
Bent u ook gedreven door de wind? 
 

Investeer mee in windenergie 
en bouw zo aan een 

duurzame samenleving! 

Zowel Aspiravi nv als Limburg win(d)t nv zorgen ervoor dat omwonenden mee kunnen 

investeren in en genieten van de opbrengsten van hun windenergieprojecten via  

2 coöperatieve vennootschappen:  Aspiravi Samen cvba en Limburg wind cvba.  

 
Wie kan intekenen op beide cvba’s? 
Iedere omwonende of andere geïnteresseerde 
kan aandelen aankopen, met een maximum van  
26 aandelen per persoon. 

Wat kost een aandeel?  
Eén aandeel kost € 125/stuk. 

Hoe wordt ook u coöperant?  
U kan intekenen via de inschrijvingsformulieren 
op de beide website www.aspiravi-samen.be en 
www.limburgwind.be 
Lees op de website zeker ook de informatienota m.b.t. de aanbieding. 
Potentiële beleggers dienen met bijzondere aandacht de risicofactoren 
verbonden aan de investering te lezen. 

Meer weten? U kan contact nemen via mail  
of telefoon: 
aspiravi-samen@hefboom.be of 02 265 01 59 
limburgwind@hefboom.be of 011 353 868 

Voordelige stroomlevering voor coöperanten 
Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen 
groene, lokaal geproduceerde, energie aankopen 
aan een voordelig tarief bij Aspiravi Energy. 
Bovendien ondersteunt elke klant van Aspiravi 
Energy een sociaal goed doel.  
 

Alle informatie op www.aspiravi-energy.be 

 
 

Wist u dit? 
 - Beide cvba’s tellen samen meer dan 10.000 

coöperanten, die samen reeds meer dan 
27,5 mio € hebben opgehaald. 

 - Op de Algemene Vergaderingen van 2019 
werd beslist om een dividend van 3,75% en 
3,5% uit te keren aan respectievelijk de 
coöperanten van Limburg wind en Aspiravi 
Samen voor hun investering in hernieuwbare 
energie.  

 

Ontdek op www.aspiravi-samen.be 
en www.limburgwind.be 

hoe ook u mee kan investeren! 

Windpark Lommel Kristalpark 

Kom langs op de informatievergadering met al uw vragen. Zie de informatie op ommezijde. 



Nieuw windenergieproject op 
Kristalpark te Lommel 

Projectbeschrijving 
Limburg win(d)t nv en Aspiravi nv hebben een 
aanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie 
van nieuwe windturbines op het industrie- en 
bedrijventerrein Kristalpark te Lommel, ter 
hoogte van Kristalpark III.   
De aanvraag van Limburg win(d)t betreft een 
inplanting van 7 nieuwe windturbines; de 
aanvraag van Aspiravi betreft het vervangen van 
de 8 oudste bestaande windturbines door 6 
windturbines van een meer performant type.  
De aanvragen zijn vergezeld van een nog niet-
goedgekeurde project-MER.  
De kaartjes tonen de bestaande inplanting van 
de windturbines en de nieuwe inplanting. 
De nieuwe windturbines zullen een vermogen 
hebben van max. 4,2MW/windturbine en samen 
groene stroom produceren voor het gemiddeld 
jaarverbruik van bijna 29.000 gezinnen. 
Bovendien zullen ze een CO2-uitstoot vermijden 
van bijna 46.000 ton/jaar. 
Momenteel worden op Kristalpark III ook 5 
windturbines geëxploiteerd door Lommel 
win(d)t nv. Dit is een samenwerking tussen  
Stad Lommel, LRM en Limburg win(d)t.  
Deze windturbines blijven behouden. 
 
Informatie over dit project 
 

Kom langs op de informatievergadering op  
donderdag 12 september 2019, om 19u, in het 
Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, Lommel.  
Beide projecten worden die avond toegelicht, 
met nadien  mogelijkheid tot vraagstelling. 

V.u.: Rik Van de W
alle, Aspiravi, Vaarnew

ijkstraat 17, 8530 Harelbeke    

Openbaar onderzoek m.b.t. de beide 
omgevingsvergunningsaanvragen: 
 

31/08/2019 t.e.m. 29/09/2019 

Wie is Aspiravi nv? 
Aspiravi nv, opgericht in 2002, bouwt hernieuwbare 
energieprojecten voor een duurzame toekomst. De 
aandeelhouders zijn 94 Belgische gemeenten, 
waaronder alle Limburgse gemeenten en de Vlaamse 
Energieholding (VEH). Alle informatie over het bedrijf is 
te vinden op de website www.aspiravi.be. 

Wie is Limburg win(d)t nv? 
Limburg win(d)t is een nv opgericht door 
Aspiravi en LRM. Alle Limburgse gemeenten 
zijn aandeelhouder van Limburg win(d)t nv. 
Eind 2018 beheerden Limburg win(d)t en 
Aspiravi samen 54 van de 117 windturbines in 
de provincie Limburg, ofwel 46%. Alle 
informatie op www.limburgwindt.be. 
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