INFORMATIEKRANT
www.limburgwindt.be
v.u.: Rik Van de Walle - Limburg win(d)t nv - Trichterheideweg 8 - 3500 Hasselt

WAT DOET LIMBURG WIN(D)T ?
• onderzoeken waar er in Limburg windmolenparken kunnen komen
• bouwen en exploiteren van windenergieprojecten

Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM.
		

DOELSTELLINGEN VAN
LIMBURG WIN(D)T ?
• het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de provincie Limburg laten
groeien
• een bijdrage leveren aan het TACO2-plan
(Totaal Actieplan CO2) van de provincie
Limburg : Limburg tegen 2020 klimaatneutraal maken

+

SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND

Oxygen for growth

=

De aandeelhouders van Aspiravi zijn een 100-tal Belgische gemeenten.
Via de holding Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf,
zijn alle Limburgse gemeenten aandeelhouder van Aspiravi.

WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST !
Investeer in Limburg wind cvba en
geniet van de opbrengsten van windenergie !
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Wat is windenergie?
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WAT IS WINDENERGIE ?
Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie
van de lucht om te zetten in elektrische energie op een duurzame manier.

HOE WORDT DE KRACHT VAN DE WIND
OMGEZET IN GROENE STROOM ?
Kracht van de wind
deze groene stroom
wordt op het openbaar
elektriciteitsnet
geplaatst

VOORDELEN VAN WINDENERGIE
• onuitputtelijke bron van energie :
steeds voorradig

brengt de
aerodynamisch gevormde
wieken in beweging

• duurzame, zuivere energiebron :
geen vervuilende CO2 uitstoot
• lokale energiebron

zo wordt
elektrische stroom
opgewekt

waardoor de as
van de turbine
begint te draaien

de elektrische generator in de
gondel wordt aangedreven
(eventueel via tandwielkast)

• vermindert afhankelijkheid van 		
fossiele brandstoffen

WINDENERGIE,
ENERGIE
VAN DE TOEKOMST !

WAAROM WINDENERGIE ?
Windenergie kan een belangrijke BIJDRAGE leveren in de ENERGIEVOORZIENING van de VOLGENDE GENERATIES :
•
fossiele brandstoffen worden schaars
•
fossiele brandstoffen hebben negatieve effecten op klimaat en milieu:
				
•
opwarming van de aarde (te hoge CO2 uitstoot)
				
•
vaak hoge concentraties fijn stof
				
•
lange aanvoerroutes = bijkomende milieu-impact door transport
				•
vervuilende en energie-intensieve ontginningsmethodes

WWW.LIMBURGWINDT.BE

WWW.ASPIRAVI.BE
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ONDERDELEN VAN EEN WINDTURBINE
Tiphoogte
Wiek
Ashoogte

Gondel
Hub

Rotordiameter

VEELGESTELDE VRAGEN
Waarom staan windturbines af en toe stil?
Er zijn verschillende redenen waarom een windturbine tijdelijk kan stilstaan :

Mast

• te veel wind of te weinig wind
• onderhoud aan de turbine
Funderingsblok

• een technisch defect
• milieutechnische redenen (vb. slagschaduw)
• ijsdetectie

Waarom kunnen we een windturbine niet bezoeken?

Funderingspalen

De voornaamste reden is veiligheid. Een windtur-

Vooraanzicht

Zijaanzicht

bine is geen attractie, maar een ‘machinekamer’
hoog in de lucht. Bovendien is ongeveer één uur
nodig om met één persoon en zijn begeleider naar
de gondel te klimmen en terug.

Waarom is een deel van de wieken of een stukje
mast van sommige windturbines rood geschilderd?
Deze rode vlakken noemt men de ‘bebakening’ .
Dit wordt bepaald door de luchtvaartautoriteiten
en op bepaalde locaties door hen verplicht (soms
eveneens samen met een licht op de gondel).
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Limburg win(d)t produceert groene
stroom bij Coldset Printing Partners
Limburg win(d)t bouwt een windturbine op het
bedrijfsterrein van Coldset Printing Partners van
het type VESTAS V90 met een geïnstalleerd vermogen
van 2 MW. De turbine heeft een ashoogte van 105
meter en een rotordiameter van 90 meter. Ze 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 wagens.

totaal aantal windturbines

totaal geïnstalleerd vermogen

1
productie van groene stroom voor

1150

gezinnen

Coldset Printing Partners en Limburg win(d)t
leveren zo een zeer concrete bijdrage aan het
TACO2-plan van de provincie Limburg.

