
 

Nieuwsbrief 

Samen Wase Wind oogsten 

Lente 2016 
De nieuwsbrief van onze coöperatieve Wase Wind  

informeert u over energie en over onze windparken  

In dit nummer: 
 

Ben jij kandidaat-bestuurder? 
 

Het klimaatakkoord van Parijs 
 

Wase Wind nodigt je uit! 



Beste coöperanten, 
 

Laten we starten met het minst prettige nieuws. Natuurlijk hoorde u er 

al over: de “energieheffing” of “Turteltaks”. Wie een maandelijkse 

factuur heeft, merkte al een verhoogd voorschot. Want ook Wase 

Wind moet deze heffing doorstorten aan de Vlaamse Belastingdienst. 
  

Maar er is gelukkig ook veel goed nieuws! Bij al onze windparken 

zijn er nieuwe informatieborden geplaatst. Een foto ziet u hierboven. 
  

Deze winter was uitzonderlijk. November en december leverden 30% 

meer stroom dan verwacht. In 2015 produceerden onze turbines sa-

men 59.990.000kWh, een record! Ook technisch deden onze turbines 

het goed. Er was weinig onvoorziene stilstand. Eind maart zijn er wel 

werken aan de hoogspanningsposten Beveren en Lokeren. Tijdens 

deze werken zullen de turbines van Duikeldam en Bredekop stil staan.  
  

Wereldwijd gaat het goed gaat met de toename van windenergie. En 

wij gaan ook voor meer windenergie: we hebben het goede nieuws 

ontvangen van een milieu- en bouwvergunning voor het windpark 

Goeiende (Zele, langsheen de E17). 
  

Ten slotte nog dit: dit jaar staan er nog diverse activiteiten op het pro-

gramma, en er is ook de verkiezing van de leden van de Raad van 

Bestuur. Meer informatie vind je verder in deze nieuwsbrief. 

 

  Kris Aper, 
  Voorzitter Wase Wind 
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Indien u deze nieuwsbrief 

niet meer wenst te ontvan-

gen, 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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http://www.wasewind.be


De statuten van onze coöperatieve bepa-
len dat de Raad van Bestuur telkens voor 
een termijn van 6 jaar wordt verkozen. 
Met de Algemene Vergadering van 8 sep-
tember loopt deze termijn voor de huidige  
ploeg ten einde. 
Om elke coöperant de kans te geven zich 
voorbereid kandidaat te stellen willen we 
u graag informeren over het hoe en het 
waarom van het mandaat. 
 
Procedure 
Kandidaten maken zich ten minste een 
maand voor de Algemene Vergadering 
bekend. Ze sturen een beknopt CV en hun 
motivatie naar de voorzitter van de Raad 
van Bestuur. Kandidaten kunnen door de 
zittende Raad van Bestuur uitgenodigd 
worden tot een kennismakend gesprek. 

Wie kan kandidaat zijn? 
Alle meerderjarige aandeelhouders kun-
nen zich kandidaat stellen. Het maakt niet 
uit of u 1 aandeel heeft of meerdere. 
Wase Wind is gebaat met een goede mix 
van kandidaten. Mensen met diverse ach-
tergronden, diverse ervaring, uit diverse 
hoeken van ons werkingsgebied, mannen 
en vrouwen, 20-ers tot 70-ers, …. 
 
Informatieavond 
Op donderdag 14 april geven we u graag 
informatie over het mandaat: 
  
* Wat betekent het om Bestuurder te zijn 
bij Wase Wind?  
* Wat wordt er van u verwacht en welke 
inbreng kan u geven?  
* Welke onderwerpen worden er bespro-
ken en hoe dikwijls wordt er vergaderd? 
 
Dat en veel meer willen we u graag toe-
lichten en op al uw vragen antwoorden.  
We hopen dat u zich vol enthousiasme 
kandidaat kan stellen als lid van de Raad 
van Bestuurder bij Wase Wind. ▀ 
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Informatieavond voor kandidaat-bestuurders  

Donderdag 8 september 2016 houdt onze coöperatieve haar Algemene Vergade-

ring. Het is een bijzondere editie omdat de Raad van Bestuur opnieuw verkozen 

wordt. Alle coöperanten kunnen zich kandidaat stellen om Wase Wind mee 

vorm te geven vanuit de Raad van Bestuur. 

