
 

NulNu manifest 
10 punten waarom energieneutraal NU noodzakelijk is 
 

1. Energetische renovatie leidt tot comfort en een gezond binnenklimaat 
Energetisch renoveren kost minder dan menigeen denkt en levert veel op: een gezond 
en comfortabel gebouw. Als je verbouwt, zorg dan voor een optimaal energie-concept. 
 

2. 100% Trias Energetica = 90% energie besparen  
Met passiefhuis technologie is 90% energiebesparing mogelijk, met zelfs een beter 
comfort en binnenklimaat. Collectieve hernieuwbare energievoorziening op 
buurtniveau biedt veel voordelen t.o.v. individuele concepten. Fossiele energie is 
overbodig. 
 

3. Integraal ontwerpen leidt tot synergie 
De samenhang tussen disciplines is de sleutel tot succes van de deeloplossingen. Een 
ontwerp slaagt in goede samenwerking met ontwerpers en bouwers vanaf het begin.  
Delen = vermenigvuldigen. 

 

4. Een slim gebouw gebruikt de zon  
Volg de zon voor het (stedenbouwkundig) ontwerp. Zorg dat de zon in de winter het 
huis aangenaam verwarmt, maar ‘s zomers niet.  
 

5. Gebouw, gebruik en installaties vormen een geheel 
Een slimme installatie is nauwkeurig afgestemd op het gebouw en het gebruik. Vaak 
wordt een veel te groot vermogen geïnstalleerd, dat leidt tot onnodig energieverbruik. 

 
6. Isolatie is de goedkoopste energie 

Investeer slim: isoleren kost 7 cent per bespaarde kWh. Zonne-energie opwekken kost 
23 cent per kWh netto contante waarde. Isolatie behoudt zijn waarde ook na 
afbetaling. 
 

7. Energetische renovatie minimaliseert de maandlasten 
Een goed doordachte en energie-efficiënte renovatie op een natuurlijk moment houdt 
de woonlasten op peil, ook bij stijgende energiekosten. Wonen blijft betaalbaar.  

 

8. Een duurzaam gerenoveerd gebouw behoudt zijn waarde  
Een duurzaam gebouw is flexibel in gebruik, makkelijk te onderhouden en te 
herstellen en behoudt zijn waarde, zelfs bij sloop.  
 

9. Minder energie spaart het klimaat werkelijk 
Door handel in emissierechten leidt hernieuwbare energie zonder energiebesparing tot 
meer energieverbruik; niet tot minder CO2 uitstoot. Daarom heeft stap 1 van de Trias 
Energetica het grootste maatschappelijke belang.  
 

10.  Energie-efficiënt (ver)bouwen draagt bij aan wereldvrede  
85% van de huidige conflicten in de wereld gaat over olie en gas. Een samenleving die 
niet afhankelijk is van externe energiebronnen hoeft geen oorlog te voeren.  
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