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Stelt u zich eens voor. 

Droom…
Weids wonen in een historisch dorp met een modern karakter. Je wanen in een 
omgeving waar rust en groen een vanzelfsprekendheid is, en met het gonzende 
stadsleven binnen handbereik. In het huis met puntdak waaronder u elke nacht 
in een diepe, vredige slaap valt, stroomt gezonde, duurzame energie. 

…en werkelijkheid
Dat is niet slechts een prachtig beeld. Maar dat bestaat! In het Noord-Hollandse 
dorp Obdam. 

Gezond en Energiezuinig Wonen
Boparai Associates architekten, Mulder Obdam en Search Ingenieursbureau 
hebben de handen ineen geslagen om huizen te realiseren waar duurzaam 
bouwen en wooncomfort samengaan. Het back-to-basicprincipe ‘Gezond en 
Energiezuinig Wonen’ dat zij hebben ontwikkeld gaat uit van het opwekken van 
energie op basis van natuurlijke bronnen, de zon en aarde. Ingewikkelde en 
kunstmatige installaties die na een paar jaar weer vervangen moeten worden, 
kunnen zo veel mogelijk worden weggelaten. 

En dan is minder, meer.

Happy Energy
Dit concept sluit naadloos aan op de ideeën en passies van ‘Happy Energy’. 
Deze organisatie, waar onder anderen initiatiefnemer Wubbo Ockels zich sterk 
voor maakt, streeft naar een samenleving die zoveel mogelijk gebruik maakt 
van herbruikbare producten en schone energie. Niet voor niks krijgen de 
nieuwbouwhuizen in Polderweijde het Happy Energy-logo. 

En nu gaat de bouw van het eerste Happy Energy huis van start. Duurzaam én 
comfortabel wonen, u kunt dat meemaken!

Laat u meevoeren. Welkom in Obdam!

happY enerGY 
in polderweijde 
obdaM
het eerste happy energy 
huis van nederland

in deze krant

‘Door slim ontwerp en het toepassen 
van gezond boerenverstand bieden 
wij nieuwbouwhuizen waar men in 
onze tijd, in ons klimaat, energiezuinig 
en tegelijkertijd comfortabel en 
ongecompliceerd in kan wonen’ 
(Neelu Boparai, Boparai Associates 
architekten, p. 27)

Welkom Welkom

Landelijk woongenoegen,
met de stad vlakbij

Alles in de buurt

Happy Energy Huis - de types

Deskundigen aan het woord

Bewoners aan het woord

Woonlasten

Techniek

Impressie twee-onder-een-kapwoning

Luchtfotografi e Polderweijde
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“In de winter kun je hier direct 
het natuurijs op” (dhr. Wokke, 
buurtbewoner, p. 28)

“Wij hebben ons stekkie hier 
wel gevonden” (dhr. Stoop, 
buurtbewoner, p. 28)
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Fase 6

heerlijk wonen 
in polderweijde
obdaM

Gelegen in het hart van de kop van 
Noord-Holland, combineert Obdam 
een landelijke ligging met een 
uitstekende bereikbaarheid. 
Het dorp beschikt over een eigen 
NS station - binnen enkele minuten 
brengt de trein u naar de sfeervolle 
steden Hoorn en Alkmaar, beiden 
op circa 15 km afstand van Obdam.

In het groen, vlakbij Amsterdam 
Ook met de auto kunt u alle kanten op vanuit 
Obdam. De provinciale weg De Braken sluit 
praktisch aan op de A7; Amsterdam is in een 
mum van tijd te bereiken.

Knus en karakteristiek 
Obdam zelf biedt bovendien volop mogelijk-
heden. Het dorp heeft talloze sport- en 
recreatievoorzieningen en een stadskern van 
een aantal statige huizen en de Sint-Victorkerk 
– in 2008 verkozen tot ‘de mooiste kerk van 
Nederland’. In het knusse centrum kunt u 
terecht voor al uw dagelijkse levensbehoeften. 
Of u nou voor de grote super gaat of voor de 
ambachtelijke bakker op de hoek.  

Voorzieningen die u zoekt
Ook onderwijsvoorzieningen zijn ruimschoots 
aanwezig. Tel daar de fraaie ligging in het 
weidse polderlandschap bij op en zie Obdam: 
een aantrekkelijke woongemeente.

Polderweijde is een ruime, kindvriende-
lijke nieuwbouwwijk, waar het verkeer 
overzichtelijk is en waar een modern 
karakter en dorps leven samengaan. De 
woningen in de wijk zijn rijk gevarieerd en 
herkenbaar ‘Polderweijds’ met karakteris-
tieke daken, traditioneel materiaalgebruik, 

Een optimaal ontwerp krijg je door zorgvuldig te luisteren 
naar diegene die het ontwerp geniet. Dat was het uitgangs-
punt van het ontwerpfestival op 30 september 2011.

Bewoners, betrokkenen en belangstellenden namen vol 
enthousiasme deel aan deze co-creatie, die bestond uit 
discussie en vooral (teken)workshops met verschillende 
thema’s. Want wie weet nu meer over het reële woongenot 
in Polderweijde dan de bewoner in deze omgeving zelf?

Op basis van de ervaringen en de creatieve ideeën van de 
bewoners zijn Boparai Associates architekten en Mulder 
Obdam aan de slag gegaan met fase 6 van het steden-
bouwkundige ontwerp van de Polderweijdewoningen. Met 
een prachtig resultaat!  

Westfriese tinten en gevels in rode of 
donkere aardetinten. Voor elke fase 
worden de woningen en de bijbehorende 
inrichting van de percelen door een 
architect ontworpen. De wijk is al voor 
driekwart klaar en bewoond en dus al 
heel gezellig en levendig.

