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Inhoud

• Voorstelling Druifkracht

• Voorstelling Pajopower / Ecopower

• Zonneproject Tervuren

• Hoe participeren?



Druifkracht, Pajopower & Ecopower: 
burgercoöperaties (in oprichting) voor 
hernieuwbare energie

Druifkracht

Missie: energietransitie versnellen



Energietransitie versnellen: hoe?

• Productie: centraal ➔ decentraal
• Eigenaarschap: kleine groep grote (buitenlandse) aandeelhouders 
➔ lokale gemeenschap

• Uitgangspunt: wind/zon is van iedereen. Lokale gemeenschap 

mag mee-oogsten. Herverdeling lusten en lasten.



Wat is een energiecoöperatie?

Coöperatie

ProjectenKlanten

Aandeelhouders

1. Burgers zijn eigenaars
2. Democratisch (1 mens = 1 stem)
3. Geld is geen doel, maar een middel

€

€

€

€ €

Sociale doelstelling

energie



Burgercoöperaties voor hernieuwbare 
energie: ICA-principes



Druifkracht: een burgercoöperatie in 
jouw streek

Druifkracht

www.druifkracht.be
info@druifkracht.be

Infoavond: 23 mei (20u, Den Blank, Overijse)

http://www.druifkracht.be/
mailto:info@druifkracht.be


Druifkracht: een burgercoöperatie in 
jouw streek

Druifkracht

www.druifkracht.be
info@druifkracht.be

Infoavond: 23 mei (20u, Den Blank, Overijse)

Opstart: najaar 2019
Wij zoeken nog vrijwilligers!

http://www.druifkracht.be/
mailto:info@druifkracht.be


Energiewende: cijfers voor Pajottenland 
& Zennevallei



Pajopower & Ecopower: participatieve 
aanpak

• Iedereen kan aandeelhouder/vennoot worden van Pajopower/Ecopower 
• 1 aandeel = 250 euro (= 1 cm windturbine of 1 zonnepaneel)
• Burgerkapitaal wordt geinvesteerd in eigen projecten
• Iedere vennoot één stem (stemrecht staat los van # aandelen)
• Jaarlijkse AV: beslissen over dividend, nieuwe projecten, (realiseren van 

sociaal oogmerk)
• Mogelijkheid tot particuliere stroomafname
• Erkende Coöperatie → max 20 aandelen / max. 6% dividend
• Kapitaalsoproep per project
• Pajopower: +/- 300 vennoten – Ecopower: +/- 55.000 aandeelhouders



Pajopower & Ecopower: voordelen 
burgercoöperaties

• Lokale verankering; lokale (Tervuurse) gemeenschap kan 
rechtstreeks participeren, wat leidt tot persoonlijke betrokkenheid 
en een maatschappelijk draagvlak;

• Projecten open voor 100% burgerparticipatie;
• Winsten blijven in de lokale (Tervuurse) gemeenschap;
• Coöperatieve normen en waarden (duurzaam, mens, milieu);
• Ontzorging (in tegenstelling tot bank) ➔ financieren, plaatsen, 

onderhouden, monitoren;
• Budgetneutrale oplossing voor gemeente.



Burgercoöperaties voor hernieuwbare energie: 
Vlaams plaatje





ADOPTEER JE STRAATLAMP, HALLE



Burgemeestersconvenant

• 20% minder CO2-uitstoot

• 20% meer energie-efficientie

• 20% van de energie uit hernieuwbare energiebronnen

• Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan



Zonneproject Tervuren



Historiek

• Openbare aanbesteding via Interleuven

• Pajopower-Ecopower wordt geselecteerd

• Haalbaarheidsstudie gemeentelijke gebouwen 

• Resultaat: vier geschikte gebouwen



Hoe werkt het?

• Gemeente stelt dak ter beschikking

• Pajopwer-Ecopower plaatst en financiert PV-installaties 

• Gemeente neemt lokaal opgewekte groene stroom af

• Pajopower-Ecopower beheert/monitort/onderhoudt de 
installaties

• Na 20 jaar worden PV-installaties kosteloos overgedragen aan de 
gemeente



Hoe werkt het?

• Inkomsten = verkoop geproduceerde elektriciteit + 
groenestroomcertificaten (installaties > 10 kVA)

• Uitgaven = kosten voor onderhoud, monitoring, vervangingen, 
verzekering

• Investering is terugverdiend op 11 jaar



De zonnedaken

• GBS Vossem

• Sporthal Steenberg

• Pachthof Stroykens

• WZC Zoniën



GBS Vossem

• 11 kWp

• 40 panelen

• Verwachte productie: 
9900 kWh/jaar

• Aantal gemiddelde 
Vlaamse huishoudens: 3

PV-installatie



Sporthal Steenberg

• 47 kWp (40 kWp)

• 170 panelen

• Verwachte productie: 42000 
kWh/jaar

• Aantal gemiddelde Vl. 
huishoudens: 12 

• Afname: 25000 kWh/jaar (60%) 

• Injectie in het net: 17000 
kWh/jaar



Pachthof Stroykens

• 41 kWp

• 150 panelen

• Verwachte productie: 37000 
kWh/jaar

• Aantal gemiddelde Vl. 
huishoudens: 11 

• Afname: 21000 kWh/jaar (56%) 

• Injectie in het net: 16000 
kWh/jaar



WZC Zonien

• 110 kWp

• 400 zonnepanelen

• Verwachte productie: 99000 
kWh/jaar

• Aantal gemiddelde Vl. 
huishoudens: 28

• Afname: 98000 kWh/jaar (99%) 

• Injectie in het net: 1000 
kWh/jaar



Verdere planning

• Afgelopen voorjaar: stabiliteitsstudie + prijsvraag & 
selectie installateur

• Dak WZC Zonien: verstevigingen nodig

• Start netstudie: eind april

• Afronding netstudie: juli

• Plaatsing PV-installaties: zomervakantie



Hoe participeren?

• Aandeel kopen van 250 euro, behoudt waarde

• Aandeel staat vast voor periodes van 6 jaar

• Mede-eigenaar van alle Pajopower of Ecopower-installaties

• Dividend = max. 6%

• Precies één stem in algemene vergadering, onafh v aantal 
aandelen

• Ecopower: coöperanten in Vlaanderen kunnen ook klant 
worden voor elektriciteit







Bedankt!

Nog vragen?

Info@pajopower.be – 0497/41.22.15 (Reindert)

Info@ecopower.be – 03/287.37.79 (Geert)


