
WESTFRIESE  
DUURZAME OPEN HUIZEN DAG 
Zaterdag 25 mei 2019 van 11:00 - 15:00

 
 INLEIDING 
 Zaterdag 25 mei 2019 van 11:00 - 15:00 vindt de     
 1e editie plaats van de Westfriese Duurzame Open   
  Huizendag. Deze route staat in het teken van  
  energiezuinig en aardgasvrij wonen. Eigenaren  
  van duurzame woningen uit de regio Westfriesland  
  stellen hun woning open en delen hun ervaringen.  
   
  Wil je één of meerdere woningen bezoeken?
 Bekijk de brochure om te zien welke woningen er  
  mee doen en wat de inlooptijden zijn. 
 
  LET OP! AANMELDEN IS NOODZAKELIJK.

 Ga je de Westfriese Duurzame Open Huizendag bezoeken? 
 Neem deze brochure mee als handleiding. 

 IN DEZE BROCHURE VIND JE  
 MEER INFORMATIE OVER: 
 
         
o DE OVERZICHTSKAART   PAGINA 2 
 
 
o DE DEELNEMENDE WONINGEN  PAGINA 3
 

o DE ORGANISATIE    PAGINA 9 
 

 WONING BEZOEKEN? MELD JE AAN! 
 Dat kan via het Duurzaam Bouwloket. 
 Tel:  072 - 743 39 56. 
 E-mail:  info@duurzaambouwloket.nl. 
  Website: www.duurzaambouwloket.nl/wfdh 
 
 

www.duurzaambouwloket.nl/wfdh


 
 
DE OVERZICHTKAART

Op deze pagina zie je de overzichtskaart met daarop de deelnemende woningen, de adressen en de inlooptijden waarop je je kunt 
inschrijven. Op pagina 3 is meer informatie te vinden over de deelnemers, woningen en de maatregelen die zij hebben getroffen.
 
LET OP!  De woningen zijn alleen op inschrijving te bezoeken.  
Schrijf je snel in via het Duurzaam Bouwloket. 
Tel:    072 - 743 39 56. 
E-mail:   info@duurzaambouwloket.nl. 
Website:  www.duurzaambouwloket.nl/wfdh 
 
Duurzaam Bouwloket aanwezig tijdens de Westfriese Duurzame Open Huizendag 
Op zaterdag 25 mei kan je in gesprek gaan met onafhankelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket. 
Heb je vragen en wil je advies over het verduurzamen van jouw woning? 
Schrijf je snel in voor één van de inlooptijden:   11.00,  11:30, 12.00, 12:30, 13.00 , 13:30, 14.00 en14:30 uur.  
Tel:    072 - 743 39 56. 
E-mail:   info@duurzaambouwloket.nl. 

 Trefpunt Duurzaam Bouwloket   Natuurpark MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker.
      
 Adres:      Inlooptijden:
1. Wijzend 46, 1688 JB Nibbixwoud.   10:00, 11:00 en 12:00 uur.
2. Heiligeweg 23 1601 PN  Enkhuizen.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
3. Smetanahof 43, 1628 ST Hoorn.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
4. Postgalei 5, 1687 VP Wognum.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
5. Zwaagdijk 331, 1685 PB Medemblik.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
6. Simon Koopmanstraat 28 1693 BG  Wervershoof. 11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
7. Dorpsweg 78, 1711 RL Hensbroek   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
8. Westeinde 118, 1601 BL Enkhuizen.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
9. Ramen 5, 1621 EK Hoorn    11:00 en 12:00 uur.
10. Hanebalk 73, 1628 MV Hoorn.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
11. Molenstraat 40A, 1654 KB Benningbroek.  11:00, 12:00 en 13:00 uur.
12. Druijfplaats 14,  1657 LX   Abbekerk.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
13. Turfhaven 24, 1621 GC Hoorn.   11:00, 12:00 en 13:00 uur.
14. Noord-Spierdijkweg 203, 1643 NN Spierdijk  11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
15. Lijndraaier 43, 1625 ZL  Hoorn.   13:00 en 14:00 uur.
16. Anjerstraat 8, 1616 XG Hoogkarspel.   11:00, 12:00 en 13:00 uur. 
17. Kwekerij 13, 1695 CH Blokker.   11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur. 
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Mijn woning wordt verwarmd door een houtkachel met een    
warmtewisselaar met een pomp en een vat van 500 liter water. 
In het huis zit net een nieuwe cv-ketel die ik gebruik als een soort 
geiser, alleen voor warm tapwater.  Voor de warmtepomp was 
subsidie beschikbaar, dus die schafte ik gelijk aan. Verder zit er een 
ventilatiesysteem in die ervoor zorgt dat 96% van de ventilatielucht 
wordt gerecycled met vers lucht. Dat gaat onder de vloerverwar-
ming door. In de winter komt er door de roostertjes onder de 
ramen warme lucht naar binnen van 25 tot 26 graden. 
 
