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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.
Er is echter nog een tweede manier om energie
uit de zon te halen: de zonneboiler voor ons warm
water. 21 gezinnen hebben dit apparaat al, en nog
eens 34 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
84 huishoudens, gedeeltelijke bij 29 huishoudens.
20 huishoudens weten het eigenlijk niet en bij 86 of
bijna 40% is er geen muurisolatie. 9 mensen hebben
wel interesse in muurisolatie maar toch kunnen we
hier nog sterk verbeteren. Muurisolatie is echt wel
aan iedereen aan te raden.

Dat Esen een energiek dorp is, wisten we al. Hier
leeft iets. En dat werd nog maar eens bevestigd
door de enquête ‘Wij zijn energiek Esen’ die we
in oktober en november vorig jaar afnamen bij
de inwoners. Van de 750 gezinnen vulden er 219
de enquête in. Dat is naar verhouding een groot
aantal, gelet op hoe klein Esen eigenlijk is. 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 Esen 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. Drie op de tien woningen heeft
immers nog een cv-installatie op stookolie,
wat redelijk veel is. Als aanvullend, tweede
verwarmingssysteem duiken vooral de houtkachel
of de open haard op, in een klein derde van de
woningen.
Zonnepanelen zijn goed vertegenwoordigd. Ze
liggen op de daken van 73 van de 219 adressen

die reageerden. Dat is meer dan drie vijfde. Wil
dit zeggen dat effectief de meeste daken in Esen
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 Esen sowieso bovengemiddeld scoort, zélfs

“Zonnepanelen liggen
op de daken van 73 van
de 219 adressen die
reageerden.”

als de mensen die de enquête niet invulden,
minder of geen zonnepanelen zouden hebben.
Want, Vlaamse cijfers leren ons dat op 1.000
gezinnen er slechts 90 effectief zonnepanelen
op hun dak hebben1. In de fusiegemeente
Diksmuide liggen op 117 van de 1000 woningen
zonnepanelen2. Boeiend is ook dat nog eens
26 huishoudens in Esen aangeven zonnepanelen
wel interessant te vinden. Misschien maken ook
zij de stap naar deze duurzame energie. Esen is
een zonnedorp, zo blijkt.

1

https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/zonnepanelen

2

https://apps.energiesparen.be/energiekaart/gemeenten/diksmuide/
zonnepanelen
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WELKOM IN ESEN,

Energiek Dorp
IN DE WESTHOEK

Het Burgemeestersconvenant. Een moeilijke naam voor een engagement
dat steden en gemeenten samen aangaan om de klimaatopwarming een
halt toe te roepen. Diksmuide, Veurne 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 schepen Marc
Deprez van Diksmuide over het waarom en hoe van deze actie.

Meneer Deprez, de stad Diksmuide ondertekende het
burgemeestersconvenant. Waarom is dat belangrijk?

“Energieke Dorpen
betekent dat de
mensen er niet
alleen voor staan.”

Omdat we de klimaatverandering moeten tegengaan. Dat is de basisdoelstelling
van dit akkoord. In 2008 vroeg de Europese Commissie aan de lokale besturen
om hun engagement om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese
Unie te behalen, vast te leggen in een convenant. Vandaag zijn er in Europa meer
dan tienduizend lokale en regionale overheden die deze ambitie onderschrijven.
In Vlaanderen ondertekenden 80 procent van alle steden en gemeenten het
burgemeestersconvenant en daaronder dus ook onze stad. Door toe te treden,
verbinden wij er ons toe om onze CO2-uitstoot met minstens 40 procent te
verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2011.
En omdat steden en gemeenten het dichtste bij de burgers staan, ben ik ervan
overtuigd dat wij daar samen kunnen in slagen. Wij bieden immers lokale
oplossingen om veilige, duurzame en betaalbare energie aan onze inwoners te
kunnen aanbieden.

Hoe kwamen de acties van het lokale klimaatplan tot stand?

— Marc Deprez, 1ste Schepen Diksmuide

Natuurlijk hebben de inwoners van Diksmuide rechtstreeks voordeel bij
klimaatacties. Je krijgt er niet alleen een schonere wereld voor in de plaats, het
is ook nog eens goed voor je energiefactuur. Wist je bijvoorbeeld dat de stad
Diksmuide nog steeds een premie geeft voor wie het dak van zijn woning wil
isoleren? Wie de structuur van zijn dak aanpakt, krijgt er zelfs nog iets extra
bovenop. En dat is zowel goed voor het stadsbestuur als voor de burger in
kwestie, want hij/zij betaalt minder aan energie en wij doen de CO2-uitstoot op ons
grondgebied dalen.

Wat vindt u van het project Energieke Dorpen?
Ik kan zo’n zaken alleen maar steunen. Energieke Dorpen richt zich zowel naar
de inwoners als naar specifieke doelgroepen zoals landbouwers, verhuurders,
kwetsbare groepen, handel en horeca ... Iedereen samenbrengen rond één thema,
daar komen meestal heel goede zaken uit voort.

