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Stichting DE COOBRAA is een multidisciplinair innovatie expert 
(ontwikkelings & design) team met kennis van complexe, 
duurzame projectontwikkelingen.

Het gaat hierbij om kennis van (bouw)-innovatie, vastgoed, 
architectuur, stedenbouw, design, techniek, identiteit, 
communicatie en participatie. 

Stichting DE COOBRAA werkt samen met gemeenten, 
provincies, bouwers en ontwikkelaars, kennisinstellingen en 
organisaties die op zoek zijn naar vernieuwing, verduurzaming 
en nieuwe inzichten bij (her-)ontwikkeling van locaties binnen 
de stad “smart cities” en bij de revitalisering van het platteland 
“smart landscapes & innovative smart villages”. 

Gestreefd wordt naar het realiseren van innovatieve en 
duurzame voorbeeldprojecten, bij voorkeur in inbrei-locaties 
vanwege de duurzaamheid. 

Wij gaan voor out-of-the-box-oplossingen en zijn onafhankelijk. 
Onze methode is die van verbinden, ontwerpen en realiseren. 

De naam DE COOBRAA is een directe verwijzing naar de COBRA-groep uit de 
jaren 1948-1951. Deze groep avant-gardistische kunstenaars uit Copenhagen, 
Brussel en Amsterdam (later ook Parijs en New York) streefde bij de 
wederopbouw naar vernieuwing en een spontane uitdrukkingswijze. 
Juist door interactie tussen de leden onderling en met het publiek en de om-
geving ontstonden nieuwekunstvormen en ideeën. Na het relatief korte bestaan 
vormden de vernieuwende ideeën en kunstuitingen voor velen een bron van 
inspiratie. Voor DE COOBRAA een lichtend voorbeeld!

EXPERT TEAM 
DE COOBRAA



4

15 februari 2019 | © DE COOBRAA

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van de 
eerste Energie-leverende wijk in Nederland en de eerste 
Wijkbatterij E+W in Europa in het Havenkwartier Breda. 

In een intensieve samenwerking met TNO, Dr. Ten, SEAC,  
Avans Hogeschool, Aan de Stegge Bouwbedrijf, Cubicco, ge-
meente Breda, Vereniging Brabantse Gemeenten en SBRCurnet 
wordt in de periode 2017 - 2020 het Research project Sus-
tainable Selfsupporting Urban Smart Grid - Wijkbatterij Breda 
opgepakt. 

De gemeente Breda bood als innovatie-aanjager de locatie 
Havenkwartier nabij het CS aan als stedelijke proeftuin. 
Innovatieve partijen krijgen de gelegenheid de beschikbare 
binnenstedelijke ruimte te activeren, zonder eerst zelf eerst als 
overheid te ordenen.

DE COOBRAA wenst het idee van de Wijkbatterij ook in andere 
projecten op te pakken. Via een samenwerking met B2Ai 
(voorheen BURO II & ARCHI+I geheten) - het grootste 
architectenbureau in België - wordt de Wijkbatterij in België 
geïntroduceerd. 

Het voorstel “Wijkbatterij - Energie-leverende wijken & 
gebouwen” behelst de ontwikkeling van de opschaling van een 
innovatief energie-opslagsysteem, de eerste in zijn soort in 
Nederland en voorzover ons bekend ook in Europa. 

De koppeling van warmte en elektrisch op basis van het 
niet-fossiele zout is uniek. Een elektrische Wijkbatterij wordt her 
en der al toegepast, wel op basis van schaars wordende 
(dure) grondstoffen als lithium. 

WIJK
BATTERIJ 
E+W
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De Combi in ons project van TNO en Dr. Ten is op basis van het 
veel goedkopere en milieuvriendelijkere zout.
TNO heeft op het TRL-niveau 5 reeds een zogenaamde 
Warmte-zoutwaterbatterij ontwikkeld 
(TRL=Technology Readiness Level; schaal 1 - 9). 
Deze batterij werd in het kader van een Europees onderzoek 
getest in Warschau, Polen. 
In september van 2016 is de proefopstelling naar Delft gekomen. 