Ik ben er best trots op dat ik nagenoeg niets aan elektriciteit betaal  
en dat de eerste stappen naar een gasvrije woning zijn gezet. 
 

“Ik ben er best trots op dat ik niets aan energie betaal” 

Bouwjaar:  1952  
Type woning:  Twee-onder-één-kap woning 
Getroffen maatregelen: Lucht-water warmtepomp, kozijnen vervangen, zonnepanelen, ventilatie met warmteterugwinning,  
    wand- en vloerverwarming, HR++ glas en vloerisolatie 
Adres:   Wijzend 46, 1688 JB Nibbixwoud 
Inlooptijden:  10:00, 11:00 en 12:00 uur

2. HEILIGEWEG 23                        ENKHUIZEN

 
Ik woon in het voormalig ‘Gildehuis van bierdragers’  in de binnen-
stad van Enkhuizen.  Het huis is verbouwd tot een duurzame wo-
ning met behoud van de monumentale waarde. Aangezien het een 
monumentaal pand is, was de verbouwing niet zo eenvoudig omdat 
je je aan allerlei regels moet houden en diverse vergunningen moet 
aanvragen. Maar het eindresultaat mag er zijn!  
 
Samen met mijn vrouw bied ik een deel van de woning aan als een 
‘bed & breakfast’ bestemming voor binnenlandse en buitenlandse 
toeristen, zodat ook anderen mee kunnen genieten van het  
nostalgische en duurzame pand.

“Als je gaat verbouwen, doe het dan meteen duurzaam” 

Bouwjaar:  1590 
Type woning:  Monumentale woning 
Getroffen maatregelen: Grond - water warmtepomp, CV-ketel vervangen, LED-verlichting, spouwmuur-, dak- en vloerisolatie 
Adres:   Heiligeweg 23 1601 PN  Enkhuizen 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur

 
 
DE DEELNEMENDE WONINGEN

In dit hoofdstuk vind je meer achtergrondinformatie over de deelnemende woningen. 
Bij elke woning staat de volgende informatie:
 o het bouwjaar;
 o type woning;
 o de getroffen maatregelen;
 o de adresgegevens;
 o de inlooptijden waarvoor je je kunt aanmelden;
 o en een korte introductie. 
 
 

LET OP! AANMELDEN IS NOODZAKELIJK. 
Ben je van plan één of meerdere woningen te bezoeken?  

Schrijf je snel in door te bellen 072 - 743 39 56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl) of via de website www.duurzaambouwloket.nl/wfdh 
Bij de introductieteksten van de woningen staat vermeld op welk inlooptijden je de woning kan bezoeken.

1.  WIJZEND 46    NIBBIXWOUD   
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5. ZWAAGDIJK 331    ZWAAGDIJK-WEST

Ik ben trots eigenaar van een gasvrije vrijstaande woning in  
Medemblik die bijna Nul-op-de-Meter is. Ik kan je alles vertellen 
over mijn zonneboilersysteem waarmee ik duurzame warmte  
opwek en mijn zonnepanelen waarmee ik voor een groot gedeelte 
mijn energieverbruik dek.

