
Adriaan Denys van MegaWattPuur aan het woord

Avansa Waas en Dender is niet zo maar een partner van MegaWattPuur. Van bij het prille begin 

stellen ze ons vergaderruimte ter beschikking en bieden ze ondersteuning voor onze 

infomomenten. Het is er dus steeds een beetje thuiskomen.

Het is een mooi gebouw dat veel warmte uitstraalt, mede door de mensen die er werken en 

door de verschillende kleurrijke verenigingen waar ze mee samenwerken en ondersteunen! Het 

is ook een duurzaam gebouw. Bij de renovatie hebben ze hoog ingezet op isolatie en gebruik 

van duurzame technieken. Samen gaan we nu nog een stap verder door het plaatsen van 

zonnepanelen en een warmtepomp. Deze laatste zal het gebouw niet enkel verwarmen, maar 

ook beperkt koelen op zwoele zomerdagen.

Om dit te kunnen realiseren rekenen we op coöperanten, burgers en Claire.

Met het project zal er namelijk op jaarbasis zo’n 48 ton minder CO2 worden uitgestoten dan 

voorheen. 
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● We bezorgen foto’s van de bouw van de installatie.

● De geproduceerde stroom zal jaarlijks gedeeld worden. 

● Indien gewenst kan de installatie bezocht worden 

of kunnen er bijkomende infomomenten 

worden georganiseerd.

De 2de helft van september staat er 

alvast een infomoment gepland.

MegaWattPuur is een erkende cooperatie die de energietransitie wil 

versnellen en ondersteunen in het Waasland door projecten hierrond uit 

te voeren. Effectieve productie-installaties, maatschappelijk 

ondersteunende projecten en zoveel meer.  

We bouwen in opdracht van Avansa W&D een zonne-installatie 

gecombineerd met een warmtepomp en balansventilatie om een 

aangenaam binnenklimaat te creëren in de kantoren van Avansa. Op die 

manier worden ze onafhankelijk van directe gasverbranding en tonen ze 

ook wat de mogelijkheden zijn in de energietransitie. 
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Zonnepanelen en warmtepomp voor Avansa Waas & Dender
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MegaWattPuur
Tulpenstraat 39

9100 Sint-Niklaas

MegaWattPuur

erkende CVSO

Avansa Waas-en-Dender

Wij gaan voluit voor de regio. Kiezen voor 

vernieuwing en verschil. Waarderen 

duurzame verandering en ondersteunen 

engagement. We stimuleren 

samenwerkingen en nodigen iedereen uit 

voor online en offline ontmoetingen. Zo 

versterken we mensen en sterke mensen 

maken de samenleving beter.

Avansa Waas & Dender
Rode Kruisstraat 23

9100 Sint-Niklaas
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