
Korte 
kabel

Samen met je buren, de school, je lokale boer 
en andere ondernemers energie opwekken en 
die delen onder elkaar? Dat is samenwerken 
rond energie in een Hernieuwbare 
energiegemeenschap (HEG). 

Goed voor je portemonnee  
en het klimaat!

Check nu of jouw buurt klaar  
is voor een energiegemeenschap 

via deze QR of op 
 landelijkegilden.be/kortekabel. 



Benieuwd? Check nu of jouw buurt 
klaar is voor een energiegemeenschap 
via de QR-code of via  
landelijkegilden.be/kortekabel. 

 



De oplossing is misschien wel te 

vinden in eigen buurt of dorp.  

Vanaf 1 januari 2023 kunnen burgers 

en andere lokale spelers zoals een 

lokaal bestuur, school, plaatselijke 

onderneming of landbouwer hun 

energie delen in groep. Daardoor 

kan je energiefactuur een stuk 

economischer én ecologischer.

Ben jij  
die hoge  

energiefactuur 
ook beu?

Een energiegemeenschap  
kan verschillende vormen en 

groottes aannemen. 

We geven een fictief voorbeeld 
van een wat grotere hernieuwbare 

energiegemeenschap om je inzicht te 
geven in de mogelijkheden.  

•  Een lokale landbouwer, school en gezinnen met en zonder zonnepanelen vormen  
een Hernieuwbare energiegemeenschap (HEG). 

•  Samen investeren ze als groep, naast de reeds bestaande installaties op daken, 
stallen en huizen, in zonnepanelen op de school, een buurtbatterij voor opslag en een 
kleine windturbine. 

•  De opgewekte energie delen en/of verkopen ze onder elkaar op basis van de 
gemaakte afspraken. 
Alle (prijs)afspraken en facturatie binnen de heg wordt door een eigen beheerder 
opgenomen, fluvius rijkt als netbeheerder de meterstanden hiervoor aan.  
Elke deelnemer aan de heg heeft nog een contract met een energieleverancier om 
periodes waar er toch te weinig stroom is, op te vangen. 

•  Voordelen voor deze groep: energieonafhankelijkheid stijgt, investeringskosten voor 
nieuwe installaties zijn deelbaar en dus dragelijk, kostprijs voor stroom ligt lager dan 
marktprijs (enkel rekening houdend met installatiekost) én het initiatief draagt bij aan 
het verduurzamen van de energieproductie en zo ook aan de energietransitie en de 
strijd tegen de klimaatverandering.



Landelijke Gilden streeft 
naar levenskrachtige 
dorpen en ijvert voor  
een vitaal platteland.  

Het behoud van  
de dorpsschool, veilig 

fiets- en wandelverkeer,  
de bescherming van  

de open ruimte, de sociale 
samenhang in het dorp? 
Dat zijn thema’s die ons 

nauw aan het hart liggen!

Met het project Korte kabel  
wil Landelijke Gilden 
energiesamenwerkingen  
meer bekendheid geven  
en stimuleren. 
Ultieme droom?  
Zelfvoorzienende dorpen  
waar vraag en aanbod lokaal  
op elkaar afgestemd zijn.

Korte kabel,  

een initiatief van Landelijke Gilden
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