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WATOU houdt
van duurzame energie
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.
13 gezinnen hebben dit apparaat al, en nog eens 35
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 technologie
goed uitkomen.
Uiteraard begint duurzame energie in huis met een
goede isolatie. Volledige muurisolatie vinden we bij
46 huishoudens, gedeeltelijke bij 19 huishoudens.
Geen muurisolatie is er bij 39 huishoudens en 8
weten het eigenlijk niet. 9 hebben wel interesse
in muurisolatie maar toch kunnen we hier nog
verbeteren. Muurisolatie is echt wel aan iedereen
aan te raden.

Dat Watou een energiek dorp is, wisten we
al. Hier leeft iets. En dat werd nog maar eens
bevestigd door de enquête ‘Wij zijn energiek
Watou’ die we in oktober en november vorig jaar
afnamen bij de inwoners. Van de 620 huishoudens
die we in Watou aanschreven, vulden er 112 de
enquête in. Een cijfer voldoende om ons een
beeld te kunnen vormen van hoe de gemeente
ervoor staat. Dank aan de 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 Watou 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 elektrische verwarming.
Als aanvullend, tweede verwarmingssysteem duikt
de houtkachel op.
Zonnepanelen zijn redelijk vertegenwoordigd.
Ze liggen op de daken van 38 van de 112 woningen
die reageerden. Dat is een derde. Wil dit zeggen
dat effectief een derde van de daken in Watou 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 Watou wellicht bovengemiddeld scoort, zélfs als
de mensen die de enquête niet invulden, minder of
geen zonnepanelen zouden hebben. Want, Vlaamse

Dakisolatie of isolatie van de zoldervloer zijn populairder. Volledige dakisolatie vinden we in 84 huishoudens, gedeeltelijke in 13. 15 gezinnen hebben
geen dakisolatie. Drie respondenten willen meer
info. We bereiken hier dus bijna het maximum. 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.
〉〉〉 Lees verder op pagina 3

“We kunnen Watou
omschrijven als een dorp
dat van de zon houdt
maar de zonneboiler
nog wat moet leren
ontdekken.”
cijfers leren ons dat op 1000 gezinnen er slechts
90 effectief zonnepanelen op hun dak hebben.
Boeiend is ook dat nog eens 25 huishoudens in
Watou aangeven zonnepanelen wel interessant
te vinden. Misschien maken ook zij de stap
naar deze duurzame energie. Watou wordt een
zonnedorp, zo blijkt.
De enquête werd afgenomen nog voor de
herrie rond de afgeschafte terugdraaiende
teller. Misschien is er daardoor nu wat meer
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ENERGIEKE DORPEN IS EEN INITIATIEF VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, DE STEDEN DIKSMUIDE, POPERINGE EN VEURNE. bel glas in je ramen?
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Hoe verwarm je jouw

WATOU
Energiek Dorp
IN DE WESTHOEK
“Klimaatacties
zijn belangrijk voor
zowel de huidige
als de toekomstige
inwoners van
de stad”

huis?

(Je kunt meerdere keuz
es maken.)

〉〉〉 Vervolg van pagina 1
Vloerisolatie scoort minder goed, logisch je
breekt niet zomaar je vloer open. 35 huishoudens
beschikken over een volledige vloerisolatie. 15
hebben een gedeeltelijke vloerisolatie en 62
huishoudens hebben helemaal niets. Hier ligt dus
een stevige kans om de huizen in Watou beter
te maken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een
totaalrenovatie. Toch geven slechts tien gezinnen
aan hier interesse in te hebben. Er is dus nog werk
aan de winkel.
Het Burgemeestersconvenant. Een moeilijke naam voor een engagement
dat steden en gemeenten samen aangaan om de klimaatopwarming een halt
toe te roepen. Poperinge, Diksmuide en Veurne 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 Klaas
Verbeke over het waarom en hoe van deze actie.

