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Beste lezer,

Nooit eerder hebben we het met z’n allen zo vaak over het klimaat gehad als vandaag. 
Scholieren laten er hun lessen voor staan om te gaan betogen. De klimaatmarsen in 
Brussel trekken recordaantallen bezorgde burgers, en met Joke Schauvliege viel er zelfs 
een minister nadat ze een complot zag in de protesten. Allemaal onderwerpen waar 
Vlaanderen vervolgens druk over discussieert, binnen gezinnen, onder collega’s, aan de 
toog. 

Wij zijn hier bij IZEN bijzonder blij met de centrale plaats die het klimaat plots heeft 
gekregen. Of je je nu voor of tegen de scholierenbetogingen en de klimaatmarsen kant, 
wel of niet gelooft in het einde van kernenergie, een eco-realist of een donkergroene 
jongen bent - we hebben het er tenminste over. Daar heeft IZEN, met onze wortels diep 
in het groene gedachtegoed, dertig jaar van gedroomd.

Kijk maar eens naar de mensen die in dit nummer aan bod komen, en hoe verscheiden 
die zijn. Muzikant en tatoeëerder Van Echelpoel heeft zonnepanelen op zijn dak liggen. 
De liberale politicus Willem-Frederik Schiltz vindt vervuilen zonder meer ‘immoreel’. 
Grote bedrijven als Colruyt, Q8 en Belfius zien brood in groene oplossingen. Een resem 
top-ceo’s en verenigingen hebben het Klimaatmandaat opgestart, om druk uit te oefe-
nen op politici. Tot Jef en Monique uit Lille toe, tevreden IZEN-klanten, die ‘toekomstge-
richt wilden bouwen’. Het is een dwarsdoorsnede van onze samenleving, die niet twijfelt 
aan het belang van ons klimaat.

Blijf discussiëren, beste lezers, want dat doet nadenken. Onze oplossing in dit klimaat-
debat ontlenen we aan de zon. Vraagt u zich af of zij ook voor u een oplossing kan zijn, 
praat er dan eens over met ons.

WELKOM
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Geniet van het 
ZonneDak-
tarief

Het Eneco-
voordeeltarief voor 
eigenaars van
zonne-installaties 
Met zonnepanelen haal je maximaal energie uit 
de zon. Wek je toch niet genoeg eigen energie 
op? Dan kan je rekenen op onze groene stroom 
uit Belgische zon en wind. Tegen een exclusief 
tarief voor zonnpaneeleigenaars!

Ontek ons ZonneDak-tarief op 
www.eneco.be/tarieven

Advertentie_A4_Izen.indd   2 30/11/18   14:51

PARTNERS VAN IZEN
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Tijs Vanneste (40) aka Jef Van Echelpoel was het gezicht 
en de stem van de IZEN-campagne ‘Slim van mij’ in 2018. 
Hij is muzikant en TATOEËERDER, maar werkte daarvoor 
jaren als creatief therapeut in gevangenissen. “Op die plek 
werken was verrijkend, maar na een paar jaar verlegde ik 
mijn focus op probleemjongeren. Om te verhinderen dat 
ze in de gevangenis zouden belanden. Voorkomen is beter 
dan genezen he!” We ontmoeten deze fijne eco-infuencer 
in zijn Tattoo-shop te Mol.

ROCKSTER, 
PAPA, ECO-
INFLUENCER 
ÉN SLIM!

Van
Echelpoel

Tijs groeide op in een dorp waar iedereen iedereen 
kent. Over de kleine Van Echelpoel was men het 
eens: ‘dàt is ne speciale’. Tijs vond zichzelf hele-
maal niet zo bijzonder, maar had het niet gemak-
kelijk op school. Het leek of hij in geen enkele rich-
ting aardde. Op zijn veertiende besliste hij al wat hij 
worden zou. ‘Tattooeur én rockster! Daar lachten ze 
me bij het CLB vierkant mee uit, maar mijn klasge-
noten en leraren in het Kunstonderwijs vonden het 
niet zo vreemd.’ 

Niet lang daarna werd Tijs zwaar ziek. Hij kreeg 
twee klaplongen, verbleef maanden in het zieken-
huis en maakte een klik: hij besloot dat hij, eens 
genezen, geen tijd meer te verliezen had. Tijs zou 
voluit voor zijn droom gaan. ‘Dat was niet evident. Ik 
was te trots om financiële steun aan te nemen van 
thuis. Ik ging alleen wonen en trok met schulden 
de wereld in. Die loste ik in door les te geven en in 
gevangenissen te werken. Het veranderde mijn kijk 
op gedetineerden enorm. Ik ging veel genuanceer-
der over hen denken. Gevangenen zijn mensen als 
jij en ik die op een bepaald moment in hun leven 
een foute keuze hebben gemaakt. Soms sturen de 
stomste details je toekomst.’ 

