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Bulskamp houdt
van duurzame energie
De enquête werd afgenomen nog voor de herrie
rond de afgeschafte terugdraaiende teller. Misschien is er daardoor nu wat meer terughoudendheid, en kan extra toelichting de mensen correct
informeren. Hier ligt een mooie taak weggelegd.
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Er is echter nog een tweede manier om energie
uit de zon te halen: de zonneboiler voor ons warm
water. 19 gezinnen hebben dit apparaat al, en nog
eens 19 geven aan interesse te hebben. Hier is dus
nog veel groeimogelijkheid. Terecht, een zonneboiler is goedkoop, efficiënt, gemakkelijk en duurzaam.
Een beetje meer bekendheid zou deze rakker goed
uitkomen.
Uiteraard begint duurzame energie in huis met een
goede isolatie. Volledige muurisolatie vinden we bij
55 huishoudens, gedeeltelijke bij 23 huishoudens.
Geen muurisolatie is er bij 24 huishoudens en 7
weten het eigenlijk niet. 6 hebben wel interesse in
muurisolatie maar toch kunnen we hier nog verbeteren. Muurisolatie is echt wel aan iedereen aan te
raden.

Dat Bulskamp een energiek dorp is, wisten we
al. Hier leeft iets. En dat werd nog maar eens
bevestigd door de enquête ‘Wij zijn energiek
Bulskamp’ die we in oktober en november
vorig jaar afnamen bij de inwoners. Van de 225
huishoudens die we in Bulskamp aanschreven,
vulden er zowaar 109 de enquête in. Dat is meer
dan 48 procent oftewel een cijfer waar grotere
steden of gemeenten alleen kunnen van dromen.
Dank aan de volgehouden inspanningen van het
bewonersplatform – dankzij hen en ondanks
corona bereikten we zoveel mensen.
De volksbevraging was een goede manier om te
weten te komen waar de mensen in Bulskamp hun
energie halen en welke informatie we gericht kunnen bezorgen. Benieuwd naar het resultaat? Hier
komen de cijfers!
Een ruime meerderheid van de mensen gebruikt
centrale verwarming op gas, op afstand gevolgd
door stookolie en gasconvectors. Als aanvullend,
tweede verwarmingssysteem duiken de houtkachel,
de elektrische verwarming en de open haard op.
Zonnepanelen zijn goed vertegenwoordigd. Ze
liggen op de daken van 56 van de 109 mensen die
reageerden. Dat is meer dan de helft. Wil dit zeggen dat effectief de helft van de daken in Bulskamp
met zonnepanelen zijn bedekt? Dat kunnen we niet

afleiden. We weten immers niets van de gezinnen
die niet geantwoord hebben. Wat we wel weten
is dat Bulskamp sowieso bovengemiddeld scoort,
zélfs als de mensen die de enquête niet invulden,

Dakisolatie of isolatie van de zoldervloer zijn populairder. Volledige dakisolatie vinden we in 78
huishoudens, gedeeltelijke in 24. Zeven gezinnen
hebben geen dakisolatie. Drie respondenten willen
meer info. We bereiken hier dus bijna het maximum.
〉〉〉 Lees verder op pagina 3

“We kunnen Bulskamp
omschrijven als een dorp
dat van de zon houdt
maar de zonneboiler
nog wat moet leren
ontdekken.”
minder of geen zonnepanelen zouden hebben.
Want, Vlaamse cijfers leren ons dat op 1000
gezinnen er slechts 90 effectief zonnepanelen
op hun dak hebben. In de fusiegemeente Veurne liggen slechts op 121 van de 1000 woningen
zonnepanelen. Boeiend is ook dat nog eens
twaalf huishoudens in Bulskamp aangeven zonnepanelen wel interessant te vinden. Misschien
maken ook zij de stap naar deze duurzame energie. Bulskamp is een zonnedorp, zo blijkt.
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Hoe verwarm je jouw

Bulskamp is
officieel een
Energiek Dorp
“Projecten waar
inwoners bij
betrokken worden
zijn sowieso zeer
waardevol”

huis?

(Je kunt meerdere keuz
es maken.)

〉〉〉 Vervolg van pagina 1
Wat we niet gevraagd hebben is hoe dik de isolatie
ligt. Als er verbetering mogelijk is voor dakisolatie
zal het vooral om de kwaliteit draaien.

Het Burgemeestersconvenant. Een moeilijke naam voor een engagement
die steden en gemeenten samen aangaan om de klimaatopwarming een halt
toe te roepen. Veurne, Diksmuide en Poperinge sloegen de handen in elkaar
en startten met een project dat perfect binnen de doelstellingen van het
convenant past: Energieke Dorpen. Wij gingen praten met de burgemeester
van Veurne over het waarom en hoe van deze actie.

Meneer de burgemeester, de stad Veurne ondertekende het
Burgemeestersconvenant. Waarom is dat belangrijk?
De opwarming van de aarde is een wereldwijd probleem dat alleen kan opgelost
worden als iedereen een inspanning levert. Wij zijn ervan overtuigd dat we op
lokaal vlak een groot verschil kunnen maken door onze bevolking uit te leggen
waarom het zo belangrijk is dat we allemaal samen aan hetzelfde touw trekken. En
in Veurne staan we daarin al redelijk ver. De cijfers van 2011 tot 2018 bewijzen dat
de gezinnen hier bereid zijn hun energieverbruik onder de loep te nemen. Veurne
wist zijn energieverbruik met 24 procent te verminderen. En dat is meer dan de
afgesproken doelstelling van min 20 procent tegen 2020.

