
Participatie 

Limburg win(d)t NV zorgt dat buurtbewoners mee kunnen investeren in en genieten van 
de opbrengsten van haar windenergieprojecten via de coöperatieve vennootschap 
Limburg wind. Eén aandeel kost 125 €, met een maximum van 24 aandelen per 
persoon. Het verwacht jaarlijks dividend ligt tussen 4 en 6%. 

In mei 2013 besliste de Algemene Vergadering voor het 2de jaar op rij om een dividend van 5% uit 
te keren aan haar coöperanten voor hun investering in hernieuwbare energie.  

 

Op www.limburgwind.be  ontdek je hoe ook 

jij kan mee investeren in groene energie . 

 

Windmolenproject – Lanaken – Albertkanaal 

 
 

 
 
 
 
Projectbeschrijving  
3 windmolens met een optimale inplanting met zeer ruime afstand tot woningen. 
Verwachte productie: jaarlijks 21.000 MWh groene stroom, equivalent aan het 
verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen in Lanaken en Bilzen. 
 
Limburg win(d)t  NV,  wie zijn we ? 
Limburg win(d)t is een NV opgericht door Aspiravi en LRM. Alle Limburgse gemeenten 
zijn aandeelhouder van Aspiravi. Eind 2012 beheren Limburg win(d)t en Aspiravi 
samen 23 van de 29 windmolens in de provincie Limburg, dit is 79%. 
 
Limburg win(d)t  NV,  wat doen we ? 
Limburg win(d)t NV onderzoekt waar er in Limburg windparken kunnen komen. Zo stijgt 
het aandeel van hernieuwbare energiebronnen en steunt Limburg win(d)t de 
doelstellingen van de provincie om Limburg klimaatneutraal te maken.  
 
www.limburgwindt.be 
 
De gemeente Lanaken organiseert een openbaar onderzoek over de 
milieuvergunningsaanvraag van 4 november 2013 tot en met 5 december 2013. Voor 
de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag loopt het openbaar onderzoek van 13 
november 2013 tot en met 13 december 2013. 

Limburg win(d)t NV stelt u haar 
windmolenproject in Lanaken voor, 

gesitueerd langsheen het Albertkanaal.  

Heeft u vragen over dit 

windmolenproject  ?  

 

• Loop dan even binnen op 
maandag 25 november 2013 

• in Buurthuis Berenhof, 
Berenhofstraat 12 te Veldwezelt 
tussen 16 u en 19 

• en stel persoonlijk uw vraag aan 
medewerkers van Limburg 
win(d)t NV.  

•U krijgt individueel antwoord. 



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


