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Energent wil graag zijn rangen zien aangroeien
Energent dacht de voorbije maanden na. We stonden stil
bij het werk van de voorbije zeven jaar en vroegen ons af
of, en zo ja welke, nieuwe accenten we willen leggen. Een
van de besluiten van onze denkoefening is dat we voluit
willen gaan voor meer vennoten. Tot nu toe deden we
alleen een inspanning om nieuwe vennoten te werven als
we kapitaal nodig hadden. Dat willen we veranderen.
Als we van Energent een groeiende community willen
maken, sluit dat hoe dan ook aan bij een doelstelling die
in onze statuten staat. Energent wil ‘burgers verenigen
in hun streven naar (een rechtvaardige overgang
naar) een duurzame en klimaatneutrale samenleving,
en burgers bewustmaken van deze uitdagingen’. De
voorbije jaren ging evenwel bijna al onze aandacht
naar het produceren van hernieuwbare energie,
energiebesparing en het realiseren van energiediensten.
Dat blijft uiteraard superbelangrijk, maar het vergroten
van onze community zal voortaan meer aandacht
krijgen. Omdat dit allerlei voordelen heeft.
Met meer vennoten kunnen we maatschappelijk meer
wegen. Meer vennoten brengen ook meer kennis aan:
geregeld doen vennoten ons voorstellen of delen
interessante ideeën met ons. Sommigen werken vrijwillig
mee. Kortom, er schuilt op allerlei manieren kracht in de
vennoten.

Ook kapitaalkracht uiteraard, al is dat momenteel
niet de eerste doelstelling. Als we nu vennoten werven,
is het met de vraag om maximaal vijf aandelen te
kopen. Als er later nood is aan meer kapitaal, staan
die vennoten dan op de eerste rij om hun inbreng te
verhogen.
Meer vennoten kan op termijn ook een voorwaarde
zijn om productie en consumptie van energie flexibel
te organiseren – dat is waardevol omdat zon en wind
niet altijd evenveel stroom leveren en om de druk op
het stroomnet onder controle te houden. Energent
werkt mee aan onderzoek hierover. Mocht dat ooit
commerciële kansen bieden voor de Energentvennoten, willen we klaar staan om die te grijpen.
Wie drie Energent-aandelen bezit, krijgt ook toegang
tot de elektrische deelwagens van het Cedannetwerk.
Wie vennoot is, verneemt tevens welke burgerdiensten
Energent in petto heeft. En welk Energentcafé
eraan komt – met geregelde events willen we onze
achterban inhoudelijk mee op reis nemen door de
uitdagende wereld van de energietransitie.
Om al die redenen willen we graag dat onze rangen
aangroeien. Verspreid die boodschap gerust in jouw
kennissenkring!

John Vandaele, voorzitter

Meer info over onze werking vind je op
www.energent.be
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Aalter, actieve partner van Energent
Een grote installatie op de sporthal
Dit voorjaar werd in Aalter op de gemeentelijke sporthal een installatie van 800 zonnepanelen
in gebruik genomen, goed voor 270.000 kWh per jaar of het jaarverbruik van 77 gezinnen. Met
minder dan zes maanden tussen het eerste contact met Energent en de oplevering verliep dit
project zeer vlot. We spraken met Kris Ally, nu voorzitter van de Aalterse gemeenteraad, bij
installatie schepen van klimaat en duurzaamheid. ‘Het moest vooruitgaan’, zegt hij. ‘De tijd
was rijp en in de jonge fusiegemeente was er een akkoord over duurzame energie. Ik was
schepen en wilde dit snel realiseren.’
De installatie op de sporthal maakt deel uit van een groter pakket van 12 installaties op
gemeentelijke daken met participatie door burgers, via Energent. De opbrengst van die
zonnepanelen gaat in een spaarpotje dat Aalter zal investeren in meerwaardeprojecten,
zoals de vervanging van middenspanningscabines of de renovatie van gemeentelijke daken
alvorens zonnepanelen te plaatsen.
‘De voorstelling van dit project met een webinar was een groot succes. Er waren wel 150
deelnemers. Dankzij burgerparticipatie dragen de Aalternaars bij aan de energietransitie,
ook als ze zelf geen zonnepanelen kunnen leggen en delen ze mee in de winst’, zegt Kris.
Energent kon in de maanden daarna alvast al 50 nieuwe coöperanten uit Aalter verwelkomen
en de campagne blijft lopen.
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Groepsaankopen
Energent werkt momenteel nog voor drie
andere projecten samen met Aalter.
Als gemeente zijn we uiterst
Behalve de grote zonnepaneelinstallaties op
tevreden over de samenwerking
gemeentedaken organiseren we er Zonnestad,
met Energent’
onze groepsaankoop zonnepanelen voor
particulieren. Ook is in samenwerking met
intercommunale Veneco net een groepsaankoop
spouwmuurisolatie van start gegaan. In het najaar
volgt nog een groepsaankoop glasvervanging. De Aalternaars krijgen op die manier
verschillende kansen om hun woning energiezuiniger te maken.