Wat betekent Energieke Dorpen voor de inwoners van Esen?
Het betekent dat ze er niet alleen voor staan. Nu is er al een ruim aanbod aan
hulpmiddelen, denk maar aan energiemonitoring, de thermografische scan van hun
woning, isolatieadvies, … Maar wij staan open voor alle ideeën. Wie met een vraag
zit, kan die steeds aan een expert voorleggen.

Waarom werd Esen geselecteerd?
Wij zijn daarvoor niet over één nacht ijs gegaan. Maar wat de doorslag
heeft gegeven bij de keuze voor Esen is hun bloeiend en gerenommeerd
bewonersplatform. Esen hangt als gemeenschap heel goed samen. Om een project
als Energieke Dorpen te doen lukken, is dat echt nodig.

Het succes van Energieke Dorpen hangt dus ook af van de
inwoners zelf. Wat hoop je samen met hen te bereiken?
Dat mensen stilstaan bij hun energieverbruik en dat ze beseffen dat het met weinig
moeite echt een pak beter kan. Niet alleen voor onze planeet maar ook voor hun
eigen budget. We willen met Energieke dorpen mensen bij elkaar brengen om
aan de slag te gaan met het besparen en opwekken van energie. Alle handen in
elkaar om onze uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen. Dat is wat ik hoop dat dit
project zal opleveren. Samen staan we sterk.

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 Esen begint dit besef
bij de mensen te groeien, ook al zijn er nu nog maar
vier huizen met een warmtepomp.

warmtepomp

Heb je interesse in

……………..…………………………

bovenstaande verw
armingst
………………………………………

………………………………………

De laatste vraag: wie wil meewerken aan het
project om Esen op vlak van energie beter te
maken? We kregen veel meer positieve reacties
dan gedacht. Dit stemt echt hoopvol. Ook vroegen
velen om bijkomende informatie over één of
andere maatregel. We zullen hen allen individueel
contacteren.

Ten slotte is er isolerend, dubbel- of driedubbelglas.
Dubbelglas is in bijna alle woningen aanwezig.
Toch zijn er nog 31 woningen met slechts
gedeeltelijk dubbelglas en 29 woningen zonder
dubbelglas. Doel nog niet bereikt. Ook maken
we de kanttekening dat niet alle dubbelglas even
goed is. Sinds begin eenentwintigste eeuw is er
hoogrendementsglas, dat stukken beter is dan
dubbelglas uit bijvoorbeeld 1985.

………………………………………

……………..………

………………………………………

………………………………………

@ ………………………………

nadenken over ener
gieprojecten voor Esen
? Vink

mee nadenken. Hou

…….………………..…………..

………………………………………

………………………………………

……………………………………

☐ Ja, ik wil graag

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Wil je graag graag mee

……………………………..

………………………………………

………………………………………

“Esen is een dorp dat
van de zon houdt maar
de zonneboiler nog wat
moet leren ontdekken.”

hieronder.

………………………………………

egevens

………………………………………

Mailadres: ………………
………………………

anders (vul in)

oestellen? Noteer dit

………………………………………

Graag jouw contactg
Telefoonnummer: ………
………

open haard

infraroodstraler

………………………………………

Straat + huisnummer:
………

petroleumkachel

kolenkachel

pelletkachel
één of meerdere van

(Je kunt meerdere keuz
es maken.)

elektrische verwarm
ing

houtkachel

gasconvectoren

Voornaam en naam:

Vloerisolatie scoort minder goed, logisch je
breekt zomaar niet je vloer open. 65 huishoudens
beschikken over een volledige vloerisolatie.
28 hebben een gedeeltelijke vloerisolatie en
126 huishoudens hebben helemaal niets. Hier ligt
dus een stevige kans om de huizen in Esen beter
te maken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een
totaalrenovatie. Toch geven slechts 18 gezinnen aan
hier interesse in te hebben. Er is dus nog werk aan
de winkel.

Momenteel zijn we nog volop bezig met de opmaak van het lokaal klimaatplan en
de invulling van de acties. In februari was er de enquête rond de klimaatthema’s die
zowel burgers als bedrijven konden invullen. Op die manier verzamelden we info
over wat leeft bij onze mensen. En dat is zeer belangrijk want in een volgende stap
bouwen we hierop verder.

Hebben de inwoners van Diksmuide ook rechtstreeks voordeel
bij die klimaatacties?

centrale verwarming
op stookolie

Vervolg van pagina 1

Dakisolatie of isolatie van de zoldervloer zijn
populairder. Volledige dakisolatie vinden we in
155 huishoudens, gedeeltelijke in 27. 37 gezinnen
hebben geen dakisolatie. Twee respondenten
willen meer info. We bereiken hier dus al een hoog
aantal maar we zijn er nog niet helemaal. 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 en om de laatste
huizen ook van dakisolatie te voorzien.

huis?

mij op de hoogte aub.

