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Klimaatstraat catalogus
Het afgelopen jaar begeleidde Klimplant enkele Antwerpse wijken om van hun straat
dé klimaatstraat van Antwerpen te maken. De buren werden een jaar lang begeleid om hun straat,
buurt of huis klimaatvriendelijker te maken.
Voor hen, maar ook voor alle andere Antwerpenaren die alleen of samen met buren stappen willen
zetten richting Klimaatstraat, is deze catalogus.
In deze catalogus vind je, per thema, een overzicht van verschillende initiatieven, subsidies en
projecten waar je mee aan de slag kan.
We wensen je veel inspiratie toe!

Deze catalogus kwam tot stand met medewerking van ZuidtrAnt, Ecopower en Ecohuis
en met de financiële steun van het Projectenfonds Duurzame Stad
en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting.
Team Klimplant.
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Meer groen en water in je straat
Een tuinstraat
Tuinstraten zorgen voor vergroening en ontharding. Zo gaan ze
hittestress, wateroverlast en droogte te lijf. Gevelplanten en bomen
zuiveren de lucht. In de zomer hebben groene gevels een verkoelend effect op de straat.
Het uitbreken van tegels draagt bij tot een betere regenwaterinfiltratie in de bodem.
Bomen remmen autoverkeer en ga zo maar door.
Commonslab deed de laatste jaren heel wat ervaring op met tuinstraten. Ze bundelden hun kennis
en tips op deze website: www.tuinstraten.be.
Ideaal voor wie er zelf mee aan de slag wil.

Een groene gevel
Het Ecohuis ondersteunt burgers die een klimplant of geveltuin willen aanleggen.
Je vindt alle info op hun website.
Hoe leg je geveltuin aan?
https://www.antwerpen.be/info/5a2a64fdb85c8de3db3382b1/een-geveltuin-aanleggen
Waar hou je rekening mee?
https://www.antwerpen.be/info/52d5051f39d8a6ec798b47e4/voorwaarden-om-een-geveltuin-aante-leggen
Premies voor meer groen.
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/premies-en-lening/premies-voormeer-groen

Premie aanleg groendak
Leg je een groendak aan, dan kan je een premie krijgen van de stad Antwerpen.
Voor wie en welke gebouwen?
• Voor (particuliere) huiseigenaars en eigenaars van een appartementsgebouw.
• De woning moet volledig op het grondgebied van de stad Antwerpen staan.
• Bedrijven of gebouwen van een huisvestingsmaatschappij kunnen geen premie krijgen.
Bedrag van de premie?
• 15 euro per m² voor extensieve groendaken.
• 30 euro per m² voor intensieve groendaken.
• Je krijgt een premie voor maximum 65 m² per woning. Verenigingen van mede-eigenaars in
appartementsgebouwen kunnen per wooneenheid onder het dak maximum 65m² inbrengen.
• Je mag alle kosten voor de aanleg van het groendak inbrengen.
Voorwaarden
• De minimale oppervlakte van het groendak is 6 m².
• Het dak moet geïsoleerd zijn: R-waarde bedraagt min. 3,5 m²K/W.
• Het groendak heeft minstens een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en
een vegetatielaag over de volledig aangelegde oppervlakte. Ook de aanleg met groendaktegels
met deze lagen is toegelaten.
• De premie geldt niet voor terrassen en paden.
• Je moet de premie ten laatste één jaar na de aanleg aanvragen.
• De aanleg van het groendak en de woning moet uiteraard in overeenstemming zijn met de
bestaande wetten, reglementen en verordeningen.
• Bij (ver)nieuwbouw waarvoor je een vergunning nodig hebt, heb je geen recht op een premie.
Je kan wel nog een premie krijgen als je kiest voor een intensief groendak.
Premie aanvragen
• Vul het e-formulier. Of druk het papieren aanvraagformulier af, vul het in en bezorg het aan
EcoHuis Antwerpen,Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout ecohuis@antwerpen.be.
Meer info
• Vraag een infopakket via ecohuis@antwerpen.be of telefonisch op 03 217 08 11.
• Kom langs in het EcoHuis, Turnhoutsebaan 139 2140 Borgerhout. Zonder afspraak van dinsdag
tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur. Bekijk zeker de website, voor dienstverlening tijdens
coronatijden.
• https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/premies-en-lening/premie-voorde-aanleg-van-een-groendak