De samenwerking en de toekomst
‘Als gemeente zijn we uiterst tevreden over de samenwerking met Energent’, gaat Kris
verder. ‘De technische expertise bij o.a. stabiliteitsstudies, subsidies en inschatting van
rendementen voor optimalisatie van verbruiken verraste de gemeentelijke diensten, die
zelf ook heel waardevol werk leverden. Zowel de grote installaties als de kleinere, die
volgens het toenmalige systeem van de terugdraaiende teller werkten, werden goed en
snel aangepakt.’
Aalter kiest in de toekomst trouwens volop voor het klimaatthema. ‘Omdat het recente
Aalterse Klimaatadaptatieplan vooral op waterhuishouding en minder op energiethema’s
focust, zijn we aanvullend begonnen met het opmaken van een Klimaatmitigatieplan.
Het belangrijkste hierbij is dat de energie die je niet verbruikt de groenste energie
vormt. Daarom zetten we in op isolatie en innovatie. Daarna komt de zon.’

De Aalternaars en burgerparticipatie
‘Het is niet altijd makkelijk om uit te leggen, maar onze dienst communicatie informeert
volop over burgerparticipatie. In het vaccinatiecentrum (onder de zonnepanelen!)
hangt nu een informatiebanner over de
samenwerking met Energent. En er is nog
veel mogelijk.
SPORTPARK AALTER-CENTRUM
z

De Aalternaars vertonen een grote
betrokkenheid en er ontstond intussen
draagvlak voor het klimaatthema en dat
groeit nog. We informeren via de sociale
media en via het zeer goed gelezen
infoblad TotAalter dat wekelijks op 14.340
exemplaren verspreid wordt.’ (AV)

KREEG OOK EEN INJECTIE...
DUURZAME STROOM!

800 ZONNEPANELEN
270 000 KWH PER JAAR
VIA BURGERKAPITAAL

WWW.ENERGENT.BE / AALTER
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Maak kennis met... Lina Avet
Lina Avet is van het prille begin betrokken bij Energent.
Ze gaf mee vorm aan onze coöperatie en is lid van de
raad van bestuur.
Al jaren is Lina actief bij de Buren van de Abdij in de
Gentse Machariuswijk. Tijdens een wijkactiviteit over
energie groeide het idee voor een burgercoöperatie.
‘We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest tot aan
de lancering op 10 december 2013’, vertelt Lina. ‘In het
begin hebben we projecten zoals Wijkwerf gezocht.
Zelf heb ik een jaar stevig vergaderd met Stad Gent
om Buurzame Stroom op te starten. Toen kwam mijn
technische kennis van pas, intussen hebben we een
fantastische professionele ploeg.’

