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Beste coöperanten, 
 

Het wordt een gewoonte dat onze nieuwsbrief goed gevuld 
is. Deze keer neemt het verslag van allerlei activiteiten een 
bijzonder grote plaats in. Niet alleen in de wereld is er veel 
gebeurd de afgelopen tijd. Ook bij Wase Wind: kinderen van 
de lagere school kwamen op bezoek naar aanleiding van de 
Internationale Dag van de Wind, de middelbare scholieren 
kwamen in oktober naar aanleiding van 10 jaar Wase Wind-
stroom, de Algemene Vergadering en de informatiemomen-
ten rond het windpark Goeiende. We kunnen, zonder over-
drijven, terugkijken op een heel gevuld jaar 2015.  
 
Ik schrijf dit voorwoord begin december. Dus ik weet nu nog 
niet wat het resultaat was van de klimaatconferentie in Parijs. 
Wat we wel al weten is dat onze eigen overheden tot nu toe 
falen om zich achter een wervelend project te scharen. Als 
alle Belgen dat voorbeeld volgen en hun eigen kleine belan-
gen boven de grote energie-veranderingen stellen zullen we 
allemaal samen verliezen ... Hopelijk hebben de grote we-
reldleiders meer toekomstvisie en ligt er eind december een 
krachtig nieuw en wereldwijd klimaatplan op tafel. Een kli-
maatplan dat ons en de komende generaties beschermt tegen 
te grote klimaatveranderingen. 
 
We kijken vol verwachting uit naar het volgende jaar. Hope-
lijk brengt het ons veel, heel veel hernieuwbare energie, we-
reldwijd. Namens de Raad van Bestuur en het Wase Wind-
team wens ik u een fijn jaareinde en een voorspoedig 2016. 
 
 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  

2 

http://www.wasewind.be


De Raad van Bestuur gaf een verslag van 
haar activiteiten tijdens het officiële ge-
deelte van de Algemene Vergadering. De 
financiële cijfers werden toegelicht door 
de Commissaris. Er was uiteraard vol-
doende tijd voor vragen. En daar werd 
goed gebruik van gemaakt. Het was een 
boeiende en positieve interactie die ge-
tuigt van de grote betrokkenheid van de 
coöperanten. Een fantastisch signaal! Alle 
agendapunten werden unaniem goedge-
keurd. 

Na het officiële gedeelte was er uiteraard 
ook tijd voor meer informatie over onze 
turbines, de werkzaamheden en het nieu-
we controlesysteem dat onlangs in ge-

bruik is genomen. Hierdoor kunnen we de 
werking van alle turbines op elk moment 
in één gemeenschappelijk systeem opvol-
gen. Daarnaast lichtten we de verschillen-
de activiteiten toe die Wase Wind heeft 
gedaan en nog plant.  
 
We gaven ook duiding bij de veranderen-
de heffingen en taksen op elektriciteit. U 
moet weten dat de nettarieven en hef-
fingen zijn gewijzigd op 1 januari, in juli, 
augustus én september. Gelukkig rekenen 
wij niet elke stijging aan. Zo bijvoorbeeld 
hebben we geen verhoging van het abon-
nement doorgevoerd, hoewel er een nieu-
we jaarlijkse heffing, namelijk de Bijdra-
ge Energiefonds, is bijgekomen. Alweer 
een voordeel voor de klanten van Wase 
Wind! 
 
De sfeer zat dan ook heel goed tijdens de 
afsluitende drink.  
Wie deze editie heeft gemist: afspraak 
donderdag 8 september 2016. 

▀ 

Aanpassing Algemene Voorwaarden 
 
De algemene voorwaarden die gelden bij de verkoop van onze Wase Windstroom zijn 
een beetje aangepast. Inhoudelijk verandert er niet veel. In artikel 5 wordt verduidelijkt 
dat het einde van de stroomlevering niet betekent dat men geen coöperant meer is.  
Artikel 12 gaat over de bescherming van de persoonsgegvens. De controlerende over-
heid heeft ons gevraagd om daar expliciet aan toe te voegen dat we de wet respecteren. 
Uiteraard doen we dat, en het is nu dus ook opgenomen in onze algemene voorwaar-
den. U vindt de nieuwe tekst in bijlage bij deze nieuwsbrief of op onze website. 
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Druk bijgewoonde Algemene Vergadering 

Redactie - De tweede donderdag van de maand september houdt onze coöpera-

tieve haar Algemene Vergadering. Telkens weer een belangrijk moment omdat 

elke coöperant zijn stem kan laten gelden. 



