
Beste lezer, 
 
Dit is de 8ste nieuwsbrief over Electrabel CoGreen.  
 
Het gaat goed met onze windparken. Hun productie 
overstijgt de verwachtingen. Ook in België neemt 
windenergie alsmaar een belangrijkere plaats in. U 
verneemt er meer over op de volgende bladzijden. 
We nodigen onze aandeelhouders ook uit op de 
volgende algemene vergadering en staan even stil 
bij de inhoud. 
 
Leest u graag nog eens de vorige nieuwsbrieven? 
Die vindt u op de website van Electrabel CoGreen:  
www.electrabelcogreen.com 
 
We wensen u alvast veel leesplezier. 
Met groene groeten,  

Het CoGreen team 

Samen investeren in 
windmolens in  
onze buurt 
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ENERGIEPRODUCTIE IN DE EERSTE MAANDEN VAN 2016 

Zoals in de vorige nieuwsbrief 
aangekondigd, publiceren we nu voor de 
eerste maal de productie van elf 
windmolenparken van CoGreen. Sinds 
januari 2016 zijn er immers zes  
windparken bijgekomen. De eerste drie 
maanden van dit jaar was er heel veel 
wind, vooral in januari, wat maakt dat de 
productie (totaal 62 600 MWh) van de 
windmolens boven de verwachting lag.  
 
Wilt u graag elke maand een update van 
de productiegegevens per park, neem dan 
regelmatig een kijkje op onze website 
www.electrabelcogreen.com 
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https://www.electrabel.com/nl/cogreen
http://www.electrabelcogreen.com/
http://www.electrabelcogreen.com/
http://www.electrabelcogreen.com/
http://www.electrabelcogreen.com/
http://www.electrabelcogreen.com/


2 

    

Windenergie - een significant deel van de energiemix: enkele cijfers 
 
Eind 2015 waren er in België 880 windturbines geïnstalleerd met een gezamenlijke capaciteit 
van 2 229 MW.  
 
387 windturbines (809 MW) bevinden zich in Vlaanderen (het voorbije jaar werden 87 nieuwe 
windturbines geïnstalleerd en 7 ontmanteld). Wallonië huisvest 311 turbines (708 MW) (29 
nieuwe turbines werden geplaatst). De Noordzee is de plaats voor 182 windturbines met een 
totale capaciteit van 712 MW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Belgische windpark vertegenwoordigt vandaag een significant deel van de energiemix. Voor 
2015 wordt de productie van de windturbines berekend op ongeveer 5,7 TWh, wat overeenkomt 
met 34% van het huishoudelijke elektriciteitsverbruik in België  (1 632 000 huishoudens, 
verbruik van 3 500 kWh per jaar per huishouden) of 7,4% van het totale elektriciteitsverbruik 
(77,1 TWh volgens Elia). 
 
Vlaanderen is goed voor een productie van 1 714 GWh (18% van het huishoudelijk verbruik in 
Vlaanderen), Wallonië voor 1 500 GWh (28% van het huishoudelijk verbruik in Wallonië) en 
offshore voor 2 496 GWh (15% van het huishoudelijk verbruik in België). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron van de gegevens: http://www.apere.org/observatoire-eolien 

Electrabel CoGreen CVBA 

WINDPARKEN IN BELGIË 

Geïnstalleerd vermogen windenergie in België MW (totaal) MW (per jaar) MW (totaal) 

Elektriciteitsproductie uit windenergie in België 

http://www.apere.org/observatoire-eolien
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AFBRAAK EN HEROPBOUW WINDPARK HERDERSBRUG 

Om mee te werken aan de klimaatakkoorden van de COP 21, investeert ENGIE Electrabel verder 
in groene energie. De onderneming wil in België immers de grootste groenestroomproducent 
blijven en de leider zijn van de energietransitie. Ze beschikt vandaag over 109 windturbines, goed 
voor een vermogen van 212 MW. En dat wil ze tegen 2020 verdubbelen tot 400 MW. 
 
ENGIE Electrabel versterkt haar hernieuwbaar productiepark door onder andere de efficiëntie van 
haar windturbines te vergroten. In dat kader vernieuwt de onderneming voor het eerst één van haar 
windturbineparken. Het gaat om het park Pathoekeweg in Herdersbrug bij Brugge, waarvan het 
vermogen wordt verdrievoudigd. 
 
Vermogen verdrievoudigd 
 
Het windpark Pathoekeweg in Herdersbrug werd gebouwd in 2002. Het telde vijf windturbines en 
had een vermogen van 3 MW. De bestaande windmolens werden afgebroken (begin 2016 werd de 
laatste windturbine ontmanteld voor recyclage) en zullen worden vervangen door vier nieuwe. Die 
worden in de loop van 2016 opgetrokken. 
  
                                                                                  Met een totaal vermogen van 9,2 MW zal het                                                                
             ‘nieuwe’ park voldoende elektriciteit opwekken 
             voor 4 700 gezinnen. Het zal per jaar ook de 
             uitstoot vermijden van 7 500 ton CO2. Het 
             project is goed voor een investering van 10 
             miljoen euro. Die wordt gedragen door ENGIE 
             Electrabel in partnerschap met de Vlaamse 
             intercommunales die participeren in       
             Wind4Flanders. 
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UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING  

Als aandeelhouder bent u vriendelijk uitgenodigd op 
de volgende gewone algemene vergadering van 
Electrabel CoGreen. 
 
Die vindt plaats op vrijdag 17 juni 2016 om 10 uur  
in de gebouwen van ENGIE (nieuwe naam van GDF 
SUEZ), Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel. 