Premie voor de installatie van een regenwaterput
of infiltratievoorziening
De stad Antwerpen geeft een premie voor de installatie
van een regenwaterput of infiltratievoorziening bij
bestaande woningen.

Voor wie?
• Particuliere eigenaars van een bestaande woning (appartement of eengezinswoning) in de stad
Antwerpen. Je kan een regenwaterput of infiltratievoorziening ook installeren samen met je
buren.
• Bij nieuwbouw moet je een regenwaterput of infiltratievoorziening installeren. Dan ontvang je
geen premie.
Hoeveel bedraagt de premie?
• Je krijgt 500 euro voor de installatie van ofwel een regenwaterput ofwel een infiltratievoorziening.
• De premie is maximum honderd procent van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.
Voorwaarden?
• Je moet de premie ten laatste één jaar na de aanleg aanvragen.
• De technische eisen voor de aanleg van een regenwaterput of infiltratievoorziening, vind je in de
‘code van goede praktijk: hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ van de
Vlaamse overheid:
• De inhoud van de tank bedraagt minimum 3000 liter.
• Minimum één toilet en/of wasmachine is aangesloten op de regenwaterput.
• Kranen aangesloten op de put dragen het label ‘geen drinkwater’.
• Het regenwater mag niet in de drinkwaterleidingen terechtkomen. Daarom mag er geen
contact zijn tussen de regenwaterleiding en de drinkwaterleiding.
De inhoud van de tank is afgestemd op het dakoppervlak als volgt:
Horizontale dakoppervlakte		

Minimale tankinhoud

50 tot 60 m²					3000 liter
		61 tot 80 m²					4000 liter
		81 tot 100 m²					5000 liter
		101 tot 120 m²					6000 liter
		121 tot 140 m²					7000 liter
		141 tot 160 m²					8000 liter
		161 tot 180 m²					9000 liter
		181 tot 200 m²					10.000 liter
		
> 200 m²					
5000 liter per 100 m²
•

Bij een infiltratievoorziening moet je minimum 50 m² oppervlakte aansluiten.

Hoe aanvragen?
• Vul het eformulier Premie regenwaterput of Premie infiltratievoorziening in.
Of vul het papieren formulier in.
Meer info
• Een infopakket is verkrijgbaar via ecohuis@antwerpen.be of via 03 217 08 11.
• Voor meer info: bel 03 338 60 66 of mail woonkantoor@antwerpen.be.
• https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/premies-en-lening/premie-voor-de-installatie-van-een-regenwaterput-of-infiltratievoorziening

Een proper en milieuvriendelijk huis
Proper poetsen party
Proper Poetsen is poetsen met gezonde, milieuvriendelijke en toch goedkope producten.
Benieuwd? Doe dan mee aan een Proper Poetsen party.
Voor wie en wat?
• Voor groepen, verenigingen en volwassenenonderwijs van de stad Antwerpen
• Bij een Proper Poetsen party tonen we hoe poetsen met milieuvriendelijke en goedkope
producten werkt.
• De sessie duurt 2 uur.
Meer info
• https://www.antwerpen.be/nl/info/577a174e9eb44245fe1899db/proper-poetsen-party

