
Persbericht 

Slim Bouwen Assen maakt duurzaamheid tastbaar 

Samenwerking noordelijke bedrijven in bouwsector leidt tot unieke winkel 

Assen – Alle kennis en facetten op het gebied van duurzaam wonen, energie besparen en 

(ver)bouwen onder één dak. Zes gerenommeerde  bedrijven uit de bouwsector in het Noorden 

hebben daarvoor de handen ineen geslagen. Het resultaat is Slim Bouwen Assen, een unieke winkel 

op de tweede etage in Warenhuis Vanderveen, waar voorlichting en maatwerkadvies op het gebied 

van duurzaam wonen wordt gegeven. 

Van dakpannen, aanbouwen en verschillende soorten glas tot isolatiematerialen, vloerstenen en 

kunststof kozijnen, maar ook nieuwbouwwoningen. Alles is aanwezig in duurzaamheidswinkel. ‘Wij 

maken duurzaamheid tastbaar’, vertelt adviseur Wiebo Freuling. ‘Vele mensen denken bij 

duurzaamheid aan zonnepanelen, maar er is veel meer. Daarmee willen wij deze mensen graag in 

contact brengen. Zij kunnen het bij ons in de winkel zien en voelen. Dat kan bij ons tussen het 

winkelen door in hartje centrum. Slim Bouwen Assen is daarin uniek in Nederland.’ 

De samenwerking tussen de zes bedrijven uit de noordelijke bouwsector is bijzonder. Zij bieden hun 

gezamenlijke kennis aan in één winkel. De doelstelling is energiebesparend en duurzaam bouwen en 

verbouwen, om zo de provincies Drenthe en Groningen te verduurzamen. Freuling: ‘Wij vinden het 

geven van voorlichting op het gebied van duurzaamheid en besparen belangrijk. Daarbij bieden wij 

onze bezoekers één contactpersoon aan. Wanneer zij besluiten hun woning te verbouwen of te 

verduurzamen, dan hoeven zij niet meer naar verschillende partijen toe. De contactpersoon voorziet 

niet alleen in informatie, hij regelt ook de benodigde vergunningen en zorgt ervoor dat de 

werkzaamheden worden gestart, volbracht en afgerond.’ 

Bij Slim Bouwen Assen volgen ze de laatste innovaties op het gebied van duurzaamheid en besparen. 

Daarnaast is ook de kennis over subsidies voor bouw en verbouw aanwezig. Bovendien is er iedere 

woensdag een architect beschikbaar in de winkel. Hij biedt van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 

15.00 uur bezoekers aan gratis een schetsontwerp te maken voor de (ver)bouw. Kijk voor meer 

informatie over Slim Bouwen Assen op www.slimbouwenassen.nl. 

 

 

 


