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Bewijs geleverd, Brabantwoningen van Wovesto zijn 

energiezuinig 
 

De 27 Brabantwoningen van Wovesto aan de Knotwilg en de Dille zijn inmiddels al weer ruim 

één jaar bewoond. Op dinsdag 13 mei 2014 organiseerde Wovesto voor de tweede keer een 

informatiebijeenkomst voor haar huurders bij de Vriendschap in Boskant. De Brabantwoning 

voorziet grotendeels zelf in energieopwekking voor consumptief gebruik (elektrisch koken, tv, 

verlichting, etc.) en woning-energie (verwarming en warmwater). De woningen zijn gebouwd 

volgens het passiehuis principe d.w.z. dat de woningen zeer goed geïsoleerd zijn en tevens 

zoveel mogelijk gebruik maken van zonne-energie. De twee zonnecollectoren op het dak, in 

combinatie met een luchtwarmtepomp, produceren warm water voor verwarming en het 

warme tapwater. Daarnaast produceren de zonnepanelen op het dak een groot gedeelte van 

de elektriciteit die nodig is. Van deze woningen, die extra duurzaam en energiezuinig zijn 

uitgevoerd, zijn nu de energieverbruiken na een jaar bewoning bekend. Bij de uitgifte van de 

woningen heeft Wovesto haar nieuwe huurders geadviseerd om een maandelijks voorschot 

voor elektra te betalen tussen de € 50 en € 60. Een gasaansluiting hebben de woningen niet. 

Sinds januari 2013 zijn maandelijks de energieverbruiken door Wovesto gemonitord en kan 

geconcludeerd worden dat de kosten voor de bewoners ruim binnen de geadviseerde 

bedragen blijven. Dat het zuinig kan bewijst één bewoner die ruim € 30 gemiddeld per maand 

krijgt uitbetaald i.p.v. dat zij moeten betalen voor energie. Het grootste gedeelte van de 

bewoners komt uit op een maandbedrag tussen de € 0  en € 40. Enkele bewoners komen uit 

boven de € 40 per maand. In een “normale traditionele woning” betaald een bewoner voor 

elektra en gas toch ruim € 150 per maand. Wovesto is tevreden met deze cijfers en is van 

mening dat dergelijke woningen een grote toekomstwaarde hebben aangezien de 

energieprijzen de komende jaren nog zeker zullen stijgen. Daarom zal Wovesto in de 

toekomst het energiezuinig bouwen voortzetten. 

 


