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Vlaams Minister Zuhal Demir stelt eerste drijvend zonnepark van 
Vlaanderen in werking 

Sibelco, LRM, Group Machiels en Luminus leggen 17.250 drijvende zonnepalen op 
zandgroeve De Schans in Dessel en Mol 

 

Op dinsdag 8 september 2020 plaatst Vlaams minister van Energie Zuhal Demir het laatste 
zonnepaneel van Floating PV, een grensverleggend innovatief zonnepark gebouwd op het water 
en het eerste in zijn soort in Vlaanderen. Het park is gebouwd op zandgroeve ‘De Schans’ van 
Sibelco op de grens van de Antwerpse gemeenten Mol en Dessel. De installatie telt maar liefst 
17.250 zonnepanelen en produceert 7 GWh per jaar. Dat komt overeen met het jaarlijkse 
verbruik van 2.000 gezinnen. De elektriciteit wordt maximaal door Sibelco verbruikt. De 
Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, Group Machiels, Luminus en Sibelco zijn de 
initiatiefnemers van dit innovatieve project. 

Sibelco, de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, Luminus en Group Machiels startten in 2017 al 
met de ontwikkeling van het project. “Sibelco is door haar zandontginning eigenaar van heel wat 
grote groeves”, zegt Bart Van Herck, gastheer en Country Manager Sibelco Belgium. “Zo is groeve ’De 
Schans’ 70 hectaren groot. De ligging dichtbij de fabriek maakt de site perfect geschikt voor een 
drijvend zonnepark. Daarom hebben we in 2017 verschillende partners gecontacteerd om het project 
samen met ons uit te werken. Met de opstart van dit drijvende zonnepanelenpark zal de fabriek in 
Dessel voor 55 procent op hernieuwbare elektriciteit draaien, geleverd door zon en wind samen. Zo 
lopen we in Dessel al een heel stuk vooruit op de Globale Duurzaamheidsdoelstellingen van de Sibelco 
Groep, waarin elke site minimaal voor 20 procent op hernieuwbare energie moet draaien in 2025.” 

Bijdrage aan Vlaamse klimaatdoelstellingen 

De aandeelhouders (LRM, Group Machiels, Luminus en Sibelco) zijn positief over de voortgang van de 
werken. De bouw ging van start in maart en heeft ondanks de coronacrisis geen vertraging opgelopen. 
In september worden alle technische aansluitingen afgewerkt en in oktober zal de installatie haar 
eerste groene stroom produceren. Het project zit daarmee volledig op schema. 

“Het drijvende zonnepark produceert jaarlijks 7 GWh groene stroom”, zegt Vlaams minister van 
Energie Zuhal Demir. “Het feit dat de installatie operationeel is in 2020 is een opsteker voor de 
Vlaamse doelstellingen inzake hernieuwbare energie. Tenslotte hebben de zonnepanelen een 
gunstige ligging. Er wordt geen nieuwe ruimte ingenomen en de stroom wordt voor 80 procent lokaal 
verbruikt door de fabriek van Sibelco. Dergelijke projecten wil de Vlaamse Regering voluit steunen. 
Floating PV zal ook metingen uitvoeren en haar resultaten delen met het Vlaams Energieagentschap.” 

Ook LRM zet haar schouders onder dit project. “LRM zet de laatste jaren sterk in op allerhande 
impactvolle klimaatprojecten, zoals bijvoorbeeld Kristal Solar Park in Lommel, en wil dat ook in de 
toekomst blijven doen”, zegt Tom Vanham, CEO van LRM. “We zijn dan ook erg trots om mee aan de 
wieg te staan van dit eerste drijvende zonnepark in Vlaanderen. Deze impactvolle klimaatinnovatie 
past niet alleen perfect binnen onze eigen klimaatdoelstellingen, maar doet ook een flinke duit in 
het zakje om het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen te vergroten.” 

“Machiels heeft al heel wat zonne-installaties op gronden en daken gerealiseerd”, vervolgt Louis 
Machiels, voorzitter raad van bestuur Group Machiels. “Omdat we doorheen al onze projecten sterk 



  

inzetten op duurzaamheid zijn we uiteraard verheugd om mee te werken aan dit innovatieve en 
eerste drijvende zonnepark in Vlaanderen.” 

Ook voor Luminus pas dit project in haar strategie die er onder meer in bestaat klanten 
totaaloplossingen aan te bieden waardoor zij hun ecologische voetafdruk verkleinen door zelf hun 
hernieuwbare energie te produceren.  

“Luminus en Sibelco zijn geen onbekenden voor elkaar. We bouwden al drie windturbines op de sit 
en waren dan ook snel bereid om mee onze schouders te zetten onder dit innovatieve project”, zegt 
Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “We spelen hier ook een faciliterende rol omdat het 
inkoppelstation van de windturbines gebruikt zal worden om de opgewekte stroom van de PV-
installatie tot bij Sibelco te brengen. Zo helpen we Sibelco zijn energieverbruik nog meer te 
verduurzamen en bouwen we allemaal samen aan een CO2-neutrale energietoekomst.” 

“Initiatieven als deze helpen de provincie om haar doelstellingen op het vlak van klimaatneutraliteit 
te helpen verwezenlijken”, voegt Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen, daar nog aan toe. “Dit 
drijvende zonnepark maakt optimaal en multifunctioneel gebruik van de mogelijkheden die plassen 
als deze bieden voor de natuur, maar ook voor de opwekking van hernieuwbare en duurzame energie. 
De meerwaarde en het belang ervan kunnen niet worden overschat.” 

- EINDE PERSBERICHT 

 

Download hier de dronebeelden van de site: https://bit.ly/floatingpv_drone 

 

Over Floating PV   

Floating PV NV werd opgericht in 2018 en is een samenwerking tussen SCR-Sibelco, LRM NV, Luminus 
NV en Group Machiels. De vennootschap is opdrachtgever voor de bouw en de exploitatie van een 
groot drijvend zonnepark en heeft de productie van hernieuwbare energie als doel. Het park van 
Floating PV wordt gerealiseerd op groeve De Schans van Sibelco in de gemeenten Mol en Dessel. Meer 
info: www.floatingpv.be  
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