


Sinds 2013 wordt de Nationale Duurzame 
Huizen Route georganiseerd. Het is 
uitgegroeid tot een platform waar bijna 
1300 huiseigenaren hun duurzame verhaal 
vertellen als inspiratie voor anderen.  

De bewoners hebben vaak een lang traject 
doorlopen. Er gaat veel denk- en uitzoekwerk 
aan vooraf en voortdurend moeten er keuzes 
gemaakt worden. Daarmee heeft elk huis op 
de Duurzame Huizen Route zijn eigen unieke 
verhaal. 

Ook u heeft een bijzonder verhaal en met de 
verkiezing is uw woning als één van de beste  
voorbeelden van Nederland uitgekozen. 

Van harte gefeliciteerd!

Naast de titel  ‘duurzaamste huis’ en de mooie 
prijs hopen wij dat u van het prachtige bronzen 
kunstwerk gaat genieten. Een kunstwerk met 
een verhaal!

Namens alle medewerkers van de Nationale 
Duurzame Huizen Route,

Gerard & Eva Petra Simon

Voorwoord
Een huis met een verhaal





Van harte gefeliciteerd!



Voorwoord juryvoorzitter

Voor de meeste mensen is het huis waarin zij 
wonen meer dan slechts een dak boven hun 
hoofd. Dat geldt zeker voor de “bewoners” van 
de Nationale Duurzame Huizen Route. Zij zijn 
een duurzame droomhuis aan het realiseren, 
of hebben dit doel al bereikt.

Het verhaal dat deze bewoners vertellen 
gaat veel verder dan enkel het (ver)bouwen 
en bewonen van een huis. Het verhaal gaat 
ook over duurzaam gedrag en het delen 
van ervaring, in de hoop hiermee anderen 
te inspireren. Hoe is de kennis vergaard 
over technieken en materiaalgebruik? 
Hoe zijn huisgenoten, buren en vaklieden 
meegenomen in het verhaal? Hoe is het 
proces verlopen? Verhalen over hoe duurzame 
dromen werkelijkheid worden.

De jurycommissie heeft geprobeerd de 
droomhuizen op afstand te beoordelen, de 
persoonlijke verhalen van de bewoners naast 
elkaar te leggen en het resultaat in cijfers te 
vangen. Om uiteindelijk tot winnaars te komen. 
Dit was geen gemakkelijke opgave, maar wel 
een prachtig proces waarbij de juryleden een 
uniek inkijkje hebben gekregen. Wij willen 
alle deelnemende huiseigenaren danken voor 
hun inzet en hopen dat u terugkijkt op een 
geslaagde verkiezing van het “Duurzaamste 
huis van Nederland 2018”.

Namens de jury van de verkiezing “Duurzaamste 
huis van Nederland 2018”,

Ad Straub
Juryvoorzitter

Duurzame dromen worden werkelijkheid



Juryleden

Fenneken Anneveld-van Wesel
Architect

Frans van Dijk
Adviseur & DGA bij GWBO B.V.

Leen van Dijke
Voorzitter Stroomversnelling

Jan Tjemme van Wieringen
Onderzoeker bij MilieuCentraal

Ad Straub
Universitair hoofddocent TU Delft



Het ‘Doktershûs is een voormalige 
dokterswoning, als zodanig in gebruik tussen 
1838 en 2012. Het huis is vanaf 1968 een 
Rijksmonument. Trudy en Willem wilden door 
restauratie en renovatie het energieverbruik 
in de woning zo veel mogelijk beperken en 
gebruik van fossiele brandstoffen tot nul 
reduceren om zo de woning geschikt te 
maken voor de toekomst. Sinds 2017 is het 
rijksmonument energieneutraal.

De buitenschil is aan de binnenzijde optimaal 
geïsoleerd. De kruipruimte is opgevuld met 

schuimbeton en aangevuld met 100 mm 
isolatie. De monumentale 6-ruits raamindeling 
aan de voorzijde is teruggebracht.  Vanwege het 
monumentale karakter is wat dunner dubbel 
HR++ glas is aangebracht. Het overige glas is 
normaal dubbel HR++ glas. 

