
Beste Coöperant,

Als de lente doorbreekt is ook Wase Wind van de partij met boeiend en interessant nieuws. Op 
31 maart 2010 eindigt ons boekjaar en, zonder dat we reeds alle cijfers definitief kennen, kunnen 
wij u nu al melden dat wij ook dit boekjaar opnieuw met winst zullen afsluiten.

Met Wase Windstroom hebt u de juiste keuze gemaakt en blijft u genieten van “echt vaste” prijzen, 
wat er ook gebeurt met de toeslagen en tarieven van distributie en transport.  En we willen u 
ook bijstaan in het verlagen van de totale energiefactuur door energie te besparen. In deze 
nieuwsbrief aandacht voor rationeel energiegebruik (REG) met een artikel over de elektrische 
auto : dichter bij dan we denken.

Nieuwe klanten blijven toestromen en in deze nieuwsbrief laten we graag de Wase Werkplaatsen 
vertellen waarom zij coöperant zijn geworden.
  
Wase Wind cvba zal ook het nieuwe Duikeldamproject van Fortech in Vrasene en Sint-Gillis- Waas 
mee financieren zodat nog meer gezinnen en bedrijven kunnen genieten van Wase Windstroom. 
Om de verdere ontwikkeling van Wase Wind op het goede spoor te houden, hebben wij versterking 
gezocht en gevonden. Sinds 1 februari is Joost Huylenbroeck in dienst als spilfiguur en centraal 
aanspreekpunt voor de hele Wase Wind administratie. Liesbet Goossens, die ons gedurende drie 
jaar een dag per week tijdens haar studies heeft geholpen, staat sinds kort voor de klas. Dank u 
Liesbet en veel succes ! 

We hopen Liesbet in de toekomst nog dikwijls te ontmoeten tijdens één van onze activiteiten.  Op 
15 juni vieren we de Dag van de Wind. Scholen kunnen dan de windturbines bezoeken (wel op 
voorhand aanvragen). Ter gelegenheid van de Open Bedrijvendag op zondag 3 oktober is iedereen 
welkom aan de windturbine Brabo in Melsele (meer hier over in onze volgende nieuwsbrief).
Dank aan de steeds groeiende familie van coöperanten voor het vertrouwen dat u stelt in ons 
beleid en onze aanpak.   

Jef Verstraeten

Lente 2010

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’

Open Deur : Wase WinD - FOrtech

15 juni : Op de Dag van de Wind kan je met de klas de turbines bezoeken.  
            enkel na afspraak via info@wasewind.be of 03 707 19 01

3 oktober : Open Bedrijvendag : meer informatie vindt u in volgende nieuwsbrief.



Het windpark “Duikeldam” is 
vergund! Dit is bijzonder goed 
nieuws voor wase wind.

Het park Duikeldam omvat 4 
windturbines, ten zuiden van 
de expresweg e34 in de (deel)
gemeenten Vrasene en sint-
Gillis-waas. De turbines zullen 
een masthoogte hebben van 
ongeveer 103m. De wieken zullen  
45m lang zijn, of anders gezegd, 
een rotordiameter van 90m. 
Hiermee zullen de turbines groter 
zijn dan de turbines van het park 
braemland, maar dat zal niet echt 
merkbaar zijn. 

Het gaat goed met windenergie 
in de wereld. steeds meer 
windturbines zorgen voor zuivere 
elektriciteit. in europa werd vorig 
jaar meer dan 10.100 Mw aan 
windturbines geïnstalleerd. Dat 
was ongeveer 39% van alle 
nieuw geïnstalleerde capaciteit 
(ter vergelijking de tweede meest 
gebouwde zijn gascentrales: 26%). 
Opnieuw kende windenergie een 
steile groei. Het is nu reeds vele 
jaren na elkaar dat de jaarlijkse 
groei groter is dan 20%! 
Ook in zee (offshore) wordt de 
wind steeds meer benut. 
in Vlaanderen was er vorig jaar 
een flinke toename van het aantal 
windturbines. Op zee werden 
6 turbines gebouwd (project 
C-Power), goed voor 30 Mw en 
op land kwamen er 38 turbines bij. 
Momenteel heeft Vlaanderen bijna 
240 Mw aan windvermogen.