De laatste vraag: wie wil meewerken aan het project
om Bulskamp op vlak van energie beter te maken?
We kregen veel meer positieve reacties dan ge-

Vloerisolatie scoort minder goed, logisch je breekt
niet zomaar je vloer open. 39 huishoudens beschikken over een volledige vloerisolatie. 27 hebben
een gedeeltelijke vloerisolatie en 23 huishoudens
hebben helemaal niets. Hier ligt dus een stevige
kans om de huizen in Bulskamp beter te maken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een totaalrenovatie.
Toch geven slechts 7 gezinnen aan hier interesse in
te hebben. Er is dus nog werk aan de winkel.

centrale verwarming
op gas

warmtepomp

“Zonnepanelen zijn
goed vertegenwoordigd.
Ze liggen op de
daken van 56 van
de 109 mensen die
reageerden.”

Ten slotte is er isolerend, dubbel- of driedubbelglas.
Dubbelglas is in bijna alle woningen aanwezig. Doel
quasi bereikt, met één kanttekening. Sinds begin
eenentwintigste eeuw is er hoogrendementsglas,
stukken beter dan dubbelglas uit bijvoorbeeld 1985.
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We kunnen Bulskamp dus omschrijven als: een dynamisch dorp dat van de zon houdt maar de zonneboiler nog wat moet leren ontdekken. Een dorp dat
zijn daken heeft geïsoleerd en enkelglas vervangen,
maar de muren en zeker de vloeren nog wat beter

kan isoleren. Een dorp ook dat uitkijkt naar een
toekomst met warmtepompen. We zijn goed bezig.
Hier en daar nog een tandje bijsteken en het zal ons
lukken om meer duurzaam met energie om te gaan.

Hoe kwamen de acties van het lokale klimaatplan tot stand?
De intergemeentelijke samenwerking ‘Van Zee tot IJzer’ zet zich samen met een
achttal lokale besturen in om het goede voorbeeld te geven. En dat voorbeeld vertalen wij dan in een Veurnse context. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de keuzes die
het stadsbestuur elke dag maakt. Ik denk aan de aanleg van een warmtenet, het
aanmoedigen van kleine windmolens of bijvoorbeeld onze investering in een overslagplatform langs het Lo-kanaal om het transport over het water te stimuleren.
Een stad of gemeente kan wel degelijk een verschil maken door de juiste keuzes te
maken.

— Peter Roose, burgemeester Veurne

Hebben de inwoners van Veurne ook rechtstreeks voordeel bij
die klimaatacties?
Dat hebben ze zeker. En dat hebben ze bij de meeste klimaatacties. Want, groepsaankopen van bijvoorbeeld gas of elektriciteit, zonnepanelen, duurzame ledlampen,
aan de slag gaan met thermografische foto’s van daken of gevels, … voelen de
inwoners rechtstreeks in hun portemonnee. Het is een win-winsituatie die duidelijk
maakt dat een goed sociaal beleid en een klimaatbeleid hand in hand kunnen gaan.

Wat vindt u persoonlijk van het project Energieke Dorpen?
Voor mij zijn projecten waar inwoners bij betrokken worden sowieso zeer waardevol. We helpen mensen niet alleen om hun energiefactuur te doen dalen, we maken
ze ook bewust van het probleem waar we voor staan. Wanneer mensen samenwerken, gaan de zaken ook vlotter vooruit. In dorpen zijn vaak nog oude huizen
aanwezig en daar heeft elke ingreep een onmiddellijk zichtbaar gevolg. Zo is het
energieverbruik in de dorpen Avekapelle, Houtem en Bulskamp tussen 2016-2018
met 12 procent gedaald.

Wat betekent Energieke Dorpen voor de inwoners van
Bulskamp? Waarom werd Bulskamp geselecteerd?
Omdat Bulskamp een zeer enthousiast en creatief bewonersplatform heeft. Het
succes van een project als Energieke Dorpen hangt deels ook af van de inwoners
zelf. En dan moet je kunnen rekenen op een grote respons, op een gedreven
groep. En die was er zeker in Bulskamp. We kregen ook enorm veel reactie op de
bewonersenquête.

Wat hoopt u dat dit project de mensen heeft geleerd?
Dat we samen iets kunnen veranderen. Dat mensen bereid zullen zijn om na te denken over hun energieverbruik en over hun weliswaar kleine persoonlijke aandeel in
het grote probleem dat de klimaatverandering is.

Test je energiekennis

De correcte antwoorden vindt u op www.energiekdorpbulskamp.be

Als je een huis teveel isoleert,
heb je last van schimmels en condensatie?
Juist
Fout

Hoeveel bedraagt de ideale luchtvochtigheid in
een woning?
20% en 40%
40% - 60%
60% - 80%

De thermostaat ‘s nachts lager zetten is
goedkoper of duurder dan de temperatuur
tijdens de nacht op peil houden?
goedkoper
duurder
maakt geen verschil uit
Als je het glas van je vensters van je woning
wilt vervangen dan kies je het best?
glas met een zo hoog mogelijke U-waarde
glas met een zo laag mogelijke U-waarde
zo dik mogelijk glas

Welke isolatiepremie wordt in 2021 verdubbeld?
vloerisolatie
dakisolatie
binnenmuurisolatie
buitenmuurisolatie

……………………………..
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dacht. Dit stemt echt hoopvol. Ook vroegen velen
om bijkomende informatie over één of andere
maatregel. We zullen hen allen individueel contacteren.