Na vier jaar werken in de gevangenis, wilde Van 
Echelpoel preventiever aan de slag. ‘Ik werkte 
met type 3 - jongeren: gasten met gedragspro-
blemen. Ik kon heel goed communiceren met hen. 
De agressiefsten onder hen waren bij mij net heel 
rustig. Ik gaf gitaarles, schilderde met hen en we 
bespraken films. Hen resocialiseren was mijn doel.’  
Tijs mijmert even weg bij zijn kopje koffie. ‘Weet je, 
alles wat ik doe, doe ik met een reden. Het moet er-
gens over gaan of ergens naar toe leiden. Het moet 
juist aanvoelen.’
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ECO-INFLUENCER
‘We zitten hier dus met een kerncentrale in Dessel’, fluis-
tert Tijs. ‘Ik kijk er tegenaan vanuit de tuin. Het doet me de 
wenkbrauwen fronsen: is het geen vreemde vaststelling dat 
mensen tegen windmolens, maar voor kernenergie kunnen 
zijn? Komaan zeg! Windmolens zijn toch charmant?’ Tijs 
maakt zich zorgen over de toekomst van zijn zoontjes en hun 
gezondheid in het bijzonder. ‘Ikzelf worstelde een tijd met 
vruchtbaarheidsproblemen, maar ik vrees dat het milieu een 
nog grotere impact zal hebben op de gezondheid van mijn 
gasten. Als ik met de kinderwagen op het voetpad wandel, 
ademen mijn kinderen rechtstreeks al die vuiligheid binnen. 
Onderzoeksrapporten schenken klare wijn als het over lucht-
vervuiling gaat: het sluipend gif van de uitlaatgassen valt 
toch niet langer te negeren?’ Tijs haalt de schouders op. ‘De 
wereld verbeteren kan je niet alleen, maar je kan zelf toch 
zoveel mogelijk initiatieven nemen om je steentje bij te dra-
gen? Het is écht niet moeilijk hoor! Ik heb een eigen water-
put én zonnepanelen. Het is een slimme, groene maar ook 
een economische keuze.’ Tijs lacht. ‘Het heeft me letterlijk 
quasi niks gekost! De eerste factuur betaalde ik met steun 
van de gemeente, de tweede met de energiecertificaten. Ik 
kan het bewijzen met mijn rekeningen!’ Tijs onderschatte het 
effect ervan op zijn omgeving: een tiental vrienden volgde 
zijn voorbeeld. ‘Ja yom, ik ben een eco-influencer!’
Of er nog een reden is waarom Tijs voor slimme energie 
kiest? ‘Het past ook in mijn filosofie om onafhankelijk te zijn. 
Dat is met àlles zo. Ik wil het zelf gedaan hebben, of zelf in 
handen kunnen nemen. Zo ben ik.’

PAPA VAN ECHELPOEL
‘Ik leerde mijn vrouw kennen door een schilderij van haar te 
kopen. Ik sprak 1 keer met haar af en ze ging met me mee 
naar huis. ‘t Was al in orde! Ze bleef!” De blauwe ogen van Tijs 
schitteren. “Ze is de grootste kunstenaar van ons twee hoor. 
Zie je haar schilderijen hier? Dat is niet min he…’
Tijs en zijn vrouw droomden van kinderen, maar dat lukte 

niet meteen. ‘We hadden een kans van 1 op 100. We hebben 
er drie jaar aan gewerkt, lieten ons opereren en uiteindelijk 
lukte het. Na de geboorte van mijn oudste zoon werd alles 
anders. Ik liet het woord ‘Content’ op mijn borstkas vlak bij 
mijn hart tatoeëren. Alles wat er na de geboorte van mijn kind 
gebeurde, zie ik puur als een bonus in mijn leven, het succes 
van Van Echelpoel niet in het minst.’
‘De groep startte als een grap, maar werd een gigantisch suc-
ces. Het maakt me blij hoor, maar het is niet het belangrijkste 
in dit leven. Creëren, dàt is het fijnste wat er bestaat voor een 
artiest! Bekend zijn, dat was nooit mijn doel, ik zie het eerder 
als een noodzakelijk kwaad. Het is verdraaid vermoeiend als 
je constant aangeklampt wordt op straat en gevraagd wordt 
voor selfies op café. Mocht het allemaal kunnen zonder die 
vorm van aandacht, ik tekende vijf keer! Ik heb een beetje 
verstoorde relatie met mijn ego’, zegt Tijs haast verontschul-
digend. ‘Ik wil de aandacht niet op mezelf vestigen. Het suc-
ces van Van Echelpoel mag geen egotrip worden. Het gaat 
immers over wat ik maak, niet over mij als persoon. Weet je, 
ik ben thuisgekomen in dit leven toen ik vader werd. Hoewel 
de jongste ‘s nachts zowat àlle energie uit me zuigt, geeft de 
oudste van 19 maanden dagelijks een energieboost van je-
welst. Mijn vrouw en kinderen helpen me om trouw te blijven 
aan mezelf. Alles wat ik aangeboden krijg in dit leven, toets 
ik af aan slechts 1 parameter: mijn gezin mag er niet onder 
lijden.’

Iemand stapt de tattoo-shop binnen. Een dame wil een tat-
too bestellen van zijn hand. Tijs neemt zorgzaam de tijd om te 
luisteren en de vrouw te woord te staan. Dat hij geen nieuwe 
opdrachten meer aanneemt, zegt hij. Maar dat hij een fijne 
collega heeft die echt goed is en haar graag zal helpen om er 
iets heel knap van te maken. Hij merkt de lichte teleurstelling 
bij de dame, maar motiveert zijn beslissing omstandig. Het 
typeert Van Echelpoel. De man maakt bewuste keuzes met 
zuivere intenties.

‘De wereld verbeteren kan je 
niet alleen, maar je kan zelf toch 
zoveel mogelijk initiatieven ne-
men om je steentje bij te dra-
gen? Het is écht niet moeilijk 
hoor! Ik heb een eigen waterput 
én zonnepanelen. Het is een 
slimme, groene maar ook een 
economische keuze.’ Tijs lacht. 

VAN ECHELPOEL
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IEDEREEN
KENT
IZEN
Nog nooit van IZEN gehoord? Da’s normaal. Maar ook onter-
echt! Voor één keer gaan we in tegen onze aard, en zeggen we 
eerlijk dat we de grootste zijn in Vlaanderen. Met de hulp van 
een hele resem partners.

Niemand plaatst 
zoveel zonne- 
panelen als IZEN

COLRUYT, DELHAIZE, LIDL
Ligt er op het dak van deze supermark-
ten een zonnepaneel - en het ligt er 
vol mee, kunnen we verklappen -, dan 
komen ze van IZEN. Alle supermarkten 
van Colruyt, Delhaize en Lidl die inzet-
ten op slimme energie, doen dat met 
onze hulp.

