
ENGIE, partner van steden en gemeenten 

Samen bouwen  
aan de stad van morgen 



Steden en gemeenten, 
spilfiguren in de energietransitie 

ENGIE als partner van steden en gemeenten

Oplossingen op maat 

van uw behoeften 

en prioriteiten

Van kleine tot grootschalige 

projecten en een brede waaier 

aan diensten

Service van a tot z:  

focus op kwaliteit en  

maximale ontzorging

Streven naar een  

langetermijnrelatie 

met win-winresultaat

ENGIE  
als partner van steden en gemeenten

W
e zitten midden in de energietransitie.  

Op internationaal, Europees, nationaal en  

regionaal niveau werden overeenkomsten  

gesloten en beloften gedaan om de manier  

waarop we omspringen met energie grondig te veranderen. 

ENGIE ondersteunt op dagelijkse basis zowel steden en 

gemeenten als bedrijven en gezinnen in hun energietransitie. 

Uitgaande van onze ervaring in België en het buitenland en 

van onze grondige kennis van de huidige en toekomstige 

technologieën kunnen wij, samen met u, de middelen  

waarover de lokale overheden beschikken om de energie-

transitie tot een goed einde te brengen, bepalen en activeren. 

ENGIE is een multidisciplinaire partner voor uw gemeente.  

We helpen u graag op weg naar meer duurzaamheid,  

efficiëntie en aantrekkingskracht en gebruiken daarvoor 

technologieën die zijn afgestemd op iedere situatie en iedere 

specifieke uitdaging.

Om de gewenste resultaten te bereiken, werkt ENGIE 

innoverende, transversale en zuinige oplossingen uit  

en we werken daarvoor nauw samen met onze klanten, 

waaronder heel wat steden en gemeenten.

Bij ENGIE bent u aan het juiste adres voor een uitgebreide 

waaier aan toepassingsvelden: van de optimalisering van 

straatverlichting en veiligheid over de invoering van een  

slimme mobiliteit tot efficiënte energieprestatieoplossingen  

en nog veel meer.

Ik hoop dat de vele voorbeelden in deze brochure u kunnen 

inspireren om de beleidsmaatregelen met betrekking tot 

de energietransitie in uw gemeente op een weldoordachte 

en efficiënte manier vorm te geven. Alle teams van ENGIE 

België staan klaar om u daarbij te helpen.

Philippe Van Troeye 

Algemeen Directeur Benelux

I   02   I   I   03   I   



ENGIE,  
partner in uw 
transformatie 
naar een  
smart city

Laadinfrastructuur voor 
elektrische voertuigen

Sportinfrastructuur  
en -uitbating

Windenergie

Slimme en duurzame  
mobiliteit

Verlichting Zonne-energie

VeiligheidEnergiePrestatie- 
Contract (EPC) 

06 12 18

08 14 20

10 16 22

Facility management

I   04   I   I   05   I   



Energie-efficiëntie wordt  

belangrijker. Ook voor steden en 

gemeenten, die soms te maken 

hebben met verouderde  

gebouwen die heel wat energie 

verbruiken. Een EnergiePrestatie-

Contract (EPC) is een langdurige 

overeenkomst om uw energie- 

verbruik te verminderen.  

ENGIE neemt uw energiebeheer 

over en dankzij onze besparings-

garantie engageren we ons om 

uw energieprestaties blijvend  

te verbeteren.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 Verbetering van de energieperformantie van één of 

meerdere gebouwen in uw patrimonium

 Resultaatsverbintenis op de vooropgestelde energie-

besparing gedurende de hele looptijd van het contract

 Eén partner voor de volledige ontzorging van uw 

energiebeheer: van analyse tot realisatie, onderhoud én 

dagelijks beheer

 Advies op maat over de aan te passen technieken: 

verwarming, koeling, verlichting, ventilatie, gebouwschil…

 Integratie van hernieuwbare energie: zonnepanelen, 

windenergie…

 Een financieringsoplossing op maat: u betaalt de werken  

zelf of ENGIE stelt een financieringsmodel voor

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 De financiering van de besparingsmaatregelen  

wordt terugbetaald met wat u bespaart

 Duurzaamheidsfocus: significante daling van uw 

energieverbruik en CO2-uitstoot

 Betere voorspelbaarheid van uw energie- en 

onderhoudsfactuur op lange termijn 

 Structurele energiebesparingsmaatregelen  

met blijvende impact 

EnergiePrestatie- 
Contract (EPC)

