
Tijdens de PROVADA 2012, begin 

juni van dit jaar, ondertekenden 

een elftal partijen een bouw-

teamovereenkomst waarbij zij 

duidelijk maakten hun energie te 

willen steken in de ontwikkeling 

van een nieuw levensvat baar 

huisconcept. Het huis, deze wo-

ning, is ontworpen volgens de 

‘Back to Basic’-principes uit het 

Gezond & Energiezuinig Wonen 

concept van Boparai Associates 

Architekten.

De ‘Back to Basic’ standaard kent 

als basis een woning waarbij 

primair gebruik gemaakt wordt 

van natuurlijke ventilatie en pas-

sieve opwarming. Daarbij wordt 

geen gebruik gemaakt van, 

fossie le brandsto� en en ingewik-

kelde instal laties die ver eisen 

dat ruimten hermetisch moeten 

worden afgesloten en daarbij 

leiden tot comfort- en gezond-

heidsproblemen. Door gebruik-

making van de meest duurzame 

energiebron, de zon, kunnen de 

woonlasten voor zover betrekking 

hebbend op het energieverbruik 

zeer laag worden gehouden.

In samenwerking met SEARCH 

ingenieursbureau zijn de initia-

tiefnemers in contact gebracht 

met Happy Energy, een op de 

toekomst gericht initiatief dat 

het positieve gedachtegoed van 

een duurzame samenleving wil 

uitdragen en streeft naar een 

samenleving die zoveel mogelijk 

gebruik maakt van herbruikbare 

producten en schone energie.

De oprichters van Happy Energy, 

Erik Schoppen, Wubbo Ockels 

en Marleen Zoon, zijn zodanig 

enthousiast over de positieve 

insteek van dit duurzame concept, 

dat ze de woning opnemen als 

icoonproject van Happy Energy, 

onder de naam ‘Happy Energy 

Huis’.

Mulder Obdam zal een 15 tal 

van deze woningen in de vorm 

van 8 twee onder één kapwo-

ningen en 7 eengezinswoningen 

gaan bouwen in Polderweijde te 

Obdam. Bij voldoende afname 

zal de bouw naar verwachting in 

de tweede helft van 2013 starten 

en zal de oplevering in de eerste 

helft van 2014 plaatsvinden.

Wubbo Ockels ondersteunt 
Happy Energy Huis van Mulder Obdam
ALKMAAR - Happy Energy, mede opgericht door Wubbo Ockels, ondersteunt energiezuinige en gezonde woning gebouwd door Mulder Obdam. 

Persconferentie 
Lancering 
Happy Energy Huis 

Woensdag 19 december a.s.
16:00 tot 17:00 uur
Brakenkerkje te Obdam

www.happyenergyhuis.nl

Lage woonlasten en duurzaamheid 
voorop in Happy Energy Huis

Samenwerking

Neelu Boparai, directeur Boparai 
Associates architekten, founding 
mother Gezond en Energiezuinig wonen

Wanneer de bezemkast vol staat 

met apparatuur, waar moet je de 

bezem dan kwijt? Het viel Bopa-

rai Architects op dat om te kun-

nen voldoen aan de normen op 

het gebied van klimaatbeheer-

sing, de berging waar voorheen 

alleen de basisinstallaties hingen 

steeds meer op een machine-

kamer gaat lijken. Bovendien 

worden bewoners tegenwoor-

dig belast met een keur aan 

gebruiksaanwijzingen voor alle 

apparatuur in hun woning. Dat 

vinden wij opmerkelijk. We zijn 

om die reden op onderzoek uit-

gegaan om te zien of dat ook 

anders kan. ‘back to basic’. Hoe 

deden we dat vroeger? En met 

het oog op warmteregulering in 

onze moderne huizen.

Door slim te ontwerpen en het 

toepassen van gezond boeren-

verstand kunnen wij nieuw-

bouwhuizen bieden waar men in 

onze tijd, in ons klimaat, comfor-

tabel en ongecompliceerd in kan 

wonen. Het streven van Boparai 

Associates architekten is om 

deze duurzame visie in al onze 

ontwerpen toe te passen.

De woonlast wordt opgebouwd 

uit de � nancieringslast/huur en 

de energielast van een woning. 

Vanuit de maatschappelijke ver-

antwoording op een verstandige 

wijze om te gaan met milieu en 

klimaat is het noodzaak om bij 

nieuwe woningontwikkelingen 

duurzaamheid hoog in het vaan-

del te nemen. Duurzaam gebruik 

van energie leidt veelal direct tot 

lagere energielasten waardoor de 

totale woonlast van de woningen 

voordeliger uit zal pakken. 

Start verkoop 
Happy Energy Huis 

Woensdag 19 december a.s.
17:00 tot 20:00 uur
Brakenkerkje te Obdam

www.polderweijde.nl

advertorial

In de huidige markt waarbij � nanciering van woningen steeds lastiger wordt is het 

van belang om woonlasten centraal te stellen. De traditionele wijze van � nanciering 

speelt voor veel huishoudens een minder belangrijke rol. Het gaat er immers om 

hoeveel geld er eind van de maand overblijft om comfortabel van te kunnen leven.