De firma Dr. Ten, opgericht door oud-topschaatser en chemicus 
dr. Marnix ten Kortenaar, heeft de Electra-zoutwaterbatterij 
- Seasalt Battery - ontwikkeld en is voornemens om met behulp 
van een praktijkproef te komen van niveau TRL-7 naar TRL-9. 

De combinatie van de Warmte-zoutwaterbatterij en de 
Electra-zoutwaterbatterij is technisch gezien mogelijk en 
resulteert in een Wijkbatterij E + W. 
In 2 - 4 jaar tijd zal de Wijkbatterij op het TRL-niveau 9 worden 
gebracht. 

Het systeem leent zich voor nieuwbouw en herbestemming. 
Bestaande en nieuwe gebouwen kunnen bijvoorbeeld worden 
voorzien van energie-leverende systemen, zoals zonnepanelen op 
daken en op de gevels. 

Een gebouw 3.0 gaat straks tegen betaling energie leveren aan de 
omringende wijk. Het concept van de Energie-leverende wijken & 
gebouwen sluit aan op de ambities van vele gemeenten 
(gemeente Breda wilt bijvoorbeeld in 2044 CO2-neutraal zijn), 
de provincie en de landelijke overheid (in 2020 minimaal 14% 
duurzame energie en in 2050 een energie-neutrale gebouwde 
omgeving). Ons concept gaat zelfs verder als
“self supporting energie-centrale off the grid”. 

Op dit moment wordt in Nederland ca. 5% duurzame energie 
toegepast (in Duitsland ca. 30%). 
We staan in Europa op plaats 26 (achter Malta) als het gaat om de 
toepassing van alternatieve energiebronnen. 

Het roer moet snel om teneinde de afspraken in Brussel en Parijs 
(klimaattop Parijs december 2016) na te kunnen komen. 
Voor DE COOBRAA zijn deze richtlijnen het uitgangspunt van 
activiteiten. Wij willen snel duurzame projecten tot stand 
brengen en met concrete resultaten voorbeelden stellen aan 
andere gemeenten (en provincies) dat een versnelling mogelijk 
is als het gaat om de verduurzaming van onze leef-, woon- en 
werk-omgeving.
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Het concept van de Wijkbatterij E+W is het eerste product dat 
vanuit DE COOBRAA is bedacht. 

Het idee wordt gekoppeld aan het concept van de zogenaamde 
Ikea-woning van Cubicco. 
In het Havenkwartier zal een Cubicco studio worden gebouwd 
als proeflaboratorium voor het concept van de Wijkbatterij. 
Deze studio zal tevens een inforuimte en een brainstormruimte 
bevatten. 

Een ander product dat DE COOBRAA heeft ontwikkeld is de 
zogenaamde Studiohal, geschikt voor de ontwikkeling van 
nieuwe woonwerkgemeenschappen in de stad als op het 
platteland ‘Smart Village’. 
Dit kan ook in de vorm van ‘verticale dorpsontwikkelingen’ 
waarbij kleine zelfbouwstudio’s worden gecombineerd met 
bijvoorbeeld de bouw van een studenthotel.

Vanzelfsprekend zijn wij in staat ook andere innovatieve ideeën 
verder te brengen naar uiteindelijk realisatie. 

Uitvinders, ontdekkers, designers en ontwerpers kunnen hun 
ideeën voorleggen aan DE COOBRAA. 
Met hulp van ons uitgebreide netwerk, ook in de wereld van 
beleggers en investeerders, komen wij tot win-win oplossingen. 
Focus ligt wel op de wereld van vastgoed en 
gebiedsontwikkeling.

