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Kortrijk installeert 1.968 zonnepanelen
In september stelde stad Kortrijk een 11-puntenplan voor om de energiecrisis het hoofd te bieden.

Vandaag realiseert de stad één van de grootste besparingen uit dit plan door het plaatsen van 1.968

zonnepanelen op verschillende stadsgebouwen. 

Binnen de aanbesteding van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) bouwde het snelgroeiende lokale

installa�ebedrijf EARTH- dat deel uitmaakt van de ENBRO-groep - 11 installa�es verspreid over de Stad.

De 1.968 panelen staan voor een totaal vermogen van 886 kWp en zullen jaarlijks 792 MWh opwekken.

Ongeveer de hel� van de opgewekte energie (381 MWh) zal direct ter plaatse worden verbruikt. Het

saldo (411 MWh) zal via energiedelen over andere stadsgebouwen (oa het stadhuis) worden verdeeld.  

Kortrijk investeert hier € 800.000 euro in hernieuwbare energie. Niet alleen vergroot dit haar energie-

ona�ankelijkheid, het vermindert ook aanzienlijk de CO²-uitstoot. Deze installa�es verlagen de uitstoot

van de stad met maar liefst 282 ton/jaar.  Uiteraard leveren de zonnepanelen ook een hoog financieel

rendement. A�ankelijk van de evolu�e van de energieprijzen zal de stad de installa�es binnen de 4 à 5

jaar terugverdienen. Investeringen in groene energie zijn dus ook een ideaal antwoord op de budge�aire

uitdagingen die ons worden gesteld. 
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Twee van de acht installa�es verdienen wat extra aandacht: Dit persmoment vindt niet toevallig plaats

op SC Lange Munte. Hier is de grootste installa�e van 1.070 panelen geplaatst met een vermogen van

481,5 KWp. Deze installa�e alleen al zal maar liefst 424 MWh opwekken (= +/- 140 gezinnen). Ter plaatse

zal daarvan € 186 MWh worden verbruikt. 238 MWh zal met andere stadsgebouwen worden

gedeeld. Op OC De Troubadour in Bissegem komen 160 lichtgewichtpanelen. Deze panelen hebben

slechts een dakbelas�ng van 5kg/m² en bieden dus een ideale oplossing voor oudere daken en

structuren. Deze daken kwamen door de te hoge belas�ng vroeger niet in aanmerking voor

zonnepanelen. Het gaat om 160 FLEXpanelen van 375 Wp die op het dak zullen worden gekleefd. Door

het kleven zijn er ook geen extra ballasten nodig om de zonnepanelen op zijn plaats te houden. Dit

vernieuwende procedé zal ook toegepast worden op het ontmoe�ngscentrum in Aalbeke.  

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Enkele maanden geleden
stelden we ons energieplan voor en beloofden we tegen eind november heel
wat zonnepanelen op onze stadsgebouwen te leggen. Dit is nu gebeurd. We
blijven volop inzetten om onze energieafhankelijkheid verder drastisch te doen
dalen. Met de 1070 zonnepanelen die we op de Lange Munte laten plaatsen
kunnen we als 1ste centrumstad van Vlaanderen aan energiedelen doen.
— Wouter Allijns, schepen van energie

 

 

 


