
‘Het brengt wel wat  
emoties met zich mee’

Het echtpaar – al 42 jaar getrouwd – woonde 
al 31 jaar in de Petronella van Saxenstraat, aan 
de voorzijde, in het nog te slopen deel. ‘Daar 
hebben we altijd naar tevredenheid gewoond. 
Ja, het was wel een gedateerd huis, maar 
een prettige woning, uit de dertiger jaren en 
beginperiode van Spinoza. We waren er trots 
op hier te mogen wonen. En dan word je na 
al die jaren ineens gevraagd om te verhuizen. 
Dat brengt wel wat emoties met zich mee, die 
je even moet verwerken.’ 

‘Gelukkig wel in een woning die klaar is 
voor de toekomst’
Vooral zijn vrouw was sceptisch. ‘Zij vond de 
nieuwe huizen aan de kleine kant door het 
ontbreken van een zolder. De verandering 
was voor haar groot. Ondertussen hadden 
we ook andere dingen aan ons hoofd, dus om 
nou te zeggen dat het goed uitkwam, nee. Als 
het nieuws komt, voelt het ook als moeten. Je 

Eind 2019 hebben we 45 ‘nul-op-de-meter’-woningen opgeleverd 
in Rijnsburg. In de volksmond ook wel gasloze woningen genoemd. 
Met als resultaat dat de gemiddelde energierekening van deze 
huishoudens aan het eind van dit jaar rond de nul euro is. 
‘De Kwekerij’ is het eerste gasloze project in Katwijk én voor Dunavie. 

wordt losgerukt uit je vertrouwde omgeving. 
Dat is moeilijk. Maar het was niet anders, de 
kosten voor het renoveren waren te hoog, 
dan maar amoveren (slopen).’
De aankondiging was volgens Willem 
‘ruimschoots op tijd’ en toen de verhuizing 
- eerder dan gepland - een feit was, hadden 
ze zich al verzoend met het idee. ‘Het was 
ook niet anders natuurlijk. Normaal ga je 
verhuizen, omdat je het ergens zat bent 
of graag ergens anders heen wil. Nu moet 
je aan iets nieuws beginnen. In dit geval 
gelukkig wel in een woning die klaar is voor 
de toekomst.’

‘In het begin even wennen’
Willem, werkzaam in de bouw, weet waar 
hij het over heeft. ‘Ik kon de tekeningen 
lezen en het ruimtebeslag in de woning 
goed inschatten. Door een kleine 
aanpassing binnen heb ik het ook nog 

prettiger kunnen maken. Eerst wel even 
wennen alle nieuwe apparatuur, maar daar 
kwamen we snel uit. Verder is het allemaal 
geregeld voor je, zoals vloerverwarming en 
vloerkoeling. Heerlijk. We hebben in het 
hele proces ook altijd goed contact gehad 
met de verhuurder. De begeleiding was 
goed en het is allemaal netjes verlopen. 
En op het eind hebben we met z’n allen 
het eerste ‘Nul-op-de-meter’-project van 
Dunavie in Rijnsburg feestelijk afgerond.’

Twee maanden na de verhuizing is het 
echtpaar zeer te spreken over hun nieuwe 
onderkomen. ‘Ook qua afwerking is het 
allemaal netjes, zoals de afscheidingen  
tussen en rondom de woningen. Het is 
kwalitatief een goed gebouwde wijk, en 
toekomstgericht. Een prettige en leuke wijk, 
met allemaal vertrouwde omwonenden.  
Wij zijn dik tevreden!’

Willem en Erna Zwaan wonen sinds half november vorig 
jaar in hun nieuwe huis aan de Anna van Berchemstraat 
in Rijnsburg. ‘Het bevalt ons prima,’ vertelt de man des 
huizes. ‘We hebben wel een tijdje moeten wennen aan 
het idee dat we moesten verhuizen.’ 

www.dunavie.nl

Willem & Erna Zwaan

Lees verder

Eerste nul-op-de-meterwoningen in 
Rijnsburg een feit!

Half januari was de officiële oplevering, maar de meeste bewoners 
waren op dat moment al ingetrokken. In deze nieuwsbrief leest u 
het verhaal van een van die nieuwe bewoners. Daarnaast deelt onze 
projectleider graag zijn ervaringen met u. 