Redactie - Wase Wind wil de jeugd een zetje geven zodat ze kunnen investeren 

in energiebesparing. Daarom organiseerden we een wedstrijd waarbij de win-

nende jeugdverenigingen elk 500 euro ontvingen. Vlaams Minister van Ener-

gie, mevrouw Turtelboom was enthousiast supporter. 
  

Er zijn nog wel kwatongen die beweren dat “de jeugd van tegenwoordig” geen initia-
tief neemt. Wij zien dat anders! Jeugdbewegingen stralen een grote dynamiek uit en ze 
geven veel kinderen en jongeren een warme vriendengroep om in op te groeien. 
 
De lokalen waarin deze jeugdbewegingen hun werking organiseren zijn niet altijd even 
warm. Letterlijk dan! Het zijn dikwijls verouderde gebouwen die niet goed geïsoleerd 
zijn. Hoewel de jongeren van vandaag beseffen dat energiebesparing belangrijk is, 
ontbreken dikwijls de middelen om het ook in de praktijk waar te maken. 

 
Daarom wilden wij hen een handje helpen. De Raad van Bestuur van Wase Wind be-
sliste om een wedstrijd uit te schrijven. Elke jeugdvereniging in het werkingsgebied 
van Wase Wind kreeg de kans om 500 € te winnen. Er werd hen gevraagd om een 
voorstel te doen en ons te vertellen welke energiebesparing ze zouden kunnen realise-
ren. Daarnaast vroegen we ook om een educatief spel rond energie uit te werken.  

 

Wase Wind helpt jeugdverenigingen  

om energie te besparen 
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De winnende verenigingen, foto’s Krista Dieleman 



FOS De Schans in Beveren willen het 
warmteverlies ook beperken door de in-
gang af te schermen met plastic flappen en 
gordijnen. Slim bedacht! 
 
Met de zon op kamp 
De Gidsengroep Edelweiss uit Lokeren wil 
graag zon op kamp. Zij kijken naar een 
mobiele zonnepanelen waarop ze een koel-
kast kunnen aansluiten. Dat kan hen helpen 

om te vermijden dat voedsel op 
kamp bederft. Hoe ook dat een 
mooie besparing oplevert zullen ze 
aan hun leden op kamp duidelijk 
maken met een massabosspel. 
 

Zuinige koeling en verlichting 
De KLJ van Moerbeke-Waas 
denkt in de eerste plaats aan een 
nieuwe koelkast en vervolgens aan  
energiezuinige verlichting. Zij 

voorzien een spel rond energiebesparing 
maar ook rond windenergie. Ook de Chiro-
jongens van Staderas Belsele willen een 
nieuwe, energiezuinige koelkast in plaats 
van de verouderde energievreter. 
 
We hopen dat deze inspirerende voorbeel-
den ook andere verenigingen zal aanzetten 
om hun energieverbruik eens kritisch te 
bekijken. En uiteraard danken we alle 
groepen voor hun inspanning om energie te 
besparen en wensen hen een warm werk-
jaar toe! 
 

▀ 

We kregen zeer mooie voorstellen binnen 
en konden 9 jeugdverenigingen gelukkig 
maken met een financiële steun.  
 

Isolatie 
We merken dat warmte een grote vraag is. 
Chiromeisjes Sint-Martinus Beveren heb-
ben dringend nood aan nieuwe ramen met 
dubbele beglazing. Ze zullen niet alleen de 
tiptiens, maar ook de jongere groepen, 

warm maken voor energiebesparing met 
hun ecospel. Ook de KLJ van Haasdonk 
zoekt de warmte. Zij willen investeren in 
betere ramen en in een aangepaste verwar-
mingsinstallatie. In Zele investeert JC Ju-
venes in warmte door een folie achter de 
radiatoren te plaatsen. Zij voorzien tevens 
energiezuinige verlichting. KSA Sint-
Laurentius van Lokeren beseft eveneens 
dat ze veel energie - en dus kosten - kun-
nen besparen door ramen met dubbele be-
glazing. Deze wens komt door de steun 
van Wase Wind dichter bij.  
 