Meneer Verbeke, de stad Poperinge ondertekende het
burgemeestersconvenant. Waarom is dat belangrijk?
Het is een engagement dat je als stad aangaat om de klimaatverandering tegen
te gaan. En dat is vandaag de dag erg nodig. Onze stad is toegetreden in 2015
en heeft zich daarmee achter het doel van de Europese Unie geschaard om tegen
2020 zijn CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen. We maakten daarvoor
samen met onze buren uit Ieper een klimaatplan op. Nu willen we verdergaan
en kijken we richting 2030. We willen in Poperinge tegen dan niet alleen een
vermindering van de CO2-uitstoot van 40 procent, neen, we willen ons ook gaan
aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Klimaatadaptie heet dat.

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.

centrale verwarming
op gas

warmtepomp

gasconvectoren

“Zonnepanelen
zijn redelijk
vertegenwoordigd.
Ze liggen op de
daken van 38 van de
112 woningen 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,
dat stukken beter is dan dubbelglas uit bijvoorbeeld
1985.
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 Watou begint dit besef langzaam bij de mensen te groeien, ook al zijn er nu nog
maar tien huizen met een warmtepomp.

Heb je interesse in

houtkachel

pelletkachel

elektrische verwarm
ing

kolenkachel

infraroodstraler

één of meerdere van

Hebben de inwoners van Poperinge ook rechtstreeks voordeel
bij die klimaatacties?
— Klaas Verbeke, Schepen Stad Poperinge

Uiteraard. De klimaatverandering is dan wel een mondiaal probleem, ook wij
dragen er de gevolgen van. Denk maar aan hitte, droogte of overstromingen.
Klimaatacties zijn belangrijk voor zowel de huidige als de toekomstige inwoners
van de stad. Ze kunnen zelfs heel rechtstreeks voordelen bieden. Investeren
in energiezuinige oplossingen voor onze huizen, heeft als direct gevolg dat de
energiekost van de mensen serieus daalt. Win-win is dat.

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.

Wat vindt u van het project Energieke Dorpen?
Ik vind het een zeer lovenswaardig project. We willen zowel de inwoners, de
verenigingen en de ondernemers aanmoedigen om samen aan de slag te gaan
rond het thema energiebesparing. Ervaringen delen en tips uitwisselen is hierbij
erg welkom. Mensen hebben zo niet het gevoel voor alles alleen te staan. En het
gaat ook niet enkel over louter informeren. Neen, we willen mensen ook effectief
betrekken bij het project. Wie bespaart op zijn energiekost, verhoogt immers zijn
wooncomfort. Dat is wat we willen bereiken.

Wat betekent Energieke Dorpen voor de inwoners van Watou?
Het betekent dat er voor de inwoners heel wat tools klaarliggen die zij kunnen
gebruiken om te werken aan hun energieverbruik. Eentje ervan is de gevelscan
die is uitgevoerd. Daarmee kunnen de mensen zien waar warmte ontsnapt uit hun
woning. Maar Energieke Dorpen betekent ook dat we willen luisteren naar de
mensen. Naar hun vragen, hun ideeën, hun noden,…

Het succes van Energieke Dorpen hangt dus ook af van de
inwoners zelf, wat hoop je te bereiken?
We hopen vooral dat we erin slagen om zoveel mogelijk inwoners te overtuigen
om met hun energieverbruik aan de slag te gaan. Ergens hoop ik ook dat mensen
nu ook beter de weg vinden naar allerhande middelen die energiebesparend zijn.
In Poperinge zijn de huishoudens verantwoordelijk voor 29 procent van de totale
CO2-uitstoot op ons grondgebied en 81 procent van het energieverbruik in onze
woningen gaat naar verwarming. Met elke inwoner, die in zijn of haar woning moeite
doet om energie te besparen, zetten we een mooie stap in de goede richting.

De correcte antwoorden vindt u op www.energiekdorpwatou.be

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

anders (vul in)

……..
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persoonlijke situatie
Indien je één van bove
.
nstaande vakjes heb
t aangevinkt, gelieve
je contactgegevens
in te vullen.
Voornaam en naam:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………
…………………………………….…
Telefoonnummer: ………
……………..…………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Mailadres: ………………
………………………………
………………………………………
…………………… @ ………………
………………………………………
………………………………………
…………………….….………

Test je energiekennis

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

open haard

Contact

Hoe kwamen de acties van het lokale klimaatplan tot stand?
We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij de opmaak van ons nieuw
klimaatplan. Verschillende stadsdiensten denken mee na over mogelijke acties.
Ook bewonersplatforms en stedelijke adviesraden werden in maart gevraagd
om insteken te geven. En tegen de zomer krijgen alle inwoners van Poperinge
eveneens de mogelijkheid om deel te nemen aan een onlinebevraging.

