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Samenwerking Opgewekte 
Woningclub DE Ramplaan 
& Haarlemse Huizenaanpak 

De Haarlemse Huizenaanpak 
(HHA) gaat samenwerken met de 
Opgewekte Woningclub in het 
Ramplaankwartier bij DE 
Ramplaan. De Opgewekte 
Woningclub is een initiatief om op 
speelse manier je huis te 
verduurzamen.  
 
In eerste instantie levert de HHA 
adviseurs aan de opgewekte 
woningclub om te ondersteunen 
in maken van een plan op  maat 
voor een duurzame verbouwing.  
 
In een later stadium zal de 
Haarlemse Huizenaanpak ook 
aannemers en installateurs met 
kennis van duurzame 
verbouwingen leveren om samen 
met u en uw buren energie 
besparen leuker, slimmer en 
makkelijker te maken! 
www.deramplaan.nl 
 
 

Haarlemse Huizenaanpak staat 
op Weekend de Kade 
 

 
Op 9 en 10 mei staat de HHA met 
een kraam op ‘Weekend de Kade’. 
Dit is een nieuwe markt vol 
lifestyle en duurzame producten.  
 
De Haarlemse Huizenaanpak 
biedt in de kraam informatie over 
duurzame aanpassingen aan het 
huis. Bezoekers kunnen de 
materialen aanraken, bekijken en 
al hun vragen stellen aan de leden 
van de Haarlemse Huizenaanpak 
die de kraam zullen beheren.  
 
 
 
 
Nieuwe website voor de 
Haarlemse Huizenaanpak! 

 
Kijk op: 
http://www.haarlemsehuizenaan
pak.nl 
 
 

Deelnemer Haarlemse 
Huizenaanpak aan het woord: 
Ed Woolthuis  

Waarom Ed Woolthuis zich heeft 
aangesloten bij de Haarlemse 
Huizenaanpak: 
 
“Uit een soort van idealisme ben 
ik ooit begonnen om vloeren te 
voorzien van TonZon 
vloerisolatie. Ik ben namelijk van 
mening dat er nog veel te veel 
energie wordt verspild in deze 
maatschappij. Na enthousiaste 
klantreacties, en eigen ervaring, 
probeer ik dat nu op allerlei 
manieren aan de man te brengen. 
Het is een beetje een "way of life" 
geworden. Als ik via de HHA de 
wereld weer een klein stukje 
duurzamer en groener kan 
maken, pak ik dat natuurlijk met 
beide handen aan.” 
 
http://www.klussenbedrijfwoolt
huis.nl 

Profiteer via de Haarlemse Huizenaanpak van de huidige lage rente van 0,5% voor een 
duurzaamheidslening van de gemeente Haarlem. Mail naar info@haarlemsehuizenaanpak.nl 
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