Donderdag 14 april 2016 

20u - 22u 

Kantoor Wase Wind 

Samelstraat 21A - Sint-Gillis-Waas 

Sfeerbeeld Algemene Vergadering 



12/12/2015 

applaus en tranen van opluchting:  

er is een internationaal klimaatakkoord! 

COP21 
De klimaattop in Parijs van eind 2015 heeft ook de naam 
COP21, omdat het de 21° jaarlijkse bijeenkomst was van 
alle betrokkenen (COP = Conference of Parties). Het was 
een belangrijke editie omdat er gestreefd werd naar een 
akkoord als opvolger van het Kyoto-verdrag. 
 
Het akkoord 
Op 12/12/2015 stemden 187 deelnemende landen in met 
een nieuw klimaatakkoord dat in 2020 van kracht kan 
worden. De doelstelling is om de uitstoot van broeikas-
gassen te verminderen en de opwarming van de aarde te 
beperken tot maximaal 2°C, met 1,5°C opwarming als 
streefwaarde. De dubbele benadering (maximum en 
streefwaarde) duidt er al op dat het niet eenvoudig was 
om een gezamenlijk akkoord te bekomen. Maar tot op-
luchting van velen is er een dus wel degelijk een ak-
koord.  

 
Vijf belangrijke punten van het akkoord 

1) Het verdrag treedt in werking als het in de parlementen (of regerin-
gen) van minstens 55 landen wordt goedgekeurd. En als deze landen 
samen ten minste 55% van de CO2-uitstoot veroorzaken. 
2) Ten laatste halfweg de 21° eeuw moet er een evenwicht zijn tussen 
alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze 
op te nemen. Pas dan is er dus geen stijging meer van de hoeveelheid 
CO2 in de lucht. 
3) De wereldwijde stijging van de temperatuur moet in 2100 beperkt 
zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de industrialisatie. Er 
wordt gestreefd om die stijging zelf te beperken tot 1,5 graad. 

In de nieuwsbrief van vorige zomer hadden we het uitgebreid 

over de klimaatswijziging. Een probleem dat we wereldwijd, 

maar ook lokaal moeten aanpakken. De aanleiding van die 

speciale nieuwsbrief was de klimaattop in Parijs eind 2015. Nu 

geven we graag wat meer informatie over de genomen besluiten 

en de verschillende reacties. 
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Kindertekening  
Dag van de Wind  

http://www.cop21.gouv.fr/en/
http://www.wasewind.be/frontend/files/userfiles/files/nieuwsbr%202015zomer-A5web.pdf


historisch akkoord. De overgrote meer-
derheid van de landen wereldwijd scharen 
zich achter hetzelfde doel: deze planeet 
leefbaar houden. Een temperatuursstijging 
van meer dan 2°C kan er toe leiden dat 
grote delen van onze planeet onleefbaar 
worden: eilanden overstromen, er is toe-
nemende woestijnvorming, meer orkanen 
en andere veranderende weerspatronen. 
 
Hoopvolle toekomst 
We hopen, samen met u, dat voldoende 
landen het akkoord zullen uitvoeren en 
dat de klimaatswijziging onder controle 
kan gehouden worden. Het is goed om 
ons bewust te zijn van de verantwoorde-
lijkheid die wij daarin  allemaal dragen. 
Elke dag kunnen we in ons eigen leven 
meewerken aan deze grote doelstelling. 
Want ongeacht alle internationale akkoor-
den zijn wij het, u en ik, die het kunnen en 
moeten realiseren! 

▀ 

4) Vanaf 2023 wordt het klimaatbeleid 
van alle landen 5-jaarlijks gecontroleerd. 
5) Rijke landen helpen arme landen om 
hun uitstoot te verminderen. Elk jaar moet 
daarvoor 91 miljard euro beschikbaar zijn. 
 