ANDERE 
PRODUCTEN
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CUBICCO STUDIO
PROEFLAB VAN DE 
WIJKBATTERIJ
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CONCEPT
WOON | WERK 
GEMEENSCHAP
STAD | PLATTELAND
‘SMART VILLAGE’ 
BRABANT
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Projectdeelnemers Wijkbatterij | Energie-leverende 
wijken & gebouwen die samenwerken met DE COOBRAA:

ir. Tim van der Burg 
voorzitter Stichting Braak Breda

dr. Corry de Keizer 
specialist PVT & Zonnewarmte - Solar Energy Application 
Centre - SEAC - Techno Campus Eindhoven 

ir. Huub Keizers 
programma manager Energy Built Environment TNO - 
Warmte-zoutwaterbatterij

dr. ir. Marnix ten Kortenaar
dir. Dr. Ten - Electra-zoutwaterbatterij 

Gerrit Miedema 
Market developer Dr. Ten - Electra-zoutwaterbatterij 

Randy Riteco 
ceo Cubicco - bedenkers van de zogenaamde Ikea-woning 

ing. Bas Moens 
dir. Aan de Stegge Bouwbedrijf 

Patrick de Meijer 
dir. Patrick de Meijer Tekenburo 

Willem Böttger 
lector Biobased Bouwen - Centre of Biobased Economy Avans 
Hogeschool Breda & HZ

PARTNERS 
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Jeroen da Conceicao van Nieuwenhuizen 
onderzoeker CBA - Avans & HZ 

dr. ir. Perica Savanović 
programmamanager nieuwbouw bij Vastgoedbedrijf Universiteit 
Utrecht

drs. Harry van Diessen 
dir. H&G Group 

Ronald van den Berg 
dir. Van den Berg Subsidiebegeleiding 

Hans Visser 
dir. VB-Innovatiemanagement, projectdirecteur EFRO Zuid 
R&D-project Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid - 
Wijkbatterij Breda- onafhankelijk adviseur subsidies & 
innovaties 

drs. Tjebbe Will 
dir. TeamWork - strategisch communicatie-adviseur bij 
commerciële ruimtelijke ontwikkelingen
 
Anne-Marie van Bueren | Godert Hoenderkamp
dir. 2eN Design, bureau voor ruimtelijke vormgeving en 
creatieve concept- en merkontwikkeling

DE COOBRAA kan gebruik maken van de expertise van vele 
specialisten, waaronder; 

prof. dr. Wim Sinke 
specialist zonne-energie UU 

prof. dr. ir. Wim Schaefer 
emeritus hoogleraar duurzame architectuur en stedenbouw 
TUe Bouwkunde 

prof. dr. ir. Sevil Sariyildiz  
ICT / BIM hoogleraar TUd Bouwkunde

Ronald Schilt 
dir. Energie en installatie adviesbureau Merosch

Manja Ellenbroek 
dir. Dare to Care 

Hans Terhurne 
dir. CreaMatics 

Hans Nouwens 
dir. Smart Data City 

In samenwerking met Achmea Syntrus Vastgoed Real Estate & 
Finance wordt het concept van de Ikea-woning van Cubicco 
in een hofjesvorm verder ontwikkeld: communities met 30 - 50 
studio’s die zowel jongeren als ouderen huisvesten en beschikken 
over goede gemeenschappelijke voorzieningen.

Met Volker Wessels wordt gepraat over een samenwerking waarbij 
Volker Wessels investeert in het systeem.
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1 

Teamplay | Together we can win | Together Everybody 
Achieves More. 
Zowel intern als extern. Samenwerking. We kunnen en willen 
het niet alleen. We werken in een netwerk, combineren 
(combinisme) expertises en verbinden ontwikkelingen, kennis 
en mensen rond onze kernthema’s. Dat betekent dat we 
know-how delen, want alleen dan kan kennis 
vermenigvuldigen. Partnership. 

2 

Sustainability | Duurzaamheid | People - planet - profit 
- performance - professionalism. 
Dat is onze drijfveer, ons leidende motief, onze overtuiging. 
Wij geloven in een maatschappij, een wereld, waarin 
duurzaamheid een centraal thema is. Producten, energie, 
diensten gaan radicaal veranderen met 1 gemeenschappelijke 
noemer: duurzaamheid. Circulair. 