Voor de verwarming is een aardwarmte-
installatie met warmtepomp geïnstalleerd. 
Verder is er een centraal ventilatiesysteem met 
warmteterugwinnning geïnstalleerd. Door 
zonnepanelen op het nabijgelegen Pakhûs is 
het Doktershûs sinds 2017 energieneutraal.

Duurzaam rijksmonument - 1838, Stiens
Trudy & Willem van Riemsdijk



Winnaar categorie: Woning vóór 1945



Het ideaal van fam. Zwartendijk was om een 
traditionele woning te transformeren naar 
een duurzame woning. Ze vond een woning 
die gelet op ligging, dakoppervlak en staat 
daarvoor geschikt was. Nauwgezet hebben 
Carlo en Marlies allerlei mogelijkheden 
bekeken en zijn ze tot een optimaal en 
uitgebreid pakket aan maatregelen gekomen. 
De gasaansluiting is komen te vervallen.

Er is 18 cm buitengevelisolatie aangebracht, 
nieuwe goed isolerende kozijnen en deuren 
en ramen van triple glas. Verder zijn de 
vloeren compleet vernieuwd en op het 
dak nieuwe passiefhuisdakplaten gelegd. 
De energievoorziening wordt verzorgd 
door zonnepanelen en zonnecollectoren. 
Ook wordt er met een warmtepomp 

gebruik gemaakt van bodemwarmte uit vier 
geboorde putten van honderd meter diep. 
Voor de ventilatie is een centrale ventilatie-
unit met warmteterugwinning geïnstalleerd. 
Verwarming en ventilatie van de slaapkamers 
gebeurt met decentrale ventilatie-unit, ook met 
wtw.

De ervaringen met de vernieuwde woning 
zijn prima. Het huis doet wat het moet doen 
en is zeer comfortabel geworden. Door de 
uitgebreide isolatiemaatregelen aan de schil 
van de woning hebben Carlo en Marlies nu in de 
zomer en winter een constante temperatuur en 
luchtvochtigheid in huis. Vóór de verbouwing 
gebruikte het huis veel energie. In de nieuwe 
situatie is er zelfs een energieoverschot en kan 
gesproken worden van een plusenergiewoning.

Vrijstaande woning – 1964, Heeze

Carlo & Marlies Zwartendijk



Winnaar categorie: Vrijstaande woning van 1945 t/m 2000



Mirjam en Jochen hebben hun label G huis 
uit 1971 volledig gerenoveerd naar een Nul-
op-de-meter-woning. Daarbij zijn de voor-en 
achtergevel volledig gesloopt en zijn nieuwe 
dikke fabrieksmatig gefabriceerde gevels 
en een nieuw dak aangebracht. Er is door de 
architect, in samenwerking met de welstand, 
veel zorg besteed om het nieuwe uiterlijk 
zo goed mogelijk te laten passen in het 
bestaande geheel.

Tijdens de verbouwing, die slechts zes weken 
duurde, kon de familie in de woning blijven 
wonen. De aannemer en installateur zorgden 
ervoor dat aan het einde van de dag de 
verwarming het weer deed en douchen weer 
mogelijk was. 

Het nieuwe dak is vol zonnepanelen gelegd 
die alle benodigde stroom opwekken. Met een 
lucht-water warmtepomp wordt er verwarmd. 
De tuin is dier- en plantvriendelijk ingericht, 
de hemelwaterafvoer is losgekoppeld van het 
riool. Tenslotte zijn er nog plannen voor een 
groendak op de schuur.

Mirjam en Jochen hebben bij het bouwproces 
kosten nog moeiten gespaard om de 
mogelijkheden uit te zoeken. Ze hopen andere 
huiseigenaren in de omgeving daarmee te 
inspireren. Want in de omgeving staan veel 
vergelijkbare woningen.

Tussenwoning – 1971, De Bilt
Mirjam & Jochen Pierik



Winnaar categorie: Geschakelde/ rijwoning van 1945 t/m 2000



Anderhalf jaar heeft fam. Ehrenhard zich 
verdiept in de materie over de beste 
methode en situering van de woning om zo 
optimaal mogelijk te wonen met het meeste 
woonplezier. Daarna heeft zij het huis zelf 
ontworpen en gebouwd. Het huis is met 
natuurlijke materialen, zoals houtskelet en 
cellulose- en houtvezelisolatie opgebouwd. 
De dampopen constructie heeft een hoge 
isolatiewaarde van Rc=8,5. Er is overal 
gebruik gemaakt van drielaags glas. De 
hoge luchtdichtheid is beproefd met een 
blowerdoortest.

