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Belgische primeur: eerste stelplaats voor bussen De Lijn op zonne-

energie  
Vrijdag 16 december 2011: officiële opening nieuwe De Lijn stelplaats met 

zonnepanelen te Brugge 

 
De Lijn en het Antwerpse bedrijf Greenmarx sloegen eerder dit jaar de handen in elkaar om 

lokaal groene energie op te wekken op de nieuwe stelplaats van De Lijn te Brugge. De 

stelplaats wordt op vrijdag 16 december officieel geopend in het bijzijn van Hilde Crevits, 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.  

Pieter Marx, directeur Greenmarx: “Een deel van de zonnestroom wordt aan De Lijn 

geleverd om de batterijen van de bussen op te laden. Vroeger moest de batterij opgeladen 

worden door de motor een tijdje te laten draaien, wat niet aangenaam was voor de 

omwonenden omdat het meestel ’s ochtends vroeg gebeurde, en slecht voor het milieu. 

Dat Brugge ook is geselecteerd als stelplaats van de eerste elektrische bussen van 

Vlaanderen in 2012, schept nog meer mogelijkheden in de toekomst.” 

 

1200 zonnepanelen zullen voor maar liefst 25% van de nodige energie van deze stelplaats 

voor 170 bussen en de bijbehorende gebouwen  zorgen. Met een opbrengst van 286.000kWh 

zullen zij de uitstoot jaarlijks met 200 ton verminderen. 

Vicky van Daele, Hoofd Projecten bij De Lijn: “De creatieve oplossingen die Greenmarx 

heeft voorgesteld, zorgen ervoor dat De Lijn op vlak van lokale groene energie haar 

objectieven voor de nieuwe stelplaats ruimschoots overschrijdt”. 

 

De Lijn levert reeds geruime tijd tal van inspanningen om haar ecologische voetafdruk te 

reduceren door te investeren in duurzaamheid voor het rollend materieel. Dat doet ze nu ook 

bij de bouw van haar stelplaats in Brugge, en wel dankzij de samenwerking met het 

Antwerpse Greenmarx. Dit jonge, dynamische bedrijf ontwikkelde, financierde en bouwde de 

PV-installatie en zal ook de uitbating ervan voor de gehele levensduur voor haar rekening 

nemen. De Lijn is hierdoor vrij van risicovolle langetermijninvesteringen en kan probleemloos 

op zonne-energie overschakelen.  

Pieter Marx: “We zijn bij Greenmarx zeer trots te kunnen meewerken aan de ecologische 

missie van De Lijn. Groene stroom opwekken ten behoeve van het openbaar vervoer is 

helemaal in lijn met onze eigen missie om duurzame projecten te realiseren.”  

Doordat de zonnepanelen bovendien in combinatie met groendaken zijn toegepast, wordt de 

ecologische voetafdruk maximaal gereduceerd.  

 

 



   
 

 

Voor de constructie van de PV-installatie deed Greenmarx een beroep op Sunthing uit 

Overijse.  

Pieter Marx: “Sunthing heeft met zijn flexibele, communicatieve aanpak en oog voor 

voorbereiding en detail een cruciale bijdrage geleverd aan het welslagen van het project.” 

 

 

Officiële opening stelplaats Brugge 

In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 

Vrijdag 16 december 2011 om 15u30 

Industriezone Ten Briele, langs de Vaartdijkstraat 

8000 Brugge 

 

 

Over Greenmarx 

Greenmarx is een bedrijf dat sinds 2008 duurzame projecten ontwikkelt, financiert, 

realiseert en uitbaat.  
Hierbij ligt de nadruk op de verzoening van economische leefbaarheid en sociale en 

ecologische verantwoordelijkheid. Naast groene stroomprojecten houdt Greenmarx zich 

bezig met duurzame stadslandbouwprojecten en duurzame logistiek en mobiliteit. 

Greenmarx heeft tevens leaseoplossingen voor bedrijven die in zonne-energie willen 

stappen, zonder de operationele lasten en financiële risico’s te willen dragen. 
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