
Habeko wonen in 2020
2020 is het jaar waarin het Covid-19 virus de wereld op 
z’n kop zette. De gevolgen ervan zijn ook in onze bedrijfs-
voering merkbaar. Ondanks de coronacrisis hebben we 
niet stilgezeten. Onze organisatie maakte in korte tijd een 
efficiëntieslag. Thuiswerken en digitaal vergaderen deden 
blijvend hun intrede en veel contacten met huurders  
verliepen ook digitaal.  

Veel aandacht ging uit naar het voorbereiden van  
nieuwbouwprojecten in de vier kernen, zoals het project 
Herman Heijermansstraat in Hazerswoude-Rijndijk  
(zes seniorenwoningen). In januari 2021 is de eerste  
paal geslagen. Ook hebben we stappen gezet in de  

verduurzaming van ons woningbezit. In 2021 bouwen we 
48 bestaande woningen in Hazerswoude-Dorp om naar 
Nul Op de Meter. Een primeur voor Habeko! 

We waren minder zichtbaar in de kernen, maar hielden 
contact met onze huurders en belanghouders. 0,5 procent 
van onze huurders ondervond betalingsproblemen ten 
gevolge van corona. Dat komt overeen met het landelijk 
gemiddelde. Zij konden rekenen op onze hulp. We sluiten 
het jaar af met een goed financieel resultaat. 

Het volledige jaarverslag vindt u op habekowonen.nl

12 Nul Op de  
Meter-woningen 

In januari 2020 leverden we de twaalf 
duurzame eengezinswoningen op in 
Hazerswoude-Rijndijk. Onze eerste 
Nul Op de Meter-woningen zijn voor-
zien van optimale isolatie en allerlei 
technische voorzieningen zoals een 
warmtepomp, vloerverwarming en 
zonnepanelen. Met een A++ energie-
label zijn ze zeer zuinig.

Twee nieuwe locaties voor nieuwbouw 
We zijn met de gemeente in gesprek over de overname van het voormalig multifunctioneel 
centrum Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk. Habeko is vooral geïnteresseerd vanwege de 
mooie en centrale plek in het dorp met een schakelfunctie naar Koudekerk.  We hebben 
in 2020 ook verkennende gesprekken gevoerd over De Tas in Benthuizen. Daar zien wij 
mogelijkheden voor een multifunctionele accommodatie in combinatie met woningen.

Habeko wonen is betrokken bij nieuwbouwprojecten 
in alle kernen. In 2020 kregen we onder meer de 
omgevingsvergunning rond voor de Herman Heijer-
mansstraat in Hazerswoude-Rijndijk. Ook startten we 
het participatietraject rond het project ‘Oostvaarders-
kwartier’ in Hazerswoude-Dorp. Verder tekenden we 
een ontwikkelovereenkomst met projectontwikkelaar 
Van Wijnen voor het project Bentwijck in Benthuizen.

Nul Op 
de Meter



Bouwjaar woningbezit (Totaal 1861)

Woningbezit per type woning

Type woningen Appartement Eengezins- Totaal Aandeel Habeko  
per kern  woning  in woningvoorraad 

Koudekerk a/d Rijn 144 382 526 28% 
Benthuizen 121 150 271 19% 
Hazerswoude-Dorp 173 373 546 21% 
Hazerswoude-Rijndijk 168 309 477 23% 
Groenendijk 8 43 51 19% 

Totaal  614 1257 1871  

Van de 614 appartementen zijn er 353 levensloopbestendig. 
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Woningen naar huurcategorie

Goedkoop 173 

Bereikbaar (1e aftoppingsgrens)  724

Bereikbaar (2e aftoppingsgrens) 592

Tot huurtoeslaggrens woningen 352

Boven huurtoeslaggrens* 36

* streefhuur bij nieuwe verhuring

Uitgaven 
Onderhoud 2020

Reparatie- en mutatieonderhoud: 

€ 1.094.000

Planmatig onderhoud 
incl. investeringen: 

€ 1.298.000

Gemiddeld totaal onderhoud 
per woning: 

€ 1.279

Helft huurders profiteert  
van zonnestroom
Eind 2020 waren 511 eengezinswoningen 
voorzien van zonnepanelen. Een aantal appar-
tementencomplexen heeft ook al zonne- 
panelen. Bij andere complexen onderzoeken 
wij de mogelijkheden. De helft van de huur-
ders profiteert nu al van zonnestroom.

Bij de NOM-nieuwbouwwoningen van de 
Groenendijk (in 2020 opgeleverd) leveren 
de panelen zoveel op, dat bij een gemiddeld 
huishouden met normaal energiegebruik 
niets afgerekend hoeft te worden met het 
energiebedrijf.

48 woningen naar Nul Op de Meter
In 2020 startten wij de ontwikkelingsfase voor het verduurzamen van 48 bestaande woningen in 
de Jan van Goijenstraat / Pieter Brueghelstraat in Hazerswoude-Dorp. Een belangrijk onderdeel 
was het traject met de bewoners. Minstens 70% van de huidige huurders moest akkoord gaan 
met ons voorstel om hun woning om te bouwen tot Nul Op de Meter. Dat is gelukt. Ook is er 
veel tijd en energie gestoken in de selectieprocedure van de aannemer. We hebben gekozen  
voor het concept van BAM. De werkzaamheden zijn in februari 2021 gestart.
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Hazerswoude-Rijndijk
> Nieuw Rein 15 woningen
> Westvaartpark 92 woningen
> H. Heijermansstraat 6 grond- 

gebonden woningen 
> Het Anker 50 appartementen met  

behoud gemeentelijk monument
> Limesparq 9 eengezinswoningen

Koudekerk aan den Rijn 
> Zuidwijk 16 beneden- en bovenwoningen
> Oog van Koudekerk ?

