
Betaalbaar, energiezuinig 
en gezond wonen

In De Draai Heerhugowaard  worden 35 NeroZero® 
woningen gebouwd. Dit betekent gezond wonen door 
de bijzondere techniek in de woningen zoals de goede 
ventilatie en de speciale fl uisterstille afzuigkap die 
ervoor zorgt dat de fi jnstofproductie tijdens het 
koken eff ectief wordt afgevoerd.

Uw eigen woning is onderhoudsarm, heeft een 
gezond binnenklimaat en biedt u tevens maximaal 
comfort door de hoge eisen die wij aan onze woningen 
stellen. De woningen zijn energie neutraal 1 door 
middel van een zonnepaneelinstallatie en volledig 
aardgas loos vanwege de aansluiting op het milieu-
vriendelijke en duurzame warmtenet van de HVC. 
De woningen zijn ontwikkeld met het oog op gezond 
en comfortabel wonen. Een huis om fi jn te leven met 
oog op de toekomst!

1. Energieneutraal wonen betekent dat van een kalenderjaar alle 
gebouwgebonden energie zelf door de woning opgewekt wordt met 
zonnepanelen. Met gebouwgebonden energie bedoelen we alleen 
díe energie die nodig is voor de woning zélf zoals verwarming en 
ventilatie. E.e.a. berekend volgens de NEN 7120 waarbij de z.g. Energie 
Prestatie Coë�  ciënt (EPC) nul is of lager.
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legenda

  Ona - eengezinswoningen

  Obi - starterswoningen

  Ozu -  levensloopbestendige 
woningen

S I T U AT I E

Een woning voor ieder huishouden

De woningen komen in de energiezuinige wijk De Draai 
te liggen,  hier staat groen en water centraal.

Er worden 3 type woningen gebouwd:
• 4 eengezinswoningen
• 26 starterswoningen
• 5 levensloopbestendige woningen

De woningen beschikken over een eigen tuin met 
een privéberging.
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Ruime eengezinswoningen

De 4 woningen zijn energieneutraal door middel van 
een zonnepaneelinstallatie en volledig aardgasloos 
vanwege de aansluiting op het milieuvriendelijke 
en duurzame warmtenet van de HVC.

Kenmerken woningen:
•  Woonoppervlak van ca. 120 m² GBO
•  Kavelgrootte van ca. 116 tot ca. 162 m²
•  3 slaapkamers
•  Tuin op het zuiden
•  Eigen berging in de tuin

VON-prijzen:
•  Tussenwoningen voor € 244.000,-
•  Hoekwoningen voor € 299.500,-

E E N G E Z I N S WO N I N G E N

type

ona

begane grond 
(met opties uitbouw)

eerste verdieping tweede verdieping 3



Betaalbare starterswoningen

De 26 woningen zijn energieneutraal door middel van 
een zonnepaneelinstallatie en volledig aardgasloos 
vanwege de aansluiting op het milieuvriendelijke 
en duurzame warmtenet van de HVC.

Kenmerken woningen:
•  Woonoppervlak van ca. 70 m² GBO
•  Kavelgrootte van ca. 80 tot ca. 135 m²
•  2 slaapkamers
•   Tuin op het noordwesten, noordoosten en 

zuidwesten
•  Eigen berging in de tuin

VON-prijzen:
•  Tussenwoningen voor € 183.400,-
•  Hoekwoningen voor € 199.000,-

STA RT E R S WO N I N G E N

type

obi

eerste verdiepingbegane grond 
(met opties uitbouw)

Wonen met 
positieve 
energie
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Levensloopbestendige woningen

De 5 woningen zijn energieneutraal door middel van 
een zonnepaneelinstallatie en volledig aardgasloos 
vanwege de aansluiting op het milieuvriendelijke 
en duurzame warmtenet van de HVC.

Kenmerken woningen:
•  Woonoppervlak van ca. 95 m² GBO
•  Kavelgrootte van ca. 113 tot ca. 171 m²
•  4 slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond
•  2 badkamers, waarvan 1 op de begane grond
•  Tuin op het oosten
•  Eigen berging in de tuin

VON-prijzen:
•  Tussenwoningen voor € 244.000,-
•   Hoekwoningen voor € 299.500,- 

en € 282.500,-

L E V E N S LO O P B EST E N D I G E  WO N I N G E N

type

ozu

5begane grond 
(met opties uitbouw)

eerste verdieping

Fijn leven 
met oog op 
de toekomst



De Draai, Heerhugowaard

In nieuwe wijk De Draai in Heerhugowaard worden 
ongeveer 2.700 woningen en bijbehorende voorzieningen 
gerealiseerd. De opzet en architectuur is geïnspireerd 
op het dorps wonen en daar is duurzaam wooncomfort 
aan toegevoegd.

