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Klimaatwijken=Energiejacht=Meetcampagne

● weddenschap tussen het bestuur en de inwoners
● deelnemers besparen in groep
● de energiemeester: geeft tips, volgt verbruik en 

besparingen op
● werken op gedrag
● meten en vergelijken gedurende 6 maanden: eerst zelf tool 

gemaakt, nadien energie-id
● energieborrels, ambiance, contact!



Europa: Energy Neighbourhoods

14500 gezinnen in Europa



Evaluatie Energiejacht

● Aanvankelijk goede cijfers (2004-2010), nadien sleet op de 
formule (2010-2014)

○ 11252 abonnees op de Energiejacht nieuwsbrief
○ 1978 gezinnen die minstens eenmaal per maand meterstanden invoeren
○ 3,01% energiebesparing
○ besluit einde 2014: te weinig impact, te arbeidsintensief

● Geleidelijk aan minder relevant: 
○ andere initiatieven, 
○ minder nadruk op sensibilisering, meer op structurele veranderingen
○ enkel meten (en werken op gedrag) is te weinig qua campagne. 

Koppelen aan extra activiteiten, beleid: zoals groepsaankopen, 
collectieve renovatieprojecten, … 



Evaluatie Energiejacht

● groepen besparen meer dan individuen
○ werken met ambassadeurs, peer to peer marcheert wel
○ de groep als stimulator om energie te besparen
○ sociale aspect: fun!
○ kanttekening: wel enkel in wijken waar er reeds veel cohesie was

● voor kansarmen wel een grote impact
● de consument is niet bereid om geld te geven voor een 

meettool. 



Ecobouwers

● een online en offline platform voor 
aspirant-bouwers 

● met concrete ervaringen over duurzaam 
bouwen en massa’s technische 
informatie. 

● uitwisseling van kennis, ervaringen met 
geëngageerde en milieubewuste 
(ver)bouwers en met professionals.

● Opendeur, forum, professionals 
databank, huizenfiches, 
renovatiewedstrijd, …  



Ecobouwers in cijfers

● Vorig jaar 720.000 unieke bezoekers
● 20.000 geregistreerde nieuwsbrieflezers 
● 20.000 inhoudelijke forumtopics
● een databank met 500 zeer energiezuinige en duurzame woningen
● een databank met 850 duurzame bouwprofessionals, aangeraden 

door bouwheren op basis van reële ervaringen



Impact van Ecobouwers

Ecobouwers inspireert en informeert. De cijfers bewijzen dit jaar na jaar: 92,5% 
van de 4.000 bezoekers elk jaar heeft bijgeleerd over duurzaam bouwen. Meer 
dan 3 op 4 bezoekers geven aan dat de opendeurdagen hen geholpen hebben om 
keuzes te maken. Hoe? Enkele voorbeelden van maatregelen:

● 58,5% geeft aan dat ze dankzij een huisbezoek bij een Ecobouwer ook in hun 
eigen project extra gelet hebben op de luchtdichtheid

● 49% ging beter isoleren dan aanvankelijk gepland
● 41,5% liet zich overtuigen van de voordelen van een zonneboiler of 

PV-installatie
● 30% ging overstag voor een mechanisch ventilatiesysteem



Ecobouwers toekomst: Klantreis



Ecobouwers toekomst: Slimme woning

20 juni: studiedag

De woning als spil in de energietransitie

● Ecobouwers gaat op zoek naar slimme woningen, woningen 
met een zeer laag energieverbruik, met mogelijkheden tot 
sturing van het verbruik en opslag van energie. Zo’n 
woning wordt belangrijk in een 100% hernieuwbare 
energievoorziening. 

● We maken het concept bekend op de website via een dossier 
en enkele goede verhalen en tonen zowel de voordelen, het 
potentieel als de aandachtspunten... 

● We doen dit ook via de typische peer-to-peer benadering van 
Ecobouwers: we laten huiseigenaars getuigen en 
organiseren één of meerdere huisbezoeken, met 
professionele gids op de opendeurdagen

● Dit thema werken we verder graag uit met verschillende 
partners: EnergieID, Eandis, Fifth play, Smappee, Eneco, 
Tesla... 



Ecobouwers toekomst: Traject groene warmte

● Studie groene warmte
● Campagne groene warmte



Vraag

Zowel een energiebesparingsaanpak op maat van een individu, 
als een aanpak waarbij mensen worden samengebracht op basis 
van dezelfde interesse of éénzelfde doel (‘community’), loont. 

Is het ofwel het één of het andere, of bestaat er een 
goede combinatie tussen beide? 