Het passiefhuis kent balansventilatie en 
in de zomer wordt gebruik gemaakt van 
zomernachtventilatie om het huis koel te 

houden. De woning en het tapwater wordt 
verwarmd met een lucht-water warmtepomp. 
Op het dak liggen pv-panelen die voor een 
energieoverschot zorgen. De woning is niet 
aangesloten op de riolering maar heeft 
een eigen zuivering door middel van de 
helofytenfilter. Voor de inrichting is gekozen 
voor zuinige apparaten.

De ervaringen met het wonen zijn zeer positief. 
Het is comfortabel, er heerst een gezond klimaat 
en tocht is er niet. Als tips geeft de familie 
mee dat het voor een geslaagde uitvoering 
belangrijk is om ontwerp, details, situering van 
de woning en techniek tijdens de ontwerpfase 
bijeen te brengen.

Vrijstaande woning - 2016, Harfsen
Familie Ehrenhard



Winnaar categorie: Nieuwbouwwoning na 2000



Genomineerden

Categorie: Woning vóór 1945

Categorie: Vrijstaande woning van 1945 t/m 2000



Categorie: Geschakelde/rijwoning 1945 t/m 2000

Categorie: Nieuwbouwwoning na 2000



Het verhaal achter het kunstwerk

Het huis dat in het kunstwerk verwerkt zit is 
uitnodigend, open en driedimensionaal. Dit is 
geïnspireerd door het huisje uit het logo van 
de Duurzame Huizen Route. De gevellijn van 
het huis is doelbewust niet doorgetrokken. Dit 
sluit aan bij het open karakter van het platform 
van de Duurzame Huizen Route. Mensen 
vinden elkaar, stellen vragen en openen hun 
huis om anderen te inspireren en te helpen.   

Om het duurzame karakter extra te 
benadrukken zijn er zonnepanelen in het 
kunstwerk verwerkt. De cirkel staat symbool 
voor de “cradle to cradle” gedachte: een 
circulaire denkwijze waarbij materialen 
gebruikt en hergebruikt worden. Voor het 
maken van de cirkel is eerst een afdruk 
gemaakt met berkenschors. Bomen voorzien 

ons van zuurstof en zonder hen is fysiek leven 
niet mogelijk. In de Germaanse tijd was de 
berkenschors een heilige boom. Dat was omdat 
hij als eerste groeide in moerasgebieden, wat 
een teken van vaste grond en van leven is. 

De buitenkant van de cirkel is door het grillige 
patroon van de schorsafdruk een soort spiegel 
van de aardkorst. De binnenkant heeft weer een 
ander patroon: het verbeeld water met daarin 
de weerspiegeling van lucht en zuurstof. Beide 
elementen, van zowel de aarde als het water, 
komen met de kleuren groen en blauw ook 
terug in het logo van de Nationale Duurzame 
Huizen Route.

Een huis met een verhaal



Een kunstwerk van Relinde Kattenberg



Siliconen mal voor de boomschors

Het maakproces

Eerste opzet gevormd met ijzerdraad



Wassen producten klaar om naar de bronsgieter te gaan



De onbewerkte ruwe bronzen beelden



Met messing borstel rauwe stukjes wegpoetsen



Het mechanisch bewerken van het brons is nu klaar





Het huisje “vlakken” zodat hij zelfstandig blijft staan



Het huisje aan de cirkel vastlassen



Klaar om te pattineren



Met de brander roodgloeiend branden voor de verdere afwerking



Over de kunstenaar
Relinde Kattenberg is beeldend kunstenaar en werkt met brons 
Zij is winnaar van de eerste prijs van de vakjury van de Nationale Kunstdagen in 2017 
www.relinde.com

Door het hoogwaardig materiaal van het kunstwerk kan het zowel binnen als buiten worden tentoongesteld.





Over de Nationale Duurzame Huizen Route

Veel huiseigenaren hebben een schat aan 
kennis en ervaring opgedaan met het 
verduurzamen van hun woning. De Nationale 
Duurzame Huizen Route biedt een podium 
aan huiseigenaren en bewoners om deze 
ervaringen te delen om anderen op weg 
te helpen. Daarnaast worden er allerlei 
activiteiten georganiseerd.