  REKEM

30% lagere energiefactuur 
voor het OPZ Rekem

In oktober 2015 ondertekenden ENGIE en het Open-

baar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem het eerste 

EnergiePrestatieContract in de openbare sector in 

Vlaanderen. Dankzij een evenwichtig pakket aan 

energiebesparende maatregelen en eigen productie 

zal OPZ Rekem 30% besparen op z’n energiefactuur. 

Bovendien verzorgt ENGIE gedurende 9 jaar het 

onderhoud van de technische installaties.

  LUIK

27 Luikse scholen 
ondertekenen een EPC  
met ENGIE

27 gemeentelijke en provinciale scholen in de re-

gio Luik kozen voor een EnergiePrestatieContract 

met ENGIE. We zullen er onder meer warmtepom-

pen installeren, ramen door hoogrendementsglas 

vervangen, daken en buitenmuren isoleren, en 

zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingsinstalla-

ties plaatsen. Een aantal scholen krijgt ook slimme 

verlichting en een systeem om de technische 

installaties aan te sturen.

Primeur  
voor  

België

9 jaar
duurtijd van  
het contract

27
Luikse  
scholen

30%
minder  
energieverbruik

50
gebouwen in  
totaal

€ 64.000
jaarlijkse  
besparing

15 jaar
duurtijd van  
het contract

978 ton
minder  
CO2-uitstoot

12 tot 53%
minder  
energieverbruik
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Of het nu gaat over de verlichting 

van het patrimonium of de 

wegen, led-technologie verovert 

stilaan de steden. ENGIE volgt 

de laatste evoluties in verlichting 

op de voet en staat u bij met 

energie- en kostenefficiënte 

verlichtingsoplossingen voor onder 

meer gebouwen, sportinfrastructuur, 

parkeerterreinen en fietspaden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 Verlichting van historische stadscentra en waardevolle 

bouwwerken

 Buitenverlichting voor gebouwen, sportpleinen, 

parkeerterreinen, fietspaden, wegen, industriële sites, …

 Ontwerp én uitvoering van een lichtplan en lichtdesign

 Zowel grootschalige projecten als ‘sleutel-op-de-deur’-

oplossingen

 Samenwerking met ervaren partners waar nodig

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 Duurzaam: verlaagde energieconsumptie door het  

gebruik van led-technologie

 Algemene verbetering van comfort en veiligheid  

door een superieure lichtkwaliteit 

 Minder nood aan onderhoud en dus kostenefficiënter

 Totaaloplossing met financiering mogelijk via een 

EnergiePrestatieContract 

Verlichting

  WAVER

Magische leds in Waver

ENGIE installeerde in Waver 282 lichtpunten met 

led-lampen en intelligente technologieën. Zo zijn 

er bewegingsdetectoren en kan de intensiteit 

van de lichtpunten aangepast worden naargelang 

het uur of wanneer een fietser voorbijkomt. Met 

deze smart verlichting wordt tot 86% energie 

bespaard.

  BRUSSEL

UNESCO-werelderfgoed  
in the spotlight

ENGIE verzorgt de verlichting van de Brusselse 

Grote Markt. De nieuwe verlichting zet niet  

alleen de gevels – geclassificeerd als UNESCO- 

werelderfgoed – in de kijker, het zorgde er ook 

voor dat de energiefactuur voor verlichting met 

80% daalde. Ook de onderhoudskosten daalden: 

de nieuwe verlichting is vier keer goedkoper in 

onderhoud.

