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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 
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9170 Sint-Gillis-Waas  
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Beste coöperanten, 
 

 Bij elke jaarwisseling kijken we graag eens achterom. Er is 
een drang om het voorbije jaar te vatten, soms in de vorm 
van cijfers en scores. Ook bij Wase Wind hebben we wat 
cijfers die kunnen tellen. 
  
Begin december waren we met 1.888 coöperanten. In 2014 
leverden we ongeveer 16.000.000 kWh elektriciteit. We 
kijken hoopvol vooruit: vanaf 1 januari zijn 7 gemeenten 
klant van Wase Wind, en wellicht zullen we in 2015 onze 
2.000ste coöperant mogen verwelkomen. 
 
Het voorbije jaar waren er veel mensen die Wase Wind 
leerden kennen op één van onze activiteiten. Dag van de 
Wind, Open Bedrijvendag, Wase Wind in Waasland Shop-
ping Center, op bezoek met de vereniging, het bedrijf, …  
In totaal bezochten meer dan 3.000 mensen onze turbines.  
 
Er was dit jaar ook tijd voor ontspanning. Zoals onlangs de 
barbecue onder de wieken van onze turbine Brabo, met 
bijna 200 deelnemers. Het aantal vragen van u als coöpe-
rant en van andere geïnteresseerden was moeilijk bij te 
houden, maar het was aangenaam om opnieuw te voelen 
hoe u begaan bent met Wase Wind en onze turbines. 
  
Namens de Raad van Bestuur en het Wase Wind-team 

wens ik u een fijn jaareinde en een voorspoedig  2015. 
 
 
Kris Aper, 
Voorzitter Wase Wind cvba 
 

http://www.wasewind.be


Het zit in onze genen om te zorgen voor mens en omgeving.  
We zijn dan ook trots dat onze manier van werken sinds 11/09/2009 is erkend 
volgens de internationale en Europese milieumanagementnormen ISO 14001 
en EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 
 
In onze milieuverklaring 2014 geven we de actuele beschrijving van onze activiteiten, 
onze engagementen en de maatregelen die we nemen om onze milieu-impact blij-
vend te verlagen. Het document bevat eveneens een geactualiseerd verloop van 
onze milieuprestatie-indicatoren. U kan alles nalezen op onze website.  
 
De zorg voor mens en omgeving vertaalt zich in een aantal concrete engagementen. 
We blijven streven naar een steeds dalende invloed op het leefmilieu en steeds bete-
re omstandigheden voor de natuur. We voorzien daarvoor de nodige mensen, mid-
delen en technologie. Dat laat ons toe om de risico’s en impact van onze activiteiten 
te beperken en maximaal zuivere windstroom te winnen uit de beschikbare wind. 
 
 
Vervoer 
Er is een elektrische auto aangekocht door Fortech  
Studie waarmee een deel van de verplaatsingen gebeu-
ren. Daarnaast wordt het aantal kilometers van woon-
werkverkeer beperkt doordat veel collega’s met de 
(elektrische) fiets naar het werk komen.  
 

 
Uitbating turbines 
Tot vandaag heeft elk type turbine haar eigen be-
heersoftware. Recent hebben we echter een soft-
warepakket aangekocht waarmee we de werking 
van alle turbines in één oogopslag zullen zien. 
Binnenkort maken we daarmee ook meer gedetail-
leerde analyses. Dit samen met het preventief on-
derhoud van onze turbines zal er voor zorgen dat 
er meer elektriciteit kan gemaakt worden. 
 

Natuur 
Werken aan een verbeterde biodiversiteit is niet een-
voudig. Toch hebben we met de inzaaiing van vlinder-
vriendelijke bloemen een belangrijke stap in de goede 
richting gezet. Aangezien de inzaaiing nog recent is, is 
het resultaat nog niet overal goed zichtbaar, maar toch 
zijn er al vlinders waargenomen rond onze turbines. Dat 
zie je op deze foto, gemaakt door Jurgen Couckuyt aan 
onze turbine Zwingelhoek (Zele).  