petroleumkachel

bovenstaande verw
armingstoestellen?
Noteer dit hieronder.
……………..…………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………

We kunnen Watou 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 heeft vervangen, maar de muren en
zeker de vloeren nog wat beter kan isoleren.
Een dorp ook dat uitkijkt naar een toekomst met

De laatste vraag: wie wil meewerken aan het project
om Watou op vlak van energie beter te maken? We

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

WATOU
in the
picture

Watou
onder de
scanner

GEVELVERHALEN
Op 7 december reed de thermocar door Watou 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.

Klein maar fijn dorpje in de Westhoek. Thuis van vele gezinnen die wel wat beters te doen hebben
dan hun geld letterlijk door ramen en deuren te gooien. Stijn Vanacker was één van de vrijwilligers
die de warmtefoto’s van het Energieke Dorp Watou mee hielpen interpreteren.

Hoelang woon je al in Watou, Stijn?
Al mijn hele leven. Mijn ouders zijn rasechte
Watounaars en ik ben hier gebleven. Ik voel mij
hier goed.

Jij was mede door je huidige
situatie erg geïnteresseerd in dit
project
Op 7 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.

We organiseerden reeds twee zitdagen in Watou.
Omwille van de geldende coronamaatregelen
moesten we de capaciteit beperken en werd de
laatste zitdag geannuleerd. 66 gezinnen werden
reeds geholpen met de interpretatie van hun foto.
5 inwoners vroegen om advies.
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 07/06 tussen 14:00 en 16:30 in
OC de Bollaard, Winnezeelestraat 18, Watou
• Maandag 14/06 tussen 14:00 en 16:30
in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, Poperinge
• Maandag 21/06 tussen 14:00 en 16:30
in OC De Bollaard, Veurnestraat 22, Watou

INSCHRIJVEN
Inschrijven is noodzakelijk via
• www.energiekdorpwatou.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.

Dank je wel Watou!

Zes inwoners uit Watou volgden de
opleiding thermografie.
Drie van hen boden assistentie
op de zitdagen.
Bedankt voor jullie inzet!

Stijn Vancker, Pang Pie Kok
en Jan Daschot

Het is een goed instrument. Het interpreteren
is wel geen sinecure. Er zijn zoveel combinaties
mogelijk en daarom is het goed dat de bewoners zelf een woordje uitleg konden geven.
Samen geraakten we er meestal wel uit.

Hoe waren de reacties van de
inwoners?
De mensen waren zeer geïnteresseerd. De grote
pijnpunten, als die er waren, kenden de bewoners natuurlijk wel. Wat wel opviel was dat velen
versteld stonden bij het zien hoeveel warmte er
ontsnapt via de ramen. Zelfs als deze dubbele
beglazing hebben. Alleen al daarvoor vind ik
Energieke Dorpen een geslaagd project.

De mening van expert Jeroen Verbeke
van de wvi

Rudy woont in het beschermd dorpsgezicht. Zijn dak is geïsoleerd
met 12 tot 16 centimer glaswol. De ruimte onder het dak is
slecht afgesloten van het gelijkvloers. Een deel van de warmte
van beneden verdwijnt dus richting dak. Toch ziet Rudy geen
warmteverlies via het dak. Met het dak zit het wel snor, denkt hij.
De rest van het huis zal een probleem zijn qua warmteverlies,
vermoedt Rudy. Van het Agentschap Onroerend Erfgoed mag een
beschermde woning niet geïsoleerd worden langs de buitenkant
omdat de gevel zichtbaar moet blijven. De vorige eigenaars
hadden isolatie van zo’n twee centimeter dik geplaats langs de
binnenkant en vervolgens afgewerkt met OSB-platen. Alle ramen
zijn nog enkelglas. Rudi verwarmt met een condensatieketel en
een houtkachel als bijverwarming. Alle ramen geven uit op één
leefruimte. Er zijn 2 verwarmingselementen tussen de ramen.
UPDATE: We hoorden van Rudy dat hij reeds contact opnam
met het Agentschap Onroerend Erfgoed en een toestemming
kreeg om nieuwe ramen te steken. Van drie ramen beneden moet
het kader behouden blijven, de rest mag vernieuwd worden.
Voor het schrijnwerk krijgt hij een subsidie van 40% van het
Agentschap Onroerend Erfgoed( dankzij het recent goedgekeurd
beheersplan) Daarnaast kan hij beroep op premies van Fluvius
voor hoogrendementsglas.

