NIEUWSBRIEF
SANDERBOUT

02|2016

Afgelopen maanden zijn er aan de Anemoonstraat 16
patiowoningen gebouwd. Om het energiegebruik en
comfort van deze woningen te meten gaat een groep
onderzoekers in opdracht van ZOwonen aan de slag
om het energiegebruik en comfort van deze woningen te meten. Dit project noemen wij TRECO HOME
(www.tki-treco.nl).

TRECO HOME project
Het voor de bewoners inzichtelijk maken van het
energiegebruik en het comfort in hun woning om zo
energiezuinig gedrag te stimuleren.

We leggen u graag in deze brief uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is en wat het U zou kunnen
opleveren om mee te doen aan het onderzoek.
U ziet ieder jaar uw energierekening stijgen en u
weet niet goed wat u hieraan kunt veranderen. Om
de energiekosten betaalbaar te houden zal er energie
bespaard moeten worden. Overheid, gemeenten en
woningcorporaties helpen u daar graag bij. Zij willen
bewoners ondersteunen bij het inzichtelijk maken
van de kosten en hoe zij energie kunnen besparen.

WAT HOUDT TRECO HOME PROJECT
IN?
ZOwonen laat door de onderzoekers van het project
TRECO HOME onderzoeken waar besparingsmogelijkheden zijn in de woningen, om de energierekening
van hun huurders betaalbaar te houden. Door inzicht
te geven in het energiegebruik aan de bewoner, kan
de bewoner zelf kiezen waar hij/ zij energie op zou
willen besparen. ZOwonen krijgt door dit onderzoek
meer inzicht in het effect van energiebesparende

maatregelen, die zij bij nieuwbouw en renovatie in de
toekomst kunnen treffen met behoud van comfort.
Overigens draagt u door energiezuinig(er) te zijn bij
aan een beter leefklimaat en minder CO2 uitstoot in
de regio.

WAT LEVERT HET U OP?
Tijdens het project stellen wij speciaal voor u een
tablet (computer) ter beschikking waarop u zelf uw
energiegebruik en het comfort in de woning kunt
volgen. U krijgt tijdens de onderzoeksperiode, op
basis van uw verbruik, ook tips over hoe u energie
(gas en elektra) zou kunnen besparen in uw woning.
U werkt mee aan een nieuwe vorm van energie besparen waarbij u zelf de touwtjes in handen heeft. Als
u het hele jaar meewerkt aan het project mag u de
tablet behouden. De meetkastjes worden wel verwijderd na een jaar.

WAT BETEKENT MEEDOEN VOOR U?
Om de energiemetingen te kunnen doen worden er
in een aantal ruimten kleine meetkastjes opgehangen
die de binnentemperatuur en luchtkwaliteit meten.
Daarnaast wordt via de meterkast het elektriciteitsgebruik en gasgebruik gemeten. U krijgt van ons een
tablet ter beschikking waarop u zelf het energiegebruik, de temperatuur en de luchtkwaliteit kunt bekijken. U krijgt een instructie hoe dit werkt. Daarbij
wordt bij de start van de metingen, halverwege en
aan het eind, een vragenlijst met u doorgenomen
door de onderzoekers. Alle informatie die in de woningen wordt verzameld door de onderzoekers wordt
anoniem behandeld. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens van u naar buiten worden gebracht, ook niet naar ZOwonen.

Dit leggen we vast in een aparte overeenkomst tussen u als bewoner, het TRECO-team en ZOwonen.

BETROKKEN BEDRIJVEN EN INSTANTIES

WANNEER GAAN WE VAN START?
Als u mee wilt doen met dit project zullen wij december 2016 de meetkastjes opgehangen in uw woning
en wordt er gestart met meten. De metingen zijn
gepland tot december 2017. Gedurende die tijd kunt
u zelf uw energiegebruik bekijken via de tablet die we
hiervoor speciaal ter beschikking stellen.

Huygen installatie Adviseurs Maastricht
Heijmans, Rosmalen
Zuyd Hogeschool Heerlen
Universiteit Maastricht
De Haas en Partners, Voorburg
Coreon, Zwolle
De Twee Snoeken, 's Hertogenbosch
Smart Homes, Eindhoven

VOORWAARDEN VAN DEELNAME
Als er meer aanmeldingen zijn dan het project aan
kan, zullen de onderzoekers een keuze maken uit de
aanmeldingen. Bij de aanmelding krijgt u een formulier waarop u vragen beantwoord over bijvoorbeeld
gezinssamenstelling, roken/ niet roken, huisdieren,
gebruik van apparatuur en woongedrag. Deelname
aan het onderzoek is voor een jaar. In dat jaar zal
driemaal een onderzoeker een vragenlijst met u
doornemen, aan het begin, halverwege en op het
eind. Daarnaast worden in een aantal ruimten in de
woning meetkastjes aangebracht. Er wordt een contract met u opgesteld waar deze voorwaarden in zijn
opgenomen. Als u aan alle voorwaarden voldoet en
meewerkt in het onderzoek, mag u de speciaal beschikbaar gestelde tablet na het eerste jaar behouden.

Geïnteresseerd?
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname van het
project of vragen hebben, neem dan contact op met:
Zuyd Hogeschool, Wendy Broers:
wendy.broers@zuyd.nl / 06 – 18 222 858
Doe dit wel vóór 2 december 2016.

ZO WONEN EN ZO ENERGIEZUINIG
ZIJN
Deze nieuwsbrief is een uitgave van ZOwonen, de
woningcorporatie met hart voor haar huurders en
het klimaat. Samen met u, het projectteam TRECO
HOME en de betrokken bedrijven en instanties maken wij van Sanderbout een energiezuinige wijk.
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