1  De Brink
2  Nelly’s cafe
3  Barry’s cafe
4  Chinees Restaurant Ah Tim
5   Educatieve boekenhandel Lisette
6  Juwelier Wagenaar
7  Winkelcentrum

8  Deka Markt
9  Drogisterij Ruud Meulenbroek
10  Deco Home
11  Tuincentrum Overvecht
12  Zwembad Buitenmeere
13   Voetbalvereniging Victoria-O 

Tennisvereniging Obdam

14  NS Station Obdam
15  Rabobank
16  Basisschool De Caegh
17  Basisschool De Kelderswerf
18  Beautysalon Aziza
19  Golfbaan Spierdijk
20   Winkelcentrum Middenwaard

(± 10 min.)

alles in de buurt in polderweijde

ontwerpfestival polderweijde

Net buiten de wijk 
staan de koeien 

te grazen, wieken 
de windmolens en 
wappert het koren. 

In het dorp geurt 
het versgebakken 

brood van de 
bakker op de hoek. 

Het leven is goed, 
in Polderweijde.

landelijk woongenoegen, 
met de stad vlakbij

De omgeving De omgeving

co-creatie in polderweijde13
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Bewoners aan de tekentafel



Clean - pure - fresh - natural - 
healthy - sustainable - peace 
- love - joy = Happy Energy
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Slapen onder een hemeldak: 
sterren fonkelen mij tegemoet, 
tot de zon me wekt

groenmeesters,
meesterlijk groen

ontwerp   |   aanleg   |   onderhoud

Situatie
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happY enerGY 
huis

Happy Energy. Dat krijg je ervan. Wanneer je kiest 
voor schone energie, wanneer je kiest voor een 
positieve bijdrage aan de wereld. Daar staat 
Happy Energy voor. 

Dáár staan we voor
Het initiatief Happy Energy, in 2011 in het leven geroepen door Erik 
Schoppen, Wubbo Ockels en Marleen Zoon, heeft als doel het
promoten van een positieve, duurzame samenleving door ideeën, 
informatie en producten te verspreiden die duurzaamheid voorstaan.

Kunst van het weglaten
De vijftien woningen van Boparai Associates architekten, Mulder 
Obdam en Search Ingenieursbureau zijn ‘Happy Energy Huizen’. 
Zij zijn gebouwd volgens het principe van de kunst van het weglaten.
Ingewikkelde en kunstmatige installaties zijn overbodig, omdat de 
zonnecollectoren op het dak via de zonneboiler zorgen voor warm 
tapwater. Natuurlijke ventilatie middels een grondbuis zorgt voor 
verkoeling in de zomer en voorverwarmde lucht in de winter. De 
pelletkachel is er voor die momenten wanneer er een piekvraag is.

Zonneklaar
Search heeft de methoden en technieken van Bororai Associates 
architekten en Mulder Obdam doorgerekend. En wat blijkt, het 
Happy Energy Huis in Polderweijde is aantoonbaar vele malen 
energiezuiniger dan ‘gewone’ nieuwbouw. Dan is het zonneklaar: 
lage energierekeningen, een zeer aangenaam binnenklimaat, veel 
licht en mooie uitzichten. Maar vooral ook: het prettige gevoel dat 
je – zonder dat je er iets voor hoeft te doen of laten – ‘meewoont’ 
aan een beter milieu.

de optelsom van heel veel 
positieve kennis en energie

Happy Energy

happY enerGY 
huis

Gelijkvloerse woningen
De zeven gelijkvloerse woningen zijn ideaal georiënteerd, rechtstreeks op 
het zuiden. Een ruime hal met glazen hemeldak zorgt voor ruimschootse, 
natuurlijke lichtinval maar bovenal voor verdere opwarming van de door 
de grondbuis ingeblazen ventilatielucht. De grote glasoppervlakten in de 
voorgevel in de woonkamer hebben een comfortabel binnenklimaat met 
gecontroleerde opwarming als eff ect. De ruime slaapkamer en badkamer 
op de begane grond en de standaard garage maken de beleving compleet.

Twee-onder-een-kapwoningen
De twee-onder-een kapwoning maakt uiterst slim gebruik van het zonlicht. 
Het zonneportaal met veel glas aan de voorzijde van de woning zorgt voor 
licht- en warmtetoetreding. De lamellen voor het glas zijn zo ontworpen dat 
te veel zon in de zomer wordt geweerd en de benodigde zon in de winter 
wordt doorgelaten. Naast het slimme en energiezuinige binnenklimaat
maken de ruime woonkamer en keuken, de drie slaapkamers, mogelijkhe-
den op de zolderverdieping en de tuin, de woning uiterst comfortabel.

de types

De huizen

Gelijkvloerse woningTwee-onder-een-kapwoning

Impressie gelijkvloerse woning

Impressie twee-onder-een-kapwoning



+

Veel licht, 
veel ruimte

+

+

+
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Gelijkvloerse 
woninG

Twee-onder-een-
kapwoninG

Zonnepanelen voor  
warm tapwater 
en elektriciteit

Dakopbouw met  
twee slaapkamers

Parkeerplaats op eigen 
terrein

Standaard garage

Grote raampartijen  
in voorgevel

Tuin op het zuiden

Woongedeelte 
uit te breiden

* De vermelde woonlast is onder voorbehoud indicatief per maand in 2013, op basis van netto annuitaire hypotheeklast, uitgaande van 42% inkomstenbelasting en een 10-jaars rente van 4,6%, en een gemiddeld energieverbruik.

De huizen De huizen

Gelijkvloers
wonen al vanaf

€ 870,- netto
per maand *

(energiekosten
€ 52,- p.m.)

Kwaliteit, comfort, Hollandse 
romantiek in een modern jasje

“Het is hier heel aangenaam 
wonen” (mw. Van Riessen, 
buurtbewoner, p. 28)

Impressie gelijkvloerse woning



Gelijkvloers;
persoonlijke energiebesparing 
- niet telkens de trap op en af

Tuin op het zuiden, parkeren 
op uw eigen terrein

Gelijkvloerse woning

N

ZZZ

Zonder opbouw 72 m2 g.b.o.
Met opbouw 92 m2 g.b.o.

