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Indien u deze nieuws-
brief niet meer wenst te 
ontvangen, kan u dit 
eenvoudig aan ons  
melden.  

Wase Wind cvba 

www.wasewind.be  

volg ons op facebook ! 

info@wasewind.be 

tel : 03 707 19 01 

Samelstraat 21a 

9170 Sint-Gillis-Waas  
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Beste coöperanten, 
 

U bent Wase Wind de voorbije weken mogelijks tegenge-
komen in uw krant, of u heeft ons gezien op de regionale 
TV-kanalen, TV Oost en AVS. 
 

We hadden dan ook heuglijk nieuws te melden. Vanaf 1 juli 
werkt Wase Wind samen met het Waasland Shopping Cen-
ter. We zijn er elektriciteitsleverancier en denken samen na 
hoe hun energieverbruik kan verminderen. In het verleden 
hebben ze hiervoor reeds inspanningen geleverd, maar we 
denken dat er nog verdere stappen mogelijk zijn.  
 
Op 1 januari zal het licht in 7 gemeenten in het Waasland 
en het Scheldeland ook groener zijn. Vanaf dan wordt 
Wase Wind immers leverancier in Kruibeke, Beveren-
Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Moerbeke-Waas, Berlare 
en Zele. Al de elektriciteit voor de gemeentelijke diensten, 
gemeentehuizen, OCMW’s, sommige politiediensten en de 
straatverlichting zal de komende drie jaar afkomstig zijn 
van onze windturbines. 
 

Ook voor u hebben we goed nieuws! 
 
De financiële resultaten van het vorige boekjaar zijn beter 
dan verwacht. En bij Wase Wind bent u het als klant en 
coöperant die daar voordeel van heeft. Wase Wind kan een 
éénmalige ristorno of korting geven op uw verbruik in de 
periode april 2013 tot en met maart 2014. 
 
Kris Aper, 
Voorzitter Wase Wind 
 

http://www.wasewind.be


Als coöperant ontving u de voorbije jaren 
telkens een dividend van 5,5% op uw aan-
deel. Het is de Algemene Vergadering die 
beslist over de hoogte van het dividend. 
Ook over het afgelopen boekjaar is er 
voldoende winst om eenzelfde dividend uit 
te keren als de Algemene Vergadering 
daarvoor goedkeuring geeft. 
 
Wase Wind vaart een voor-
zichtige financiële koers. 
Over het afgelopen boekjaar 
(1 april 2013 tot en met 31 
maart 2014), vielen een 
aantal kostenposten gunsti-
ger uit dan begroot, zodat 
de bruto marge hoger is dan 
verwacht. 
 
Daarom besliste de Raad van Bestuur 
begin juli om een ristorno uit te keren. Een 
ristorno is een teruggave van een deel van 
de marge op de verkopen aan coöperan-
ten in het boekjaar. De ristorno wordt ver-
rekend op basis van het aantal kWh Wase 
Windstroom dat is afgenomen over het 
voorbije boekjaar. 
 

Er kan een ristorno worden toegekend van 
0,9785 c€/kWh (21% BTW inbegrepen). 
Omdat de ristorno een teruggave is op 
reeds betaalde aankopen is het BTW-
percentage gelijk aan het percentage dat 
u heeft betaald tijdens dezelfde periode. 
Tot 31 maart 2014 was dat voor alle klan-
ten 21%. 

 
Voor een gemiddeld gezins-
verbruik van 3.500 kWh is de 
ristorno of korting 34,25 €. Er 
zijn klanten met een beperkt 
verbruik omdat ze bijvoor-
beeld over zonnepanelen 
beschikken, waardoor de 
ristorno beperkt is. 
 

Omwille van de administratieve eenvoud 
is er voor gekozen om de ristorno niet te 
berekenen voor klanten bij wie het terug te 
betalen bedrag kleiner is dan 1€. Dit komt 
overeen met een jaarverbruik van onge-
veer 100 kWh. Indien uw jaarverbruik ho-
ger ligt dan 100 kWh  ontvangt  u  een 
bericht (= creditnota) met het bedrag dat u 
terug krijgt. 