Zomervakantie

We wensen iedereen een
fijne zomervakantie met veel
zon en ontspanning.
Ons kantoor is één week
collectief gesloten, van 19 tot
25 juli.
De andere weken blijven we
bereikbaar.
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Lina is ingenieur en werkt als afdelingshoofd van het technisch bureau en
energiebeleid van UGent. ‘Ik heb deels van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik ben geen
zware activist, maar bij Energent spreken me het sociaal aspect alsook de inbreng van
de burgers aan.’
Daarnaast zag Lina Energent groeien. Ze wijst erop dat de combinatie van een
sociale dimensie met een bedrijfslogica en winst maken niet gemakkelijk is. ‘Met onze
burgerdiensten leveren we mooi werk. Energent heeft bijgedragen aan de versnelling
van de renovatie van gebouwen en de groei van zonnepanelen op Gentse daken.
Intussen zijn we ook buiten Gent actief. Wel hadden we sneller gehoopt op een
windturbine. Als je die stap zet, ben je
zeker van inkomsten. UGent wil met
Lina Avet
Energent een windmolen bouwen en
we gaan er zeker mee door, hoe moeilijk
ook. De bouw van drie turbines in Melle
op terreinen van UGent heeft ook acht
jaar gekost.’
In de toekomst hoopt Lina dat Energent
blijft knokken voor windmolens.
Daarnaast moet onze coöperatie oog
hebben voor energiearmoede. ‘We
hebben veel geleerd uit Buurzame
Stroom, o.a. om na te denken over
een nieuw systeem van directe
financiering voor mensen in huur- of
budgetwoningen. Zeker als je ziet welke
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immense inspanning het kost om de
subsidies bij de juiste mensen te krijgen.’
‘Vrijwilliger zijn bij Energent geeft me
Daarnaast gelooft Lina in een lokale
energie’ en ‘het goede gevoel van samen
hernieuwbare energiegemeenschap.
aan iets te werken en iets te kunnen
‘Dat is eenvoudiger te realiseren
afleveren.’
dan sociale woningen. Dit vergt vijf
minuten politieke moed. Energent
kan mee aan de kar trekken.’ Belangrijk
is ook dat Energent de evoluties op de
energiemarkt nauwgezet volgt. ‘We willen niet continu aan de subsidiekraan hangen,
maar subsidies voor innovatieprojecten zijn nodig. Dat innovatieve zit in ons DNA.’
‘Vrijwilliger zijn bij Energent geeft me energie’ en ‘het goede gevoel van samen aan iets
te werken en iets te kunnen afleveren.’ (KvK)

Burgerenergie
Wist je dat alle energiecoöperaties, die in
Vlaanderen werken volgens de internationale
coöperatieve principes, lid zijn van de
koepelvereniging REScoop Vlaanderen? Sinds kort
hebben deze ‘REScoops’ een handige website
waar je alle projecten en dienstverlening kan zien.
Kijk eens naar www.burgerenergie.be
of volg @burgerenergie op sociale
media!
Heb
je zin in meer
updates over onze
werking? Via onze stek
op Facebook berichten we
heel regelmatig over alles
wat er binnen Energent
reilt en zeilt! Volg jij
ons al?
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Hybride warmtepomp kan nu al veel CO2 uitsparen als we
een ‘Nederlandse’ taxshift doorvoeren
In 2050 moet alle schoorstenen dicht, althans: er mag geen CO2 meer uitkomen.
Dat geldt ook voor de miljoenen gezinswoningen. Om daar te geraken moeten die
woningen veel beter geïsoleerd worden. Pas dan wordt het betaalbaar en dus haalbaar
om ze te verwarmen met zogenaamde warmtepompen. Slecht geïsoleerde woningen
vergen immers water op een temperatuur van 70 tot 80 graden voor hun verwarming en
warmtepompen zijn niet geschikt om water zo warm te maken. Moeten we dan wachten
met het gebruik van warmtepompen tot we – vele jaren en miljarden investeringen later
– onze woningen voldoende geïsoleerd hebben?
Energent onderzocht – samen met UGent, Ecopower, EnergieID en Efika consulting
– of we geen tussenstap kunnen zetten door in de tussenseizoenen met een
warmtepomp te werken en het piekverbruik in de winter met gas op te vangen. Die
combinatie wordt gemeenzaam de hybride warmtepomp genoemd. Concreet werden
twee proefinstallaties een jaar lang gevolgd waarbij warmtepompen, gevoed met
zonnestroom een buffervat met water opwarmen als thermische batterij. Dat gebeurt
‘slim’: software van de UGent liet warmtepomp, gasketel en centrale verwarming, en
zonnepanelen slim met elkaar communiceren.