………………………

………………………………………

………………………………………

dan onderstaand vakj
e aan aub.

zonneboiler nog wat moet leren ontdekken.
Een dorp dat zijn daken heeft geïsoleerd en goed
op weg is om alle enkelglas vervangen, al zijn er een
paar achterblijvers. De muren en zeker de vloeren
kunnen we nog beter 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.

We kunnen Esen dus omschrijven als: een
dynamisch dorp dat van de zon houdt maar de

Test je energiekennis

De correcte antwoorden vindt u op www.energiekdorpesen.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

…….….………

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

ESEN
in the
picture

We organiseerden reeds enkele zitdagen in Esen.
Omwille van de geldende coronamaatregelen
moesten we de capaciteit beperken. 72 gezinnen
werden reeds geholpen met de interpretatie van
hun foto. 18 inwoners vroegen advies aan.
In het najaar organiseren we zeker nog een extra
infomoment waarop je de warmtefoto van jouw
woning kan raadplegen. Zit je te popelen,
dan kan je op maandag 21/06 van 14u tot 16u30 in
het Administratief Centrum Heernisse terecht voor
de bespreking van jouw warmtefoto.

INSCHRIJVEN
Inschrijven is noodzakelijk via
• www.energiekdorpesen.be of
• telefonisch bij Nancy Terrière
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.

“Ik ben blij dat ik de mensen een handje
verder kon helpen met hun foto’s”, geeft Ivan
aan. “Een beoordeling door een deskundige
is zeer belangrijk.” Op de foto’s verschijnen
soms vreemde beelden. De warmte heeft de
neiging te blijven hangen in hoekjes en onder de
dakgoten. Ook de onderkant van de voordeur,
aan de drempel, licht vaak rood op. Ivan ziet
dit weerkeren op heel wat foto’s. Je kan van de
foto’s ook aflezen of dubbelglas oud of nieuw is,
maar de dikte van de isolatie is wat minder vlot
te zien.

Hij krijgt heel wat positieve reacties. Wie naar
de foto’s komt kijken is vanzelfsprekend al
geïnteresseerd of nieuwsgierig. Er zijn weinig
mensen die hun huis hebben geïsoleerd en met
de foto’s bedrogen uitkomen. Omgekeerd wel,
er zijn mensen die schrikken van de resultaten
en aan isolatie beginnen denken.
Ivan dacht voor zijn eigen woning ook aan een
warmtepomp gevoed door zonnepanelen.
Maar door de hele geschiedenis van de
terugdraaiende teller is hij wel wat ontmoedigd.
“Een overheid mag toch niet zomaar
contractbreuk plegen?” Hij vraagt stabiliteit in
het beleid, zekerheid waar men, letterlijk, op
kan bouwen.

— Ivan Monbailliu

BENIEUWD NAAR JOUW WARMTEFOTO?

Op 6 december 2020 reed de thermocar door Esen 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.

In 1988 verkaste Ivan Monbailliu van Vladslo naar Esen, en sindsdien heeft deze rasechte
Westhoeker hier zijn stekje gevonden. “Esen is een fijne plaats, hier wil ik blijven wonen, aan de
rand van het dorp met zicht op de velden”, zegt hij. Ivan heeft interesse in alles wat de bouw
aangaat: de technieken, de methodes. Hij stond dan ook snel klaar om een blik te werpen op
de warmtefoto’s die hier in het dorp zijn genomen. Ivan heeft zijn woning zelf geïsoleerd en
energiezuinig ingericht, en hij was benieuwd naar de resultaten. Als gewezen professional uit een
isolatiebedrijf zag hij het zitten om niet enkel de eigen foto te bekijken maar ook de mensen uit
Esen bij te staan bij de interpretatie van hun foto’s.

“Zo een warmtefoto is niet steeds eenvoudig
te lezen. Warm en koud zie je onmiddellijk
aan de kleuren rood en blauw. Maar dat is het
gemakkelijkste deel! Waarom kleurt iets warm
of koud? Een goed geïsoleerd huis kan ook rood
uitslaan omdat het in de zon heeft gestaan.
Wanneer werd de foto getrokken, op welk
moment van de dag en welk weer was het toen?
Dat kan allemaal het beeld beïnvloeden. Soms
is het niet zo moeilijk om een foto totaal fout te
interpreteren.”
Op 6 december 2020 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.

GEVELVERHALEN

IVAN interpreteert
warmtefoto’s

De mening van Koen
Koen Imant woont in de Esenweg en
renoveerde zo’n vijf jaar geleden zijn volledige
huis. De kamers in de woning bevinden zich
onder het dak dat geïsoleerd is met een
soort aluminiumfolie van slechts anderhalve
centimeter dik. De waarde echter, zou volgens
Koen gelijk zijn aan tien centimeter isolatie. Alle
ramen hebben driedubbel glas en boven wordt
er verwarmd. Koen vroeg zelf de premies voor
zijn verbouwingen aan en verving zijn oude
mazoutketel door een condensatieketel. Maar
ik moest al veel vlugger overgeschakeld zijn.
Op de foto herkent Koen links de kamer van zijn
zoon. Je ziet een rood-witte vlek en dat wijst
op een belangrijke warmtebron. De verklaring
voor die vlek zijn volgens Koen de computers
die in de kamer van zijn zoon veel warmte
afgeven. De ventilatieroosters staan open. In de
rechterkamer zijn de roostertjes toe en wordt er
verwarmd op kamertemperatuur. Dat ziet Koen
op de foto die kleurt.
De leefruimtes bevinden zich vooraan
en de voordeur komt meteen uit in de
living. Onder de twee grote ramen hangen
verwarmingselementen die op het moment van
de foto allemaal werkten. Toch ziet Koen geen