PLOPSA
In alle Plopsalandparken van deze kin-
derhelden komen de zonnepanelen uit 
onze stal. Jong geleerd is oud gedaan.

Q8
Op een maand tijd hebben we 46 tank-
stations van de Q8-groep van zonnepa-
nelen voorzien!

ENECO
Klanten van Eneco kunnen via die ener-
gieleverancier stroom besparen door 
tegen aantrekkelijke tarieven te inves-
teren in alles van batterijen tot zonne-
panelen. En die komen wij maar al te 
graag plaatsen!

BELFIUS
Wie een bankrekening heeft bij Belfius 
kan heel goedkoop lenen om te inves-
teren in hernieuwbare energie. En wie 
op dat aantrekkelijke voorstel ingaat, 
verwijst Belfius graag door naar ons. 

ECOHUIS, HEYLEN, 
WONINGBOUW VERELST
Nieuwbouwwoningen komen vandaag 
steeds vaker met de zonnepanelen en 
andere hernieuwbare investeringen 
al geïnstalleerd. IZEN is de partner van 
een hele resem grote bouwbedrijven in 
Vlaanderen om die installaties in goede 
banen te leiden.

NINAFRI
In het Afrikaanse Niger is het droog en 
warm. Perfect voor zonnepanelen en 
zonnepompen, vond de ngo Ninafri. 
Samen met IZEN zorgen zij ervoor dat 
kleine gemeenschappen er toegang 
krijgen tot elektriciteit en drinkbaar 
water. De zonnepanelen zorgen voor 
stroom, de zonnepompen zorgen er-
voor dat het water opgepompt wordt 
uit de ondergrond. Zowel onze know-
how als de panelen en pompen leveren 
we gratis. Wij vinden het fantastisch 
dat onze technologie zo’n verschil kan 
maken!

WDP
Zonnepanelen liggen niet alleen op 
woningen. In Nederland bouwt ontwik-
kelaar WDP groene logistieke centra 
tjokvol panelen, in samenwerking met 
IZEN. Vorig jaar alleen al installeerden 
we zo’n 25 MW. Dat is veel zon!Vorig jaar werden een op de tien nieu-

we residentiële zonnepaneelinstalla-
ties in heel Vlaanderen geplaatst door 
IZEN. Daar komt niemand bij in de buurt. 
Bovendien staat onze industriële poot, 
met grote zonneparken, even sterk als 
onze diensten voor particulieren. En zijn 
we ook internationaal actief, in Neder-
land, Roemenië, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk.
We zijn dus de grootste. Maar waarom 
hebben vele mensen dan nog nooit van 
IZEN gehoord? 

De reden zit in onze aard. Uit een recen-
te bevraging bij onze mensen kwam be-
scheidenheid als een van de sleutelei-
genschappen van ons bedrijf. Dat is ook 
logisch. IZEN groeide meer dan dertig 
jaar geleden voort uit een coöperatieve 
vennootschap met diepgroene over-
tuigingen. Dat wis je niet zomaar weg. 
Vandaag zijn we een performant bedrijf 
dat werkt volgens de harde wetten van 
de economie, maar nog steeds is winst 
niet het einddoel. Het is een middel, 
om de zonne-energie waar we zo in 

geloven voor iedereen beschikbaar te 
maken . Dat dat doel vandaag al bijna 
bereikt is, hadden we nooit kunnen dro-
men. Dat we in die hernieuwbare golf 
bij de voorhoede horen, evenmin. Dus 
voor één keer gaan we in tegen onze 
aard, en stoefen we over de resem part-
ners die we tot de onze mogen rekenen. 
Omdat we trots zijn!

100%
slimme
energie
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9 REDENEN 
WAAROM OOK 
IN 2029 
ZONNEPANELEN 

100% SLIM ZIJN
Wij toeteren al dertig jaar dat zonne-energie de toekomst is, maar blijft 
dat wel zo? Nu de kerncentrales langer openblijven? En de subsidies weg-
gevallen zijn? Hoe zullen zonnepanelen er binnen tien jaar uit gaan zien? 
Liggen ze misschien niet eens meer op ons eigen dak? Antwoord in negen 
voorspellingen van Alex Polfliet, als voorzitter van Zero Emission Solutions 

dé Vlaamse specialist in zonnepanelen.

➀ ZONNEPANELEN DUBBEL ZO KRACHTIG
‘Het einde is nog niet in zicht als het om het vermogen van 
zonnepanelen gaat, ofwel de hoeveelheid stroom die de pa-
nelen uit de zon weten te puren. Dat vermogen blijft maar 
stijgen. En als je kijkt wat er nu klaar staat in de fabrieken, en 
al helemaal waar men mee bezig is in de vooral Europese on-
derzoekslabo’s. Dan is het realistisch dat de kracht van zon-
nepanelen op tien jaar tijd nog zal verdubbelen.’

➁ LAAT DE BATTERIJ MAAR DOEN
‘De batterij zal de komende jaren zijn intrede doen in heel 
wat huishoudens. Niet zozeer om losgekoppeld te worden 
van het algemene elektriciteitsnet – je zou onze winters en 
grijze dagen nooit kunnen overbruggen met de zonnepane-
len op je dak -, maar om de energie die je opwekt zo slim 
mogelijk aan te wenden. Batterijen zullen dienstdoen als 
slimme verdelers, die afwasmachines en andere toestellen 
maar aanzetten in functie van de beschikbare capaciteit en 
de goedkoopste tarieven.’ 

➂ EEN VERANDA ALS ZONNEPANEEL
‘Zonnepanelen zoals we ze vandaag kennen zullen de norm 
blijven, maar almaar meer zullen zonnecellen ook verwerkt 
worden in allerhande maten, vormen en materialen. In dak-
pannen bijvoorbeeld – al raken die snel oververhit -, maar 
ook in glasramen, veranda’s en carports. Wij zijn vandaag al 
bezig met een project om zonne-energie te winnen uit speci-
aal gebouwde geluidsschermen langs de snelweg!’

