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verwarmlng
in Almere

Van ODZeWoonkrantredactie
.
ALMERE,zaterdag
Binnenkort zullen in Almere Haven, de eerste kern van
de overloopstad Almere, de eerste palen de grond ingaan
voor de bouw van een project van 45 premiekoopwoningen,
die met heel weinig energie verwarmd kunnen worden.
Door de toepassing van te van het gangbare ver-

een experimentele verwarmingstechniek en door zeer
goede isolatie van de wonin~ent zal per huis minimaal
.0 procent energie kunnen
worden bespaard ten opzich-

bruik.

~

Project.
Dit ambitieuze project in
de Zuidelijk Flevolandse pol-

rwarm
via grondwater
Van onze verslaggever
ALMERE - Door gebruik te maken van de warmte in grondwater
zal in een blok woningen in Almere
bij de verwarming een energiebesparing van zestig percent bereikt kunDen worden. Volgens berekeningen
Tan onder meer TNO kan tweeduiUDd kubieke meter aardgas per woo
ni!I.g per jaar wor~en uitgespaard.
Bet project wordt financieel onder
meer ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het
pat om een blok van 45 woningen.
In het systeem wordt een warmtepomp-installatie aangebracht die de
benodigde warmte onttrekt aan het
grondwater. De pomp is te vergelij.!!tenmet een koelkast. Hij koelt het
grondwater
naar een temperatuur
\"'3...'1
,;er graden Celsius. De daarbij
\T.jkomende warmte wordt voor de
verwarmmg van de woningen gebr..wct De pomp wordt aangedreven
door een gas motor waarvan de vrijJwmende warmte eveneens wordt be.
n
Er wordt gebruik gemaakt van,
'. .oe.~.'erwarming.
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derstad, die in het jaar 2000
plaats moet kunnen bieden
aan 250.000mensen, wordt
gerealiseerd voor leden van
de Stichting Centraal Wonen. Zij zijn speciaal voor
deze bouw opgenomen in de
bouwgroep van de Bouwvereniging Kasko.
Het ministerie van Economische Zaken steunt
de
bouw met een subsidie, omdat men een voor ons land
nieuw systeem van verwarming za1toepassen.
Daarbij komt het erop
neer, dat de klassieke cv-ketel wordt vervangen door
een centrale. warmtepomp,
die de vloerverwarming
in
de woningen van heet water
voorziet.
Dit, in samenhang met de
uiterst goede woningisolatie,
moet zorgen voot de gigantische energiebesparing
van
minimaal 70 procent. Daa:rbij is het, zo menen insiders,
mogelijk de capaciteit van
. het systeem
nog op te voeren, waardoor een energiebesparing van 80 tot 85 procent wordt verkregen.
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Het project in Almere-Haven is inmiddels,als Nederlands voorstel naar de Europese Co~sie
voor Ener'gie gegaan. In het project
zijn ook enkele gemeenschappe1ijke voorzieningen
opgenomen.
De woningen zijn duide1ijk oak bestemd voor mensen met lagere inkomens,
die de wat hogere hypotheeklasten kunnen dragen,
omdat de exploitatiekosten
lager liggen dan bij traditionele woningen. Daardoor is
het ook moge1ijk mensen
met bescheiden inkomens,
ondanks de forse hypotheeklasten, een gemeentec' nr~ti.e te Sleven