In de enquête vroegen we ook wie interesse heeft
in informatie over bepaalde verwarmingstoestellen.
De warmtepomp werd het meest genoteerd. In
combinatie met een goede isolatie is een warmtepomp inderdaad de verwarmingsoplossing van de
toekomst. En ook in Bulskamp begint dit besef bij
de mensen te groeien, ook al zijn er nu nog maar
twee huizen met een warmtepomp.

elektrische verwarm
ing

houtkachel

gasconvectoren
Heb je interesse in

centrale verwarming
op stookolie

Waartoe dient een dampscherm?
Beschermt tegen vochtproductie
binnenshuis en voorkomt dat vocht je
isolatie binnendringt.
Beschermt tegen vocht van buiten de
woning en voorkomt dat vocht je isolatie
binnendringt
Als je de keuze hebt, waar isoleer je het
efficiëntst?
Aan de binnenkant van de muur
In de spouw
Aan de buitenkant van de muur
Overal een beetje
Wat is de grootste energieslokop in een
huishouden?
Warm water
De verwarming
Koken
Zich verplaatsen/de auto
Hoe lager de Lambda-waarde van een
isolatiemateriaal, hoe beter het materiaal
isoleert?
Juist
Fout

Met welk biologisch materiaal kan je niet
isoleren?
hennep
schapenwol
behandelde papiersnippers
paardenhaar

Bulskamp
in the
picture

“De eer
die Bulskamp
verdient”

GEVELVERHALEN

Het is leuk wonen in Bulskamp en gemeenschapsprojecten liggen veel inwoners na aan het
hart. Met het project Energieke Dorpen staan de gezinnen plots in het middelpunt van de
belangstelling. Heeft het project ogen geopend? Gaan ze ermee aan de slag? We vroegen het aan
Bulskampenaar Andy De Weirt.
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BENIEUWD NAAR JOUW WARMTEFOTO?
In het najaar organiseren we zeker nog een extra
infomoment waarop je de warmtefoto van jouw
woning kan raadplegen. Kun je niet langer wachten
om het resultaat te zien?
Boek dan een afspraak op één van deze momenten:
• Maandag 31/05 tussen 13.30 en 16.30
in stadskantoor De Seylsteen,
Sint-Denisplaats 16, Veurne
• Maandag 28/06 tussen 14.00 en 16.30 in
Cobergher Sportpark Bulskampstraat 35b,
Bulskamp

INSCHRIJVEN

Hoe reageerden de mensen van
Bulskamp op het project?

Jawel. Ik woon hier sinds 1998. En ik ben niet
van plan vlug op te stappen. Mijn roots liggen
eigenlijk in Stuivenkenskerke, maar Bulskamp
bevalt me prima.

Verschillend. Mensen die bijvoorbeeld al investeringen hadden gedaan wilden daar nu graag het
resultaat van zien. Anderen die weinig isolatie
hebben en met een kachel verwarmen wilden
de schade opmeten. Ik ben dankbaar dat een
klein dorp als Bulskamp deze eer te beurt viel.
Het toont dat de overheid ook begaan is met
kleinere afgelegen plaatsen en acties op poten
zet om hen te helpen. Dat de overheid zelf naar
ons stapt, dat juichen wij in Bulskamp alleen
maar toe.

Jij was mede door je beroep erg
geïnteresseerd in dit project.
Ik ben leerkracht techniek in het college van
Veurne en geef daar onder meer les aan de
eerste graad. Wij besteden veel aandacht aan
duurzaamheid. Logisch, want dit is de toekomst.
Vooral de warmtefoto vind ik bijzonder boeiend.

Heb jij iets van die warmtescan
kunnen leren?
Zeker. En vooral dan hoe complex het is om zo’n
scan te interpreteren. Wat mij opviel was dat er
veel warmteverlies is boven de ramen. Je staat
misschien voor het eerst stil bij alle plaatsen
waar warmte verloren kan gaan. En dat zijn er
heel wat.

Dank je wel Bulskamp!
Zes inwoners uit Bulskamp volgden
de opleiding thermografie. Vier van hen
boden assistentie op de zitdagen.
Bedankt voor jullie inzet!

Niko Deprez, Andy De Weirt,
Jef Germonpré en
Maurice Coppin

De mening van Els

— Andy De Weirt

Op 10 februari 2021 scande een thermocar de
voorgevels langs alle hierboven aangeduide straten
op energieverliezen. De auto maakte opnames
met een thermografische camera. De beelden
werden nadien verwerkt tot een warmtefoto. Via de
warmtefoto krijgen we een duidelijk beeld van de
energie die verloren gaat via de gevel en het dak
van elke woning.

Jij woont al een tijdje in Bulskamp,
niet?

Op 10 februari 2021 reed de thermocar door Bulskamp en fotografeerde de gevels van onze
huizen. Bijzonder, want zo’n auto rijdt niet elke dag door je straat. Hoe erg is het gesteld met
ons dak? Doet de isolatie zijn werk? En zijn er dingen die ik niet wist? Veel vragen en evenveel
antwoorden. Maar is wat de bewoner denkt wel wat de expert ziet? We legden de twee
interpretaties naast elkaar.

Zo’n vijftien jaar geleden begon Els Vanhee met het isoleren van haar dak. Het werd een goede
10 centimeter glaswol. Daarna volgden de ramen boven en beneden. Overal werd gekozen voor
hoogrendementsglas.
Na de ramen werd een energiezuinige condensatieketel geïnstalleerd en enkele jaren geleden kregen
de muren een isolatiemake-over. De spouwmuur werd volgeblazen met isomobolletjes. Els vermoedt
dat het met haar huis wel redelijk gesteld is. “Ik voel zeker het verschil in comfort”, zegt ze “en ik heb
ook het gevoel dat ik minder verbruik.”
De slaapkamers en de zolder worden bij Els niet verwarmd. Beneden zijn de rolluiken verwijderd maar
de rolluikkast is er nog wel. Deze werd geïsoleerd.