▀ 
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Korting op uw verbruik 

Van april 2013 tot maart 2014 

 

september 11/09 - 20u  Algemene Vergadering  
zaal : Sint-Jorisinstituut - Cardijnzaal - Kruibekestraat 55a - 9150 Bazel  
 

oktober 2 - 5 oktober diverse activiteiten, zie pagina 4  

turbine Brabo, Kruibekesteenweg in Beveren 

De winst gaat  

naar u: 

de klant ! 

AGENDA 



Wase Wind en Fortech nodigen u uit voor een reeks van 
activiteiten van 2 tot en met 5 oktober. De details van het 
programma zal u later nog ontvangen. 
 

Alle activiteiten vinden plaats aan onze  
turbine Brabo - Kruibekesteenweg - Melsele (Beveren)  
 

Donderdag 2 oktober - 20 uur 
Er kan de komende jaren veel veranderen in de manier 
waarop we als samenleving omgaan met energie. Daarom 
organiseren we een informatieve avond over een actueel 
energiethema.  
 

Zaterdag 4 oktober 
Het is feest onder de wieken van onze turbine Brabo en 
we nodigen alle coöperanten en de buren van onze wind-
parken uit op een gezellige barbecue. 
 

Zondag 5 oktober - 10 tot 17 uur 
Naar aanleiding van Open Bedrijvendag op zondag 5  
oktober stellen we de deuren van de turbine Brabo wijd 
open en voor een rondleiding in de wondere wereld van 
windenergie. De kinderen kunnen op hun manier kennis 
maken met windenergie en spelen op ons windmolen-
springkasteel. In de tent kan u een drankje nuttigen. 
 
 

 

Activiteitenweek 

2 - 5 oktober 2014 

▀ 
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Vanaf 1 januari 2015 wordt Wase Wind elektriciteits-
leverancier in 7 gemeenten. 
 
 
Het licht in Kruibeke, Beveren-Waas, Sint-Gillis-Waas, 
Stekene, Moerbeke-Waas, Berlare en Zele zal vanaf  
januari 2015 stralender schijnen. Al de elektriciteit voor 
de gemeentelijke diensten, gemeentehuizen, OCMW ’s, 
sommige politiediensten en de straatverlichting zal de 
komende drie jaar afkomstig zijn onze windturbines. 

Eerder dit jaar schreef Eandis, de koepel van de inter-
communales, een aanbesteding uit. Wase Wind bleek 
voordeliger dan de andere aanbieders.  
 
“We zijn fier op deze primeur waarbij we stroom leveren 
aan meer dan alle gemeenten waar onze windturbines 
staan.”, zegt Kris Aper, voorzitter van Wase Wind. “We 
hebben enkel aan deze gemeenten een aanbod gedaan 
en niet aan alle Wase gemeenten omdat we genoeg 
elektriciteit willen overhouden voor alle gezinnen en be-
drijven die nog klant willen worden.” 
 
Ook de burgemeesters (zie voorpagina) zijn verheugd dat 
Wase Wind hun leverancier wordt. Wase Wind is een 
lokaal bedrijf, dicht in de buurt. Honderden inwoners van 
hun gemeenten zijn reeds coöperant van Wase Wind. Of 
zoals een burgemeester het stelt: “We zijn in de wolken 
met Wase Wind als onze nieuwe elektriciteitsleverancier 
met stroom geproduceerd door de windturbines in onze 
gemeente!”  

 

Wase Wind-stroom 

voor 7 gemeenten 

 

Berlare 
 

Beveren-Waas 
 

Kruibeke 
 

Moerbeke-Waas 
 

Sint-Gillis-Waas 
 

Stekene 
 

Zele  
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Dit jaar was ook het eerste jaar dat de 
scholen in de buurt van het windpark Bre-
deKop in Berlare en Zele uitgenodigd wer-
den voor de Dag van de Wind. Daarom 
hebben we zelfs twee dagen feest gevierd. 
Donderdag aan onze turbine 
Brabo (Melsele) en vrijdag 
aan onze turbine Zwingelhoek 
(Berlare, Zele). In totaal kwa-
men 430 kinderen een kijkje 
nemen in de windturbine. 
 
De jongste deelnemers wer-
den extra verwend met een 
workshop die schitterende 
werken opleverde. En als 
beloning mocht ze ook bellen blazen die 
meedreven met de zachte zomerbries. 
Spelen met de wind was het thema van de 
dag. 
 