Ruime hal met glazen hemeldak

Zeer grote raampartijen in voorgevel

Slaapkamer en badkamer op de begane grond

Wandcloset in toilet- en badruimte

Standaard garage

Dakopbouw met 2 slaapkamers standaard 
of optioneel

Tuin op het zuiden

Parkeerplaats op eigen terrein

Ontwerp

m2

Opties
te over

+

+

+

+

+

+
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De huizen De huizen

Optie: vergrootte badkamer

Optie: berging + extra kamer

Optie: dubbele deuren

sTandaard opTioneel

Schaal 1:50
1 cm = 0,5 m
2 cm = 1 m

 de ruime slaapkamer en
badkamer op de begane grond
en de standaard garage maken
de beleving compleet



Gelijkvloerse woning

N

Zeer energiezuinig door slim ontwerp 
(optimaal gebruik van de zon en de aarde)

Pelletkachel: zeer milieuvriendelijk, sfeervol, 
comfortabel mét lage energielasten

’s Winters voorverwarmde en ’s zomers voorver-
koelde natuurlijke ventilatielucht door grondbuis

Vloerverwarming; comfortabel én ruimtebesparend

Zonneboiler voor warm tapwater

Logees?
Prima!

+ +

+

+

+

+

+
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Installaties

sTandaard
bij bouwnummers 5, 6 en 7

Schaal 1:50
1 cm = 0,5 m
2 cm = 1 m

Raam bij optie: 
kamer + berging

Optie: opbouw
(bij bouwnummers 1, 2, 3 en 4)

Alles over doe-het-zelf-
dakpannen (p. 31)

Eenvoud en luxe =
geen tegenstellingDe huizen De huizen

Impressie gelijkvloerse woning



11.050,-6.075,-

WWW.EDMON.NL

Wij zien u graag terug in één 
van onze ruime showrooms!

“ Als  nemen wij u 
graag alle ”

“ Als keukenspecialist nemen wij u 
graag alle keukenzorg uit handen!”

HET EDMON ONTZORGPAKKET BESTAAT UIT:
•  Demonteren en afvoeren van bestaande keuken

•  Verplaatsen bestaande leidingen, afvoer en stopcontacten

•  Aansluiten van alle leidingen en apparatuur

Het 
Ontzorg
Pakket

Edmon Keukens heeft een unieke service waarbij u, nadat u bij ons 
een keuken gekocht heeft, alle zorg uit handen wordt genomen. 
We hebben namelijk het OntzorgPakket ontwikkeld. Met deze service 
kunt u nog sneller onbezorgd genieten van uw nieuwe keuken.
Vraag onze adviseurs naar de uitgebreide mogelijkheden.

Edmon Keukens vindt u in:
Zwaag-Hoorn
Lelystad
Beverwijk
Amsterdam Westpoort
Heerhugowaard

Deze greeploze keuken in een leuke en strakke hoekopstelling 
biedt u een zee aan werkruimte. Door de ladekast en de luxe 
hoekonderkast met draaicarrousel heeft deze opstelling tevens 
veel en praktische opbergmogelijkheden. Compleet met 
apparatuur van Zanussi heeft een u hoogglans gelakte keuken 
voor een zeer toegankelijke prijs.

Deze prachtige magnolia keuken is afgewerkt met gerilde 
fi neerfronten. Dat geeft deze keuken een landelijk modern karakter. 
Het opvallende stijlvolle vrijstaande fornuis van Falcon zorgt voor 
vele uren kookplezier. Het composieten werkblad, de koel/vries 
combinatie en vaatwasser van Whirlpool maken deze keuken 
helemaal af.

WT_53280160_Adv edmon algemeen_130x198mm_fc.indd   1 06-12-12- wk.  49   16:25

O N T W E R P   l   A A N L E G   l   R E N O V A T I E   l   O N D E R H O U D
T 0229 57 76 10WWW.JOHNKOOMEN.NL

tuinen
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De huizen Gratis waardebepaling (p. 32)

WELKOM IN DE WERELD
 VAN HAPPY ENERGY!

KATERN_HAPPYENERGYHUIS_2012_OUTDEF.indd   1 10-12-12   19:50



KATERN_HAPPYENERGYHUIS_2012_OUTDEF.indd   2-3 10-12-12   19:50
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* De vermelde woonlast is onder voorbehoud indicatief per maand in 2013, op basis van netto annuitaire hypotheeklast, uitgaande van 42% inkomstenbelasting en een 10-jaars rente van 4,6%, en een gemiddeld energieverbruik.

Licht in overvloed (p. 23) De huizen

  Deze royale 
twee-onder- 
een-kapwoning al 
vanaf € 1085,- netto  
 per maand *

(energiekosten
€ 70,- p.m.)

KATERN_HAPPYENERGYHUIS_2012_OUTDEF.indd   4 10-12-12   19:50

Impressie twee-onder-een-kapwoning



“ Trendy, voor de troepen uit” 
(dhr. Spoorenberg, p. 27)

Happy Energy + Happy 
Planet = Happy Future

N

ZZZ

130 m2 g.b.o.

Ruime en brede woning

Zeer veel lichtinval door grote glasoppervlakten 
en zonnetoren

Standaard garage (m.u.v. bouwnummers 11 en 12)

Mogelijkheid voor extra slaapkamers op 
2e verdieping en uitbouw achter de woning

Wandcloset in toilet- en badruimte

Standaard trapkast

Ruime tuin

Parkeerplaats op eigen terrein

Aparte wasruimte op zolder

Ontwerp

m2

+

+

+

+

Alle ruimte
voor uw nieuwe
driezitter

+

+

+
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De huizen

sTandaard

Schaal 1:50
1 cm = 0,5 m
2 cm = 1 m

Twee-onder-
een-kapwoning

De huizen

opTioneel

Optie: keuken aan 
voor- of achterzijde

Optie: uitbreiding 
woonkamer

Optie: dubbele deuren



De huizen De huizen

Licht in
overvloed

N

Zeer energiezuinig door slim ontwerp 
(optimaal gebruik van de zon en de aarde)

Pelletkachel: zeer milieuvriendelijk, sfeervol, 
comfortabel mét lage energielasten

’s Winters voorverwarmde en ’s zomers voorver-
koelde natuurlijke ventilatielucht door grondbuis