Reacties 
De overgrote meerderheid van de reacties 
waren een uiting van opluchting en vreug-
de omdat er een internationaal akkoord is. 
Maar volgens sommige wetenschappers 
en bepaalde groepen gaat de tekst niet ver 
genoeg. Er zijn geen harde garanties dat 
het akkoord ook daadwerkelijk door vol-
doende parlementen wereldwijd zal ge-
steund worden. Hieronder toch een paar 
positieve voorbeelden. En dat zijn belang-
rijke signalen. 
 
Historisch akkoord 
Ondanks de kritische bemerkingen is het 
niet overdreven om te spreken over een 
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Canada, dat zich eerder niet aan de Kyoto 
doelstellingen hield, belooft nu om de 
CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen 
met 30% (t.o.v. 2005). 
 
De Verenigde Staten, de tweede grootste 
vervuiler van de wereld, belooft zijn uit-
stoot tegen 2025 met zo’n 28% te vermin-
deren (t.o.v. 2005). Ook dat is een ver-
hoogde inspanning ten opzichte van eer-
dere beloftes. 

China stoot bijna 1/4 van alle broeikas-
gassen uit. Het is dan ook een belangrijk 
signaal dat ze voor het eerst beloofden om 
de uitstoot te beperken. Tegen 2030 moet 
de “emissie-intensiteit” met 60 tot 65% 
verminderen t.o.v. 2005. Dat betekent dat 
even veel producten gemaakt worden met 
minder dan de helft van de energie. 
 
India wil tegen 2030 liefst 40% van zijn 
energie uit hernieuwbare bronnen halen. 

Sfeerbeelden van COP21 



2015 was een prima jaar voor windenergie. Wind leverde nog 

nooit zoveel elektriciteit als in 2015 omdat er veel windturbi-

nes zijn bijgekomen. 
 
Vlaanderen 
In Vlaanderen werden er vorig jaar 87 nieuwe grote windturbines 
gebouwd, samen goed voor 209 MW. Dit is de grootste toename die 
ooit is gerealiseerd in 1 jaar tijd! Daarnaast werd een klein aantal 
oude windturbines ontmanteld. Vlaanderen telt nu in totaal 380 
windturbines met een totaal vermogen van 794,6 MW, voldoende 
om zowat 490.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. De nieu-
we turbines werden vooral in de provincie Limburg (28 windturbi-
nes) en de havengebieden van Gent en Antwerpen (31 turbines) ge-
bouwd. (Bron cijfers: VWEA) 
 
Europa 
Ook in de rest van Europa groeide windenergie stevig. Met een groei 
van meer dan 6 %. Eind 2015 was er 142.000 MW windvermogen, 
waarvan 11.000 MW op zee. Voor de Belgische kust werden vorig 
jaar geen nieuwe turbines gebouwd. In de rest van de EU was er wel 
veel activiteit op zee. Van de 11.000 MW aan windvermogen dat nu 
op zee elektriciteit produceert, is meer dan 3.000 MW in 2015 in 
dienst genomen. Alle windturbines samen zorgen nu al voor meer 
dan 11% van het totale elektriciteitsverbruik van Europa (zowel voor 
gezinnen als de industrie). (Bron cijfers: EWEA) 
 

Wereldwijd 
Ook wereldwijd was de groei van windenergie nog nooit zo groot als 
in 2015. Eind 2015 stond er 432.000 MW aan windenergie wereld-
wijd. Om de cijfers te duiden: dit is 1.000 keer het vermogen van de 
kerncentrale Doel1. (Bron cijfers) 

De ontwikkeling van windenergie in 2015 
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▀ 

Opbouw windturbine Heikant, park BredeKop 

http://www.ode.be/windenergie/de-cijfers
http://www.ewea.org/statistics/european/
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2015/02/wind-energy-outlook-2015-could-total-installed-wind-capacity-reach-2000-gw-by-2030.html


Sinds 1 januari 2015 is er een nieu-
we Vlaamse norm voor dakisolatie. 
Een jaar later blijkt dat bijna 20% 
van de woningen nog steeds niet 
over dakisolatie beschikt.  
 