Gezond en duurzaam eten
Organiseer een voedselteam
Wat?
• Een voedselteam is een groep mensen die samen direct van de boer (een deel van) hun eten
koopt. In Antwerpen zijn er ruim 15 voedselteams actief.
• Alle bestellingen en betalingen gebeuren via een webshop.
Voorwaarden
• Voldoende mensen (aanbeveling: 20 personen) en regelmatige bestellingen zijn een voorwaarde
voor lokale levering.
• Een depot = makkelijk toegankelijke plaats voor boeren om te leveren en voor leden om op te
halen en eventueel koeling (bv. een garage van iemand, een buurtcentrum, een wereldwinkel).
• Enkele mensen die verantwoordelijkheid nemen (aanspreekpunt; beheer op de website =
winkelverantwoordelijke; boekhouder; depotvrijwilliger).
Meer info
• www.voedselteams.be
• https://localfoodworks.eu

Delen en herstellen van materiaal
Repair Café Ecohuis Antwerpen
In een Repair Café kan je met hulp van vrijwilligers je fiets, elektrische apparaat of kleding
herstellen. Je kan er ook messen en scharen laten slijpen.
Wanneer?
In het EcoHuis is er, onder normale omstandigheden, elke twee maanden een Repair Café.
Door de huidige Coronacrisis zijn er geen repaircafé’s meer gepland voor de rest van 2020.
Je houdt best de website in de gaten om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken.
Meer info
• https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/te-doen/repair-cafe-antwerpen
Hoe werkt het?
• Je komt met je kapot apparaat, kleding, fiets, speelgoed, mes, ... naar het EcoHuis.
• Je kunt (maar) één stuk per Repair Café laten herstellen.
• Aan het onthaal laat je zien wat u bij hebt. Je krijgt een volgnummer voor de juiste tafel.
• Als het jouw beurt is, kan je aan de slag samen met een hersteller. Die leert je hoe je het defect
kan herstellen en helpt bij de moeilijke zaken.
• Als er nieuwe materialen gebruikt worden (zoals snoeren of knielappen) betaal je die.
• De herstelling zelf is gratis, je mag vrijblijvend een bijdrage geven.
Herstel zelf mee in een repair café in je buurt
De vrijwilligers van lokale Repair Cafés zijn steeds op zoek naar hulp. Ben je handig? Kan je iets herstellen en wil je je kennis aan anderen doorgeven?
Stel je dan via de website van repaircafe.org kandidaat om mee dingen te herstellen op een Repair
Café in je buurt.

Zelf een repair Cafe starten
Wil jouw vereniging ook een Repair Café organiseren?
Het EcoHuis en Kringwinkel Antwerpen helpen je daarbij. Het EcoHuis heeft al heel wat ervaring met
het organiseren van een Repair Café: hoe het evenement aanpakken, waar vrijwilligers vinden, wat
mag en moet, hoe communiceren?
De stad steunt Antwerpse Repair Cafés
De stad betaalt de huur- en transportkosten voor alle verenigingen en organisaties die in de stad
Antwerpen een Repair Café willen inrichten. Zo blijven je kosten zeer beperkt. Dit geldt voor maximaal 30 uitleningen per jaar en een maximaal bedrag van 3.975 euro/per jaar (inclusief btw).
Meer info
• 03 217 08 11 of mail naar ecohuis@antwerpen.be

RepairKisten
De belangrijkste partner van het EcoHuis is de Kringwinkel Antwerpen. Sinds het eerste Repair Café
in 2012 staat de Kringwinkel in voor het gereedschap en de materialen om fietsen, meubels,
elektrische apparaten, kleding of speelgoed te herstellen. Om ook andere initiatiefnemers te helpen,
maakte de Kringwinkel RepairKisten per thema. Er is ook een kist vol met boeken over doe-het-zelf
reparaties. Iedereen kan de kisten ontlenen.
Prijs RepairKisten
De Kringwinkel vraagt aan de organiserende groep of vereniging een waarborg van 100 euro.
De verhuurprijs bedraagt tot 100 euro voor de volledige set kisten (40 euro voor de administratie en
handelingskost voor de eerste box en 15 euro per extra box) en 50 euro voor eventueel transport.
Bestellen RepairKisten
Op de website van de Kringwinkel vind je alle informatie over de RepairKisten. Je kan ze daar ook
reserveren.