Vloerverwarming; comfortabel én ruimtebesparend

Zonneboiler voor warm tapwater

Standaard wasruimte op zolder

+

+

+

+

+

+

+
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sTandaard

Schaal 1:50
1 cm = 0,5 m
2 cm = 1 m

Installaties

opTioneel

Opties:  - vergrote badkamer
- dubbele wastafel
- ligbad

Twee-onder-
een-kapwoning

“Licht maakt serotonine aan, 
dat maakt een mens letterlijk 
blijer” (dhr. Schoppen, p. 26)

Het zonnetje in huis:
energie voor tien



  intuïtief woongenot door veel
licht in huis; een natuurlijk gevoel

Wilt u een inloopkast of eigen 
wellness? Alles is mogelijk!
(p. 28)

Maatschappelijk verantwoord 
= recyclen & schone energie-
bronnen gebruiken (p. 6)

licht in huis; een natuurlijk gevoel

+

Extra
werkplek

+

+

+
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De huizen

sTandaard

Optie: dakraam

Schaal 1:50
1 cm = 0,5 m
2 cm = 1 m

De huizen

opTioneel

Optie: dakkapel

Optie: royale werkruimte

Optie: vierde slaapkamer



Gezond en Energiezuinig
wonen staat als een
(Happy Energy) huis

“We zijn zelfs innovatiever 
bezig dan de Nederlandse 
overheid voorschrijft” 

26
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De deskundigen

“een frisse wind door het huis
voelen waaien in plaats van een 
apparaat horen zoemen. dat
wil toch iedereen?”

“Voor ons is het heel helder. Toen Boparai Associates architekten bij ons aanklopte 
om hun visie over Gezond en Energiezuinig wonen bouwkundig verder uit te denken, 
gingen we daar graag in mee. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
innovatief werk te leveren. We willen met Mulder Obdam producten op de markt zetten 
waarin energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Dat deden we al; we letten op 
de energieprestatienorm. Het liefst doen we dat nog scherper dan de wet eist. En elke 
keer leggen we de lat weer hoger.

Frisse wind
Vanwege het zorgprincipe vinden we duurzaam bouwen belangrijk – mensen worden 
nog ouder, huizen moeten daar in mee kunnen gaan. En omdat een duurzaam gebouwd 
huis met lage woonlasten beter is voor het milieu én voor de bewoner. Een frisse wind 
door het huis voelen waaien in plaats van een apparaat horen zoemen. Dat wil toch 
iedereen?

Hoge lat
We zijn zelfs innovatiever bezig dan de Nederlandse overheid voorschrijft. Het onderzoeks-
bureau Search heeft om de eff ecten van het bouwprincipe Gezond en Energiezuinig 
wonen te kunnen meten, moeten uitwijken naar buitenlandse normen. Omdat onder 
andere de extra hoge isolatiewaarde van gevel, dak en vloer, in door Nederland gebruikte 
berekeningsmethoden niet wordt gewaardeerd. Het zou mooi zijn wanneer na het succes 
van de vijftien woningen in Polderweijde, het ministerie de bouwrichtlijnen aanpast. 
Dat doet recht aan onze inspanningen en geeft andere bouwers de mogelijkheid nog 
duurzamer te bouwen.

Hét verschil
Kijk, bouwen kunnen we allemaal. Maar een gebouw neerzetten dat de lasten omlaag 
brengt zowel voor de bewoner als voor de aarde, maakt het verschil. Naast de erkenning 
die het ons geeft, is het commercieel aantrekkelijk dat Happy Energy het logo aan de 
Polderweijdewoningen heeft verbonden. Ons doel is immers dat zoveel mogelijk mensen 
kennis nemen van het energieprincipe dat eraan ten grondslag ligt. Hopelijk zullen bouwers 
en corporaties het massaal omarmen en toepassen. Dan is iedereen beter af.”

“Niet minder, maar beter. Het credo van Happy Energy. Want energieverbruik, 
bijvoorbeeld voor verlichting, is niet erg zolang de verbruikte energie maar 
duurzaam is. Omdat hernieuwbare energie eindeloos voorradig is, omdat 
de zon iedere dag schijnt. Zo wordt duurzaamheid leuk, en wat plezierig en 
positief is, is goed voor iedereen. Dat is de visie van onze organisatie: Happy 
Energy = Happy Planet = Happy Future.

Duurzame, positieve levensstijl
Onze organisatie, in 2011 opgericht door Wubbo Ockels, Marleen Zoon en mij, 
wil het positieve gedachtengoed van een duurzame samenleving uitdragen 
en producten en projecten ontwikkelen die positieve energie verspreiden. 
Herkenbaar aan het ‘zonnige’ Happy Energy-logo dat symbool staat voor 
een duurzame en positieve levensstijl. Zo weten mensen waarvoor ze kunnen 
kiezen. Een van de dingen die we bijvoorbeeld doen is het leveren van ‘100% 
Happy Energy’, volledig duurzame energie, opgewekt uit zon en wind.

Het zonnetje in huis
Het Happy Energy Huis-concept in Polderweijde is een geweldig initiatief dat 
naadloos aansluit bij de ideeën waar Happy Energy voor staat. Niet alleen 
vanwege het beginsel, maar ook vanwege het eff ect ervan op hoe je je voelt. 
De huizen zijn heel licht door gebruik te maken van de meest duurzame energie-
bron, de zon. En licht zorgt voor de aanmaak van serotonine, dat maakt je 
letterlijk blijer in huis. In een notendop: wonen voor een beter milieu, een beter 
woongenot en een besparing op je woonlasten door energiebesparing, dat is 
precies de gedeelde winstsituatie voor de aarde en zijn bewoner die Happy 
Energy wil stimuleren.

Natuur en techniek verbinden
Ik weet nog goed dat ik een keer in Tokio in een lift van een wolkenkrabber 
stond waar een led-icoontje het weer buiten aangaf. Op die manier wist je of 
het op dat moment regende of dat de zon scheen. Binnen had je geen fl auw 
benul. Techniek komt op die manier tussen de mens en de natuur in te staan, 
terwijl techniek juist kan worden ingezet om mens en natuur met elkaar te ver-
binden. We hebben de aarde in bruikleen, dus we gaan daar maar beter goed 
mee om - niet alleen om toekomstige generaties in de ogen te kunnen kijken. 
Ga je goed met elkaar om, dan levert dat positieve energie op.

