
Activiteit 11 : Ecohuis – Antwerpen 
 

Gemeente : Antwerpen Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 11 
 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Vlaanderen – Provincie Antwerpen 

Medewerkers voor energie: Het OCMW heeft een energiecel bestaande uit tien 
medewerkers die de energiegerelateerde dienstverlening binnen de basisdienstverlening 
coördineert. 
Er is in Antwerpen een eigen energieagentschap opgericht “Recyclant”. 
Het OCMW werkt goed en rechtreeks samen met Recyclant voor energiepreventie.  

Financiële middelen voor de «energiepreventie»: Middelen voor energiecel. 
Middelen werking voor Recyclant vzw 

Belangrijkste preventieve activiteit: De verschillende projecten die bij het OCMW 
Antwerpen kunnen geïdentifeerd worden zijn: 
 Eigen initiatief OCMW 

- Eerste opvang via de 25 Sociale Centra van de Sociale Dienst  
- Energiecel. 
- Energie- en milieubewust de eerste stappen zetten in een zelfstandig leven.  

 Samenwerking met Stad: Voordelige leningen van het Energiebesparingsfonds  
 Samenwerking met andere diensten: 

- Activiteiten met stedelijke milieudienst  
- Agentschap voor Energiebesparing – vzw Recyclant - Ecohuis 
- Project Isolatieteam  

 Samenwerking met derden: 
- Project ‘Energiesnoeiers’  
- Samenwerking « Klimaatwijken »  
- samenwerking met de sociale Energieleveranciers EANDIS en IVEG   
- Ecohuisdokter van Recyclant  
- Project “Energie” - Samenlevingsopbouw Antwerpen stad  

 Andere projecten: Kortingbon voor Energiezuinige koelkast en wasmachine. 
 

Methode voor de preventieve activiteiten:  
- De eerste opvang gebeurt in het sociaal centrum in één van de 25 buurten. Aan de 

balie wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek met informatie over 
rechten en plichten en over de werking en structuur van het OCMW. Als OCMW 
Antwerpen je kan helpen maken ze een tweede afspraak bij een maatschappelijk 
werker. 
 

- De energiecel richt zich op alle inwoners van Antwerpen die vragen hebben over 
energie of die de rekening niet kunnen betalen. Vanuit de energiecel wordt een 
afbetalingsplan opgesteld met de klant indien het dossier terecht komt bij de Lokale 
Adviescomissie (LAC). Het energiefonds neemt soms de schulden over en dan worden 
de cliënten begeleid door de maatschappelijke werkers die een opleiding 
“energiemeesters” hebben gevolgd.  
 

- Door de Stad Antwepen werd Recyclant opgericht, een Agentschap voor 
Energiebesparing. Het OCMW werkt nauw samen met Recyclant, die tevens Lokale 
Entiteit is voor het geven van renteloze (of lage) intrest leningen.  
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- Recyclant zet heel wat preventie activiteiten op ten aanzien van energiebesparing en 
duurzaam wonen.  
 

- Klimaatwijken en energiesnoeiactiviteiten worden complementair aan de andere 
acties georganiseerd.  

 

Geplande activiteiten: Van de ontwikkeling van de isolatieploegen van Levanto wordt veel 
effect verwacht. 

Beschrijving van het project:   

Een eco-huis is een gebouw met een uitgebreid gamma aan informatie, advies en andere 
diensten ten aanzien van het duurzaam en bewust omgaan met het milieu. Het eco-huis is 
open voor iedereen, personen, gezinnen groepen en scholen.  

In het EcoHuis in Antwerpen werd een tentoonstelling opgesteld rond milieu en 
duurzaamheid. Op het dak staan er zonnepanelen, en is er een daktuin. Er wordt gratis en 
gepersonaliseerd milieuadvies verstrekt. Er werd een kijkwoning ingericht met concrete 
suggesties over duurzame materialen en technieken. Je vindt er ook een éco-café. 

Een professioneel team van het EcoHuis werkte een aantal lessenpakketten uit. Voor de derde 
graad van het basisonderwijs zijn er de workshops. De leerlingen van het middelbaar 
onderwijs worden heel even minister van milieu met het educatief pakket 'ministerie van 
milieu'. 

Gebruikte methode voor het project: 
Het eco-huis wordt beheerd door Recyclant vzw, een stedelijke vzw.  
In het eco-huis staan ter beschikking voor iedereen, personen, gezinnen groepen en scholen: 
 

• Verschillende diensten samengevoegd voor gepersonaliseerd advies en informatie 
• Een uitgebreid gamma aan informatie, advies en andere diensten ten aanzien van het 

duurzaam en bewust omgaan met het milieu 
• Een éco-café 
• Een tentoonstelling rond milieu en duurzaamheid 
• Een op het publiek toegankelijk dak staan er zonnepanelen en een daktuin.  
• Gratis en gepersonaliseerd milieuadvies  
• Een kijkwoning met concrete suggesties over duurzame materialen en technieken.  
• Een aantal lessenpakketten (voor scholen)  
• Workshops (voor het basisonderwijs). 

 
Het eco-huis heeft volgende projecten lopen:  
 

• Ministerie van Milieu 
• Groot lawaai atelier 
• BorgerRio 
• Energie- en milieumaand 
• Klimaatwijken 

http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/567.cmVjPTY1Nzg.html
http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/567.cmVjPTY1Nzg.html
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Detailvragen :    

Doelpubliek: Voor iedereen, personen, gezinnen groepen en scholen. 

Financiering en/of menselijke middelen: Stad Antwerpen, het Europese programma 
INTERREG IVB. 

Aantal betrokken gezinnen/personen:  

Type actie: Een gebouw waar heel wat functies werden geïntegreerd, informatie, advies, 
sensibilisering en opleiding. 

Specificiteit van het project: Is een origineel project met goede beeldvorming. 

Sterkten van het project : 
- Verhoogde zichtbaarheid van activiteiten 
- Aangepaste infrastructuur voor worskhops en tentonstelling 
- Integratie van informatie, advies en ontspanning. 

Zwakten van het project : 
- Demonstratie infrastructuur wordt snel verouderd 
- Vraagt een hoge investering in middelen en mensen 
- Is gesitueerd in één wijk. 

Reproduceerbaarheid :De nodige middelen zijn consequent, die kleinere gemeenten of steden 
zich moeilijk kunnen veroorloven.Er worden andere dergelijke initiatieven opgezet door de Vlaamse 
provincies. 

Opmerking: Er bestaan nog andere alhoewel niet lokale initiatieven door de Provincies die 
ongeveer dezelfde doelstellingen nastreven.  
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