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135 ton CO2 uitstoot per jaar minder dankzij
zonnepanelen op 4 schoolgebouwen

De Stad Gent wil haar burgers aanmoedigen om meer gebruik te maken van

hernieuwbare energie. De Stad beseft dat ze hierin een voorbeeldfunctie moet

spelen en na onderzoek zijn er vier scholen uit de bus gekomen op wiens dak de

Stad zonnepanelen zal plaatsen. Met deze werken erbij zal 7,2% van het totale

elektriciteitsverbruik van alle stedelijke educatieve gebouwen in Gent

geproduceerd worden op een lokale en hernieuwbare manier.

Welke scholen krijgen zonnepanelen?

⏲



1. Basisschool de Octopus - Hier worden er +/-133 zonnepanelen op het dak geplaatst, voor

een bedrag van €55.000. De totale productie van groene energie is uitgerekend op ongeveer

28.000 kWh/jaar. (Dit kan verschillen in jaren met meer of minder zon). Dit is gelijk aan

48% van het totale elektriciteitsverbruik van de school.

2. Jenaplanschool de Kleurdoos/STIBO De Kereltjes - Hier worden er +/-151

zonnepanelen op het dak geplaatst, voor een bedrag van €44.000. De totale productie van

groene energie is uitgerekend op ongeveer 31.000 kWh/jaar. Dit is gelijk aan 72% van het

geschatte toekomstige elektriciteitsverbruik van de school (na relighting).

3. Atheneum Wispelberg - Hier worden er +/-236 zonnepanelen op het dak geplaatst, voor

een bedrag van €64.000. De totale productie van groene energie is uitgerekend op ongeveer

51.500 kWh/jaar. Dit is gelijk aan 20.4% van het totale elektriciteitsverbruik van de school.

4. STIBO 't Klimopje / Basisschool De Sportschool - Hier worden er +/-266

zonnepanelen op het dak geplaatst, voor een bedrag van €71.800. De totale productie van

groene energie is uitgerekend op ongeveer 55.000 kWh/jaar. Dit is gelijk aan 68% van het

totale elektriciteitsverbruik van de school.

135 ton minder CO2 en 7,2% groene energie

Drie van de vier daken moeten eerst nog gerenoveerd en geïsoleerd worden door de Stad Gent.

In het voorjaar van 2019 start dan de plaatsing van de eerste zonnepanelen. Eens deze werken

afgerond zijn, zal de Stad Gent per jaar 135 ton CO2 minder uitstoten en groeit tegelijk het

aandeel groene energie in de stadsscholen met 2,5%. Met deze zonnepanelen erbij zal namelijk

7,2% van het totale elektriciteitsverbruik van alle stedelijke educatieve gebouwen geproduceerd

worden op een lokale en hernieuwbare manier.

Praktisch

Uitvoeringstermijn: 30 werkdagen per project - start voorjaar 2019

Kosten: 234.800 EUR (incl. 6%btw)

Informatie

Lieven Willems, Departement Facility Management, tel. 09 266 58 07 e-mail

lieven.willems@stad.gent

Bevoegd
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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