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Woningportefeuille 2018
Het Groenwoningen Fonds belegt middels winstdelende leningen indirect in duurzame 
en energiezuinige woningen in Nederland. Dit document geeft een overzicht van de 
aangekochte woningen. 

De woningen hebben alle een luxe keuken met inbouwapparatuur, zoals een keramische of inductie 

kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. Voorts beschikken ze over 

een ruime luxe badkamer met hard glazen douchecabine, hangend toilet en dubbele wastafel. Het 

energielabel van de aangekochte woningen is vrijwel altijd A++++. Huurders hebben hierdoor bij een 

gemiddeld energieverbruik geen of zeer lage energielasten.
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De Woningportefeuille

• Het energielabel van alle aangekochte woningen is vrijwel altijd A++++

• Per 31 oktober 2018 bestaat het fonds uit 301 woningen

• De woningen zijn verspreid over heel Nederland

De woningportefeuille van het Groenwoningen Fonds bestaat per 31 oktober 2018 uit 301 woningen. 
259 van de 301 woningen zijn grondgebonden woningen, de overige 42 woningen zijn appartementen (in Ede). 
22 woningen (16 grondgebonden woningen in Zeeland en 6 appartementen in Ede) betreffen sociale huurwoningen. 
Er is geen verhuurderheffing verschuldigd over de sociale huurwoningen, omdat verhuurderheffing alleen van 
toepassing is als meer dan vijftig sociale huurwoningen in bezit zijn van Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. 
 
Voor 2019 bedraagt de gemiddelde bruto huurfactor 20,3 het bruto aanvangsrendement is daarmee gelijk aan 4,9%. 
Gemiddeld is het verschil tussen de waarde van de woningen in verhuurde staat en de vrije verkoopwaarde 4%.

Momenteel bestaan acht projecten binnen het Groenwoningen Fonds uit de zogenaamde MorgenWonen woningen 
van VolkerWessels. Morgenwoningen van Volkerwessels zijn modulair en worden in één dag wind- en waterdicht op de 
bouwplaats gebouwd. Alle woningen van MorgenWonen worden zeer compleet opgeleverd met vloerverwarming, een 
volledige keuken, CO2 gestuurde ventilatie en vloer- en wandafwerking.

Het Beleggingsbeleid
• Aankoop van Nederlandse huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector

• Minimaal 70% wordt belegd in duurzame en zeer energiezuinige woningen (groenverklaring)

• Belegging in Nederland, met uitzondering van de zogenaamde krimpgemeenten

• Gespreide woningportefeuille

• Voorkeur voor ontwikkeling modulair gebouwde woningen

Verhuurde woningen Aantal Waarde Verhuurde woningen Aantal Waarde

Dongen 14 € 3.660.000 Steenwijk-Tuk 14 € 2.800.000

Tiel 10 € 2.390.000 Swalmen 14 € 3.040.000

Hazerswoude-Dorp 10 € 2.650.000 Zeeland 28 € 5.800.000

Meppel 8 € 1.780.000 Ewijk 12 € 3.040.000

Oijen 6 € 1.320.000 Arnhem 21 € 5.050.000

Waddinxveen 20 € 5.500.000 Haelen 8 € 1.890.000

Tholen 7 € 1.670.000 Helvoirt 6 € 1.530.000

Molenhoek 9 € 2.160.000 Schiedam 14 € 4.180.000

Woningen in aanbouw

Ede 42 appartementen Zevenaar 17 grondgebonden woningen

Hilvarenbeek 13 grondgebonden woningen Assen 12 grondgebonden woningen

Schiedam 16 grondgebonden woningen
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Overzicht locaties woningportefeuille Groenwoningen Fonds

In verhuur

In aanbouw
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Waddinxveen
Het betreft twintig nul-op-de-meter woningen te Waddinxveen 

(waarvan vier hoekwoningen). De EPC is circa -0,3. Het 

woonoppervlakte is gemiddeld 119 m2. De percelen variëren 

van 119 m2 tot 159 m2. De woningen zijn modulair gebouwd 

door VolkerWessels (MorgenWonen). De woningen zijn in 2018 

opgeleverd. Behoudens frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.

Hazerswoude-Dorp
In april 2016 zijn tien grondgebonden woningen in Hazerswoude-

Dorp aangekocht. De woningen zijn in oktober 2016 opgeleverd. De 

tien grondgebonden A++++ vrije sector huurwoningen betreffen IQ 

woningen van Ballast Nedam. Deze modulair gebouwde woningen 

hebben een theoretische bouwtijd van zes weken. Het gaat om nul-

op-de-meter woningen. De woning levert op jaarbasis voldoende 

energie voor ruimteverwarming, warm tapwater, ventilatie en 

het energieverbruik door de bewoners. De EPC (energie prestatie 

coëfficiënt) van de woning is circa -0,3.