Start zelf een gereedschapsbibliotheek
Het concept van een gereedschapsbibliotheek lijkt logisch en eenvoudig. Maar als je overweegt om
er zelf een uit de grond te stampen, ontdek je al snel dat er heel wat bij komt kijken. Om je op weg te
helpen, hebben enkele bibpioniers uit Vlaanderen en Brussel hun ervaringen in een handleiding
gebundeld. In deze handleiding nemen ze je stap voor stap mee in alle aspecten van de organisatie
van een gereedschapsbib: hoe kies je de juiste locatie, waarop moet je letten als je gereedschap
verzamelt, hoe zet je je project met de juiste communicatie in de markt, hoe genereer je inkomsten
en pak je ook het juridische luik aan? Je krijgt niet alleen heel wat praktische tips, maar maakt ook
kennis met de filosofie die de gereedschapsbibs verbindt.
Meer info
• https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/files/de_gereedschapsbibliotheek_-_
handleiding_voor_organisatoren.pdf
De impuls voor deze handleiding kwam vanuit het lerend netwerk van deelinitiatieven dat Repair &
Share vzw coördineert in partnerschap met Cera. Repair & Share vzw is een zusterorganisatie van
Netwerk Bewust Verbruiken en krijgt steun van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving en
van Be Planet. Voor deze handleiding ontving Repair & Share vzw ook ondersteuning van de
Koning Boudewijnstichting.

Duurzame mobiliteit
Infosessie autodelen met Autodelen.net
Steeds meer mensen gaan autodelen.
Logisch want er zijn heel wat voordelen aan verbonden: je deelt de kosten, hoeft geen parkeerplaats
te zoeken, een auto minder maakt ruimte vrij in je straat (=extra ruimte voor groen, trage mobiliteit
of ontmoeten) en je hebt toch een wagen ter beschikking als je er één nodig hebt.
Intussen zijn er heel wat spelers actief op de autodeelmarkt: Cambio, Getaround, Cozycar, Dégage, …
Elk met hun eigen modaliteiten en verschillen in lokale beschikbaarheid.
Wil je, eventueel samen met je buren, gaan autodelen? Dan is een infosessie met Autodelen.net een
goed idee. Zij geven een overzicht, tips en advies bij de verschillende opties die bestaan.
Wat mag je verwachten?
• Een opgeleide vrijwilliger of personeelslid zorgt voor een presentatie van 45 min tot 1,5u.
• De infosessie is aangepast aan jouw lokale context.
• Na de infosessie bezorgt Autodelen.net de geïnteresseerde groep extra info of doorverwijzing
naar een geschikte autodeelaanbieder.
Voorwaarden
• Je stelt als organisator een online platform (corona) of locatie ter beschikking.
• Als aanvrager ben je zelf aanwezig op de sessie.
• Je zorgt voor minimaal 10 deelnemers.
• Je maakt voldoende reclame voor de infosessie. Autodelen.net stelt een handleiding en
communicatiemateriaal ter beschikking.
• Je zal na het evenement de inwoners de nodige informatie verschaffen over autodelen in hun
buurt. M.a.w. er wordt een contactpersoon aangesteld die autodelen in de gemeente/buurt
opvolgt. Folders, posters en ander materiaal kunnen steeds aangevraagd worden via
info@autodelen.net
• De kostprijs van de infosessie bedraagt €100
Meer info
• www.autodelen.net of mail naar evenementen@autodelen.net

Elektrisch autodelen met Partago
Partago is een platform voor elektrisch autodelen. Op dit moment rijden er voornamelijk deelauto’s
in Gent. Er zijn ook een reeks aanzetten om in Antwerpen deelauto’s te voorzien. ZuidtrAnt werkt
aan een project rond elektrische deelauto’s in Deurne en Berchem. Ecopower werkt aan een project
(energiegroep Circulair Zuid) waarin een auto in Antwerpen Zuid wordt voorzien. De aanvraag van
Partago om als deelautoplatform erkend te worden door stad Antwerpen loopt.