— Stijn Vancker

BENIEUWD NAAR JOUW WARMTEFOTO?

Dat klopt. Ik ben volop bezig met het
verbouwen van mijn huis en daarom wilde
ik graag weten of ik goed bezig ben inzake
isolatie. Sowieso sta je voor heel wat keuzes als
je een woning renoveert. Niet alles is mogelijk
omdat het natuurlijk ook wel binnen een
bepaald budget moet passen. Maar het is goed
om te weten wat allemaal kan. Ook met het oog
op later. Toen ik het huis kocht was er al dubbele
beglazing, dus super isolerend glas kan nog
even wachten. Er is ook een deur die ik later wil
vervangen door een raam. Daar heb ik voorlopig
een isolatieplaat ingestoken. Mijn plan is
eigenlijk om van boven naar beneden te werken.
Dus eerst het dak isoleren en de veluxen
plaatsen. En dan enkele kleine aanpassingen
zodat ik kan verwarmen zonder al te veel verlies.
Tijdens het verbouwen hou ik wel al rekening
met toekomstige energie-investeringen. Zo wil
ik met de tijd nog mijn plafonds isoleren, een
warmtepomp plaatsen en zonnepanelen leggen.

Wat vind je van het instrument van
de warmtefoto?

De mening van Rudy

Het dak kleurt homogeen. De isolatie doet dus zijn
werk. De isolatie is goed geplaatst want we zien
geen tekenen van luchtbewegingen in de isolatie
op de warmtefoto. Minerale wol (glaswol) bestaat
uit lange vezels met daartussen stilstaande lucht.
Stilstaande lucht is een uitstekende isolator.

TIP VAN DE EXPERT
Een mogelijke oplossing
voor de muren is
een minerale wol
aan de binnenkant in
combinatie met
een Ytongsteen.

Men ziet hier duidelijk op de foto dat de ramen de
grote verliesposten zijn. Warmte wil immers altijd
uitwisselen met koudere delen. Enkelglas verliest
3 keer meer energie dan nieuw glas. (De U-waarde
van enkel glas is 3à4W/m2K in vergelijk met nieuw
glas 1.0 W/m2 K) En daar hoort natuurlijk een
hogere energiefactuur bij.
Wil men in deze woning verwarmen tot een
aangename binnentemperatuur dan betekent dit
continu stoken. Wat de muren betreft zie ik niet
heel veel warmteverlies. Dit komt dan allicht door
de beperkt aanwezige isolatie. Maar natuurlijk ook
omdat de ramen de meeste warmte doorlaten.

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

Isolatie

Op de koffie bij notaris

Bruno Vandenameele

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 Watou een
aantrekkelijke woonplaats? Vragen genoeg. We
nodigden Bruno Vandenameele, notaris in Watou,
uit voor een gesprek.

Het is heel moeilijk om daar een percentage op te
kleven omdat er geen statistieken voorhanden zijn.
Persoonlijk heb ik het gevoel dat de verhouding zo
ongeveer 1 op 5 zal zijn. Dus 20% nieuwbouw ten
opzichte van 80% bestaande woningen.

“Kant en klare
woningen liggen goed
in de markt.”

Wel, waar jonge mensen vroeger eerder
stapsgewijs renoveerden, zien we dat een grote
meerderheid van kopers dit nu direct grondig wil
doen. Anderzijds is er ook een nieuwe tendens:
investeerders kopen woningen aan, renoveren
die grondig én energiezuinig en verkopen die
vervolgens opnieuw. Kant en klare woningen liggen
goed in de markt. Wat ook opvalt is dat mensen nu
veel sneller veranderen van huis. Waar ze vroeger
bijna ‘voor het leven’ kochten, zien we dat daar
nu veel flexibeler mee wordt omgegaan. Voldoet
een woning niet meer aan hun verwachtingen, dan
verhuizen ze gewoon.

