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Titel : Natuurlijk isoleren
Auteur : VIBE en Laboratory for Architectural Research
Omschrijving : Overzicht van materialen en methoden om een woning milieuvriendelijk te
isoleren.
Leen dit boek.
Titel : Mijn huis energiezuinig
Auteur : Nanette van Mourik
Omschrijving : Praktische gids voor het energiezuinig maken van de woning door isolatie,
energiebesparende maatregelen en het zelf opwekken van energie.
Leen dit boek
Titel: Ecohuis: duurzaamheid rond de woning: praktische ideeën voor ecologisch wonen.
Auteur: Lorena Farras Pérez, Aitana Lleonart Triquell en Cornelis van Ginneken.
Leen dit boek
Titel: Een jaren 70 huis energieneutraal zonder gas: zo kan jij het ook
Auteur: Theo van Lieshout
Omschrijving: Uitgebreide vraagbaak voor de overstap naar een duurzame energievoorziening in
je eigen woning om 'van het gas los te komen'.
Leen dit boek
Titel : Tiny Houses
Auteur : Monique van Orden
Omschrijving : Steeds meer mensen kiezen ervaring boven bezit en gaan wonen in een tiny
house: een volwaardige woning op minder dan 50 m2 met een kleine ecologische voetafdruk.
Leen Tiny Houses
Leen Tiny Houses: Living
Leen Tiny Houses als e-book
Titel : CO2 neutraal ondernemen : zo doe je dat ! : energie besparen en duurzaam opwekken
in vijf stappen.
Auteur : Rob van der Rijt
Omschrijving : Gids voor ondernemers in met name het midden- en kleinbedrijf.
Leen dit boek

Titel : Wonderwel : welkom in het huis van de toekomst
Auteur : Maria Elisabeth Anna Hollands en Hans Wilschut
Omschrijving : Welke weg legt een filmpje op je mobiel af, hoeveel energie kost dat en hoe
werkt een zonnepaneel? Ontdek hoe het zit met de techniek achter alledaagse voozieningen als
de elektriciteit, drinkwater, voedsel en internet. En ook hoe de toekomst eruitziet als we van het
gas af moeten en water schaars wordt. Met opdrachten en, ook schematische,
kleurenillustraties. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Leen dit boek
Titel : Let’s go Green : de lifestyle gids voor een groen, eerlijk en gezond leven
Auteur : Susan Gerritsen-Overakker
Leen dit boek
Leen het e-book
Titel : De verborgen impact : alles wat je wilt weten en wat je kunt doen om eco-neutraal te
leven
Auteur : Babette Poercelijn
Omschrijving : Informatie over de verborgen impact van onze consumptie en productie op de
aarde, de gevolgen en wat we eraan kunnen doen om de negatieve effecten te verminderen.
Leen dit boek
Titel : Hoe gaan we dit uitleggen : onze toekomst op een steeds warmere aarde
Auteur : Jelmer Mommers
Omschrijving : Analyse van de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering en de manieren
waarop we daar iets aan kunnen doen.
Leen dit boek
Leen dit e-book
Leen dit luisterboek
Titel : De energietransitie : naar een fossielvrije toekomst, maar hoe ?
Auteur : Marco Visscher
Omschrijving : Bijdrage aan het lopende debat over de keuzes voor de toekomstige
energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelstellingen, waarbij de auteur kiest voor
kernenergie.
Leen dit boek
Leen dit e-book
Titel : De doorbraak van de elektrische auto
Auteur : Jeroen Horlings
Omschrijving : Informatie over de techniek, de aanschaf, het gebruik en onderhoud en de kosten
van een elektrische auto.
Leen dit boek
Leen dit e-book

Titel : Alles over elektrische auto’s
Auteur : Jeroen Horlings
Omschrijving : Informatie over de techniek, de aanschaf, het gebruik en onderhoud en de kosten
van een elektrische auto.
Leen dit boek
Leen dit e-book
Titel : The Tesla revolution : why big oil has lost the energy war
Auteur : Rembrandt Koppelaar en Willem Middelkoop
Omschrijving : Informatie in de vorm van vraag en antwoord over de ingrijpende veranderingen
in de energievoorziening en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
Leen dit e-book
Titel : Keuzegids elektrisch autorijden
Auteur : André van Woerkom en Auke Hoekstra
Omschrijving : Alles wat u wilt weten over elektrisch autorijden
Leen dit e-book

