
“De Kwekerij”

45 nieuwbouwwoningen Rijnsburg



10 april 2019



De bouwlocatie ligt tussen de Kanaalstraat, Petronella van 

Saxenstraat, Burgemeester Meijboomstraat en Stephana van 

Rossumstraat.

Er stonden 20 sociale huurwoningen (bouwjaar 1937/1938) en 

4 aangekochte woningen met diepe achtertuinen.

Er komen 35 sociale huurwoningen en 10 koopwoningen.

Bouwplan “de Kwekerij”.



Planning:

• Planproces: 2015 tot 2018

• Sloop: mei 2018 tot augustus 2018

• Bouwrijpmaken: september 2018 tot januari 2019

• Bouw: januari tot september 2019

• Woonrijpmaken: augustus tot oktober 2019

• Oplevering: oktober 2019
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Situatie oud
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Situatie nieuw
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6 koop

4 koop

35 sociale huur



Plattegrond type F

(meest voorkomend)



Gevels Petr. van Saxenstraat



De sociale huurwoningen

• 35 stuks driekamerwoningen, circa 76 m2 GBO.

• Alle woningen zijn “Nul-Op-de-Meter” (NOM)

• Alle woningen hebben een huurprijs van € 607,45, prijspeil 1 

januari 2019. Dit is categorie “betaalbaar”.

• Bovenop de huurprijs betaalt u de Energie Prestatie Vergoeding 

(EPV), circa € 97,-/maand, prijspeil 1 januari 2019, aan Dunavie.

• Huurprijs wordt jaarlijks verhoogd op basis van wetgeving.

• EPV wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.

• Bij normaal gebruik van de woning is het energieverbruik op 

jaarbasis “nul”, d.w.z. de energienota is nul of zeer laag.

• Géén gasaansluiting, alles is elektrisch.



Bijzonderheden van deze woningen.

• Géén gas, dus elektrisch koken.

• Verwarming, tapwater èn koeling via een warmtepomp die de 

warmte aan de bodem onttrekt.

• Vloerverwarming/ vloerkoeling, dus: NIET BOREN IN DE VLOER

• Balansventilatie met warmteterugwinning.

• Douchewaterwarmtewisselaar.

• Drievoudig glas in kunststofkozijnen, dus NIET BEPLAKKEN 

MET FOLIE EN NIET BOREN IN DE KOZIJNEN

• 19 stuks zonnepanelen op elke woning.

N.B.: wijzigingen in de woning: zie ZAV-beleid van Dunavie
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Inbouwapparatuur mogelijk, rekening huurder: 

• Vaatwasser (onderkast is demontabel; alle 

aansluitingen aanwezig)

• Oven (onderkast is demontabel, aansluiting 

aanwezig)

• Kookplaat (sparing in het werkblad 490x560 mm  

advies: inductie, bijv. Etna T305ZT)

• Afzuigkap (recirculatie)
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Toilet

Badkamer met extra toilet, handdoekradiator en 

aansluitmogelijkheid voor wasmachine en droger



De woonomgeving
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Alle groen is “openbaar groen”



Ook huisvesting voor gierzwaluwen 

en vleermuizen!





Dank voor uw aandacht!

De informatie in deze presentatie is beschikbaar gesteld door Dunavie. Dunavie streeft naar 

correcte en actuele 

informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop u deze leest. 

Aan informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dunavie aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het 

is niet toegestaan de informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, te verspreiden of te 

vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Dunavie.


