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cVPP partners aan het werk:

.In Gent, in Sint-Amandsberg Dampoort, is 
projectpartner EnerGent al begonnen met 
Buurzame Stroom, een project dat tracht op 
zoveel mogelijke geschikte daken van de buurt 
zonnepanelen te installeren om de buurt op 
groene energie te laten draaien. Buurzame 
Stroom wordt nu als pilootproject en testzone 
ingezet om een kleine groene energiecentrale 
op te zetten door de installatie van een buurt-
batterij.

Virtuele Energiecentrale in Loenen  
Stel je voor een dorp waarin niets anders dan 
schone energie gebruikt wordt: zon, wind, 
aardwarmte en biomassa.
 
In Loenen wordt de komende jaren gewerkt 
aan het energiesysteem van de toekomst. In 
de virtuele elektriciteitscentrale wordt alle lo-
kale opgewekte energie, van zonnepanelen of 
andere duurzame energie-opwekkers, samen-
gevoegd en centraal aangestuurd. Dit zorgt er 
voor dat vraag en aanbod van energie beter op 
elkaar worden afgestemd.
meer info op duurzaamloenen.nl
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Gezocht: burgerinitiatieven   
die samen energie willen opwekken 
en uitwisselen

Kamp C, Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bou-
wen en Wonen, zoekt energiebewuste burgeriniti-
atieven in de provincie Antwerpen die zin hebben 
om hun eigen energie te produceren en zo minder 
afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. 
Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook 
voor hun energieverbruik en -factuur.

Wij worden net als alle andere Europeanen ge-
confronteerd met stijgende energierekeningen en 
toenemende milieuvervuiling. Elke dag horen we 
dat we moeten kiezen voor hernieuwbare energie.

Hoe krijg je dat voor elkaar ? 

Wacht je op de overheid of zorg je 
zelf voor verandering ? 

Hoe verander je van consument in 
prosument? 

Doe je dat alleen of samen met an-
deren ?
 
Kamp C is op zoek naar drie burgerinitiatieven of 
andere organisaties in de provincie Antwerpen 
die mee willen denken over dat soort vragen. Dat 
kan een lokale buurtvereniging zijn, een vzw, een 
coöperatieve, een school, … zelfs een volledige 
wijk.
Nog beter als zij ook effectief actie ondernemen en 
zelf energie willen of zullen opwekken!  

Kamp C wil hen bij elkaar brengen om van elkaar 
te leren, elkaar te inspireren en samen in gang te 
schieten om samen energie op te wekken en uit 
te wisselen.

Interesse? 

Neem deel aan dit project en laat je informeren
door contact op te nemen met Kamp C. 

Contactpersoon
Maro Saridaki | Projectmanager
014 27 96 50 | maro.saridaki@kampc.be

Europa inspireert

Kamp C maakt deel uit van een grensover-
schrijdend Europees project met partners uit 
België, Nederland en Ierland. In dit project  
worden drie fysieke burgerinitiatieven (commu-
nity-based Virtual Power Plants oftewel cVPP’s) 
opgezet: 1 in Nederland, 1 in Ierland en 1 in 
Vlaanderen. Die dienen als inspiratiebron voor 
nieuwe burgerinitiatieven. 

Een sterk partnerschap

Community-based Vitual Power Plant (cVPP) is 
een project binnen het INTERREG North-West 
Europe programma, geleid door de Technische 
Universiteit Eindhoven.  
Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners 
nemen deel aan het project dat loopt tot 19 
september 2020. 
Het partnerschap krijgt een Europese subsidie 
van 60% ofwel 3.663.205,49 EUR. De provincie 
Antwerpen draagt 88.572,60 EUR bij. 

www.nweurope.eu