Dubbele besparing 
Sowieso zijn er voordelen aan dak-
isolatie: een besparing tot 30% op 
de verwarming, een premie van 
Eandis, een belastingvermindering 
van 30 % wanneer de werken uitge-
voerd worden door een aannemer, 
een verlaagd BTW-tarief voor een 
woning ouder dan 10 jaar. 
 

Infoavond 
Daarom organiseert Interwaas sa-
men met de Wase  gemeenten en 
met de Confederatie Bouw Waas-
land een samenaankoop voor dak-
isolatie (met of zonder plaatsing). 
 

Informatie en inschrijven via: 
www.waaslandklimaatland.be .  
 
Interwaas organiseert samen met 
Eandis informatieavonden. U krijgt 
technische informatie over het plaat-
sen van dakisolatie, over het verloop 
van de samenaankoop en informatie 
mbt financiële steunmaatregelen. Er 
waren reeds avonden in diverse ge-
meenten. Vanaf april volgen nog: 
 
12 april, Stekene, OC De Statie 
26 april, Kruibeke, gemeentehuis / 
brouwerij 
3 mei, Moerbeke, bibliotheek 
12 mei 2016, Waasmunster, GC 
Hoogendonck / Re-zaal 
(telkens van 19u30 tot 21u) 
 
Inschrijven voor de infoavond kan 
via www.eandis.be/energiefit 

▀ 
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Is uw dak al geïsoleerd? 

We gaven in november een 3-tal infor-
matiemomenten om  u het windpark 
Goeiende voor te stellen. We vroegen 
tevens de nodige vergunningen aan. 
 
We waren verheugd om de vele positieve 
reacties. Uiteraard waren er ook vragen 
en sommige mensen hadden bezorgdhe-
den. We blijven steeds bereikbaar voor 
verdere informatie! 
 
Ondertussen mochten we de milieu- en de stedebouwkundige vergunning 
ontvangen voor dit park. We verwachten dit park begin 2017 te realiseren 
en zo onze bijdrage te blijven leveren aan de uitbouw van windenergie! 

Windpark Goeiende 

 is vergund ! 

▀ 

http://www.waaslandklimaatland.be
http://www.eandis.be/energiefit
http://www.wasewind.be/onze-windparken/detail/goeiende


8 

 

Wase Wind in actie 

Wase Wind opent de deuren. We hopen u één van deze momenten te ontmoeten. 
 
Net zoals andere jaren ontvangen we ook dit jaar schoolkinderen en jongeren aan onze 
turbines. We laten hen graag kennis maken met de fascinerende wereld van windenergie. 
Voor de leerlingen van de lagere school is dat spelenderwijs. Leerlingen uit de middelbare 
scholen krijgen de kans om zelf proefjes uit te voeren die hen duidelijk maken hoe wind 
wordt omgezet in elektriciteit. 

 

Omdat er steeds meer scholen interesse hebben in dit aanbod, 
hebben we het aantal dagen en plaatsen dit jaar opnieuw uitge-
breid. Lagere scholen zijn (na afspraak) welkom op 25-26 april 
en 17 juni . Middelbare scholen verwelkomen we (na afspraak)
op 28-29 april en 6-7 oktober. 
 

Ook u, klant, coöperant of buur van onze windparken, 

geven we graag de gelegenheid om onze turbines te bezoeken. 

Of gewoon om kennis te maken met het Wase Wind-team. We 

ontvangen u graag met tijdens één van volgende momenten: 

 

 

Vrijdag 29 april 2016 - 17u tot 20u 
Windpark BredeKop, turbine Zwingelhoek, kruispunt Heikant en Moortelstraat in Zele 
 

Vrijdag 17 juni 2016 - 17u tot 20u 
Windpark Duikeldam, turbine Nobel, Hoge Watergangweg in Vrasene 
 

Vrijdag 7 oktober 2016 - 17u tot 20u 
Windpark Braemland, turbine Brabo, 
Kruibekesteenweg in Beveren 