“Een vrijstaande woning die gasvrij is en bijna Nul-op-de-Meter, met een indrukwekkend zonneboilersysteem” 

Bouwjaar:  1963 
Kenmerken:  Gasvrij 
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: Lucht-water warmtepomp, zonnepanelen, vacuumbuiscollectoren (zonneboilersysteem), HR ++ glas, 
   lage-temperatuurverwarming en inductie kookplaat 
Adres:   Zwaagdijk 331, 1685 PB Medemblik 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur

3.  SMETANAHOF 43     HOORN

Wij hebben onze woning duurzaam verbouwd omdat wij het een 
uitdaging vinden om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.  
Op de begane grond is het glas vervangen door HR++ glas. De 
woning wordt verwarmd door een lucht-water warmtepomp en 
lage temperatuur radiatoren. Een elektrische boiler voorziet ons 
van warm tapwater. De 28 zonnepanelen geven een groot gedeelte 
van de benodigde energie. Sinds het moment dat wij de gaskook-
plaat hebben ingeruild voor een inductie kookplaat zijn we officieel 
gasloos. Er staan nog werkzaamheden op de planning, zoals het 
vervangen van de beglazing op de verdieping en het toepassen van 
bodemisolatie. Het project is nog niet af, maar we zijn goed op weg!

“Sinds wij de gaskookplaat hebben ingeruild voor een inductie kookplaat zijn we officieel gasloos” 

Bouwjaar:  1993   
Kenmerken:  Gasvrij 
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: HR ++ glas, lucht - water warmtepomp, lage-temperatuurverwarming, zonnepanelen, elektrische boiler en  
   een inductiekookplaat. 
Adres:   Smetanahof 43, 1628 ST Hoorn 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur

4. POSTGALEI 5    WOGNUM

Het unieke van onze renovatie is de grote hoeveelheid creatieve 
oplossingen die bedacht zijn zonder dat er voorbeelden van waren. 
Om deze reden heb ik er een boek over geschreven waarin ik mijn 
ervaringen deel. Alle keuzes zijn in extreme mate onderbouwd, 
gedocumenteerd uitgewerkt en uitgevoerd. Van grond-water  
warmtepomp via zonnepanelen naar een WTW en nu zeer recent 
een laadpaal op hoofdzakelijk zonne-energie. 
 
Met 22 zonnepanelen en een 6 kW warmtepomp heb ik deze winter 
1550 kWh opgenomen, opgewekt met nog geen 6 zonnepanelen!

“Uniek is de grote hoeveelheid creatieve oplossingen die bedacht zijn zonder dat er voorbeelden van waren” 

Bouwjaar:  1977 
Kenmerken:  Gasvrij, energieneutraal en Nul-op-de-Meter 
Type woning:  Tussenwoning 
Getroffen maatregelen: Grond-water warmtepomp, zonnepanelen, warmteterugwinning (WTW), wandverwarming, lage-temperatuur  
   radiator, laadpaal voor een elektrische auto en dakisolatie 
Adres:   Postgalei 5, 1687 VP Wognum 
Inlooptijden:  11:00,12:00 , 13:00 en 14:00 uur
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8.  WESTEINDE 118    ENKHUIZEN

Sinds 2017 zijn wij de eigenaren van dit gemeentelijk monument 
en hebben wij in 2 jaar tijd een EPS aanbouw(40m2) gerealiseerd en 
de oude monumentale woning volledig gerenoveerd. Tijdens het 
verbouwen hebben wij geprobeerd de woning goed te ontwerpen 
en isoleren zodat we met zo weinig mogelijk energie comfortabel 
kunnen wonen. De woning is voorzien van een warmtepomp instal-
latie en duurzame stroom wekken wij op d.m.v. een windmolen en 
zonnepanelen die elders staan.