Verlaagd gasverbruik

Het resultaat van het onderzoek is dat je met deze hybride installatie het gasverbruik met
40 tot 60 procent kan verminderen en dus ook navenant minder CO2 kan produceren.
In België wordt de besparing die je realiseert door het lagere gasverbruik, evenwel meer
dan tenietgedaan door het oplopende stroomverbruik en onze hoge stroomprijs.
Er is dus geen financiële stimulus om zo’n hybride installatie te bouwen, integendeel. In
Nederland is dat wel het geval. Bij ons kost een kWh gas 6 cent, tegen 26 cent voor een
kWh elektriciteit. In Nederland is de verhouding 8 cent tegen 16 cent. Die prijsverschillen
hebben uiteraard alles te maken met het belastingregime in beide landen. Luc Meskens,
coördinator van Energent, is duidelijk: ‘De energietransitie zal in ons land dus niet
gebeuren zonder taxshift die de kosten voor gas en stroom in de Nederlandse richting
duwt.’ (JV)
Een uitgebreid onderzoeksrapport vind je vanaf 15 juli op onze site.
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Sfeerbeelden
grote zonneinstallaties
1 Bijloke (Gent)
2 Culinor (Destelbergen)
3 Weerwerk (Gent)
4 Sportpark (Aalter)
5 Sporthal (Destelbergen)
6

6 Ten Doorn (Eeklo)
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Cedan: coöperantennetwerk voor elektrische deelauto’s
Vennoten van Energent kunnen gratis gebruikmaken van de diensten van Cedan of het
‘Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk’. Partago uit Gent en Coopstroom uit Brugge
sloegen de handen in elkaar en zetten met tien andere burgercoöperaties Cedan op.
‘Cedan heeft nu 101 elektrische deelauto’s van diverse types’, vertelt Joachim Jacob,
dagelijks bestuurder bij Partago. Partago pioniert al sinds 2015 met elektrische deelauto’s
via een eigen smartphone-app. Coopstroom bouwt sinds 2018 een gelijkaardig systeem
in West-Vlaanderen uit. Voor Cedan deelden coöperaties als Klimaan en ZuidtrAnt hun
ervaring inzake slimme bidirectionele laadpalen. Joachim licht alles enthousiast toe.
Cedan heeft een overeenkomst met alle energiecoöperaties in Vlaanderen?
‘Elektrisch rijden staat nog op een laag pitje. Daarom vinden wij dat mensen daar
toegang moeten toe hebben zonder grote engagementen. Er gebruik van maken als
coöperant is eenvoudig. Je surft naar www.cedan.be. Je aanvraag wordt gecontroleerd
door je coöperatie, in jullie geval Energent. Daarna krijg je een unieke code om een
account aan te maken bij Partago. Je moet geen deelbewijs van 250 euro kopen, want
Energent staat borg. Je moet wel een evenwaardig bedrag in Energent hebben gestopt.’
De burgercoöperaties toegang geven is nodig voor de groei?
‘Inderdaad. De negen aangesloten burgercoöperaties tellen 75.000 coöperanten, met
als grootste Ecopower met 60.000 vennoten. Wij reiken de hand aan alle coöperaties die
nog niet in het Cedannetwerk zitten.’ Cedan roept alle vennoten van Energent op om
een elektrische deelwagen uit te proberen. Maak een gratis account aan en koop een
rijbudget van 75 of 300 euro.
Hoe ziet Cedan de toekomst?
‘Eind 2021 willen we 200 elektrische deelauto’s hebben. Veel coöperanten zijn lid van
diverse coöperaties. Er ontstaat een soort moeheid. Daarom is het goed dat Partago de
rol om te investeren in elektrische deelauto’s op zich neemt. Andere coöperaties kunnen
zich dan toeleggen op zonnepanelen of windmolens.’
Waarom slaat het elektrisch deelrijden moeilijk aan?
‘Hoewel de instap voor Partago en ook voor Cedan heel gemakkelijk is, houden vele
factoren mensen tegen om over te schakelen naar elektrisch deelrijden. We noemen dat
de push out factoren. Ze hebben
een auto, kregen er een van hun
ouders of van het werk, hebben
huisdieren,
krijgen
kinderen,
verhuizen. Weet wel dat Partago
begon met één auto.’
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Jullie lanceerden Cedan in Bonheiden. Waarom daar?
‘Omdat daar een gigantisch zonnedak ligt, geplaatst door de burgercoöperaties
ZuidtrAnt en Klimaan. Daar is een laadpaal aan gekoppeld die energie uit de auto
kan terugnemen en weer op het net stoppen. Is dat de toekomst? Dat zit in de
onderzoeksfase. Als we al die voertuigen kunnen coördineren, kunnen we die energie
gebruiken om het net te balanceren.’
Tegen 2026 moet elke bedrijfswagen elektrisch zijn wil het bedrijf van het gunstige fiscale
regime blijven genieten. Een goede regeringsbeslissing?
‘Dat is een bestaand slecht systeem gebruiken om een noodzakelijke maatschappelijke
verandering te bekomen. Ze moeten die bedrijfswagens afschaffen en onze
arbeidskosten fel verminderen. En sowieso willen we minder wagens op de weg en al
zeker geen auto’s met fossiele brandstof meer!’
Zijn er genoeg laadpalen?
‘Er staan er in Gent ongeveer 150 en er komen er honderden bij. Dat groeit samen met
de vraag naar elektrische auto’s. Ik zit acht jaar in deze sector. Het wordt mogelijk. Met
Partago plannen we laadhubs of overdekte parkings met een dak met zonnepanelen.
In die hub staan overal laadpalen. Als je batterij leeg is kom je naar een laadhub en
neem je via je app een andere auto en kan de andere auto opladen. Op termijn zullen
we niet voor elke auto een laadpaal nodig hebben.’ (KvK)

