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Beste inwoner

De klimaatverandering… Lig jij er ook soms van 
wakker? Het mooie aan verduurzamen is dat 
iedereen er op zijn of haar eigen manier mee 
bezig kan zijn, door bijvoorbeeld je huis beter te 
isoleren of je regenwater te hergebruiken. Deze 
krant staat boordevol grote en kleine ideeën om te 
verduurzamen. Doe jij mee?

Maak jouw woning nu al klaar voor de toekomst 
Wat de groene verwarmingsoplossing voor jouw 
huis ook wordt, een goede isolatie is altijd een 
belangrijke eerste stap. Bij het EnergieK loket in 
jouw gemeente kan je terecht voor onafhankelijk 
advies. Samen bekijken we welke technieken er 
geschikt zijn voor jouw bouw- of renovatieproject.

Vergroenen
Het klimaatbestendig maken van onze omgeving 
is belangrijk, want in de toekomst zullen er steeds 
meer hevige regenbuien en langere periodes 
van droogte zijn. Met meer groen kunnen we ons 
hierop voorbereiden. Zet de zaag in jouw regenpijp, 
plant mee of doe lekker niets en laat het gras maar 
groeien in de maand mei! 
Ik hoop dat we samen aan de slag gaan voor een 
duurzame toekomst voor ons allemaal! 

Ik wens je veel leesplezier!

Rik Frans
Voorzitter IGEAN 
dienstverlening

Samen besparen 

Groendaken
Wil je meer groen rondom je woning? Tover je 
grijze dak dan om tot een groendak! Je huis warmt 
minder op tijdens hete zomerdagen én je helpt 
wateroverlast te beperken.

Kan een groendak ook bij mij?
Een sedumdak bestaat uit een dun laagje aarde of 
substraat waarop verschillende soorten vetplanten 
groeien. Het is dun, licht en onderhoudsvriendelijk. 

Bij het opmaken van de offerte bekijkt de vakman 
samen met jou of je dakconstructie sterk genoeg 
is, je dakbedekking in goede staat is én je dak 
voldoende geïsoleerd is. Enkel daken die aan deze 
voorwaarden voldoen komen in aanmerking.

Check onze website voor meer informatie 
www.igean/groendak

Verbouwplannen?  
Ga voor een groene verwarmingsoplossing.
Bij het EnergieK loket in jouw gemeente kan je terecht voor gratis energie- en renovatieadvies.
De medewerkers van het EnergieK loket geven onafhankelijk advies en begeleiding op maat. Samen bekijken jullie welke technieken er 
geschikt zijn voor jouw bouw- of renovatieproject. 

Je verwarming is een grote energieverbruiker in huis. Ongeveer de helft van je energierekening 
bestaat uit kosten voor verwarming, en 15 procent voor warm water. Je huis en water verwarmen 
op een energiezuinige en duurzame manier levert dus veel op, voor je portemonnee en voor het 
milieu.

Aardgas en stookolie gaan stap voor stap uit woningen verdwijnen. Duurzame energie voor 
verwarming en warm water komt er voor in de plaats. Als Energiek huis willen wij onze inwoners 
informeren  en laten wij zien wat warmtepompen en zonneboilers je te bieden hebben als alternatief 
voor de traditionele verwarming op gas of stookolie.

Let wel op, nog niet alle woningen zijn klaar voor zo’n type verwarmingssysteem op lage temperatuur. 

We helpen je graag op weg... 
Heb je graag advies of extra informatie bij de verschillende mogelijkheden, maak dan zeker een 
afspraak met een adviseur van het Energiek loket!

Maak online je afspraak voor het Energiek loket op  www.igean.be/energiekloket

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

meer groen in jouw tuin of buurt.

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

Hoe installeer je een regenton?
Bij de aankoop ontvang je een handleiding. 
Opgelet! Een vulautomaat is niet inbegrepen bij 
onze regentonnen. Het model is afhankelijk van jouw 
regenpijp.

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

Jasper Wegge – consulent Energiek Huis en renovatieadviseur.
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MEER GROEN IN JE TUIN
Er zijn eindeloos veel acties die je kan ondernemen om de natuur terug 

toe te laten in je tuin, gaande van kleine ingrepen tot grote werken.  
Samen met jouw gemeente en Regionaal Landschap organiseren we tal 

van acties om de natuur in je tuin te helpen. 

Doe mee! schrijf je in op www.maaimeiniet.be of laat je inspireren op 
www.blauwgroenvlaanderen.be

Wil jij de biodiversiteit een serieuze duw in de rug geven? Neem dan deel aan 
Vlaanderens grootse campagne Maai Mei Niet en laat gedurende één maand je 
gras staan. Hoe klein of groot je tuintje, terras of oprit ook is, alle beetjes helpen! 

Door even niet te maaien, krijgt onze omgeving meer bloemen en bijgevolg: 
✓ Meer bestuivers zoals hommels, bijen en vlinders. 
✓ Een betere waterinfiltratie bij droogte, wat onze tuinen beter wapent tegen 

klimaatverandering en jouw gazon langer groen houdt.

Wil je graag meer doen?

Laat je inspireren door alle mogelijke maatregelen om je tuin klimaat-, water- en 
natuurvriendelijk te maken.

De Vlaamse tuinen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de 
klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Jouw tuin, klein of 
groot, kan een verschil maken voor natuur en klimaat! Daarom organiseren 
we een groepsaankoop inheemse hoogstam- en fruitbomen. Wij zorgen voor 
kwalitatief, streekeigen plantgoed aan een goede prijs.

✓ Bomen zorgen voor verkoeling in de zomer.
✓ Bomen zetten CO2 om in zuurstof, houden fijn stof vast en verbeteren de 

luchtkwaliteit.
✓ Bomen zijn een trekpleister voor allerlei diersoorten.
✓ Bomen zorgen voor een gezonde, rustige leefomgeving.

Veel gemeenten bieden financiële en praktische ondersteuning voor tal van groene 
maatregelen, neem zeker ook een kijkje op de gemeentelijke website.  

Op zoek naar concrete tips en informatie over energie 
besparen of je woning klaarmaken voor de toekomst? 
In mei en juni organiseren IGEAN en jouw gemeente een aantal 
gratis digitale infosessies voor wie verbouwplannen heeft.

EnergieK loket 
Kom langs bij het EnergieK loket in jouw gemeente. 

Maak online je afspraak op
www.igean.be/energiekloket

Doe jij mee niets voor de natuur? 1000 bomen: plant jij mee?

Schrijf je in voor deze groepsaankoop en plant samen met ons dit najaar één van 
onze 1000 inheemse bomen. www.igean.be/1000bomen

Inschrijven is verplicht via  www.igean.be/infosessies

Online infosessies

• Energiezuinig verwarmen - 23/05
• Warm water in huis - 31/05

• Warmtepompen - 8/06
• Zonnepanelen - 16/06


