PERSBERICHT
Aspiravi informeert 3.000 bezoekers over windenergie
tijdens Open Bedrijvendag!
Bezoekersaantal stuk hoger dan verwacht
Grote en concrete interesse in coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba
Scherpenheuvel-Zichem / Bekkevoort / Diest / Harelbeke, 8 oktober 2018 – Aspiravi nv heeft op zondag 7
oktober in haar nieuwe windpark langs de E314 in Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest 3.000
enthousiaste bezoekers ontvangen en geïnformeerd over windenergie. De opkomst lag een stuk hoger dan
verwacht en ook de grote interesse om te investeren in de projecten van Aspiravi nv via de coöperatieve
vennootschap Aspiravi Samen cvba was opmerkelijk.
2.938 BEZOEKERS KLIMMEN VIRTUEEL TOT BOVENOP WINDTURBINE
Aspiravi nv vindt het bijzonder belangrijk om omwonenden en andere geïnteresseerden uitgebreid te
informeren over de bouw van haar nieuwe projecten en het belang van windenergie. De deelname aan
Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober in het nieuwe windpark langs de E314 in Scherpenheuvel-Zichem,
Bekkevoort en Diest was daar de ideale gelegenheid voor. Met 2.938 bezoekers, wat een stuk hoger was
dan verwacht, blikt Aspiravi nv uiterst tevreden terug op deze succeseditie.
De stand met de virtual reality-brillen, waarbij iedere bezoeker een virtuele klim in en tot boven op de
windturbine kon maken, werd op bijzonder enthousiaste reacties onthaald. Zowel jong als oud zal deze
unieke ervaring niet snel vergeten. Daarnaast was er ook bijzonder veel interesse voor de video waarin de
opbouw van de turbines werd getoond. Bezoekers konden via een postkaartje ook hun eigen boodschap
omtrent windenergie delen met vrienden, familie of kennissen. Aspiravi verzendt vandaag alle postkaarten
per post.
GROTE EN CONCRETE INTERESSE IN OMWONENDENPARTICIPATIE VIA CVBA
Bezoekers konden zich ook informeren over de mogelijkheid om via de coöperatieve vennootschap
Aspiravi Samen cvba te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie. Heel wat
geïnteresseerden gaven aan na hun bezoek helemaal overtuigd te zijn en te willen intekenen voor één of
meerdere aandelen.
Sinds de start van de bouw van de 3 nieuwe windturbines werd reeds voor 300.000 € ingeschreven door
inwoners van het Hageland bij Aspiravi Samen cvba.
Alle info om in te schrijven op www.aspiravi-samen.be.
3 NIEUWE WINDTURBINES TEGEN EIND OKTOBER IN EXPLOITATIE
De 3 windturbines in het nieuwe windpark langsheen de E314 hebben een totaal geïnstalleerd vermogen
van 10,2 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 6.750
gezinnen. Dankzij de bouw van dit windpark wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden van 11.000 ton.
Tegen het einde van de maand oktober zullen de nieuwe windturbines groene stroom produceren.
Opnieuw een erg mooie bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen (het Europees
Burgemeestersconvenant voor de betrokken gemeenten en het Klimaatbeleidsplan van de provincie
Vlaams-Brabant) die moeten behaald worden en een duwtje in de rug voor een meer duurzame
samenleving voor de volgende generaties.
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ASPIRAVI NV
Aspiravi nv is reeds 16 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 nietrecycleerbaar houtafval in Wielsbeke. www.aspiravi.be
Voor persinformatie: An Schaubroeck - M 0473 902 960 - an.schaubroeck@aspiravi.be
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