Benthuizen
> Arnoldus van Os school / School met  

de Bijbel Samenwerking wonen-zorg
> Bentwijck Inbreng grondpositie  

18 eengezinswoningen

Hazerswoude-Dorp
> Voormalige Gemeentewerf  

9 appartementen - 15 eengezinswoningen
> Oostvaarderskwartier (Het 3e veld 

Hazerswoudse Boys) - 31 appartementen -  
20 eengezinswoningen - 7 vrije sector kavels

> Polder Plaza / Van Wijnen 15 woningen
> Vreugdenhil II 6 (starters)appartementen
> Schaap 12 - 14 appartementen

Nieuwbouw kansen Habeko Wonen 

  WESTVAARTPARK

NIEUW REIN

  H. HEIJERMANSSTRAAT
  LIMESPARQ

  ZUIDWIJK

  GEMEENTEWERF

  SCHAAP   VREUGDENHIL II

  POLDER PLAZA

  OOSTVAARDERSKWARTIER

  BENTWIJCK
  ARNOLDUS VAN OS SCHOOL

  SCHOOL MET DE BIJBEL

  PROJECTEN

  LOCATIES MET KANSEN

  HET ANKER
  OOG VAN KOUDEKERK



Zichtbaar in de kernen
Corona maakte het moeilijk voor ons om actief bij te dragen aan 
de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen. Dat betekent niet dat 
we geen aandacht hadden voor de inwoners van Hazerswoude- 
Dorp en -Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen. 
> We ondersteunden de activiteiten van Prettig Ouder worden 

Rijnwoude (POR) in samenwerking met Actief Rijnwoude.
> In mei zette een aantal van onze medewerkers een spontane 

belactie op. Ze belden huurders voor een gezellig praatje, 
maar ook om te informeren of er hulp nodig was. 

> De oproep aan kinderen om tekeningen te maken voor onze 
huurders leverde veel reacties en blije gezichten op!

> In december verrasten we onze huurders van 70+ met een 
chocoladeletter. 

> We brachten wat licht in de donkere dagen voor de Kerst 
met een leuk cadeautje voor alle huurders: een reflecterende 
armband met LED-lampjes voor goede zichtbaarheid. 

Ontwikkeling energielabels
Toelichting: het aandeel ‘labels E en hoger’ is in 2020 licht geste-
gen als gevolg van veranderingen in de berekeningsmethode. We 
verwachten in 2021 nog meer aanpassingen van de energielabels. 
Dan geldt namelijk een nieuwe methodiek voor het berekenen 
van de energieprestatie van woningen. Hierbij hoort ook een 
nieuwe klassenindeling van de labels. 

Woningmutaties
Het aantal woningmutaties was in 2020 met 108 opnieuw hoog. 
De verdeling over de kernen is als volgt: 17 mutaties in Benthuizen, 
27 in Hazerswoude-Rijndijk, 32 in Hazerswoude-Dorp en 32 in 
Koudekerk aan den Rijn. De hoge mutatiegraad vindt zijn oorzaak 
onder meer in de doorstroom naar verzorgingshuizen (vergrijzing), 
overlijden, verhuizingen binnen het woningbezit van Habeko en  
uitstroom naar koopwoningen.

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp |  Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

Huurachterstand 2020
Onze actieve benadering van huurders met 
betalingsachterstanden leidt ertoe dat we de 
huurachterstanden heel laag houden. In 2020 
was de achterstand 0,50% van de jaarhuur (2019 
0,33%). Hiermee komen we voor het eerst in jaren boven de 
gestelde norm van 0,40% uit. De stijging schrijven we grotendeels 
toe aan corona en de genomen maatregelen, waardoor sommige 
huurders minder inkomen hadden. 

Besteding van de huuropbrengst 2020 

  Personeelskosten 

  Onderhoud 

  Overige bedrijfslasten 

  Rentelasten 

  Verhuurderheffing 

  Beschikbaar voor  
 aflossing en  
 investeringen

0,50 %

745 > 855 992 > 913
  

124 > 130

AB CD EFG

Totaal
€ 13,5
miljoen

Verschuiving energielabels 2019 > 2020 van onze woningen

KWH-scores 
Volgens het KWH scoorden we gemiddeld een 7,7 voor onze totale 
dienstverlening. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde en iets lager 
dan de 7,9 van 2019. In de cijfers van 2020 is de invloed van de corona-
crisis op onze organisatie duidelijk zichtbaar. 

Er was minder 1-op-1-contact met de huurders 
waardoor zaken soms onvoldoende toegelicht kon-
den worden. Op de onderdelen reparaties en onder-
houd verbeterden we ons ten opzichte van 2019.Dienstverlening

7,7

Strategisch voorraadbeheerplan opgesteld 
In 2020 hebben wij ons Strategisch voorraadbeheerplan (SVB)  
vernieuwd. Dit doen wij elke vier jaar. Het SVB beschrijft onze visie  
op de route naar een CO2-neutraal woningbezit per 2050. Waar we 
hiervoor nog ‘kleine’ aanpassingen deden in het verduurzamen van  
woningen, onderzoeken we nu hoe we per complex of gebied  
(meerdere straten) kunnen verduurzamen. Concreet willen we de 
komende 10 jaar ongeveer 30 woningen per jaar bouwen en  
50 woningen per jaar verduurzamen.
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