GEDAAN WONING

GEDAAN BUITEN (1)

GEDAAN BUITEN (2)

VAN PLAN WONING

koken op elektra
zonnepanelen
zonnepanelen
Hr++ glas
Zonnepanelen

Dier- en insect vriendelijke tuin
regenton
Bomen en struiken
Veel groen om het huis
Groendak

Groene aanleg boomspiegels
regenton
vogelhuis & insectenhotel
Tegels er uit
Regenton

groen dak
Groen dak
Zonnepanelen
Isolatie
Hybride warmtepomp

Zonnepanelen
Isolatie
veranda
regenton

Vogelhuisjes
Regenton
Regenton
veel schaduw in de tuin

van het gas af
inductie koken
Warmtepomp
Groen dak

HR++ Glas
Vloerverwarming

regenton
minder vlees eten
Hybride auto
insectenhotel
Vijver met ondiep gedeelte voor
vogels en egels
Hybride auto

Regenton
Regenton

Elektrische of hybrideauto
Regenwater opvang

Cooker, inductiekookplaat
zonnepanelen

Schaduw dmv bomen
Bomen behouden

Meer bloeiende planten
grind NIET vervangen

Electrische auto
HR ++ glas
bij vervanging van lampen
naar LED
Zonnepanelen

Zonnepanelen
Zonnepanelen
Monitor stroomverbruik
Dak naisolatie
muur en vloer isolatie
isoleren
Nieuwe mech ventilatie

Regenton
Grind op oprit ipv stenen
tegels weghalen
Insecten hotel
regenton
vogelhuisjes
Insecten hotel
regenton
Insect vriendelijke tuin

HR++ glas

Regenton
Bomen
Iets meer groen in de tuin
veel planten voor bijen
Bewust boodschappen doen
Geveltuinen
Schaduw bomen
Oprit grind
Regentonnen
Insect en vogelvriendelijke
beplanting

Meer bomen, meer beplanting

zonnepanelen
Zonnepanelen
Groendak
Vloerisolatie

Meer fietsen, minder autorijden
Insectvriendelijke tuin
Regentonnen
Zo min mogelijk bestrating, GRAS

Meer fietsen, minder autorijden
Vogelhuisje
Planten die hier goed groeien
Weinig lege grond ivm droogte

zonnepanelen
Nieuwe deuren, minder
tocht

Inductie koken
Elektrisch koken

Bij en vogel vriendelijke planten

VAN PLAN BUITEN
Regenwater bergen in directe
omgeving
Groente tuin starten in wijk?
nog een regenton,
Meer regentonnen
Regenton,
deel bestrating vervangen door
waterdoorlatende bestrating
Meer regentonnen
Regenpijp afkoppelen
Boomspiegels beplanten

Wadi's in de wijk
Tiny forest
Nog minder met de auto, wellicht in de
toekomst een elektrische auto
Elektrisch koken
groen dak op garage
Meer bomen in de wijk
Warmtepomp
Regenpijpen afkoppelen
Warmtepomp
Elektrische auto
Isolatie
Wadi's in de wijk
Vervangen glas door hè++ Bloemenveld zaaien in bermen
Hybride warmtepomp
Regenton
meer led verlichting
Minder auto gebruik
Witte bitumen op dak
Electrische deelauto

zonneboiler wellicht
Zonnepanelen
Gasloos worden ooit

Elektrische auto
Vruchtenbomen
wellicht een extra regenton
Meer groen

cooker

Elektrische auto

Elektrisch koken
HR++ glas
Groene stroom
vloerverwarming
Extra isoleren
Warmtepomp

Groene tuin
vogelhuisjes / insectenhotel
we zijn vegetariers
Hybride auto
fietsen naar het werk ipv auto
Minder vlees eten
Met fiets of lopend boodschappen
doen
Gras laat maaien
Vogelhuisjes

HR ++ glas zolderverdieping
Elektrisch koken
Inductie
airco die ook verwarmt om
minder gas te gebruiken

Meer led lampen
Hr ++ glas hele huis
HR++glas begane grond
Wellicht nog Sedum
Sedum dak
electrisch koken
luchtwarmtewaterpomp
zonnepanelen

regenton

isolatie
Inductie

Vogelhuisjes
Groene gevel
Regenwater opvangen en
HR++ramen benedenverdieping hergebruiken in huis
aantal ruiten vervangen
koken op inductie
thermostaat graadje lager
zonnepanelen op wit dak
Koelkast en vriezer vervangen
Groendak

Veel groen in de tuin
veel schaduw door bomen en
pergola
vijver
Regenton.

Boiler op elektra of
zonneboiler

Tegels er uit
Stenen uit tuin
Veel groen in de tuin
geen stenen tuin
Groene tuin
Insectenhtels

Elektrische laadpalen op
openbare parkeerplaats

Heinz vrachtwagens echt de wijk uit
Advies

