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Doe-het-zelf: doe het dan meteen duurzaam
Inspiratie vinden tijdens de Duurzame Huizen Route op 25 oktober

Info Rotterdam | Gepubliceerd op: 15 oktober 2014

Samenvatting Ook aan de slag in of om uw huis? Doe-het-zelf dan ook meteen duurzaam, is de
boodschap die de Duurzame Huizen Route deze week uitdraagt in aanloop naar de
huizenroute op zaterdag 25 oktober. Die dag stellen circa 200 huiseigenaren die al
duurzame maatregelen hebben genomen hun huizen open voor geïnteresseerden.
Ga op bezoek en laat u inspireren door hun kennis en ervaring. Aanmelden kan via
de website www.duurzamehuizenroute.nl

Details Ook aan de slag met klussen in of om uw huis? Doe dat dan meteen duurzaam, is
de boodschap die de Duurzame Huizen Route deze week uitdraagt in aanloop naar
de huizenroute op zaterdag 25 oktober. Die dag stellen huiseigenaren die al
duurzame maatregelen hebben genomen hun huizen open. Ga op bezoek en laat
u inspireren door hun kennis en ervaring. Aanmelden kan via de website
www.duurzamehuizenroute.nl

Deze week roept de organisatie van de Duurzame Huizen Route specifiek klussers en doe-
het-zelvers op om een kijkje te nemen in een duurzaam huis in de buurt op 25 oktober.
'Want als je toch gaat verbouwen of veranderen in huis, doe het dan meteen zo duurzaam
mogelijk.' 

De doelstellingen van de Nationale Duurzame Huizen Route zijn energiebesparing en
duurzame energie opwekken en toch comfortabel leven. Daarom ondersteunt Greenchoice
het initiatief van Majada Projectmanagement. 'De groenste energie is de energie die je niet
gebruikt. Wie ervaringen van anderen hoort én met eigen ogen ziet hoe bijvoorbeeld een
zonnepaneel werkt, is al een stap op weg naar energiezuinig wonen. Kiezen voor groen
betekent in onze ogen dat je bewust omgaat met energie en zoveel mogelijk zelf energie
opwekt.'

Mediacontact voor Duurzame Huizen Route: 

Gerard Simon, 06-14676382 of g.simon@majada.nl 
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