Op dergelijke hoogte is het immers 
moeilijk om de omvang van de 
wieken te schatten.

De turbines zullen ook krachtiger 
zijn (een vermogen van 2,3 Mw 
per turbine) en elke turbine zal dus 
meer energie uit de wind kunnen 
halen dan een turbine van het 
braemland-park. De Duikeldam-
turbines zullen genoeg elektriciteit 
leveren voor meer dan 5.000 
gezinnen! wase wind heeft haar 
steun toegezegd aan dit project 
dat door fortech gebouwd en 
uitgebaat zal worden. Dat betekent 
dat Wase Wind mee financiert en 

de stroom  kan leveren aan haar 
klanten.

Het is nog even wachten op 
de bouw van de turbines. De 
prijsvraag voor de aankoop van 
de turbines loopt evenals overleg 
met de netbeheerder voor de 
elektrische aansluiting op het 
openbaar net. we verwachten dat 
we komende winter kunnen starten 
met het plaatsen van de kabels en 
aanleg van de toegangswegen. 
in het voorjaar van 2011 volgen 
de funderingswerken en opbouw 
van de turbine om in de zomer in 
productie te gaan.

Duikeldam

Wind in cijfers
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r€G: rijden in de (nabije) toekomst

elektrische voertuigen zijn 
momenteel hot, overal in het land 
worden laadpalen ingehuldigd, 
iedere constructeur werkt aan 
een elektrisch model en op het 
laatste autosalon was er zelfs 
een heus testparcours voor deze 
(prototype)wagens (Mini e-cooper, 
Tesla roadster, Mitsubishi i-MieV, 
Volvo C30,…) . De vraag is hoe 

snel elektrische wagens in het 
straatbeeld zullen opduiken? en 
hoe milieuvriendelijk ze zijn?
Deze laatste vraag is 
gemakkelijkst te beantwoorden. 
De milieu-impact is afhankelijk 
van de milieu-impact tijdens de 
productie van de elektriciteit 
waarmee de voertuigen worden 
aangedreven. een elektrisch 
voertuig aangedreven op wase 
windstroom is uiteraard zeer 
milieuvriendelijk. immers bij de 
productie van wase windstroom 
met de windturbines komen geen 
schadelijke gassen vrij, geen 
afvalstoffen, geen afvalwater, 
geen CO2, …
we maken als voorbeeld de 
vergelijking voor een Mini-Cooper 
D. Deze auto is beschikbaar als 
benzine- (of diesel) versie en 
binnenkort ook als elektrische 
auto. Deze is reeds getoond op 
het laatste autosalon.
De zuinigste dieselversie  van 
deze wagen verbruikt 3,5 à  
4,7  l / 100km  en stoot ongeveer  
104 gr CO2/km uit. Deze cijfers 
worden enkel onder de meeste 
gunstige condities gehaald, 
in realiteit is het meer. De 
brandstofkost van deze auto is zo’n 
5 € / 100 km (huidige prijzen).
Van de elektrische variant 
zijn nog geen gedetailleerde 
verbruikscijfers bekend, maar als 