“Gemeentelijk monument dat volledig gerenoveerd is, met een duurzame aanbouw” 

Bouwjaar:  1860 
Kenmerken:  Gasvrij en monumentaal 
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: Volledige isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, warmteterugwinning, windenergie en vloerverwarming 
Adres:   Westeinde 118, 1601 BL Enkhuizen 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur

Tijdens de verbouwing van ons huis kwam ons toevalligerwijs ter 
ore dat de gemeente Medemblik een subsidiepotje had voor huizen 
“die van het gas af gaan”. Hier hebben wij op in geschreven en 
uiteindelijk ook dankbaar gebruik van gemaakt. Mede door deze 
subsidie zijn we nog meer bewust geworden van het energie
besparen. Dit heeft ons ertoe besluiten om te proberen om uitein-
delijk nagenoeg “0” op de energierekening te verkrijgen. We laten 
daarom ook in eerste instantie 31 zonnepanelen installeren en 
zullen verder kijken wat voor mogelijkheden er nog meer zijn om dit 
verkrijgen.

“De woning is aardgasvrij en we zijn op het moment bezig onze woning Nul-op-de-Meter te maken” 

Bouwjaar:  1928 
Kenmerken:  Gasvrij 
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: Zonnepanelen, pelletketel, HR++ glas, lage-temperatuurverwarming, dak- en gevelisolatie 
Adres:   Simon Koopmanstraat 28 1693 BG  Wervershoof 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur

7. DORPSWEG 78    HENSBROEK

Ik heb een schat aan ervaring als het gaat om installaties die  
duurzame warmte en energie opwekken. Mijn woning is voorzien 
van diverse installaties, waardoor ik nu aardgasvrij woon. Ik deel 
mijn ervaring dagelijks met mensen die hun woning willen verduur-
zamen en heb mijn eigen installatiebedrijf. 

“Ik heb een schat aan ervaring als het gaat om installaties die duurzame warmte en energie opwekken” 

Bouwjaar:  1960  
Kenmerken:  Gasvrij 
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: Hybride warmtepomp, zonnepanelen, vacuumbuiscollectoren (zonneboilersysteem), kozijnen vervangen 
   lage-temperatuurverwarming, dak-, vloer- en spouwmuurisolatie 
Adres:   Dorpsweg 78, 1711 RL Hensbroek 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur

6. SIMON KOOPMANSTRAAT 28  WERVERSHOOF 5



11.  MOLENSTRAAT 40A   BENNINGBROEK

De woning is oorspronkelijk gebouwd als gemeente-
schuur in de jaren 70.  Circa 15 jaar geleden is deze schuur 
omgebouwd tot woning. De halfsteensmuren waren  
praktisch niet geïsoleerd, er waren namelijk overal 
koudebruggen te vinden en het dak was ook nog van 
asbestplaten. Ik wilde alles grondig isoleren en verduur-
zamen. Gasvrij wonen met een lucht-water warmtepomp, 
vloerverwarming, een warmte-terug-win unit, een hoog 
rendement houtkachel en het liefst nul op de meter met 
genoeg zonnepanelen. Het werd me afgeraden, maar met 
de hulp van een paar vakkundige lokale partijen zitten we 
er nu comfortabel bij in een sfeervol uniek huis. 

“De woning is oorspronkelijk gebouwd als gemeenteschuur en is nu een gasvrije Nul-op-de-Meter woning” 

Bouwjaar:  1970 
Kenmerken:  Gasvrij en Nul-op-de-Meter 
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: Zonnepanelen, lucht-water warmtepomp en vloerverwarming 
Adres:   Molenstraat 40A, 1654 KB Benningbroek 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 en 13:00 uur

9.  RAMEN 5     HOORN

Midden in de historische binnenstad van Hoorn zijn wij trotste 
eigenaren van een authentieke en duurzame woning.  De woning is 
volledig duurzaam verbouwd waarin esthetiek en comfort centraal 
staan. Maatregelen die wij hebben toegepast en bijdragen aan een 
mooie toekomst zijn: gasloos functioneren, zonnepanelen die  
energie opwekken en extra geïsoleerde ruimtes. 