Tiel

Hazerswoude-Dorp

Tiel
In Tiel zijn eind 2016 tien grondgebonden A++++ woningen 

opgeleverd. Het betreffen nul-op-de-meter woningen, de EPC is 

circa -0,45. De aankoop van deze woningen is in mei 2016 afgerond.  

Alle woningen waren kort na de oplevering verhuurd. Behoudens 

frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.

Meppel
In de wijk Nieuwveense Landen te Meppel zijn acht woningen 

gebouwd. Deze woningen beschikken over een volwaardige 

zolderkamer inclusief dakterras op het westen. Oplevering vond plaats 

in 2017. De woningen zijn gebouwd door een dochteronderneming 

van VolkerWessels. Het betreft woningen die gebouwd worden 

conform het PlusWonen concept en hebben een EPC waarde van nul. 

Meppel

Dongen
In Dongen zijn veertien grondgebonden A++++ woningen gebouwd. 

Het betreffen nul-op-de-meter woningen, de EPC is circa -0,1. 

De percelen variëren van 125 m2 tot 230 m2. De woningen zijn 

modulair gebouwd door VolkerWessels (MorgenWonen). Oplevering 

geschiedde in augustus 2016. Alle woningen waren bij oplevering 

verhuurd. Behoudens frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.   

Dongen

Waddinxveen

Overzicht woningbeleggingen Groenwoningen Fonds



7

Oijen
In Oijen (gemeente Oss) zijn zes woningen aangekocht (waarvan 

drie hoekwoningen). De woningen worden gebouwd in het hart van 

het dorp Oijen, op korte afstand van alle voorzieningen van de stad 

Oss. In het vierde kwartaal van 2017 zijn de woningen opgeleverd. 

In plaats van reguliere zonnepanelen is er gebruik gemaakt van 

zogenaamde dakpanpanelen, die in plaats van dakpannen gelegd 

worden en naadloos aansluiten bij de gebruikte dakpannen. 

Behoudens frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.

Arnhem
In Arnhem, project Laan aan de Weide, zijn in 2018 21 woningen 

opgeleverd, waarvan acht hoekwoningen. Het gehele project Laan 

aan de Weide bestaat uit 48 rijwoningen, twee- en drie-onder-

een-kap woningen, gebouwd door KlokWonen. De woningen 

zijn energieneutraal en hebben daarom een EPC waarde van nul. 

Behoudens frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.

Molenhoek
Ook in Molenhoek (bij Nijmegen) zijn de woningen gebouwd 

door KlokWonen. Het betreft negen woningen in een project 

van 24 woningen, de overige vijftien woningen zijn vergelijkbare 

koopwoningen. De woningen, met een EPC van nul, zijn in het vierde 

kwartaal van 2017 opgeleverd. Behoudens frictieleegstand zijn alle 

woningen verhuurd.

Arnhem

Oijen

Molenhoek

DAG DAG

1 2
Huurafspraak Woonplezier

DE LINGST,
 HAELEN

8 HUURWONINGEN

Haelen
Haelen
In het plan De Lingst in Haelen zijn acht energiezuinige en duurzame 

twee-ondereen-kap woningen gebouwd door VolkerWessels 

(MorgenWonen). Het woonoppervlakte bedraagt 125 m2, het 

gemiddelde kaveloppervlakte 355 m2. De EPC van de woningen is 

circa -0,2, hetgeen inhoudt dat de energielasten van de woningen 

(bij redelijk verbruik) zeer laag zullen zijn. Zoals bij alle woningen 

aangekocht door de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. is alleen 

gebruik gemaakt van FSC-hout. Behoudens frictieleegstand zijn alle 

woningen verhuurd. 

HilvarenbeekHilvarenbeek
In Hilvarenbeek worden (op drie locaties) dertien grondgebonden  

woningen gebouwd. Oplevering wordt grotendeels voorzien in het 

vierde kwartaal van 2018.
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Schiedam
Het betreft dertig nul-op-de-meter woningen in Park Harga te 

Schiedam (waarvan twaalf hoekwoningen). De EPC is circa -0,3. 

Het woonoppervlak is 118 m2. De percelen zijn gemiddeld 118 m2 

groot. De woningen worden modulair gebouwd door VolkerWessels 

(MorgenWonen). Veertien woningen worden in het vierde kwartaal 

van 2018 opgeleverd; de overige zestien woningen worden in het 

eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.

Ewijk
Het Hof van Campe ligt in het buitengebied van Ewijk en Beuningen. 

