
Beste coöperant,

De kortste dagen en de laagste temperaturen van het jaar zijn typerend voor de aanloop naar de feestdagen. Traditioneel 
is dit ook het moment voor de laatste Wase Wind-nieuwsbrief van het jaar.

De voorbije maanden waren goed gevuld. Vooreerst de Algemene Vergadering waarop u opnieuw talrijk aanwezig was: 
139 stemgerechtigden verkozen een nieuwe Raad van Bestuur . Jef Verstraeten en Frederik Van overloop wensten 
hun mandaat niet langer te verlengen, en stelden zich dan ook geen kandidaat. We willen Jef en Frederik bij deze 
nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. Mede daardoor kon Wase Wind de voorbije 6 jaar uitgroeien tot een lokaal 
elektriciteitsbedrijf met 1.000 klanten.

De nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit: Kris Aper, Raphaël De Cleene, Chris Derde, Alfons De Maeyer, Geert De 
Roover, Albrecht Moortgat, Christa Schaut en Raf Vermeulen. 
Ikzelf, Kris Aper, werd verkozen als nieuwe voorzitter en gedelegeerd bestuurder.

Ook onze deelname aan de Open bedrijvendag was een succes: meer dan 1.400 bezoekers bezochten de uitgebreide 
infostand, bekeken enkele filmpjes, wierpen een blik in een turbine en konden van dichtbij ervaren hoe groot een wiek 
is.

Misschien kreeg u de kans om de kraan aan het werk te zien bij de werken aan de turbine Atlas. De tandwielkast werd 
preventief vervangen: een huzarenstukje dat vlekkeloos verliep. Verder kijken we uit naar de start van de bouw van 
het Duikeldamproject: 4 windturbines ten zuiden van de E34 op grondgebied Vrasene en Sint-Gillis-Waas. Met de 
bodemsonderingen zijn de eerste werken hiervoor gestart.

Wase Wind wil zich ook engageren in het Goeiende-project: twee windturbines langs de E17 in Zele, naast projecten 
van Bredekop Wind en Electrawinds. We waren dan ook aanwezig op twee info-vergaderingen om te vertellen over 
participatie en levering van windstroom. 

Verder vindt u in deze editie onder de R€G-rubriek iets terug over het gebruik van een energiemeter als hulpmiddel om 
het elekrticiteitsverbruik van toestellen beter te kennen en te beperken. Wase Wind heeft enkele van deze toestellen 
aangekocht, en biedt de mogelijkheid om deze gedurende enkele weken te gebruiken.

Namens het hele Wase Wind-team wens ik u en uw naasten het allerbeste voor een energiek 2011.

Kris Aper, 

Winter 2010

nieuWsbrief

Zalig     KerstfeestGelukkig Nieuwjaar

‘samen Wase Wind oogsten’



Wase Wind en fortech namen 
deel aan de Open bedrijvendag op 
3 oktober. niet minder dan 1.400 
geïnteresseerden kwamen kijken naar 
de windturbines, de tentoonstelling 
en filmpjes. Een bijzondere attractie 
was de wiek, die speciaal voor de 
gelegenheid werd aangevoerd. een 
wiek van dichtbij bekijken geeft een 
goed idee van de werkelijke omvang 
van een windturbine.
Uiteraard hadden we bijzondere 
aandacht voor de coöperanten. De 
barbecue op zaterdagavond 2 oktober 
was opnieuw een gezellig feest aan 
de voet van de turbine brabo.

Verslag Open Bedrijvendag

Windturbinepark Goeiende in Zele 

Atlas even zonder wieken

De raad van bestuur van Wase Wind 
heeft recent beslist om een nieuw 
project van fortech te ondersteunen. 
Dit project kreeg als naam Goeiende. 
Het omvat 4 turbines in Zele ten 
zuiden van de snelweg E17. De 
4 turbines van Goeiende worden 
aangevraagd door fortech samen 
met electrawinds. Twee van de 
turbines zullen voor Fortech zijn.
Het windpark Goeiende sluit aan bij 
het reeds vergunde park scheldeland 
(dat deels te zien is op het kaartje).

Tijdens de informatieavonden in Zele 
en Lokeren bleek duidelijk dat het 
project kan rekenen op veel steun 
van de buurt. Dat is niet verwonderlijk. 
Het project is zeer goed gelegen: 
dicht bij de autostrade, rechtover 
het industriegebied, er is voldoende 
afstand tot woningen en de invloed 
van geluid en slagschaduw op de 

na maandenlange voorbereiding was 
het zover op 13 oktober. De turbine 
Atlas (de turbine in Kruibeke dichtst 
bij Antwerpen) werd ontdaan van 
haar wieken. Daarna werd ook het 
dak van de gondel gehaald zodat 
de tandwielkast kon gedemonteerd 
worden. Deze tandwielkast vertoonde 
opmerkelijk veel slijtage aan enkele 
lagers. Ze werd vervangen om grotere 
schade te vermijden en herstelkosten 
te beperken. Het is immers beter om 
dit soort delicate werken uit te voeren 
bij weinig wind. na het plaatsen van de 
nieuwe tandwielkast kreeg de turbine 
Atlas zijn vertrouwde vorm terug. 
Klaar voor een windrijke winter!