“Midden in de historische binnenstad van Hoorn een authentiek en duurzaam woonhuis” 

Bouwjaar:  1904 
Kenmerken:  Gasvrij en monumentaal 
Type woning:  Vrijstaande stadswoning  
Getroffen maatregelen: Lucht-water Warmtepomp, zonnepanelen, 
    zonneboiler, lage-temperatuurverwarming 
    triple glas, dak-, vloer- en bodemisolatie 
    en een inductie kookplaat
Adres:   Ramen 5, 1621 EK Hoorn 
Inlooptijden:  11:00 en 12:00 uur

10.  HANEBALK 73    HOORN

Ik ben los van het gas voor een aantal redenen: beter voor 
milieu, onafhankelijk van leveranciers en overheid en 
verduurzamen van mijn woning. Ik heb nu een woning met 
gegarandeerde energieneutrale balans voor de komende 25 
jaar. Waardoor de waarde van mijn huis enorm zal stijgen.

“Ik heb nu een woning met gegarandeerde energie neutrale balans voor de komende 25 jaar” 

Bouwjaar:  1992 
Kenmerken:  Gasvrij 
Type woning:  Twee-onder-één-kap woning 
Getroffen maatregelen: Infraroodverwarming, inductie koken, zonneboiler en daglichtpanelen 
Adres:   Hanebalk 73, 1628 MV Hoorn 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur
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14. NOORD-SPIERDIJKERWEG 203     SPIERDIJK

Ik woon in een zelfvoorzienende Tiny House. Dit huisje is Nul-op-
de-Meter, sterker nog, ik heb geen meter. Regenwater wordt via het 
dak opgevangen en gefilterd voor douche- en afwaswater. Daarna 
volgt nog een zuivering voor drinkwater. Ik heb vier zonnepanelen 
aangesloten op vier accu’ s. Dit is in principe voldoende. Zomers kan 
ik er zelfs op koken! Het toilet is een composttoilet. De verwarming 
vindt plaats via een propaan gastank. Heerlijk vrij wonen met een 
minimale footprint!

“Een volledig zelfvoorzienende Tiny House zonder meter” 

Kenmerken:  Volledig zelfvoorzienend
Type woning:  Tiny House
Getroffen maatregelen: Thuisaccu, volledige isolatie, zonnepanelen, regenwateropvang, propaangas verwarming
Adres:   Noord-Spierdijkweg 203, 1643 NN Spierdijk
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur 

12. DRUIJFPLAATS 14    ABBEKERK

Ik ben zowel privé als zakelijk een duurzame doener. 
Ik heb een eigen bedrijf in de installatietechniek en installateer
wekelijks warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilersystemen en 
andere duurzame installaties. Op dit moment zit ik midden in de 
renovatie van mijn eigen aardgasvrije woning. De zonnepanelen 
moeten onder andere nog geinstalleerd worden. 

“Ik ben zowel privé als zakelijk een duurzame doener en weet alles van duurzame oplossingen” 

Bouwjaar:  1980 
Kenmerken:  Aardgasvrij 
Type woning:  Twee-onder-één-kap  
Getroffen maatregelen: Grond-water warmtepomp, HR++ glas, kozijnen vervangen, vloer- en wandverwaarming en dak- en vloerisolatie 
Adres:   Druijfplaats 14,  1657 LX   Abbekerk 
Inlooptijden:  11:00, 12:00,13:00 en 14:00 uur

13. TURFHAVEN 24     HOORN

 

Ik wil de mensen laten zien dat je ook een woonark op den duur 
energieneutraal kan maken. De combinatie van een warmtepomp 
en zonnepanelen helpen daar voor een groot deel aan mee.
 
Zonnepanelen hoeven niet perse op je eigen dak te liggen, maar 
kunnen via een zonnecoöperatie ook op collectieve zonnedaken 
van bijvoorbeeld scholen of fabrieken komen te liggen.

“Ik wil de mensen laten zien dat je ook een woonark op den duur energieneutraal kan maken “ 

Bouwjaar:  Niet bekend 
Type woning:  Woonark 
Getroffen maatregelen: Hybride warmtepomp en zonnepanelen op een collectief dak 
Adres:   Turfhaven 24, 1621 GC Hoorn 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 en 13:00 uur
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15. LIJNDRAAIER 43     HOORN

Wij hebben zonnepanelen en vloerisolatie geplaatst, omdat wij een 
bijdrage willen leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
Daarbij wilden we zelf graag een eerste stap maken om de woning 
te verduurzamen.

