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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Laat de natuur winnen!

Doe mee aan de groepsaankoop groendaken van jouw gemeente
Wat is een groendak?
Een groendak is een dak waarvan de bedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende
planten. Door de natuur dicht bij je woning te brengen draagt een groendak bij tot
meer biodiversiteit. Kleine dieren zoals vlinders, bijen en vogels voelen zich er thuis.

Hoe is een groendak opgebouwd?
een vegetatielaag
van plantjes
(sedum of kruiden)

een substraatlaag
waarin de planten
kunnen wortelen

}

waterwerende en
wortelwerende
laag om het dak
waterdicht te maken
en te beschermen

Wil jij ook meer biodiversiteit? En daarbij nog besparen op je
energiefactuur?
Je gemeente organiseert in het najaar samen met IGEAN een groepsaankoop
groendaken. Er zal zowel een aanbod voorzien worden voor de handige doe-hetzelver, als een all-in pakket geïnstalleerd door een professional.
Een groendak kan door zijn gering gewicht op vrijwel alle bestaande dakconstructies
worden aangebracht en is onderhoudsvrij. Opgelet! Het dak moet voldoende
geïsoleerd en in goede staat zijn.

een drainagelaag
om het regenwater
geleidelijk af te
voeren

dakbedekking

Doe mee!
Schrijf je vrijblijvend in op www.igean.be/groepsaankoopgroendak
Of kom naar één van onze infoavonden in de regio:
- 27 november van 19 – 21u De Notelaar, Lierselei 15, Oostmalle.
- 11 december van 19 - 21u Sint-Bernardusabdij, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
( de abdij is bereikbaar via de Nijverheidsstraat)

Groepsaankoop spouwmuurisolatie
Een spouwmuur bestaat uit een buitenmuur en een binnenmuur met daartussen de eigenlijke
spouw, een holle ruimte. Die holle ruimte kan je (gedeeltelijk) opvullen met isolatiemateriaal.
De spouw navullen is een snelle en kostenbesparende manier om de energieprestatie van
je woning te verbeteren.
Kwaliteitskader
De door ons geselecteerde bedrijven, Telcom en Isoprofs, staan garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering volgens
de regels van de kunst en met isolatiemateriaal dat voldoet aan de juiste eisen. Je hebt keuze uit twee soorten
isolatiematerialen: glaswol en EPS parels.

De isolatie van je spouwmuur in 4 stappen

Zorg voor een gezonde woning
Laat voortdurend frisse lucht binnen!
Mechanisch
ventilatiesysteem,
ventilatieroosters,
raam op kiep,
of raam op een kier.

www.gezondbinnen.be

TIP!
Spouwmuurisolatie en vocht zijn geen
vijanden, als je maar goed ventileert.
De gouden regel: hoe beter de woning
geïsoleerd is, hoe meer er geventileerd
moet worden.

Bron neopixels

Vooronderzoek: een
visuele controle om te
bepalen of je spouwmuur
geschikt is voor isolatie

Boorgaatjes maken
volgens vast patroon

Inspuiten isolatiemateriaal

De gaten in de voegen
worden met specie
gedicht, zodat het
aanzicht van de gevel
hersteld wordt

Doe mee!
Schrijf je in op
www.igean.be/groepsaankoopmuurisolatie
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De energiesnoeiers op pad in onze regio!

1

Een energiefactuur kan soms
hoog oplopen. Voor veel
mensen betekent dit een
grote hap uit hun maandelijks
budget.
Toch kan je je kosten verlagen,
door een paar kleine aanpassingen te doen aan je woning.
Om je hierbij te helpen, werkt
je gemeente samen met
netbeheerder Eandis en de
Energiesnoeiers van Goed
wonen vzw of Natuurpunt vzw.

Een huisbezoek door de
energiesnoeiers met een
heleboel gratis energietips
om te besparen.

2

Een gratis spaarpakket
ter waarde van € 20
met materialen zoals
een spaardouchekop,
spaarlamp, radiatorfolie,...

3

Minder betalen voor
energie dankzij een
energiescan

Uitleg over de energiefactuur
en een vrijblijvende
leveranciersvergelijking

De energiescan is eigenlijk
een huisbezoek, waarbij de
Energiesnoeiers de energetische
situatie van de woning en het gedrag
van de bewoners in kaart brengen.

Energiebewuster
boeren
Energiekosten kunnen zwaar oplopen bij
land- en tuinbouwbedrijven. Een goed
energiemanagement scheelt vaak een hele
slok op de borrel. Windmolens, zonnepanelen,
ledverlichting,… heel wat boeren en tuinders
gaan al bewust om met energie maar er is nog
winst te boeken.
Het Agro
Energie Netwerk
Noorderkempen
organiseerde
zowel
praktijkgerichte
als verdiepende
acties om zoveel
mogelijk boeren
en tuinders te
begeleiden en te coachen richting (nog) energiebewuster
ondernemen.

Benieuwd naar het resultaat?
Laat je inspireren door de reportage op www.igean.be

Meer weten?
Zoek de Energiesnoeiers in jouw gemeente via www.energiesnoeiers.net
In sommige gevallen is een energiescan gratis, bekijk zeker de voorwaarden!

Dit is een project van RURANT, IOK, IGEAN, Innovatiesteunpunt, Thomas More
en het Proefbedrijf Pluimveehouderij i.s.m. de gemeenten Essen, Hoogstraten,
Rijkevorsel, Merksplas en Wuustwezel, met steun van het Europees
landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, VLM en Provincie Antwerpen.

Bespaar met de IGEAN-energielening
Maak gebruik van een
goedkope lening voor
energiebesparende
investeringen en
merk het effect in je
portemonnee!

Huurders, verhuur
ders, eigenaars en
niet-commerciële
instellingen

Renteloos, 1%
of 2% vaste
rentevoet

geld lenen kost ook geld

Power
to the
people

!

Alle werken
dak-, muur- of
vloerisolatie , hoog
rendementsglas, ...

Meer info:
energielening@
igean.be
03 350 08 25

Nog tot 7 december 2018 kan je de 2% lening aanvragen bij IGEAN

Stem op je favoriete
energieproject en help
jouw gemeente aan
een startbudget

Vlaanderen
is energie

Op stroomversneller.be
Rescoop

Word energie-coöperant van
een burgercoöperatie in je buurt
Overal in Europa verenigen burgers zich om samen de maatschappij te verduurzamen.
Kenmerkend voor burgercoöperaties is dat niet de winst centraal staat, maar de nood van burgers aan
betaalbare groene energie uit eigen land. Ook in onze regio nemen burgers het heft in eigen handen en
wordt er lokaal geïnvesteerd in de productie van hernieuwbare energie. Denk aan grote windturbines,
zonneprojecten, energie-efficiëntie projecten, etc.

Word ook energie-coöperant!
Word lid van een coöperatieve vennootschap die inzet op energie-efficiëntie of hernieuwbare energie.
Het concept is eenvoudig. Je koopt een aandeel van zo’n coöperatie en het verzamelde bedrag investeert de
coöperatie vervolgens in bijvoorbeeld grote windturbines, zonneprojecten of energie-efficiëntie projecten.

Meer info op

Meer info: www.zuidtrant.be
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Meer info: www.zonnewind.org

VLAAMS
ENERGIEAGENTSCHAP
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