Het hele verhaal kan je ook in detail 
nalezen op de website van de 
Waaskrant. 

http://www.waaslandkrant.be/
nieuws/17495-den-atlas-kreeg-
een-nieuwe-tandwielkast 

omgeving is zeer beperkt. En ook 
de invloed op vogels is minimaal. 

Dat is vastgesteld na een uitvoerig 
onderzoek in de projectzone.



R€G: meten is weten

R€G: advies op maat

De energiekalender

“Meten is weten”, ook in de 
energiebesparing. Wase Wind wil u 
daarbij helpen.

u kan meer te weten komen van uw 
elektriciteitsverbruik door maandelijks 
uw meterstand te noteren. Zo kan 
u zien of er veranderingen zijn in 
uw verbruik. Maar uiteraard kan het 
ook nuttig zijn om te weten hoeveel 
elk toestel verbruikt. Om u daarbij te 

helpen heeft Wase Wind een aantal 
verbruiksmeters aangekocht.

u, als coöperant van Wase Wind, 
kan een verbruiksmeter ontlenen. u 
kan de verbruiksmeter een maand 
lang gebruiken om de verschillende 
toestellen in huis te testen. naast 
het elektriciteitsverbruik (in kWh) 
registreert de verbruiksmeter ook 
het vermogen en de tijdsduur 
van het verbruik. Op die manier 
kan u uitzoeken of een gewijzigd 
gebruik ook het elektriciteitsverbruik 
verandert. Wat is bijvoorbeeld het 
energie-verschil tussen wassen op 
60°C en 90°C? 

De energiemeter is bruikbaar tot op 
toestellen tot 3680 W. uiteraard is het 
ook belangrijk dat de stekker van het 
toestel dat u wil testen bereikbaar is. 
bij ingebouwde toestellen is dit niet 
altijd evident.

PRAktisch

1. contacteer ons om een  
verbruiksmeter te reserveren 

2. We spreken met u af 
wanneer u het toestel kan 
komen afhalen op het Wase 
Wind kantoor

3. U ontvangt de verbruiksmeter 
+ duidelijke Nederlandstalige 
handleiding + tips + een 
registratieformulier om het 
verbruik overzichtelijk te 
noteren

4. U gebruikt het toestel een 
maand lang gratis

5. U brengt het toestel terug 
naar het kantoor

Als u een advies op maat wenst om 
nog minder te verbruiken dan kan 
dat ook. Zowel voor bedrijven als 
gezinnen. Een goed voornemen 
dat jarenlang een mooie  €nergie-
besparing kan opleveren.

GeZinnen
1. u vraagt een gratis energiescan 
aan bij de       distributienetbeheerder 
eandis.
2. u stuurt hiervoor uw adres, 
telefoonnummer (eventueel 
e-mail) naar REG-energiescan, 
brusselsesteenweg 119, 9090 Melle. 
Of via www.eandis.be.
Vermeld bij uw aanvraag of u 
beschermde klant bent.
3. Op basis van deze resultaten 
kan u overwegen een detailadvies in 
te winnen. Contactgegevens hiervoor 
kan u bekomen bij Wase Wind.

beDrijVen
1. u vraagt een gratis audit aan bij 
Agentschap Ondernemen. 
(www.vlao.be).
2. Indien u op basis van deze 
eerste audit bepaalde thema’s dieper 
wenst te bekijken kan het Agentschap 
Ondernemen u hiervoor een subsidie 
van 50% toekennen.
3.Contactgegevens van gespeciali-
seerde energiedeskundigen voor be-
drijven kan u bekomen bij Wase Wind.

Meer informatie over beide systemen 
vindt u op onze website www.
wasewind.be of kan u bij ons 
opvragen.

Wase Wind is verheugd dat één 
van haar klanten is uitgeroepen tot 
“energiekampioen” door het Liberaal 
Verbond voor Zelfstandigen. Thoen bron : www.2.vlaanderen.be

bron : www.2.vlaanderen.be

uit Vrasene is gespecialiseerd in 
kunststof, koper en zink toepassingen 
in de bouwsector (www.thoen.be). 
Daarenboven is het bedrijf actief 
begaan met milieu en energie. Ze 
zijn reeds lang klant van Wase 
Wind en werden recent dus ook 
bekroond voor hun integrale aanpak 
inzake energiebesparing en milieu-
vriendelijke handelingen.

naar jaarlijkse gewoonte geeft het 
Vlaams EnergieAgentschap zijn 
energiekalender uit. Dit jaar prijkt 
op elke maand een standbeeld dat 
iets zegt over energie. U kan deze 
kalender gratis bestellen op 
www.energiesparen.be



Voor deze editie spraken we met een 
wel heel bijzondere klant. Acht jaar 
lang was Jef Verstraeten voorzitter 
en gedelegeerd bestuurder van onze 
coöperatieve Wase Wind. Deze 
zomer besliste Jef dat het tijd was om 
meer tijd vrij te maken voor andere 
belangrijke dingen. Jef en zijn vrouw 
Mieke zijn ondertussen de trotse 
grootouders van drie kleinkinderen.

