PERSBERICHT
Provincie- en gemeentebesturen verkennen
bouwwerf nieuw windpark langs E314
Omwonenden kunnen mee participeren via Aspiravi Samen cvba
Bedeling van 21.000 flyers om alle gezinnen van
Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest te informeren
22 augustus 2018 - Vandaag organiseerde Aspiravi nv een werfbezoek voor de betrokken provincie
en gemeentebesturen en de pers, naar aanleiding van de bouw van 3 nieuwe windturbines
langsheen de E314 in Vlaams-Brabant, op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en
Diest. Onder meer provinciegouverneur Lodewijk De Witte, gedeputeerden Tie Roefs en Marc
Florquin, en burgemeesters Manu Claes en Hans Vandenberg van Scherpenheuvel-Zichem en
Bekkevoort, woonden het werfbezoek bij.
De bouw van de 3 windturbines is momenteel volop aan de gang. Als alles verder volgens planning
verloopt zullen de 3 nieuwe windturbines vanaf oktober 2018 groene stroom produceren voor
6.750 gezinnen. Omwonenden kunnen mee participeren via de aankoop van deelbewijzen van de
coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen.
Aspiravi zet haar initiatieven om de omwonenden te informeren ook consequent verder: 21.000
flyers worden eerstdaags bedeeld bij alle gezinnen van de 3 betrokken gemeenten/steden,
bovendien organiseert het bedrijf voor alle 11/12-jarigen van de 3 gemeenten/steden een
scholenbezoekdag op vrijdag 5 oktober en neemt ze aan de voet van één van de nieuwe
windturbines deel aan Open Bedrijvendag op 7 oktober. Alle omwonenden uit de ruime regio zijn
daarop van harte welkom.

INTERESSANT WERFBEZOEK VOOR PROVINCIE- EN GEMEENTEBESTUREN
Doordat er momenteel zowel imposante onderdelen (o.a. wieken, gondel, hub,…) van de
windturbines op de grond liggen, als de opbouw van de windturbines plaatsvindt, is dit hét
uitgelezen moment voor een uniek werfbezoek. Er was dan ook heel wat interesse vanuit de
verschillende betrokken besturen van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten/steden
Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest, om op uitnodiging van Aspiravi nv de werf te komen
bezichtigen en de opbouw van de turbines van dichtbij te bekijken.
Provinciegouverneur Lodewijk De Witte en gedeputeerden Tie Roefs en Marc Florquin kwamen het
windpark in opbouw in hun provincie een bezoek brengen. Ook leden van de Colleges van
Burgemeester en Schepenen* van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest waren bijzonder
benieuwd om de opbouw van de nieuwe turbines van dichtbij te aanschouwen. Dit nieuwe
windenergieproject past uiteraard niet alleen binnen het Klimaatbeleidsplan van de provincie
Vlaams-Brabant, maar ook binnen de lokale initiatieven die de gemeenten nemen naar aanleiding
van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant.

