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PERSBERICHT 

2 nieuwe windturbines langs E19 
in Hoogstraten produceren groene stroom 

voor 5.000 gezinnen  
 

Burgers kunnen mee investeren via Aspiravi Samen cvba 
Alle inwoners van Hoogstraten ontvangen flyer  

 

Harelbeke, 17 mei 2017 – De beide nieuwe windturbines, die Aspiravi nv gebouwd heeft in 
Hoogstraten langs de E19, produceren sinds enige tijd groene stroom en leveren zo een mooie 
bijdrage aan een meer duurzame samenleving. De 2 windturbines kunnen elektriciteit produceren 
equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.000 gezinnen. Omwonenden en inwoners van 
Hoogstraten kunnen via de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba mee investeren in en 
genieten van de opbrengsten van windenergie. Er wordt door de coöperatieve vennootschap in alle 
brievenbussen van de gemeente een flyer bedeeld om de inwoners hierover te informeren. 

GROENE STROOM VOOR 5.000 GEZINNEN 
De 2 nieuwe windturbines van Aspiravi nv zijn eind 2016 gebouwd en begin dit jaar opgestart en op 
het net aangesloten. De windturbines hebben samen een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 
7 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 
5.000 gezinnen. Dankzij de bouw van de windturbines wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 7.998 ton 
vermeden. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 3.403 wagens. Opnieuw een erg mooie 
bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden en aan een meer duurzame 
samenleving voor de volgende generaties. Bovendien past dit windenergieproject ook binnen de 
lokale initiatieven die de gemeente Hoogstraten moet nemen naar aanleiding van de ondertekening 
van het Europees Burgemeestersconvenant. 

Alle info op www.aspiravi.be 

OMWONENDEN PARTICIPEREN MEE IN WINDENERGIE 
Aspiravi nv werkt samen met Aspiravi Samen cvba,  zodat omwonenden kunnen betrokken worden 
bij haar projecten van hernieuwbare energie en de kans krijgen tot een financiële participatie. Via 
aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen kunnen burgers mee investeren in de 
windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van 
hernieuwbare energie.  
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Naar aanleiding van de bouw van de 2 nieuwe windturbines in Hoogstraten door Aspiravi nv, laat 
Aspiravi Samen cvba in alle brievenbussen van de gemeente Hoogstraten (6.800) een flyer bedelen.   
 
Aspiravi Samen cvba telt vandaag meer dan 2.400 coöperanten en heeft reeds 6,6 mio € kapitaal 
opgehaald. Aandelen kosten 125 €/stuk. Men kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan via 
een formulier op de website van Aspiravi Samen cvba.  
Het prospectus voor deze aanbieding werd goedgekeurd door het FSMA. Die ziet ook nauw toe op 
het gehele verloop van de aanbieding. Het prospectus met vermelding van alle risico’s, bijkomende 
informatie en het intekenformulier zijn te vinden op www.aspiravi-samen.be.  
 
Op de laatste Algemene Vergadering van de cvba op 3 juni 2016, werd beslist voor het werkjaar 2015 
een dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten voor hun investering in groene energie. Ook de 
voorbije jaren werd een gelijkaardig dividend gerealiseerd. De aandeelhouders worden ook 
betrokken bij de werking van de coöperatieve vennootschap dmv bestuursmandaten, ze ontvangen 
nieuwsbrieven en worden regelmatig uitgenodigd voor specifieke aandeelhoudersactiviteiten. 
 
Alle info op www.aspiravi-samen.be.  
 
COÖPERANTEN KOPEN VOORDELIG GROENE STROOM  
Sinds maart 2015 kunnen coöperanten van Aspiravi Samen cvba aan een voordelig tarief ook 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 verbruikt megawattuur wordt door de 
onderneming een vast bedrag afgestaan aan een goed doel. Er is gekozen voor het 
‘Kinderarmoedefonds’. 
 
Alle info op www.aspiravi-energy.be. 
 
 
 
 
ASPIRAVI NV 
Aspiravi nv is 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. 
Het gaat hierbij in hoofdzaak over een groene energiecentrale en windenergieprojecten in België, de Noordzee 
en het buitenland. De Aspiravi-groep is betrokken bij het beheer van 227 windturbines. Alle installaties hebben 
samen een geïnstalleerd vermogen van 580 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld 
jaarlijks verbruik van 500.000 gezinnen. Dankzij de hernieuwbare energieprojecten van Aspiravi nv wordt een 
jaarlijkse CO2-uitstoot van 797.000 ton vermeden. Dit jaar bouwt Aspiravi nv nog 35 nieuwe windturbines op 6 
verschillende locaties in België en 5 nieuwe windturbines op het eiland Curaçao. Aspiravi nv is ook betrokken 
bij de bouw van het offshore windpark Rentel in de Noordzee.    www.aspiravi.be 

Voor meer persinformatie: An Schaubroeck - 0473.902.960 - an.schaubroeck@aspiravi.be 


