
Waarom Gent reden tot vieren heeft?
Al meer dan 10.000 Gentenaren wonen energiezuiniger, dankzij de Energiecentrale. 
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Renovatiebegeleidingen
In meer dan 4 op 5 gevallen gaat het om basisingrepen zoals 
dak-, raam- en gevelisolatie.
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Steeds meer Gentenaren gaan voor een energiezuinige renovatie
 

69% van premiebudget gaat naar beperkte inkomens   

Hoeveel Gentenaars bereiken we online?

energiescans renovatie adviezen energie premies energie leningen
x3 + 33% x2 x4

2015 2016 2017 2018

69% 31%
van het premie-
budget gaat naar
huiseigenaars met 
GEMIDDELD of
HOGER inkomen

van het premie-
budget gaat naar

huiseigenaars met
BEPERKT inkomen

checkten hoe energie-
zuinig hun woning is

keken of hun dak geschikt 
is voor zonnepanelen

gingen na hoe goed 
hun dak geïsoleerd is

24.543 12.888 14.650

Check je huis Zonnekaart Warmtefoto
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92% 77%

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn.

En de aannemers?
Wist je dat?

987 aannemers 
aangeschreven

80 aannemers op de lijst 
van de Energiecentrale

660 nieuwe jobs 
in de bouwsector

58% van de afspraken online wordt gemaakt?

de gemiddelde begeleiding ongeveer 6 uur in 
beslag neemt

elke begeleiding resulteert in een investering 
van gemiddeld € 10.000?

Gentenaars na begeleiding gemiddeld € 215 per 
jaar besparen op hun energiefactuur?

www.energiecentrale.gent energiecentrale@stad.gent 09 266 52 00

13% voert de werken 
zelfstandig uit en 
vraagt premies aan

43% vraagt enkel advies

44% krijgt begeleiding en 
vraagt premies aan 

Na advies van De Energiecentrale doen de meeste 
bouwers en verbouwers meer dan het strikte minimum. 

Een pák meer!

doet meer dan één 
ingreep na advies van 
de Energiecentrale.

kiest voor hogere 
isolatiewaarden na 
advies van de 
Energiecentrale.

vandaag 2050

het energieverbruik van de 
huishouders is verantwoordelijk 
voor 25% van de CO2-uitstoot in Gent.

In 2050 willen we dat alle Gentse 
huizen minstens energieneutraal 
zijn, en een deel zelfs energiepositief.

Door de schil te isoleren:

- dak 
- ramen 
- gevel 
- vloeren

Door te verwarmen op 
hernieuwbare energie:

- zonnepanelen 
- warmtepompen 
- zonneboilers



93.639
gebouwen

58%
eengezinswoningen 

4%
studio / andere

140.717 
woningen = 
huizen + appartementen

Hoeveel energie verbruikt jouw woning?

38%
appartement 

Energiezuinig renoveren in Gent? Check energiecentrale.gent

150 kWh/m2 70 kWh/m2 30 kWh/m2

49% 32% 19%

Hoe energiezuinig woont Gent?

56%
van de woningen heeft 
een geïsoleerd dak

20% 
van de woningen heeft 
een geïsoleerde gevel

18% 
van de woningen heeft 
een geïsoleerde vloer

48%
van de woningen heeft hoog-
rendementsglas of driedubbel glas

69% 
van de woningen heeft centrale 
verwarming, helft condensatieketel

2% 
van de woningen heeft zonnepanelen, 
minder dan 1% heeft een warmtepomp