we naar gelijkaardige auto’s kijken 
is 150wh/km een realistisch 
cijfer, dus een brandstofkost van 
ongeveer 2,9€/100 km.
Dat is slechts de helft van de 
diesel-variant! in het geval van 
wase windstroom is de CO2-
uitstoot gelijk aan nul. Als de 
elektriciteit afkomstig is van 
andere bronnen komt dit op 58g 
CO2/km, voor elektriciteit uit 
een steenkoolcentrale is dit 66g  
CO2 /km.
Conclusie: een elektrische wagen 
stoot maximaal de helft uit in 
vergelijking met een klassieke 
benzine- of dieselwagen, 
en aangedreven door wase 
windstroom is de CO2-uitstoot 
nul.
De vraag wanneer elektrische 
auto’s ingeburgerd zullen zijn, 
is moeilijker te beantwoorden. 
we zijn hoopvol gestemd 
omdat de elektrische fietsen en 
scooters al veel toeren. Meer 
over de elektrische fietsen en 
scooters vindt u in de volgende 
nieuwsbrief.
er is nu al een variatie van 
elektrische wagens: kleinere 
stadswagens zoals reva, de 
bestelwagen fiat Doblo of de 
sportwagen Tesla roadster. 
Daarnaast zijn diverse prototypes 
bekend van de grote fabrikanten 
(nissan, renault, Mitsubishi, 
bMw, …), die in de loop van 2011 
te koop zullen zijn. Helaas zijn 
elektrische wagens nog vrij duur. 
Vooral bedrijven kunnen dergelijke 
voertuigen al ernstig 
overwegen omdat 
ze ondersteuning 
kunnen bekomen 
onder de vorm van 
subsidies, verhoogde 
belastingsaftrek, …
een heikel punt 
van de huidige 
generatie elektrische 
voertuigen is het 
bereik. Momenteel 
kan een elektrische 
wagen die helemaal 
is opgeladen een 
afstand van 100 à 
180km afleggen. 
Voor de inburgering 
van elektrische auto’s 
is een dicht net van 

oplaadpunten belangrijk. Parkings 
moeten voorzien worden van 
oplaadpunten. een bijkomende 
oplossing is een zogenaamde 
plug-in-hybride. Dit zijn elektrische 
wagens die, als de batterij leeg 
is, gebruik maken van een 
generator. Op die manier vormen 
lange afstanden geen probleem. 
Voordeel is dat de generator 
enkel elektriciteit opwekt en de 
verbrandingsmotor dus altijd op 
het meest optimale toerentallen 
draait. naar verluid zou Opel 
volgend jaar met een dergelijke 
wagen op de markt komen (Opel 
Ampera).
Kortom, elektrisch rijden heeft wat 
ons betreft de wind in de rug!

bron: Mini Cooper
bron: VMM;www.milieurapport.be
bron: “review of solutions to 
global warming, air pollution, and 
energy security”; door Mark Z. 
Jacobson; 01/12/2008 (442gr 
CO2/kwh)

Opel Ampera 
(beschikbaar eind 2011)

Tesla Model S 
(beschikbaar ten vroegste 2012)

tip 1 : Watt-roadshow, sint-
Jansplein in sint-niklaas op 
zaterdag 4 september: maak gratis 
testritten met elektrische fietsen en 
scooters en auto’s aangedreven op 
lpg, aardgas en elektriciteit. u kan 
er ervaren hoe zalig het is zonder (of 
met veel minder) motorlawaai.

tip 2: www.elektrischrijden.be met 
nieuws, informatie, een overzicht 
van subsidies en kortingen, en 
binnenkort een infopagina met 
omtrent oplaadmogelijkheden in 
België.



sinds kort zijn de diverse vestigingen 
van wase werkplaats klant bij wase 
wind. wase werkplaats is een bedrijf 
als een ander, en toch ook niet. Het 
is een beschutte werkplaats die  550 
mensen met een handicap tewerkstelt 
en 100 medewerkers in omkadering.
wase wind (ww) sprak met Lucas 
Marain, Algemeen Directeur van 
wase werkplaats.
WW: Wat zijn de activiteiten van 
Wase Werkplaats?

Lucas: er zijn 3 vestigingen van onze 
beschermde werkplaats, namelijk in 
Temse, beveren en Zele. Daarnaast 
heeft wase werkplaats ook een 
gezinsvervangend tehuis in sint-niklaas 
en een dienst voor beschermd wonen 
die mensen begeleid in het zelfstandig 
wonen. Onze activiteiten zijn onder te 
verdelen in drie groepen: verpakking, 
montage en de groendienst. Onze klanten 
van de diensten verpakking en montage 
zijn voornamelijk grote bedrijven. 
Onze groendienst wordt vooral ingezet in 
opdrachten voor gemeenten. belangrijk 

in al onze activiteiten is de voortdurende 
aandacht voor kwaliteit. niet voor niets dat 
we langlopende samenwerkingen hebben 
met onze klanten!

