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Welkom op de 
coöperantenavonden

Zin om (opnieuw) kennis te maken met uw co-
operatie? Nog nooit op een Algemene Vergade-
ring geraakt? Benieuwd naar andere coöperanten 
in uw buurt? Kom dan naar een van de coöpe-
rantenavonden. We bespreken een aantal aspec-
ten van de werking en de visie van Ecopower. De 
inhoud is telkens hetzelfde, dus u kunt de loca-
tie kiezen die u het beste past.  Alle coöperanten 
zijn welkom op deze avonden. Start telkens om 
19.00u. 

Dinsdag 6 oktober in Berchem
Ecopower, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem
Woensdag 7 oktober in Aalst
CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst
Donderdag 8 oktober in Lokeren
Zaal ’t Lavertje, Oude Heerweg 178, 
9160 Lokeren
Maandag 12 oktober in Sint-Truiden
CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8, 
3800 Sint-Truiden
Dinsdag 13 oktober in Peer
Zaal De Wissel, Markt 17, 3990 Peer
Donderdag 15 oktober in Geel
CC De Werft, Werft 32, 2440 Geel
Maandag 19 oktober in Kortrijk
Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1, 
8500 Kortrijk
Woensdag 21 oktober in Brugge
Dienstencentrum Van Volden OCMW, 
Joris Dumeryplein 1, 8000 Brugge
Donderdag 22 oktober in Halle
Streekproductencentrum, Poststraat 3a, 
1500 Halle

Onze pellets halen het certificaat
Na een succesvolle audit is Ecopower gecertificeerd voor haar pellets. 
We voldoen nu officieel aan de kwaliteit ENplus A1. Dat is belang-
rijk. Hout is immers een natuurlijk materiaal, de eigenschappen zijn 
niet constant. De certificering bewijst dat we stabiele kwaliteit kunnen 
waarborgen! Het gaat om kenmerken als energie-inhoud, asvorming, 
stofgehalte... Ecopower is gecertificeerd als producent (BE 005) en als 
handelaar (BE 307):

Ecopower-pellets: een duurzame keuze!
Ecopower hanteert bovendien bijkomende duurzaamheidscriteria.  
Zo bent u zeker van échte groene warmte.

Lees meer over onze pellets en onze fabriek op de volgende pagina’s. 

Prijs elektriciteit vanaf 1 september 2015

Sinds 1 september is de prijs van elektriciteit bij Ecopower 0,2477 
euro/kWh (incl. 21% btw). Dit is een gevolg van de stijging van de 
nettarieven en de stijging van de btw.
De prijs geldt op elk moment van de dag, geldt in heel Vlaanderen en 
is hetzelfde voor huishoudelijke en professionele verbruikers.  
Voor een objectieve prijsvergelijking kunt u www.vreg.be bezoeken, 
de site van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.
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Pellets: resultaten van de enquête

Vorig stookseizoen leverde Ecopower voor 
het eerst pellets uit de eigen fabriek aan haar 
coöperanten. Dat verdient een evaluatie. En wie 
kan dit beter dan onze klanten-coöperanten?
Al wie ooit pellets kocht, werd bevraagd via een 
enquête. Die werd goed ingevuld, waarvoor 
dank. 
Het is de bedoeling dat we met de resultaten 
werken aan de verbeterpunten. Een kort 
overzicht.

Bestellen en leveren
Hierover is er algemene tevredenheid. Intussen 
is er ook al heel wat verbeterd. De transporteur 
heeft nu beter materiaal (transpallet) om de 
pellets ter plaatse te brengen. De leverings- en 
facturatietermijn moet korter kunnen in overleg 
met de transporteur. Af en toe scheurt er een zak  
op de pallet. We nemen maatregelen om dat te 
vermijden. Indien er desondanks een gescheurde 
zak op de pallet ligt, wordt er onmiddellijk een 
extra zak pellets meegeleverd.

Kwaliteit van de pellets
Twee bemerkingen: over het stofgehalte en over 
de verbranding.
Intussen werd de productiewijze verbeterd, onder 
meer met een nieuwe persvorm. Zo halen we nog 
ruimer de nieuwe, strenge ENplus A1-norm - en  
is er dus minder stof. 
Om de verbranding te verbeteren kan het nodig 
zijn om de afstelling van uw kachel of ketel aan te 
passen. Gebruikers en installateurs zijn daar niet 
altijd van op de hoogte. Het gevolg: roetaanslag, 
meer as, hoger verbruik... Hierover moeten we 
onze klanten informeren.

