
Wethouder Van de Pol  verwelkomt bewoners  van eerste 

energiezuinige en gas loze huurwoningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe huurwoningen    Nieuwe bewoners en wethouder Van de Pol  

 

Maandag 1 juli kregen de nieuwe bewoners van Noorddijkerweg 52 t/m 52C in Ursem de sleutel van 

hun nieuwe woning. Zij kregen ook uitleg over de werking van de installaties van hun nieuwe zeer 

energiezuinige huurwoning. Deze woningen zijn door Ewoning Noord Holland B.V. ontwikkeld en in 

opdracht van gemeente Koggenland gebouwd door Bouwbedrijf Tuin B.V. Dit ten behoeve van het 

gemeentelijk woningbedrijf. De nieuwe huurwoningen zijn levensloopbestendig, zeer energiezuinig 

én een voorbeeld voor bouwkundigen in de regio. 

 

Bijzonder bouwproject 

De vier huurwoningen zijn bijzonder. Wethouder Van de Pol: “Deze woningen zijn een aanwinst 

voor ons gemeentelijk woningbedrijf. De gebruikte innovatieve technieken zijn mooi om te zien. Ik 

ben trots op deze ontwikkeling in onze gemeente. Ik hoop dat inwoners en ontwikkelaars hier een 

voorbeeld aan nemen, zodat er nog meer aandacht komt voor energiezuinig wonen. De nieuwe 

bewoners wens ik veel woonplezier in Ursem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Van de Pol helpt een handje mee bij de bouw 

 

Levensloopbestendig 

Het zijn levensloopbestendige woningen. De indeling van de begane grond is woonkamer, keuken, 

slaapkamer, doucheruimte en entree met toilet. En op de verdieping bevinden zich nog twee 

slaapkamers en een techniekruimte.  

 

 



Innovatieve technieken 

De woning wordt in twee zones door een elektrische luchtverwarming op temperatuur gehouden. 

Het warme tap- en douchewater wordt door een warmtepompboiler geleverd. De woningen zijn 

gebouwd volgens het Ewoning-concept, wat inhoudt dat de woningen zeer goed geïsoleerd zijn. 

Naar verwachting zal meer dan 50% van het energieverbruik zelf opgewekt worden. 

  

Praktische waarden naast theoretisch rekenmodel 

Ewoning Noord Holland B.V. en gemeente Koggenland hebben afgesproken om deze woningen 

gedurende twee jaar te monitoren. Dit doen ze om naast het theoretische rekenmodel ook 

praktische waarden te kunnen leggen. De resultaten zullen in nieuwe gasloze en bijna-

energieneutrale projecten gebruikt worden om een nog lagere CO2-uitstoot te genereren. 

 

Bij deze woningen bestaat het concept uit:  

- begane grondvloer Rc = 5,136 (m2K)/W 

- gevel Rc = 9,020 (m2K)/W 

- dak Rc = 6,000 (m2K)/W 

- een goede luchtdichting  

- tripel glas, zonwering op het zuiden 

- WTW box en elektrische luchtverwarming 

- warmtepompboiler  

- voldoende Pv panelen om BENG te kunnen zijn. 

 

 

 