enkele warmte-uitstraling. De kleur van de muur
op de foto is helemaal egaal. Dat verwondert
hem niet want alle buitenmuren van de woning
zijn geïsoleerd. Tegen de bestaande muur
werd isolatie geplaatst en vervolgens werd
een nieuwe muur opgetrokken voor de oude.

“Ik stookte al snel
5000 liter mazout
per jaar op”
Daarvoor moest een nieuwe fundering worden
gegraven. De woning is als het ware met 20 cm
gegroeid.
Koen voelt duidelijk het verschil in comfort na
de renovatie. In de wintermaanden is er steeds
een gezellige warmte en tijdens de zomer blijft
het lekker fris.
De premies zijn aardig meegenomen maar
daarvoor moet je het niet doen, vindt Koen. Hij
heeft de premies helemaal zelf aangevraagd.
Er kruipt behoorlijk wat tijd in en alle bewijzen
verzamelen is een intensief werk.

Naam:

Koen Imant

Leeftijd:

64

Beroep:

friturist

Vijf inwoners uit Esen volgden de opleiding
thermografie. Vier van hen boden
assistentie op de zitdagen.
Bedankt voor jullie inzet.

Woonplaats:

Esen

Nicole Vandamme, Arie Vinke,
Ivan Monbailliu en
Tjabbe Beauprez

Moet je weten van Koen:
medeoprichter Esense
Bode en
20 jaar uitbater geweest
van Frituur Tirol

Dank je wel Esen!

De mening van de expert
Op deze gevelscan is duidelijk te zien dat de woning is
verwarmd, zegt Jeroen Verbeke van wvi. Ik kan geen
verwarmingstoestellen vaststellen op de gevelfoto en dat
is goed. Je ziet ook dat de kamer linksboven een hogere
temperatuur heeft dan de rechterkamer. Het glas kleurt
intens blauw.
De gevel heeft een uniforme kleur en dat wijst op een
goede isolerende werking.
Isoleren gaat samen met ventileren.
De luchttoevoorroosters zie je duidelijk boven de ramen.
Die zijn ook nodig om verse lucht in de woning te laten.
Indien het rooster openstaat kleurt de plek intens
rood-wit omdat er warmte ontsnapt op die plaats. Ook
wanneer het rooster dicht is, zie je een verkleuring op de
scan. Dat is normaal. De thermische onderbreking van
zo’n roosters is ±1,8W/m²K in tegenstelling tot het glas
0,6W/m²K of de profielen ±1,1W/m²K.

Afkomstig uit: Esen
Papa van:

Stijn

Heb je vragen voor Koen: 0495 24 92 52

TIP VAN DE EXPERT
Als ik een verbeterpuntje moet geven voor
deze woning dan kan ik zeggen dat de
voordeur bovenaan niet volledig luchtdicht is.
Daar ontsnapt, weliswaar beperkt, warmte.

Isolatie

Op de koffie bij notaris

Jasmine Roels

anders bekeken

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.

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.
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. Deze
isoleren minstens even goed en kunnen een
geluidsisolerend effect hebben.
Veel van deze materialen zijn circulair. Dit zijn
materialen waarbij er geprobeerd wordt om
zo goed als geen afval te creëren. Ze zijn dus
teelbaar, herbruikbaar en/of recycleerbaar.

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

Wie koopt, verkoopt of bouwt, passeert
onvermijdelijk de notaris. Wil dit ook zeggen
dat een notaris daardoor een duidelijk beeld
heeft van wat reilt en zeilt in immoland? Bouwen
mensen anders dan vroeger? En hoe liggen oude
woningen in de markt? Is Esen een aantrekkelijke
woonplaats? Vragen genoeg. We nodigden
Jasmine Roels, notaris in Esen, uit voor een
gesprek.

In uw kantoor komen veel kopers en
verkopers van woningen samen. Hebt
u zicht op het percentage nieuwbouw
versus bestaande woningen dat
verkocht wordt?
Dat is een moeilijke vraag. Ik heb natuurlijk alleen
zicht op wat er zich op mijn kantoor afspeelt.
Gebaseerd op mijn gevoel, want ik heb daar geen
exacte cijfers over, zou ik zeggen zo’n 10 procent
nieuwbouw/bouwgrond en 90 procent bestaande
woningen.

“Mensen kennen eigenlijk
vooral de zaken die
op korte termijn een invloed
hebben op hun budget.”

