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Voorwoord

Beste EnergieKe lezer

Het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC 
is een echte wake-up call. De kans is immers reëel 
dat de aarde tegen het midden van de eeuw 1,5°C 
warmer zal zijn. Maar met de juiste ingrepen kan de 
verdere opwarming beperkt blijven. 

Heel wat gemeenten in onze regio ondertekenden 
het Burgemeestersconvenant om minder CO2-
uitstoot te realiseren tegen 2030.

Lees in deze krant wat je zelf kan doen en hoe wij 
jou hierin kunnen begeleiden en ondersteunen.
Je vindt er alvast tips over: lokale producten, jouw 
keuze van de juiste energieleverancier en een plan 
om jouw woning klimaatproof te maken.

Ook onze EnergieKe loketten staan je graag met 
raad en daad bij. 
Kom langs in één van onze loketten in jouw buurt 
met al je vragen rond renoveren, energiebesparen 
en onafhankelijk advies.

Veel leesplezier

Rik Frans
Voorzitter IGEAN 
dienstverlening

Samen besparen 

Regenwatertonnen
Door het regenwater tijdens een regenbui op te
vangen in een regenwaterton beperk je niet alleen
de wateroverlast. Je kan het water bovendien voor
een heleboel dingen gebruiken.

Je kan een standaard regenwaterton van 310 liter of  
510 liter aankopen in alle IGEAN recyclageparken  
(in Schoten en Zwijndrecht enkel op bestelling).

Daarnaast kan je ook een design regenton, een
regenton met plantenbak of een grote regenton  
van 1000 liter bestellen.

Check onze website voor meer informatie 
www.igean.be/regenwatertonnen

Word je ook een atmosfeermaker?
De klimaatcrisis en de urgentie om de CO2-uitstoot  
drastisch te verminderen, houdt ook veel lokale besturen 
bezig. Zowat alle gemeenten in onze regio ondertekenden 
dan ook het Burgemeestersconvenant, een initiatief van 
de Europese commissie waarmee lokale overheden zich 
engageren om 40% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 
2030.

Avansa regio Antwerpen ondersteunt samen met IGEAN 
en de Provincie Antwerpen verschillende gemeenten 
om inwoners mee te laten werken aan het lokale 
klimaatactieplan. Avansa brengt geïnteresseerde inwoners 
samen om acties uit te werken rond klimaatthema’s zoals 
water, renovatie, vergroening, mobiliteit enz. 

Ben je benieuwd hoe je mee de handen uit de mouwen kan steken voor een klimaatvriendelijke gemeente? Neem dan een kijkje op www.atmosfeermakers.be. 

Het EnergieK huis en je gemeente organiseren groepsaankopen  
die je helpen om op een voordelige manier energie te besparen of  

te zorgen voor meer groen in jouw tuin of buurt.

Spouwmuurisolatie
Een geïsoleerde spouwmuur houdt je woning lekker 
warm in de winter en erg koel in de zomer! Wie 
beschikt over geschikte spouwen kan deze relatief 
eenvoudig na-isoleren. 

Bovendien daalt je energiefactuur onmiddellijk door 
spouwmuurisolatie én krijg je een premie van Fluvius 
van 5 euro per vierkante meter. Het Energiek Huis 
deed het voorbereidende werk voor je en ging op zoek 
naar betrouwbare lokale partners. Het enige wat je 
nog moet doen is je inschrijven voor een vrijblijvende 
offerte.

Meld je aan voor een gratis expertise en
een vrijblijvende offerte.
www.igean.be/spouwmuur
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Ontdek het lekkers uit je buurt!
Steeds meer mensen willen eerlijk en gezond voedsel op het menu, met een 
kleine ecologische voetafdruk. Dan is lokaal en seizoensgebonden eten een 
goeie keuze!

Echt een verschil maken voor het klimaat? Let dan vooral op wat je eet! 
Plantaardige voedingsmiddelen zoals peulvruchten en granen belasten het 
klimaat (en het milieu) het minst. Varkensvlees, zuivelproducten, maar vooral 
runds- en lamsvlees hebben de grootste impact. 

Ben je helemaal overtuigd van het lokale korteketenverhaal, maar weet je niet 
goed waar je voor je inkopen terechtkan?

Sluit je aan bij een korte 
keten groep bij je in de buurt 
zoals boeren en buren of ga 
langs bij de hoevewinkel of 
de lokale boerenmarkt.

Meer info:  
www.boerenenburen.be

• Raam- en muurisolatie  donderdag  21 oktober van 19.30 tot 21.00 uur
• Zin en onzin over zonnepanelen  donderdag  28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur
• Energiezuinig verwarmen  donderdag  4 november van 19.30 tot 21.00 uur
• Warm water in huis  dinsdag  9 november  van 19.30 tot 21.00 uur
• Warmtepompen  donderdag  25 november van 19.30 tot 21.00 uur

Inschrijven is verplicht via  www.igean.be/infosessies

Isoleer, isoleer, isoleer!
Het klimaatneutraal krijgen van een woning begint met een 
goede isolatie. Daarna komt het erop aan om een koolstofarme 
verwarmingsbron in huis te halen, eentje zonder olie of gas. 

Krijg je het bij het lezen van 
deze ambities al een beetje 
warm?
 
Laat je zoals Lies en Michael gratis 
begeleiden door onafhankelijke 
experten van ons team en maak samen 
een plan op voor de toekomst!

Michael “Ons huis dateert van 1983. 
Isolatie was toen niet zo belangrijk. 
Dat willen we nu aanpakken. De 
Renovatiecoach van het EnergieK 
huis staat ons met raad en daad bij. 
Hij heeft een stappenplan gemaakt en 
offertes aangevraagd bij verschillende 
aannemers. Wij hoeven ons geen 
zorgen te maken, en ondertussen leren 
we zelf bij over hoe we onze woning nog 
energiezuiniger kunnen maken door in 
te zetten op technieken.”

Schrijf je in op  
www.igean.be/energiekrenoveren

Kies de juiste energieleverancier!

Bij wie je stroom koopt of in welke mate je zelf energie opwekt, beide hebben een 
behoorlijke impact. De juiste keuzes verkleinen jouw klimaatafdruk in één klap 
met 6 à 8 procent. 

Energieleveranciers kopen aardgas en elektriciteit aan, en verkopen die aan 
gezinnen en bedrijven. Om energie te kunnen verbruiken moét je een contract 
sluiten met een energieleverancier. Elke energieleverancier heeft een eigen 
aanbod. Het komt erop aan om goed te vergelijken voor je beslist om klant te 
worden.

Kom langs in het EnergieK loket voor de meest voordelige en groene 
energieleverancier.

Wij kochten een aandeel 
van een energiecoöperatie, 

zo weet je zeker dat je stroom 
groen is en investeer je mee 
in de energietransitie in eigen 
land. 

Op zoek naar duurzame manieren om je huis energiezuinig en  
comfortabel te verwarmen? 

Extra steun 
Vlamingen 
met exclusieve 
nachtmeter

Meer weten?  www.igean.be/energiekloket

Wie nog gebruik maakt van het uitsluitend nachttarief om zijn woning of  
sanitair water te verwarmen, kan voortaan tot 15.000 euro renteloos  
lenen en heeft recht op extra verhoogde premies van de netbeheerder 
bij omschakeling naar een andere verwarmingsoplossing.

EnergieK loket 
Openingsuren van het loket vind je op  

www.igean.be/energiekloket   
je kan ons ook bereiken via energie@igean.be  
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GRATIS online INFOSESSIES 

Energiezuinig  
renoveren en verbouwen