Voorwaarden
• Wie wil deelnemen aan Partago wordt coöperant voor 250 euro. Je gebruikt de app van Partago
om een auto te reserveren. Je ziet in de app waar deze staat en via de app kan je de auto openen. Je koopt rijtegoed dat je gebruikt om te rijden. Er zijn 4 verschillende systemen: (1) prepaid
kleine bundel, (2) prepaid grote bundel (3) klein abonnement (4) groot abonnement.
• Wanneer wordt een auto voorzien? Als vier families zich engageren voor ofwel een grote prepaid
bundel of voor een groot abonnement. Standaard wordt een Renault Zoe voorzien.
• De auto’s hebben een vast oplaadpunt nodig aan hun standplaats.
Meer info
• www.partago.be

Installeer een Telraam
Telraam zet burgers aan het roer van lokaal mobiliteitsbeleid. Verkeerstellingen waren tot nu een
blinde vlek. Telraam zet hierop in door actief met burgers aan de slag te gaan en goede verkeerstellingen aan te leveren. Telraam zorgt voor de onderzoeksvraag en technologie. Burgers leveren de
data. De deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat, en helpen tegelijkertijd het beleid aan
goede verkeerstellingen. Met de data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen
efficiënter en beter worden gemaakt. Het is citizen science project zoals curieuzeneuzen.
Online kan je de gegevens opvolgen.
•

Voorwaarden
het Telraam moet worden geplaatst op de eerste verdieping, met een duidelijk zicht op de straat.
Er is een stabiele wifi-verbinding nodig.

•

Ondersteuning
De installatie vraagt een basis technologische kennis, maar Telraam voorziet workshops voor
groepen.

•

Subsidies
Er zijn voorbeelden van steden en gemeenten die verschillende telramen hebben aangekocht en
die ter beschikking stellen van hun inwoners. Misschien zijn hier in Antwerpen wel enkele
districten, het stadsbestuur, of andere organisaties bereid iets gelijkaardigs te doen?
Stel zeker de vraag.

•

Meer info
telraam: https://telraam.net/nl
straatvinken: https://straatvinken.be/
voorbeeld van de aanpak in Hasselt: https://www.hasselt.be/nl/werkenaanwijken
en https://www.werkenaanwijken.be/wijk/heilig-hartwijk/

Energiebesparing
Gebruik EnergieID
Iedereen die wil kan een account aanmaken op energieid.be. Daar kan je meters aanmaken voor
elektriciteit, gas, water, productie zonnepanelen, ... Standaard vul je maandelijks je meterstanden
in. Dat kan ook op een andere frequentie. Wie een automatische registratie heeft
(bv. Flukso, Smappee,...) kan die linken met de meter.
EnergieID brengt niet enkel je verbruik in overzichtelijke grafieken, het heeft ook een voorspellingsmodel en een correctie afhankelijk van het klimaat (bv. voor gasverbruik). Je kan je eigen verbruik
vergelijken met andere gebruikers van EnergieID. Je kan ook deel worden van een groep. Daar is een
groepsrapportering mogelijk.
EnergieID is volop in evolutie. Er komen steeds nieuwe mogelijkheden.
Meer info
www.energieid.be