Naam:

Els Vanhee

Leeftijd:

54 jaar

Beroep:

Kleuterleidster

Woonplaats:

Bulskamp

Afkomstig van: Leisele
Mama van:

Tobias 26 jaar en
Jana 28 jaar

Woont in Bulskamp omdat: we hier
26 jaar geleden het huis
kochten. We zochten
een woning in of rond
Veurne.
Hobby’s:

De mening van de expert
Het is duidelijk dat de woning verwarmd is. Ik zie onmiddellijk de warmte uitstraling ter hoogte van het raam
naast de voordeur, zegt Jeroen Verbeke van wvi.
Daar bevindt zich een rolluikkast die ofwel niet of slecht
geïsoleerd is. Op basis van de info van Els weten we
dat de rolluikkast wel geïsoleerd is. De enige mogelijke
verklaring is dan dat de rolluikkast niet luchtdicht
afgewerkt is. De rode vlek boven het raam is dus een
luchtlek.
Een goede bescherming is steeds een combinatie van
isolatie én een luchtdichte afwerking.
De bovenverdieping wordt indirect verwarmd. We zien
geen directe tekenen van warmte ter hoogte van de
rolluikkasten boven.
De uniforme kleur van de gevel duidt op een goede isolatie. Er is amper verschil tussen boven en beneden en dat
is prima.
De sectionale poort is vernieuwd en ook geïsoleerd.
Deze poort ziet er mooi uit. De aansluiting van de poort
links/rechts en boven kunnen luchtdichter worden afgewerkt, zodat je energieverliezen nog kunt beperken (niet
zo goed te zien op deze foto).
Het hoofddak kleurt homogeen. Er is ook geen directe
verwarming ter hoogte van de zolder. De isolatie werkt
goed maar de isolatiegraad zou nog beter kunnen.
Dat kan je vaststellen door het dak van de woning te
vergelijken met het dak van de garage. In de garage is
er verwarming. Door de beperktere isolatie kleurt het
geheel minder homogeen.

fitness en wekelijks
een uurtje samenspel
met de strijkers in de
muziekschool (viool)

Inschrijven is noodzakelijk via
• www.energiekdorpbulskamp.be of
• telefonisch bij Nancy Terriere van
de Provincie West-Vlaanderen
op het nummer 051 91 93 55
Let op! Warmtefoto’s worden nooit opgestuurd
zonder een voorafgaand gesprek met onze
adviseurs. Dit doen we om misverstanden en
verkeerde conclusies te vermijden. Alleen onze
experten kunnen de foto correct interpreteren.

TIP VAN DE EXPERT
Door de zolder nog beter te isoleren,
kan je de warmte beter binnenhouden.
Isolatie werkt alleen goed als het geheel ook
lichtdicht is afgewerkt.

Isolatie

“Ik koos

duurzame isolatie”

anders bekeken
Piep eens onder de dakpannen van vele huizen.
Boor eens een gaatje en kijk in de spouw. Bij de
meeste huizen zal je isolatie vinden. Zeer goed
want isolatie is de grootste en eerste stap naar
duurzame verwarming.
Kijk echter ook eens welke isolatie je terugvindt.
Als het al geen dikke matten glaswol of
rotswol zijn, is het meestal PUR of PIR. PUR is
polyurethaan en kom je vaak tegen in gespoten
vorm, of soms als plaat. PIR is de verbeterde
vorm, meer isolerend en meer brandbestendig
dan PUR en steeds in plaatvorm. Beide zijn een
petroleumproduct, dus niet bijster goed voor het
milieu. Recycleren kan wel, maar alleen als het
zuiver is en correct wordt apart gehouden bij de
sloop. Vaak wordt het gewoon verbrand.

Neem dan zeker eens een kijkje in de
materialenbibliotheek van Acasus
(https://app.acasus.be/)
of bezoek het inspiratiecentrum
te Veurne.
Zie www.premiezoeker.be voor het
overzicht van de bestaande premies.
Voor vragen of hulp bij het aanvragen
van premies kan je terecht bij
Woonwinkel West.

Een tweede categorie zijn isolatiematerialen die
een eerder leven hebben gekend. Oud papier
wordt verwerkt tot onbrandbare cellulosevlokken
die je als isolatie in de spouw of in holle ruimtes
kan blazen. Oude kledij wordt een isolerend
katoendeken.

Een recent nadeel van PIR en PUR is dat het sinds
de coronacrisis fors duurder is geworden omdat er
een tekort is aan de basisgrondstof MDI.

Soms zijn het oeroude technieken, soms zijn het
piepjonge innovaties, maar ze hebben met elkaar
gemeen dat ze vooruitkijken.

Er bestaan echter ook alternatieven. Ze isoleren
minstens even goed om het huis warm te
houden en ze hebben een geluidsisolerend
effect. Ze zijn ook circulair. Dat wil zeggen dat
er geen fossiele aardolieproducten nodig zijn
voor de productie. Ze worden puur gemaakt uit
hernieuwbare grondstoffen. Bovendien zijn ze
heel goed herbruikbaar en uiteindelijk ook goed
te recycleren.

Op de website https://app.acasus.be vind je het
volledige overzicht van isolatiematerialen.