Er was ook een speciale verrassing. De 
kinderen konden als eersten het Wase 
Wind springkasteel uittesten. En het is 
goed bevonden! 
 

Vrijdagavond waren de buren 
van het windpark BredeKop 
welkom. Een gezellige bab-
bel en een kijkje nemen on-
derin de windturbine. Veel 
buren wilden wel meer weten 
over de turbines en Wase 
Wind. Ze kwamen met de 
fiets, de auto en zelfs te 
paard! 
 

Hier en elders in de nieuwsbrief ziet u ver-
schillende sfeerbeelden. TV Oost maakte 
een mooie reportage die u kan bekijken via 
de link op onze website.  

Het is ondertussen een mooie traditie geworden bij Wase Wind. Naar aanleiding 
van de Internationale Dag van de Wind nodigen we schoolkinderen uit bij onze 
windturbines. 

Kinderen  

zijn de toekomst, 

net zoals  

windenergie 

Internationale 

Dag van de Wind  
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http://www.wasewind.be/nieuws/detail/5-wase-gemeenten-kiezen-voor-wase-wind
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Europa maak alstublieft  

bindende doelstellingen  

energiebesparing tegen 2030 
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Binnen de Europese Unie wordt opnieuw 
nagedacht over het energiebeleid van de 
toekomst. Het jaar 2020 komt immers al 
dichtbij. Het plannen, vergunnen en bouwen 
van een grote energie-installatie duurt altijd 
een paar jaar. En een woning die vandaag 
wordt gebouwd gaat mee tot lang na 2050. 
Met andere woorden: de beslissingen die 
we vandaag nemen hebben een belangrijke 
invloed op het toekomstig energiesysteem. 
 
Het is dan ook terecht dat di-
verse groepen vragen aan de 
voorzitter van de Europese 
Commissie om NU een binden-
de doelstelling vast te leggen 
voor energiebesparing en her-
nieuwbare energie tegen 2030. 
Meest opvallende groepen zijn 
het Europese Parlement en 7 
Europese energieministers.  
 
 
De 7 ministers, met o.a. Melchi-
or Wathelet, de Belgische 
staatssecretaris voor Energie,  wijzen er op 
dat Europa nog steeds heel afhankelijk is 
van de import van fossiele brandstoffen. De 
onstabiele situatie in diverse landen baart 
niet alleen zorgen op het vlak van mensen-
rechten, maar ook omwille van de rol die 
deze landen spelen in onze energievoorzie-
ning. Met Oekraïne komt deze zorg dicht bij 
ons.  
 
Een beperking van het energieverbruik, zo 
stellen de 7 ministers, is de meest robuuste 
en kostenefficiënte manier naar een grotere 
energiezekerheid en een beperking van de 
uitstoot van broeikasgassen. Het zorgt ook 

voor een verhoogde competitiviteit en leidt 
tot nieuwe jobs. De ondertekenaars treden 
met hun vraag het voorstel van het Euro-
pese Parlement bij. Ze hopen dat de Euro-
pese Raad van regeringsleiders in oktober 
reeds verdere stappen kan zetten. 
 
In België wordt de vraag naar bindende 
doelstellingen concreet onderschreven 
door de coalitie Energy Saving Pioneers 

(ESP). Dit is een initiatief van 
Bond Beter Leefmilieu die be-
drijven, lokale besturen, orga-
nisaties en de milieubeweging 
samenbrengt. De coalitie wil 
beleidsmakers informeren over 
de sociale, economische en 
ecologische meerwaarden van 
energiebesparing. Siemens en 
Philips b.v. maken deel uit van 
deze coalitie. Zij willen een 
bindende doelstelling van  40% 
energiebesparing tegen 2030. 
 
Ook Wase Wind moedigt haar 

coöperanten aan om minder energie te 
verbruiken. Onlangs vroeg een journalist 
waarom een bedrijf dat zelf elektriciteit 
levert graag heeft dat haar klanten minder 
verbruiken.  
 
Dat is nochtans logisch! Wase Wind levert 
enkel de 100% zuivere windstroom van de 
turbines die ze steunt. Dit is een bepaalde 
hoeveelheid elektriciteit per jaar. En de 
doelstelling van Wase Wind is zoveel mo-
gelijk mensen te laten genieten van wind-
stroom. Dus, hoe minder elke klant ver-
bruikt, hoe meer mensen kunnen genieten 
van deze Wase Windstroom. 