282 
lichtpunten  
met leds 

1600 
individueel gestuurde  
led-projectoren

80% 
energie  
besparen

4 keer 
goedkoper in  
onderhoud

86% 
energie  
besparen
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Als stad of gemeente hebt 

u sportieve en recreatieve 

verwachtingen waar te maken. 

ENGIE realiseert of renoveert uw 

sport- en recreatiecentrum door 

middel van een publiek-private 

samenwerking en baat alle centra 

zelf uit via dochteronderneming 

Sportoase.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 

 Technisch onderhoud van uw zwembad(en)

 Realisatie, renovatie en technisch onderhoud van uw sport-  

en recreatiecentrum

 Projectcoördinatie tijdens de realisatie of renovatie: offerte, 

ontwerp, vergunningen, …

 Oplossingen om de energie-efficiëntie van uw infrastructuur  

te verhogen

 Volledige ontzorging van uw dagelijkse beheer

 Valoriseren van uw sportinfrastructuur in lijn met uw visie

 Lokale teams, ondersteund door een organisatie met brede 

visie en middelen

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 Succesformule dankzij een betrouwbare partner met ervaring 

en knowhow

 Daling van de energiekosten

 Een brede waaier aan faciliteiten: zwembaden, glijbanen, 

fitness, wellness, …

 Uitgebreid aanbod aan activiteiten: groepslessen, zwemschool, 

running & cycling, …

 Eenvoudige tariefformules: ticket met (on)beperkte toegang, 

combinatie-abonnementen, … 

 Laagdrempelig en maximaal toegankelijk met ruime openingsuren

Sportinfrastructuur  
en -uitbating

13
operationele  
vestigingen

30% 
minder energieverbruik  
dan een klassiek  
zwemcomplex

3
nieuwe sites  
in opbouw

  ANTWERPEN

Toekomstgerichte 
sportinfrastructuur

De oude tribune 1 van het Antwerpse Bosuil 

stadion werd afgebroken en vervangen door 

nieuwe en moderne infrastructuur met een 

capaciteit van 5.600 plaatsen. ENGIE Fabricom 

leverde er de elektrische installaties en voorzag 

de vijf verdiepingen van 4.000 energiezuinige 

ledlampen.

  BELGIË

Oases van sport, 
ontspanning en rust

Sportoase is een 100% Belgisch, jong en dyna-

misch bedrijf dat voor 50% in handen is van 

ENGIE. Via publiek-private samenwerkingen 

bouwden en beheren we ondertussen elf centra 

voor sport en vrije tijd verspreid over heel  

België. Het energieverbruik ligt er gemiddeld 

30% lager dan in een klassiek sportcomplex.
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Van ontwerp tot implementatie 

van cameranetwerken, van 

nieuwe controlesystemen tot 

de integratie van camera’s in 

bestaande beveiligingssystemen, 

ENGIE biedt een brede waaier 

aan beveiligingstoepassingen 

voor steden en gemeenten. Via 

dochterbedrijf PortEyes hebben we 

ook een bewakingsoplossing met 

een eigen alarmcentrale.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 

 CCTV (videobewaking) in publieke ruimten en gebouwen

 Inbraak- en branddetectie en toegangscontrole 

 ANPR-cameranetwerk en software (nummerplaatherkenning) 

 Inrichting van commando- en patrouillewagens

 Uitrusten van crisiscentra en control rooms

 Roodlicht- en snelheidscamera’s

 Bewaking van uw patrimonium, evenementen, werven, …

 Virtuele bewakingsrondes en inspectie na alarm

 Toegangscontrole vanop afstand

 Bijstand bij interventies van hulpdiensten

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 Perfecte integratie en coördinatie van alle beveiligings-

