BROECKGOUW FASE 9&10
Klaar vo or een duurzame to ekomst

WA A RO M D E BRO ECKGO U W
A A R D GA SVR IJ?

IN L EIDI N G

Deze folder schetst een beeld van het aardgasvrije
verwarmingssysteem voor de woningen in fase 9&10
van de Broeckgouw. De gemeente heeft gekozen voor
de bodemwarmtepomp in combinatie met aanvullende
bouwkundige maatregelen. De bodemwarmtepomp is een
betrouwbare oplossing die in combinatie met de bouwkundige maatregelen garant staat voor een hoge mate
van wooncomfort. Het gehele systeem kent specifieke
eigenschappen, gebruiksvoorwaarden en mogelijkheden.
In deze folder wordt daar in hoofdlijnen op ingegaan en
leest u wat u kunt verwachten en waar u op moet letten
indien u in één van deze woningen gaat wonen.
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Sinds 1 juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen
aardgasvrij ontwikkeld en gebouwd worden. Voor de
woningen in fase 9&10 van de Broeckgouw heeft de
gemeente zelf voor aardgasvrij gekozen. De achterliggende
motivatie ligt in het Klimaatakkoord van Parijs, waar alle
ondertekenaars, waaronder Nederland, met elkaar hebben
afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet
blijven tot 2 graden Celsius. Op nationaal niveau is het
Klimaatakkoord vertaald naar het Nationaal Energieakkoord.
Dat heeft vervolgens in een flinke duurzaamheidsopgave
geresulteerd voor alle Nederlandse gemeenten. Daarbinnen
is de overgang naar aardgasvrij één van de grootste
uitdagingen. “De gemeente Edam-Volendam pakt haar
verantwoordelijkheid en realiseert de Broeckgouw fase 9&10
al aardgasvrij.

voor de toekomst. Het is immers niet de vraag òf, maar
wannéér we overschakelen naar aardgasvrij. Voordeel voor
de kopers van deze woningen is dat zij niet later alsnog
een aardgasvrij systeem moeten selecteren en inbouwen.
Dat eerste is complex, dat laatste een enorme operatie
die flinke (extra) kosten met zich meebrengt. Elektriciteit
is de enige energiebron die de toekomstige bewoners van
Broeckgouw fase 9&10 nog nodig hebben. Het ziet er naar
uit dat de politiek de belastingen op aardgas de komende
jaren extra gaat verhogen, om mensen te stimuleren
over te stappen op alternatieve energiebronnen. Van
deze ontwikkelingen bent u als koper van een woning
in de Broeckgouw fase 9&10 niet afhankelijk. Bovendien
is het systeem onderdeel van de woning en als zodanig
financierbaar. En nu we het toch over geld hebben: een
aardgasvrije woning is inmiddels meer waard dan een

KLAAR VOOR DE TOEKOMST!
Er is echter nog een reden om meteen voor aardgasvrij te
kiezen. De kopers krijgen namelijk een woning die klaar is

vergelijkbare woning die nog door aardgas wordt
verwarmd.

Wanneer u op de keuzeavond een woning kiest en tot
aankoop overgaat, wordt u verder begeleid door de
woonadviseur van Koopmans Bouw, het bouwbedrijf
dat de woningen gaat bouwen. Bij Koopmans Bouw
is alle expertise en ervaring aanwezig om u nadere
uitleg te geven over de technische mogelijkheden en
beschikbare kopers keuzeopties, maar ook over de
contractvoorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld
onderhoud en garanties.
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HET AA RD G A SV R I J E
V ER WAR M I N G SSYST EEM