Sinds 1992 wonen Niko Deprez en zijn echtgenote in Bulskamp. Ze hebben het hier naar hun zin, op
fietsafstand van Veurne waar Niko bij de duurzame energie-coöperatieve Beauvent werkt. En met zicht
op De Moeren, waar ze graag eens gaan uitwaaien.

“Denk zeker aan een
zonneboiler voor je
sanitair warm water. Een
zonneboiler geeft nog
meer rendement op vlak
van energie dan een
zonnepaneel.”

Toen ze hun huidige woonst - een voormalige bedrijfsruimte - kochten, schrokken ze van de hoge energiekosten. De voorraden mazout die ze moesten inslaan waren enorm. Dat moet beter, dacht Niko. Hij
besefte dat energiebesparen en daarmee ook kosten besparen heel gemakkelijk is: je isoleert en je geeft
de thermostaat een draai! Niko getuigt: “In die tijd waarschuwde men nog voor over-isolatie, maar zoiets
bestaat niet. Je kan nooit genoeg isoleren. Wel moet je zorgen voor correcte ventilatie.” Niko installeerde een systeem voor actieve ventilatie dat verse lucht aanzuigt en oude lucht uitstoot. Een warmtewisselaar zorgt ervoor dat de warmte van de lucht die naar buiten gaat alsnog gerecupereerd wordt.
Niko isoleerde de binnenkant, het dak, de vloeren, de buitengevel. Toen hij de mazoutketel verving door
een gasketeltje moest hij stevig onderhandelen met de leverancier. Die kon maar niet geloven dat zo een
klein gasketeltje voldoende zou zijn voor het hele pand. Maar effectief, Niko heeft nu een zeer goed,
warm en gezellig binnenklimaat voor weinig kosten.
“Ik koos voor duurzame materialen voor mijn isolatie. Zo is een deel geïsoleerd met cellulosevezel uit
papierrecyclage. Een aannemer vinden die met deze nieuwe technieken overweg kon, was geen enkel
probleem.” Niko is vertrouwd met duurzame energie vanuit zijn beroep. Voor hem was geen architect
nodig, en ook geen hulp om aan de juiste premies en subsidies te geraken. Toch raadt hij dit aan: “Er zijn
premies, dus kan je ze maar best benutten. En als je de weg niet vindt zijn er bekwame mensen en diensten die je raad kunnen geven. Nu zijn er ook meer premies dan vroeger, toen ik de werken deed.”
Niko is inderdaad een pionier. Hij legde al zonnepanelen op zijn dak nog voor er energiecertificaten
waren. “Liever een duurzaam huis dan een dikke auto voor de poort”, glimlacht hij. Hij geeft nog een
gouden tip mee: “Denk zeker aan een zonneboiler voor je sanitair warm water. Een zonneboiler geeft
nog meer rendement op vlak van energie dan een zonnepaneel, en je bespaart er massa’s gas mee.”
Niko heeft het goed gezien. Zijn investeringen worden vlot terugbetaald. Zijn huis stijgt in waarde, zijn
kosten dalen en zijn binnenklimaat is ideaal.

Rotswol is een veelgebruikt
isolatiemateriaal, maar het loont
de moeite om ook natuurlijke
materialen te overwegen.

— Niko Deprez, een pionier op vlak van isolatie en hernieuwbare energie

Wil je meer weten over deze
materialen en hun specifieke
eigenschappen?

Een eerste categorie zijn isolatiematerialen die
de boer kan oogsten: hennep is een interessant
cultuurgewas. Neen, niet voor de wiet. Het zaad is
geschikt vogelzaad, de vezels worden van oudsher
gebruikt voor touw maar je kan er ook textiel uit
spinnen. De houtachtige stengel is een goede
houtvervanger. En je kan met hennep ideale
isolatie maken. Vlas is eveneens een interessante
isolator, uit hout draait men houtwol. Kurk, stro of
zelfs schelpen kunnen ook gebruikt worden.

ENERGIEPREMIES
Nieuw in 2021!

Een geluk
bij een ongeluk

RENTELOOS RENOVATIEKREDIET
Wie in Vlaanderen vanaf 2021 een woning met een slechte energieprestatie
koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie ervan aanzienlijk verbetert,
zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de aankoop van het pand,
ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten bij een bank. Wie vanaf
2021 een woning erft of geschonken krijgt, kan een gelijkaardige renteloze
lening aanvragen.
Met het afsluiten van het renteloze renovatiekrediet engageert de nieuwe
eigenaar zich om de eengezinswoning/het appartement van label D, E of F
naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar.

Labelpremie

woning (E/F)

appartement (D/E/F)

naar label C

30.000 €

niet van toepassing

naar label B

45.000 €

30.000 €

naar label A

60.000 €

45.000 €

BESTAANDE
ENERGIEPREMIES
WORDEN VANAF
2021 VERHOOGT
De premies voor buitenmuurisolatie
(aangebracht langs buiten) en isolerende beglazing worden verdubbeld voor
eindfacturen vanaf 2021. Vlaanderen
moet ook asbestveilig worden. Bij het
isoleren van het dak of de buitenmuur
langs de buitenzijde, wordt daarom bovenop de isolatiepremie een forfaitaire
premie voorzien wanneer gelijktijdig
asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding
worden verwijderd.
• isolerende beglazing:
van 8 naar 16 euro per m²
• buitenmuurisolatie:
van 15 naar 30 euro per m².
• extra premie van 8 euro per m²
bij dak- en buitenmuurisolatie
in combinatie met asbestverwijdering

