarming controleren. Is de druk te laag, dan moet het
systeem worden bijgevuld.

Wie zijn wij?
KLIMAATGARANT, het moederbedrijf van Energie Exploitatie
RijswijkBuiten, is opgericht om gemeentes en projectontwikkelaars
te helpen bij de economisch verantwoorde ontwikkeling van
energieneutrale woningen en woonwijken.
U huurt uw warmtepompsysteem bij Energie Exploitatie RijswijkBuiten.
Hiervoor betaalt u maandelijks een huurbedrag, Dit is incl. service,
onderhoud, in standhouden en vervanging van het warmtepompsysteem. U kunt er ook voor kiezen om eigenaar te worden van het
warmtepompsysteem. In uw huurovereenkomst wordt dit nader
toegelicht.
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