➃ EEN INVESTERING VOOR HET LEVEN
‘Als zonnepanelen nog zo sterk zullen evolueren, wacht je dan 
niet beter nog even om er aan te schaffen? Nee! Het mooie 
is natuurlijk dat je ze terugverdient, op minder dan tien jaar 
tijd. Op dat moment zijn ze nog niet versleten, maar zelfs al 
zouden ze dan hopeloos verouderd zijn en die nieuwe versies 
je ogen uitsteken, dan koop je ze gewoon met het terugver-
diende geld. Met andere woorden: één keer investeren, en je 
hebt de rest van je leven gratis energie!’

➄ ELECTRA-WIE?
‘We wekken vandaag al stroom op voor onze eigen huizen, 
maar meer en meer zullen burgers zich ook groeperen in 
zogenaamde hernieuwbare energiecoöperaties. Zelf ben ik 
betrokken bij Denderstroom, een verzameling burger-aan-
deelhouders uit het Aalsterse die investeren in zonnepane-
leninstallaties op allerhande gebouwen, en die stroom verko-
pen aan gebruikers. Omdat een energieleverancier niet altijd 
een buitenlandse multinational moet zijn.’

➅ DE ZON VAN DE BUREN
‘Vandaag zetten tal van zonnepaneleneigenaars hun teveel 
aan stroom terug op het net, waarna die groene energie door 
iemand zonder zonnepanelen wordt afgenomen. Binnenkort 
zal het ook steeds vaker voorkomen dat die stap rechtstreeks 
gaat, zonder over het elektriciteitsnet te passeren. Door zul-
ke directe lijnen zullen bijvoorbeeld bedrijven zonder genoeg 
ruimte stroom kunnen opwekken op het braakliggende veld 
naast hen, of gezinnen zonder geschikt dak op de garage-
boxen wat verderop.’

➆ ENERGIE WORDT NOOIT MEER GOEDKOPER
‘De enige financiële reden om niét je eigen stroom op te 
wekken, is een toekomst waarin energie plots fors goedkoper 
wordt, en je je installatie niet terugverdient. Maar laat ons 
wel wezen, de kans dat dat gebeurt is zowat onbestaande. 
Ga maar na, energie is vandaag wel degelijk goedkoper dan 
in de dure olieperiode van enkele jaren terug. Alleen betalen 
we vandaag als gebruiker méér, door de taksen en distribu-
tietarieven die bovenop de pure grondstof komen. Die eind-
factuur zal, met alle investeringen die eraan komen in het 
energiebeleid, dan ook zeker niet dalen.’

➇ KERNCENTRALES MAKEN NIET UIT
‘Het is waar: kernenergie en hernieuwbare energie gaan niet 
goed samen, omdat je een kerncentrale niet kan afzetten 
en zon en wind op die manier altijd in een bijrol blijven om 
de pieken in het stroomverbruik op te vangen. Maar dat wil 
nog niet zeggen dat zelfs als de overheid de kerncentrales 
nóg eens langer openhoudt dan voorzien, het einde verhaal 
is voor hernieuwbare energie. Om maar te zeggen, mocht je 
vóór de vorige keer dat ze de levensduur van de kerncen-
trales hebben verlengd tegen energiespecialisten gezegd 
hebben dat er vandaag dik 300.000 zonnepaneleninstal-
laties liggen in Vlaanderen, dan had niemand je geloofd. Al 
onze voorspellingen van toen zijn achterhaald. Hernieuwbare 
energie zit op een eigen groeipad.’

➈ STROOM UIT HEEL EUROPA
‘Mocht er nog iemand overtuigd moeten worden van het be-
lang van hernieuwbare energie, dan zeker Europa niet. De ko-
mende jaren wordt veel geld geïnvesteerd in nieuwe trans-
missiekabels tussen verschillende landen, om hernieuwbare 
stroom uit te wisselen. Op die manier geraakt onder meer de 
hydro-energie van de Scandinavische landen en de Spaanse 
zonne-energie eindelijk verder dan die aparte lidstaten. En 
kunnen hun pieken onze dalen compenseren.’
 

De enige financiële reden om niét 
je eigen stroom op te wekken, is 
een toekomst waarin energie plots 
fors goedkoper wordt. Maar laat 
ons wel wezen, de kans dat dat 
gebeurt is zowat onbestaand.

Alex
Polfliet
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4 vragen aan 
Willem-Frederik 

Schiltz

‘VERVUILEN 
IS IMMOREEL’

‘Met de circulaire 
economie kan Europa zich 
weer op de kaart zetten’

➀ U PROFILEERT ZICH ALS EEN GROENE LIBERAAL. 
WAAR KOMT DIE FOCUS OP DUURZAAMHEID VANDAAN?

Willem-Frederik Schiltz: ‘Jarenlang hebben we economische 
groei en vooruitgang gekend. Vooral gebaseerd op stijgende 
productie en consumptie. We zien echter hoe de klassieke 
productiesectoren klappen krijgen en moeten opboksen te-
gen lage loonlanden. Als je dus zoekt hoe we onze economie 
opnieuw kunnen versterken, dan is de circulaire economie en 
hernieuwbare productie een evident antwoord.’

‘Bovendien hebben we in België geen eigen grondstoffen, en 
importeren we ze. Maar die grondstoffen raken uitgeput. Een 
future proof economy, een toekomstbestendige economie, 
kan dus niet anders dan gebaseerd zijn op duurzaamheid en 
circulaire processen.’ 