Grijpen mensen de aankoop van een
woning vaak aan om energiezuinig te
renoveren? Of merkt u dat daar weinig
geld voor overblijft?
Veel kopers merken op dat zij bepaalde
verbeteringswerken zullen uitvoeren aan de woning,
zoals de vervanging van een stookolietank door
een gasketel, het aanbrengen van dakisolatie of het
plaatsen van nieuwe ramen bijvoorbeeld. Maar echt
doorgedreven energetisch renoveren, en ik heb
het dan over een zonneboiler, zonnepanelen of een
warmtepomp, lijkt voor velen een ver-van-mijn-bedshow.

WIL JE MEER WETEN OVER DEZE MATERIALEN
EN HUN SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN?

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.

— Jasmine Roels

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.

Merkt u dat kopers zich bewust zijn
van alle voordelen die een renovatie
kan bieden?
Hmm. Ja en neen. Veel maatregelen zijn totaal niet
gekend. De meeste kopers kennen vooral de zaken
die op korte termijn een invloed hebben op hun
budget, zoals de nieuwe btw-maatregel voor sloop
en heropbouw, het feit dat er vermindering van
onroerende voorheffing mogelijk is ingevolge het
E-peil*, de energielening of de mogelijkheid tot
een verlaagd tarief voor de registratiebelasting

bij de aankoop. Anderzijds zijn er ontzettend veel
kopers die denken dat ze geen aanspraak kunnen
maken op een eventuele premie. En dat is spijtig.
Wie kijkt op www.premiezoeker.be wordt vaak al
een stuk wijzer.
Maar zelfs onder de kopers die de moeite nemen
om zich te informeren op deze website, is er toch
een aantal dat afhaakt, omwille van de ‘paperassen’
die hen afschrikken. Bovendien hoor ik ook
vaak de (onterechte) vrees dat het kadastraal
inkomen kan worden herzien nadat energetische
verbeteringswerken werden uitgevoerd.
* De nieuwe btw-maatregel op sloop en herbouw
zegt dat wie een woning koopt om die volledig af
te breken en vervolgens opnieuw te bouwen, kan
genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in
plaats van 21%. Er bestaat ook een Vlaamse variant,
de sloop en herbouwpremie.
Het E-peil wordt gebruikt om het energieverbruik
van een woning of kantoor aan te geven. Hoe lager
het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Het EPC* licht de koper in over de
energetische kwaliteit van de woning
door hieraan een score toe te kennen.
Hechten bewoners hier belang aan?
Huurders en bewoners zeker. En de laatste jaren
merk ik dat ook steeds meer kandidaat-kopers een
goede EPC-score waarderen, zeker als ze niet van
plan zijn om grote renovatiewerken uit te voeren.
EPC staat voor energieprestatiecertificaat. Wie een
huis wil verkopen, moet dit verplicht laten opmaken.
Het zegt de kandidaat-koper hoe energiezuinig een
woning is.

Een lagere EPC-waarde zou leiden tot
een lagere verkoopprijs. Stellen jullie
dit ook vast?
Wanneer een woning daadwerkelijk verkocht wordt
als ‘instapklaar’, dan heeft een goede EPC-waarde
inderdaad een gunstige invloed op de prijs. Meestal
is het ook zo dat een oude woning gelijk staat aan
een slechte EPC-score, waardoor de prijs gaat dalen
ten opzichte van een nieuwere woning met een
betere score. Maar om nu te zeggen dat de EPCwaarde echt doorslaggevend is bij de prijszetting?
Neen, toch zeker niet in onze streek. Je kan er
vooral zelf veel mee besparen op je energiefactuur.

“De aanwezigheid
van een basisschool
is cruciaal als je
jonge gezinnen wilt
aantrekken.”

Denkt u dat mobiliteit een thema is
waar jonge gezinnen rekening mee
houden bij de aankoop van een woning?
De Westhoek staat bekend als ‘ver van
alles’…
Wie hier komt wonen, weet dat hij zich niet
moet richten op het openbaar vervoer voor
verplaatsingen. Wat volgens mij een grotere rol
speelt voor jonge gezinnen is de aanwezigheid

van een basisschool in het dorp. Voor oudere
mensen is het dan weer van belang dat ze op
wandelafstand wonen van een bakker of een slager.
Een vlucht uit de gemeentes of dorpen waar alle
basisvoorzieningen aanwezig zijn, zie ik niet direct
gebeuren. Is er geen enkele voorziening, dan is
dat natuurlijk een andere zaak. Maar ook voor die
woningen zijn kopers. Mensen die op zoek zijn naar
rust bijvoorbeeld of tweedeverblijvers. Een groot
deel van mijn klanten is landbouwer en de meesten
onder hen liggen niet meteen wakker van het thema
‘mobiliteit’ natuurlijk…

De lokale besturen vinden het
belangrijk dat onze dorpen
aantrekkelijk blijven voor jongeren
en jonge gezinnen. Hoe kunnen zij
daar volgens u vanuit het woon- en
energiebeleid in slagen?
Een grote wegwijzer zetten richting het woonloket
van de stad Diksmuide (lacht). Dat is echt cruciaal.
Van daar wordt dan opnieuw doorverwezen naar
waar men moet zijn. Misschien is het zinvol om bij
iedere domiciliewijziging standaard een brochure
mee te geven? Of men kan folders verspreiden
onder notarissen voor in de wachtzalen?