3
 
Innovatie | Vooruitgang | Vernieuwing.  
Technische innovaties combineren met sociale innovaties en 
samenwerking in nieuwe organisatiestructuren. We denken 
en zijn out-of-the-box. Daardoor staan wij open voor andere 
zienswijzen, nieuwe aanpakken. We passen niet in hokjes. 
Innoveren doe je door te leren en open te zijn.

7
KERNWAARDEN
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4 
Diversiteit | Inclusiviteit. 
Onze samenstelling, contacten, achtergronden en
benaderingen zijn divers. Divers is wat je van de buitenkant van 
ons ziet. Inclusief is wat wij zijn en hoe we ons voelen.  
Dat helpt ons om vragen van meerdere invalshoeken te 
belichten en dus aan rijkere oplossingen te komen. De mensen 
en partijen die betrokken zijn bij projecten van DE COOBRAA 
maken deel uit van een collectief. Talenten, kennis, kunde en 
ervaring benutten uit meerdere disciplines, staat bij ons hoog in 
het vaandel.

5 

Maatschappelijk betrokken. 
Sociaal ondernemerschap. Maatschappelijk rendement behalen 
is een resultaat van de juiste dingen bedenken en doen. 
Het is voor ons geen doel, maar de consequentie. 
We verbinden technische projecten met maatschappelijke 
thema’s: technische innovatie gaat hand in hand met sociale 
innovatie. We vergroten de taart voor iedereen, in plaats van 
een groot stuk van een kleine taart te willen. Kansen zoeken en 
vinden. Ontwikkelen. Sociale en economische cohesie.

6 

Persistence | Doorzettingsvermogen. 
Tegen de stroom in. Tegen de gevestigde ordes. 
Energietransitie en vernieuwing doe je niet op een middag. 
Vergt een lange adem. Doorgaan bij tegenslagen. Opstaan. 
Geloof in eigen kunnen. Zelfvertrouwen. 
Het iedere keer iets beter doen. Stap voor stap. 

7 

Integere, professionele, bevlogen en ambitieuze 
sparringpartner voor opdrachtgevers. 
We werken graag samen met partijen die ook vinden dat het 
anders moet in de wereld van vastgoed en gebiedsontwikkeling. 
Uiteindelijk gaat het om het bevorderen van meer welbevinden 
van mensen, dieren, flora en fauna. CO2-reductie middels 
klimaatvriendelijke bouwmethoden en materialen, toepassing van 
nieuwe produkten als de Wijkbatterij, ontwikkelen van nieuwe 
woon- en werkconcepten, toepassing van nieuwe vormen van 
financiering (o.a. crowd funding), het bevorderen van 
multidisciplinair teamwork, zijn tools die DE COOBRAA graag 
inzet. Belangrijkste is de inzet van onze eigen power.
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Stichting DE COOBRAA bestaat uit de volgende personen:

ir. Max Visser 
voorzitter Bestuur DE COOBRAA  
promovendus TUd - dir. Combinisme - Ruimte + Energie

Judith Segers 
penningmeester Bestuur Stichting DE COOBRAA 

Michael Pietersen 
secretaris Bestuur DE COOBRAA

dr. ir. Perica Savanović  
voorzitter Raad van Advies DE COOBRAA

Manja Ellenbroek 
secretaris Raad van Advies DE COOBRAA

ORGANISATIE
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ir. Max Visser  
M. 06-50 290 260 
E. maxvisser@decoobraa.eu 

Correspondentie adres: 
Stichting DE COOBRAA  
Vorsenpoel 73a
5283 ZG Boxtel
E. info@decoobraa.eu 
W. www.decoobraa.eu

CONTACT
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EFRO ZUID
SUBSIDIEVERSTREKKERS VOOR HET 
RMD-PROJECT : SUSTAINABLE SELFSUPPORTING 
URBAN SMART GRID
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COLOFON

Auteur:
Max Visser

Medeauteurs:
Tjebbe Will
Eric van der Linden

Vormgeving:
2eN Design - Anne-Marie van Bueren, Godert Hoenderkamp

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd 
met om het even welk technologisch procedé, of worden opgeslagen in een 
database of worden overgenomen voor gebruik zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van DE COOBRAA.