‘Maar er is nog een derde reden. Decennialang werden de 
kosten voor vervuiling en afval onder de mat geveegd. Het 
is met belastinggeld dat afval opgehaald en verwerkt wordt, 
veelal gedumpt of verbrand. Die kosten zijn een factuur die 
we maar blijven doorschuiven naar volgende generaties. Je 
hoeft heus geen groene jongen te zijn om te beseffen dat 
het niet meer dan fair is dat alle kosten die een product ver-
oorzaakt in de prijs begrepen moet zitten. Dan kom je tot ge-
zonde principes als: de vervuiler of verbruiker betaalt. Op die 
manier worden propere producten goedkoper dan vervuilen-
de, wat clean-tech en circulaire productie stimuleert. Doe je 
dat tijdig en sterk genoeg en met genoeg buurlanden samen, 

dan kunnen we in Europa opnieuw innoverend zijn en een 
sterke economische pool worden.’

‘Tot slot: ik vind vervuilen sowieso immoreel. Een liberaal 
streeft naar vrijheid en verantwoordelijkheid. Wanneer 
wij alle grondstoffen opgebruiken en de boel vervuilen, 
dan nemen we geen verantwoordelijkheid. Én laten we 
onze kinderen een wereld na waarin er een heel pak min-
der vrijheid is.’

➁ DE UITROL VAN DE SLIMME METER ZOU VEEL VER-
ANDEREN OP ENERGIEVLAK, NIET IN HET MINST VOOR 
EIGENAARS VAN ZONNEPANELEN. ZIJN THUISBATTE-
RIJEN HET NIEUWE HEBBEDING DAT IEDERE SLIMME 
ENERGIEGEBRUIKER IN HUIS MOET HEBBEN?

Schiltz: ‘Digitale meters zullen ervoor zorgen dat huizen 
hun overschot aan hernieuwbare elektriciteit efficiënt in 
de markt kunnen zetten. Met andere woorden: je over-
schot verkopen op het net, en je tekort kopen van het 
net, en dat op de voordeligste momenten. Zo zorgen di-
gitale meters ervoor dat het piekverbruik stevig daalt, en 
dat is het duurste verbruik.’

‘Batterijen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Al is 
het momenteel nog niet zeker of huisbatterijen de ‘silver 
bullet’ zijn. Vandaag zijn ze nog duur en alleen interes-
sant om de hoge distributietarieven te vermijden. Wijk-

batterijen zouden binnenkort ook een optie kunnen zijn, maar 
evengoed autobatterijen, of warmteopslag. Tal van systemen 
beginnen hun weg tot de klant te vinden, maar het is nog zoe-
ken naar de optimale combinaties, die overigens van wijk tot 
wijk kunnen verschillen. Maar de digitale meters zijn de nood-
zakelijke eerste stap, cruciaal zijn om deze evolutie in te zetten.’

➂ DE KERNUITSTAP STAAT POLITIEK OP LOSSE SCHROE-
VEN. WAAR STAAN WE BINNEN TIEN JAAR OP ENERGIEVLAK?

Schiltz: ‘Iedereen weet dat de huidige kerncentrales op hun 
laatste benen lopen. Langzaamaan beseft iedereen dat uit-
stel van de kernuitstap alleen maar duurder zal zijn. Niet nu, 
maar zeker voor de volgende generatie. Kernenergie zoals we 
die vandaag kennen, zal binnen tien jaar inderdaad verdwijnen. 
Uiteindelijk is dat ook maar een gigantische ketel waarmee we 
stoom produceren om een turbine aan te drijven!’

‘Maar ik ben er wel van overtuigd dat we moeten blijven inves-
teren in onderzoek naar nucleaire technologie, zoals kernfusie. 
Geen enkel politicus kan in de toekomst kijken of voorspellen 
welke innovatie doorbreekt. Daarom dat fors investeren in àlle 
soorten van energie-innovatie belangrijk is.’

‘Als overgang na de huidige kernenergie zullen we gascentrales 
inzetten. Niet ideaal maar die betalen wel voor de uitstoot die 
ze veroorzaken. Bovendien kunnen die centrales bijdragen om 
de Duitse steenkoolcentrales definitief uit de markt te duwen. 
Én kunnen we die centrales op termijn voeden met biogas uit 
vergisting, of synthetisch gas dat we maken van groene water-
stof en afgevangen CO2. Er is niet één grote oplossing, maar 
een combinatie van verschillende dingen: hernieuwbare ener-
gie, waterstof, biogas, import, … En vergeet ook niet dat we nog 
een pak elektriciteit, warmte, en energie kunnen besparen!’

➃ DE BURGERBEGROTING IN ANTWERPEN KOMT GROTEN-
DEELS UIT UW KOKER. WAT ZIJN DE SUCCESSEN EN NADE-
LEN ERVAN? 

Schiltz: ‘De Burgerbegroting, waarbij een burgerpanel mee be-
slist hoe een deel van het overheidsbudget wordt verdeeld, is 
een vorm van participatie. Mensen rechtstreeks invloed geven 
op het beleid door hen met elkaar te laten discussieren en tot 
een gezamenlijke beslissing komen: dat is democratie in zijn 
zuivere vorm. Het zorgt voor betere beslissingen die meer ge-
dragen zijn, en die burger en bestuur nauwer bij elkaar laten 
aansluiten!’

‘Ik zie geen nadelen, wel uitdagingen: het proces moet sterk 
zijn. Je moet er tijd en geld in investeren om het te doen wer-
ken. Mensen warm maken om mee te doen om te tonen dat het 
deze keer wel ‘voor echt’ is. Dat vraagt tijd en boterhammen. 
Maar zo’n participatieve cultuur zal ooit heel normaal worden. 
Is dat een lange termijn opdracht? Ja. Maar zou de politiek er 
niet beter op worden als die wat meer op lange termijn zou 
denken?’