A A R D GA SVR IJE WO NING IN
D E BRO ECKGO U W
E en s ch emati s ch e weergav e

WAAROM EEN BODEMWARMTEPOMP?
Er zijn meerdere aardgasvrije warmtesystemen. De
gemeente heeft ze naast elkaar gelegd en samen met de
aannemer en onafhankelijke adviseurs gekozen voor de
individuele bodemwarmtepomp in eigendom van de koper.
Dit systeem heeft zich in de praktijk bewezen. Daarnaast
kun je met een bodemwarmtepomp je woning verwarmen
én koelen. Belangrijk ook: een bodemwarmtepomp is een
stil systeem dat relatief weinig ruimte in beslag neemt. Het
is een apparaat ter grootte van een koelkast. Om precies te
zijn: de warmtepomp met boiler meet zo’n 65x65x210 cm.
DE WERKING: ENERGIEVERLIEZEN BEPERKEN…
Het principe is simpel: de warmteverliezen van de woning
worden geminimaliseerd waardoor de warmtevraag wordt
verminderd. De warmtepomp voorziet in de resterende
warmtebehoefte. Wat betekent dit? De buitenschil
van de woning wordt optimaal geïsoleerd en krijgt een
hoge kierdichtheid. De aangeboden woning heeft triple
(drievoudige) beglazing. Er wordt ook een douchepijpWTW (Warmteterugwinning) en balansventilatie met WTW
toegepast. Het eerste wil zeggen dat het uitstromende
warme water wordt benut om het benodigde tapwater
opnieuw te verwarmen. Balansventilatie met WTW houdt
in dat de warmte van de afgezogen binnenlucht, die deels
wordt hergebruikt en gefilterd, door middel van een wisselaar
wordt meegegeven aan de aangezogen (koude) buitenlucht.
…DAN VERWARMEN…
De warmte die nodig is voor de vloerverwarming
en het tapwater, komt van de bodemwarmtepomp.
Een bodemwarmtepomp gebruikt de bodem als
bron. Door middel van een ‘bodemwarmtewisselaar’
onttrekt de warmtepomp warmte uit de bodem. De
bodemwarmtewisselaar is een gesloten buizensysteem met
daarin water. Door de isolerende werking van de bodem is er
op diepte een redelijk constante temperatuur. Ideaal om je
woning in de winter te verwarmen met vloerverwarming en
in de zomer te verkoelen met vloerkoeling.
Een kunststofbuis gevuld met water gaat circa 100 tot
150 meter diep onder de woning en onttrekt warmte aan
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de bodem. Deze laagwaardige warmte wordt door de
warmtepomp omgezet in een hogere temperatuur van circa
30 graden Celsius. De warmtepomp geeft deze warmte
via vloerverwarming af aan de woning, zodat deze tot de
ingestelde temperatuur wordt verwarmd. Op dezelfde
manier wordt ook het tapwater voor de boiler verwarmd.
Bijkomend voordeel van dit systeem is dat er geen
radiatoren in de woning zijn die plaats in beslag nemen. En
er is minder luchtverplaatsing – en daarmee verplaatsing
van stofdeeltjes – door de toepassing van de zogenoemde
lagetemperatuurverwarming. Extra fijn voor mensen met
gevoelige luchtwegen.
…EN KOELEN
In de zomer wordt warmte onttrokken aan de woning door
de leidingen in de vloer. Dit zorgt voor een aangenaam
binnenklimaat, ook wanneer het buiten warm is. De warmte
wordt afgegeven aan de bodem. Deze koeling is bijna gratis,
omdat u alleen pompenergie nodig heeft om het water rond
te laten stromen tussen de bodem en het afgiftesysteem
in de vloeren van de woning. Dit wordt passieve koeling
genoemd. De warmte die opgenomen wordt uit de woning
wordt afgegeven aan de bodem en dat maakt de bodem
een beetje warmer. Dit wordt in de winter weer benut voor
verwarming, omdat de bodem zich als het ware ‘oplaadt’.

Boiler

Warmte
pomp

Keuken
boiler

DE RESTERENDE ENERGIEBEHOEFTE
U heeft nog een hoeveelheid aanvullende energie nodig:
deels voor gebouw gebonden voorzieningen, waaronder
de warmtepomp, en deels voor huishoudelijke apparaten
(verbruik van bijvoorbeeld de televisie en wasmachine).
Een deel van deze energie wordt geleverd door de zes
zonnepanelen die standaard op het dak van elke woning zijn
geïnstalleerd. De resterende elektriciteit koopt u in bij een
energiemaatschappij. De hoeveelheid die u nodig heeft, is
niet vooraf in te schatten, omdat die mede afhankelijk is
van uw gewoonten en gezinssamenstelling. De ervaring leert
echter dat de maandelijkse energielasten bij een woning als
deze lager liggen dan bij een vergelijkbare woning die met
aardgas wordt verwarmd.
Op deze schematische weergave zijn omwille van de duidelijkheid sommige onderdelen van het systeem verhoudingsgewijs groter
afgebeeld dan ze in werkelijkheid zijn. Uiteraard zijn alle leidingen en dergelijke weggewerkt in vloeren, muren enzovoort.
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WO N EN M E T E E N AARD G ASVRI J
V ER WAR M I N G SSYST EEM

De woningen in de Broeckgouw fase 9&10 kennen
een automatisch CO2-gestuurde ventilatie met
Warmteterugwinning. Er hoeven geen ramen opengezet te
worden om frisse lucht in huis te halen. De combinatie van de
ventilatie en vloerverwarming en vloerkoeling zorgt ‘s zomers
en ’s winters voor een prettig binnenklimaat, zowel wat de
temperatuur als de luchtkwaliteit betreft.