Er zijn al een aantal buurten bewoond. Er wordt volop 
gebouwd. In het Buurtcentrum Noord is o.a. al een 
openbare basisschool en een sporthal opgeleverd. 
De doelstelling is het creëren van een duurzame wijk 
met woningen in diverse soorten, maten en prijsklassen, 
voor zowel gezinnen als alleenstaanden.

Groen wonen in een dorpse sfeer

De woningen komen in een wijk te liggen waar groen 
en water centraal staan. Zo zal er een park aangelegd 
worden waar het voor iedereen heerlijk vertoeven is.

 De Draai wordt een wijk voor mensen die houden 
van mensen, van gezellige ongedwongen contacten 
met de buurt. Een wijk voor mensen die houden 
van de dorpse sfeer met de mogelijkheden en 
voorzieningen van een stad van kansen.

Het is de bedoeling om van De Draai een energie-
zuinige wijk te maken zonder gebruik te maken 
van windenergie of CO2-certifi caten. Dit vooruit-
lopend op de ambitie van de gemeente om heel 
Heerhugowaard CO2 emissieneutraal te maken.
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Kwaliteit op het hoogste niveau

Onze NeroZero® woningen zijn slim, deugdzaam 
en toekomstbestendig ontworpen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van bewezen technologische 
oplossingen die zichzelf terugverdienen. Mede 
hierdoor zijn de woningen volledig aardgasloos en 
op gebouw niveau energieneutraal. Dat betekent dat 
van een kalenderjaar alle gebouwgebonden energie 
zelf door de woning opgewekt wordt met zonnepanel-
en. Met gebouwgebonden energie bedoelen we alleen 
díe energie die nodig is voor de woning zélf zoals 
verwarming en ventilatie. E.e.a. berekend volgens de 
NEN 7120 waarbij de z.g. Energie Prestatie Coëffi  ciënt 
(EPC) nul is of lager.

De zekerheid van Bouwgarant 
Bij de bouw van uw woning komt er een hoop op u af. 
Daarom worden de woningen gebouwd door een 
aannemer die is aangesloten bij BouwGarant zodat u 
optimale zekerheid krijgt. Zie voor meer informatie: 
www.bouwgarant.nl  

Ontzorgen 
De woning is onderhoudsarm en gebruikersvriendelijk. 
Zo is de woning voorzien van kunststof kozijnen en 
-goten. De kostbare installatie voor verwarming en 
warm tapwater worden onderhouden en op termijn 
vervangen door de warmteleverancier (HVC). 

Wat is gezond wonen?

De binnenluchtkwaliteit in een woning wordt sterk 
beïnvloed door het door koken veroorzaakte fi jnstof. 
Omdat fi jnstof erg schadelijk is voor de gezondheid 
zijn de NeroZero® woningen standaard voorzien van 
een goede kookafzuiging. Er wordt dus niet alleen 
ruimschoots in de woningen geventileerd, maar 
ook een speciaal ontwikkelde fl uisterstille afzuigkap 
geleverd in de keuken. Hiermee wordt de fi jnstof-
productie tijdens het koken eff ectief afgevoerd.

Samen met het 3-laags glas en de uitstekende 
luchtdichting zijn de woningen al in de basis 
“Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen” (ZEN).

N E RO  Z E RO
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NeroZero® specificaties

•  Energieneutraal (EPC ≤ 0)
•  Volledig aardgasloos
•  Warmtenet
•  Vloerverwarming
•  WTW-balansventilatie
•  3-laags glas
•  Kunststof kozijnen
•  PV panelen
•  Fluisterstille afzuigkap
•  Oplevercertifi caat ‘as-built’



Informatie en contact

Verkoop en inlichtingen
Kuyper & Blom Makelaars
Stationsweg 96, 1852 LN Heiloo
T 072 532 2420
E info@kbmakelaars.nl

Ontwikkeling
NERO ZERO®
E info@nerozerobv.nl
Vreekesweid 14, 1721 PR Broek op Langedijk
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Inschrijving

De inschrijfformulieren zijn via deze website 
beschikbaar op 17-9-2020. 

De inschrijving sluit op 28 september 2020  
om 15.00 uur.

Op 29-9-2020 start de loting van de belangstellenden 
voor een eerste gesprek met onze makelaar.

  Alle energie om 
fijn te leven

woneninhugo.nl

I N T E R ESS E  E N  CO N TAC T

De woning
die je energie 

geeft
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