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Je huis verwarmen met ijs

Rebel’s begrafenisonderneming
doneert 32 mille aan De Regenboogboom
Rebel’s begrafenisonderneming heeft
vorige week vrijdag € 32.000,- gedoneerd
aan stichting De Regenboogboom, die
ouders en kinderen ondersteunt die
om welke reden dan ook plotseling
de controle over hun leven verliezen.
Familiebedrijf Rebel, dat vorig jaar
200 jaar bestond, wilde in het jubileumjaar iets terugdoen voor de maatschappij. Hiervoor werd iedereen
uitgenodigd om een goed doel aan te
dragen. Na 8488 stemmen werd stichting De Regenboogboom uitgekozen.
Een jaar lang legde Rebel € 200,per uitgevoerde uitvaart opzij voor dit
goede doel. Directeur Mijndert Rebel
maakte vrijdagmiddag het totaalbedrag van € 32.000,- bekend tijdens
een feestelijke bijeenkomst in restaurant De Haven van Huizen. Daarna
overhandigde hij de cheque aan Re-

née van Zandvoort, oprichtster van
stichting De Regenboogboom: “We zijn
ontzettend trots op dit mooie resultaat
en zijn benieuwd wat uw stichting met
het geld gaat doen”.
Een gelukkige Renée van Zandvoort
nam de cheque dankbaar in ontvangst
en beloofde de mensen zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de besteding van het geld: “Dit bedrag helpt
2133 kinderen. Die de hulp hard nodig
hebben, die ziek zijn of komen te overlijden. Jullie weten als geen ander wat
voor verdriet dat met zich meebrengt.
Dit bedrag helpt ons om hen en hun
ouders te helpen”.
Gedenkwaardig jaar
De goededoelenactie was een van de
activiteiten van Rebel ter gelegenheid
van het 200-jarig bestaan.
De uitvaartonderneming organiseerde

verder onder meer lezingen en bracht
een speciaal jubileumboek uit. Al met
al was 2015 een gedenkwaardig jaar,
waarin Rebel ook afscheid nam van
de vroegere eigenaren Ans en Jan
Rebel die 50 jaar aan het bedrijf verbonden zijn geweest. Rebel’s begrafenisonderneming, die per jaar ongeveer
150 uitvaarten verzorgt in onder meer
Gooi- en Vechtstreek en Flevoland,
blijft zich inzetten om kwalitatief goede
uitvaarten te verzorgen en mensen te
ontzorgen in de moeilijke periode na
een overlijden. Rebel’s begrafenisonderneming is opgericht in 1815 en
verzorgt uitvaarten met een klein hecht
team in de regio ’t Gooi en Flevoland.
In Huizen beschikt het over een eigen
uitvaartcentrum en in Almere heeft zij
een uitvaartwinkel. De onderneming
kreeg in 2012 de landelijke Klantgerichtheidsprijs.