2 MW
totaal vermeden CO2 uitstoot

CO 2

1839 ton/jaar
= 783

FUNDERINGEN
Paalfundering :

• Aantal palen : 26
• Lengte 16,61 m
• Diameter 456 - 506 mm

Funderingsblok :

• Buitendiameter 13,5 m
• Diameter bovengronds 5,7 m
• 281 m³ gewapend beton
• 21.454 kg wapeningsstaal

Ankerring :

= verbinding tussen het funderingsblok en de mast van de windturbine
• 160 ankers met diameter 37 mm
• Buitendiameter 4,36 m
• Binnendiameter 3,44 m
• Gewicht 9.535 kg

WWW.LIMBURGWINDT.BE
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GONDEL
De gondel is de ‘machinekamer’ van de windturbine.
De gondel kan 360° rond zijn as draaien om zo steeds met zijn ‘neus’ naar de wind te staan.
Windmeter

De gondel bevat :
•
•
•
•

Tandwielkast
Kruimotoren
Transformator
Generator

Tandwielkast

Koeler

Afmetingen van de gondel :
• Lengte 10,42 m
• Breedte 3,40 m
• Hoogte 3,40 m
+ vleugelkoeler van 2 m

Gewicht bij het hijsen +/- 70 ton

Hub

Transformator
Wiek

Generator

MASTONDERDELEN

WIEKEN

Stalen mast bestaat uit 4 delen

Elke windturbine heeft 3 wieken

• Totale hoogte 103 m

Kenmerken per wiek :

• Lengte en gewicht van de verschillende delen :
• Deel 1 : 19 m – 41 ton
• Deel 2 : 24 m – 55 ton
• Deel 3 : 30 m – 59 ton
• Deel 4 : 30 m – 68 ton
• Basisdiameter 3,97 m
• Topdiameter 2,32 m
• Wanddikte basis 40 mm
• Wanddikte top 22 mm

		
		
		

• Lengte 44 m
• Maximum breedte 3,5 m
• Gewicht 6.700 kg

Rotordiameter 90 m

Rotoroppervlakte 6.362 m²

De wieken van de windturbine beginnen te draaien bij een windsnelheid op ashoogte van 3m/s → dit is 14 km/u.
De windturbine wordt stilgelegd bij een windsnelheid op ashoogte
van 25m/s → dit is 90 km/u.
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Alle windparken van Limburg Win(d)t
Beringen