Projecten die bijdragen aan het welzijn van natuur, mens en milieu, waarvan 
de positieve uitkomst gedeeld kan worden, die projecten wil Happy Energy 
een groot publiek geven. Het Happy Energy Huis in Polderweijde is hier een 
fantastisch voorbeeld van!”

deskundiGen 
aan heT woord

cor van vlieT

erik schoppen

directeur bouwer en ontwikkelaar 
Mulder obdam

Medeoprichter happy energy 

De deskundigen

“We hebben gezocht, 
gevonden en ontworpen: 
een huis voor een 
instinctieve, ruimtelijke en 
duurzame woonervaring”

“Wanneer de bezemkast vol staat met apparatuur,
waar moet je de bezem dan kwijt? Het valt Boparai 
Associates architekten op dat om te kunnen voldoen 
aan de normen op het gebied van klimaatbeheersing, 
de berging waar voorheen alleen de basisinstallaties 
hingen steeds meer op een machinekamer is gaan 
lijken. Bovendien worden bewoners tegenwoordig 
belast met een keur aan gebruiksaanwijzingen voor alle 
apparatuur in hun woning. Dat 
vinden wij opmerkelijk. We zijn om 
die reden op onderzoek uitgegaan 
om te zien of dat ook anders kan. 
We maakten een pas op de plaats, 
‘back to basic’. Hoe deden we 
dat vroeger? En met het oog op 
warmteregulering in onze moderne 
huizen, hoe doen ze dat in tropi-
sche landen?

Tropische inzichten
Van origine kom ik uit India. In India vind je prachtige 
voorbeelden van natuurlijke klimaatbeheersing via 
hoger gelegen etages en zonwerende elementen 
aan het gebouw - zonder dat er allerlei ingewikkelde 
machines aan te pas komen. Door slim te ontwerpen 
en het toepassen van gezond boerenverstand kunnen 
wij nieuwbouwhuizen bieden waar men in onze tijd, in 
ons klimaat, comfortabel en ongecompliceerd in kan 
wonen. Het streven van Boparai Associates architekten 
is om deze duurzame visie in al onze ontwerpen toe te 
passen.  

neelu boparai

huiberT 
spoorenberG

directeur boparai associates architekten

adviseur duurzame
ontwikkeling search

Intuïtie en techniek, hand in hand
Samen met Mulder Obdam hebben we het concept 
vervolgens ontwikkeld en uitvoerbaar gemaakt. Hoe beter 
de woning is georiënteerd ten opzichte van het noorden 
en het zuiden, hoe beter we gebruik kunnen maken van 
passieve zonnewarmte. Die ligging is overigens niet 
dwingend in de uitvoering van ons concept Gezond en 
Energiezuinig wonen. De enigszins gedraaide ligging van 

de woningen in Polderweijde zijn geen 
belemmering voor een gezonde en 
energiezuinige woning. Search rekende 
de boel door en wat mooi was: wat 
wij instinctief bedacht hadden, bleek 
ook technisch te kloppen. En nu is de 
bouwfase in Polderweijde een feit. Dat 
maakt ons trots en dankbaar.

Cool!
Het is cool, ja een bezegeling van onze 
inspanningen dat Happy Energy zich 

aan de Polderweijde huizen heeft verbonden. We hopen dat 
iedereen besmet raakt met de voordelen van Gezond en 
Energiezuinig wonen. Vides leveren een belangrijke ruimtelijke 
ervaring op. Helaas is men nog erg gericht op het beoordelen 
van een woning aan de hand van de eff ectieve vierkante 
meters vloeroppervlak. Wanneer we die ingesleten manier 
van denken kunnen doorbreken, wanneer mensen zelf gaan 
ervaren hoe prettig het is om in een huis te wonen waar op 
instinctieve wijze een ruimtelijke, duurzame woonervaring 
centraal staat, dan geloof ik dat Gezond en Energiezuinig 
wonen nog wel eens een grote vlucht kan nemen.”

“Aandacht voor het milieu, respect voor de mens en zijn 
omgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Dat is ons verhaal binnen het werk van Search, het 
uitvoeren van bouwkundige- en veiligheidsinspecties en 
energieonderzoek. Ons verhaal rijmt goed met de Happy 
Energy Huizen. Het zijn energiezuinige huizen, men hoeft 
niet in te leveren op comfort. Niet alleen het ontwerp 
is dus duurzaam, maar ook de motivatie om ervoor te 
kiezen. Dan is een ontwerp pas echt solide. Wanneer de 
bewoner ontdekt dat milieubewuste keuzes lonen.

Trendy en voor de troepen uit
Het Happy Energy Huis is een uniek voorbeeld van een 
ontwerp dat op een andere, energiezuinigere manier 
installaties toepast in een huis. Het valt op dat in de 
aanvragen die we van architecten hebben gekregen 
afgelopen jaar, de kracht van de eenvoud centraal staat. 

Het Happy Energy Huis past in deze trend, en loopt zelfs 
voor de troepen uit. Het huis is namelijk ingericht op 
een systeem waar de bewoner nauwelijks omkijken naar 
heeft. Er worden minimale gebruiksaanwijzingen geleverd, 
die ook voor de leek te begrijpen zijn.

Toekomstgeluid
We gaan naar een toekomst waarin de energierekening 
uiteindelijk tot nul gereduceerd wordt, door innovatieve 
bouwoplossingen. We moeten wel, anders is de rekening 
gewoonweg niet betaalbaar. Er bestaan al veel duurzame 
methoden om hiervoor te zorgen, maar dat vergt eerst 
een investering, ook van de consument. De bewoner 
moet bereid zijn om deze te maken. Doe je dat, betaalt zo’n 
keuze zichzelf al heel gauw terug. Neem de gelijkvloerse 
woning. We hebben doorgerekend dat de energiekosten
van deze woning meer dan de helft lager zullen zijn dan 

de gemiddelde energierekening in Nederland. Een behoorlijk 
verschil!

