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Thuis in uw dorp!2018 

Geplaatste  
systemen

Besparing (€)

Opgewekt  
vermogen (Kwh)

385

623.000

124.600

CO2 besparing (Kg) 221.482

Habeko wonen
     Zonnepanelen in cijfers

Marcel van Kasterop maakte begin november de overstap van de afdeling Financiën naar 
de afdeling Wonen van Habeko. “Ik werk al 20 jaar met veel plezier bij Habeko. Toch 
merkte ik de laatste tijd dat ik de aansluiting met de huurders miste. Ik was teveel met 
cijfertjes bezig en had nauwelijks contact met de mensen waar je het voor doet. Toen de 
kans zich voordeed om naar de afdeling Wonen te gaan, heb ik die gegrepen.” 

Klantcontact
Marcel’s collega-woonconsulenten maken hem 
nu wegwijs bij Wonen. “Er komt nog veel ad-
ministratie bij kijken, dat is best pittig. Ik vind 
vooral de klantcontacten leuk. Huurders mogen 
mij altijd bellen of mailen met vragen. Als ik het 
antwoord niet direct weet, kom ik er zo snel 
mogelijk op terug. Ook als het om moeilijke ge-
sprekken gaat is het mijn intentie om de men-
sen te informeren en het gesprek op een posi-
tieve manier af te ronden. Ik wil dat de klanten 
er uiteindelijk een goed gevoel bij hebben!” 

Vorige week had Marcel zijn eerste woningop-
levering. “Dat is prima verlopen,” lacht Marcel. 
“De vertrekkende huurders lieten een mooie 
woning achter. En de nieuwe huurders waren 
erg blij met hun huis. Dus, een goed begin!” 

Project Groenestein naar 
volgende fase

Even voorstellen: 

Marcel van Kasterop 

Habeko wonen aan de slag met 

CO2-neutraal wonen 

De sloop van acht woningen aan de Groenestein in Groenendijk start begin december. 
Voor alle huurders zijn nieuwe woningen gevonden. De bouw van twaalf nieuwe wonin-
gen op deze locatie start begin 2019. Het zijn Nul Op de Meter-woningen: die wekken 
net zoveel energie op als een gemiddeld gezin verbruikt. Aan het eind van het jaar komt 
dan het elektriciteitsverbruik uit op nul. Een uitdagend project waarbij we de buurtbewo-
ners en de toekomstige huurders goed informeren.

“Nederland moet van het gas af en op zoek naar duurzame en betaal-
bare energievoorzieningen,” zegt Martin Bogerd, directeur-bestuurder 
van Habeko. “Woningcorporaties worden gezien als voortrekkers, 
die het klusje wel even gaan klaren. Ik heb onlangs in het dorpshuis in 
Hazerswoude-Dorp een presentatie gehouden over wat de energie-
transitie betekent voor Habeko. Voor ons staat nu al vast dat dit een 
zeer grote financiële investering vraagt. Namelijk 50.000 euro per wo-
ning. Om het uiteindelijke doel te bereiken hebben we dan ook andere 
partijen nodig.” Martin Bogerd gaat ervan uit dat energiezuinige maat-
regelen op termijn goedkoper worden en de gemeente en landelijke 
overheid bijdragen in de kosten. “Daarnaast vragen wij de gemeente 
en netbeheerder om per dorp met een visie op de energietransitie  
te komen. Wij kunnen hieraan bijdragen. De visie biedt ons voor de 
lange termijn een uitgangspunt voor de energiemaatregelen. Eén ding  
is zeker: ook onze huurders wonen op termijn energieneutraal.”

Er ligt nu een plan klaar om 176 woningen voor 2024 te verduur- 
zamen, verdeeld over de verschillende kernen. John Kinkel: “Te be-
ginnen in 2020 met 48 woningen in de Jan van Goijenstraat en Pieter 
Brueghelstraat in Hazerswoude-Dorp. Deze woningen waren al aan 
de beurt voor groot onderhoud. We verzwaren als het ware de werk-
zaamheden en maken de woningen Bijna Energie Neutraal, met bij-
voorbeeld zonnepanelen, HR+++-glas, muur- en dakisolatie. Voor een 
kwart van deze woningen starten we de pilot ‘Nul Op de Meter-wo-
ningen’. We doen dit in goed overleg met de huurders. Volgend jaar 
beginnen we hiervoor een uitgebreid informatietraject.” 

De (bijna) energie neutrale woningen zorgen voor veel wooncomfort 
en verlagen de energierekening. “Maar”, zo benadrukt Martin Bogerd, 
“of een woning ook CO2-neutraal is, hangt af van het gedrag van de 
bewoners. Het vraagt echt om een nieuwe manier van wonen.”

Habeko maakt de komende jaren stappen in het verduurzamen van haar woningen. De weg naar het uiteindelijke doel –  
CO2-neutraal wonen in 2050 – is uitgestippeld en het plan voor de komende vijf jaar ligt klaar. “Als eerste gaan we in Hazers-
woude-Dorp aan de slag met 48 woningen. Voor een kwart van deze woningen starten we een pilot om meer ervaring op te 
doen met Nul Op de Meter-woningen,” zegt John Kinkel, manager Vastgoed van Habeko wonen. 

Welkom! Martin Bogerd, 
directeur-bestuurder 

Heeft u onze nieuwe 
website al bezocht?
www.sbhw.nl

Marcel van Kasterop