Verpakking
Vooraf kregen we veel vragen over de 
duurzaamheid van plastic als verpakking - 
tegenover papier. Toch kozen we voor folie. Om 

Bij Ecopower geen 
overzees hout uit 

waardevolle bossen. 
Al het hout komt 

van binnen een 
straal van 130 km 

rond de fabriek.

Bezoek onze pelletsfabriek
De deuren gaan open voor groepsbezoeken 
tot 30 personen.
Zaterdagen van 10 tot 12 uur:
24 oktober
28 november
12 december
23 januari
20 februari
19 maart
Inschrijven: 
03 287 37 79 of www.ecopower.be

ecologische redenen houden we de dikte graag 
zo laag mogelijk: 0,06mm. Meestal voldoet dat, 
maar af en toe scheuren er zakken. We zullen 
de vergelijking met papieren zakken opnieuw 
evalueren. Zo kunnen we de keuze beter 
motiveren. Of herzien. Bij de briketten hebben 
we de folie aangepast, om minder opening te 
hebben, zodat ze minder vocht opnemen en niet 
gaan zwellen.
We verkochten 179 palletten pellets, 150 ton 
pellets in bulk en 91 palletten briketten. Er 
kwamen 88 nieuwe klanten bij voor palletten 
pellets en 18 nieuwe klanten voor pellets in bulk.

Voor de toekomst
•	Onze coöperanten zullen in de toekomst een-

voudig online kunnen bestellen.
•	Er is interesse voor silo’s of wisselcontainers bij 

wie nu palletten bestelt.
•	Heel wat mensen zien het wel zitten als Ecopo-

wer leveringsdata voorstelt. Dat zou ons toela-
ten om de opslag in de fabriek te verminderen.

Het zwellen en uiteenvallen van briketten tijdens 
het branden is onvermijdelijk. Daar moet je 
rekening mee houden bij het vullen van de kachel, 
door minder materiaal in de kachel te stapelen ten 
opzichte van brandhout.



Waarom kiezen voor Ecopower-pellets? 
•	 100% stamhout (grove den)
•	 Afkomstig binnen een straal van 130 km rond de fabriek (zie kaartje)
•	 Geproduceerd in uw eigen coöperatieve fabriek in Ham 
•	 Een nieuwe fabriek die voldoet aan de hoogste milieu- en veiligheidsnormen...
•	 ... waar u mede-eigenaar van bent
•	 ... en die u kunt bezoeken (zie data bezoekdagen)
•	 Gecertificeerd, kwaliteit ENplus A1 als producent en als handelaar
•	 Prijs concurrentieel met soortgelijke kwalitatieve pellets
•	 Levering aan huis inbegrepen
•	 Betaling na levering, na ontvangst van een factuur
•	 Hulp, problemen, vragen: wij helpen u graag verder

Verdelers van pellets
Vier lokale handelaars verdelen nu al Ecopower-pellets in zakjes én houtbriket-
ten. U kunt ze daar kopen, zodat u ze kunt uittesten.  De prijs en voorwaar-
den worden bepaald door de handelaar. Handelaars die geïnteresseerd zijn om 
Ecopower-pellets te verkopen, kunnen zich melden op info@ecopower.be. 
Deze lijst wordt actueel gehouden op www.ecopower.be.
   
Paal, Amerikaanse Stock, Paalsestwg. 481, 011 42 56 64
Schaffen, MYJO, Wezelbaan 48, 013 32 86 77
Duffel, Flidais, Nijverheidsstr. 48, 03 490 00 00
Broechem, Raf Nauwelaers, Oelegemsestwg. 10, 03 485 53 02

Check de score van je gebouw 
met EnergieID
EnergieID heeft een online platform om je ener-
gieverbruik te meten. Duizenden coöperanten 
gebruiken dit al en bijna 4000 zijn aangesloten 
bij de groep van Ecopower. 
Sinds kort kan dat ook voor organisaties: je kunt 
kantoren, appartementsgebouwen, scholen, win-
kels, cultuurcentra… aanmaken en de verbrui-
ken via de intelligente verwachtingsmodellen 
opvolgen. 
Wil je weten of een gebouw goed scoort? Verge-
lijk het dan anoniem met gelijkaardige profielen,  
via het platform. 
www.energieID.be 

Laatste nieuwtjes?
Voor snelle nieuwtjes uit de wereld van de her-

nieuwbare en andere energie: 
www.facebook.com/ecopower

Facturen per e-mail
Tussentijdse facturen sturen we graag via e-mail. 
Dat bespaart ons allemaal tijd, werk en papier. 
Stuur een mailtje naar info@ecopower.be als u 
meedoet!

