
 DEZE HUIZEN HEBBEN 
GEEN ENERGIEREKENING,

Steeds meer mensen hebben door dat het heel slim is om energieneutraal 
te wonen. Evenveel energie gebruiken als je zelf opwekt. Kan dat dan? 
Ja, dat kan. Dat bewijzen deze en vele andere huizen op huisvolenergie.nl. 
Energieneutrale huizen zijn door het hele land te vinden, in allerlei smaken 
en maten. Laat u inspireren door deze huizen en hun bewoners.

huisvolenergie.nl is de site voor woningeigenaren die geïnteresseerd 
zijn in bouwen of verbouwen naar energieneutraal. Voor het comfort, 
voor het klimaat, voor de portemonnee en omdat het leuk is. 
Kijk hoe u een huis vol energie krijgt op huisvolenergie.nl

Deze en andere huizen met eigen ogen zien? 
Zaterdag 1 juni Open Deuren Dag. 

Kijk op huisvolenergie.nl

Huisvolenergie.nl is een initiatief van Energiesprong | Platform31.

Energieneutrale huizen

Huizen onderweg naar energieneutraal

 FACTS
· Historisch pand uit 1880
·  Dak-, wand- en vloerisolatie, 3-laags HR++ 

glas, zeer lage temperatuur verwarming, 
zonnepanelen, zonneboiler

· 24 cm isolatie aan de binnenkant
· Doen veel zelf
· huisvolenergie.nl/profi le/11 

FACTS
· Massief houten casco in 2,5 dag neergezet
· Schapenwol isolatie en grasdak
· Alleen natuurlijke materialen
·  Aandelen in windturbines, biomassa- 

kachel, zonneboiler, natuurlijke ventilatie
· huisvolenergie.nl/profi le/71

FACTS
· Huis uit 1949
· Grasdak integreert huis in de natuur
· Architectonisch interessant
·  Isolatie aan de buitenzijde, passieve 

zonwering, warmtepomp, zonnepanelen 
· huisvolenergie.nl/profi le/77

FACTS
· Rijtjeshuis 
· Gebruik van energiezuinige apparaten 
·  Warmteterugwinning op ventilatie/afzuigkap
·  Zonneboiler, zonnepanelen, houtkachel, 

automatische zonwering, standby killer
· huisvolenergie.nl/profi le/93

FACTS
· Nieuwbouw uit 2010
· Terugverdiend in 6 à 10 jaar
· Energieleverend
·  Isolerende kozijnen, glas HR++, 

zonneboiler, warmtepomp met bodembron, 
balansventilatie

· huisvolenergie.nl/profi le/15

“We hebben een karakteristiek huis, 
houden van oude details en comfort 
en maken het zelf energieleverend. 

Buiten zie je er niet zo veel van, maar 
aan onze energierekening wel!” 

STANDDAARBUITEN, INEKE EN ERIK 

“We leven hier heerlijk, het huis voelt 
goed voor ons en onze gezondheid. 

Duurzaam en energieneutraal wonen 
is niet heel ingewikkeld; gewoon je 

boerenverstand gebruiken.”
DIRKSLAND, JOOP EN MONIQUE

“Wij wonen hier al lang en hebben,  
samen met de architect, onze droom 
van een huis zonder fossiele brand-

stoffen verwezenlijkt.”
WAGENINGEN, WILLEM EN TRUDY

“Het is een fi jn gevoel om onafhankelijk te zijn. 
We hebben eigen elektriciteit en warmte. 

Als er iets gebeurt met stroomuitval of zo, gaat 
het leven bij ons gewoon door.”

DELFT, PIET EN MIRJAM

“Ons huis is mooi, enorm comfortabel 
en produceert zoveel energie dat we 

gratis 36.000 km per jaar in onze 
auto kunnen rijden.”

GROENLO, RONALD EN  NAPONA 

DAT KAN BIJ U OOK!
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