Slimme ingrepen 
Nog in Lokeren ondervonden de 
Scouts van Sint-Laurentius tot hun 
eigen verbazing dat een gepaste 
sturing van de verwarming het ener-
gieverbruik met maar liefst de helft 
kon verminderen. Zij willen nu ver-
der werken door ook de oude koel-
kast te vervangen. De scouts van 
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Onze windparken 

Zacht najaar 
Het najaar was bijzonder zacht dit jaar, met heel veel 
zonnige dagen. Er was dus volop hernieuwbare energie 
uit de zonnepanelen. De wind was minder van de partij. 
Normaal gezien brengt de herfst veel wind die de bla-
deren van de bomen rukt. Dit jaar vielen de blaadjes 
heel zacht en draaiden de turbines langzamer. De maand 

oktober bijvoorbeeld was de minst windrijke 
maand sinds de gedetailleerde metingen zo’n 30 
jaar geleden zijn gestart. November  bracht ge-
lukkig meer wind. Uiteraard hopen we op een 
windrijke winterperiode! 
 
Wiekinspecties en wiekonderhoud 
Elk nadeel heeft zo ook zijn voordeel. De wind-
luwe periodes zorgden er voor dat de wiekinspec-
ties bij de turbines van de windparken Duikeldam 
(langsheen de E34) en BredeKop (langsheen de 
E17) vlot konden verlopen. Deze werken kunnen 
immers alleen gebeuren als er weinig of geen 
wind is. Er waren gelukkig geen speciale schade-
gevallen op de wieken. 
 

10 jaar Braemland I 
Onze drie oudste windturbines van het park Braemland I 
langsheen de E17 in Kruibeke zijn dit jaar 10 jaar in 
dienst. In totaal produceerden ze in hun eerste 10 jaar 
meer dan 106 miljoen kWh elektriciteit. Sindsdien krij-
gen deze turbines geen financiële steun meer door groe-
nestroomcertificaten. Ze produceren op de meest voor-
delige manier 100% zuivere windstroom! 
 
Alles draait zijn gangetje 
Verder is er weinig bijzonder nieuws te melden van 
onze windparken. En dat is heel goed nieuws. Het is een 
teken dat onze windturbines het goed doen.  

Redactie - Onze windparken zijn en blijven onze 

bron van elektriciteit.  

▀ 6 

Wiekinspectie in  
Duikeldam 
Foto: Caroline Derde 



Goeiende : goeie wind op de goeie plaats 

matie beschikken. Daarom hebben we op 
drie verschillende momenten en locaties 
informatie gegeven over dit windpark. 
Het was voor ons aangenaam om het ver-
haal van windenergie en van Wase Wind 

te mogen vertellen aan 
een geïnteresseerd pu-
bliek.  
 
Het applaus en de reac-
ties achteraf stimuleren 
ons om met dit park ver-
der te gaan. In overleg 
met de coöperanten van 
Wase Wind, met de ge-
meente en met de buren 
van dit windpark Goei-
ende. 
 

Mocht u nog vragen hebben over dit 

windpark, aarzel niet ons te contacteren. 
▀ 

Redactie - Reeds meer dan 2 jaar leveren onze turbines van BredeKop, langs-

heen de E17 in Berlare en Zele, ons hun zuivere Wase Windstroom. In dezelfde 

lijn willen we nu graag 2 windturbines bij plaatsen.  

Het idee is niet nieuw. Samen met Elicio 
hebben we een vergunning aangevraagd 
voor 4 turbines die samen het windpark 
Goeiende zullen vormen. Het project is 
dus eveneens gelegen ten zuiden van de 
E17 in Zele, rechtover het 
industrieterrein in Loke-
ren. Het project voldoet 
aan alle strengen normen 
voor windturbines. 
 
Hieronder ziet u op het 
plan waar het windpark 
Goeiende zal ingeplant 
worden. De vier windtur-
bines zullen een mast-
hoogte hebben van 100 m. 
De rotordiameter zal 
maximaal 101 m zijn. 
Hierdoor kunnen de wieken maximaal 
50 m lang zijn. In elk geval is de maxima-
le tiphoogte (dat is als de wiek helemaal 
bovenaan staat) 150m.  
 
Met andere woorden: 
de turbines zullen sterk 
gelijken op de turbines 
van het park BredeKop 
waar ze naast zullen 
staan. 
 