De energiespecialist van Open VLD is tegelijk een groene jongen en een onver-
sneden liberaal. Aan hokjesdenken heeft dit Vlaams parlementslid een broertje 
dood, zo bewees meneer Freya Piryns, het Antwerpse Groen-kopstuk, al vaker. 
‘Zo’n kerncentrale is ook maar een grote ketel om stoom te maken, hé.’
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8 
warmtepomp 

weetjes

Kan de warmtepomp de woning 
verwarmen tijdens extreem koude 
dagen?
Absoluut! Bij IZEN worden alle berekeningen gemaakt met 
een buitentemperatuur van -10°C en met een binnen-
temperatuur van 21°C. Zo kunnen we garanderen dat jouw 
woning lekker warm is tijdens de koude winterdagen!

Kan de warmtepomp ook koelen?
Yup! Dit kan op twee manieren: actief of passief. 
Lucht/water en lucht/lucht warmtepompen kunnen ac-
tief koelen. Bij een lucht/water warmtepomp is dit een 
extra optie. Bodem/water warmtepompen kunnen passief 
koelen. Ook hierbij is dit een extra optie voor je warmte-
pomp installatie.

Hoe verwarm je de badkamer met een warmtepomp?

De badkamer kan je op verschillende manieren verwarmen. Meestal wordt er vloerverwarming voorzien 
maar we raden aan om in de badkamer je vloerverwarming te combineren met een wandverwarming 
of een handdoekdroger met booster. Zo kan jouw comfort gegarandeerd worden!

Kan je met de warmtepomp de slaapkamers apart regelen? 

Ja zeker! Met een zoneventielregeling kan de vloerverwarming in de slaapkamers apart geregeld wor-
den. Hou er rekening mee dat de basistemperatuur bepaald wordt door de hoofdthermostaat. De ther-
mostaten in de slaapkamers kunnen de temperatuur enkel beperken. 

Waar plaatsen we de buiteunit?
Om een hoog rendement te garanderen, moet de buitenunit van een luchtwarmtepomp voldoende 
toevoer van buitenlucht krijgen. In de stad, waar woningen dicht op elkaar gebouwd zijn, is dat vaak 
een niet zo evident. Daarom bieden we als oplossing aan om de buitenunit op een dak te plaatsen 
(aanbevolen is hier wel een plat dak met betonnen welfsels). In wijken met meer ruimte plaatsen we de 
buitenunit naast de woning.

1
2

3

5

8

4

Kan de buitenunit op een plat dak met houten roostering geplaatst 
worden?

Dit zou praktisch gezien kunnen. We raden dit echter niet aan omwille van eventuele trillingen: de hou-
ten roostering kan als klankkast fungeren. Ondanks dat we trildempers voorzien bestaat de kans dat de 
trillingen zich naar de woning door zullen trekken. 

6
Waar moet de boring gebeuren?
Een boring gebeurt enkel bij een bodem/water warmtepomp installatie. De positie van de boring wordt 
in overleg met de boringfirma besproken. Zij komen eerst op de werf langs om dit samen met de bouw-
heer en de architect te bekijken. Hierna wordt er een moment ingepland om de boring uit te voeren. 
Nadien hoeft de boring niet meer toegankelijk te zijn dus kan je boven de boring bijvoorbeeld een oprit, 
terras, … voorzien.

7

›› Voor alle info over jouw specifieke installatie neem je contact op via warmtepomp@izen.be

Maakt de buitenunit van een warmtepomp veel geluid? 

Geluid is voor iedereen anders. De ene persoon vindt een licht zoemend achtergrondgeluid enorm 
storend, de andere persoon kan heel de dag op een festivalweide staan. Mocht je het geluid van de 
buitenunit als storend ervaren, dan heeft IZEN de ideale oplossing voor jou met Climeleon! De Climeleon 
wordt over de buitenunit geplaatst waardoor het geluid met enkele decibels daalt. Minder geluid met 
toch hetzelfde rendement!

‘Een aanrader!’

Jef Eykens en Monique Laenen twijfelden niet 
om een warmtepomp te installeren in hun 
nieuwe woning. De Kempenaren raden zowel de 
pomp aan als IZEN, dat de installatie verzorgde.

‘Onze keuze voor een warmtepomp is zeker 
ingegeven door onze zorg voor het klimaat. 
We zijn al van middelbare leeftijd dus wij 
hebben echt gebouwd in functie van onze 
opvolgers. Of het huis nu wel of niet in de 
familie blijft, wij wilden toekomstgericht 
bouwen en letterlijk een steentje bijdragen 
aan het klimaat. Want daar kunnen we niet 
meer buiten.’

‘Maar ook het financiële aspect van deze 
investering telde mee. Brandstoffen zoals gas 
en mazout zullen uitgeput geraken en in de 
toekomst alleen maar duurder worden. Met 
een warmtepomp heb je dat meer in de hand, 
zeker in combinatie met zonnepanelen.’

‘Het is bovendien die combinatie die het E-peil 
(energiezuinigheid) van onze woning zo heeft 
doen dalen dat we gedurende vijf jaar van 
een vrijstelling van het kadastraal inkomen 
genieten!’

‘En als we mensen ontvangen en zeggen dat 
wij geen rekening hebben voor gas of mazout, 
dan vragen ze allemaal hoe zoiets mogelijk is.’

‘Onze samenwerking met IZEN voor het 
plaatsen van de warmtepompinstallatie 
is erg vlot verlopen. We zijn een paar keer 
uitgenodigd geweest en dan hebben we al de 
nodige informatie gekregen. IZEN heeft ons 
doorheen het proces ook goed bijgestaan. 
Een vlotte organisatie, en gedreven omdat 
iedereen achter zijn werk staat! Maar ook up-
to-date. IZEN gaat mee met de tijd en loopt er 
soms zelf op voor.’
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Dat de Vlaamse groene pionier 
Gie Verbunt als een van de eer-
ste bedrijfsleiders gevraagd 
werd om te tekenen voor Sign 
for my Future - de grote klimaat-
campagne die vandaag van start 
gaat - stond in de sterren ge-
schreven. Men had het de bezie-
ler van IZEN Group, de grootste 
Belgische installateur van zon-
nepanelen, 32 jaar geleden ook 
al mogen vragen.