PREMIES VOOR ISOLEREN
In Vlaanderen kan je via de netbeheerder
premies krijgen als je energiebesparende
investeringen uitvoert. Er zijn isolatiepremies voor dak, zoldervloer, muur, kelder,
vloer en beglazing. Ben je een beschermde afnemer? Dan heb je recht op extra
premies en tegemoetkomingen. Ook
voor verhuurders zijn er verhoogde isolatiepremies. Wie een grondige renovatie
uitvoert komt eventueel in aanmerking
voor de Vlaamse renovatiepremie of de
EPC labelpremie.
Kijk op www.premiezoeker.be

Omdat Corona veel mensen financieel treft, besliste
de overheid om de groep mensen die reeds recht
heeft op een verhoogde tegemoetkoming ook te
laten genieten van een sociaal tarief voor elektriciteit. Ben jij één van de gelukkigen? Zo kan je het
checken:

EPC-LABELPREMIE
Ben je de eigenaar van een woning of een appartement met een slechte
energieprestatie? Dan is er goed nieuws. Wanneer je ervoor kiest om je
eigendom dermate te renoveren dat de EPC-score aanzienlijk stijgt, kan je
hier vanaf dit jaar een substantiële premie voor krijgen.
Er is wel een voorwaarde: de nieuwe eigenaar engageert zich om de
eengezinswoning/het appartement van label D, E of F naar label A, B of C te
brengen binnen een periode van 5 jaar.

Labelpremie

woning (E/F)

appartement (D/E/F)

naar label C

2.500 €

niet van toepassing

naar label B

3.750 €

2.500 €

naar label A

5.000 €

3.750 €

Voor beschermde afnemers is er een verhoging van het premiebedrag met
20%.

WIL JE GRAAG EEN INDICATIE VAN DE
ENERGIEPRESTATIE (EPC) VAN JOUW
WONING?
Vul de Test-uw-EPC-tool in op
https://www.energiesparen.be/test-uw-epc-tool

VOOR VRAGEN OF HULP
BIJ HET AANVRAGEN VAN PREMIES
KAN JE TERECHT BIJ WOONWINKEL WEST
Stadskantoor De Seyslsteen
Sint Denisplaats 16, Veurne
Maandag van 16u tot 18u

Woensdag van 8u tot 12u
Je kan de dienst bereiken via
051 51 93 53 of info@woonwinkelwest.be

Neem de klever van je ziekenfonds en controleer je
nummer. Begint dit met het cijfer 1? Dan behoor je
tot de mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. In dat geval krijg je dit jaar ook de
korting van het sociaal tarief op elektriciteit.

VERHOOGDE PREMIES
Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen ook recht op verhoogde premies en andere
voordelen. Dit zijn dezelfde voordelen waarop de
beschermde afnemers recht hebben. We sommen
de belangrijkste op:
•

Wil je een energiezuinige wasmachine of koelkast kopen? Dan heb je recht op een kortingsbon van 150 euro.

•

Plaats je een condensatieketel? Dan kan je een
premie krijgen van 1.800 euro, met een maximum van 40% van de factuur.

•

Er zijn verhoogde premies voor dakisolatie,
hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie.

•

….

De statistieken leren ons dat er relatief meer
‘rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming’ wonen in de Westhoek dan in de rest van
West-Vlaanderen. Dat doet ons vermoeden dat heel
wat inwoners uit Watou, Esen of Bulskamp voor
deze maatregel in aanmerking komen. Laat deze
éénmalige kans niet liggen en vraag je verhoogde
premies aan.

Wat mag Bulskamp
nog verwachten

“We moeten bijna

niet meer
verwarmen.”
Bruno Cottry is een geboren en getogen
Bulskampenaar. Reeds 48 jaar kan je hem in de
straten van ons dorp tegenkomen. Bruno heeft een
zaak gespecialiseerd in barbecue en in koud buffet.
Wie zijn Facebookpagina bezoekt komt onmiddellijk
oog in oog met een stevige rib eye black angus
steak. Bruno weet kwaliteit te appreciëren. Samen
met zijn vrouw Krista Vantroyen woont en werkt
Bruno in de Beauvoordestraat.
Zijn aandacht voor kwaliteit vinden we ook terug in
de verbouwingswerken aan zijn huis, nu de kinderen
uitgevlogen zijn en de winkelruimte leeg stond.
Een energiezuinig huis vindt Bruno heel belangrijk.
Vloer, dak en gevel werden van een stevige isolatie
voorzien en er kwam een wamtekrachtkoppeling.
Bruno liet zich hierbij assisteren door een architect.

van Energieke Dorpen?

Het verschil was onmiddellijk voelbaar.
Het comfortniveau van het huis steeg aanzienlijk en
de verwarmingskosten namen een duik.
“We moeten bijna niet meer verwarmen”,
zegt Bruno, “en het is steeds een aangename
22 graden in huis. De warmtekrachtkoppeling wekt
jaarlijks 4500 kWh op dus ook zonnepanelen zijn
niet nodig.”
Waar Bruno wel op gesakkerd heeft, is al het
papierwerk en het zoekwerk om aan de subsidies te
geraken waar hij recht op had. “Soms denk je dat
de systemen met opzet zo ingewikkeld zijn om je te
ontmoedigen eerder dan je te helpen”.
Gelukkig was daar de woonwinkel, die heeft Bruno
goed kunnen helpen. De premies kwamen terecht,
en die maakten echt wel het verschil.

Het is nog niet gedaan en dat zullen jullie wel merken. Hieronder een greep uit onze plannen voor na het
zomerverlof.

HERNIEUWBARE ENERGIE EN VERWARMING
In het voorjaar hebben we met de warmtefoto de focus gelegd op het isoleren van de woning. In het najaar
willen aandacht besteden aan hernieuwbare energie en verwarmen.

