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  Hoe zuinig wilt U wonen? 

  - wilt u wonen met een lagere energierekening? 

  - wilt u wonen zonder energierekening? 



Doelen: 
- geen gasaansluiting 
- beperken van energiebehoefte 
- gebruik van natuurlijke 

bronnen 
- eenvoudige installatie 
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Monitoring stroomverbruik: totaal -1,474 kWh 



Doelen: 
- geen gasaansluiting 
- beperken van energiebehoefte 
- gebruik van natuurlijke 

bronnen 
- eenvoudige installatie 

 

20 cm EPS Rc 6,6 

2x 8 cm kooltherm Rc 7,7 

HR++ glas Ug 1,1 
therm. versterkt kozijn Uf 1,15 
Uw 1,2 
triple glas velux ramen 
 

35 cm isovlas Rc 8,5 

35 cm isovlas Rc 8,5 

ramen niet 100% kierdicht 



Doelen: 
- geen gasaansluiting 
- beperken van energiebehoefte 
- gebruik van natuurlijke bronnen 
- Eenvoudig 

 
 

- e installatie 
 

zonne-instraling 

zonne-instraling 

zonnepanelen elektrische auto vraaggestuurde natuurlijke  
ventilatie 

vraaggestuurde natuurlijke  
ventilatie 

houtkachel 



Doelen: 
- geen gasaansluiting 
- beperken van energiebehoefte 
- gebruik van natuurlijke bronnen 
- eenvoudige installatie 
- gezond en comfortabel binnenklimaat 

temperatuurmeting per 
zône 

vloerverwarming begane grond 

thermodynamische panelen 
+ warmtepomp + 300 ltr  
boiler vat 

thermodynamische panelen domotica Loxone 

domotica Loxone 



  Ervaring als bewoner  
  -  zeer tevreden over energieneutraal wonen 

  -  comfort is hoog:  

    .  geen tocht meer 

    .  temperatuur aangenaam (19 - 23 ˚C) 

  -  vloer snel op temperatuur (2 – 3 uur tijd) 

  -  stil in huis (demping van geluid)  

  -  lokale aannemer en installateur hebben 
    het goed opgepakt   



  -  knop om zetten!   

  -  zelf veel moeten uitzoeken  

  -  erg leerzaam  

  -  Energie Zuinig Wonen advies: woning  

  -  (bijna) Energie Neutraal Wonen advies:   

    woning + bewoners + energiegedrag 

 De woning is niet energieneutraal, maar de           
 mensen wonen energieneutraal in de woning! 

  Ervaring als professional 



  Laten we energieneutrale woningen     
  bouwen vóór mensen  
  en niet denken dat de mensen er zijn   
  vóór de energieneutrale woningen!     

  Dé uitdaging voor ZEN… 

          deelsessie ZuinigWonen  