 

EMAS : we steken de handen  

uit de mouwen! 
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http://www.wasewind.be/emas


De Open Bedrijvendag duurde bij ons van donderdag tot 
en met zondag, 4 dagen dus. Zoals gewoonlijk kreeg de 
jeugd voorrang. En er was, onder de wieken van onze 
turbine Brabo, tijd voor debat en voor feest. 

Open bedrijvendag 2014 
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Donderdag en vrijdag kon-
den 300 scholieren kennis 
maken met windenergie als 
één van de duurzame ener-
gievormen voor de toekomst. 
Het programma was volledig 
op het leerplan afgesteld.   

De jongeren konden zelf zien 
hoe een turbine werkt. De tand-
wielkast, de generator, vier of 
toch beter drie wieken ....  
Het bezoek aan de turbine zelf, 
onder leiding van één van onze 
fantastische gidsen, is en blijft 
uiteraard het hoogtepunt van de 
dag. 
 
Donderdagavond konden onze 
coöperanten een informatie-
avond bijwonen over “Energie nu 
en morgen”.  
 

Zaterdag was het feest onder de 
wieken van onze turbine Brabo. 
Het slechte weer buiten kon de 
gezellige barbecue in de ver-
warmde tent niet verstoren . 
 
Gino Van Moer leidde het hele 
weekend in goede banen en zet 
zijn talent nu in als vrijgestelde 
van KLJ. 



▀ 

Op zondag 5 oktober kwamen ongeveer 1.800 bezoe-
kers naar de Opendeurdag. Onze gidsen hebben hun 
beste beentje voorgezet en konden jong en oud op de 
gepaste wijze in groepjes toelichting geven over wind-
energie.  
Er was voor elk wat wils met een tentoonstelling, een 
bezoek in de turbine, gekke fietsen, elektrische voertui-
gen, en uiteraard veel amusement voor de kinderen.  
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Steve Vertongen demonstreerde zijn mini-turbine die 
hij maakte in het kader van zijn eindproef en hij kon op 
veel belangstelling rekenen. 



We kennen het allemaal: een toestel kie-
zen uit de vele merken en types ...  
een hele klus! Gelukkig kunnen we ons 
ook richten op het energielabel.  
 
En onlangs lanceerde de Bond Beter Leef-
milieu (afgekort BBL) een applicatie die 
het energielabel vertaalt in 
een concrete energiekost en 
in euro’s  besparing op het 
verbruik. De app heet 
Ecogator en werd samen 
met een aantal Europese 
organisaties ontwikkeld. 
 
Mede dankzij de invoering 
van de energielabels zijn de 
toestellen vandaag veel 
energiezuiniger geworden. 
Volgens BBL verbruikt een 
koelkast met het A+-label 
vandaag bijna 3 keer zoveel elektriciteit 
als een gelijkaardig toestel met een A+++-
label. Het is dus zeker nuttig om daarmee 
rekening te houden bij uw aankoop. Zowel 
voor het milieu, als voor uw portemonnee.  
 
Over de levensduur kan het verbruik van 
een A+++-ijskast bijvoorbeeld honderden 

euro’s goedkoper zijn. 
 
Door een label te scannen zie je met de 
app onmiddellijk de energiekost van koel-
kasten, diepvriezers, droogkasten, was-
machines, vaatwassers, verlichting en 
televisies. De app is beschikbaar voor 

zowel iPhone als Android-
telefoons. 
 
Heb je geen toestel waarop 
je deze app kan installeren? 
Geen nood: je kan via de 
website www.topten.be 
onmiddellijk de meest ener-
giezuinige toestellen vin-
den. Op topten.be kan u 
vaatwassers, koelkasten, 
droogkasten, TV’s, printers, 
verlichting en zelfs auto’s 
vergelijken. Daarbij wordt 

telkens informatie gegeven voor een groot 
aantal modellen. Ook deze website is ont-
wikkeld in samenwerking met BBL. 
 
Op de website www.topten.be wordt even-
eens een kwaliteitsscore gegeven aan de 
leveranciers van groene stroom. Het zal u 
niet verwonderen dat Wase Wind de maxi-
male score behaalt! 

▀ 

www.ecogator.be 
 

www.topten.be 

 

 

 

Juist energielabel 

= 

Euro’s besparen 

Meer weten? 
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Stroomtekort? 

