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WELKOM 
In onze eerste editie van de 

nieuwsbrief laten wij u 
proeven wat ons drijft, welke 

mogelijkheden wij rondom 
ons zien. 

We informeren u welke 
voorbereidingen we tot op 
heden hebben getroffen en 

we verklappen welke 
projecten er op til staan.  

Natuurlijk stellen we ons ook 
graag uitgebreid voor! Zodat 
u weet wie wij zijn, wat wij 

doen en wat Noordlicht voor 
u kan betekenen. 

 
We wensen u veel 

leesplezier! 

NOORDLICHT 

OPRICHTING 

11 December 2019 was onze 
dag, Noordlicht cv 

energiecoöperatie werd 
opgericht met als doel een 
bijdrage te leveren aan de 

energietransitie. 

LEES VERDER OP PAGINA 2 

 

 

GEGUND 

5 Energiecoöperaties hebben een 
openbare aanbesteding gewonnen, 

2 jaar in 35 gemeenten 
zonnepannelen leggen. Noordlicht is 

fier! 

MEER HIEROVER OP PAGINA 3 

I S  S A M E N  
O M G E V I N G S E N E R G I E  

O O G S T E N  

 

 
 

PLAATS GENOEG,  
MAAR OOK…  

Zonnepanelen leveren een 
bijdrage aan de 

energietransitie naar een 
koolstofarme samenleving en 

bovendien wereldwijd 18 
miljoen extra jobs. 

LEES VERDER OP PAGINA 3 

KLEINE 
WATERKRACHT 

“Via een generator gaan ze 
duurzame energie halen uit de 

beek. En dat willen ze liefst 
doen met burgerparticipatie. 

Zo raakten wij betrokken.” 

GA VLUG NAAR PAGINA 4 
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OPRICHTING  
 

 

 Bij de  

 

 

 

 

 

notaris 
   

11 December 2019 was onze dag, 
Noordlicht cv energiecoöperatie 
werd opgericht. Na maanden van 
voorbereiding waren we fier op het 
resultaat. Met de hulp van andere 
coöperaties en onze eigen 
vrijwilligers stelden we een plan op.  
Ons voornaamste doel: een eigen 
bijdrage leveren aan de 
energietransitie in de strijd tegen de 
klimaatverandering en dit lokaal 
gedragen door burgers van de regio 
noordrand Brussel. Dit doen we door 
lokale omgevingsenergie te oogsten 
en in te zetten op energie efficiëntie. 

De websit 
 

De website van Noordlicht: 
www.noordlicht.be 
 
Bestuurder Dick Nieuwenhuis heeft 
samen met zoon Guust en zijn 
bedrijf “We AreOrange” onze 
website op de rails gezet in januari 
2020. 
Het wordt ons uithangbord en een 
platform voor communicatie met 
jullie allen. 
Je vindt er nieuws over Noordlicht 
en over onze projecten, aangevuld 
met klimaatweetjes uit onze regio. 
Je kan er nagaan wie wij zijn, wat 
onze doelstellingen zijn en hoe je 
mee kan doen. 
Nog belangrijker is natuurlijk dat je 
via de website aandeelhouder kunt 
worden!  

Sinds de oprichting telt Noordlicht 78 
coöperanten met een totaal kapitaal 
van €58.500. We danken al onze 
coöperanten voor het vertrouwen dat 
ze ons daarmee geven. Met dit 
startkapitaal zal Noordlicht investeren 
in lokale duurzame energieprojecten 
met een eerste focus op 
zonnepanelen op grotere daken zoals 
gemeentegebouwen en bedrijven. 
Tegelijkertijd kijken we naar andere 
projecten zoals waterkracht en 
windenergie maar ook warmtenetten 
of elektrische deelmobiliteit staan op 
onze radar.  
 

e  

 

Het betrekken van de vrijwilligers en 
burgers is cruciaal voor de werking 
van een coöperatie.  

Onze hechte groep verwelkomt graag 
enthousiaste mensen die hun 
steentje op welke manier dan ook 
willen bijdragen. Samen maken we 
van de energietransitie een 
burgerbeweging! 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.noordlicht.be/
http://www.weareorange.eu/
https://www.noordlicht.be/doe-mee/word-cooperant.html
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Noordlicht 
neemt deel aan 

Haviland 
raamcontract! 

 

Gegund! 
Zonnenpannelen op gemeentelijke gebouwen 

De energiecoöperaties Ecopower, Pajopower, 
Noordlicht, Druifkracht en Klimaan hebben een 
openbare aanbesteding gewonnen, uitgeschreven 
door de intercommunale Haviland, voor het 
plaatsen en onderhouden van zonnepanelen en 
leveren van energie met burgerparticipatie. 

De overheidsopdracht heeft een looptijd van 2 jaar 
en betreft de gemeentelijke gebouwen bij de 35 
Vlaams-Brabantse gemeenten aangesloten bij 
Haviland. 