“Met onze zonnepanelen en vloerisolatie hebben we een goede eerste stap gezet” 

      Bouwjaar:  1976 
      Type woning:  Tussenwoning 
      Getroffen maatregelen: Zonnepanelen en vloerisolatie 
      Adres:   Lijndraaier 43, 1625 ZL  Hoorn 
       Inlooptijden:  13:00 en 14:00 uur 

17. KWEKERIJ 13    BLOKKER

Onze woning is nu twee jaar aardgasvrij en wij hebben acht jaar  
geleden 24 zonnepanelen geplaatst. Met hulp van zonne- 
coöperatie West-Friesland hebben we onze woning energieneutraal 
gemaakt. Met onze ervaring willen we laten zien hoe het mogelijk 
is om energieneutraal te wonen. Wij hebben onze buren in de wijk 
kunnen overtuigen dat het werkt, hierdoor is onze woonwijk, de 
Kwekerij, een van de meest duurzame woonwijken geworden van 
de gemeente Hoorn. Ruim 10 van de 30  woningen hebben zonne-
panelen op het dak geplaatst en twee verwarmen hun woning met 
een warmtepomp in alle tevredenheid. Het woongenot is door deze 
maatregelen aanmerkelijk toegenomen.

“Met hulp van zonnecoöperatie West-Friesland hebben we onze woning energieneutraal gemaakt” 

Bouwjaar:  1999  
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: Lucht-water warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, infraroodpanelen, en vloerverwarming 
Adres:   Kwekerij 13, 1695 CH Blokker 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 , 13:00 en 14:00 uur
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16. ANJERSTRAAT 8    HOOGKARSPEL

Mijn typische jaren 70 bungalow heb ik volledig gerenoveerd. 
De woning is zowel van binnen als van buiten drastisch gewijzigd  
en duurzaam gemoderniseerd. Hierdoor is de woning een stuk  
functioneler en comfortabeler geworden.

“Een jaren 70 bungalow die totaal gerenoveerd is” 

Bouwjaar:  1973  
Type woning:  Vrijstaand 
Getroffen maatregelen: Kozijnen vervangen, HR++ glas dak-, vloer- en gevelisolatie, inductie kookplaat en vloerverwarming. 
Adres:   Anjerstraat 8, 1616 XG Hoogkarspel 
Inlooptijden:  11:00, 12:00 en 13:00 uur



MEER INFORMATIE / CONTACT

 
 
DE ORGANISATIE

De Westfiese Duurzame Open Huizen Dag is een initiatief van de Westfriese gemeenten, Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord (RUD NHN) en het Duurzaam Bouwloket.  
 
Deze huizenroute is opgezet om bewoners die mogelijk hun woning willen verduurzamen in contact te brengen met 
bewoners die het al hebben gedaan.  

Duurzaam Bouwloket is aanwezig tijdens de Westfriese Duurzame Open Huizendag 
Op zaterdag 25 mei kan je in gesprek gaan met onafhankelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket. 
Heb je vragen en wil je advies over het verduurzamen van jouw woning? 
 
Schrijf je snel in voor één van de inlooptijden:  
11.00,  11:30, 12.00, 12:30, 13.00 , 13:30, 14.00 en14:30 uur.  
Tel:    072 - 743 39 56. 
E-mail:   info@duurzaambouwloket.nl.
www.duurzaambouwloket.nl/wfdh

Trefpunt Duurzaam Bouwloket: 
Natuurpark MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker. 

Aanspreekpunt tijdens de voorbereiding 
Wil je meer weten over de Westfriese Duurzame Open Huizendag en de organisatie?
Neem dan contact op met Michael Ibink van het Duurzaam Bouwloket. 
Tel:  072 - 743 39 56. 
E-mail:  info@duurzaambouwloket.nl 
 

Aanspreekpunt op de dag van de Westfriese Duurzame Open Huizendag 
Jenneke Spijkstra van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is het aanspreekpunt tijdens het event. 
Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kan je haar bellen. 
Tel:  088 - 1021379.
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