Op het platte dak van de aanbouw achter het huis liggen - uit het zicht van iedereen - nog gewone zonnecollectoren.
Aan de Ericaweg staat een bijzonder
huis. Het is een energieneutrale woning. Zo’n huis zie je wel vaker, maar
de manier waarop men de ‘nul op de
meter’ voor elkaar wil krijgen, is wel
bijzonder. Een energieneutrale woning gebruikt even veel aan energie
als dat zij zelf opwekt. Om het huis
te verwarmen, is er in het huis een
warmtepomp geïnstalleerd die zijn
energie haalt uit een ijsbuffer. Sjaak
Schipper en Jeroen van der Steen
leggen uit hoe dat kan.
Sjaak Schipper van Schipper Installatie B.V. heeft de leiding over dit moderne project. “We zijn eind september
begonnen. Dit huis is gekocht door Jeroen van der Steen en Ingrid Zeegers.
In mei zal alles klaar zijn. Het hele huis
is gestript. De buitenmuren staan nog,
maar dat is dan ook alles. Deze opdrachtgevers hebben ervoor gekozen
opnieuw te bouwen. De energie die
de woning gebruikt, wordt gecompenseerd door zonnepanelen. Men denkt
vaak dat dit alleen mogelijk is in nieuwbouwwoningen, maar wij laten zien dat
dat niet zo hoeft te zijn.” Jeroen vertelt:
“Mijn vrouw werkt in duurzaamheid; ze
is systeemarchitect. Het is haar taak
om hele ketens en bedrijven te verduurzamen. Ze weet er zó veel van,
dat het niet anders kon of ze wilde dit
ook in haar privésituatie en ik sta daar
volledig achter. Daarbij komt nog dat
we een kind hebben gekregen. We willen de volgende generatie niet opzadelen met nóg meer problemen. Dit past
bij onze filosofie. Ingrid heeft me aangestoken met haar enthousiasme. We
hebben aan Schipper een goede partij gehad. Een warmtepomp plaatsen,
kan niet zo maar. Je mag niet overal
boren en wegens regelgeving omtrent
het grondwater is aardwarmte niet toegestaan. Dus moest er een ander systeem worden bedacht en kwam Sjaak
met het voorstel van het plaatsen van
een ijsbuffer. In de voortuin hebben we
nu een ijstank in de grond met 10.000
liter water van 0,2 graden daarin. Het
water wordt bevroren door middel van
de warmtepomp en ontdooid met zonnecollectoren. Het zijn eigenlijk geen
zonnecollectoren maar luchtabsorbers
omdat zij al bij heel lage buitentemperaturen werken. Wanneer je nl. water
bevriest, komt er warmte vrij. We hebben dus een grote bak met water waar
we warmte aan onttrekken. Daar kun je
lang uit putten. Er is elektriciteit nodig
om de warmtepomp te laten draaien en
warmte te onttrekken. Met dit systeem
onttrekken we die elektriciteit aan de
zonnepanelen.”
Lange termijn visie
Voor Sjaak Schipper is het de eerste
keer dat hij een dergelijk project uitvoert. “We lopen voorop en zoeken
naar de beste oplossing. Dit is nu de
tweede woning in Nederland die dit
systeem heeft. Er is een goede samenwerking met de fabrikant”, zegt hij.
Wie dacht dat dit ‘alles’ was, heeft het
mis. Sjaak vertelt: “De opdrachtgever
heeft een stuk aan het huis laten bouwen en de woning heeft ook een nieuw
dak gekregen. Vaak vinden mensen
zonnepanelen op een pannendak niet
mooi staan, maar bij dit huis hebben
we zonnepanelen en dakbedekking in
een. Exsasun B.V. in Rijswijk heeft dit
paneel ontwikkeld. Het hele zuiderdak
is nu zonnepaneel geworden. Het past
bij dit huis uit 1925 en het ziet er veel
mooier uit. Het karakter van het huis
is gerespecteerd; de look van destijds
is bewaard gebleven. Van dit type dak
zijn er in Nederland nog maar twee gelegd. In Duitsland, Oostenrijk en België

zijn ze hier al verder mee, maar ook
in Nederland gaat het steeds harder.”
Jeroen zegt daarop: “Mensen beseffen
dat we niet door kunnen gaan met de
manier waarop we nu leven. Er is meer
besef. Het is een bijzonder moment
wanneer je de gasmeter de deur uit
kunt doen. Op een gemiddeld huis bespaar je Euro 150, - tot Euro 200, - per
jaar. Ik schat dat wij Euro 3500, - gaan
besparen. We nemen ook Ledverlichting. In meer dan 10 jaar verdien ik het
terug, maar wij hebben een ander motief dan alleen maar terugverdienen. Er
worden trouwens ook subsidies op afgegeven door de overheid. We hebben
dit gedaan met visie voor de langere
termijn. Deze woning zal gemakkelijk
te verkopen zijn. De kinderziektes zijn
eruit. Ik maak me geen zorgen over of
het straks allemaal wel werkt. We merken nu al dat het werkt namelijk. Het is
lekker warm in huis. Het enige nadeel
dat ik zou kunnen noemen, is dat het
een paar vierkante meter ruimte vraagt
om de warmtepomp te plaatsen, maar
bij ons is die ruimte er. De warmtepomp
is even groot als een grote koelkast. Hij
is echt stil. We kunnen ook koelen met
ijs in de zomer. We hebben vloerverwarming en gebruiken passieve koeling, dan heb je snel een comfortabele
woning. Wat het weer gaat doen, weten we natuurlijk niet, maar door de
opwarming van de aarde, hebben we
eigenlijk geen winter gehad. De CV ketels slijten minder en de rekening valt
lager uit. Dat is positief. We wachten
het af en houden er rekening mee.”
Kerende markt
Sjaak zelf is ook erg enthousiast over
dit project. Hij zegt: “Dit zijn leuke klussen. De opdrachtgevers stoppen er
tijd en energie in. Voor de volgende
generatie willen ze dit proces op gang
brengen.” Al heel wat geïnteresseerde
voorbijgangers hebben een praatje
gemaakt. Jeroen zegt dat Ingrid en

