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Energiegebruik, energiebesparing en 
energieopwekking zijn in de laatste decennia 
volop in ontwikkeling. In de jaren '70 werden 
we ons, na de oliecrisis, meer bewust van 
het zuinig omgaan met energie. Ook de tien 
autoloze zondagen in 1973 hielpen mee om 
nog eens aanvullende eisen te stellen op het 
gebied van energiebesparing in de bouw. 

Door Aad van Duijn

In de jaren daarna werden er door de rijksoverheid 

extra isolatie-eisen gesteld bij renovatie en nieuwbouw. 

Vanaf 1 juli 2018 kwam daar het verplicht ‘gasloos 

bouwen’ bij nieuwbouw bij en per 1 juli 2020 gelden 

de eisen van ‘bijna-energieneutrale gebouw (BENG). 

Verschillende corporaties, waaronder Dunavie, zijn 

daarnaast gestart met extra zuinige Nul-op-de meter-

woningen (NOM).

Energiebesparende maatregelen
Woningcorporatie Dunavie bezit bijna 8.000 ver-

huureenheden, voornamelijk woningen, maar ook ga-

rages en bedrijfsruimten binnen de gemeente Katwijk. 

Sinds 2014 is zij bezig met het verduurzamen van haar 

woningen. Nu komt daar ook nog het ‘gasloos bouwen’ 

bij. “Geen eenvoudige opgave maar we hebben een 

forse ambitie op het gebied van duurzaamheid waarbij 

we ook goed letten op de betaalbaarheid en de woon-

lasten”, benadrukken projectmanager Peter Barendse 

en projectontwikkelaar Bert Veldman van Dunavie. 

“De landelijke woningcorporaties hebben met de 

rijksoverheid een akkoord gesloten over de duurzaam-

heid in de bestaande woningvoorraad. Dunavie wil op 

enkele onderdelen verder gaan en slaagt daarin door 

enkele, mooie projecten waarin we voorloper zijn”, 

aldus Peter Barendse. 

“De hoofdzaak blijft dat we inzetten op zeer goede 

isolatie van woningen aangevuld met het inzetten van 

een maximaal aantal zonnepanelen”, benadrukt Bert 

Veldman. “Ook richten we ons op een goed warmte- en 

warmwatersysteem, zoals een warmtenet of warmte-

pompen. Dat is afhankelijk van de locatie. We kijken 

ook naar nieuwe technische ontwikkelingen die voor 

onze huurders goed en betaalbaar zijn.” 

“Uitgangspunt voor ons is nu ook gasloos bouwen 

bij nieuwbouw”, zegt Peter Barendse. “Het is de vraag 

of we het huidige systeem – zoals de infrastructuur 

met leidingen voor het gas – op een slimme manier 

kunnen hergebruiken. Wie weet welke kansen bijvoor-

beeld waterstof ons in de toekomst biedt.” 

Dunergie
De opgave van Dunavie om te verduurzamen is, 
zeker met veel woningen uit de jaren '60 en '70, 
enorm. Veldman: “Dunavie heeft een ambitie 
om zowel in de bestaande bouw als ook in de 
nieuwbouw een voorbeeldfunctie op het gebied 
van duurzaamheid te vervullen. We staan niet stil en 
wachten niet af; integendeel.” 

Dunavie pakt met het isolatieproject Dunergie 3.000 

bestaande woningen zonder huurverhoging aan. De 

woningen moeten gemiddeld uitkomen op energielabel B. 

De corporatie kiest voor een combinatie aan isolerende 

maatregelen zoals vloer-, gevel- en dakisolatie en het aan-

brengen van isolatieglas. Ook verwijdert zij open gastoe-

stellen zoals geisers en (gevel)kachels. Daarnaast kunnen 

bewoners tegen een geringe huurverhoging kiezen voor 

zonnepanelen. Zo verlagen zij hun energierekening en 

daarmee hun woonlasten. Op dit moment zijn ruim 1.000 

woningen van een ‘Dunergie aanpak’ voorzien.

In de bestaande woningvoorraad heeft de aanpak van 

‘Dunergie’ (energiebeleid door Dunavie) tot een voorbeeld-

functie geleid in de regio. Goede communicatie over de 

vermindering van de energiekosten (woonlasten) en een 

actieve deelname van bewoners zijn daarbij erg belangrijk 

om voldoende draagvlak te verkrijgen.

BENG-woningen

Vooruitlopend op de komende BENG-eisen 
per 1 juli 2020 is een mooi nieuwbouwproject 
ontwikkeld in de wijk Hoornes. Het gaat om 52 
nieuwbouwappartementen zonder gasaansluiting. 

Naast een goede isolatie en zonnepanelen is gekozen 

voor innovatief warmtesysteem met warmteterugwinning. 

“We maken gebruik van 52 (water-water) warmtepom-

pen die aangesloten zijn op bodemlussen die we tot 145 

meter diep boren. De warmte uit de bodem kan op die 

manier worden gebruikt om de woningen te verwarmen 

en warm tapwater te maken. Voordelen daarvan zijn: zeer 

energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en comfortabel 

omdat er een mogelijkheid is om de woning te koelen in 

de zomer”, aldus Veldman. 

De komende BENG-eisen per 1 juli 2020 vragen voor 

het ontwerp van woningen om bijzondere aandacht. 

Dunavie start eind dit jaar met het nieuwbouwproject 52 

BENG-appartementen Oeverpolder te Katwijk.

NOM woningen

Bij een paar projecten gaat Dunavie een stap verder 
dan BENG-woningen en kiest daar voor een zeer 
energiezuinig woonconcept: nul-op-de=meter 
(NOM).

 Er lopen nu twee NOM-projecten: 

- 45 woningen aan de Petronella van Saxenstraat te  

Rijnsburg (oplevering in oktober 2019). 

- 25 woningen Prins Bernhardlaan te Katwijk (start 

bouw begin 2020). 

 “Een Nul-op-de-Meter woning heeft op jaarbasis per 

saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. 

Bewoners betalen naast hun huur maandelijks een 

energievergoeding. Ook hier zijn de woningen gasloos 

en is er gekozen voor warmtepompen. Elke woning heeft 

negentien zonnepanelen, drievoudig glas, vloerverwar-

ming en diverse warmte-terugwinsystemen” geeft Peter 

Barendse aan. 
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De Petronella van Saxenstraat; het eerste 'gasloze' project van Dunavie.
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