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 Habito.

Merkt u dat kopers zich bewust zijn
van alle voordelen die een renovatie
kan bieden?
De meeste kopers zijn er zich zeker van bewust dat
een woning kwaliteitsvol moet zijn en dat zowel
op vlak van energie als op vlak van comfort. Maar
of ik daarmee de indruk krijg dat fiscale voordelen
en premies of subsidies doorslaggevend zijn bij de
eindbeslissing? Neen, dat geloof ik niet. Dergelijke
voordelen worden eerder beschouwd als ‘goed

in Gent of Kortrijk. Wat jongere mensen betreft
moeten we jammer genoeg wel vaststellen dat zij
vaak in die steden blijven plakken na hun studies.

“Een basisschool in
het dorp brengt jonge
gezinnen samen.”

In uw kantoor komen veel kopers en
verkopers van woningen samen. Hebt
u zicht op het percentage nieuwbouw
versus bestaande woningen dat
verkocht wordt?

Grijpen mensen de aankoop van
een woning aan om energiezuinig te
renoveren? Of merkt u dat daar weinig
geld voor overblijft?

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

— Bruno Vandenameele

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.

meegenomen’. De recente btw-maatregel sloop
en herbouw* is daarop misschien een uitzondering
omdat hij wel degelijk een grondige impact heeft
op de bouwkost. Door die btw-verlaging komt een
budget vrij dat mogelijks geïnvesteerd kan worden
in duurdere energiezuinige oplossingen. Zonder
deze maatregel zou dat voor veel kopers misschien
budgettair niet haalbaar zijn.
* 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
onder bepaalde omstandigheden genieten van
een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.
Er bestaat ook een Vlaamse variant, de sloop en
herbouwpremie.

“Dat een oude versleten
woning een slechte
energiescore haalt, en
een recente woning
een betere, is geen
verrassing.”

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?
Een EPC is zeker een eerste aanwijzing, maar zal
meestal geen doorslaggevende rol spelen in de
beslissing om een bepaald pand aan te kopen.
Dat een oude versleten woning een slechte

energiescore haalt, en een recente woning een
betere, is geen verrassing. Maar het belang van
de EPC-score zal in de toekomst wel toenemen
volgens mij. Ook bij energetische renovaties zijn
er kwaliteitsverschillen. Iets kan er op het eerste
zicht prima uitzien, maar helemaal niet zo goed
presteren. De meeste kopers zijn niet onderlegd
om het verschil te zien tussen een kwalitatieve
energierenovatie en een minder ingrijpende.
Daarom is het EPC een goede zaak. De score wordt
gegeven door een professional en de klant kan erop
vertrouwen dat hij geen kat in een zak koopt.
* 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?
Dit lijkt mij evident. Een scherp EPC wijst er immers
op dat de woning kwaliteitsvol is gerenoveerd.
De verkoopwaarde is hierdoor uiteraard ook
groter. Het is dus niet zozeer de prijs van oude
woningen die daalt, maar eerder de prijs van goed
gerenoveerde woningen die toeneemt. Kopers
van vandaag zijn bereid meer te betalen voor
energetische kwaliteit.

Zijn landelijke dorpen nog aantrekkelijk
voor jonge gezinnen?
De verkoopmarkt van woningen in Watou is op dit
moment zeker niet slecht. We hebben periodes
gekend met veel meer leegstand dan vandaag.
Het is wel zo dat dit een markt is waar je wat meer
geduld moet oefenen als je wilt verkopen. De
vraag naar woningen is hier beperkter dan pakweg

Dat kan zijn omdat het bruisende stadsleven hen
aantrekt, maar ook omwille van praktische redenen,
zoals bijvoorbeeld de school of het werk. Watou is
gelukkig nog een relatief goed uitgerust dorp met
een basisschool. Dat is voor mij cruciaal omdat het
werkt als een bindend weefsel voor het dorp. Het
brengt jonge gezinnen samen wat dan weer goed is
voor het verenigingsleven, de handel en de horeca.
De kleinschaligheid van de school is in veel opzichten
ook een troef: kleinere klassen betekent een zeer
persoonlijke aanpak van het kind. Dat is een enorm
voordeel dat volgens mij te weinig wordt uitgespeeld.