Waarom, wanneer en hoe vermijden? 

Wat is er aan de hand? 

In ons land vragen we gemiddeld een hoe-
veelheid elektriciteit met een vermogen 
van 10 GW (GW= giga Watt = 1.000 MW). 
Op koude winteravonden is er nood aan 
meer verlichting en verwarming en stijgt 
de piekvraag naar 13,5 GW. In 2012 zag 
de elektriciteitsproductie er nog zo uit zo-
als getoond in de figuur hierboven. 
 
Tot kort geleden kwam de helft van onze 
elektriciteit uit nucleaire centrales (6 GW). 
Begin dit jaar werden de reactoren van 
Doel 3 en Tihange 2 (samen 2 GW) stilge-
legd want de scheurtjes in de reactorwan-
den vormden mogelijks een te groot risico.  

 
 
Ook vandaag is het nog 
niet zeker of ze ooit nog 
herstart worden. Op 5 
augustus viel ook de 
nucleaire centrale Doel 4 
(1 GW) stil.  
 
Dus, bijna een kwart van 
de gebruikelijke produc-
tie capaciteit in België is 
onverwacht stil gevallen. 

Uiteraard is de het productiepark daar niet 
op voorzien. Temeer omdat altijd werd 
gedacht dat de nucleaire centrales heel 
betrouwbaar elektriciteit leverden en de 
kernuitstap gefaseerd zou gebeuren.  In 
Europa is er momenteel ook een overca-
paciteit, wat de investering in nieuwe cen-
trales bemoeilijkt. 
 
Toch is dit geen reden tot paniek. Door het 
stilvallen van de nucleaire centrales draai-
en andere centrales meer uren. Met de 
resterende centrales en, indien nodig, 
invoer uit de buurlanden kunnen we 
voldoen aan de vraag van 13,5 GW. 

Deze zomer ontving u van ons reeds duidelijke informatie over dit thema. 
Dit kan u nog altijd nalezen op onze website. Maar omdat het brandend 
actueel blijft, toch ook in deze nieuwsbrief wat informatie en tips. 
 
Op deze pagina een woordje over de oorzaak. Op de volgende pagina’s 
waar u de toestand kan opvolgen en vooral: hoe u zelf kan helpen om een 
tekort te vermijden! 
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Of er een stroomtekort kan dreigen hangt af van de om-
standigheden. Het elektriciteitsverbruik is groter op een 
koude winteravond. Ook de productie van zonnestroom en 
windstroom zijn weersafhankelijk. Er dreigt een tekort als 
de productie van elektriciteit (alle bronnen samen) kleiner 
is dan het verwachte verbruik.  
 
De beschikbare productiemogelijkheden en de invoer
(uitgedrukt in een vermogen in GW = 1.000 MW) zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus, zelfs als er geen zuchtje wind is (zelfs niet op zee) en 
er geen zon is, hebben we voldoende elektriciteit om een 
normaal piekverbruik te dekken. Uiteraard kan het verbruik 
oplopen of kunnen er centrales bijkomend onbeschikbaar 
zijn. Een voorbeeld daarvan zagen we onlangs door de 
brand nabij het hoogspanningsstation van de Tihange 3. 
 
Elia, de beheerder van het hoogspanningnet, heeft een 
beeld van wat elke installatie zal produceren. Daarnaast 
heeft Elia ook inschattingen van het verwachte verbruik. 
Een eventuele waarschuwing van een stroomtekort komt 
dan ook van Elia. 
 
Als de productie, samen met de invoer, kleiner is dan het 
verwachte verbruik zal Elia een waarschuwing geven. Een 
week op voorhand al kan Elia een inschatting maken. Ui-
teraard wordt de inschatting preciezer naarmate het tijdstip 
dichter bij komt. De informatie wordt gegeven op de websi-
te www.offon.be. Wellicht zullen ook ander media zoals 
kranten, radio en tv u op de hoogte houden. 
 
Voor concrete informatie over de afschakelgebieden kan u 
ook terecht op onze website. U vindt er de informatie die 
de netbeheerders ter beschikking hebben gesteld tot op 
straatniveau. Let op, sommige straten zijn opgedeeld en 
komen in meerdere afschakelzones voor. 

