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Nefit SolarLine zonnecollectoren op de daken van Nijkerkse huurwoningen.

Woningstichting Nijkerk: duurzaamheid met nuchtere kijk op de praktijk

‘Energiebesparende oplossingen
pakken we gewoon mee tijdens
planmatig onderhoud’
Woningstichting Nijkerk (WSN) heeft al sinds de jaren ’80 duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Milieu- en energiebesparende aanpassingen worden overwogen en toegepast op het moment dat er
planmatig onderhoud wordt gepleegd. De corporatie is ambitieus en wil binnen vijftien à twintig jaar
haar woningbezit van zo’n drieduizend woningen ‘upgraden’ naar gemiddeld het energielabel B.
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aren het in de jaren ’80 geïsoleerde
daken en spouwmuren en dubbel glas
en in de jaren ’90 de eerste HR-ketels, vandaag de dag kiest de Nijkerkse corporatie per
woningtype en per situatie de meest slimme
energiebesparende oplossing. Bij renovatie is
dat in nagenoeg alle gevallen de nieuwe generatie HR-ketels in combinatie met een duurzame technologie.
Primeur

‘Vorig jaar nog hadden we een primeur met
de plaatsing van de eerste SolarTherm van
Unidek en Nefit’, vertelt projectleider Planmatig
Onderhoud Kees de Ruiter van WSN. ‘Bij een
dakrenovatie hebben we meteen geïsoleerde
dakplaten met een prefab voorgemonteerde
zonnecollector aangebracht. Op dit moment
plaatsen we 39 Nefit ProLine HR-ketels met
een Nefit SolarLine zonneboilersysteem en
59 Nefit ProLine HR-ketels met de Inventum
Ecolution ventilatiewarmtepomp.’
Praktische keuzes

Die laatste twee systeemoplossingen werden
gekozen na grondige bestudering van de situaties ter plekke. ‘Een logische keuze’, volgens
Henk van Goor, die namens Uniek InstallatieAdvies betrokken was bij beide projecten. ‘In
het ene type woning zaten de oude cv-ketel en
de mechanische ventilatie vlak bij elkaar en dus
was het mogelijk om naast de compacte Nefit
ProLine een ventilatiewarmtepomp te plaatsen.
De warmtepomp vervangt de mechanische ventilatie en herbruikt de warmte uit afgevoerde
ventilatielucht voor het cv-systeem én het
warme tapwater.’

Nefit ProLine HR met de Inventum Ecolution ventilatiepomp.

Optimale energiebesparing

Voordat het systeem daadwerkelijk geïnstalleerd kon worden, werd het bestaande ventilatiesysteem in elke woning gecontroleerd en
waar nodig op orde gebracht. ‘In sommige
huizen waren ventilatiegaten half afgedekt
door later aangebracht tegelwerk in de badkamer of compleet weggewerkt bij het installeren van een nieuwe keuken’, vertelt Leonard
Paans van Technisch Installatiebureau Paans.
‘Bewoners worden steeds creatiever en
ook vrijer gelaten in het aanpassen van hun
woning. Technisch gezien gaat dat niet altijd
goed. Zoals een afzuigkap met motor die
P

‘Ik ga bij alle huurders thuis langs en leg
in een gesprek uit wat de plannen zijn.’
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Kees de Ruiter (WSN):

‘39 huurders hebben nu een Nefit
ProLine HR met een Nefit SolarLine
zonneboilersysteem.’
Veel huurders doen mee
Kees de Ruiter, projectleider
Planmatig Onderhoud WSN.

rechtstreeks was aangesloten op het mechanische
ventilatiesysteem. Als je een ventilatiewarmtepomp plaatst, moet het hele systeem eerst weer
kloppen. Anders kom je nooit tot optimale energiebesparing en comfort.’
Persoonlijke benadering

Terwijl we een ronde door de wijk maken, belt
Kees de Ruiter bij een willekeurige huurder aan
die hem meteen herkent. ‘Mogen we even naar
uw Nefit SolarLine-systeem kijken?’ Even later
staan we op zolder oog in oog met de nieuwe
aanwinst van - zo blijkt direct - een blije bewoner.’
Huurders zijn niet verplicht over te stappen op
een nieuw systeem. Toch ging maar liefst 95%
van de aangeschreven huurders in de wijk
akkoord met de plaatsing van een nieuw ventilatiewarmtepompsysteem. Bij de overstap naar
een zonneboilersysteem deed nog eens 87%
mee. Dat is opvallend hoog. ‘De huurder staat bij
ons voorop. Waar andere corporaties vaak
bewoners uitnodigen voor een informatieavond en
blijven steken op een deelname van 40 tot 50%
kiezen wij voor een persoonlijke benadering. Ik ga
bij alle huurders thuis langs en leg in een gesprek
uit wat de plannen zijn, hoe we overlast tot een
minimum beperken, wat de voordelen en besparingen zijn, etcetera. Ook praktische vragen beantwoord ik meteen. Ik merk dat je de mensen dan
veel sneller enthousiast krijgt. En dat ze je ook
later nog makkelijk benaderen met vragen of problemen.’
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Die tijdsinvestering vooraf verdient WSN tijdens
het project dus dik terug. ‘Hoe meer huurders
meedoen, hoe groter de slagen die we op het
gebied van energiebesparing maken’, beaamt
De Ruiter. ‘Natuurlijk is zo’n persoonlijke manier
van werken makkelijker te realiseren in een kleinere gemeente.’
Financieel voordeel

De portemonnee is en blijft volgens De Ruiter het
belangrijkste argument voor de mensen. En energie is een must omdat door de stijgende gasprijzen het aandeel energiekosten ten opzichte
van de totale woonlasten onevenredig hoog wordt.
‘We hebben onze huurders voorgerekend dat je
met deze systemen ruim 10 euro per maand
bespaart op de energiekosten. De huur verhogen
we met slechts 5 euro per maand voor de
huidige bewoners, zodat zij direct op hun energiekosten besparen. Wij verdienen onze investering
terug bij een mutatie. Betrekt een nieuwe
bewoner de huurwoning, dan trekken we de huur
verder op. In geval van de ventilatiewarmtepomp
en de zonnecollector hebben we bovendien
gebruik gemaakt van overheidssubsidie.’
Duurzaamheid dus, met een nuchtere Nijkerkse
kijk op de praktijk. ‘Absoluut’, zegt Kees de Ruiter
trots. ‘We kiezen voor duurzame, betaalbare en
direct toepasbare technologieën, als het even
kan met subsidie en - het allerbelangrijkste - een
financieel voordeel voor de huurder.’
Meer weten over de Nefit ProLine HR in combinatie
met Nefit SolarLine zonneboilersysteem of
de Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp?
Kijk op nefit.nl/professioneel.

