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Ecopower?

Ecopower is een bijzonder bedrijf.  
Bijna 50.000 mensen zoals u en ik investeren er 
samen in hernieuwbare energie op lokaal niveau.  

De elektriciteit uit onze windturbines en de 
houtpellets uit de pelletsfabriek in Ham verkopen 
we aan kostprijs aan wie mee investeert.  
Zo nemen we het heft in eigen handen voor 
de productie van onze eigen groene stroom en 
warmte. 
 
Wilt u mee investeren in de pelletsfabriek in Ham? 
Dat kan door coöperant te worden.  
Meer info: www.ecopower.be . 
 
Coöperanten kunnen rechtstreeks pellets en 
briketten (per pallet) bestellen bij Ecopower. 
Levering aan huis is steeds inbegrepen. Betaling 
gebeurt na levering, na ontvangst van de factuur. 
informatie over bestellingen:  
info@ecopower.be - tel. 03 287 37 79 

Groene warmte, écht groen?

Voor Ecopower is minder energie verbruiken de 
eerste keuze: rationeel energiegebruik, isoleren,... 
Daarna kiezen we voor de meest efficiënte, en bij 
voorkeur hernieuwbare, energiebron. 
 
De combinatie van een genormeerde pellet met 
een goed afgestelde en kwalitatieve pelletkachel 
(of -ketel) geeft een energetisch rendement van 
meer dan 90%.  
 
Het lage vochtgehalte van de pellets, de hoge 
densiteit, de hoogwaardige grondstof (naaldhout) 
en de gecontroleerde verbranding genereren een 
zeer lage uitstoot van schadelijke stoffen.  
 
Onder deze voorwaarden bent u zeker dat voor 
kleinschalige (huishoudelijke) verbranding 
EcopowerPellets een verantwoorde bron van 
hernieuwbare warmte zijn. 
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Kwaliteit? JA!

ENplus A1

Ecopower is gecertificeerd ENplus A1. Een jaarlijkse 
audit en periodieke analyses garanderen dat de hoge 
kwaliteitseisen continu gehaald worden.  
Met dit kwaliteitslabel is verzekerd dat de pellets 
een brandstof van hoge kwaliteit zijn, zowel wat 
betreft gebruikscomfort als wat betreft milieupres-
taties.

En de fabriek?

die is coöperatief en

... staat in Ham, Limburg. Ze is uniek in Vlaanderen. 
Nieuw opgetrokken en ontworpen voor het 
vervaardigen van pellets. De fabriek voldoet aan de 
strengste milieu-en veiliheidsvoorschriften.  
Ze is rechtstreeks eigendom van bijna 50.000 
Ecopower-coöperanten. Wie coöperant is kan de 
fabriek bezoeken.  

Waarom kiezen voor Ecopower-pellets?

- Gecertificeerd, kwaliteit ENplus A1
- 100% naaldhout, ontschorst, zonder toevoegingen
- Afkomstig binnen een straal van 150 km rond de 
fabriek (zie kaartje)
- Geproduceerd in onze coöperatieve fabriek in Ham 
- Een nieuwe fabriek die voldoet aan de hoogste  
milieu- en veiligheidsnormen...
- ... waar u mede-eigenaar van kunt worden, dan 
kan u ze bezoeken
- Vragen of problemen? wij helpen u graag verder

- gecertificeerd, kwaliteit ENplus A1
- diameter 6 mm
- lengte tussen 3,15 en 40 mm
- vochtgehalte 10%
- asgehalte 0,7%
- stofgehalte maximaal 1%
- stortgewicht minimaal 600 kg/m3
- verbrandingswaarde 4,6 tot 5,3 kWh/kg

Kenmerken

Herkomst van het hout verantwoord? JA!

Lokaal hout

Het hout dat Ecopower gebruikt om de pellets te 
maken is afkomstig uit duurzaam beheerde bos-
sen. Met als streefdoel binnen een straal van 150 
km rond de fabriek. Zo beperken we transport en 
CO2-uitstoot. 

Een kaartje ter illustratie:
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