Energieke Dorpen wil extra inzetten op
dorpen in de Westhoek. Waarom steun
je dit project?
Sowieso is het heerlijk wonen in de Westhoek.
Het woonbeleid en wonen tout court hebben mij
altijd al geïnteresseerd. Een project dat de situatie
voor mens en milieu wil verbeteren, kan ik alleen
toejuichen.

ENERGIEPREMIES

Een

een beetje beter.

Nieuw in 2021!

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.

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 €

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.

PREMIES VOOR ISOLEREN
In Vlaanderen kan je via de netbeheerder Fluvius 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.

• isolerende beglazing:
van 8 naar 16 euro per m²
• buitenmuurisolatie:
van 15 naar 30 euro per m².

Kijk op www.premiezoeker.be

VOOR VRAGEN OF HULP
BIJ HET AANVRAGEN VAN PREMIES
KAN JE TERECHT BIJ WOONWINKEL WEST
Heernisse 6, Diksmuide
Maandag van 9u tot 12u
Donderdag van 9u tot 12u
Je kan de dienst bereiken via
051 51 93 53 of info@woonwinkelwest.be

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

Neem de klever van je ziekenfonds en
controleer je code van 2 keer 3 cijfers.
Is het laatste cijfer een 1, dan heb je al
recht op de verhoogde tegemoetkoming.

BESTAANDE
ENERGIEPREMIES
WORDEN VANAF
2021 VERHOOGT

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.

woning (E/F)

bij een ongeluk
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:

RENTELOOS RENOVATIEKREDIET

Labelpremie

geluk

Het kan altijd nog

• extra premie van 8 euro per m²
bij dak- en buitenmuurisolatie in
combinatie met asbestverwijdering

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%.

VERHOOGDE PREMIES

Tjabbe Beauprez uit Langemark en zijn vriendin zijn
eerder toevallig in Esen toegekomen.
Ze zochten een woning niet te ver van zijn werk als
leerkracht buitengewoon onderwijs in Koekelare
en op een gerieflijke afstand van de winkels en
stadsdiensten van Diksmuide. We kunnen Tjabbe
omschrijven als een jonge twintiger, virtuoos op
de Vlaamse doedelzak en liefhebber van fijne
streekbieren. Een aangename mens met een meer
dan gewone interesse in technologie, en met twee
flinke handen aan het lijf. Dat heeft hij gemeen met
zijn vader en zijn schoonvader.
Tjabbe heeft zijn stek gevonden in een woning
die van 1996 dateert. Een recent huis, al is dat wel
relatief. De isolatie was oké maar ook niet meer
dan dat. Het EPC-niveau zat goed maar was niet
uitstekend. En de dubbele beglazing van 1996 is niet
meer te vergelijken met de prestaties van het glas
van vandaag. Het dak kende 18 cm isolatie maar met
een R-waarde van 3,6. Een R-waarde geeft aan hoe
goed een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte
thermisch isoleert. Vloer - en spouwisolatie waren er
niet, maar op het dak lagen 14 ideaal gepositioneerde
zonnepanelen.
Dat kan beter, dacht Tjabbe, en hij voegde de daad
bij het woord. “De dakisolatie verving ik met een even
dikke laag en met een dampscherm. Ze kent nu een
veel hogere R-waarde van 5,6. De zijwanden werkte ik
netjes af met gyproc.” vertelt Tjabbe. De overschotjes
van de isolatie werkte hij in aan de zijkanten van de
garagepoort. Hierdoor is er minder tocht in de garage
en berging.
Tjabbe richtte de woning in naar eigen smaak
en maakte van de gelegenheid gebruik om de
energieprestaties verder op te krikken. “Nu is het
goede moment om dat allemaal te doen”, zegt hij. “Nu
heb ik de ideale leeftijd voor dergelijke investeringen,
waarvan ik mijn hele leven lang kan genieten.”
“We doen alle werken zelf. Vader en schoonvader
steken meer dan één handje toe, en ik trommel ook
vrienden en kennissen op om te komen helpen.
Ik ga dan ook regelmatig bij hen meewerken aan hun
huizen.” Stapsgewijs werkt Tjabbe verder aan zijn
energiezuinige woning. Op zijn verlanglijstje staan
nog het aanleggen van vloerisolatie, het vernieuwen
van een dak-oversteek die niet goed dicht is en

