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Beste lezer, 
 
 
Met trots stellen we u de allereerste nieuwsbrief van Electrabel CoGreen voor. Op deze manier 
willen we u graag regelmatig op de hoogte houden van het reilen en zeilen bij Electrabel 
Cogreen en interessante nieuwtjes met u delen. U krijgt onder andere informatie over nieuwe 
projecten, energietips, onze productiecijfers en veel meer. 
 
We wensen u alvast veel leesplezier! 
 

 
Met groene groeten,  
 
 
Het CoGreen team 

AANDEELHOUDERS COGREEN 

WINDPARK AANDEEL-
HOUDERS 

Frasnes-lez-Anvaing 20 

Lochristi-Zele 61 

Zwevegem-Harelbeke 66 

Sint-Gillis-Waas 106 

Poperinge 242 

Proficiat! 

U bent één van de 495 aandeel-
houders van Electrabel CoGreen. In 
totaal werd 925 000 EUR geïnvesteerd  
in vijf windparken.  

Hierdoor heeft u het mede mogelijk 
gemaakt dat  23 000 gezinnen voor- 
zien worden van groene stroom. Dit is 
goed voor een verminderde uitstoot 
van 36 000 ton CO2  per jaar! 

Hartelijk dank voor uw engagement! 

Electrabel CoGreen CVBA 

https://www.electrabel.com/nl/cogreen


ENERGIEPRODUCTIE 

 Verbruikt u veel of weinig energie? 

 Hoe kan u besparen op verwarming en 
elektriciteit? 

 Wat kan beter isoleren of zelf energie 
produceren voor u betekenen? 

Wij bieden u niet enkel het antwoord op 
deze vragen, maar ook een heleboel 
andere praktische tips en tricks! Neem 
dus snel een kijkje op: 

www.electrabel.be/nl/particulier/energy-
manager  

De voorbije  wintermaanden noteerden 
we uitzonderlijk gunstige windomstan-
digheden. Dankzij de optimale wind-
snelheden werd per maand gemiddeld 
11  885 MWh geproduceerd door de vijf 
CoGreen windparken. 

Dit komt overeen met het verbruik van 
meer dan 40 000 gezinnen! 

Neem regelmatig een kijkje op 
www.electrabelcogreen.com. U vindt er 
elke maand een update van de 
productiegegevens van elk betrokken 
park. 

ENERGIE BESPAREN? 

Energie besparen is vaak een kwestie van goede gewoontes. Zelfs als u niet veel tijd hebt of 
geen grote investeringen wilt doen, kan u toch uw energieverbruik terugdringen en heel wat geld 
uitsparen.  
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Eerste 2 productiemaanden van 
CoGreen (MWh) 

Electrabel CoGreen CVBA  

http://www.electrabel.be/nl/particulier/energy-manager
http://www.electrabel.be/nl/particulier/energy-manager
http://www.electrabelcogreen.com/


AANDEELHOUDER AAN HET WOORD 

Hoe werd het project van Electrabel 
CoGreen door de omwonenden in uw 
gemeente onthaald? 

“De kans om te participeren werd door de 
omwonenden enthousiast onthaald, in die mate 
zelfs dat er veel meer mensen intekenden dan 
voorzien. Een pro-rata herverdeling moest er 
uiteindelijk voor zorgen dat iedere geïnteresseerde 
partij een aantal aandelen kreeg. Beste bewijs van 
hun betrokkenheid: als de turbine bijvoorbeeld 
omwille van onderhoud stilstaat, spreken mensen 
me al snel aan om naar de reden te vragen.”  

Waren de buurtbewoners vooral gevoelig 
voor het milieubelang van het project of 
eerder voor het financiële aspect? 

“Je moet naïef zijn te denken dat het financiële 
aspect niet zou meespelen. Logisch ook, er wordt 
een erg mooi rendement vooropgesteld, beter dan 
wat de banken tegenwoordig kunnen bieden. Dat 
wil niet zeggen dat het positieve imago en het 
duurzame aspect niet meespelen.”  

In februari stelde Electrabel CoGreen een aantal vragen aan Christoph Dejaegher, burgemeester 
van Poperinge en aandeelhouder van het eerste uur. Lees hier het interview! 

 

Waarom besliste u om zelf aandeelhouder 
te worden? 

“Naast het financiële aspect speelt ook de lokale 
betrokkenheid mee, zowel bij mij als bij anderen. Ik 
was van bij dag 1 betrokken, ik zie het als mijn 
plicht om in het project te stappen. Dat het een 
duurzaam aspect heeft, is meegenomen. We 
worden er allemaal beter van. Gek genoeg zijn 
onze burgers al snel beginnen spreken van ‘onze 
molens’ – dat illustreert die lokale betrokkenheid. 
Vanuit de aanpalende gemeenten ziet iedereen ze 
al van ver staan.” 

Electrabel CoGreen CVBA  



AANDEELHOUDER AAN HET WOORD 

Wat zou u zeggen tegen inwoners van 
andere gemeenten waar er ook een 
windturbinepark van Electrabel Cogreen 
zou kunnen komen? 

“Ik denk dat de ligging van een potentieel 
windturbinepark een cruciale factor is. Ons park 
werd ontwikkeld in de nabijheid van een 
industrieterrein. Verder: speel zoveel mogelijk open 
kaart en geef de burger niet het gevoel dat hij met 
een kluitje in het riet wordt gestuurd. Windturbines 
hébben een impact, maar dat kan net zozeer een 
positief verhaal zijn. Inzake het financiële aspect 
heb ik nog een tip voor Electrabel zelf: denk eraan 
om de hoeveelheid aandelen te verhogen. Het 
succes is dermate groot, dat er best nog meer aan 
de man kunnen worden gebracht.” 

Hoe omschrijft u de relaties tussen 
Electrabel en de omwonenden?  

“Electrabel heeft dat vrij professioneel aangepakt. 
Het dossier was al snel duidelijk voor de lokale 
overheid, zeer vroeg werd al om ons oordeel 
gevraagd. Het informatie- en participatiemoment 
voor de omwonenden was ook goed georganiseerd 
en werd over het algemeen goed onthaald. Ik 
herinner me zelfs dat er bij sommige burgers 
teleurstelling was omdat er niet meer turbines 
geplaatst werden. Bij het per decreet verplichte 
Openbaar Onderzoek ontvingen we amper één 
bezwaarschrift en bij de inhuldiging daagde veel 
volk op en hing er een enthousiaste sfeer in de 
lucht. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik de 
laatste weken wel enkele negatieve opmerkingen 
kreeg over lawaai en slagschaduw. Ik heb begrepen 
dat het laatste intussen is behandeld door 
Electrabel: zij kunnen slagschaduw detecteren en 
de turbine vervolgens tijdelijk stilleggen.” 

Electrabel CoGreen CVBA   -  Verantwoordelijke uitgever: Mieke Sas, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel 
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