
 
 
Norkring België kleurt ether TV groen  
 
(Brussel – 1…/12/2010) Als jong en innovatief mediabedrijf staat Norkring België heel 

bewust stil bij het belang van ecologie en duurzaamheid. Norkring België beschikt in 

Vlaanderen en Brussel over een complete infrastructuur voor het verzenden van radio-

, televisie-, en datasignalen via de digitale en analoge ether (DVB-T, DAB, DVB-H, FM, 

AM). Vanaf januari 2011 zal het volledige verbruik van deze infrastructuur opgewekt 

worden door duurzame, onuitputtelijke energiebronnen zoals windmolenparken en 

waterkrachtcentrales. Bij deze opwekking komt geen CO2 vrij wat overeenkomt met 

een jaarlijkse CO2-reductie van 2600 ton.  

Doordat Norkring België voor al zijn uitzendingen voor 100% groene elektriciteit kiest, 

helpt het de ecologische voetafdruk van zijn kijkers en luisteraars te verkleinen.  

 

Bart Bosmans, CEO Norkring België nv: “Norkring België draagt omwille van zijn 

energieverbruik een grote verantwoordelijkheid. Daarom kozen we, naast de 

vernieuwing van onze TV- en radio infrastructuur, voor 100% groene en hernieuwbare 

energie. We leveren op deze manier een belangrijke bijdrage aan een groener milieu 

en helpen zo de ecologische voetafdruk van al onze kijkers en luisteraars verkleinen.“ 

Dany Vandevelde, senior investeringsmanager PMV nv: “Dit groene 

stroominitiatief van Norkring België reflecteert de voortrekkersrol die PMV nastreeft op 

het vlak van duurzaamheid bij haar participaties. Het is duidelijk dat elk bedrijf of 

individu stappen moet ondernemen om tot een duurzame ontwikkeling  van onze 

economie te komen. PMV helpt de terughoudendheid weg te nemen en is trots op de 

inspanningen die Norkring België levert.” 

 

 
Over Norkring België – www.norkring.be  
Norkring België is een netwerkoperator met een eigen omroepnetwerk en uitzendlicenties voor 
draadloze digitale televisie, digitale radio en andere digitale datatoepassingen in Vlaanderen en 
Brussel. Sinds 5 maart 2009 is Norkring België de beheerder van het volledige zenderpark in 
Vlaanderen en Brussel. Eind juni 2009 verwierf Norkring België ook de licenties voor het 
aanbieden van een televisie- en radio-omroepnetwerk en de bijhorende digitale 
frequentiepakketten.  
 

Over PMV - www.pmv.eu  
PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij 
de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Zij investeert ook in grote 
infrastructuurprojecten. Haar focus is gericht op de duurzame economische ontwikkeling van 
Vlaanderen, met aantoonbare meerwaarde voor economie en maatschappij.  
 
 



 
Perscontact:  
Voor meer informatie over Norkring België en hun activiteiten, kunt u contact 
opnemen met Kristien Boels, Marketing & Communications Manager van Norkring 
België, M 0496 07 89 77 – kristien.boels@norkring.be 
 
Voor meer informatie over PMV kan je terecht bij Ben Jehaes, Woordvoerder PMV, +32 
2 229 52 30, ben.jehaes@pmv.eu  
 

 