 

Dagelijkse informatie : 

www.offon.be 

8 

gas, kolen, biomassa 7 GW 

nucleair 3 GW 

import 3,5 GW 

pompcentrale Coo 1,3 GW 

windenergie 1,8 GW 

zonnestroom 2,8 GW 

▀ 

http://www.wasewind.be/ik-ben-klant/storingen


is het ook van belang dat u uw verbruik 
regelt in de tijd. Als elk van de 3,4 mil-
joen gezinnen in België 100 Watt min-
der verbruikt op het ogenblik dat er een 
tekort zou kunnen ontstaan, dan sparen 
we 340 MW uit! Dat is al bijzonder veel. 
Sommige huishoudapparaten zoals 
strijkijzers, stofzuigers, afwasmachines 
of droogkasten verbruiken veel stroom. 
Het gebruik van deze toestellen uitstel-
len helpt aanzienlijk! 
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Ook u kan meewerken om  

afschakeling te voorkomen 

Deze waarschuwing is één van de maat-
regelen die Elia neemt. Daarnaast heeft 
Elia de controle over een aantal centra-
les, de zogenoemde “strategische reser-
ve”. Dit zijn elektriciteitscentrales die snel 
en op vraag van Elia bijkomende elektrici-
teit kunnen leveren. Daarnaast zijn er ook 
grote, industriële verbruikers waarmee 
Elia een overeenkomst heeft om, in geval 
van tekort, hun verbruik te beperken. Tot 
nu toe waren we in België gewoon om 
enkel te regelen aan de kant van produc-
tie. De productie werd steeds aangepast 
aan het verbruik. Vandaag zijn we ons 
meer dan ooit bewust van de mogelijkhe-
den die er zijn om ook het verbruik aan te 
passen. 
 
En ook u kan een heel grote bijdrage 
leveren! 
 
De grafiek hiernaast is een detail uit een 
figuur die de CREG onlangs presenteerde 
over het voorkomen van het piekverbruik. 
De verschillende curven zijn de opeenvol-
gende jaren. De rode verticale lijn is 100-
uur-lijn. De piek links van deze lijn geeft 
de piekverbruiken weer.  
 
Op deze grafiek kan u zien dat we de te 
mijden 13,5 GW vermogensvraag  quasi 
nooit nodig hebben en zelfs 13 GW halen 
we minder dan 0,01% van de tijd. Bijko-
mend goed nieuws is dat het percentage 
van de tijd waarin we een extreme piek-
vraag hebben, jaar na jaar is gedaald. 
Dus, de piek in het verbruik beperken is 
voor ons allemaal samen veruit de meest 
goedkope oplossing. 
 
Ook u kan daar aan meewerken! 
 
Uiteraard is het best dat u altijd zo weinig 
mogelijk verbruikt. Dat spaart extra kWh-
en uit. Maar om de avondpiek te beperken 

Gezinnen kunnen  

het verschil maken 

Bron: CREG 

▀ 



Chris Derde — Dezer dagen, 10 jaar terug waren we 
bezig met de bouw van onze eerste drie windturbines van 
Braemland I. De kabels, toegangswegen en kraanplaat-
sen waren aangelegd. ’t Was wachten op de palenboor-
machine om aan de fundering te beginnen. Daarop zou-
den we in de lente van 2005 de op dat moment grootste 
windturbines in de Benelux bouwen. De grootste… het 
was er ons vooral om te doen windturbines te bouwen die 
zoveel mogelijk zuivere windstroom zouden produceren. 

  
Onze DeWinds hebben de 
verwachtingen ingelost. Het 
was onze Atlas die op zater-
dag 2 april 2005 de eerste 
kWh in het net injecteerde. 
De vreugde was groot. Vijf 
jaar eerder waren we gestart 
met onze plannen om wind-
turbines te realiseren. Het 
vergunningentraject kende 
vele hobbels en soms diepe 
dalen. Velen opperden dat 
het allemaal niet realistisch 
was, dat het zot was om hier 
windturbines te bouwen, dat 
hernieuwbare energie nooit 
een wezenlijke bijdrage zou 
leveren voor onze energie-

behoeften, dat er bij ons te weinig wind is, dat…  
 
De grootbanken bij wie we langs gingen voor financiering 
zagen onze plannen niet zitten: te risicovol. Hoe het hen 
vergaan is de voorbije jaren weten we intussen ook. 
 
