
 
Het Belgische bedrijf Windvision neemt Vortex Energy Belgium over en brengt hiermee zijn totale 

productiecapaciteit op 1 GW groene energie  

Leuven 15 februari 2021 – De Belgische projectontwikkelaar voor hernieuwbare energie, Windvision, 
heeft vandaag Vortex Energy Belgium overgenomen. Daarmee breidt het bedrijf zijn zonne- en 
windenergiecapaciteit op de Belgische markt verder uit tot een totale productiecapaciteit van 500MW. 
Met deze overname wil Windvision zijn innovatieve aanpak uitbreiden om meer duurzame energie te 
produceren.  

Simon Neerinckx, CEO van Windvision: “De overname van Vortex Energy Belgium is een belangrijke mijlpaal 
voor Windvision. De overname stelt ons in staat onze middelen en capaciteit te versterken om nieuwe 
projecten te ontwikkelen in België. We kijken uit naar de samenwerking met het deskundige team van 
Vortex Energy Belgium en samen bij te dragen aan een meer duurzame toekomst.”  

Vortex Energy Belgium is de Belgische dochteronderneming van Vortex Energy, een toonaangevend Duits 
energiebedrijf. Vortex Energy Belgium is in 2017 opgericht en heeft een portfolio van 244 MW onshore 
wind- en 34 MW zonne-energieprojecten in 15 locaties in Wallonië.  

Concrete actie tegen klimaatverandering 

De ontwikkelingsstrategie van Windvision biedt een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van 
vandaag op het gebied van het koolstofarm maken van energie, een domein dat sterk door de EU wordt 
gesteund.  

Deze nieuwe mijlpaal versterkt Windvisions positie verder als grote speler in de opwekking van 
hernieuwbare energie. De onderneming geeft hiermee blijk van haar engagement om bij te dragen aan de 
ambitieuze Green Deal van de EU en een duurzame toekomst voor iedereen mogelijk te maken. 

De nieuw samengevoegde entiteit zal focussen op portfolio-ontwikkeling en het proactief zoeken naar 
nieuwe groeiopportuniteiten. De gedegen expertise en diepgaande kennis van de sector waarover de 
medewerkers van Vortex Energy Belgium beschikken, is een waardevolle troef die Windvision zal helpen 
zijn ontwikkelingsdoelstellingen waar te maken.  

Sinds de investering van BlackRock in Windvision in augustus vorig jaar, via zijn Global Renewable Power 
III Fonds (“GRP III”), heeft het bedrijf zijn activiteiten in België, Frankrijk en Spanje uitgebreid. De 
Windvision groep wil zijn specialistenteam uitbreiden in Frankrijk, waar er recent twee projecten werden 
toegewezen via een openbare aanbesteding voor windenergie. In België zal Windvision in het voorjaar van 
2021 beginnen met de bouw van zijn eerste windmolenpark in Vlaanderen. 

Over Windvision 

Windvision ontwikkelt, bouwt en runt hernieuwbare energieprojecten sinds 2002. De onderneming 
ontwikkelt momenteel wind- en zonne-energieprojecten in Frankrijk, België en Spanje. Windvision streeft 
ernaar projecten te creëren met respect voor biodiversiteit, landschappen, mens en milieu. De combinatie 
van expertise en innovatie maken van Windvision een uitgelezen partner voor de verwezenlijking van 
ambitieuze projecten die de energietransitie ondersteunen. De sleutel van het succes van de onderneming 
is de continue en transparante dialoog met alle betrokken partijen.  

Voor meer informatie: www.windvision.com  

http://www.windvision.com/
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