Uiteraard vinden we 
het belangrijk dat de 
buren van het windpark 
over voldoende infor-
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Verspreid over de hele week ontvingen 
we meer dan 400 leerlingen van secundai-
re scholen uit de streek. Zij kregen van 
onze gidsen een rondleiding onderin de 
windturbine, hoorden het grotere verhaal 
rond windenergie en leerden met enkele 
praktische proefjes meer over elektriciteit 
en de werking van een windturbine. Tel-
kens weer doet het deugd om jongeren 
enthousiast te zien over hernieuwbare 
energie! 
 
Ook ’s avonds was de feesttent goed gevuld. Op woensdagavond nodigden we in samen-
werking met Interwaas de gemeenteraadsleden en leden van de milieuraden uit ons leve-
ringsgebied uit. Aan enkele van die gemeenten leveren we sinds 1 januari Wase Wind-
stroom. Maar we willen alle gemeenten betrekken bij onze toekomstvisie over groene 

energie in onze streek. Daarom zetten we ook graag onze 
schouders onder het project Waasland Klimaatland. 

Evelyn Wymeersch - Van 6 tot 9 oktober vierden we 

feest. Tien jaar geleden begonnen we Wase wind-

stroom te leveren aan onze eerste coöperanten - een 

half jaar nadat onze turbine Atlas in Kruibeke de eer-

ste kiloWattuur produceerde. Een ideaal moment om 

samen met onze coöperanten en sympathisanten terug 

te blikken én vooruit te kijken. 

10 jaar Wase Windstroom: 

dat verdient een feest ! 
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▀ 

 
Donderdagavond waren parochiemedewerkers uit ons 

leveringsgebied te gast. Karel Malfliet van Ecokerk legde de link tussen hernieuwbare 
energie en de nieuwste encycliek: zorgen voor onze planeet en voor de huidige en toe-
komstige generaties. 
 
We sloten de feestweek af met een receptie voor onze coöperanten en buurtbewoners. 
Een 300-tal mensen vierden mee, waaronder ook Vlaams Minister voor energie Annemie 
Turtelboom. De minister sprak haar engagement uit om volop in te zetten op hernieuw-
bare energie. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen! 
Als aandenken kreeg iedereen een pot honing mee van imker en Wase Wind- coöperant 
van het eerste uur, Leon Pilaet (Eekbergstraat 45, Sint-Gillis-Waas). De link tussen bijen 
en Wase Wind? Neem eens een kijkje onder onze turbines, waar insecten welkom zijn bij 
de speciaal voor hen gezaaide bloemen.  
 
We zijn jullie, onze coöperanten en sympathisanten, 
dankbaar voor de afgelopen 10 jaar en kijken uit 
naar wat de volgende 10 jaren zullen brengen! 

9 

De foto’s op deze pagina’s: Krista Dieleman en Evelyn Wymeersch 



Chris Derde - Het voorbije anderhalf jaar daalde de 

prijs voor diesel aan de pomp met 20% en voor 

stookolie zelfs met 40%. Over dezelfde periode steeg 

de elektriciteitsfactuur en keurde de Vlaamse rege-

ring nog een bijkomende heffing vanaf 1 maart 2016 

goed. Wat is er gaande? 

 
De olieprijs op de wereldmarkt staat de voorbije 
jaren onder druk. Daar spelen heel wat factoren, 
onder meer de extra ontginning die in de Verenig-
de Staten beschikbaar kwam door het aanboren 
van schalie-olie. Dit zette het marktaandeel van 
de andere olieproducerende landen onder druk 
met prijsverlagingen tot gevolg. De prijs van 
aardgas daalde eveneens. Olie en gas staan in 
voor de helft van de wereld energievraag.  
 
Van elektriciteit wordt wel eens gezegd dat het 
een edele energievorm is omdat ze zich makkelijk 
laat gebruiken. Kan je een stofzuiger of keukenro-
bot voorstellen met een benzinemotor? Een con-
structeur van een elektrische auto maakte een 
hilarisch reclamespotje met die insteek (http://
bit.ly/1MTfvlj). Elektriciteit is dus meer waard 
dan een vergelijkbare hoeveelheid energie uit 
diesel, benzine of gas.  
 