Het aardgasvrije verwarmingssysteem dat voor de
Broeckgouw fase 9&10 is ontworpen kent verschillende
voordelen. Nog even op een rijtje:
• Een individueel systeem, in eigendom van de kopers.
• Passieve koeling in de zomer.
• Een aangenaam binnenklimaat.
• Gebruiksgemak.
• Geen radiatoren die ruimte in beslag nemen.
• M
 inder zwevend stof, wat gunstig is voor mensen met
allergieën en luchtwegaandoeningen.
• G
 een hoge ombouwkosten (energietransitie) in de
toekomst.
• E
 n toch niet onbelangrijk: met een aardgasvrije woning
draagt u een steentje bij aan een leefbare wereld, voor
uzelf en uw naasten.
ER ZIJN ECHTER OOK ZAKEN WAAR U REKENING MEE
MOET HOUDEN. WAT KUNT U VERWACHTEN?
INSTELLEN VAN DE THERMOSTAAT
De bodemwarmtepomp zorgt voor een lagetemperatuurverwarming van de woning. Het advies is de thermostaat
dag en nacht op één en dezelfde constante temperatuur
in te stellen zodat het systeem zorgt voor een zo constant
mogelijk binnenklimaat. Standaard wordt één thermostaat
voor de hele woning geleverd en de temperatuur in de
hele woning op een constant niveau gehouden. Stel dat u
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het op de slaapkamer koeler wilt hebben. Dan kunt u daar
bijvoorbeeld een raam openzetten. Dat heeft wel enige
invloed op uw elektriciteitsrekening, maar dat geldt ook voor
een verwarming met aardgas.
VERSCHILLENDE TEMPERATUREN IN VERSCHILLENDE
VERTREKKEN
Wilt u het in een vertrek iets warmer hebben dan in de rest
van de woning, bijvoorbeeld in de studeer- of werkkamer?
Dan kunt u de aanschaf van een thermostaat per vertrek
overwegen. Overleg dit met de woonadviseur. Voor dit
systeem geldt dat het opwarmen (of afkoelen) van de woning
relatief lang duurt, vandaar het advies de thermostaat dag en
nacht op dezelfde constante temperatuur in te stellen.
HET SYSTEEM IN DE ZOMER
De bouwkundige maatregelen en de bodemwarmtepomp
bepalen samen de temperatuur en het binnenklimaat. Stel
dat het een warme zomer is. Bij u in huis is het aangenaam
koel. Het is geen airconditioning en wordt daarom ook wel
passieve koeling genoemd. Het systeem zal dan ook niet
koelen tot de ingestelde temperatuur, maar kan de woning
wel enkele graden koeler maken dan buiten. Zet u echter
deuren en ramen langdurig open, dan opent u de schil
en stroomt de warme lucht binnen. De temperatuur zal
dan stijgen en het duurt daarna weer enige tijd voordat de
wartmte weer uit de woning is.

GEBRUIK VAN WARM WATER
De woningen worden standaard opgeleverd met een 150
liter boiler voor warm water gebruik in de badkamer. Deze
boiler levert circa 265 liter tapwater van ongeveer 38 graden
Celsius (douchetemperatuur), waarmee je met een gangbare
douchekop circa 50 minuten kunt douchen. De boiler staat
standaard ingesteld op één keer verwarmen per 24 uur, maar
desgewenst kan de boiler, wanneer leeg, in ongeveer anderhalf
uur weer volledig opgewarmd worden.
De vraag is natuurlijk: wat is een ‘gangbare douchekop’?
Neemt u een regen- of stortdouche? Wilt u een bad? Dan is
het verstandig de keuze voor een 200 liter boiler te overwegen.
Het warme water in de keuken wordt geregeld via een
separate close-in boiler.
Denk van tevoren goed na over uw ‘waterwensen’. Veel is
mogelijk, maar bespreek dit vooraf met de woonadviseur.
UITBOUWEN EN VERBOUWEN
De warmtepomp is berekend op de basiswoning. De woning
kan uiteraard worden uitgebouwd. Indien de aannemer de
uitbouw(en) realiseert, voldoet die aan dezelfde uitgangspunten
als de basiswoning. Daarin is onder andere ook het eventueel
aangepaste vermogen van de warmtepomp meegenomen.
LATER ZELF UIT- OF VERBOUWEN
Wilt u later zelf de woning uitbouwen? Dan is het belangrijk
om vooraf te beseffen dat het vermogen van de warmtepomp
die bij de woning zit, toereikend is voor het aantal vierkante
meters dat u koopt en mogelijk niet voor de vierkante meters