De groene
versnelling
Momenteel organiseert Partago een crowdfundingscampagne
met als doel 350.000 euro ophalen tegen 1 augustus, in
deelbewijzen van Partago met een maximum van 5.000 euro.
Je krijgt deelbewijzen van Partago en een rijtegoed als
betaling. Partago wil nieuwe voertuigen kopen en zo Cedan
versterken. Als het doel behaald wordt, plant Partago een
‘autodeelbos’ van één hectare.
Meer weten of meedoen via www.groeneversnelling.be.
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Zonnestad gaat door
De perceptie van particuliere zonnepanelen kreeg in het begin van dit jaar
een serieuze deuk door het verdwijnen van (het 15-jarige behoud van) de
terugdraaiende teller.
Dat wantrouwen van de burger laat zich niet zomaar
herstellen. Toch blijven wij met Zonnestad gratis
en onafhankelijk advies geven over zonnepanelen.
Want zonnepanelen blijven een interessante
investering, zowel ecologisch als economisch. Door
onze werking voort te zetten, hopen we de perceptie
opnieuw op een positief spoor te krijgen.
Heb je interesse in zonnepanelen of ken je iemand
met interesse? Meld je aan voor persoonlijk advies via
www.zonnestad.be.

Colofon
Deze vennotenbrief bevat bijdrages en lay-out van Bart Turrekens, John
Vandaele, An Van Hemeldonck, Karel Van Keymeulen en Ann Vantournhout.
De beelden werden gemaakt door Energent.

Help jij Energent
mee groeien?
Zoals onze voorzitter in het
voorwoord schrijft, zoeken we
nieuwe coöperanten! Zoek jij mee
en help je zo Energent groeien?

Meer info over onze werking vind je op
www.energent.be