‘We hebben als bedrijf een ambitie 
onderschreven, die ik persoonlijk erg 
belangrijk vind’, lichtte Gie Verbunt 
(60) de werknemers van IZEN in, bij de 
voorstelling van de campagne Sign for 
my Future. Het was voor niemand een 
verrassing. Verbunt is als CEO van IZEN 

Group een van de echte groene pio-
niers van het land. Al in 1987 richtte hij 
mee IZON op, een coöperatieve die zon-
neboilers verkocht, en zette zo zonne-
energie in Vlaanderen mee op de kaart. 
Van dat prille begin is de noodzaak aan 
een andere opwekking van energie bij 
Verbunt overduidelijk. ‘Voor zonneboi-
lers was toen, buiten een paar rare en-
kelingen, compleet geen markt’, lacht 
hij. ‘En zonnepanelen waren nog iets 
voor de ruimtevaart. Maar onze mis-
sie was duidelijk: 100 % hernieuwbare 
energie in de wereld, en liefst zo vlug 
mogelijk.’

Die missie onderschrijft ook Sign for my 
Future, de grootschalige campagne van 
de vzw Klimaatmandaat. Met de hand-
tekeningen van burgers, middenveld-
organisaties en bedrijfsleiders wil deze 
burgerbeweging politici aansporen om 
werk te maken van het klimaatakkoord 
van Parijs uit 2015. Die afspraak om 
de opwarming van de aarde onder de 
2°C te houden, en tegen 2050 klimaat-

neutraal te zijn, mag geen dode letter 
blijven. Tegen de Vlaamse en federale 
verkiezingen op 26 mei wil Sign for my 
Future de opgehaalde handtekeningen 
overhandigen, met de eis om in de ko-
mende regeerperiode werk te maken 
van een doorgedreven klimaatbeleid.

IZEN spreekt niet alleen zijn steun uit 
voor deze ambitie, het bedrijf vormt 
ook een van de sleutels tot zo’n mo-
gelijke toekomst. De verdere uitrol van 
zonne-energie is cruciaal voor het be-
halen van de doelstellingen van het ak-
koord van Parijs. De knowhow die IZEN 
in de afgelopen drie decennia daar-
rond opbouwde, is dan ook niet weg te 
denken. Van de enkele zonneboilers uit 
de beginjaren is IZEN uitgegroeid tot 
de specialist in zonne-energie, gaande 
van residentiële zonne-installaties tot 
grote zonneparken. Niet alleen in eigen 
land, ook in Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en Chili groeit IZEN uit tot 
een belangrijke speler.

GROENE 
VLAAMSE 
PIONIER IZEN 
STAAT  
ACHTER SIGN 
FOR MY FUTURE

KLIMAAT-
MANDAAT
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SEEPJE
100% plantaardig 
wasmiddel

Seepje is een organisch 
wasmiddel. Dat betekent: 
Geen schadelijke 
chemicaliën, gewoon 
puur natuur! De Seepje-schelpen zijn eigenlijk 
schelpen van de Sapindus Mukorossi-vrucht, 
die groeit op bomen in Nepal en in andere 
delen van het Himalayagebied. Deze schelpen 
hebben een hoge concentratie schuimend 
saponine, een natuurlijke zeep die vrijkomt 
wanneer ze in contact komen met water. In 
Zuidoost-Azië werden de schelpen decennia 
lang gebruikt als wasmiddel omdat het kleding 
perfect schoon maakt. Is het niet mooi wat de 
natuur ons geeft? De Seepje-producten zijn 
100% natuurlijk, huidvriendelijk, verzachtend, 
beschermend en gemakkelijk te gebruiken. 
www.supergoods.be

GROENE WOLKENKRABBER PARIJS
Smart cities

Vincent Callebaut onthulde plannen om Parijs om te vormen tot een 
futuristische “slimme” stad die meer lijkt op een macrostudie van een 
regenwoud. De Smart City van Vincent Callebaut werd opgedragen als 
onderdeel van het Klimaatenergieplan van Parijs. Het project gebruikt 
ruimte en materialen op de meest efficiënte manier - de  torens die-
nen namelijk ook als zonne-energiegeneratoren die zonlicht oogsten 
en biobrandstof produceren. “Phylolights” produceren zowel licht als 
energie met behulp van windturbines. De torens zijn ook allemaal mix-
used. Dat stimuleert de integratie van zakelijke, residentiële en com-
merciële ondernemingen, waardoor dagelijks minder transport nodig 
is en de brandstofkosten en emissies van de stad worden verminderd. 
www.inhabitat.com

Het 
goede groene 

leven

VERBETER
DE WERELD
VERWEN
JEZELF

HERBRUIKBARE VER-
PAKKINGEN
Reduceer de platicsoep!
Leven zonder afval is een uitdaging 
voor ieder van ons! Gezien het feit dat 
verpakkingen de belangrijkste bron 
van plastic afval zijn - verpakkingen 
zorgen voor negenenvijftig procent 
van al het plastic afval - is het goed om   
greep te krijgen op deze kwestie. Een 
beauty-merk dat daar sterk aan werkt, 
is Lush. Zo werken ze aan coole nieuwe 
manieren om verpakkingen duurzaam 
te maken zoals de verpakking 
hierboven! De verpakking is gemaakt 
van kurk. Hierdoor besparen ze bijna 6 
miljoen plastic flessen per jaar! 
www.lush.be

CITYGO URBAN
Vervoer je op een economisch verantwoorde 
manier!
‘CityGo’ Urban is een draagbare gemotoriseerde scooter die 
fungeert als een compact persoonlijk transportvoertuig! 
Ideaal om je snel te vervoeren door de stad. De CityGo Urban 
heeft drie verschillende standen. Zo heb je een Novice-, 
Normal- en Sportsmodus. Op basis van hoe snel je ergens wil 
zijn kan je de modus aanpassen. Wij zijn alvast fan van deze 
economische manier van reizen!
www.yankodesign.com