technieken in één beheersysteem

 Ideale combinatie van veiligheid, fysieke beveiliging  

en databeveiliging 

 Discrete en efficiënte oplossingen

 Toegenomen verkeersveiligheid in en naar de stad 

 Eigen meldkamer conform de Belgische wetgeving 

 24/7 monitoring en opvolging door ervaren operatoren

 Kan ingezet worden tegen inbraak, vandalisme terrorisme, …

Veiligheid 

  ANTWERPEN

Mobiele kantoren  
en ANPR-camera’s in 
Antwerpen

ENGIE rustte 52 interventiewagens van het 

Antwerpse politiekorps uit met hoogtechnolo-

gische apparatuur. Daarnaast installeerden we 

150 vaste ANPR-camera’s op de invalswegen 

van de stad. Ze worden gebruikt in de strijd  

tegen de criminaliteit, maar ook voor het 

handhaven van de lage-emissiezone die sinds 

februari 2017 van kracht is.

  BRUSSEL

Brussel trekt de digitale 
veiligheidskaart

Tegen 2018 zal ENGIE 2900 bewakingsca-

mera’s op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest geïnstalleerd hebben. 

Het platform IRISnet garandeert dat de video-

bewakingsbeelden makkelijk gedeeld worden 

tussen de verschillende Brusselse instanties. Als 

vaste beveiligingspartner van Brussels Airport 

heeft ENGIE ook een systeem geïnstalleerd dat 

mensen via camerabeelden kan identificeren. 

Zo kan de federale politie aan preventieve  

‘profiling’ doen.

52
interventiewagens 

2900 
bewakingscamera’s in het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

150
vaste ANPR-camera’s

25 jaar
vaste beveiligingspartner  
van Brussels Airport
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Meer en meer mensen wonen in 

steden. Het is dus belangrijk voor de 

leefbaarheid en de gezondheid van 

de inwoners dat steden investeren 

in duurzame mobiliteit. ENGIE helpt 

u op weg om slimme en duurzame 

mobiliteitsinitiatieven uit te rollen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 Parkeermonitoring en -geleiding

 Dynamische borden langs wegen en autosnelwegen

 ANPR-camera’s en software voor lage-emissiezones

 Verkeerslichten, met intelligente aansturing (groene golf)

 Beheer van laad- en loszones, Shop & Go-parkeerplaatsen  

of straatparkeren

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 Meer verkeersveiligheid, want minder drukte en  

complexiteit in het verkeer

 Betere doorstroming van het verkeer en minder files

 Betrouwbare, moderne en performante 

verkeersinfrastructuur

 Betere luchtkwaliteit door de daling van de uitstoot 

 

Slimme en duurzame 
mobiliteit

  HEEL VLAANDEREN

Dynamische 
informatiepanelen op 
Vlaamse snelwegen

ENGIE installeerde en beheert 95% van de  

dynamische digitale informatiepanelen op  

de snelwegen in Vlaanderen. De borden  

verhogen de veiligheid op de wegen door 

automobilisten te informeren over mogelijke 

verkeersopstoppingen, ongevallen en  

verkeerswerken.

+ 1700 
dynamische digitale  
informatiepanelen

95% 
van alle informatiepanelen  
langs Vlaamse snelwegen

  NAMUR

Realtime verkeers- 
informatie voor een vlottere 
verkeersdoorstroming

Namen heeft grootse plannen om de mobiliteit 

in zijn stadscentrum te verbeteren en vlotter te 

laten verlopen. Dat mobiliteitsplan omvat twee 

luiken: enerzijds het verzamelen van gegevens 

om de verkeersstromen in de toekomst beter  

te beheren en anderzijds die gegevens ter  

beschikking stellen van de burger en de over-

heid. Daarvoor moest de stad worden uitgerust  

met een elektronisch netwerk dat de verkeers- 

situatie in real time kan inschatten.
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Tegen 2030 moet de verkoop van 

auto’s op fossiele brandstof met de 

helft omlaag, tegen 2035 moeten 

alle nieuwe wagens een nuluitstoot 

hebben. Mobiliteit wordt dus in 

grote mate elektrisch. En elektrische 

voertuigen hebben laadpunten 

nodig. Als stad of gemeente 

wordt u aangezet om het goede 

voorbeeld te geven. ENGIE kan zo’n 

laadinfrastructuur installeren  

en beheren.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 Een ruim en kwalitatief aanbod van laadpalen voor  

