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Inhoud

• Voorstelling Ecopower

• Pilootproject De Hemmekes

• Hoe participeren?



Ecopower: burgercoöperatie voor 
hernieuwbare energie

Samen versnellen we de energietransitie!

• Burgers verenigen

• Investeren in lokale productie

• Elektriciteit leveren

• Energiebesparing







Ecopower: open en democratisch

Iedereen kan mee investeren in hernieuwbare energie

• 1 aandeel (€ 250) = 1 cm windturbine

• Ecopower investeert burgerkapitaal in eigen projecten

• Elke coöperant heeft een gelijke stem in het beleid



De energietransitie

• CO2-neutraal energiesysteem

• Geen fossiele brandstoffen en kernenergie

• Wel lokale hernieuwbare energie

• Ook: rationeel energiegebruik en vraagsturing

• Actieve betrokkenheid van burgers

• Energieautonomie



Zonneproject De Hemmekes



Hoe werkt het?

• Gemeente stelt dak De Hemmekes ter beschikking

• Ecopower plaatst PV-installatie

• Gemeente neemt deel van de opgewekte elektriciteit af

• Ecopower beheert de installatie

• Na 20 jaar wordt PV-installatie eigendom van de gemeente



Hoe werkt het?

• Productieteller 

(2 richtingen: opwekking PV en 
verbruik PV)

• Verbruiksmeter 

(2 richtingen: injectie en afname)

Verbruik zonnestroom = opwekking PV - injectie



Zonneproject De Hemmekes

• Verbruik gebouw: 40 000 kWh/jaar

• Vermogen PV: 40 kWp

• 150 panelen (270 Wp)

• Productie: 36 000 kWh/jaar

• Rechtstreeks verbruik van de 
zonnepanelen: 37% 



Verdere planning

• Prijsvraag installateurs: september

• Start netstudie: oktober

• Selectie installateur en keuze installatie: oktober

• Afronding netstudie: begin 2019 

• Plaatsing zonnepanelen: voorjaar 2019



Hoe participeren?
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Hoe participeren?

• Koop een Ecopower-aandeel

• 1 aandeel = 250 euro

• Mede-eigenaar van alle installaties van Ecopower

• Dividend = max. 6%

• Aandeel staat vast voor 6 jaar

• 1 stem in algemene vergadering

• Je kan ook klant worden (elektriciteit)





Bedankt!

Nog vragen?

info@ecopower.be - 03 287 37 79
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