Cijfers bruto geluk
Cor van Vliet van Mulder Obdam zegt het al: Search 
heeft zelfs moeten uitwijken naar een ander palet van 
toetsingseisen dan de standaard EPC-berekening 
(energieprestatiecoëffi  ciënt) om de opbrengst van 
energiebesparing van het Happy Energy Huis te kunnen 
toetsen en te tonen. De standaard methoden zijn te star en 
voldeden niet. Onze dynamische energievraagberekening 
bewees dat het Happy Energy Huis een groot verschil 
maakt. Wanneer zo’n resultaat na dagen van rekenen 
uit de bus komt, is dat wel mooi natuurlijk. De techniek 
onderschrijft het woongenot, de keiharde cijfers staan 
achter het geluk.”
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De bewoners

“ja, wij hebben ons stekkie 
hier wel gevonden”

“Ik woon hier nu sinds de zomer van 2009, en het bevalt prima. Polderweijde is een 
fijne omgeving, lekker groen en met alles wat je nodig hebt in de buurt. In het compacte 
centrum vind je horeca en winkels. En ontspannen gaat hier gemakkelijk; je bent zo 
in het bos voor een wandeling met de hond en in de winter is het schaatsen geblazen 
op het natuurijs. Ik vind het een goed concept dat ze duurzame woningen bouwen in 
Polderweijde. Of ik daar zelf zou willen wonen in de toekomst? Je weet het nooit, maar 
waar ik nu woon, zit ik goed.”

“Mijn man en ik hebben in Polderweijde een hele fijne plek gevonden om te wonen, 
vlakbij de Waterberging - een prachtig natuurgebied met veel vogels en tegenover de 
nieuwe, duurzame huizen die ze nu gaan bouwen. Een heel goed initiatief. Ik kan onze 
toekomstige buren vertellen dat het hier heel aangenaam wonen is. Met een mooi uitzicht 
op de weilanden en de polder. De bouw rondom is speels en weids opgezet. Vanuit  
ons huis is alles lopend te doen, je bent zo in het dorp. Voor een klein dorp is er echt 
best veel te beleven. Je vindt er veel winkels, maar ook een atletiekbaan, een zwembad, 
een bloeiend verenigingsleven, een dorpshuis, je kunt het zo gek niet bedenken of het 
is er wel. En wil je het dorp uit, zit je zo met de auto op de weg. We hebben zelfs een 
treinstation, dat is helemaal ideaal. Maar nu ben ik voor ons het belangrijkste vergeten 
te vertellen! Voor de kleinkinderen vonden we onze weg naar Polderweijde. Dat noem ik 
dubbel boffen.”

“We komen uit een stadsomgeving, Heerhugowaard. In principe kwamen we voor het 
type huis naar Polderweijde, lekker ruim opgezet op een groot perceel. Maar de buurt 
kwam daar nog eens als een extra plus bij. Mensen groeten elkaar hier op straat, er 
heerst hier een echt dorpsgevoel. Dat persoonlijke kenden we dus niet zozeer uit de 
stad, maar daar genieten we nu van. Net als de kinderen; onze zoon en dochter hebben al 
veel speelkameraadjes gevonden. Er is ook van alles te doen hier,  
voor kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd  
en je vindt hier veel sportverenigingen in de  
omgeving. Met Sinterklaas bijvoorbeeld loopt   
de hele buurt uit. Ja, wij hebben ons stekkie 
hier wel gevonden.”

de heer sToop

bewoners 
aan heT woord

de heer wokke

Mevrouw  
van riessen

buurtbewoner polderweijde

buurtbewoner polderweijde

buurtbewoner polderweijde

Om de woning echt te maken tot uw droomhuis geven wij u de volledige 
vrijheid voor de indeling ervan. U weet tenslotte zelf het beste waaraan de 
woning voor u moet voldoen voor optimaal wooncomfort. 

Wat u wenst
Binnen de randvoorwaarden (bouwkundig en esthetisch) is het mogelijk om 
het gehele huis in te delen zoals u dat wenst. Wilt u een inloopkast of een 
eigen wellness? Alles is mogelijk. Laat uw creativiteit de vrije loop en geef 
ruimte aan uw 1001 woonideeën. Uw droomhuis is nog nooit zo dichtbij 
geweest! 

ontwerp uw  
eigen droomhuis!

De woonlasten

woonlasTen 
en Milieu

Goed voor de portemonnee
De Happy Energy Huizen zullen een 
aanzienlijk lagere energielast hebben dan 
nieuwbouwwoningen gebouwd volgens 
de minimale eisen. Het verschil met een 
vergelijkbare woning uit de jaren ’90 is 
nog groter. Bovendien biedt het installatie- 
concept in de woning meer garantie op 
een lage energielast dan een woning 
waarbij gebruik wordt gemaakt van  
fossiele brandstoffen als aardgas.

Goed voor het milieu
Naast de besparing in de woonlasten zijn 
de woningen ook aanzienlijk beter voor 
het milieu. Naast de zorgvuldige samen-
stelling van de materialen voor de bouw 
van de woningen is ook de wijze van 
energiegebruik in de woning goed voor 
het milieu. 

CO2-neutraal! 
De totale CO2-uitstoot van de tweekapper 
komt uit op 780 kg per jaar tegenover 
7395 kg voor de jaren ’90-versie: een 
besparing van 6615 kg! Ter vergelijking: 
de CO2-uitstoot van een nieuwe midden-
klasse auto is 134 gr/km. Uitgaande van 
een gemiddeld aantal afgelegde km van 
15.000 per jaar, komt de bespaarde uitstoot 
overeen met ruim drie auto’s! 
De gelijkvloerse woning bespaart aan 
uitstoot 3345 minus 515 = 2830 kg CO2 
per jaar, bijna 1,5 auto!

Een boom neemt per jaar rond de 200 kg 
CO2 op. Dus met het planten van  
drie bomen bent u voor het energiegebruik 
van uw woning CO2-neutraal!