Een gouden tip die Bruno meegeeft: “Als je
wil renoveren, informeer je goed en leg de
verschillende opties naast elkaar”. Bruno is
tevreden over het eindresultaat, meer comfort en
minder kosten, een aanrader dus.

Wil je advies

bij het isoleren of renoveren van jouw woning?
Onze specialisten Laurent Ballegeer van het
Energiehuis Westhoek en Emmi Declercq van
Acasus staan voor je klaar.
Het Energiehuis Westhoek is een initiatief van de
Westhoekgemeenten met de steun van de Vlaamse
overheid. Acasus is het Centrum Duurzaam Bouwen
van de Provincie West-Vlaanderen en is gevestigd
in Veurne.

WAARMEE KAN JE BIJ EMMI EN
LAURENT TERECHT?

ISOLEREN, JA… MAAR HET MOET GOED
GEBEUREN

Heb je een eenvoudige of meer specifieke vraag?
Stel die dan via mail of telefoon.
Wij beantwoorden al je vragen omtrent isolatie.
Van dak, over spouwmuur tot buitenmuur, ramen,
deuren, vloeren of kelder.

Dat bij een renovatie de isolatie van de gebouwschil
op de allereerste plaats komt, is evident. Door het
dak, de muren, de ramen en de vloeren aan te pakken
kan je de warmteverliezen aanzienlijk beperken,
je wooncomfort verhogen en je energiefactuur
verlagen. Laat je niet misleiden door geruchten dat
je door (te) veel te isoleren schimmel en condensatie
zou veroorzaken. Vocht en schimmel komen immers
niet voor op plaatsen die goed geïsoleerd zijn, wel
op plaatsen waar de isolatie ontbreekt of slecht
is aangebracht. Maar minstens even cruciaal om
condensatieproblemen te voorkomen, zijn behalve
een goede isolatie, ook een goede luchtdichtheid
en een goede ventilatie. Isolatie, luchtdichtheid en
ventilatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Isolatieadvies aan huis?
Ook dat is mogelijk. In één uur doen we een korte
screening van jouw woning en geven we tips over
hoe je het best kan isoleren én energie besparen.
Nood aan renovatieadvies?
Plan je meerdere ingrepen of een doorgedreven
renovatie? Wil je je woning volledig strippen?
Onze experten geven objectief en onafhankelijk
advies op maat en aan huis. Ze bekijken samen met
jou waar je winsten kan boeken, zowel op financieel
vlak als wat leef- en wooncomfort betreft.
Jouw architect is vanzelfsprekend welkom
op het overleg.

VRAAG JE GRATIS ADVIES AAN
bij Jan Leicher
jan.leicher@west-vlaanderen.be
051 51 94 32

OP ZOEK NAAR
EEN AANNEMER
UIT BULSKAMP
VOOR JOUW
ISOLATIEWERKEN?
FRANKY PRINSIER

De invoering van de digitale meter zorgde voor veel verwarring bij eigenaars van zonnepanelen. Wie zonnepanelen of een warmtepomp overweegt, twijfelt nu of deze investering nog wel loont. Nu stillaan meer
informatie beschikbaar is, willen we de inwoners correct informeren.
Verwarming is de grootste energiekost in een huishouden. Een zuinige verwarmingsinstallatie helpt je flink
besparen. Maar wist je dat ook het efficiënt gebruiken van je bestaande installatie een impact heeft op je
verbruik? Een correcte druk van je ketel, een goede instelling van je thermostaat, je radiatoren regelmatig
ontluchten, … het zijn allemaal elementen die hiertoe bijdragen. Na de zomer willen we met deze verschillende aspecten aan de slag.

GRATIS AANBOD SCHOOLKINDEREN
We voorzien twee workshops voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar: energyparty@School en de Wattmobiel.
De energyparty geeft een algemene inleiding in de klimaatproblematiek. We focussen op ons energiegedrag
en proberen de kinderen inzicht te geven in wat energieverbruik zoal inhoudt. Alle resultaten worden verwerkt in een digitale tool.

Plaatsing ramen en (binnen)deuren.
Kasten. Afwerkingen in gyproc of andere
afwerkingen.

De WattMobiel is een aanhangwagen uitgerust met een aantal hernieuwbare energiebronnen (wind, water,
zon, warmtepomp en fiets). Aan de hand van proefjes leren de kinderen welke energiebronnen er bestaan en
komen ze meer te weten over de achterliggende principes.

Sint-Livinusstraat 4, Bulskamp
0498 35 04 80
www.interieurenschrijnwerkprinsier.be

PRIVATE VERHUURDERS

SCHRIJNWERK VANDERPLAS
Plaatsen isolatie (buitenmuur, binnenmuur,
spouwmuur, vloer en dak). Plaatsen ramen,
deuren en poorten. Plaatsen zonwering.
Afwerking na isolatiewerken binnen:
bepleisteren, vloeren en schilderen.
Beauvoordestraat 12, Bulskamp
0498 97 13 57
www.schrijnwerkvanderplas.be

BJORN GOUDESEUNE
Plaatsen isolatie (buitenmuur, binnenmuur en
dak). Plaatsen ramen, dakvenster en deuren.
Plaatsen zonwering.
Bulskampstraat 108 (loods), Bulskamp
0494 876 390
www.schrijnwerkergids.be/veurne/
goudeseune-bjorn/

Onze partner Samenlevingsopbouw zal alle private verhuurders contacteren voor een vrijblijvend
adviesgesprek over het verhuren van een woning en wat daarbij komt kijken. Uit een testproject in Houtem
bleek dat verhuurders dit erg apprecieerden. Uit deze gesprekken stelden we ook vast dat de maatregelen
van de overheid ter ondersteuning van de private verhuurders, te weinig bekend zijn.