publiek en eigen gebruik

 Installatie en 24/7 onderhoud van de laadinfrastructuur

 Smart charging-oplossingen voor een efficiënter gebruik  

van bestaande installaties

 Bijkomende diensten zoals het in kaart brengen van  

de beschikbare laadinstallaties, een app voor gebruikers  

met onder andere kostprijs en betaalmogelijkheden, …

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 Professionele ondersteuning bij al uw vragen rond  

laden en laadstations

 Onze laadstations werken met alle voertuigen

 Besparing op uw energiefactuur door gebruik te maken  

van ons smart charging-concept

 Integratie van laadstations in uw gebouwbeheersysteem

Laadinfrastructuur 
elektrische voertuigen

  ROTTERDAM EN ZUID-HOLLAND

4000 oplaadpunten voor 
Rotterdam en Zuid-Holland

Rotterdam en z’n regio zet volop in op elektri-

sche mobiliteit. Niet alleen in de eigen vloot, de 

stad voorziet ook laadpalen als publieke dienst. 

De opdracht voor de plaatsing, het beheer en 

de exploitatie van 4000 laadpunten ging naar 

ENGIE. De focus ligt op het zo optimaal en slim 

mogelijk installeren en benutten van het oplaad-

netwerk. Daarom monitoren we hoe en met 

welke regelmaat de laadpunten gebruikt worden 

en plaatsen we extra laadpalen waar nodig.

+ 100 
elektrische voertuigen  
in de vloot

1950  
laadpunten in Rotter - 
dam en stadsregio

44 
laadpalen op  
de site van SWIFT

200 
laadpunten in 23 Zuid- 
Hollandse gemeenten

20 
laadpalen bij  
medewerkers thuis

2000
laadpunten in Zuid- 
Holland tegen 2020   

  BRUSSEL

Intelligente laad-
infrastructuur bij SWIFT

SWIFT vroeg de steun van ENGIE bij de imple-

mentatie van hun ambitieuze car policy. De uit  - 

daging was om zoveel mogelijk voertuigen op 

de bedrijfs site te kunnen opladen zonder impact 

op de elektriciteitsaansluiting. We ontwikkelden 

samen een uniek smart charging-systeem. Het 

systeem houdt rekening met hoeveel energie het 

gebouw vraagt en geeft de laadpalen zo meer 

of minder capaciteit. Aan de chauffeurs wordt 

via het scherm gevraagd hoelang ze op kantoor 

blijven en voor welke afstand ze willen laden. 
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Gebouwen vragen technisch 

onderhoud. En hoewel dat niet  

uw voornaamste prioriteit is, kan  

daar heel wat werk in kruipen.  

Het facilitair beheer uitbesteden aan 

ENGIE kan dan een oplossing zijn, 

waardoor u zich op uw kerntaken 

kunt focussen.

Voor welke hard services  
kunt u bij ons terecht?

 Technische installaties: HVAC (Heating, Ventilation 

en Air Conditioning), noodstroom, liften, roltrappen, 

geautomatiseerde deuren, …

 Kritische systemen: datacenters, clean rooms, beveiliging, 

noodgroepen, …

 Data & telecom: audiovisuele systemen, infrastructuur  

voor conferenties, …

 Energie-efficiëntie: warmtekrachtkoppeling, biobrandstof-

systemen (LNG /CNG), audit, smart metering, …

Met welke soft services kunt u  
uw contract uitbreiden?