Even rekenen: 3 x 200 kg 
CO2 (boom planten) = 
opname van 600 kg CO2

wonen is pas prettig als de
financiële last beperkt is 

* De vermelde woonlast is onder voorbehoud indicatief per maand in 2013, op basis van netto annuitaire hypotheeklast, uitgaande van 42% inkomstenbelasting en een 10-jaars rente van 4,6%, en een gemiddeld energieverbruik.

exTra duurzaaM 

Raedthuys is het ‘groenste’ energiebedrijf en werkt volledig klimaatneutraal. We 
produceren alleen groene, duurzame energie. Verder staan al onze windmolens 
en zonne-installaties in Nederland. Als afnemer stap je op de fiets, in de trein 
of in de (elektrische) auto en je rijdt er zo naartoe. En we leveren alleen wat we 
zelf maken; bij ons ontvangen de klanten dus nooit kolenstroom voorzien van 
buitenlandse groencertificaten. Dat vindt de klant niet duurzaam en dat bieden 
wij dan ook niet aan. 

Pure Energiedriehoek 
Bij onze werkzaamheden hanteren wij de ‘100 procent Pure Energiedriehoek’. 
Het uitgangspunt daarbij is het creëren van efficiënt en duurzaam energieverbruik. 
Als eerste kijken we hoeveel energie er bespaard kan worden, want wat je niet 
verbruikt hoef je niet op te wekken of te kopen. Vervolgens kijken we hoe en 
hoeveel duurzame energie de klant zelf kan produceren, met bijvoorbeeld zonne- 
panelen. Ten slotte vullen we – mits noodzakelijk - het verbruik aan met door 
onszelf geproduceerde groene stroom.

Kijk op: www.raedthuys.nl

Langzaam maar zeker doet de pelletkachel zijn intrede in Nederland. 
Hoewel het hier nog een betrekkelijk onbekend fenomeen is, wordt 
deze kachel in onze buurlanden al veel toegepast. 

Slim systeem
Een pelletkachel is een kleine biomassakachel die brandt op pellets 
(geperste staafjes bestaande uit zaagsel). In de kachel bevindt zich 
een voorraad met pellets; door de automatische toevoer blijft het vuur 
vanzelf brandende. Een ventilator zorgt vervolgens voor verspreiding 
van warme lucht in de kamer. Een slim systeem controleert en regelt 
het verbrandingsproces, wat zorgt voor een optimale verbranding 
met een rendement dat oploopt tot wel 95 procent. Bovendien kan de 
kachel automatisch starten en weer uitgaan, afhankelijk van de ingestelde 
tijd of gewenste temperatuur. Zo heeft u een duurzaam en slim 
verwarmingssysteem dat warmte en comfort biedt zonder dat u er 
naar om hoeft te kijken. Reden genoeg om de Happy Energy Huizen 
standaard uit te rusten met de pelletkachel! 

de pelleTkachel
hét verwarmingssysteem 
voor happy energy huizen

Met raedthuys energie

Woonlasten gelijkvloerse woning: € 870,- netto per maand*

Woonlasten twee-onder-een-kapwoning: € 1085,- netto per maand* 

Happy Energy huis: meer dan 
de helft minder energiekosten  
(p. 27)



Het idee is dat het 
bij ons niet om geld 
alleen draait.

Bij de Rabobank zien we geld als een middel. Een middel 

dat de ambities van onze klanten kan verwezenlijken. Of 

het nu gaat om een hypotheek voor een eigen woning, 

een spaarrekening als appeltje voor de dorst of de finan-

ciering van een duurzaam kantoorgebouw; de klant staat 

bij ons centraal. En we verliezen daarbij de gevolgen voor 

het milieu en de maatschappij niet uit het oog. Sterker nog, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen is de toetssteen 

voor al ons doen en laten. Niet voor niets behoren we al 

jarenlang tot de wereldtop van meest duurzame banken. 

Want bij de Rabobank zien we geld als middel, niet als doel. 

Dat is de gedachte. Dat is het idee.

www.rabobank.nl/hmwf

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een 
duurzame toekomst.
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Het Happy Energy Huis biedt bewoners de kans om instinctief te leven.
De toepassing van technische installaties is minimaal en het gebruik ervan is
ook nog eens uiterst eenvoudig.

Frisse zomerbries 
Een raam open zetten wanneer dit gewenst is. In het Happy Energy Huis is het 
weer mogelijk! Ook kunt u tijdens een warme zomernacht de woning ’s nachts op 
natuurlijke wijze laten afkoelen. Voor (enkele) ramen op de begane grond worden 
inbraakwerende roosters geplaatst waardoor u met een veilig gevoel in slaap valt, 
terwijl de frisse zomerbries door de woning gaat. Het dakraam van de twee-
onder-een-kapwoning is standaard voorzien van een regensensor. Als het dan 
toch gaat regenen tijdens de nachtrust sluit het raam vanzelf.

naTuurlijk
venTileren

de Grondbuis
Een grondbuis voert direct van buiten verse lucht het huis in. De lucht komt 
centraal in de hal binnen, het mechanisch ventilatiesysteem verplaatst de lucht 
vervolgens naar de verschillende ruimten in het huis. 

Natuurlijke koeling 
Doordat de grondbuis meer dan een meter diep de grond in gaat, heeft de 
warmte van de grond invloed op de temperatuur van de lucht. De grond is in de 
zomer vaak kouder dan de buitenlucht en in de winter warmer. Hierdoor is de 
lucht die in de zomer de woning in komt door de natuur gekoeld en in de winter 
verwarmd (het verschil is circa 10 graden bij - 10 C° en + 28 C°). De grondbuis 
zorgt dus voor verse lucht, gratis koeling en verwarming.

de insTallaTies in 
uw woninG

Met de grootste zorg zijn de constructie en materiaal-
toepassingen voor de woningen onderzocht. Naast 
minimaal energiegebruik zorgt het Happy Energy Huis 
voor een beperkte milieubelasting.

Bewuste bouw
In de driehoek van bouwbaarheid en betaalbaarheid, 
milieubelasting en energiebesparing is gezocht naar 
de juiste, duurzame materialen voor de bouw van de 
huizen. Heel bewust zijn keuzen gemaakt voor bij-
voorbeeld betonvloeren, dragende wanden van kalk-
zandsteen of houtskelet, houten kozijnen, betonnen 
dakpannen en een minerale wol (glaswol) als isolatie.