WORKSHOP ENERGIE BESPAREN VOOR LANDBOUWERS
Inagro geeft alle landbouwers uit Bulskamp de kans om deel te nemen aan een ‘studieclub energie’. In één
bijeenkomst delen we onze kennis en ervaringen over energie met elkaar. Voorafgaand aan de studieclub vult
elk bedrijf een vragenlijst in. Inagro kan je hierbij ondersteunen mocht dat nodig zijn. Zij zorgen eveneens
voor een professionele begeleiding van de studieclub en stellen zelf hun kennis en data ter beschikking.

ONDERZOEK OPRICHTEN LOKALE ENERGIEGEMEENSCHAP
De wijziging van het energiedecreet - een omzetting van de Europese energiewetgeving - laat toe dat particulieren, ondernemingen en lokale overheden zich verenigen in zogenaamde ‘energiegemeenschappen’.
Ze kunnen onderling stroom uitwisselen, maar bijvoorbeeld ook samen investeren in hernieuwbare energie.
Onder leiding van onze partner vzw Impact onderzoeken we of een lokale energiegemeenschap ook kansen
biedt voor onze drie energieke dorpen. In het najaar hopen we jullie hierover te kunnen informeren.

ZELF IDEEËN?
Zelf voorstellen of vragen? Zie je een link met andere initiatieven in het dorp? Wil je met ons samenwerken?
Laat het weten aan: jan.leicher@west-vlaanderen.be

EEN INITIATIEF VAN

Honderden euro’s besparen?

Hallo groepsaankoop!
Zie je ook elk jaar op tegen je torenhoge energiefactuur? Wel… dan is er
goed nieuws van de provincie West-Vlaanderen. Zij maken het namelijk
mogelijk om in te stappen in een groepsaankoop en zo te besparen op jouw
energiekosten. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van milieu, natuur en
landschap van de Provincie West-Vlaanderen: “Door zo’n groot volume in
één keer aan te kopen kunnen wij voor onze inwoners en ondernemers een
betere prijs bedingen op de veiling. En we denken meteen ook aan ons
milieu want het provinciebestuur kiest resoluut voor 100% groene stroom die
bovendien in België wordt opgewekt. Zit je in met de papiermolen?
Hoeft niet, want wij regelen de volledige overstap.
En dat de groepsaankoop groene stroom en gas een succes is,
blijkt uit de cijfers. Bij de tiende editie gingen maar liefst 64.128 gezinnen
en 2.765 bedrijven in op het aanbod van de winnende energieleverancier
ENGIE. Dat is met 76% overstappers een nieuw record.
Vanuit Bulskamp schreven 50 gezinnen zich in, 38 stapten over van
leverancier. De hamvraag is natuurlijk wat je kan besparen door in te stappen.
Veel zo blijkt, want de gemiddelde besparing voor een gezin is 364 euro en
voor een bedrijf 422 euro. Mooi meegenomen. Met dat bedrag kan je al iets
leuks gaan doen!”

MET STEUN VAN

www.vlaanderen.be/pdpo
met steun van ELFPO

DOE JIJ DE VOLGENDE KEER OOK MEE?
Eind dit jaar lanceert de provincie West-Vlaanderen voor de elfde keer een
groepsaankoop.

MEER INFO OVER DE GROEPSAANKOOP?

IN SAMENWERKING MET

www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop

De Provincie West-Vlaanderen
DIENSTVERLENENDE VERENIGING

WESTHOEK

voert een

Bart Naeyaert, gedeputeerde voor platteland van de Provincie
West-Vlaanderen: “De toekomst en de leefbaarheid van de dorpen
ligt de provincie West-Vlaanderen na aan het hart. Daarom investeren
we sinds jaar en dag in onze Westhoekdorpen. Denk hierbij maar aan
dorpskernvernieuwingen en ontmoetingscentra.
Maar ook andere invalshoeken en thema’s die bijdragen tot een leefbare en
vitale dorpsgemeenschap vindt de provincie belangrijk. Zij aan zij met
de inwoners van de dorpen zoeken we antwoorden op diverse
maatschappelijke uitdagingen. Het project ‘Energieke Dorpen’ is hier een
mooi voorbeeld van.”

MEER INFO

over het project Energiek Dorp Bulskamp?
Jan Leicher
Provincie West-Vlaanderen
051 51 94 32
Jan.Leicher@west-vlaanderen.be
Tom Van Rompaey
Stad Veurne
058 33 55 11
Tom.VanRompaey@veurne.be

WAT IS ENERGIEKE DORPEN?
Energieke Dorpen is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en
de stad Veurne in samenwerking met de experten van de vzw’s Impact,
Basbouwen en Samenlevingsopbouw. Het project wil inwoners mobiliseren
en begeleiden om energie te besparen en groene energie op te wekken.
Het is een participatief traject waarin de bewoners van het dorp een actieve
stem krijgen. We krijgen hiervoor steun van het Europees Fonds voor
Plattelandsontwikkeling in de regio beter gekend als het Leaderprogramma
dat door de Provincie West-Vlaanderen wordt beheerd.

MEER INFO OVER HET DORPENBELEID?
www.west-vlaanderen.be/plattelandsbeleid

Verantwoordelijke uitgever: Jan Leicher, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide

actief dorpenbeleid