extra isoleren om een koudebrug weg te werken.
Hij zal ook nog 28 m2 dubbel glas vervangen door
hoogrendementsglas. “En door de tuin leg ik een
kabel om later een elektrisch voertuig mee te kunnen
opladen”, glimlacht hij.
Tjabbe had een gesprek met Woonwinkel West over
mogelijke premies voor zijn energie-investeringen.
Doordat de EPC-waarde van het gebouw al best oké
was, kan hij op niet veel subsidie rekenen. Wel op de
isolatiepremie. Jammer eigenlijk, want die EPC-waarde
kan hij toch nog een flink stuk naar beneden krijgen.
Hij heeft een gezonde houding tegenover subsidies.
“Wanneer ik mijn kosten bereken, hou ik geen
rekening met subsidies. Krijg ik ze toch, dan is dat een
mooi meegenomen bonus.”
Tjabbe heeft ook advies aangevraagd via het project
energieke dorpen. Binnenkort komt een adviseur
langs. Hij wil extra informatie over materialen en
technieken. “Normaal zou ik naar een bouwbeurs
gaan, maar nu is het behelpen met wat foto’s op
internet… Wat hulp om de weg te vinden is vandaag
zeer welkom.”
Zelf monitort hij goed het verbruik van zijn
elektriciteit. “Ik heb drie energiemeters die regelmatig
van apparaat wisselen” zegt hij. “Een energiemeter is
niet duur, en kan je heel wat wijzer maken.
Zo ontdekte ik dat de diepvriezer van oma een échte
energieslokop was.”
In de korte periode die hij hier woont heeft Tjabbe al
heel wat domotica geplaatst. De lampen, de televisie
en sommige stopcontacten zijn slim. “Als we het huis
verlaten valt alles uit. En ik kan steeds via een app
zien of er ergens toch nog een lamp brandt en ze
van op afstand uitzetten. Dat spaart heel wat stroom
uit”, weet Tjabbe. Ook de verwarming wordt met
domotica aangestuurd, wat veel zuiniger is dan de
simpele thermostaat die er hing. “Het systeem is
ook zelflerend. Op basis van ons gedrag weet het na
een tijdje wanneer het moet starten met verwarmen
en tegen welke temperatuur. Zo kan het systeem
optimaal gebruik van trage opwarming, ideaal voor
een condensatieketel.”
Je hoeft dus geen stokoud huis te renoveren om grote
energiewinsten te maken. Ook in een redelijk recent
huis kan nog heel wat bereikt worden. Zeker voor een
handige harry als Tjabbe.

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 WestVlaanderen. 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.

De mensen achter het papier
Naam:

Jolien
Demeulenaere

Leeftijd:

28

Afkomstig uit:

Esen

Samen met:

Dieter Debruyne

Papa/mama van:

Daar zullen we in
augustus meer over
kunnen vertellen

😊

Naam:

Dieter Debruyne

Leeftijd:

30

Afkomstig uit:

Ichtegem

Samen met:

Jolien
Demeulenaere

Papa/mama van:

Daar zullen we in
augustus meer over
kunnen vertellen

😊

stavingsdocumenten omtrent de aanwezige
isolatie. Als energiedeskundige dienen wij hiervan
bewijsmateriaal te verzamelen aan de hand van
facturen, foto’s ter plaatse en vroegere premieaanvragen. Belangrijk is dat steeds zoveel mogelijk
documentatie bijgehouden wordt van de woning,
eventueel in het postinverventiedossier.”

Met de warmtefoto willen we inwoners
inzicht geven in de energieverliezen
van de woning. Isoleren is de oplossing.
Hoe belangrijk is/of hoe zwaar weegt
isolatie door in de energiescore van het
EPC?
Jolien: “Het isoleren van een woning is een
belangrijke factor, dat is duidelijk. Hierbij wegen
dakisolatie en buitenschrijnwerk veruit het
zwaarste door. Maar het is natuurlijk ook belangrijk
energiezuinige verwarmingstechnieken te voorzien
om het energieverbruik te beperken.”

Een energieprestatiecertificaat of EPC zegt een
(ver)koper hoe energiezuinig een gebouw is. Het
vertelt je bijvoorbeeld hoe goed het gebouw
geïsoleerd is en welke verwarmingsinstallatie
er aanwezig is. Tegenwoordig wordt het EPC
standaard meegegeven bij de verkoop van een
woning. Maar wie zijn de mensen die zo’n EPC
opstellen? En hoe word je EPC-deskundige?
In de kruisstraat in Esen ligt het kantoor
‘Jeba Consulting’ van Dieter Debruyne en
Jolien Demeulenaere. Hun job bestaat erin om
certificaten af te leveren. Zo maken ze verslagen
over hoe luchtdicht een gebouw is of hoe goed
geventileerd. Maar daarnaast schrijven ze dus ook
energieprestatiecertificaten.

Wat is een EPC eigenlijk?
Jolien: “Een EPC-attest geeft – in de mate van het
mogelijke – aan hoe energiezuinig een woning op
vandaag is. Voor alle duidelijkheid, want mensen
vergissen zich hier soms in: een EPC houdt geen
rekening met het effectief energieverbruik van een
woning. Dat is immers afhankelijk van gezin tot gezin.
De één heeft het al liever wat warmer dan de ander.
Een EPC houdt enkel rekening met de gekende
isolatie en technieken, zoals verwarming, sanitair
warm water, ventilatie, koeling en hernieuwbare
energie. EPC-attesten geven niet altijd de volledige
realiteit weer. We zien vaak dat er in een woning wel
degelijk isolatie aanwezig is maar dat de eigenaar dat
niet meer kan aantonen met een factuur. Dan doen
wij ons best om alles zo gedetailleerd mogelijk uit te
zoeken en te verwerken.”

