
Habeko wonen geeft lokale woningzoekenden voorrang 

Verhuur woningen Groenestein gestart 

Het nieuwbouwproject van Habeko wonen aan de Groenestein (Groenendijk) is begin oktober in de verhuur 

gegaan. Het is een bijzonder project met twaalf zogenoemde Nul Op de Meter (NOM)-woningen: maximaal 

gericht op energiebesparing én energieopwekking. Bij de toewijzing van de woningen krijgen 

woningzoekenden, die een sociale huurwoning van Habeko achterlaten, voorrang.  

Habeko heeft belangstellenden tijdens een bijeenkomst in multifunctioneel centrum Pleyn’68 geïnformeerd 

over wat wonen in een NOM-woning zoal inhoudt. Ger Buijs, manager Klant & Woning van Habeko, was erbij. 

“Wonen in een zeer goed geïsoleerd huis zonder gasaansluiting, met zonnepanelen, een warmtepomp en 

warmteterugwinning is echt anders dan huurders tot nu toe gewend zijn. Daarom vinden we het belangrijk om 

potentiële bewoners vooraf te informeren over wat ze kunnen verwachten. We hebben samen met Factory 

Zero de vragen van de ruim 25 geïnteresseerde woningzoekenden goed kunnen beantwoorden.” Factory Zero 

is de leverancier van de technische installatie in de woning.  

Wat is er zo anders aan wonen in een NOM-woning? Een kleine opsomming: elektrisch koken, ventileren met 

ramen en deuren dicht en vloerverwarming in het hele huis (niet op zolder). Er is geen tocht, geen vocht, geen 

schimmel en minder lawaai van buiten. “Met de warmtepomp verwarm je de woning in de winter. De 

thermostaat hoger of lager zetten is eigenlijk niet meer nodig. Het is de bedoeling dat er een nagenoeg 

constante binnentemperatuur is,” zegt Ger Buijs.  

Zelf energie opwekken 

‘Nul op de meter’ betekent dat de bewoners (bijna) niets hoeven te betalen voor het gebruik van de 

elektriciteit, omdat de woning zelf energie opwekt. Dit blijft uiteraard wel afhankelijk van de 

gezinssamenstelling, hoe de bewoners omgaan met energie en de energiezuinigheid van de huishoudelijke 

apparatuur. Een contract (vastrecht) met een energieleverancier blijft noodzakelijk. Er zijn immers altijd 

momenten waarop elektriciteit van het net nodig is, zoals ’s avonds en bij koude winters. Daartegenover staat 

dat de zonnepanelen in de zomer veel meer energie opwekken dan wordt gebruikt. Buijs: “Die overproductie 

wordt weer teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en verrekend. In theorie is de hoeveelheid gebruikte 

energie gelijk aan de hoeveelheid opgewekte energie bij normaal gebruik, waardoor de energierekening op 

jaarbasis op nul euro komt.” 

Voor een NOM-woning betalen de bewoners maandelijks huur en een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) aan 

Habeko wonen. “Een NOM-woning bouwen kost extra geld vanwege al die energiebesparende en -opwekkende 

maatregelen. Huurders betalen bovenop de huur een vergoeding voor deze maatregelen: dat is de EPV,” licht 

Buijs toe.  

Toekomstige nieuwbouwprojecten 

De twaalf NOM-woningen zijn de eerste duurzame woningen zonder gasaansluiting die Habeko heeft gebouwd. 

In toekomstige nieuwbouwprojecten zal Habeko vaker kiezen voor deze woonvorm. De oplevering van het 

project aan de Groenestein wordt in december verwacht. Huurders die een sociale huurwoning van Habeko 

achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing. 

Heeft u interesse? Lees meer over de verhuur en voorwaarden in de advertentie elders in deze krant. U kunt 

tot en met vrijdag 11 oktober 2019 reageren. 