Gratis Energie Advies aan huis
Heb je een beperkt budget? Wil je energie besparen en dus ook minder betalen? Vraag dan een gratis
energiescan aan. Een energieadviseur bekijkt hoe je thuis minder energie kan verbruiken.
Je krijgt ook een gratis installatie van een aantal materialen zoals ledlampen, radiatorfolie, een
spaardouchekop of buisisolatie.
Wie komt in aanmerking?
• ‘Beschermde afnemer’ (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en
elektriciteit).
• Afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de
Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend.
• Afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.
• Afnemer die begeleid wordt door het OCMW of CAW.
• Afnemer die in schuldbemiddeling of -begeleiding is.
• Afnemer die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut)
• Afnemer die een woning of woongebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal
verhuurkantoor bewoont.
• Huurder die maximaal 574,19 euro per maand betaalt.
• Afnemer met een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van maximum 31.550 euro, verhoogd
met 1650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).
Meer info
• 03 217 08 56 of mail naar energiehuis@antwerpen.be .

Slim sparen sessies
Besparen op energie kan met weinig moeite toch veel geld opbrengen. Wil je weten hoe dat kan?
Volg met jouw vereniging, school voor volwassenenonderwijs of inburgeringstraject een Slim
Sparen sessie, georganiseerd door het Ecohuis.
Voor wie en wat?
• Voor verenigingen, scholen voor volwassenenonderwijs of inburgeringstrajecten
• Tijdens een Slim Sparen sessie bekijk je in groep wat goede en minder goede tips en tricks zijn
en hoeveel je ermee kan besparen.
• De sessie duurt 2 uur.
• Voor anderstalige cursisten die Nederlands leren, heeft Ecohuis een aanbod op maat.
Meer info
• https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/te-doen/slim-sparen-sessie

Energiezuinig op school: jong geleerd is oud gedaan
Met het project Energiezuinig op school meet ZuidtrAnt hoeveel een basisschool verbruikt en helpen
ze het verbruik verminderen. Er wordt een permanente meetopstelling geplaatst voor gas, water en
elektriciteit. ZuidtrAnt geeft een doorlichting met aanbevelingen voor energiebesparing en voorziet
een educatief aanbod voor de kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar.
Energiezuinig op school liep reeds bij de Zeppelin
in Mortsel, bij OLFA in Edegem en in
de Rodenbachschool in Hove.
Meer info
Interesse om energie te besparen op jouw school?
Contacteer ZuidtrAnt via school@zuidtrant.be.

Premie voor Masterplan Benovatie
Woon je in een appartementsgebouw en wil je dat energiezuinig maken? Voor deze renovatie kan
je een beroep doen op de Renovatiecoach. Deze persoon begeleidt je vanuit het EcoHuis gratis bij
intensieve bouwprocessen.
De Renovatiecoach van de stad ondersteunt Verenigingen van Mede-Eigenaren (VME’s) om met
experten een Masterplan Benovatie uit te werken. Dit masterplan is een duidelijk stappenplan,
aangepast aan de specifieke noden van het gebouw.

De stad ondersteunt met een premie om het studiewerk voor het Masterplan Benovatie uit te
voeren.
Wat?
• Premie specifiek voor de opmaak van BENOvatie-masterplannen.
• Voor Verenigingen van Mede-Eigenaren (VME’s) van appartementsblokken. Het appartementsgebouw moet minstens 20 jaar oud zijn en meer dan 20 wooneenheden bevatten.
• De premie wordt aangevraagd door de Vereniging van Mede-Eigenaren of de syndicus van het
gebouw.
Hoeveel?
• 50 % van de kosten van het studiewerk voor een Masterplan Benovatie met een maximum van
7500 euro per gebouw.
Meer info
• Mail naar renovatiecoach@antwerpen.be

				Zonne-energie
				Premie voor zonneboiler
				
				

Als je een zonneboiler plaatst in een bestaande woning,
kan je een premie krijgen van je netbeheerder en de stad Antwerpen.

				
Een zonneboiler gebruikt gratis zonnewarmte om je sanitair water
				te verwarmen.
				
Je bespaart daarmee tot de helft op je energiefactuur.