Noordlicht zal zich richten op de 12 gemeenten 
binnen haar werkingsgebied, te weten: Asse, 
Grimbergen,   

Nog genoeg 
plaats… 
Volgens analyses van het Vlaams EnergieBedrijf 
(VEB) zijn in Vlaanderen 8.312 overheidsgebouwen 
geschikt om zonnepanelen op de daken te plaatsen. 
Samen bieden deze genoeg ruimte om 653 
megawattpiek aan zonnepanelen te installeren, dat 
is genoeg om elektriciteit op te wekken voor 
165.000 gezinnen. Energiecoöperaties, 
burgerparticipatie, kunnen, en moeten, en zullen 
daarbij een heel grote rol spelen. Wij deden alvast 
ons huiswerk en vonden bijna 300 gebouwen in onze 
regio die behoren tot die doelgroep. 
 

Kampenhout, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem 
Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem, en 
kan daarbij ook bijgestaan worden door Ecopower en 
Pajopower. 

Concreet gaan wij op zoek naar daken van gemeentelijke 
gebouwen die we voorzien van zonnepanelen. De investering 
wordt gedragen door de burgercoöperatie, en die zorgt ook 
voor de volledige ontzorging op technisch vlak. Dankzij het 
contract van Haviland hoeven er geen openbare 
aanbestedingen meer worden uitgeschreven. 
 

IRENA (het International Renewable Energy Agency) rekende 
voor dat het versneld uitrollen van PV een belangrijke en 
noodzakelijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie op 
weg naar een koolstofarme samenleving.  

Zij concludeerden dat een volgehouden groei van het aandeel 
zonne-energie kan leiden tot een vermindering van de CO 2 
uitstoot met liefst 21% tegen 2050, en dat zonnepanelen 
tegen die tijd kunnen instaan voor een kwart van de 
elektriciteitsbehoefte, enkel voorafgegaan door windenergie. 
Om dat te bereiken moet de totale geinstalleerde capaciteit 
met een factor 18 toenemen ten opzicht van vandaag. Dat lijkt 
misschien onwaarschijnlijk veel, maar een groei van 10% per 
jaar volstaat om dit te halen. Bovendien, niet onbelangrijk, 
kan dit wereldwijd zorgen voor 18 miljoen extra jobs. 
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Kleine Waterkracht –  
De Oyenbrugmolen 

 

De 17de eeuwse Oyenbrugmolen is een van de 4 watermolens langs de Maalbeek in Grimbergen. Na tientallen jaren 
van onderhandelingen met diverse stakeholders zijn eindelijk alle procedures afgerond, vergunningen verleend, en 
momenteel wordt de molen maalvaardig gerestaureerd. De eigenaars, Linda en Erik, zijn vastberaden nog een stap 
verder te gaan: ze kozen voor het meest efficiënte waterwiel en via een generator gaan ze duurzame energie halen 
uit de beek. En dat willen ze liefst doen met burgerparticipatie. Zo raakten wij betrokken, zelfs lang voor er sprake 
was van Noordlicht… 
Het is geen gemakkelijk project, want de productie is een veelvoud van het verbruik ter plekke, en de huidige 
regelgeving zorgt voor heel wat obstakels, die de totale investeringskost de hoogte in jagen en ook een zware impact 
hebben op de werkingskosten. Maar we blijven er in geloven. De grootste uitdaging blijft: hoe kunnen we de 
overproductie valoriseren? Na weken, maanden van brainstormen zijn we uitgekomen bij het model van een “lokale 
energiegemeenschap” rond de Oyenbrugmolen en het nabije recyclagepark. Via een nieuw aan te leggen 
distributielijn wordt de totale productie verdeeld over beide sites, en het recyclagepark wordt onderwerp van een 
breed onderzoeksproject om productie, verbruik en opslag optimaal op mekaar af te stemmen. Een dossier is 
ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting en gesprekken zijn gestart met de gemeente als belangrijke partner in 
dit dossier. 

Benieuwd? 
 

 

 

Coöperant worden? Wil je helpen? 

Noordlicht is een coöperatie van en door 
burgers. Een coöperatie van en door jou. 

 Wil jij bijdragen aan de transitie naar 
hernieuwbare energie? Dat kan op verschillende 

manieren: Word coöperant.  
Vanaf €250 kan je investeren en mede-eigenaar 

worden van onze productie installaties. 
 
 
 

  

 Word vrijwilliger.    

Bouw mee aan de toekomst van onze 
coöperatie en investeer wat van je vrije tijd in 

onze werking.  
Heb je administratieve, technische of 

communicatieve talenten?  
Laat het ons weten. 

 
 

word cooperant 

word vrijwilliger 
 

Nieuwsgierig? 

Inschrijven op de nieuwsbrief?  
Aarzel niet om contact op te nemen. 

 
 

                 

Vertel je vrienden en familie waarvoor we staan.  

Volg en deel onze berichten op Facebook, LinkedIn en Twitter. 

www.noordlicht.be 

info@noordlicht.be 

neem contact 

http://www.noordlicht.be/doe-mee/word-cooperant.html
http://www.noordlicht.be/doe-mee/word-vrijwilliger.html
https://www.facebook.com/pg/energienoordlicht/
https://www.linkedin.com/company/noordlicht?trk=public_profile_topcard_current_company
https://twitter.com/noordlichtpower/
http://www.noordlicht.be/
mailto:info@noordlicht.be
https://www.noordlicht.be/contact.html