die u eventueel later zelf aanbouwt. U kunt bij de aankoop
van de woning wel meteen een zwaardere warmtepomp
aanschaffen. Het is niet mogelijk in een later stadium de
capaciteit van de bestaande warmtepomp aan te passen op
een groter aantal vierkante meters. Wel kunt u dan voor de
uitbouw een eigen verwarmingssysteem (laten) installeren.
Het wordt bovendien aanbevolen bij latere verbouw dezelfde
uitgangspunten als die van de basiswoning te realiseren.
Denk hier vooraf goed over na en laat u adviseren door de
woonadviseur!
KOKEN
Kopers kiezen zelf hun keuken. Koken in uw woning gebeurt
elektrisch. Ten aanzien van de afzuigkap wordt geadviseerd te
kiezen voor een afzuigkap op recirculatiebasis, waardoor het
binnenklimaat niet wordt beïnvloed. Een ander type afzuigkap
doorbreekt immers de schil van uw woning en beïnvloedt de
werking van de balansventilatie.
VLOERBEDEKKING
Het koeleffect en het verwarmingseffect van de vloer is
mede afhankelijk van de gekozen vloerafwerking. Technisch
gezegd; de vloerafwerking mag een maximale Rb hebben
van 0,1[m².K/W], conform ISSO 49. Deze zogenoemde
Rb- waarde geldt voor het gehele pakket dat op de vloer komt,
dus onder andere voor de benodigde lijmlagen, ondervloeren
en de vloerafwerking zelf. Steenachtige vloeren geven de beste
resultaten. Uw vloerenleverancier kan u nader adviseren welke
vloeren het best toegepast kunnen worden om het optimale
comfort te hebben van uw vloerverwarming.
SLOTSOM
Er is veel mogelijk. Maar bij een aardgasvrije woning is het
belangrijk dat u zich vooraf al een aantal zaken afvraagt en
vooraf een aantal zaken regelt. Bespreek uw woonwensen
vervolgens goed met de woonadviseur van de aannemer.
Hij of zij kan u adviseren en verder helpen met uw keuzes.
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SU BSID IE, CO N TRA CTEN EN
CO NTRA CT VO O R WA A R D EN

ON DER H OUD

SUBSIDIES
Een warmtepomp komt in aanmerking voor de
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De subsidie
wordt pas na oplevering van de woning en ingebruikname
van het systeem verstrekt en dan alleen in het geval er nog
geld in de subsidiepot beschikbaar is. Omdat de gemeente
niet wil dat kopers later een lege subsidiepot aantreffen of
de regels zijn gewijzigd, stelt ze zich garant voor de subsidie.
Dit wil zeggen dat het subsidiebedrag door de gemeente

ONDERHOUD DE EERSTE VIJF JAAR
Bij de koop van de woning is vijf jaar onderhoud
inbegrepen van onder andere de warmtepomp en de
zonnepanelen.
De leverancier monitort het functioneren van de
warmtepomp continu en op afstand. Is er een
servicemelding, dan neemt het onderhoudsbedrijf contact
met u op. Ook als u zelf een storing meldt zal, indien
noodzakelijk, een monteur ter plaatse komen. Dit gebeurt
binnen 24 uur na de melding. Het monitoringssysteem kan
u via een app tevens zo goed als real time informeren over
bijvoorbeeld uw energiegebruik.

8

op voorhand al in mindering is gebracht op de VON-prijs
van uw woning. U hoeft (en kunt) deze subsidie dus niet
(nogmaals) aan te vragen.
CONTRACTEN EN CONTRACTVOORWAARDEN
Op onze internetpagina kunt u de concept instandhoudingsovereenkomst downloaden. Deze vormt een onderdeel
van de contractdocumenten voor de aankoop van uw
woning.

zorgvuldig uitgevoerd. Eenmaal per jaar worden de
PV-panelen en de douche WTW gereinigd. Verder worden
de filters vervangen voor het ventilatiesysteem en wordt
een set filters geleverd voor een tussentijdse vervanging
door de woningeigenaar.

