droomhuis

Ronald Sernéée realiseert energieopwekkend droomhuis

‘Comfortabel en voordelig wonen’
Het droomhuis van Ronald Serné in Groenlo is een inspiratiebron voor velen. De energieopwekkende
woning trekt veel bekijks. Al ruim 4.000 mensen lieten zich informeren over de duurzame oplossingen
die zijn gekozen in het bijzondere onderkomen. “Het is een open source kennisplek en dient als
voorbeeld. Daarnaast is het comfortabel en goedkoop wonen”, vertelt de trotse eigenaar.

Tekst: Richard Stegers | Foto’s: Jurgen Pillen

Ronald Serné (53) woont inmiddels acht jaar
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Heeft u een bijzondere woning of kent u iemand met een droomplek? Laat het ons weten via redactie@mijnmagazine.nl
en misschien staat uw huis de volgende keer in de schijnwerpers.