* Zie aanwezigheidslijst op het einde van het persbericht.
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GROENE STROOM VOOR 6.750 GEZINNEN
De drie windturbines die Aspiravi nv langs de E314 bouwt, zijn van het merk Senvion type M114. Dit
zijn windturbines met een ashoogte van 119 meter en een vermogen van 3,4 MW. De mast bestaat
uit 6 delen die samen 341 ton wegen. De gondel, de machinekamer van de windturbine, weegt 58
ton, is 13 meter lang en iets meer dan 4 meter breed en hoog. De wieken hebben elk een lengte van
57 meter en wegen samen 45 ton. De windturbines worden opgebouwd met een speciale kraan met
een gieklengte van 132 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen.
De 3 windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 6.750 gezinnen en vermijden
bovendien een CO2-uitstoot van bijna 11.000 ton per jaar. Indien alles verder volgens planning
verloopt, is de indienstname van de nieuwe windturbines voorzien voor oktober 2018.
OMWONENDEN INFORMEREN EN DRAAGVLAK CREËREN
Het informeren van de omwonenden is voor Aspiravi nv bij de realisatie van al haar projecten steeds
opnieuw de rode draad. Van vergunningsaanvraag tot exploitatie van de gebouwde windturbines,
telkens opnieuw worden omwonenden in elke fase van het project correct geïnformeerd om zo het
noodzakelijke draagvlak voor hernieuwbare energie te creëren. Aspiravi nv is ervan overtuigd dat
deze aanpak de voorbije jaren bijgedragen heeft tot het succesvol realiseren van haar
windenergieprojecten in Vlaanderen. Aspiravi nv is vandaag dan ook betrokken bij 1/3 van alle
windenergieprojecten in Vlaanderen (165 van de 500 windturbines in Vlaanderen, 8 van de 25
windturbines in Vlaams-Brabant – cijfers op 31/12/17).
Deze aanpak is ook met succes in Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest gehanteerd. Zo
worden in de volgende week 21.000 flyers bedeeld om alle gezinnen van de 3 gemeenten/steden
persoonlijk te informeren over de bouw en de mogelijkheid om mee te participeren. Bovendien zal
Aspiravi nv op vrijdag 5 oktober een scholenbezoekdag organiseren voor de 11/12-jarigen van alle
lagere scholen van de 3 gemeenten/steden. Tot slot neemt zij op zondag 7 oktober ook deel aan
Open Bedrijvendag aan de voet van de nieuwe windturbine in ScherpenheuvelZichem/Bekkevoort/Diest.
BEWONERSPARTICIPATIE AANBIEDEN
Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen omwonenden mee
investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten
van windenergie. Aspiravi Samen cvba zal ook de omwonenden van Scherpenheuvel-Zichem,
Bekkevoort en Diest actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Op de laatste
Algemene Vergadering van Aspiravi Samen cvba op 1 juni 2018, werd beslist een dividend van 3,5%
uit te keren aan de coöperanten op hun investering in groene energie voor het werkjaar 2017.
De coöperaties Aspiravi Samen cvba en Limburg wind cvba tellen vandaag meer dan 9.500
coöperanten, die samen reeds meer dan 25 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Zo werd door
inwoners uit de omgeving van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest de voorbije jaren reeds
voor bijna 2,5 miljoen euro ingeschreven.
Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel
eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding
van alle risico’s - te vinden is. www.aspiravi-samen.be
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AANKOOP VAN VOORDELIGE GROENE STROOM DOOR COÖPERANTEN
Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde,
groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant
steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan
aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.
www.aspiravi-energy.be

ASPIRAVI NV
Aspiravi nv is meer dan 15 jaar actief binnen de toekomstgerichte en boeiende sector van de hernieuwbare
energie. Aspiravi nv ontwikkelt, investeert in, realiseert en exploiteert projecten voor de productie van groene
energie. Midden 2018 was de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 280 windturbines in België, de Noordzee
en het buitenland. Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 815 MW en produceren groene
stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 710.000 gezinnen. Dankzij de hernieuwbare
energieprojecten van de Aspiravi-groep wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.125.000 ton vermeden (dit is gelijk
aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 528.000 wagens). In 2018 bouwt Aspiravi nv 18 nieuwe windturbines op 7
verschillende locaties in België en 42 nieuwe windturbines in zee. Aspiravi nv is ook gestart met de bouw van een
nieuwe groene energiecentrale voor niet-recycleerbaar houtafval in Wielsbeke. www.aspiravi.be
Foto’s van het werfbezoek vindt u in bijlage van de e-mail.
Voor meer persinformatie : An Schaubroeck - M 0473 902 960

Aanwezigheidslijst politici - onder voorbehoud van wijzigingen de dag zelf:
-

-

Vanwege de provincie:
o Gouverneur Lodewijk De Witte
o Gedeputeerde Tie Roefs
o Gedeputeerde Marc Florquin
Vanwege de gemeenten / steden:
o Van Scherpenheuvel-Zichem:
§ Burgemeester Manu Claes
§ Schepen Marleen Vanmeeuwen
§ Schepen Kris Peetermans
§ Schepen Lieve Renders
o Van Bekkevoort:
§ Burgemeester Hans Vandenberg
§ Schepen Benny Reviers
§ Schepen Wouter Lenaerts
§ Schepen Luc Janssens
§ Waarnemend Algemeen Directeur Hilde Goedhuys
o Van Diest:
§ Schepen Geert Cluckers
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