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?
Jongeren zijn meer dan ooit, terecht, gevoelig voor
ecologische woonvormen. En die vormen worden
royaal aangeboden in de grotere steden. Wordt
het geen tijd dat we ook in eigen streek durven
inzetten op vernieuwing? Op een combinatie van
landelijk gezellig wonen en toch energieneutraal
bijvoorbeeld? Of waarom cohousing niet promoten
of kangoeroewoningen? Tijdens de lockdown beseft
iedereen toch maar al te goed wat een luxe het
is om over open ruimte te beschikken? Daarom
begrijp ik ook niet dat kortzichtige en populistische
beleidsmaatregelen, zoals de mobiscore, het
landelijk wonen bewust trachten te ontmoedigen…
* De mobiscore bepaalt hoe goed een woning
scoort qua mobiliteit. Dat gaat bijvoorbeeld over de
aanwezigheid van openbaar vervoer, maar ook over
hoe gemakkelijk je belangrijke voorzieningen kan
bereiken te voet of met de fiets.

Energieke Dorpen wil extra inzetten op
dorpen in de Westhoek. Waarom steun
je dit project?
Omdat ik het belangrijk vind dat mensen beseffen
dat landelijk wonen ook hedendaags, comfortabel
en energiezuinig kan zijn. En gewoon omdat het
hier heel fijn leven is.

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
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.
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 HABITO
Poperinge, Sociaal Huis
Veurnestraat 22, Poperinge
Maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag
op afspraak
057 34 66 00
info@habitowoonwinkel.be

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.

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.

Pang Piekok isoleert huis in

beschermd dorpsgezicht
Peter Pang Piekok is trainer bij Aviko in
Poperinge. Zo’n vijftal jaar geleden kwam hij in
Watou wonen. Hij vond een thuis en nestelde
er zich met zijn echtgenote en kindjes. “Watou
bevalt me, hier wil ik graag blijven wonen.”
Pang kocht een tweede pand aan in het
beschermde dorpsgezicht om er een kinderopvang
op te starten en er na verloop van tijd ook te
gaan wonen. Een pand waar echter veel werk aan
was. De structuur moest versterkt worden, het
wooncomfort moest omhoog en voor de kindjes is
er nood aan een grotere ruimte.
Een energiezuinig huis is belangrijk: “Elke cent
die je gebruikt voor verwarming kan je nergens
anders aan besteden. Het is wat gek om geld,
letterlijk, langs de ramen buiten te gooien.” Dak,
tussenverdieping en achtergevel werden geïsoleerd.
Ook de tussenwanden om de delen die niet hoeven

Naam:

Pang PieKok

Leeftijd:

34 jaar

Beroep:

trainer

Afkomstig van: Antwerpen
papa van:

Abel, Maxim en Meia

Woont in Watou omdat: zijn grote
liefde Carmen hier
woonde

verwarmd te worden af te scheiden. Maar de
voorgevel niet. ”Dat was structureel niet eenvoudig,
en Onroerend Erfgoed legt voorwaarden op die dat
bemoeilijken”.
De architect was een grote hulp. Hij contacteerde
de aannemers en had verstand van de te gebruiken
materialen. Pang hoopt op meer comfort en
lagere stookkosten, maar dat kan hij nu nog niet
inschatten. De werken zijn immers nog volop bezig.

Wat mag WATOU
nog verwachten
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

Pang zocht op het internet naar premies en
ontdekte dat hij beroep kan doen op premies voor
hoogrendementsglas, dakisolatie en vloerisolatie.
Wie dit liever niet alleen doet, kan terecht bij
woonwinkel Habito. Pang: “Hopelijk maken de
premies een verschil op het einde van de rekening.
Ik zou sowieso de werken doorgezet hebben,
maar als er een premie is, is dat uiteraard mooi
meegenomen.”

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

2 uur stoken, 24 uur warm
dat ze grote lasten kunnen dragen, ook bij grote
overbruggingen. De liggers werden afgewerkt met
houtwolplaat en een damprem.