Premie zonneboiler
Soort premie			Bedrag				Bijkomend
Premie netbeheerder			

550 euro/m², max. 2750 euro		

max. 40% van factuur

Premie netbeheerder
voor beschermde klanten		

660 euro/m², max. 3300 euro		

max. 48% van de factuur

Extra premie van de stad		

25 euro/m²

Je krijgt de premie alleen als de zonneboiler geplaatst is door een aannemer.
Sinds 1 juli 2017 moet de aannemer beschikken over een certificaat van bekwaamheid
om de premie te kunnen aanvragen.

Meer info
• Premie netbeheerder: https://www.vlaanderen.be/premie-voor-een-zonneboiler
• Extra premie stad Antwerpen: https://www.antwerpen.be/info/576d06b6dbae0175522b3c68/
premie-voor-zonneboiler

DeeldeZon: delen voor een duurzame toekomst (ZuidtrAnt)
DeeldeZon combineert zonnedaken, slimme laadpalen, elektrische deelauto’s en elektrische fietsen om zo bij te dragen aan de realisatie van energieneutrale wijken en buurten in Vlaanderen en
Zuid-Nederland.
Energiecoöperatie ZuidtrAnt investeert in zonnedaken en installeert zonnepanelen op daken van
publieke gebouwen, bedrijven en woningen in de zuidrand van Antwerpen. Ze mikken vooral op
gebouwen in woonkernen die vlot bereikbaar zijn en voorzien van parkeermogelijkheden voor
deelauto’s.
Slimme laadpalen zorgen voor een stabiele energielevering en energieopslag. ZuidtrAnt werkt
hiervoor samen met Mijndomein, Partago en Ileco. Partago beheert de deelauto’s.
Er wordt ook een elektrisch deelfietsensysteem opgezet. Kleine mobiliteitshubs maken het mogelijk
om te kiezen tussen een deelauto of deelfiets. Dit kunnen ze realiseren door de cofinanciering van
de provincie Antwerpen.
Vind jij een geschikte plek voor een zonnedak aan een drukke publieke parkeerplek?
Of hebben jij en je buren interesse in een deelauto? Vertel het aan ZuidtrAnt!

Voorwaarden
• Voldoende groot dak (of meerdere daken naast elkaar), met groot verbruik in het gebouw zelf.
• Plaats voor deelwagen, liefst op centrale locatie zodat mensen snel aan de fiets of wagen
kunnen.
• Opstart voor juni 2022.
Ondersteuning
• ZuidtrAnt zorgt voor vlotte opvolging van de sites. Ze hebben wel toegang nodig tot de gebouwen, het dak, de elektrische installatie, …
• Subsidies: Via Interreg.
Partnerorganisaties
• Partago
• Ileco
• Mijndomein
Contact
• mail naar antje@zuidtrant.be
Meer info
• https://www.zuidtrant.be/onze-projecten of mail naar mobiliteit@zuidtrant.be

Good Practice 1: Zonnedelen in de straat - Circulair Zuid (Ecopower)
Heel veel huizen en appartementsgebouwen hebben geen zonnepanelen op hun dak. Terwijl dat
toch zou kunnen. Het is goed voor het klimaat en het brengt iets op.
De energiegroep Circulair Zuid – deel van de coöperatie Ecopower – wil bij iedereen zonnepanelen
plaatsen waar ze toestemming krijgen om het dak te gebruiken. Liefst een heel aantal daken in
dezelfde straat. Iedereen mag zich hiervoor opgeven.
In eerste fase wordt onderzocht wat mogelijk is.
Iedereen mag ook mee investeren via de coöperatie Ecopower.
Iedereen mag elektriciteit afnemen. Rechtstreeks van de zonnepanelen – als je in of naast een huis
woont waar er zonnepanelen liggen – en/of via het elektriciteitsnet.