Alle kosten voor reparaties, onderhoud en vervanging van
defecte onderdelen en apparaten komen voor rekening

Na 5 jaar kan de woningeigenaar de instandhoudingsovereenkomst verlengen. De kosten voor de
onderhoudswerkzaamheden bedragen circa € 40
tot € 55 per maand, afhankelijk van het vermogen
van de warmtepomp en prijspeil 2018. Indien de
instandhoudingsovereenkomst niet wordt verlengd is de
woningeigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud
en een goede werking van het systeem. Ook reparaties en
te vervangen onderdelen komen dan voor eigen rekening.
De instandhoudingsovereenkomst kunt u downloaden op

van de leverancier. Het noodzakelijke onderhoud wordt

www.debroeckgouw.nl.
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DE HOOFDZAKEN OP EEN RIJTJE
In de hoofdstukken hiervoor hebben we de belangrijkste kenmerken van de
het toegepaste aardgasvrije verwarmingssysteem op een rijtje gezet, evenals
de betekenis van dit systeem voor wonen, bouwen en verbouwen. Hieronder
zetten we de belangrijkste punten voor u nog een keer op een rijtje.

WAAROM AARDGASVRIJ?
•
•
•
•
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Klimaatakkoord.
CO2-reductie.
Afbouwen van gaswinning in Groningen.
Bijdragen aan een leefbare wereld.

VOORDELEN OM NU EEN AARDGASVRIJ
SYSTEEM TE NEMEN
• Het systeem is met zorg en kennis gekozen.
• Uw woning is klaar voor de toekomst.
• G
 een last van de verwachte stijgende
belastingen op aardgas.

VOORDELEN VAN HET TOEGEPASTE SYSTEEM

WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN?

•
•
•
•
•
•
•

• Een andere manier van temperatuurbeheersing.
• T
 raag werkend systeem, voor verwarming en koeling.
• A
 andacht voor het gebruik van warm water in
verband met boilercapaciteit.
• U
 itbouwen van de woning moet goed gepland
worden en aan voorwaarden voldoen.
• Breng uw woonwensen vooraf goed in kaart.

Robuust systeem.
Individueel toegepast systeem.
Een constante temperatuur in uw woning.
Verkoelende werking in de zomer.
Aangenaam binnenklimaat.
Geen radiatoren die ruimte innemen.
Minder zwevend stof.		
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• Disclaimer: Alle wijzigingen in teksten, tekeningen en
prijzen zijn voorbehouden aan de gemeente EdamVolendam. De opgenomen tekeningen en artistimpressies geven een impressie weer en derhalve kunnen
daar geen rechten aan worden ontleend.
In de brochure zijn ook impressies gegeven van de
toekomstige inrichting van de openbare ruimte. Enkele
belangrijke onderdelen, zoals waar wegen, fiets- en
voetpaden komen, liggen vast. De inrichting van de
openbare ruimte wordt voorafgaand aan de oplevering
van de woningen verder uitgewerkt en daarna uitgevoerd.
In de uitwerking krijgen bijvoorbeeld de bomen,
lantaarnpalen en ondergrondse afvalcontainers hun
definitieve plek. Houdt u er daarom rekening mee dat de
definitieve inrichting van de openbare ruimte kan afwijken
van de impressies in deze brochure.

De informatie die u verkrijgt via deze brochure, maar ook
via bijvoorbeeld de woningconfigurator op de website
is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze
informatie is bedoeld om u een beter inzicht te geven
in de woning met de toegepaste systemen, standaard
meerwerkopties en keuzemogelijkheden en is uitsluitend
ter indicatie. Aan deze informatie kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend met betrekking tot o.a.
afmetingen, beschikbaarheid en mogelijkheden van de
woning, mede ten aanzien van (combinaties van) opties.

In de papieren aannemingsovereenkomst, die wordt
opgemaakt naar aanleiding van uw keuzes die u met
de woonadviseur gaat afspreken, wordt de woning met
bijbehorende opties en prijzen voor beide partijen
bindend beschreven.
In de papieren instandhoudingsovereenkomst zijn
de voorwaarden opgenomen ten aanzien van de
instandhouding van de installaties.
Voor het juiste gebruik van de installaties verwijzen wij
u naar de handleidingen van de installaties, welke bij
oplevering worden verstrekt aan de kopers.

WWW.D E BRO E CKG O U W.N L

