
Onze realisaties voor scholen.  

CoopStroom heeft als doel een groot aantal scholen in West en Oost Vlaanderen, helpen 

zonnepanelen te plaatsen, om zo hun klimaatdoelstellingen te helpen halen en aanzienlijke 

besparingen op hun energiefactuur te realiseren. 

Deze scholen zijn u reeds voor gegaan : 

 

Sint Lodewijks Christus Koning 

Basisschool 

68 panelen van 300 Wp 

18443 kWh/jaar aan geproduceerde groene stroom 

Uitgespaarde CO2/jaar : 9,6 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 31.960 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 93.790 € 

Investering door de school : 0 € 

 

De Kakelbont (vzw Paideia) 

Naschoolse kinderopvang 

28 panelen van 310 Wp 

8256 kWh/jaar aan geproduceerde groende stroom 

UitgespaardeCO2/jaar : 4,4 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 10.330 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 40.000 € 

Investering door de school : 0 € 

 

 

Gudo Gezelleschool 

Steinerschool West Vlaanderen 

68 panelen van 310 Wp 

18360 kWh/jaar aan geproduceerde groende stroom 

UitgespaardeCO2/jaar : 9,3 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 62.240 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 88.470 € 

Investering door de school : 0 € 

 

Sint Lodewijks Christus Koning 

Kleuterschool 

70 panelen van 300 Wp 

19530 kWh/jaar aan geproduceerde groene stroom 

Uitgespaarde CO2/jaar : 10,4 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 29.680 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 97.860 € 

Investering door de school : 0 € 

 

 

 

 



Vormingplus regio Brugge 

Avond- en volwassenen onderwijs 

46 panelen van 270 Wp 

11223 kWh/jaar aan geproduceerde groene stroom 

Uitgespaarde CO2/jaar : 5,8 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 22.890 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 55.550 € 

Investering door de school : 0 € 

 

 

St. Lodewijkscollege Gistelse Steenweg 

Basisschool 

60 panelen van 310 Wp 

15000 kWh/jaar aan geproduceerde groene stroom 

Uitgespaarde CO2/jaar : 8,0 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 25.860 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 81.870 € 

Investering door de school : 0 € 

 

 

OLVH Hemelvaart Spes Nostra 

Basisschool 

88 panelen van 315 Wp 

27442 kWh/jaar aan geproduceerde groene stroom 

Uitgespaarde CO2/jaar : 14,0 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 59.500 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 163.400 € 

Investering door de school : 0 € 

 

 

Stedelijk onderwijs de Ganzeveer 

Basisschool 

60 panelen van 360 Wp 

21384 kWh/jaar aan geproduceerde groene stroom 

Uitgespaarde CO2/jaar : 10,4 ton 

Minimaal uitgespaard bedrag over 20 jaar : 70.540 € 

Minimaal uitgespaard bedrag over 30 jaar : 96.700 € 

Investering door de school : 0 € 

 

 

Ook voor deze scholen zullen we binnenkort samen werken : 

- OLVH Spes Nostra Doornstraat 

- St. Lodewijkscollege Spoorwegstraat 

 

 

 

 