In de Vuileseulestraat (nummer 7) staat het huis
van Geert Coudijzer. Anderhalf tot twee uur
stoken en de woning is behaaglijk warm. Maar
dat is niet altijd zo geweest. “Toen we hier
kwamen wonen in 1989, waaide het van voor
naar binnen en van achter naar buiten”, lacht
Geert. De renovatie deed hij stap voor stap. Hij
legt ons uit hoe dat ging.

Voor de isolatie van de muren hebben we gebruikt
gemaakt van hennepblokken. Die blokken bestaan
uit hennep, water en kalk. Je lijmt ze aan elkaar en
verankert ze aan de muur. De isolatiewaarde van
hennep is iets lager waardoor je wat dikker moet
gaan. Maar zowel hennep als kalk hebben een
uitstekende vochtregulerende werking, waardoor
het vocht gemakkelijker weg kan. Hennepblokken
hebben daarnaast een zeer goed warmte- en
geluidsisolerend vermogen wat het wooncomfort
ten goede komt. Bovendien zijn ze 100% natuurlijk,
recycleerbaar en is de productie energie-arm.

Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit Dadizele, maar
ik woon ondertussen al zo’n dertig jaar in Watou.
In die tijd ben niet alleen ik veranderd, ook mijn
huis kreeg een stevige facelift. Begin de jaren
’90 pakten we een deel van de dakstructuur aan,
die bestond uit palen (kepers) van dennenhout.
Het dak kreeg sandwichpanelen. Die bestaan uit
Multiplexpanelen met daartussen een isolerende
kern. Ze danken hun naam aan de manier van
ontwikkelen: de twee buitenplaten ‘sandwichen’ de
isolerende kern.
Zo’n tien jaar geleden was het schrijnwerk aan de
beurt. De oude ramen en deuren moesten plaats
maken voor nieuwe met superisolerend glas.
Toen voelden we dat de woning echt een pak
luchtdichter werd. In het dak van de keuken werden
papiervlokken geblazen. We gebruikten daarvoor
I-liggers. Deze hebben een kernplaat van lijmvrije
hardboardplaten en een flens boven en onder van
gelamineerd fineerhout. Omdat het aandeel hout in
deze I-liggers kleiner is, kan je koudebruggen beter
vermijden. Ze hebben bovendien het voordeel

Als laatste was het resterende deel van het
dak aan de beurt en werd ook het dak met de
sandwichpanelen opnieuw onder handen genomen.
Dat werd volledig afgepakt en uitgedikt naar
buiten toe. Zo kon het dak mooi aansluiten op de
geïsoleerde muren.

“Zowel hennep als
kalk hebben een
vochtregulerende
werking”

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.
kort staat er ook een finoven die is afgewerkt
met leem. De finoven is een houtkachel van
het type speksteenkachel en vervangt nu de
centrale verwarming op gas. De warmte van
het vuur wordt opgeslagen in de stenen en het
leem. Voordeel van leem is ook hier dat het
een goede vochtregulerende werking heeft.

“Mijn huis is
het bewijs dat
ecologische materialen
zeer goed werken”

Ook hier hebben we papiervlokken ingeblazen.
De dakvensters hebben allemaal driedubbel glas.

Twee uur stoken volstaat bij ons om het
huis vierentwintig uur warm te houden. En
na die vierentwintig uur is de temperatuur
met één graadje gezakt, ook op de koudste
winterdagen. Knap toch om dit te bereiken
met ecologische materialen?

We verwarmden vroeger uitsluitend met gas. En
het verschil na de isolatiewerken was stuitend. Waar
we voorheen drie à vier keer per jaar onze gastank
moesten laten vullen, volstond dit nu met één keer.
Een serieuze besparing, als je het mij vraagt. Sinds

Er zou veel meer aandacht moeten besteed
worden aan deze manier van isoleren tijdens
de opleiding van onze toekomstige architecten
en aannemers. Mijn huis is het levende bewijs
dat het zeer goed werkt.

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.

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 Watou 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 Watou schreven 83 gezinnen zich in, 76 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 Watou?
Jan Leicher
Provincie West-Vlaanderen
051 51 94 32
Jan.Leicher@west-vlaanderen.be
Günther Goudeseune
Stad Poperinge
057 34 66 00
Gunther.Goudeseune@poperinge.be

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

