Wat is een ‘Zonnewoning’
Dit zijn zeer energiezuinige gecertificeerde woningen die
optimaal gebruik maken van daglicht, goed zijn geïsoleerd en waarbij zonne-energie een belangrijke rol speelt.
Bijvoorbeeld door toepassing van een zonneboiler of
PV-panelen. Maar een Zonnewoning omvat meer, zoals
de toepassing van hout uit duurzaam beheerde bossen (FSC-gecertificeerd hout). Reden voor het Wereld
Natuur Fonds om haar naam aan dit Keurmerk Zonnewoning te verbinden. De realisatie van Zonnewoningen
draagt namelijk bij aan het tegengaan van bedreigingen
voor de natuur: klimaatverandering en ontbossing.

Gemeente Almere stimuleert de bouw van een
Zonnewoning
De gemeente Almere stimuleert de bouw van Zonnewoningen door particuliere opdrachtgevers in de nieuwe
wijken via het Europese project cRRescendo door:
1. advies door uw bouwbegeleider
2. begeleiding van de architect door een deskundig bureau
bij ‘collectief particulier opdrachtgeverschap‘
3. subsidie, mits de woning wordt opgeleverd voor eind 2010.
De Europese Commissie subsidieert cRRescendo binnen
haar CONCERTO initiatief.

Zelf aan de slag?
Naast de keuze voor een gecertificeerde Zonnewoning kunt u
er ook voor kiezen om naar eigen wens energiezuinig te bouwen. Er zijn verschillende duurzame maatregelen die u kunt
treffen. De overheid doet vaak ook nog een duit in het zakje.
Bent u geïnteresseerd en wilt u van de mogelijkheden op de
hoogte gehouden worden en aanvullende informatie, laat
dan uw emailadres achter op: energierijk@almere.nl
of bij Linda Prins, projectsecretaresse cRRescendo: 0365484359 of lprins@almere.nl
Almere is energiek op weg naar comfortabel en duurzaam
wonen. Noorderplassen-West en Columbuskwartier maken
deel uit van cRRescendo, een Europees voorbeeldproject.
Ook in Frankrijk, Engeland en Spanje komen duurzame en
energierijke wijken.

Zonnewoningen in de wijk de Verwondering worden
voorzien van zonnecellen voor het opwekken van
elektriciteit. Een andere benaming hiervoor is
PhotoVoltaïsche zonne-energie (afgekort PV)
Voordelen van een Zonnewoning
• lage woonlasten
• comfortabel wonen
• keurmerk van Wereld Natuur Fonds
• subsidie als de Zonnewoning wordt opgeleverd in
2010
Meer informatie: www.zonnewoning.nl

Het kán duurzaam

in Almere

Almere heeft straks twee energierijke wijken:
Columbuskwartier en Noorderplassen-West.
Nieuwe wijken bomvol energie. De energie
van de zon speelt daarbij een hoofdrol.

Bewoners benutten de energie van
de zon voor eigen gebruik. Woningen,
scholen, winkels, sportaccommodaties
en gezondheidscentra onderscheiden
zich door energiezuinigheid en kwalitatief
hoogwaardige materialen.
De gemeente Almere geeft in deze
energierijke wijken invulling aan
de Almere Principles en zet daarbij
een belangrijke eerste stap naar een
ecologisch, sociaal en economisch
duurzaam Almere.
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Columbuskwartier

In de nieuwe wijk Noorderplassen-West hebben de
woningen en gebouwen een energieprestatie die 10% beter
is dan de standaardnorm destijds. In de wijk komt een
zogeheten ‘Zoneiland’. Voor Almere en zelfs voor Nederland
is dit een uniek project. Op dit eiland zorgt 6900 vierkante
meter aan zonnecollectoren voor het omzetten van zonlicht
in warm water. Hiermee kunnen 2.700 woningen en
gebouwen worden verwarmd via het stadswarmtenet.

In Columbuskwartier komen circa 500 extra energiezuinige huizen in de vorm van Zonnewoningen en
Passiefhuizen. Elke Zonnewoning heeft rond de 10 vierkante meter PV op het dak of aan de gevel. Dit benadrukt
ook zichtbaar het energierijke karakter van de wijk. De
Passiefhuizen gaan in energiezuinigheid nog een stap
verder. Ook krijgt Columbuskwartier een zogenaamd
‘kinderpad’ met een veilige wandel- en fietsroute naar
school. De auto is dan niet meer nodig voor het halen en
brengen. Met alle positieve gevolgen voor de veiligheid en
het klimaat.

Het Zoneiland Almere gaat 10% van het totale warmteverbruik leveren, de overige 90% is restwarmte afkomstig van
de naburige elektriciteitscentrale. Met de restwarmte van
deze centrale, die anders onbenut blijft, zijn de bewoners
verzekerd van verwarming en warm kraanwater, ook als
er geen zon is. Het Zoneiland Almere zorgt samen met de
stadswarmte, voor het verlagen van de CO2-uitstoot (een
broeikasgas) van 50%.

Naast veel aandacht voor zonne-energie zijn de energierijke wijken ook uniek door de rijkdom aan natuur en
water. De nieuwe energierijke stadswijken zijn verassend
veelzijdig voor jong en oud.

Wat is een ‘Passiefhuis’?
Een Passiefhuis is een concept voor degene die nog
een flinke stap verder wil gaan in energiebesparing en
duurzaam bouwen. Het geheim is een perfecte isolatie
in combinatie met een
hoge kierdichtheid van
de schil van het huis. Een
warmtewisselaar zorgt
ervoor dat vieze, naar buiten
geblazen binnenlucht verse,
naar binnen gezogen lucht
opwarmt. Het kleine beetje
energie dat nog nodig is om
het huis behaaglijk warm te
houden levert een compact
ventilatie- en verwarmingssysteem in combinatie met
duurzame energiebronnen,
zoals zonne-energie.

bron: Stichting PassiefHuis Holland / www.passiefhuis.nl

In de nieuwe stadswijken Columbuskwartier en Noorderplassen-West gloort
een zonnige toekomst voor duurzame
energie en het klimaat.