De wijk gaat bestaan uit acht kleine wijkjes, die door houtwallen 

en beplanting van elkaar worden gescheiden. In ’t Hof van Campe 

worden in totaal 182 nieuwbouwwoningen gebouwd, waarvan 35 

procent starters- en huurwoningen. De overige woningen zijn vrije 

sectorwoningen. KlokWonen heeft in 2018 twaalf ruime vrije sector 

huurwoningen gebouwd. Behoudens frictieleegstand zijn alle 

woningen verhuurd.

Ewijk

Assen

Steenwijk-Tuk
De woningen zijn onderdeel van het deelgebied “De Terrassen”. Er 

zijn zes hoekwoningen en acht rijwoningen gebouwd met een EPC 

van -0,2. Het woonoppervlakte varieert van 118 m2 (tussenwoning) 

tot 121 m2 (hoekwoningen). Kavelgroottes variëren van  124 m2 tot 

284 m2. Behoudens frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.

  

Schiedam

Steenwijk-Tuk

Assen
In Assen worden aan de Klenckestraat twaalf duurzame en 

energiezuinige woningen gerealiseerd. Oplevering wordt voorzien 

in het eerste kwartaal van 2020.

Tholen
In Tholen zijn zeven modulaire woningen gebouwd door 

VolkerWessels (MorgenWonen). Het betreffen zeven nul-op-de-

meter woningen (waarvan twee hoekwoningen), de EPC is circa -0,3. 

Het woonoppervlakte is gemiddeld 124 m2. De percelen variëren van 

114 m2 tot 148 m2. De woningen staan middenin de nieuwbouwwijk 

VesteTuin op loopafstand van het winkelcentrum en de haven van 

Tholen. In VesteTuin worden in totaal 116 grondgebonden woningen 

en 46 appartementen. De zeven aangekochte woningen zijn in 2017 

opgeleverd en direct verhuurd. Behoudens frictieleegstand zijn alle 

woningen verhuurd. 

Tholen
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Swalmen
De veertien woningen (waarvan vier hoekwoningen) zijn in 2017 

modulair gebouwd door VolkerWessels (MorgenWonen). De 

tussenwoningen en de hoekwoningen hebben dezelfde indeling. 

Het woonoppervlakte van de woningen is circa gem. 125 m2. 

De kavelgroottes van de woningen variëren van circa 130 m2 tot 

300 m2. Alle woningen beschikken over een berging in de achtertuin 

van circa 6 m2. Het dak van de woningen is aan de zonzijde bedekt 

met zonnepanelen. De andere zijde is bedekt met gebakken 

dakpannen. Parkeren kan openbaar aan de voor- en/of zijkant van de 

woningen. Behoudens frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.

Zeeland-Landerd
Zeeland-Landerd
In het dorp Zeeland zijn in 2018 28 huurwoningen opgeleverd, 

waarvan zestien sociale huurwoningen. De sociale huurwoningen 

hebben een vloeroppervlakte van circa 101 m2, er is geen minimum 

exploitatietermijn om de woningen in het sociale huursegment 

te verhuren. De twaalf vrije sector huurwoningen zijn aanzienlijk 

groter (114 m2). De woningen staan in de wijk Repelakker, een wijk 

met voornamelijk nieuwbouw vrijstaande en twee-onder-een-kap 

koopwoningen. Behoudens frictieleegstand zijn alle woningen 

verhuurd.

Helvoirt

Ede

Swalmen

ZevenaarZevenaar
In Zevenaar worden zeventien grondgebonden  woningen gebouwd 

door KlokWonen. Oplevering wordt voorzien in het derde kwartaal 

van 2019.

Helvoirt
In het plan Den Hoek, aan de rand van Helvoirt, zijn zes energiezuinige 

en duurzame woningen (waarvan twee hoekwoningen) gebouwd 

door VolkerWessels (MorgenWonen). Het woonoppervlakte bedraagt 

125 m2, het gemiddelde kaveloppervlakte 117 m2. Behoudens 

frictieleegstand zijn alle woningen verhuurd.

Ede
In Ede (aan de Parkweg) worden in het vierde kwartaal van 2018 42 

nieuwbouw appartementen opgeleverd (met een EPC van nul), op 

korte afstand van het (intercity) treinstation Ede-Wageningen. De 

appartementen hebben een woonoppervlakte van 34 m2 tot 51 m2. 

6 van de 42 woningen zijn sociale huurwoningen.



www.groenwoningenfonds.nl

Groenwoningen Fonds
Luitenant Generaal van Heutszlaan 10
3743 JN Baarn
085 - 210 17 19
info@clbeheer.nl


