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Coldset Printing Partners en Limburg win(d)t
nemen deel aan Open Bedrijvendag
op zondag 5 oktober in Paal-Beringen

Beringen, Hasselt - Coldset Printing Partners, de grootste krantendrukkerij in de
Benelux, en Limburg win(d)t nemen op zondag 5 oktober deel aan de nationale Open
Bedrijvendag in Beringen. De grafische sector wordt dit jaar extra in de kijker gezet.
Voor Printing Partners is dit een ideale gelegenheid om zich voor te stellen aan het
grote publiek. Limburg win(d)t bouwt momenteel een windturbine op het
bedrijfsterrein van Coldset Printing Partners. Alle grote onderdelen van de
windturbine liggen tijdens Open Bedrijvendag op de bouwwerf en kunnen van nabij
bekeken worden.
Bezoekers kunnen zondag in Paal-Beringen tussen 10u en 17u dus niet enkel het
ganse productieproces in de drukkerij bekijken, maar ze krijgen ook antwoord op de
vraag hoe een windturbine precies wordt gebouwd. Een unieke combinatie op één
locatie !
Coldset Printing Partners
De drukkerij in Paal-Beringen werd gebouwd in 1999 door Concentra, destijds uitgever van
onder meer Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Met het project was een
investering gemoeid van 62 miljoen euro. Het concept van de krantendrukkerij was vrij
uniek. Er werd gekozen voor de beste persen op de markt. De gehanteerde milieunormen
gingen een stuk verder dan wat wettelijk voorgeschreven werd. Het meest baanbrekend was
evenwel het zakelijk model achter het bedrijf. Tot die tijd was het gebruikelijk dat elke
dagbladuitgever over zijn eigen drukkerij beschikte. De drukkerij in Paal-Beringen was
echter van bij het begin een zelfstandig productiecentrum dat niet alleen de kranten van
Concentra drukte, maar eveneens de titels van collega-uitgevers in binnen- en buitenland.
De voorbije jaren investeerde Coldset Printing Partners ruim 15 miljoen euro in het
machinepark. Hierdoor beschikt de drukkerij vandaag over onder meer een van de
modernste verzendafdelingen in de Benelux. Dit stelt het bedrijf niet alleen in staat om snel
te werken, maar ook om op de meest efficiënte manier kranten samen te stellen met
verschillende katernen, bijlagen en magazines. Het volstaat om de krant van het weekend te
bekijken, met haar vele bijlagen en extra’s, om te beseffen hoe complex het is om zulk een
product samen te stellen.
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Zorg voor het milieu is één van de aspecten die het bedrijf nauw aan het hart ligt. De
drukkerij werkt uitsluitend met milieuvriendelijke inkten en papierproducten afkomstig uit
bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard. Coldset Printing Partners
implementeerde het Milieuzorgsysteem ISO 14001 en behaalde het Charter Milieu en
Duurzaam Ondernemen van de Provincie Limburg.
Limburg win(d)t
Limburg win(d)t is een NV, opgericht door Aspiravi NV en de Limburgse
investeringsmaatschappij LRM. Ze onderzoekt waar er in Limburg windmolenparken kunnen
komen, ze realiseert en exploiteert deze ook.
Aspiravi ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert sinds 2002 projecten voor de productie
van hernieuwbare energie. Actueel is Aspiravi verspreid over gans België, in de Noordzee
en het buitenland betrokken bij het beheer van 186 windturbines en 1 biomassacentrale. Alle
installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 466 MW en produceren groene
stroom equivalent aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 425.000 gezinnen.
De voorbije jaren heeft Limburg win(d)t, samen met Aspiravi, reeds 34 windturbines op
verschillende locaties in Limburg gebouwd : 3 in Maaseik, 5 in Halen-Diest, 2 in Beringen
waaronder 1 op het bedrijfsterrein van Euro Shoe Group, 4 in Hasselt, 1 in Genk, 13 in
Lommel, 2 in Ham, 3 in Tessenderlo Schoonhees en 1 windturbine in Tessenderlo
Ravenshout op het bedrijfsterrein van Wienerberger. Dit totale windpark heeft een
geïnstalleerd vermogen van 74 MW en kan 39.370 Limburgse gezinnen van groene stroom
voorzien.
Wind is een duurzame, zuivere en onuitputtelijke bron van energie. Dankzij de
windenergieprojecten van Limburg win(d)t groeit het aandeel van hernieuwbare
energiebronnen in Limburg. Bovendien dragen ze ook bij tot de realisatie van het TACO2plan van de provincie, met als doel Limburg tegen 2020 klimaatneutraal te maken.
Momenteel bouwt Limburg win(d)t een windturbine in Paal-Beringen op het bedrijfsterrein
van Coldset Printing Partners. Deze windturbine is van het type VESTAS V90 met een
geïnstalleerd vermogen van 2 MW. De windturbine heeft een ashoogte van 105 meter en
een rotordiameter van 90 meter. De windturbine zal een gemiddelde jaarlijkse productie van
4.000 MWh groene stroom opwekken. Dit komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse
stroomverbruik van 1.150 gezinnen. Door deze windturbine wordt een CO2-uitstoot van
1.839 ton/jaar vermeden. Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 783 auto’s. Coldset
Printing Partners en Limburg win(d)t leveren aldus een zeer concrete bijdrage aan het
toekomstproject van de provincie Limburg.
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Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober kunnen alle bezoekers kennismaken met
de projecten van Limburg win(d)t, zich informeren over windenergie en alle grote onderdelen
van de windturbine van dichtbij bekijken. Een unieke gelegenheid om een concreet idee te
hebben van de grootte van de gondel of de lengte van een wiek.
Bezoekers kunnen zich eveneens informeren over de coöperatieve vennootschap Limburg
wind CVBA, via dewelke alle particulieren kunnen mee investeren én genieten van de
opbrengsten van windenergie. Reeds 3 jaar op rij werd een dividend van 5% uitgekeerd aan
de coöperanten voor hun investering in groene energie. Alle informatie, het prospectus en
het intekenformulier zijn te vinden op de website www.limburgwind.be.

Contact
Coldset Printing Partners : Paul Huybrechts – 0032 (0)11 71 71 71
www.coldsetprintingpartners.be
Limburg win(d)t : An Schaubroeck – 00 32 473 902 960
www.limburgwindt.be

OPEN BEDRIJVENDAG
Coldset Printing Partners en Limburg win(d)t
Zondag 5 oktober van 10 tot 17 uur
Industriezone Ravenshout - Industrieweg 147 - Paal-Beringen
(Gelegenheid om iets te eten en te drinken - Kinderanimatie)
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