“Voor ons is het heel helder. Toen 

het bureau Boparai Associates 

architekten bij ons aanklopte 

om haar visie over het Energie-

zuinig en Gezond wonen bouw-

kundig verder uit te denken, 

gingen we daarin graag mee. Het is 

een maatschappelijke verantwoor-

delijkheid om innovatief werk te 

leveren. We willen met Mulder 

Obdam producten op de markt 

zetten waarin energieverbruik tot 

een minimum wordt beperkt. Dat 

scheelt de bewoner in de woonlast.

Vanwege het zorgprincipe vinden 

we duurzaam bouwen belang-

rijk: – mensen worden nog ouder, 

huizen moeten daar in mee 

kunnen gaan. En omdat een duur-

zaam gebouwd huis met lage 

woon lasten beter is voor het milieu 

én voor de bewoner.

We zijn zelfs innovatiever bezig 

dan de Nederlandse overheid 

voorschrijft. Het onderzoeks-

bureau Search heeft om de 

e� ecten van het bouwprincipe 

Energiezuinig en Gezond wonen 

te kunnen meten, moeten uitwij-

ken 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 suc-

ces van de vijftien woningen in 

Polderweijde het ministerie de 

bouwrichtlijnen aanpast. Dat doet 

recht aan onze inspanningen 

en het geeft andere bouwers de 

mogelijkheid nog duurzamer te 

bouwen.

Cor van Vliet, directeur Mulder Obdam, 
initiator achter het bouwconcept Gezond en Energiezuinig wonen

ww.polderweijde.nl

Moderne houtkachels
• schoon, effi  ciënt en comfortabel
•  gezelligheid en comfortabele warmte
• Geen gas aansluiting
• CO2 neutraal
• Hernieuwbare energie
• Lage stookkosten

koude winter nachtkoeling (zomer)

Gezond en energiezuinige woning

normale situatie spuien

www.www.facebook.com/HappyEnergyHuis

www.twitter.com/HappyEnergyHuis

www.youtube.com/user/happyenergyhuis
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“Niet minder, maar beter.  Het 

credo van Happy Energy. Want 

energieverbruik, bijvoorbeeld voor

verlichting, is niet erg zolang de 

verbruikte energie maar duur-

zaam 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.

Happy Energy in 2011 opgericht 

door Wubbo Ockels, Marleen 

Zoon en mij, wil het positieve 

gedachtengoed van een duur-

zame samenleving uitdragen 

en producten en projecten ont-

wikkelen 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 leve-

ren van ‘100% Happy 

Energy’, volledig duur-

zame energie, opge-

wekt uit zon en wind.

We hebben de aarde in 

bruikleen, dus we gaan daar 

maar beter goed mee om - niet 

alleen om toekomstige genera-

ties 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 uit-

komst gedeeld kan worden, die 

projecten wil Happy Energy een 

groot publiek geven. De Happy 

Energy huizen in Polderweijde 

zijn hier een fantastisch voor-

beeld van!

Erik Schoppen, medeoprichter Happy Energy, 
deelde Happy Energy-logo uit aan Polderweijde

Marktconforme bouwkosten van € 155.900,- excl. BTW voor de twee-onder-één-kapwoning en voor de eengezinswoning € 134.000,- excl. BTW.

BOPARAI ASSOCIATES architekten
  www.boparai.nl   | +31(0)75-6555555   |  office@boparai.nl  | Jacob Corneliszstraat 1  |  1511 BM Oostzaan

‘Liever een frisse 
wind dan gebrom 
van een installatie.’

‘Licht zorgt voor de aanmaak van 
serotonine. Wonen in een huis met 
veel licht, maakt je letterlijk blijer.’

‘We hebben gezocht, gevonden en ontworpen: een 
huis voor een instinctieve, ruimtelijke en duurzame 
woonervaring.’

‘ Natuurlijk 
Duurzaam 
Koggenland.’

‘Happy Energy Huis Polderweijde is voor Grontmij een 
goed voorbeeld van met elkaar samenwerken aan innova-
tieve oplossingen voor gezond en energiezuinig wonen.’

‘Innovatiesnelweg ondersteunt innovatieve 
bouwconcepten in de regio Noord-Holland Noord.’
Samen met Mulder Obdam stimuleren wij bouwen voor een 

energiezuinige en duurzame toekomst.

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit 

project wordt mede mogelijk gemaakt door het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

‘Technion adviseurs, Verduurzamen met Passie.’
Vooruitstrevend in technisch advies, onze bijdrage aan een 

duurzame toekomst

‘Altijd onderweg naar een Duurzame Samenleving.’
Het BouwInformatieModel (BIM) met alle te integreren onderdelen 

en duurzame oplossingen. Gekoppeld aan GPR, Climate Quality en 

voorop lopen in onderzoek, advies, simulatie en resultaat.