WW: sinds wanneer ben je betrokken 
bij Wase Wind?
Jef: Al vanaf de eerste periode ben 
ik actief bij Wase Wind. De eerste 
starters waren op zoek naar wat extra 
ondersteuning, vooral dan op het 
financiële vlak. En ik zocht net een 
nieuwe uitdaging. ik wou onafhankelijk 
advies verlenen aan jonge bedrijven. 
bedoeling was om deeltijds met Wase 
Wind (en Fortech) bezig te zijn.

WW: De bedoeling was … ?
Jef: ja, deeltijds. (jef kan een 
glimlach niet onderdrukken) Maar 
al heel snel was duidelijk dat ik 
dat niet ‘een beetje’ kon doen. en 
windenergie is daarenboven een heel 
boeiende sector. Dus, deeltijds werd 
quasi voltijds. Zeker nadat ik in 2004 
werd herverkozen tot voorzitter en 
gedelegeerd bestuurder van Wase 
Wind.

WW: Hoe was dat in de beginjaren?
Jef: Het opstarten was uiteraard 
een grote uitdaging. eest gingen 

we op zoek naar financiering voor 
een project dat eigenlijk enkel op 
papier bestond. We hadden nog 
geen ervaring in de sector, alles was 
nieuw. en windenergie was toen nog 
niet zo gekend als nu. Toch werden 
bij de eerste aandelenverkoop meer 
aandelen Wase Wind verkocht dan 

we gehoopt hadden. We waren dus 
al snel stevig gestart. na de bouw 
van de windturbines  wilden we 
elektriciteit gaan verkopen, eerst via 
een ander bedrijf. Maar dat liep niet 
zoals verwacht. Daarom hebben we 
de sprong gewaagd en is Wase Wind 
zelf leverancier geworden. Plots zat 
ik namens Wase Wind, als Klein 
Duimpje, bij de overheid aan tafel 
naast vertegenwoordigers van hele 
grote leveranciers.  Maar we weten 
dat bv. de VreG (Vlaamse regulator 
voor Elektriciteit en Gas) de inbreng 
van Wase Wind wel waardeert.

WW: En staat Wase Wind nu waar 
het had gehoopt?
Jef: Ja, eigenlijk wel. We zijn, zonder 
echte reclame, sneller gegroeid dan 
we verwacht hadden. en we hebben 
een aantal belangrijke stappen gezet 
om het groeiend aantal klanten aan 
te kunnen. Helemaal in het begin, 
toen we nog maar een handvol 
elektriciteitsklanten hadden, werden 
de facturen bijvoorbeeld nog manueel 
gemaakt. De jongere collega’s hebben 
stapsgewijs gebouwd aan nieuwe 
systemen. Wasda, het datasysteem 
van Wase Wind, is nu een instrument 

dat veel stappen automatiseert. Het 
was voor mij boeiend om te werken 
met die jonge generaties!

WW: wat zijn de beste herinneringen 
aan je tijd bij Wase Wind?
Jef: De openingen van de turbines van 
braemland i en ii en de verschillende 
Algemene Vergaderingen en 
opendeurdagen waren uiteraard 
hoogtepunten. De enthousiaste 
reacties van veel mensen, dat 
was hartverwarmend. Het was ook 
opmerkelijk om die omkeer in de 
perceptie te zien. In de beginjaren 
keken mensen raar op als ze over 
windenergie hoorden. Nu zijn veel 
mensen enthousiast en komen er 
vragen om te kunnen investeren in 
windenergie.

WW: Jef, heb je nog tips voor de 
nieuwe voorzitter, Kris Aper?
Jef: Kris, ik zou je willen zeggen dat 
je geluk hebt als voorzitter van Wase 
Wind. Want je kan rekenen op een 
goede ploeg die zal zorgen voor de 
nodige ondersteuning. en wat kan 
ik meegeven als tip? Vooral jezelf 
blijven!

WW: Jef, hartelijk dank voor dit 
interview. Je weet dat we je dankbaar 
zijn voor die hele tijd dat je hebt 
meegebouwd aan Wase Wind. We 
wensen je het allerbeste en kijken er 
al naar uit om jou als gast te mogen 
ontvangen op één van onze volgende 
activiteiten.

klanten aan het woord: Jef Verstraeten

v.u. : Kris Aper - Wase Wind cvba, Samelstraat 21a, 9170 Sint-Gillis-Waas

Aan deze nieuwsbrief werkten mee :
Chris Derde, Christa Schaut, Jacob Demeyer, Joost 
Huylenbroeck, Kris Aper,  -  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