Energieministers, lokale besturen en bedrijven hebben dezelfde vraag  
“Europa, maak dringend werk van bindende doelstellingen voor energiebesparing” 

Belgische bedrijven 

vragen  

40%  
energiebesparing  

tegen 2030 

▀ 



Wanneer? 
Dit is onduidelijk, vanaf 1/01/2015 of 1/01/2016. Of 
zullen op beide momenten de nettarieven aangepast 
worden?  
 

Hoeveel? 
Er is sprake van een toename met 30%. Dit wordt 
dan toegewezen aan “groene stroom”. Jammer dat 
een mooi product als hernieuwbare energie met een 
dergelijk beeld wordt opgezadeld. De hoge kost is 
geen eigenschap van hernieuwbare energie, maar is 
een gevolg van een te laks beleid in het verleden.  
 

Waar? 
Het is onduidelijk of de stijging overal even veel zal 

zijn. Vandaag zijn er grote verschillen tussen de tarie-

ven van verschillende netbeheerders. Dit is eigenlijk 

niet te verantwoorden aangezien u uw netbeheerder 

niet zelf kan kiezen. Het zou logischer zijn dat de 

kostprijs voor het netbeheer en de andere bijdragen 

overal evenveel zijn. 

 

Voor wie? 
Het is nog niet duidelijk hoe de verdeling zal zijn tus-
sen gezinnen en bedrijven. Zullen bedrijven met een  
minder bijdragen of niet. 
 

Uw Wase Wind-tarief 
Mocht er een grote stijging van het nettarief komen, 

dan is dat uiteraard niet mogelijk om dit nu reeds in te 

rekenen in het tarief. De onduidelijkheden zoals hier-

boven toegelicht, zijn nog te groot en hangen ook af 

van beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering. 

Waar we ons wel toe engageren is dat we u heel 

duidelijk op de hoogte brengen van de eventuele 

wijzigingen. 

▀ 

Tot eind dit jaar zijn de distributienettarieven “bevroren”. Dat wil zeggen dat er 
geen grote wijzigingen van het tarief waren. Er wordt nu wel gewaarschuwd dat de 
nettarieven vanaf 2015 sterk kunnen stijgen. Maar er is nog veel onduidelijkheid. 

Stijging van de nettarieven ? 
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In het voorjaar werd een vlindervriendelijke bloemen-
weide gezaaid rond de windturbines van Duikeldam 
en BredeKop. 
 
Windenergie is milieuvriendelijk. Er zijn geen afvalstoffen 

en geen CO2, geen verontreinigende gassen of 
fijn stof. Voor windenergie is geen water nodig 
terwijl de klassieke centrales grote hoeveelhe-
den water nodig hebben. Daardoor is windener-
gie een goede optie voor de natuur. Daar voe-
gen we nu nog een voordeel aan toe. 
 
De oppervlaktes rond de mast van de turbines 
van de windparken BredeKop en Duikeldam 
werden ingezaaid met een wild bloemenmeng-
sel. De voeten van de turbines worden tijdelijke 
en lokale plekken die belangrijk zijn voor dag-
vlinders die van de ene naar de andere plek 
vliegen. Ook voor fietsers en wandelaars heeft 
dit een meerwaarde. 
 
Jan Van Bogaert, één van de gidsen van Wase 
Wind, had ons dat idee reeds toegefluisterd. 
Dus, toen Jurgen Couckuyt van het project Dag-
vlinders Durme- en Scheldegebied ons contac-
teerde met een voorstel tot samenwerking, 
kwam alles in een stroomversnelling. Ook het 
Regionaal Landschap Schelde en Durme stapt 
mee in dit project. 
 
De aanwezige vegetatie werd gemaaid, daarna 

werd er gefreesd en alles werd zaaiklaar gemaakt. Vervol-
gens werd het mengsel van wilde bloemen ingezaaid en 
aangedrukt. Op de foto’s ziet u de medewerkers van 
Spoor 2 in actie. Hamlet Aloyan maait de begroeiing kort 
en Freddy Calberson harkt alles vlak, werfleider Frank De 
Pauw freest en zaait in. 
 
