
Opening energieneutraal huis in Haarlem 
 
Uitnodiging – vrijdag 30 september 2016 
13:30 – 16:00 uur, Romeinenstraat 20 in Haarlem 
 
Op vrijdag 30 september openen we ons eerste energieneutrale huis in Haarlem! Dit wordt 
feestelijk gevierd want dit huis dient als voorbeeld voor de hele stad. Kom kijken en 
ontmoet de bewoner. U bent van harte welkom voor een rondleiding door het huis met een 
speciaal Solteq dak. 
 

Een speciaal Solteq dak 
De woning van Tom Keppens is 
energieneutraal gemaakt door 
ThuisBaas, een initiatief van Urgenda. 
In een energieneutraal huis wordt er 
op het eigen perceel evenveel 
duurzame energie opgewekt als er 
wordt verbruikt. Een gemiddeld huis 
kan voor circa € 35.000,- 
energieneutraal worden gemaakt. Het 
huis van Tom is voorzien van instant 
heaters, een warmtepomp, 2 liggende 
buffervaten, een inductiekookplaat en 
een Solteq dak.  
 

 
Kom kijken en inspiratie opdoen!  
Op vrijdag 30 september om 14:00 uur opent Urgenda directeur Marjan Minnesma het 
huis aan Romeinenstraat 20. Aansluitend vertelt bewoner Tom over het energieneutraal 
maken van zijn huis. Gijs van Wijk van ThuisBaas vertelt meer over het innovatieve 
Solteq dak. Dit is een in dak zonnepanelen oplossing. Een mooie techniek die bij veel 
mensen nog onbekend is.  
Er worden rondleidingen gegeven, waarbij het team van ThuisBaas meer informatie 
geeft over het Solteq dak en de andere technieken en over hoe u uw huis 
energieneutraal kunt maken. Er wordt ook een prijsvraag gehouden, waarbij u kans 
maakt op een leuke prijs. 
 
U bent van harte welkom, graag ontvangen we uw aanmelding via elske.van.krieken@thuisbaas.nl 
Kijk voor meer informatie en onze brochures op www.urgenda.nl/energieneutraal en www.thuisbaas.nl 
 
Programma 
13:30 uur  Inloop. 
14:00 uur  Officiële opening van het energieneutrale huis door Urgenda directeur Marjan 

Minnesma. 
14:15 uur Bewoner Tom Keppens vertelt over het energieneutraal maken van zijn huis.  
14:30 uur Gijs van Wijk van ThuisBaas vertelt over het speciale Solteq dak. 
14:40 uur Prijsvraag. 
14:50 uur Start twee rondleidingen. 
16:00 uur Einde. 
 

                               SAMEN SNELLER DUURZAAM
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