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Vereniging 

Enkele maanden geleden beslisten de Gentse
energiecoöperatie EnerGent en Natuurpunt Gent om
samen te werken om meer zonnepanelen te leggen in het
Gentse. Met de actie Gent Zonnestad wil EnerGent,
samen met andere partners, het aantal installaties met
fotovoltaïsche zonnepanelen opdrijven: bij de start van
de actie werd immers slechts zes procent van de
geschikte daken gebruikt voor de productie van
goedkope zonnestroom.

Natuurpunters doen mee 
met Gent Zonnestad!

Het samenwerkingsakkoord tussen Ener-
gent en Natuurpunt Gent hield in dat Na-
tuurpunt Gent met zijn lokale
werkgroepen en kernen zijn leden ervan
op de hoogte zou brengen dat je via Gent
Zonnestad een kwaliteitsvolle en duur-
zame fotovoltaïsche installatie met tien
jaar garantie kunt bestellen tegen een
scherpe prijs. EnerGent begeleidt het pro-
ces, zodat de installateur zich houdt aan
de gemaakte afspraken. Dat laatste is iets
waarbij het vaak wel eens verkeerd durft
te lopen bij andere groepsaankopen. In
ruil voor die samenwerking beloofde Ener-
Gent voor elk Natuurpuntlid dat een in-
stallatie legt via Gent Zonnestad vijftig
euro te storten aan Natuurpunt Gent,
waarmee de organisatie natuurgebieden
kan aankopen in het Gentse. Op die ma-
nier draagt de vergroening van de ener-
gieproductie ook bij aan de vergroening
van het Gentse landschap.

De samenwerking loont
Intussen hebben zich al 76 leden van 
Natuurpunt Gent gemeld bij EnerGent - 
17 van hen ondertekenden al de offerte
van aannemer Linea Trovata en zes instal-
laties produceren al stroom. We gaan
ervan uit dat er nog vele anderen zullen
volgen. Wie geïnteresseerd is, kan zich
nog altijd melden via 

http://zonnestad.energent.be

Als je daar de vragenlijst invult, word je
binnen de twee weken gecontacteerd
door een medewerker van EnerGent om
samen te bekijken wat de interessantste
formule is voor jouw installatie. Onderaan
op de vragenlijst kun je ook nog aange-
ven via welk kanaal je bij Gent Zonnestad
bent beland – als je daar kiest voor Na-
tuurpunt Gent, steun je meteen ook de
Gentse natuur!

Nog dit: EnerGent begeleidt niet alleen
burgers als ze zonnepanelen willen leg -
gen of hun woning beter willen isoleren.
De energiecoöperatie investeert ook zelf
geld van de burgers in grotere zonne-
installaties en in windturbines. 
Zo verwierf EnerGent samen met andere
energiecoöperaties het recht om bij 
1500 katholieke scholen het zonne -
potentieel te onderzoeken en indien
mogelijk te benutten. 
Een eerste kleine installatie wordt nog dit
jaar gebouwd bij het Gentse gezond -
heids   centrum De Kaai. 
Ook in het dossier van de twee wind tur -
bines, die EnerGent samen met Eneco in
Melle wil bouwen, komt mogelijk snel
verandering. Overigens sloten EnerGent,
Eneco en Natuurpunt net voor dit wind -
park een erg vernieuwend akkoord over
de bescherming van de vleermuizen in en
rondom de installatie. 

Met Gent Zonnestad voert de energiecoöperatie EnerGent cam-
pagne voor meer zonnepanelen in het Gentse. Samen met Na-
tuurpunt Gent en enkele andere
partners werd een groepsaankoopprijs
bedongen bij het ervaren bedrijf Linea
Trovata.
Wat biedt EnerGent? 
• een neutraal en persoonlijk ontwerp

(en dus geen computer)
• een (heel) scherpe prijs met behoud

van kwaliteit (van zowel panelen als
omvormer)

• een sociaal en ecologisch verantwoord
engagement (ecologisch geproduceerde
panelen, een lokale aannemer, ook voor
moeilijke doelgroepen)

• een engagement zonder winstoogmerk

In totaal (dus niet enkel via Natuurpunt Gent) hebben zich al
meer dan 400 mensen aangemeld voor de campagne Gent Zon-

nestad en zijn al meer dan 100 installaties goedgekeurd.
Bovendien zijn ook al meer dan 20 appartementsgebou-
wen in de running. En de aanvragen blijven binnenkomen.
Uit een interne evaluatie blijkt dat de intekenaars vooral
de persoonlijke en neutrale aanpak bijzonder waarderen.
Daarnaast vinden ze ook de snelheid en het gekozen ma-
teriaal van groot belang.
EnerGent is nog lang niet van plan om te stoppen en wil
graag uitgroeien tot een vaste waarde in het aanbod van
duurzame zonnepanelen, met Natuurpunt Gent als
trouwe partner. Per klant van Natuurpunt Gent schenkt
EnerGent 50 euro aan een natuurgebied in het Gentse.
Voor de mensen uit Destelbergen is dat een gebied in de
Damvallei, voor de Gentenaars in de Assels en voor de

Latemnaars in de Latemse Meersen.
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