WW: Kan u een paar concrete 
voorbeelden geven van de 
activiteiten?
Lucas: Onze groendienst staat in voor 
onderhoudswerken aan parken en 
bermen. we proberen zo ecologisch 
mogelijk te werken door bijvoorbeeld 
onkruid met brandmachines te 
verwijderen in plaats van met pesticiden. 
in de verpakkingsafdelingen wordt 
vooral voeding behandeld. Om een 
paar voorbeelden te geven: pralines 
en andere chocolade assortimenten en 
geschenkverpakkingen. Voor diverse 
brouwers verzorgen we de speciale 
aanbiedingen waarbij b.v. bier wordt 
aangeboden met een bijpassend 
glas. Ook in de montage afdeling zijn 
de activiteiten heel divers. sommige 
activiteiten zijn vooral manueel, anderen 
zijn machinaal. we hebben moderne 
apparatuur voor het digitaal verzagen 
van hout en metaal, we zagen profielen 
op maat. Ook onze afdeling stansen (= 
uitsnijden van vormen uit platen) werkt 
met allerlei materialen. Zo maken we o.a. 
staalkaarten van vloerbekleding. Ook op 
straat kan men producten tegenkomen 
waar wase werkplaats aan meegewerkt 
heeft. wegsignalisatie bijvoorbeeld. De 
borden worden gemaakt en afgewerkt. 
Dit kan betekenen dat ze bekleed worden 
met reflecterende stroken of dat er LED-
verlichting wordt in aangebracht. 

WW: Met al deze activiteiten 
heeft Wase Werkplaats een 
aanzienlijk elektriciteitsverbruik 
en is de elektriciteitsleverancier 
dus heel belangrijk.

Lucas: Dat klopt. we hebben dan ook 
bewust gekozen voor wase wind. wij 
zijn een bedrijf met een maatschappelijke 

doelstelling en hechten veel belang 
aan duurzaam ondernemen. Dat is 
meer dan een theorie voor ons. we 
werken momenteel bijvoorbeeld aan 
een investeringsprogramma voor onze 
vestiging in Zele waarbij 300.000 € 
is voorzien voor energiebesparende 
maatregelen. er zal isolatie worden 
aangebracht, maar ook andere 
aspecten van zuinig energiegebruik 
worden aangepakt. Al onze werknemers 
zullen daarover een speciale opleiding 
krijgen. De keuze voor wase wind als 
elektriciteitsleverancier past in dat ruime 
kader. we hebben dat ook aangekondigd 
in ons personeelsblad.

WW: Wat is uw ervaring met 
Wase Wind tot nu toe?

Lucas: Tot nu toe is dat heel positief. 
we ontvangen van wase wind duidelijke 
informatie. en er is een open en goede 
communicatie. De duidelijke factuur is 
daar een mooi voorbeeld van. Dit was 
voor ons één van de redenen waarom we 
voor wase wind kozen.
ww: we danken u voor het gesprek 
en wensen u en uw medewerkers nog 
veel plezier met de zoektocht naar 
energiebesparing onder het zuivere licht 
van wase wind.

Wie meer wil weten kan kijken 
naar een korte film op Youtube 
(zoekterm Wase Werkplaats) of op  
www.wasewerkplaats.be 

Klanten aan het woord : Wase Werkplaats

v.u. : Jef Verstraeten - wase wind cvba, samelstraat 21a, 9170 sint-Gillis-waas

Aan deze nieuwsbrief werkten mee :
Chris Derde, Albrecht Moortgat,  Frederik Van Overloop,  
Jef Verstraeten, Layout : Krista Dieleman
Redactie : Christa Schaut

Wase Wind cvba - Samelstraat 21a 
9170 Sint-Gillis-Waas tel : 03 707 19 01 
mail : info@wasewind.be

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te 

ontvangen, kan u dit eenvoudig aan ons melden


