
De volgende stap op weg naar 
een duurzamere toekomst

Voor projectleider Peter Barendse was dit 
allemaal niet nieuw. Bij zijn vorige werkgever 
heeft hij ruime ervaring opgedaan met 
soortgelijke projecten, in veel grotere 
volumes zelfs, met honderden woningen. 
‘Goed dat Dunavie deze stap heeft gezet en 
mooi dat het gelukt is, in relatief korte tijd. 
Al zijn er natuurlijk altijd dingen die beter 
kunnen.’ 
  
Comfortabele en ‘stille’ huizen
Het bijzondere aan dit project is dat Dunavie 
het helemaal zelf heeft ontwikkeld. Op eigen 
initiatief, niet in opdracht van de gemeente. 
‘We hebben zelf in de loop der jaren vier 
particuliere woningen met veel grond 
aangekocht, alles gesloopt, bouwrijp gemaakt 
en het straatbeeld ontwikkeld, zoals trottoirs, 
groenstroken, lantaarnpalen en noem maar 
op. Dit in nauwe samenwerking met bouwer 
Boele & van Eesteren.’

Vanwege de vraag naar zuinige woningen 
en de verplichting om gasloos te bouwen, 
viel de keuze op verwarming met elektrische 

warmtepompen en ventilatie met 
warmteterugwinning. De stap naar “nul-
op-de-meter” was toen nog maar klein: op 
ieder dak kwamen negentien zonnepanelen. 
‘Zo garanderen we dat elke woning een 
bepaalde hoeveelheid energie opbrengt, en 
waarschijnlijk meer dan dat. In elk geval ruim 
genoeg voor normaal verbruik. Nul op de 
meter dus.’

De grote voordelen zijn verder een heel 
comfortabel huis, met bijvoorbeeld een 
vloerverwarming die in de zomer ook 
enige verkoeling kan brengen. ‘En qua 
geluidsisolatie is het beter dan wat iedereen 
gewend is. Ik sprak een bewoner die tijdens 
de jaarwisseling het vuurwerk wel zag, maar 
helemaal niet hoorde’ - Peter lacht - ‘Die ging 
naar buiten om te checken of het vuurwerk 
wel echt geluid maakte.’ 

Leerpunten voor de toekomst
Peter erkent dat er bij de oplevering enkele 
‘kinderziektes’ naar boven kwamen. ‘Ik kan 
me voorstellen dat bewoners niet tevreden 

waren over bepaalde afwerkingspunten. 
Zo bleek een aantal zonnesystemen niet te 
werken. Die hebben we onvoldoende getest 
en dat is gewoon niet goed. Ook waren 
sommige installaties verkeerd opgeleverd. 
Niet of slecht werkend. Daar moeten wij 
beter op letten in de toekomst. Het is toch 
wel high tech allemaal en dat zijn mensen 
toch niet gewend, ook bij Dunavie nog niet.’ 

Daags na de officiële oplevering praat Peter 
met een goed gevoel over het project. ‘Het 
is een mooie wijk geworden, met degelijke 
en toekomstbestendige woningen. Zoals die 
op korte termijn ook op de planning staan 
voor twee nieuwe projecten in Katwijk: 52 
woningen in de Oeverpolder en 25 woningen 
aan de Prins Bernhardlaan. Ook de volgende 
fase in Rijnsburg wordt zeer energiezuinig. 
Deze projecten vormen voor Dunavie 
de volgende stap op weg naar een nog 
duurzamere toekomst!’  

      

Dunavie is al langer bezig om woningen energiezuiniger 
te maken, bijvoorbeeld via woningisolatie en 
zonnepanelen. Tot nu toe ging dat altijd om bestaande 
huizen. De Kwekerij is het eerste nieuwbouwproject van 
Dunavie met duurzaamheid als leidend thema. 
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