Het mengsel is samengesteld voor dagvlinders. Er wordt 
ook een proef uitgevoerd met het inzaaien van de kraan-
plaats. Dat is de strook voor de windturbine die verhard is 
met steenpuin en die nodig is om een kraan te kunnen 
opstellen in het geval er grote herstellingen zijn.  
 

 

Aan alle dagvlinders :  

weldra opening  

van de nectar-bar 
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Eens de vegetatie voet aan de grond heeft zal er gemaaid 
worden in functie van de insecten. Er zal nooit in één keer 
worden gemaaid, maar in delen zodat er steeds een varia-
tie is in de vegetatie. Het is op deze plaats nuttig dat er 
zolang mogelijk wel iets te vinden is voor dagvlinders. Het 
eerste jaar is een opstartfase waarin niet veel resultaat te 
verwachten valt. Door de droge periode na het inzaaien is 
een deel van de zaden ook niet of slecht gekiemd. Zo gaat 
dat nu eenmaal. De natuur laat zich niet dwingen. Geduld 
is geboden! 
 
Het project is niet bedoeld om deze plekken voor altijd te 
behouden op die manier. Dat is ook niet mogelijk omdat 
de turbines ooit zullen afgebroken worden. We zien het 
met de verschillende partners die meewerken aan dit pro-
ject als een voorbeeld dat beperkte gebieden tijdelijk een 
belangrijke meerwaarde kunnen opleveren. Insecten trek-
ken van de ene plek naar de andere en hebben onderweg 
plaats nodig om te rusten en voedsel op te doen. Bij dag-
vlinders is dat eveneens zo. Tijdens hun tocht zullen ze 
vanaf deze zomer terecht kunnen in de “nectarbar” rond 
onze windturbines in de parken BredeKop en Duikeldam. 
 
De doelstelling van het samenwerkingsverband tussen de 
drie partners in dit proefproject kan u nalezen op onze 
website. 

▀ 11 

http://www.wasewind.be/frontend/files/userfiles/files/overeenkomst%20inzaaien%20voor%20vlinders.pdf


Het Waasland Shopping Center kiest be-

wust voor 100% zuivere Wase Wind-

stroom. Het past in hun beleid om milieu-

vriendelijk te werken. Ze zijn bijvoorbeeld 

ook het eerste Shopping Center waarin 

aan de bezoekers gevraagd wordt om hun 

afval te sorteren. 

Het elektriciteitsverbruik van het 

Waasland Shopping Center is 

ongeveer gelijk aan de produc-

tie van één windturbine. Dus 

worden ze, naast de gemeen-

ten, één van de grotere afne-

mers van Wase Windstroom. 

Hoewel ze reeds inspanningen 

leverden, zijn we samen met 

hen op zoek naar bijkomende 

mogelijkheden om energie te besparen. 

Een vraag van ons die niet in dovemans-

oren is terecht gekomen. In de week van 7 

juni was Wase Wind ook aanwezig in het 

Shopping Center. Op deze manieren wer-

ken we samen aan een meer duurzame 

toekomst. ▀ 
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Wase Wind leverancier in het Waasland Shopping Center 

Wase Windstroom is een waardevol goed. 

Daarom willen we ook dat Wase Wind-

stroom wordt afgenomen door gezinnen en 

bedrijven die windenergie steunen. En we 

moedigen coöperanten aan die ijveren voor 

een duurzaam energiegebruik. Op die ma-

nier kunnen we meer gezinnen en bedrijven 

van Wase Windstroom voorzien. 

Reeds vroeger had de uitbater 

van het Waasland Shopping Cen-

ter ons gecontacteerd met de 

vraag om bij hen elektriciteitsle-

verancier te worden. Maar hun 

elektriciteitsverbruik was relatief 

groot tegenover de productie 

waarover Wase Wind toen be-

schikte.  

En bestaande coöperanten en gezinnen 

hebben natuurlijk voorrang. Daardoor kon-

den we hen toen geen elektriciteit leveren. 

Ondertussen zijn de parken Duikeldam en 

BredeKop er bijgekomen, waardoor de pro-

ductiecapaciteit meer dan verdubbeld is. 