hij echt de deur open willen zetten en
dit systeem willen uitdragen. Wanneer
mensen er aan toe zijn hun gasketel
te vervangen, kunnen ze misschien
ook eens nadenken over een andere
manier van verwarmen. Wie een potje
heeft staan om de energierekening van
de komende 10 à 15 jaar te betalen,
kan dit ook betalen. Een energienota
van tien jaar is ook hoog. De overheid
biedt duurzaamheidsleningen. Er zijn
hypotheken die rentekorting geven zodra je hierin wilt investeren. De markt
is aan het keren.” Ook voor Jeroen is
alles nieuw: dubbel glas, geïsoleerde
wanden, vloerverwarming en de warmtepomp. Hij ziet totaal geen belemmering waarom dit niet zou werken. Jeroen ziet er naar uit om aan de Ericaweg te gaan wonen. De zomer komt er
aan; de eerste winst zal worden geleverd door het koelen. Sjaak laat weten:
“De provincie verstrekt subsidie, maar
stelt wel als eis dat de opdrachtgever/
installateur een prestatiegarantie moet
leveren en dat doen wij ook.”
Bezoek
Wethouder Gerrit Pas is in de woning
geweest en vond het prachtig. Sjaak
woont zelf ook in een dergelijke woning. “Ik neem mensen mee naar huis
en rijd in een elektrische auto, mijn huis
is bijna energie nul. Ik draag het wel
uit”, zegt hij. Jeroen is het met hem
eens. “Je moet het echt leven”, vindt
hij. Sjaak heeft 20 man aan het werk.
“Wanneer je een nieuw huis laat bouwen, waarom laat je het dan niet op
deze manier doen? Gas is eindig. De
combinatie in dit huis van zonnepanelen en een ijstank maakt het uniek.
Voor de gemeente Huizen is het ook
leuk. Ze wil graag een groene gemeente zijn. Een keer per jaar is er de Duurzamehuizenroute. Dan mag je bij mensen binnen kijken”, aldus Sjaak. Jeroen
en Ingrid stellen dan uiteraard ook die
dag hun huis open voor bezoekers.

Het plaatsen van de ijstank.

Rebel’s begrafenisonderneming heeft vorige week vrijdag € 32.000,- gedoneerd aan stichting De Regenboogboom.
De goededoelenactie was een van de activiteiten van Rebel ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan vorig jaar.
(Foto: Rebel’s begrafenisonderneming)
Onderzoek COA, provincie Noord-Holland afgerond:

Geen obstakels voor opvang
vluchtelingen op Crailo

Niets staat de opvang van 600 vluchtelingen op Crailo meer in de weg. Een
in maart aangekondigd onderzoek
van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de eigenaar van grond
en gebouwen op Crailo, de provincie
Noord-Holland, heeft uitgewezen dat
het mogelijk is om een asielzoekerscentrum op Crailo te ontwikkelen. De
groei naar 600 vluchtelingen op Crailo
levert dus geen obstakels op. Dit werd
gisteren door de regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en
het COA bestuurlijk vastgesteld op
het Provinciehuis in Haarlem.
Om de stap naar 600 vluchtelingen op
Crailo mogelijk te maken, is in de afgelopen weken onderzoek gedaan naar
de financiële risico’s rond saneren en
slopen om het terrein na tien jaar terug
te brengen naar natuur. Daarnaast is
in kaart gebracht welke kosten en risico’s er gemoeid zijn met het gereed
maken van het terrein voor de opvang
van vluchtelingen.