De groothandelsprijzen voor diesel en elektriciteit liggen, 
uitgedrukt  per kWh, niet ver uit mekaar. Toch kost elektri-
citeit voor thuisgebruik per kWh het dubbele van diesel 
aan de pomp. Niet zo gunstig dus om elektrisch te rijden of 
toch? Gelukkig wel zoals blijkt uit de tabel hiernaast. Elek-
trische auto’s gebruiken slechts één vijfde van de energie 
nodig voor een dieselwagen. Bovendien geeft de Vlaamse 
overheid een korting op de aankoop van een elektrische 
auto (hoe goedkoper de auto, hoe hoger de premie!) en een 
lage verkeersbelasting.  

 

Dure elektriciteit, 

goedkope diesel? 
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Hernieuwbaar of niet? 
Kindertekening  
Dag van de Wind 2015 



De som van accijnzen en BTW samen is ongeveer even 
hoog voor elektriciteit als voor diesel. Wat wel een ver-
schil maakt is de uitbouw en het onderhoud van het elek-
triciteitsnetwerk. Dat maakt ruim 1/3 van de elektriciteits-
factuur. Door historische keuzes betalen we voor die in-
frastructuur een hoge vergoeding.  
 
Daarnaast hebben onze Vlaamse en federale regeringen 
ervoor gekozen om de financiering van groene energie, 
energiebesparing en sociale maatregelen bijna volledig op 
de elektriciteitsfactuur te leg-
gen. Op olieproducten en gas, 
die meer dan de helft van de 
Belgische energievraag uitma-
ken, worden er geen bijdragen 
gerekend om bv de isolatie-
premies of energie-efficiëntie  
te financieren. 
 
De MINA-raad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) 
vraagt in een recent advies om die tendens te keren. Een 
taks-shift van heffingen op elektriciteit naar bijdragen op 
gas, diesel en benzine. Volgens de Raad is er daardoor 
een grotere stimulans voor energiebesparing. Minder  
olie, gas en kolen gebruiken zorgt voor minder fijn stof in 
de lucht en minder CO2. Minder olie gebruiken is ook 
goed voor onze handelsbalans en vermindert de transfers 
naar vaak weinig democratische regimes. 
 
We sluiten ons als Wase Wind aan bij de oproep van de 
MINA-raad voor een betere verdeling van taxen over de 
verschillende energievormen. We vragen de toepassing 
van het principe dat de vervuiler betaalt, concreet een 
verschuiving van taxen naar vervuilende energievormen.  
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Personenwagen  elektrisch diesel 

prijs voor 1 kWh 23 ct€ 11 ct€ 

aantal kWh per km 0,17 0,70 

prijs per 100 km 4 € 8 € 

Elektrisch voertuig op 
Wase Wind-stroom 
Foto: Chris Derde 



 

Wase Wind in actie 

12 

Wase Wind kwam de voorbije maanden verschillen-
de keren positief in het nieuws. Recent nog met de 
vergelijking van de elektriciteitsprijzen in Het 
Nieuwsblad. Daaruit bleek dat Wase Wind heel 
goed scoort. We waren net niet de allergoedkoop-
ste. Maar bij die allergoedkoopste werden bemer-
kingen gemaakt. Immers, deze bedrijven hanteren 
voor hun trouwe klanten vaak hogere tarieven. Dat 
is bij Wase Wind nooit zo. Bij ons hebben trouwe 
klanten hetzelfde gunstige tarief als nieuwe klanten. 
 

TV Oost maakte een mooie reportage over de festi-
viteiten rond 10 jaar Wase Windstroom en 10 jaar 
windpark Braemland I in Kruibeke. In deze reporta-
ge kwam o.a. één van de jongeren aan het woord 
die onze windturbine bezocht met zijn klas. 
www.tvoost.be 
Ook de nieuwe vergunningsaanvraag voor het wind-
park Goeiende haalde meermaals de krant (o.a. 
Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws). 

 
 
Wase Wind was in juni aanwezig op de dag “Groen 
is Leuk” in Bazel en op de feestmarkt begin augus-
tus in Sint-Gillis-Waas. In oktober kon u ons ont-
moeten in Sint-Niklaas tijdens de Wase beurs voor 
duurzaam en ecologisch (ver)bouwen.  

Turbine Annehei, foto Filip Audenaert 

http://www.tvoost.be/nieuws/wase-wind-trekt-al-vijftien-jaar-aan-de-kar-van-de-windenergie-19004

