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COOPERATIEF NAAR 
DUURZAAM  RIJDEN

Infosessie 5 december 2017

Rijden op aardgas?
• CNG = Compressed Natural Gas
• Milieu : geen roetuitstoot, geen schadelijke partikels
• Ecoscore van 75 en hoger
• Kostprijs tot 30  % goedkoper
• 100 % compatibel op biogas en groengas
• LPG ≠ CNG, ook veiliger
• Ondergronds parkeren mag (KB 7 maart 2013)
• Te verkrijgen op verschillende voertuigen

• Personenwagens
• Bestelwagens
• Vrachtwagens

• Autonomie 450 – 600 km per tankbeurt
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Rijden op aardgas?

• CNG uitrusting : standaard vanaf constructeur

• Tanks worden bij “factory-made” wagens steeds onder 
de wagens geplaatst zodat van ruimteverlies geen 
sprake is.

• Verschillende besturen reeds overgestapt naar CNG

Ontstaan GOW!

• Lokale ondernemer uit Ieper wil kleine 
bestelwagen/gezinswagen kopen die rijdt op aardgas, 
maar stelt vast dat er geen tankstation in de buurt is

• Neemt contact op met Stad Ieper die samen met de    
POM West-Vlaanderen nagaat of er draagvlak is voor 
het rijden op aardgas in Ieper (oa via infoavond april ‘12)

• Bal gaat aan het rollen en al snel ontstaat er groep 
gemotiveerde ondernemers die samen het rijden op 
aardgas in Ieper, maar ook daarbuiten, op de kaart 
willen zetten
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Ontstaan GOW!

• De Coöperatieve Vennootschap GOW! wordt opgericht 
in december ’12

• Oprichters:

• Met gewaardeerde ondersteuning door: 

Ontstaan GOW!

• Laureaat Coop Award 2012
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Ontstaan GOW!

• Coöperatieve vennootschap GOW! 

• ‘Groen Op Wielen’ of ‘Green On Wheels’

• Doelen:
• Het draagvlak voor duurzame mobiliteit te vergroten
• Aanzet te geven tot het rijden op alternatieve brandstoffen 

zoals aardgas

Doelstelling GOW!

• Missie:
• Aardgastanken toegankelijk maken voor iedereen.
• Inhaalbeweging realiseren CNG-rijden t.o.v. Europese landen.
• Promotie rijden op CNG naar overheden, bedrijven, particulieren.
• Op termijn overstap maken naar het aanbieden van “groengas”.

• Hoe dit realiseren?
• Uitgifte coöperatieve aandelen.
• Investeren in ‘GROENE’ openbare CNG tankstations.
• Participatie met diverse partijen.
• Bewustmakingsacties
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Doelstelling GOW!

• OPROEP GOW!
• Hoe meer tankmogelijkheden, hoe interessanter om met 

CNG te rijden!
• Uitbouwen netwerk ‘GROENE ‘ stations in Vlaanderen.
• Samenwerking met lokale overheden, intercommunales.
• Samenwerking met de industrie.
• Vragende partij voor geschikte percelen in concessie.
• Terreinen 250 à 300 m², nutsvoorzieningen aanwezig.
• GOW ! investeert en baat het station en infrastructuur uit.

Locaties GOW! 
• Eerste GOW! tankstation is gelegen op de industriezone 

in Ieper bij Westgas
• Adres: Zwaanhofweg 4 , 8900 Ieper 
• Tanken mogelijk vanaf 2015

• Volgende locaties: Diksmuide, Gullegem
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Coöperant worden

• Voor wie?
• Mensen die mee willen investeren  in een duurzaam verhaal 

en geloven in een toekomst met rijden op aardgas

• Wat  houdt het in?
• Eén of meerdere aandelen kopen ter waarde van €250
• Tanken aan een gereduceerde prijs bij GOW! (5 eurocent/kg 

korting)
• Delen in eventuele winst

Link burgemeestersconvenant

• Samen met Poperinge actieplan 

• CNG en alternatieve brandstoffen opgenomen in 
actieplan

• Overstap naar biogas

• www.langlevedewesthoek.be
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Duurzaamheidsverslaggeving 
voor coöperaties
• Milieu verantwoord ondernemen

• Een nuttig evaluatie-instrument voor de implementatie 
of ondersteuning van uw MVO-strategie

Informeren

• Verschillende infomomenten bij 
steden en gemeenten, 
provincies

• De Lijn, klimaatfonds, …
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Meer info

Interesse om coöperant te worden of beschikt u over een 
interessante locatie voor een CNG-tankstation?

GOW! 
Slijpstraat 1, 8902 Ieper-Voormezele

Voorzitter  Luc Goossens  0485/36.69.42
Hein Lapauw, duurzaam@ieper.be

www.greenonwheels.com
facebook