 Mail room, klusjesdienst, verhuis, …

 Afvalbeheer, poetsdiensten, onthaal, catering, archivering, …

 Fleetdiensten, aankoop, Human Resources, Finance, 
rapportering, helpdesk, …

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 Ontzorging van het technische beheer van uw gebouwen

 Optimalisering van de onderhoudskosten 

 Het comfort voor de gebruikers blijft gegarandeerd

 De waarde van uw gebouw(en) blijft behouden

Facility  
management

  LA LOUVIÈRE

IFM-contract bij  
Johnson & Johnson

Vanuit de distributiecentra van Courcelles en  

La Louvière vertrekken de producten van  

farmaceuticareus Johnson & Johnson naar  

Europa en de rest van de wereld. ENGIE  

verzekert er sinds 2012 het Integrated Facility 

Management. Onze teams staan in voor het 

onderhoud van de technische installaties en  

de groene ruimtes. Ook een klusjesdienst en  

de schoonmaak van de lokalen maken deel  

uit van het takenpakket.

  SINT-NIKLAAS  –  HASSELT  –  LEUVEN

Geïntegreerd facilitair 
beheer bij De Lijn

Verschillende grote depots van transport  - 

bedrijf De Lijn worden beheerd door ENGIE.  

Het gaat om de depots in Sint-Niklaas, Hasselt 

en Leuven. Het contract omvat verschillende 

soft services, het energetische beheer van  

de gebouwen en het onderhoud van de ver-

warming, de elektriciteit, de HVAC (Heating, 

Ventilation en Air Conditioning), het brandalarm, 

de garage, de carwash en het tankstation.
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ENGIE beschikt over een compleet 

aanbod van zonne-energie. Hebt 

u interesse in zonnepanelen, maar 

beschikt u niet over de nodige 

fondsen? ENGIE biedt dé oplossing. 

Via de derde-investeerdersformule 

bieden wij u de mogelijkheid om 

zonnepanelen te plaatsen zonder 

één euro te investeren. Én uw 

energiefactuur daalt.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 Een ‘all-in’ aanbod: ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie, 
administratie, …

 Contract van 10 jaar (Wallonië en Brussel) of 15 jaar 
(Vlaanderen)

 Tijdens de contractperiode beschikt ENGIE over een  

recht van opstal op uw dak(en)

 In ruil voor de investering en beheer, verkoopt ENGIE u  

de lokaal geproduceerde stroom

 Na de contractperiode wordt u de eigenaar van de installatie

 Technische waarborg gedurende de volledige contractperiode

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 Een gebruiksklare installatie op uw dak(en) of terrein,  

zonder investering van uw kant

 Energieonafhankelijkheid en een groter aandeel 
hernieuwbare energie in uw energiemix

 Opbrengst vanaf het eerste jaar en gedurende minimaal 25 jaar

 Daling van uw energiefactuur: verschil tussen de 
aankoopprijs van de lokaal geproduceerde elektriciteit  
en uw normale aankoopprijs

 Administratieve eenvoud: één gesprekspartner voor uw 
energiefactuur

 Expertise en betrouwbaarheid van een partner met 

jarenlange ervaring in hernieuwbare energie

 Stabilisatie van elektriciteitskosten: als de elektriciteits  prijs 
stijgt, zijn grotere opbrengsten mogelijk

Zonne-energie

  FARCIENNES

390 zonnepanelen 
voorzien Farciennes  
van stroom

In Farciennes installeerde ENGIE een industrieel 

fotovoltaïsch systeem. De installatie bestaat uit 

390 zonnepanelen en zal stroom leveren aan 

het gemeentehuis, de kleuter- en basisschool 

en de feestzaal van de gemeente. De installatie 

heeft een totaalvermogen van 120 kilowattpiek 

en zal tijdens z’n hele levens- en werkingsduur 

– minstens 30 jaar – een jaarlijkse besparing 

van bijna 14.000 euro opleveren op de 

energiefactuur.

390 
zonnepanelen

120 kWp 
totaalvermogen

€ 14.000 
jaarlijkse  
besparing*

30 jaar 
levens- en  
werkingsduur

* Exacte besparing afhankelijk van de huidige elektriciteitsprijs en subsidies
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Het windplan ‘Windkracht 2020’ 

moet ervoor zorgen dat België 

de Europese doelstellingen voor 

hernieuwbare energie haalt. Tegen 

2020 moeten er minstens 280 

windmolens bijkomen in Vlaanderen. 