Toch konden we rekenen op een groeiende schare men-
sen die ons project een warm hart toedroegen, die wilden 
meebouwen aan windenergie. In 2004 waren dat de eer-
ste 170 coöperanten Wase Wind en Fortech, Triodos 
Bank, lokale ondernemers en ondernemingen die ons 
hielpen bij de bouw. We hadden in mei een eerste memo-
rabel openingsfeest in Kruibeke waar KLJ-ers kwamen 
vendelen en wimpelen. Het was een deugddoend feest 

 

Naar 100% hernieuwbaar 

 

Samen  

met u  

gaan we  

er voor! 
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zoals we er later nog meer mochten genieten. Maar voor-
al zijn we erin geslaagd in onze regio windstroom op te 
wekken en te leveren aan de beste voorwaarden aan 
steeds meer coöperanten - klanten. 
 
Toen we in 2000 pionierden met projectontwikkeling van 
Braemland I, kwam in Vlaanderen minder dan 0,5% van 
de elektriciteit uit groene bronnen. In 2014 is dat 15% 
geworden. Wij hebben niet de ambitie om de grootste te 
worden, wel om de motor te zijn naar 100% hernieuwba-
re energie in ons Waasland en Scheldeland. Opnieuw 
lijkt dat een zotte onhaalbare ambitie. We weten dat het 
technisch mogelijk is en dat we daarvoor ook stroom uit 
hernieuwbare bronnen zullen moeten importeren. Dat we 
stroom zullen uitwisselen met onze buurlanden en zelfs 
het noorden van Afrika. Nu komt vanuit Afrika steeds 
meer olie die een verscheurende impact heeft op de loka-
le gemeenschappen en enorme vervuiling teweegbrengt. 
 
De Klimaatzaak is vandaag prominent in 
de media aanwezig. Onze minister van 
leefmilieu doet een oproep om elk onze 
bijdrage te leveren. Minder energie ver-
bruiken, kiezen voor groene stroom. 
Maar er is veel meer te doen en de ver-
antwoordelijkheid van onze verkozen 
politici. Zij kunnen wetten en decreten 
maken die de lasten op arbeid verschui-
ven naar belasting op verbruik en milieu-
vervuiling. Dan kunnen bedrijven hier 
competitief blijven produceren en zorgen 
voor jobs.  
 
Durven onze beleidsmensen te raken 
aan de belangen van de olie, gas en 
nucleaire industrie die nog steeds 
massale subsidies genieten?  
Of zal onze minister van energie toch 
windturbines stil zetten om de win-
sten op nucleaire centrales te vrijwa-
ren? 
 

 

 

Naar 100% hernieuwbaar 
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▀ 
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De coöperanten van Wase Wind zijn wakkere bur-
gers. We kregen van verschillende mensen de 

opmerking dat bij de storting van het dividend de 
verkeerde datum was meegegeven. Maar u mag 
gerust zijn, het dividend dat u heeft ontvangen is 

weldegelijk de verdeling van de winst van het 
boekjaar 2013-2014. 
 

 
De namen van de turbines van de windparken 
Duikeldam (in Vrasene en Sint-Gillis-Waas) en 
BredeKop (in Berlare en Zele) staan sinds kort te 
lezen op de turbine zelf. Op die manier is het voor 
iedereen duidelijk waar pakweg de “Zwingelhoek-
molen” staat of “Reinaert”. 
 
 

 
Nieuwjaar zal in een aantal gemeenten voor een 
bijzonder sfeer zorgen. Vanaf 1 januari 2015 is de 
elektriciteit voor de straatverlichting en de gemeen-
telijke gebouwen afkomstig van onze windturbines! 
Dus, woon je of kom je in Berlare, Zele, Beveren, 
Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene of Moerbeke, 
weet dan dat je in goed gezelschap bent. 

 

Wase Wind weetjes 