De uitkomsten van deze onderzoeken
hebben ertoe geleid dat de partijen
(Provincie Noord-Holland, COA en
Regio) zijn overeengekomen dat het
groene terrein op Larense grond voor
een periode van tien jaar wordt verhuurd aan het COA. Na deze huurperiode zorgt de provincie Noord-Holland
ervoor dat dit gedeelte via een openbare inschrijving wordt teruggegeven
aan de natuur.
De zeven regiogemeenten, Provincie en COA hebben afgesproken dat
de komende tien jaar maximaal 600
vluchtelingen worden gehuisvest op
Crailo. De groei naar 600 vluchtelingen
gebeurt geleidelijk. Per 1 mei wordt de
groei naar 300 vluchtelingen in gang
gezet. Daarna zullen geleidelijk nog
300 vluchtelingen worden gehuisvest
op Crailo, zodat het maximale aantal
van 600 naar verwachting in de eerste helft van 2017 is bereikt, aldus het
persbericht van Regio Gooi en Vechtstreek.
Commissaris van de Koning Johan

Remkes: “Het doel is om in de regio
Gooi en Vechtstreek een opvangcentrum voor 600 vluchtelingen in te richten voor een periode van tien jaar. De
locatie Crailo is daarvoor uitermate
geschikt. Ik ben blij dat alle betrokken
partijen overeenstemming hebben bereikt over het terrein, zodat het gebied
kan worden ingericht voor een opvangcentrum dat in het najaar in gebruik
kan worden genomen.”
Burgemeester van Hilversum en
voorzitter van het regiobestuur Pieter Broertjes: “De uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek vormen goed
nieuws voor de vluchtelingen die opgevangen moeten worden. De regio Gooi
en Vechtstreek - en in het bijzonder de
gemeente Laren - zal haar verantwoordelijkheid nemen bij de opvang. Dat
betekent, het zorgdragen voor goede maatschappelijke ondersteuning
voor de activiteiten van het COA en
het borgen van veiligheid voor de inwoners.”

In verband met moord Ronald Bakker:

Wapens aangetroffen bij doorzoekingen
De recherche heeft vorige week
dinsdag bij doorzoekingen in verband met de moord op Huizer Ronald Bakker wapens -waaronder enkele automatische vuurwapens en
munitie- in beslag genomen.

Jeroen en Sjaak bij de ijstank in de voortuin. De ijstank bevindt zich in de grond
met 10.000 liter water van 0,2 graden daarin. (Foto’s: S. Oostwouder)

In het onderzoek naar de moord is
een aantal doorzoekingen verricht op
verschillende locaties in de omgeving
van Utrecht. Bij een van de locaties zijn
de wapens en munitie aangetroffen.
Op dezelfde locatie zijn er verder nog

verdovende middelen, twee gestolen
voertuigen, een peilbaken en een grote hoeveelheid contant geld in beslag
genomen. De recherche onderzoekt of
deze goederen in verband kunnen worden gebracht met de moord op Ronald
Bakker.
Verdachte
De 33-jarige verdachte uit Nieuwegein zit nog steeds vast op verdenking
van het doodschieten van Bakker. Hij
is inmiddels voorgeleid bij de rechter-

commissaris. Het onderzoek is nog in
volle gang.
Ronald Bakker werd in september
doodgeschoten toen hij thuiskwam van
zijn werk. Hij parkeerde zijn auto voor
zijn huis aan de Rendier en nog voordat hij kon uitstappen werd hij van
dichtbij neergeschoten. Hij bezweek
ter plekke aan zijn verwondingen. Het
is de politie nog niet duidelijk waarom
Bakker is doodgeschoten. De politie
hoopt dat de in beslag genomen spullen meer duidelijkheid zullen geven.