Milieuvriendelijke Beeksteen
De baksteen – de Beeksteen - waaruit de Polder
weijdewoningen zijn opgebouwd, zijn slecht 6,5 cm dik 
in plaats van de 10 cm van een reguliere baksteen. 
Dit betekent 35 procent minder CO2-uitstoot ten 
opzichte van een traditionele baksteen. Daarnaast 
levert de Beeksteen door de kleinere oppervlakte 
meer ruimte op. 

Doe-het-zelf-dakpannen!
De dakpannen op uw woning zijn behandeld met een 
laagje titaniumdioxide waarmee deze dakpan net 
als bomen de lucht reinigt en CO2 absorbeert. Komt 
de vuile lucht in aanraking met het oppervlak van de 
dakpan, wordt de lucht automatisch gezuiverd. Bij 
daglicht kunnen de dakpannen tot 90 procent van de 
schadelijke gassen als koolstofoxide en stikstofoxide 
neutraliseren. Als de zon niet schijnt, is dat tot 70 
procent.

Materiaal maakt verschil 
De materialen die gebruikt worden in het Happy 
Energy Huis belasten het milieu veel minder dan 
materialen die doorgaans in huizen worden toege-
past. Het productieproces en de recyclebaarheid van 
bijvoorbeeld harde isolatieplaten, dragende wanden 
van beton, keramische dakpannen en kunststof 
kozijnen – veelal gebruikt in reguliere nieuwbouw 
- zorgen voor een behoorlijke milieulast. Door te 
wonen in een woning waarbij naast het beperken van 
energiegebruik ook rekening gehouden is met een 
bewuste materiaalkeuze, draagt u dubbelop bij aan 
een schoner milieu. 

Om een goed leefklimaat en comfort in de woning te 
kunnen bieden is het toepassen van enkele installaties 
onvermijdelijk. De installaties in het Happy Energy Huis 
zijn wel tot een minimum beperkt. 

Minder en eenvoudig
In de woning wordt gebruikt gemaakt van slechts drie 
installaties: 

• een systeem voor warm tapwater;
• een systeem voor verwarming;
• een systeem voor de luchtbehandeling. 

Deze systemen zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden 
met minimale kosten als resultaat. 

Behaaglijke temperaturen, beperkte stookkosten
Uw woning zal worden verwarmd door middel van lage 
temperatuurverwarming, opgebouwd uit vloerverwar-
ming in de woonkamer, keuken en in de badkamer, en 
in de slaapkamers en zolderruimte met lage tempera-
tuurconvectoren. In tegenstelling tot verwarming met 
radiatoren worden de stookkosten zo beperkt, met 
toch behaaglijke temperaturen als eff ect. 

CO2-neutrale verwarming
De pelletkachel zorgt voor de warmte in de woning. 
Deze kachel maakt warmte van pellets (samengeperste 
houtsnippers) door middel van verbranding. Omdat 
hout een natuurproduct is, biedt de pelletkachel een 
CO2-neutrale wijze van woningverwarming. Een gas-
aansluiting wordt niet in de woning aangebracht.

De zon doet het werk!
De opwekking van het warmtapwater gebeurt door de 
zon. Een zonnecollector op het dak warmt het tapwater 
op. Dit warme water wordt opgeslagen in een boilervat. 
Wanneer u gaat douchen of warm water in de keuken 
nodig heeft, zal dit uit het boilervat komen. Warm water 
dat op volledig natuurlijke wijze door de zon is opge-
warmd!

Aan een back-up is gedacht
Heeft u onverhoopt toch een tekort aan warm water, 
zorgt een elektrische naverwarmer voor een reserve. 
Om de kosten van de naverwarming zo beperkt mo-
gelijk te houden, wordt er een drietal PV-panelen op 
de woning aangebracht. Het PV-paneel is een paneel 
dat daglicht omzet in elektriciteit. Vaak noemt men 
deze panelen zonnepanelen. Bij de huidige generatie 
panelen is daglicht al voldoende om energie op te wek-
ken. Op dagen waarop de zon volop schijnt neemt de 
hoeveelheid opgewekte energie wel toe.

Hotfi ll
Om nog extra te besparen op de energielasten van uw 
woning, zal een hotfi ll worden aangebracht bij uw was-
machine- en vaatwasseraansluiting. Een hotfi ll is een 
apparaat aangesloten op de watertoevoer, zodat de 
wasmachine en vaatwasser gebruik kunnen maken van 
voorverwarmd water uit de zonneboiler. Opbrengst: 
minimale kosten voor het gebruik van warm water, en 
een langere levensduur van uw apparaten. 

MaTeriaal-
keuze

“De techniek onderschrijft 
het geluk” (dhr. Spoorenberg, 
p. 27)

De techniek

normale situatie

koude winter nachtkoeling (zomer)

spuien

bouwbaarheid
& betaalbaarheid

en
er

gie
bes

parin
g

m
ilieu

belasting



GRATIS 
WAARDEBEPALING
Heeft u de woning van uw keuze in de nieuwe fase 
van de Polderweijde gevonden en denkt u erover na 
om uw eigen woning te verkopen? Of bent u zich aan 
het oriënteren voor een nieuwe woning en bent u be-
nieuwd hoeveel uw huidige woning waard is? Vraag 
dan nu een gratis waardebepaling aan!

Wij verzorgen gratis en vrijblijvend een waarde- 
bepaling en geven u advies over hoe u de verkoop het 
beste zou kunnen aanpakken. Onze makelaars komen 
graag bij u thuis. U weet dan meteen wat uw woning 
waard is. Onze makelaars kennen uw buurt en kunnen 
zo een juiste verkoopprijs bepalen. Hoe beter de prijs, 
hoe meer bezichtigingen. En dat verhoogt uiteraard de 
kans op verkoop!

Broekman Makelaars
Europaboulevard 439   1825 RN Alkmaar
T 072 5625544   demare@broekmanmakelaars.nl
www.broekmanmakelaars.nl

Hoekstra en van Eck Makelaars
Veemarkt 28   1621 JC Hoorn
T 0229 272712   hoorn@hoekstraenvaneck.nl
www.hoekstraenvaneck.nl
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