MINI-MACRAMÉ VETPLANT
Fleur je dag op!
Heeft iemand een mini-macramé-
vetplant nodig die aan hun 
achteruitkijkspiegel hangt? Nee. Maar 
zou jij dat moeten doen? JEP! Het is de 
perfecte kleine toevoeging aan een 
auto, bureau of vensterbank of elke 
ruimte die een beetje kan opfleuren! 
Hang het aan uw achteruitkijkspiegel 
op door het plantje met een stukje 
touw of lint om de basis van de spiegel 
te binden. Je kan deze leuke mini-
macramé vetplantjes kopen of zelf 
maken! 
www.naturallife.com

BURGERS 100% VEGGIE
Minder vlees, beter 
voor het milieu.
Een liefhebber van 
veggieburgers? Wissel kant-
en-klaar dan eens af met 
zelfgemaakt. Sappigheid 
creëer je door voldoende 
groenten aan je burger toe 
te voegen. Je burger stevig 
inbinden kan met behulp van 
paneermeel of panko.
www.pinterest.com

DIY ZONNECREME 
Bescherm jezelf tegen de zon.
* 120 gram sheaboter
* 120 ml cocosolie
* 60 gram bijenwax 
* 10-20 druppels essentiële olie
* 60 gram zinkoxide
www.pinterest.com
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MOSCOW MULE 
MIMOSAS
100% yum yum

Zorg voor het leukste drankje 
bij de brunch! Zo eenvoudig, 
uniek, heerlijk en fris! Bruisen-
de ginger ale, sinaasappelsap 
en bubbels! YUM!

INGREDIËNTEN
• sinaasappelsap
• ginger ale
• champagne of cava

Giet 1/3 sinaasappelsap in 
een champagneglas, daarna 
een 1/3 van de Ginger Ale 
en daarna top met bubbels. 
Garneer met limoenen 
en sinaasappelschijfjes. 
Genieten!
www.pinterest.be

TO GOOD TO GO
Wordt een voedselheld!

Voedselverspilling is verantwoordelijk voor 8% van 
de wereldwijde CO2-uitstoot. 1/3de van al het eten 
wordt verspild. Too Good To Go werkt met verras-
singspakketten. Het eten dat je redt, bestaat uit 
alle heerlijke en nog perfect eetbare producten die 
winkels en restaurants weggooien na sluitingstijd. 
Ze werken samen met bakkerijen, restaurants, ho-
tels en supermarkten die elke dag verse producten 
in de toonbank leggen of die minder verkocht heb-
ben dan eerst gedacht. Een verrassing, elke keer 
opnieuw. Red een maaltijd, maak het verschil! Mak-
kelijk & gratis. 
www.toogoodtogo.be

LIVECOCO
Oral-B tandenborstel
Livecococ heeft voor de Oral-B elektrische tan-
denborstel vervangingskoppen met houtskool- 
vezelborstels om natuurlijk je tanden te bleken. 
Het is een recycleerbaar product in een recycleer-
bare verpakking. Elke borstel is doordrenkt met 
Binchotan-houtskool die onzuiverheden, tandplak, 
tandvlekken en geur veroorzakende bacteriën uit 
je mond verwijdert. Binchotankoolstof absorbeert 
en verwijdert ook chloor uit het leidingwater.
www.livecoco.com

EEN ZONNEPANEEL ALS
BANKREKENING
Crowdlending.

Zet je geld eens op een zonnepaneel in plaats van 
op de bank. Met crowdlending kan dat! 

Grote zonnepanelenparken vragen via crowd- 
funding geld om hun panelen te bekostigen. In ruil 
krijgen intekenaars enkele jaren lang een gega-
randeerd rendement, betaald met de energie die 
de zonnepanelen opwekken. In ons land is groene- 
stroomleverancier Eneco een voorloper.

Zo stelden zij aan alle werknemers én omwonenden 
van Volvo Cars in Gent voor om mee te investeren 
om het dak van de fabriek vol panelen te leggen. 
Wie dat deed, is vandaag zeker van een rendement 
van 4% per jaar, gedurende 6 jaar!

Klinkt dat goed? 
Op www.eneco.be/participatie vind je meer 
informatie over nieuwe projecten.

Zonnepanelen of een ander 

energiebesparend project 

in gedachten? En op zoek naar  

een voordelige financiering?

Kom dan gerust langs in het Belfius-kantoor  
van uw keuze en maak er kennis met  
de Belfius Woonlening Eco & Protect*.

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

*Een Woonlening Eco & Protect is een lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1 ‘Consumentenkredieten’) van 
het Wetboek Economisch Recht, welke enkel een of meerdere van de volgende uitgaven kan financieren (min. 75 % en max. 100 % van de 
factuur): een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel of onderhoud van een verwarmingsketel; installatie van een waterverwarmingssys-
teem op zonne-energie; installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektrische energie; plaatsing van warmtepompen; 
plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met klok; plaatsing van isolerend glas; isolatie van het dak, muren en 
vloeren; energieaudit van het huis; levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen, alarmsystemen en/of camerasystemen 
uitgerust met een opnamemodule en de kosten voor het beheer ervan door een alarmcentrale; de levering en plaatsing van brandblussers, 
rookmelders, noodladders en/of brandwerende deuren (zie details en voorwaarden in het kantoor of op belfius.be). Onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw dossier.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
advertentie woonlening Eco en Protect_.indd   1 31/08/15   13:42
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Bereken jouw slimme 
energie op www.IZEN-
warmtepomp.be

WARMTEPOMP 
+ 

ZONNEPANELEN
= 

100% SLIMME ENERGIE