Electrabel CoGreen CVBA - V.U. Mieke Sas, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel 

Als u aanwezig zal zijn op de algemene vergadering, 
vragen wij u dit te bevestigen met een mailtje naar: 
info@electrabelcogreen.com  

ROUTEBESCHRIJVING: 

Zie toegangsplan achteraan deze nieuwsbrief. 

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING 
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2015 
3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) over het boekjaar 

2015 en bestemming van het resultaat 
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders 
5. Kwijting te verlenen aan de Commissaris 
6. Benoeming van bestuurders 
7. (Her)Benoeming van de Commissaris. 
 
Na de algemene vergadering nodigen wij u graag uit voor een presentatie over 
veiligheid en milieu in de windenergie door Tanya Mispoulier, manager Health, 
Safety and Environment in de afdeling Renewable Energies ENGIE Electrabel.  

Tijdens de zitting der algemene vergadering zullen verschillende wettelijke documenten 
toegelicht worden.  

U  kan deze terugvinden op onze website: www.electrabelcogreen.com.  

Of via onderstaande links: 

•  Officiële uitnodiging  
•  Jaarverslag 2015 (Verslag van de Raad van Bestuur) 
•  Verslag van de commissaris 
•  Jaarrekening 2015 
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http://www.engie-electrabel.be/assets/be/cogreen/documents/jaarrekening-electrabel-cogreen-jaarrekening-2015.pdf
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Bereikbaarheid Engie Tower Brussels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon Bolivarlaan 34 -36 

1000 Brussel 
België 

http://www.engie.com/ 
GPS : 50,85034 / 4,35171 

 
     Engie  

            Tower 

http://www.gdfsuez.com/
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Tram- en buslijnen  in de nabijheid van de site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Traject: 4 min. (350m) 

 www.carpoolplaza.be  

 www.blablacar.nl 
 

 Volg de richting ‘Noordstation’ 

 Routebeschrijving: http://maps.google.be 

 "P+R" parkings:  

 Parking Delta + metro 5 (Erasmus) daarna via 

Kunst/Wet  overstappen op metro 2 of 6 

 Parking Kraainem + metro 1 (Weststation) daarna via  

Kunst/Wet  overstappen op metro 2 of 6 

www.mobielbrussel.irisnet.be/auto 

 Parkeren : betalende parkings in de omgeving van het gebouw:  

 In het WTC (ingang via Simon Bolivarlaan) – 06u00 – 19u00 

 Onder het Noordstation (Parking CCN) – 05u00 – 01u00 (uitgang 24u/24) 

 Rogierplein – 07u00 – 23u00 (uitgang 24u/24) 

(3 parkings « Interparking ») 

 

 Fietsstalling en douches : 

Op het gelijkvloers, aan de achterkant van het 

gebouw (ingang via Antwerpse Steenweg) 

douches en kleedkamers op niveau -1 

 Deelfietsen:  

3 stations Villo dichtbij de Engie Tower (zie 

plan en op www.villo.be). 

 Herstellingen en verhuur :  

Fietspunt in het Noordstation 

http://www.recyclo.org/nl/locatie/point-vélo-nord 

 Fietsroutes : 

www.mobielbrussel.irisnet.be/fiets  

 In de onmiddelljike nabijheid van de site 

 Regelmatige treinverbindingen  

- vanuit gans België 

- vanuit en naar de luchthaven ( 15 min) 

 Info en uurregeling: www.nmbs.be 
Brussel-Noord 

 

 Tram 3 (Esplanade) 

 Tram 4 (Noordstation) 

 Halte ‘Noordstation’ 

 Traject : 10 min. 

 4 km van de site 

 Internationale treinen 

 Regelmatige treinverbindingen vanuit 
gans België 

 Info en uurregeling: www.nmbs.be 

 Directe trein Brussel-Noord 

 Tickets Thalys en Eurostar 

geldig tot  ‘Noordstation’ 

 Traject : 7 min. 

Brussel-Zuid 
 (Thalys – Eurostar) 

 

 Metro 2 en 6 

 Halte IJzer (550m, 6 min. te voet) 

 Halte Rogier (900m, 10 min. te voet) 

 Tram 3      MIVB Esplanade – Churchill / halte « Noordstation » 

 Tram 4      MIVB Noordstation - Stalle / halte « Noordstation » 

 Tram 25    MIVB Rogier – Boondaal Station / halte « Noordstation » 

 Tram 55    MIVB Rogier – Da Vinci / halte « Noordstation » 

 Bus 14      MIVB Noordstation - UZ Brussel / halte « WTC » - bus 15 nà 20u 

 Bus 58      MIVB Yser – Station Vilvoorde / halte « WTC » - niet nà 22u 

 Bus 61      MIVB Noordstation – Montgomery / halte « Noordstation » 

 Bus 88      MIVB De Brouckère – Heizel / halte « WTC » 

 Bus express 126    De Lijn Ninove – Brussel / halte ‘Noordstation’ 

 Bus express 212    De Lijn Aalst – Asse – Brussel / halte ‘Noordstation’ 

 Bus express 410    De Lijn Leuven – Tervuren – Brussel / halte ‘Noordstation’ 

 Bus express 460    De Lijn Boom – Londerzeel – Brussel / halte ‘Noordstation’ 

 Bus express 461    De Lijn Boom – Willebroek – Brussel / halte ‘Noordstation’ 

 

 In totaal 32 buslijnen De Lijn naar  ‘Noordstation’  (hierboven, enkel de express lijnen ‘Snelbus’) 

 MIVB : ook nog bus 31, 32 en 57 (Noordstation) 

Halte ‘Noordstaion 
 

         Volg de uitgang "CCN"  
         vervolgens "Bolivarplein " 

 
Halte ‘WTC’ 

 

        Op 20m van de Engie Tower 

 

Info en uurregeling 

www.mivb.be 
www.delijn.be 

 

Metro 
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