
Leuven – 15 november 2021 – Burgercoöperatie 
ECoOB viert spectaculaire groei met uitreiking 
award 
 

De 588 burgers verenigd in Energie Coöperatie Oost-Brabant (ECoOB) vieren feest met het 

bereiken van een nieuwe mijlpaal: de kaap van €1 miljoen aan investeringen in 

duurzame energieprojecten werd overschreden (€1.255.000). Deze projecten zijn goed voor 

maar liefst 1 GWh aan duurzame stroom. ECoOB realiseert dit via de financiering en 

uitbating van 21 zonnepaneelinstallaties op evenveel daken van overheden, bedrijven en non-

profit organisaties. 

 

Om de dakeneigenaars te bedanken lanceerde ECoOB een verkiezing van de "zonnebouwer 

van het Jaar 2021" via www.ecoob.be/poll. Met 23,2% van de stemmen kwam 

Basisschool De Ark als winnaar uit de bus. Directrice Karen Leen reageert verheugd op het 

nieuws: "Met onze zonnepanelen besparen we jaarlijks 2000 tot 2500 euro. We genieten van 

lokale groene stroom en leren onze kinderen in praktijk wat duurzaamheid betekent. We 

willen andere scholen graag inspireren om hetzelfde te doen." 

 

De prijsuitreiking gebeurde in samenwerking met School 2030. "We begeleiden Leuvense 

scholen bij het opstellen en uitvoeren van een duurzaamheidsbeleid met de nadruk op een 

effectieve CO₂-reductie en milieueducatie voor jongeren, leraren en de bredere 

omgeving, binnen en buiten de school. Binnenkort organiseren we een online sessie voor alle 

Leuvense scholen om te verduidelijken wat een energiecoöperatie als ECoOB voor hen kan 

betekenen": verduidelijkt Ellen Vandenbroucke van School 2030. 
 

"Sinds de lancering van de poll zijn er nog een hele reeks projecten bijgekomen zoals De 

Spiegel (Kessel-Lo), Keysite Technologies (Rotselaar), ... en zijn 

nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet met verschillende gemeenten in de 

regio. De bereidheid van burgers om hun spaargeld te activeren en te investeren in duurzame 

energieprojecten neemt enkel maar toe. Burgers ontvangen een dividend op hun investering, 

de dakeigenaars krijgen goedkope groene stroom. Maar de sterkste motivatie voor beiden om 

bij ECoOB aan te sluiten is zonder twijfel de tastbare bijdrage die ze zo kunnen leveren 

aan de CO₂-reductie. Burgerenergie is daarmee een duidelijke win voor alle partijen én de 

samenleving" aldus Sander Van Garsse, voorzitter van de ECoOB Raad van Bestuur. 
 

http://www.ecoob.be/poll