Met de Duurzame Huizen Route maken we 
samen de wereld een stukje duurzamer!

Een online platform waar 365 dagen voorbeelden 
zijn te bekijken en vragen gesteld kunnen worden.

365 dagen online ervaringen delen
Bezoek een huis op de eerste twee 
zaterdagen van november
Thematours in het voorjaar
Verkiezing Duurzaamste Huis van 
Nederland



Jaarlijks stellen honderden huiseigenaren op de eerste twee zaterdagen van november 
gastvrij hun duurzame woning open en delen zij hun kennis en ervaring. 



In het voorjaar kunnen geïnteresseerden mee op thematour. Een groep van ca. 12 personen bezoekt een 
woning aan de hand van een specifiek thema. Eventueel met begeleiding van een professional. 



Verkiezing duurzaamste huis van Nederland. Met een publieksverkiezing en een juryverkiezing 
worden de woningen in het zonnetje gezet en onder de aandacht gebracht van een breder publiek. 



Partners
“Van harte gefeliciteerd met deze prijs! Jullie huis is een 
inspiratiebron voor iedereen die duurzaam en comfortabel wil 
wonen. De energietransitie is immers van ons allemaal!” 

Nienke Homan
Gedeputeerde energie en milieu provincie Groningen

“Iedereen praat erover, u hebt het gewoon gedaan. Veel waardering 
daarvoor, mogen er velen volgen. Van harte gefeliciteerd met het 
duurzaamste huis van Nederland.” 

Michiel Schrier
Gedeputeerde provincie Fryslân

“Ik wil jullie feliciteren én bedanken. Bedanken voor jullie visie en 
doorzettingsvermogen. Hiermee maken jullie het voor anderen 
makkelijker om ook het huis te verduurzamen!” 

Anne-Marie Spierings
Gedeputeerde Noord-Brabant Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur



“Van harte gefeliciteerd! Met uw kennis en ervaring bent u een 
inspiratie voor anderen. Op naar nog meer huizen en een volledig 
duurzame woonomgeving!”

Tjisse Stelpstra 
Energie Gedeputeerde Provincie Drenthe

“De Volksbank wil in 2030 een klimaatneutrale bank zijn. Dit betekent dat wij 
netto geen CO2 meer willen uitstoten. De Volksbank is trotse partner van de 
Duurzame Huizen Route en de Verkiezing Duurzaamste huis van Nederland. Wij 
beschouwen alle deelnemers als ambassadeurs voor onze klanten om hen te 
enthousiasmeren en op weg te helpen om hun eigen woning te verduurzamen. 
Van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat!”

Linda van Dongen
Strategisch marketeer duurzaamheid - De Volksbank

Mogelijk gemaakt door



De St@art van Apenheul

Het verkiezingsevent vond plaats in de St@art 
van Apenheul één van de meest duurzame 
congreslocaties van Nederland.

Duurzaam ondernemen staat in Apenheul 
voorop. Dat is ook terug te zien in het park. 
Het afval wordt gescheiden en er wordt 
gebruik gemaakt van groene stroom, groen 
gas en duurzame LED-verlichting. Waar 
mogelijk wordt voor FairTrade, biologische en 
diervriendelijke (horeca)producten gekozen. 
Er worden zoveel mogelijk duurzame 
materialen gebruikt. Alle inspanningen zijn in 
2018 weer bekroond met een gouden Green 
Key certificaat: een duurzaamheidskeurmerk 
voor bedrijven in de vrijetijdssector.

Een aantal voorbeelden van duurzaamheid in 
De St@art:
- De St@art volledig CO²- en energieneutraal.
- Warmte wordt opgeslagen in de grond om 
het gebouw op koude dagen te verwarmen. 
- De vloerbedekking is gemaakt van 
gerecyclede autobanden en spijkerbroeken.
- De tegels in de foyer zijn gebakken met 
gemalen restjes uit steengroeven. 
- Al het gebruikte hout is FSC- of PEFC-
gecertificeerd hout. 
- De dienstparkeerplaats bij De St@art is 
overdekt met zonnepanelen.






