
. c)p de achtergrond
"", /I het "praathuis"
""', daarin de warmte-
,'"'I/P, op de voorgrond
",." gedeelte van het
IIIII.1I'mitelsel,dat er-

voor zorgt dat dat ver-
warmde water regel-
recht naar de woonhui-
zen wordt gedistri-
bueerd.
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Van een onzer
verslaggevers

ALMERE,maandag

Deze week" begint, na
een vertraging, de wonin-
goplevering in het eerste
grate groepsbouwproject
in Almere-Haven, het 45
eengezinswoningenom-
vattende bouwproject van
de Stichting Centraal Wo-
nen in de Redemark (U5).

Donderdag ontvangen de
eerste bewoners de sleu-
tel. Het is de bedoeling,
dat het laatste rijtje hui-
zen medio novem ber voor
overdracht gereed zal ko-
men.

Het project van Centraal
Wonen 'is een vOor ons
land volstrekt uniek pro-
ject. En dat niet in de laat-
ste plaats vanwege de aan-
wezigheid van het, zo door
de toekomstige bewoners
genoemde, "praathuis",
dat 16 november "casco"
wordt opgeleverd.

Naast bewonersactivitei-
ten zal dit "praathuis"
echter tevens plaats gaan
bieden aan een experi-
mentele warmtepomp,
waarmee de bewoners een
besparing op de energie
van Hefst 40 procent hopen
tl' bl'wrrkstt>lIh'I'I1,
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laar wordt dat omhoogJte-
pompte water verwarmd
tot een temperatuur van
veertig graden Celcius en
dat verwarmde water
wordt vervolgens via een
buizenstelsel regelrecht
naar de woonhuizen gedi-
stribueerd. De constructie
in die woningen van
"vloerverwarming" zorgt
voor de rest: een maxima-
Ie huiskamertemperatuur
van ongeveer 28 graden
Celcius.

Het unieke in het warm-
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. Een doorkijkJ(' 'n
het project Centraal Wo
nen in de Redem 'Irk

tepompsysteem is dllt rll'
technisch vernuft vour tll
eerste maal in dt:' woUlllt
bouw wordt tot'!gl'pa t Tn I
Duitsland en ?wH'lfO,lilll.1
wordt het !'>Y.'Ih,'nl II d,
warmtepnlllfl fill III I
bescheidl'l II"It III I., I'
praktij k ~..hI III'"t " Ii
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