Hoe lang zijn jullie al EPC-deskundigen?
Dieter: “Jolien is sinds 2014 aan de slag als
Energiedeskundige. In 2017 begonnen we met ons
eigen bedrijf en toen rolde ik geleidelijk aan ook
in de zaak. Sinds 2019 werk ik hier ook fulltime.
Eigenlijk zijn we gestart als EPB-verslaggever,
waarbij we ook de bijhorende metingen zoals
luchtdichtheidsmetingen en ventilatiemetingen

uitvoeren. De opmaak van EPC-attesten is hier als
aanvulling bijgekomen om onze vaste klanten verder
te kunnen helpen. Ondertussen hebben we ons
bijgeschoold tot veiligheidscoördinator. Zo kunnen
we een ‘volledig’ pakket aanbieden voor mensen die
willen bouwen of verbouwen.”

Wat staat er zoal in een EPC?
Dieter: “Sinds 2019 is het attest volledig vernieuwd
en is er heel wat extra informatie bijgekomen. Naast
de effectieve EPC-score wordt nu ook meegegeven
welke delen van de woning al goed geïsoleerd
zijn en welke nog moeten worden aangepakt. Het
nieuwe attest geeft ook tips over hoe je de woning
energiezuiniger kan maken.”

Wanneer is een EPC verplicht?
Jolien: “Een EPC-attest is verplicht bij het verkopen
of verhuren van een wooneenheid, kleine nietresidentiële ruimtes en gemeenschappelijke delen
bij appartementen. Maar in Vlaanderen moeten
nieuwbouw en verbouwingen waarvoor een
vergunning of melding vereist is, ook aan bepaalde
energienormen voldoen. Ook hiervoor maken wij een
EPC-certificaat op.”

Is het EPC al goed ingeburgerd volgens
jullie? Weten mensen wat dit is?
Jolien: “We merken dat dit vroeger eerder een
formaliteit was, maar dat er stilaan meer en meer
aandacht besteed wordt aan het document door
zowel koper als verkoper.”

Wat zijn veel voorkomende problemen
in functie van opmaak EPC, waar
liggen de moeilijkheden, wat zijn
aandachtspunten, ...?
Dieter: “Zoals eerder aangehaald zit het grootste
probleem in het verzamelen van de nodige

Misschien een delicate vraag maar wat
is de kostprijs van de opmaak van een
EPC?
Jolien: “Afhankelijk van het type woning en de
totaliteit van de opdracht, begint dit vanaf 175 euro.”

Jullie zijn voor het werk dagdagelijks
bezig met energie. Hebben jullie hiervoor
ook aandacht in de eigen woning?
Dieter: “Bij het bouwen van onze woning hebben wij
hier uiteraard aandacht aan besteed. Het is wel niet
zo dat wij ons op één punt hebben geconcentreerd.
Neen, we hebben veeleer een evenwicht gezocht
tussen de voorziene isolatie, technieken en
luchtdichtheid van de woning. Onze woning is nu een
energie- en CO2-neutraal huis, met een score onder
de E0.

Heb je op basis van je ervaring als EPCdeskundigen tips die je wilt delen met
inwoners van Esen die in de toekomst
willen investeren in energiezuinige
maatregelen?

Wil je

advies

bij het isoleren
of renoveren van
jouw woning?

Dan kan je Dieter en Jolien contacteren op:
jeba-consulting@outlook.com
Of via telefoon:
Jolien 0491 115 116 - Dieter 0494 115 116

van Energieke Dorpen?

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.
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?
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.

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.

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.

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.

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.

PRIVATE VERHUURDERS
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 Esen 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.

Jolien: “Wij raden vooral aan om een duidelijk
plan van aanpak op te maken om de woning
energiezuiniger te maken en hiervoor ook de juiste
begeleiding te zoeken. Denk maar aan een architect,
renovatiecoach of bouwcoördinator. Samen sta je
sterker.”

Zit je na het lezen van dit artikel met
vragen?

Wat mag ESEN
nog verwachten

ONDERZOEK OPRICHTEN LOKALE ENERGIEGEMEENSCHAP

VRAAG JE GRATIS ADVIES AAN

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.

bij Jan Leicher
jan.leicher@west-vlaanderen.be
051 51 94 32

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 Esen schreven 97 gezinnen zich in, 69 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 Esen?
Jan Leicher
Provincie West-Vlaanderen
051 51 94 32
Jan.Leicher@west-vlaanderen.be
Patricia Taveirne
Stad Diksmuide
051 793 142
Patricia.Taveirne@diksmuide.be

WAT IS ENERGIEKE DORPEN?
Energieke Dorpen is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de
stad Diksmuide 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