 

De VREG heeft op haar website een nieuwe module waarmee u ook 
de oorsprong van de elektriciteit kan nagaan. Zo kunt u zien waar uw 
elektriciteit vandaan komt. U kunt ook vergelijken met producten van 
andere leveranciers. www.vreg.be/nl/herkomst-stroom

Nu ook oorsprong van de stroom bij VREG



Ver. uitg. Relinde Baeten, Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, info@ecopower.be, www.ecopower.be, 03 287 37 79 
www.facebook.com/ecopower - rek. BE07 0012 2805 5766 - Gedrukt door De Wrikker cvba op gerecycleerd papier met vegetale inkten. 

Coöperanten 
gratis naar het 
Energie & Bouw-
weekend
Op zaterdag 24 en 
zondag 25 oktober is 
er in het Centrum Duur-
zaam Bouwen in Heusden-
Zolder een energiebeurs.

Coöperanten kunnen op vertoon van deze editie van PowerPost gratis 
binnen. Er zijn heel wat infosessies, met
om 14.00u: ‘Meten is weten, doe iets slims met energiemeters’ door 
EnergieID
om 15.00u: ‘Hoe de juiste pelletskachel kiezen’ door Ecopower. 
Informatie over de beurs: www.energieweekend.be Projecten 

Gent Kluizendok 2
In de Gentse haven zijn vier nieuwe windturbines 
verschenen. Het project is voor 80% eigendom 
van EDF-Luminus en voor 20% van Ecopower. 
Het zijn grotere windturbines dan bij onze an-
dere projecten: een mast van 98m, wieken van 
52m en een vermogen van 3,4MW. Verwachte 
productie: 28GWh/jaar voor het hele park.

Rieme-Noord
Ook in de Gentse haven worden nog vier wind-
turbines opgetrokken ten noorden van Rieme. 
Er wordt op dit ogenblik volop aan de funderin-
gen gewerkt. Ook dit project wordt gedeeld met 
EDF-Luminus, met dezelfde verdeelsleutel als 
Kluizendok 2. Voor dit project is gekozen voor 
windturbines van Siemens met een mast van 
125m, wieken van 50,5m en een vermogen van 
3MW. De verwachte productie is hier 30GWh/
jaar voor de vier windturbines samen.

Beersel / Sint-Pieters-Leeuw
Na Asse wordt dit ons tweede windproject in 
de rand rond Brussel. Samen met de Colruyt-
groep bouwen we drie windturbines langs het 
kanaal Brussel-Charleroi. Twee windturbines 
worden eigendom van Ecopower, de derde van 
Colruyt. De funderingen zijn afgewerkt. Bin-
nenkort worden de onderdelen per vrachtwa-
gen geleverd, waarna de opbouw kan beginnen. 
Het gaat hier om hetzelfde type als we al in Es-
sen hebben gebouwd: windturbines van 2MW, 
op een mast van 100m, met wieken van 46m. De 
productie van de drie windturbines samen wordt 
geraamd op 14GWh/jaar.

Ranst
Ecopower kreeg bouw- en milieuvergunning 
voor drie windturbines lang het Albertkanaal in 
Oelegem. De turbines komen op de gronden van 
de drinkwatermaatschappij Water-Link. 

  Klimaattop in Parijs: ook voor u?
Binnenkort vindt in Parijs 
een cruciale internationale 
klimaattop plaats. Het doel: 
een nieuw globaal akkoord 
om de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen te be-
perken. Ook de klimaatbe-
weging blaast verzamelen. 
Dankzij de Climate Express raak je vlot in Parijs. 
Voor de grote klimaatmars op zondag 29 novem-
ber bijvoorbeeld, of voor het creatief verzet in het 
weekend van 11-13 december. Climate Express legt 
bussen in, heen en weer, op 29 november. Of kies 
voor het weekend met verblijf in een jeugdherberg 
van 11-13 december. 
Informatie en prijzen op www.climate-express.be. 

Van de tien genomineerden voor de prijs van ‘radicaalste’ vernieuwer 
was het REScoop die de publieksprijs won. Met veel dank aan alle 

coöperanten van Ecopower en andere coöperaties, die massaal hun stem 
uitbrachten voor deze federatie van hernieuwbare-energiecoöperaties. 


