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PERSBERICHT 

3 nieuwe windturbines nabij  
industriezone Zele produceren groene stroom 

voor 4.000 gezinnen 
 

Omwonenden kunnen mee investeren via Aspiravi Samen cvba 
 

Harelbeke/Zele, 17 januari 2019 - De drie nieuwe windturbines, die Aspiravi nv gebouwd heeft nabij de 

industriezone in Zele, produceren sinds eind vorig jaar groene stroom en leveren zo een mooie bijdrage 

aan de verschillende klimaatdoelstellingen. De windturbines kunnen elektriciteit produceren equivalent 

aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 4.000 gezinnen. Omwonenden en inwoners van Zele kunnen 

via de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba mee investeren in en genieten van de 

opbrengsten van windenergie. 

GROENE STROOM VOOR 4.000 GEZINNEN 
De 3 nieuwe windturbines van Aspiravi nv werden in het najaar van 2018 gebouwd, 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 4.000 gezinnen. 
Dankzij de bouw van de windturbines wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 6.400 ton vermeden. Dit 
komt overeen met de CO2-uitstoot van 2.700 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 in het klimaatplan ‘Klimaatgezond Oost-Vlaanderen’ van 
de provincie Oost-Vlaanderen, die tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn. De optimalisatie van het 
gebruik van hernieuwbare energie is één van de prioriteiten van de provincie in het klimaatplan 
2050. 
 
OMWONENDEN PARTICIPEREN EN GENIETEN MEE 
Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba hebben omwonenden 
mee geïnvesteerd in het nieuwe windpark in Zele. Zo genieten zij ook van de opbrengsten van 
windenergie. 
 
Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Geïnteresseerden 
kunnen nog steeds intekenen op aandelen van Aspiravi Samen cvba, via het invulformulier op de 
website, waar ook een uitgebreide informatienota te vinden is. 
 
Aspiravi Samen cvba telt begin 2019 meer dan 3.100 coöperanten, die samen reeds meer dan  
8,4 miljoen euro kapitaal hebben geïnvesteerd. Op de laatste Algemene Vergadering van de cvba op 1 
juni 2018, werd beslist een dividend van 3,5% uit te keren aan de coöperanten op hun investering in 
groene energie voor het werkjaar 2017. 
Alle info op www.aspiravi-samen.be 
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ASPIRAVI NV 

Aspiravi nv is meer dan 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. Begin 2019 is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 313 windturbines in België, de Noordzee 
en het buitenland. Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 1.030 MW en produceren 
groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 910.000 gezinnen. Dankzij de hernieuwbare 
energieprojecten van de Aspiravi-groep wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.430.000 ton vermeden. In 2018 
bouwde Aspiravi nv 10 nieuwe windturbines op 3 verschillende locaties in België en 42 nieuwe windturbines in 
zee. Aspiravi nv startte in 2018 ook met de bouw van een nieuwe groene energiecentrale voor niet-recycleerbaar 
houtafval in Wielsbeke. In 2019 plant Aspiravi nv de bouw van 14 windturbines in België: 5 in de Antwerpse haven, 
1 op het bedrijventerrein in Diest, 1 in Ham, 4 in Le Roeulx en 3 in Héron – Fernelmont. Daarnaast Start dit jaar 
de bouw van de 58 turbines voor het offshore windpark Seamade, dat in 2020 operationeel zal zijn. 
www.aspiravi.be 
 
Voor meer persinformatie: An Schaubroeck - 0473.902.960 - an.schaubroeck@aspiravi.be 
 

http://www.aspiravi.be/

