
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgeven Proefwonen 

Belangstelling voor proefwonen?  
Stuur   een    e-mail    naar:  proefwonen@groningerhuis.nl o.v.v.      
naam,   adres,    woonplaats,   telefoonnummer, e-mailadres en 
de   gewenste   data   (inclusief   verblijf   1 nacht   tot   4   nachten).  

 
Afbeelding van de demonstratiewoning waarin gedurende twee jaar  
ervaren kan worden hoe het is om te proefwonen. 

 
Innovatieproject 
Project Duurzaam Nieuwolda is een echt innovatieproject. Naast 
samenwerkingspartners, projectpartners, vrijwilligers en 
studenten (HBO en MBO), werken we op het gebied van 
innovatie en technologie samen met een aantal partners uit 
Happy Balance Groep. Seinen Projectontwikkeling heeft hierin 
een belangrijke rol als samenbinder.  
 

Nieuwsbrief: Proefwonen Lindelaan 11 Nieuwolda  
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te 
sturen naar: proefwonen@groningerhuis.nl 
Met het onderwerp: “nieuwsbrief aanvragen” en o.v.v. naam, 
adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel 
naam bedrijf/organisatie. 
Informatie:  
Webpagina: www.groningerhuis.nl/proefwonen 
Facebook: www.facebook.com/ProefwonenLindelaan11 
 
 
 
 

Demonstratiewoning Lindelaan 11 gereed 

Proefwoonproject van start! 
Op zaterdag 14 januari 2017 is officieel het proefwoonproject 
van start gegaan met een open dag voor het publiek. We zijn 
verheugd dat we ruim 200 personen hebben mogen 
begroeten gedurende de middag bij o.a. de opening, 
rondleidingen, informatiemarkt, presentaties en afsluiting. 
Komt u ook zelf #proefwonen ervaren in #Nieuwolda? 
 
In één van de twee energieleverende woningen die gebouwd 
zijn aan de Lindelaan 9 en 11, kunnen bewoners van Oost-
Groningen gratis proefwonen. Zelf ervaren dat je met 
simpele techniek langer zelfstandig en veilig thuis kunt blijven 
wonen.  
Bent u niet woonachtig in één van de zeven gemeenten uit 
Oost-Groningen? Overige belangstellenden kunnen 
proefwonen tegen een kleine vergoeding van € 30,- per nacht 
(ongeacht aantal personen – 1 tot 4 personen). 
 

Resumé: Waar draait proefwonen om? 
Ervaren hoe het is om in meerdere opzichten duurzaam te 
wonen in een huis die ingericht is op langer zelfstandig thuis 
wonen? Dit kan vanaf 14 januari 2017 in de 
demonstratiewoning aan de Lindelaan 11. 
 

Duur proefwoonproject 
Gedurende twee jaar wordt deze energieleverende woning 
als demonstratiewoning ingezet. De woning is uitgerust met 
diverse thuistechnologie en nieuwe technieken op het gebied 
van duurzaamheid. Het proefwoonproject is onderdeel van 
het project Duurzaam Nieuwolda*.  
Aan ‘proefbewoners’ wordt op verzoek advies geboden over 
mogelijkheden voor de eigen woning. 

 
* Het project Duurzaam Nieuwolda is een deelproject van het project 
“Nieuwolda, het meest energiezuinige dorp van Nederland?” Begonnen als 
een spontane actie in 2013 door een initiatief van Woonstichting Groninger 
Huis, gemeente Oldambt en Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Als een 
stip op de horizon.  
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