KOM MET UW KLAS NAAR HET ENEXIS HUIS
¡¡

EN LEER OVER DUURZAAM EN SLIM WONEN

ERVAAR DE VERANDERING
De energiewereld verandert als
nooit tevoren. Ons energiegedrag
thuis speelt daarin een steeds
belangrijkere rol. In het Enexis Huis
kunnen leerlingen zelf ontdekken
wat het betekent om in een huis te
wonen dat meer stroom opwekt dan
verbruikt. U bent van harte welkom
met uw klas!
Op ontdekkingstocht
Het tegelpad buiten leidt naar
het huis en vertelt over 100 jaar
energiegeschiedenis. In het huis
werken de nieuwste techniekenvoor-thuis samen in een slim
netwerk waardoor bedrijven en
woningen zelf opgewekte energie
efficiënt kunnen uitwisselen.

Dat gebeurt met hulp van de
energiecomputer die bijvoorbeeld
laat zien wanneer het voordelig is om
een was te draaien. Of de auto op
te laden. Zo wordt energiebesparing
een stuk eenvoudiger.
Aan de hand van video’s en
infographics leert uw klas op speelse
wijze over duurzame energie en
energiebesparing. Na een rondleiding
is het tijd om het huis op eigen
houtje verder te verkennen.
Ook zijn er opdrachten (vragen en
antwoorden) beschikbaar zodat u
als docent het bezoek de nodige
inhoud kunt geven.

MEER INFO
Het Enexis Huis in Zwolle is vrij
toegankelijk; aan uw bezoek zijn
geen kosten verbonden. Meer
informatie, openingstijden, adres en
een routebeschrijving zijn te vinden
op enexishuis.nl/zwolle.

Kom langs
Wilt u met uw leerlingen het Enexis
Huis bezoeken? Dat kan op afspraak
via Enexishuis.nl/zwolle. Binnen drie
dagen ontvangt u een reactie van
ons.

WIJ ZIJN ENEXIS GROEP
Met onze bijna 5.000 gedreven
medewerkers werken we elke
dag weer aan de stabiliteit en
betrouwbaarheid van onze netten
en de toekomst van onze energie. Zo
stimuleren, coördineren, faciliteren en
financieren we initiatieven en zetten
onze kennis, kunde en kracht in om
de energietransitie vaart te geven.
Zo maken we samen een duurzame
energievoorziening mogelijk.

Al meer dan 100 jaar bewegen wij
ons midden in de samenleving waar
we zorgen voor een betrouwbare
energievoorziening en diensten
leveren waarmee we het leven van
mensen prettiger en makkelijker
maken. Door onze kennis, expertise
en energie op alle mogelijke manieren
in te zetten geven wij vaart aan de
energietransitie. Een maatschappelijke
rol die we ook in tijden van snelle
verandering blijven waarmaken. Nu
en in de toekomst.