ENGIE is uw betrouwbare partner 

als het op windenergie aankomt: 

naast de gekende grote windturbines 

hebben we sinds kort ook een 

aanbod van kleinere turbines.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 Het uitvoeren van een haalbaarheids- en rendementsstudie

 De ontwikkeling van een windturbineproject via 
doorgedreven communicatie met alle stakeholders  
om het lokale draagvlak te maximaliseren

 Het aanvragen en bekomen van de nodige vergunningen

 De veilige bouw en aansluiting van de windturbines

 Zorgvuldige uitbating en onderhoud van de windturbines

 Een aanbod van zowel kleine als grote windturbines  

(zie het onderste kaderstukje op de pagina hiernaast)

Wat zijn uw voornaamste voordelen?

 100% duurzame, lokale en groene energie voor een  
periode van 20 jaar

 Bijdrage aan de regionale energietransitie, lokale  

CO2-ambities en burgemeestersconvenant

 Mogelijkheid tot participatie: 

• Voor de gemeenten via het partnership Wind4Flanders

• Voor de omwonenden via de erkende coöperatieve 

Electrabel CoGreen

Windenergie

  E40 BRUSSEL-LUIK 

Greensky voorziet 
spoorwegverkeer van 
stroom

Greensky is een publiek-private samenwer-

king tussen ENGIE Electrabel (50%), Infrabel 

(10%), de intercommunale IBE (17%) en de stad 

Sint-Truiden (23%), die resoluut inzet op groene 

energie. Het Greensky-park langs de E40  

Brussel-Luik telt ondertussen 16 windmolens. 

Op termijn worden dat er 33. Het bijzondere 

aan dit park is dat het voornamelijk het spoor-

wegverkeer bevoorraadt. 

  HEEL BELGIE

Klein in omvang,  
krachtig in vermogen

ENGIE en Fairwind hebben een samenwerkings-

akkoord afgesloten voor windturbines met een  

vermogen tussen 10 en 50 kW. Zo’n kleine wind-

turbines zijn ideaal voor kmo’s, landbouwers, 

steden en gemeenten om lokale activiteiten 

maximaal van groene energie te voorzien. Aan-

gezien er in de herfst en winter meer wind is, 

werken ze ook aanvullend op zonnepanelen. 

Investeren in een kleine windturbine levert  

een brutorendement van 5 tot 15% op, naarge-

lang de windsnelheid en het verbruiksprofiel. 

10 tot 50 kW 
vermogen

16 
2MW-windmolens 
in 2017

5 tot 15% 
brutorendement

33 
windmolens  
tegen 2020

100 MWh 
productie per jaar 

80 MW
totaalvermogen
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Over ENGIE 

ENGIE Group is een wereldspeler op vlak van energie. Op basis van uw noden en prioriteiten wordt u 

geholpen door een of meerdere van onze dochterbedrijven, elk met z’n eigen expertise.

Meer weten over onze diensten voor steden en gemeenten?

Contacteer een van onze experten voor een vrijblijvend gesprek.

solutions4cities@engie.com

ENGIE Axima ontwerpt, 

bouwt en beheert 

HVAC-installaties, 

koel- en vriessystemen 

en brandbeveiligings-

apparatuur.

ENGIE Cofely staat in voor 

geïntegreerd facilitair 

beheer. Het biedt techni-

sche oplossingen aan voor 

openbare en private ge-

bouwen, industrie, lucht-

havens en data centers. 

ENGIE Electrabel pro-

duceert lokaal elektriciteit 

dat het – naast aardgas 

en uiteenlopende energie-

diensten – verkoopt aan 

particulieren, bedrijven en 

openbare instellingen.

ENGIE Fabricom staat voor 

meer dan 60 jaar ervaring 

en knowhow op het vlak 

van technische installaties: 

mechanica, industriële 

pijpleidingen, automatise-

ring, procesbesturing, …
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