Voorwaarden
• Ga naar www.ecopower.be/circulair-zuid en geef je gegevens op via de link.
• Geef je naam en adres op zodat je dak mee onderzocht wordt.
• Geef je elektriciteitsverbruik door en eventueel of je verwacht dat het stijgt of daalt.
• Overtuig je buren om ook mee te doen.
Resultaat
• Als er een aantal huizen bij elkaar goed zijn om zonnepanelen te plaatsen is er een project.
• Dan worden er duidelijke overeenkomsten opgesteld met de eigenaars van de daken.
• Er worden overeenkomsten gemaakt voor de rechtstreekse afname van de elektriciteit van de
zonnepanelen.
• De energiegroep zorgt via Ecopower voor de investering én nadien voor het onderhoud en de
opvolging van de zonnepanelen.
• Wie mee wil investeren kan dat via de coöperatie Ecopower (maar moet niet).
• Iedereen heeft een klein voordeel: de eigenaar van het dak, de afnemer van de elektriciteit van
de zonnepanelen en de investeerders via de energiegroep.

Meer info
• Ecopower cv, Posthoflei 3 b3, 2600 Berchem,
• mail naar circulairzuid@ecopower.be

Good Practice 2: Stalins in de zon: eerste stap naar een energy
community (ZuidtrAnt)
Energiecoöperatie ZuidtrAnt wil van de Stalinsstraat uit Deurne een ‘energy community’ maken.
Eerst brengt de coöperatie de elektriciteitsverbruiken van de bewoners in kaart. Hiervoor doet
ZuidtrAnt beroep op de software van EnergieID en de expertise van het Ecohuis. Eens de verbruiken
gekend zijn, biedt ZuidtrAnt hulp bij de berekening van zonnepanelen op het dak. Twee huizen hebben alvast ‘geluk’, daar kan een zoutwaterbatterij geïnstalleerd worden die ervoor zorgt dat veel van
de eigen opgewekte energie lokaal kan gebruikt worden.

Van zodra meer data gekend is en meer zonnepanelen kunnen geïnstalleerd worden in de straat,
onderzoekt ze de mogelijkheden om deze hernieuwbare energie in te zetten voor de buurt ‘Kan de
opgewerkte energie geleverd worden aan buren zonder zonnepanelen? Kunnen overschotten van
elektriciteit in de batterij van een elektrische deelwagen gestoken worden?, ...’
Naast enthousiaste deelnemers in de straat, is ZuidtrAnt voortdurend op zoek naar locaties in de
buurt voor een elektrische deelwagen. Hiervoor werkt de coöperatie samen met Partago.
Toekomst
De energy community in de Stalinstraat is een proefcase voor ZuidrAnt. Van zodra er een geslaagde
test in deze straat kan doorgaan, zal de organisatie ervoor ijveren om meer energy communities in
verschillende wijken in de stad op te starten en verder uit te bouwen.
Partnerorganisatie
• Stadslab2050
• Ecohuis
• EnergieID
Meer info
• mail naar antje@zuidtrant.be

Bijleren?
In het EcoHuis kan je gratis infosessies volgen om je huis groener en zuinig te maken.
https://www.antwerpen.be/info/586fa12d2382a54e45200633/gratis-infosessies-in-het-ecohuis-alles-om-je-huis-groener-en-zuiniger-te-maken

Inspiratie om je buurt in beweging te zetten
•
•
•
•
•
•

commonslab.be
antwerpenize.be
iedereengorilla.be
velt.be
stadslab2050
klimplant.be

Deze lijst is niet volledig. Surf op internet of leg je oor te luister in je buurt.
Je vindt zeker een project waar je mee je schouders kan onder zetten.

Gluren bij de buren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gemeentevoordetoekomst.be
gentsmilieufront.be
stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat
leuven2030.be
klimaan.be
klimaatneutraal.mechelen.be
hasselt.futureproofed.com
kortrijk.be/klimaatstad/klimaatstad
klimaat.brugge.be
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