Hasselt Godsheide

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal turbines

2

Aantal turbines

2

Aantal gezinnen

2.000

Aantal gezinnen

2.285

Aanvang productie

2012

Aanvang productie 1999 & retrofit 2010

Vermogen
Eigenaar

4,6 MW
Limburg win(d)t

Aandeel Aspiravi

66,7%

Vermogen

4 MW

Eigenaar

Aspiravi

Aandeel Aspiravi

100%

Lommel

Genk Zuid
TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal turbines

1

Aantal turbines

13

Aantal gezinnen

1.000

Aantal gezinnen

13.200

Aanvang productie

2012

Aanvang productie 2005, 2007, 2014

Vermogen
Eigenaar

2,3 MW
Limburg win(d)t

Aandeel Aspiravi

Vermogen
Eigenaar

66,7%

26 MW
Aspiravi
Limburg win(d)t
Lommel win(d)t

Maaseik

Halen-Diest
TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal turbines

5

Aantal turbines

3

Aantal gezinnen

7.000

Aantal gezinnen

3.000

Aanvang productie

2011

Aanvang productie

2011

Vermogen
Eigenaar

11,5 MW
Limburg win(d)t

Aandeel Aspiravi

66,7%

Ham
Aantal turbines

2

Aantal gezinnen

2.300

Aanvang productie

2013

Eigenaar

4 MW
Limburg win(d)t

Aandeel Aspiravi

Eigenaar

6 MW
Limburg win(d)t

Aandeel Aspiravi

66,7%

Tessenderlo Ravenshout

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen

Vermogen

66,7%

Hasselt Centrale Werkplaatsen

TECHNISCHE GEGEVENS
Aantal turbines

1

Aantal gezinnen

1.150

Aanvang productie

2013

Vermogen
Eigenaar

2 MW
Limburg win(d)t

Aandeel Aspiravi

66,7%

Tessenderlo Schoonhees

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal turbines

2

Aantal turbines

3

Aantal gezinnen

2.285

Aantal gezinnen

5.150

Aanvang productie

2012

Aanvang productie

2013

Vermogen
Eigenaar
Aandeel Aspiravi

4,6 MW
Limburg win(d)t
66,7%

Vermogen
Eigenaar
Aandeel Aspiravi

9 MW
Limburg win(d)t
66,7%

WWW.LIMBURGWINDT.BE

ENKELE OPMERKELIJKE CIJFERS
• De eerste windturbine die elektriciteit kon produceren, werd
ontworpen in 1887.
• Bijna 7 Belgen op 10 geven de voorkeur aan hernieuwbare
energiebronnen om in de huidige en toekomstige energieproductie in ons land te voorzien.
(Bron : IPSOS peiling uitgevoerd op vraag van de hernieuwbare
energiefederaties ODE, EDORA en BOP).
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WINDENERGIE
OM WATER TE SPAREN
Wist u dat 44% van het water in Europa verbruikt wordt in
de energieproductie ? In kerncentrales worden enorme
hoeveelheden water verbruikt voor koelingsprocessen.
Windenergie daarentegen verbruikt bijna geen water!

• Een windturbine op land met een vermogen van 2 MW en een
gemiddeld windaanbod in Vlaanderen kan op 1 jaar gemiddeld
4.400 MWh groene stroom produceren. Dit is equivalent aan
het verbruik van gemiddeld 1.300 gezinnen.
• 15 juni is jaarlijks internationale “Dag van de Wind” !
Wereldwijd worden dan rond windenergie tal van activiteiten
georganiseerd.
• Eind 2013 stonden in België 678 windmolens : 153 in zee, 252
in Vlaanderen en 273 in Wallonië. Allen samen goed voor een
totaal vermogen van 1.722,87 MW.
• Eind 2013 investeerden reeds meer dan 6.800 particulieren
mee in onze windenergieprojecten op land via de coöperatieve
vennootschappen Aspiravi Samen en Limburg wind.
• 98% van het materiaal van een windturbine kan gerecycleerd
worden op het einde van haar levensduur. Enkel bepaalde
delen van de wieken belanden bij het niet-gevaarlijk afval.

m3/MWh

2,7
NUCLEAIR

1,9

m3/MWh

STEENKOOL

0,7

m3/MWh

GAS

Gemiddeld waterverbruik voor de elektriciteitsproductie
van één MWh (bron IPCC, SRREN, 2011)

Informatie uit de brochure ‘Saving water with wind energy’ van EWEA.
www.ewea.org/report/saving-water.

In 2012 werd in Europa
het verbruik van 1,2 miljard m³
water vermeden door het gebruik
van windenergie.
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Investeer in Limburg wind cvba en geniet
van de opbrengsten van windenergie !
Wat is Limburg wind cvba ?

Wie kan intekenen op Limburg wind cvba ?

• Uitgebreide prospectus op de website
• Controle door FSMA

Wat kost een deelbewijs en wat brengt het op ?

• Beperking tot max. 24 aandelen per persoon

Eén deelbewijs kost 125 €/stuk.
Jaarlijks dividend tussen 4 en 6% verwacht !

• Risico-spreiding over alle windparken

Reeds 3 jaar op rij een dividend van 5%!
Hoe wordt ook u coöperant van Limburg wind cvba ?
Intekenen via online inschrijvingsformulier op
website www.limburgwind.be.

Meer weten ?

Mail naar limburgwind@hefboom.be
Bel op het nummer 011 35 38 68

• Sinds 2002 actief in sector van hernieuwbare energie
• Ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert projecten
voor productie van groene energie
• In hoofdzaak windenergie en biomassa
• In België, op de Noordzee en in het buitenland
totaal geïnstalleerd vermogen *

186

466 MW

72 offshore
114 onshore

425 000
gezinnen

* in september 2014

• 1x in een duurzame leefomgeving voor uw
(klein)kinderen,

Troeven van de coöperatieve

Iedere particulier kan intekenen.
Maximum 24 aandelen per persoon.

productie van groene stroom voor *

• 1x in zuivere lokale energie,

• 1x in een verwacht jaarlijks rendement tussen 4 en
6% voor uw spaargeld.

Coöperatieve vennootschap opgericht op 4 mei 2010 door o.a. LRM,
Aspiravi, Limburg win(d)t nv, Hefboom en Nuhma.

totaal aantal windturbines *

3-voudige winst voor iedereen

totaal vermeden CO2 uitstoot *

CO 2

680 000 ton/jaar
= 290 000

www.aspiravi.be

Meer dan 10 jaar met de wind in de rug

