
Beste coöperant,

Deze nieuwsbrief had u al in april mogen verwachten. De voorbije maanden waren echter nogal turbulent in de 
elektriciteitssector en dus ook voor ons. De plotse verhoging van de distributiekost was een bijzondere uitdaging voor 
Wase Wind.

Ook op Vlaams niveau bewoog het één en ander. Zo wordt het groenestroombeleid geëvalueerd. We zijn blij dat het 
besef groeit dat de we niet zomaar verder kunnen met de traditionele elektriciteitscentrales. We engageren ons heel 
sterk in dit debat. Een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten kan hernieuwbare energie alle kansen geven.

Met Wase Wind gaat het verder heel goed. De Raad van Bestuur besliste om het leveringgebied uit te breiden. Op 
die manier kunnen ook mensen rond de toekomstige turbines van Goeiende (E17, Zele) genieten van de zuivere 
windenergie. Om de blijvend groei vlot te laten lopen, is Jetty Buyle ons Wase Wind-team komen versterken. Jetty 
zorgt voor het onthaal en het verwerken van nieuwe contracten. Met haar eigen ervaring als coöperant van Wase Wind 
en haar vriendelijke glimlach is ze een uitstekende ambassadrice. Want zoals u weet staat u als klant en coöperant bij 
Wase Wind centraal.

De werken voor het Duikeldamproject (langs E34 in Vrasene en Sint-Gillis-Waas) vorderen langzaam maar zeker. We 
verwachten dat de turbines in de lente van 2012 in bedrijf worden genomen. Coöperanten van Wase Wind hebben 
de mogelijkheid om het project bijkomend financieel te ondersteunen. Daarvoor worden 1.200 nieuwe aandelen 
beschikbaar gesteld voor onze bestaande coöperanten. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie 
hierover.

Voor onze klanten die mee zorgen voor meer hernieuwbare energie en investeerden in zonnepanelen organiseerden 
we twee info-sessies. We lichtten toe hoe de afrekening wordt aangepast om een correcte afrekening te hebben. 

Naar jaarlijkse gewoonte gooide Wase Wind de deuren open tijdens de Internationale Dag van de Wind. Meer dan 150 
kinderen kwamen samen met klasgenoten, juffen en meesters een kijkje nemen aan de windturbines.

Wie regelmatig langs de turbines komt heeft binnenkort weer iets om naar uit te kijken. Eind juni wordt er, zoals vorig 
jaar, gewerkt aan de wieken. Vooral de wieken van de turbine Cosmos worden grondig onder handen genomen.

Kris Aper, 

Voorjaar 2011

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’



De lente en zomer zijn uitgelezen 
momenten om verbeteringen aan uw 
woning uit te voeren. een zinvolle 
aanpassing is de luchtdichtheid van de 
woning verbeteren in combinatie met 
een gecontroleerd ventilatiesysteem. 
Luchtdichtheid is de mate waarin de 
woning vanzelf ventileert via kieren 
en spleten, dus zonder dat ramen of 
deuren open zijn.

Gemiddeld ontsnapt 20% van de 
warmte door kieren en spleten, zelfs 
als een woning goed geïsoleerd 
is! Gekende tochtplekken zijn de 
deur, garagepoorten, rolluikkasten, 
ingebouwde spots, stopcontacten, 
zoldertrappen, onderaan plinten en 
aan ingebouwde brievenbussen. 
Plaatsen waar snel stofnetten 
voorkomen zijn eveneens verdacht. 
Het dichten van tochtgaten is op 
sommige plaatsen heel gemakkelijk 
en goedkoop. bovendien verbetert 
het comfort in huis door minder 
koude tocht en minder geluiden van 
buitenaf.

Over het algemeen zal een goede, 
gladde pleisterlaag een goede 
dichting vormen. Op plaatsen waar 

de gladde pleisterlaag niet aanwezig 
is (bvb. achter het bad, of achter 
een keukenwand) is meer kans op 
luchtlekken. Hieronder een typisch 
voorbeeld een degelijk afgewerkt 
dakvlakvenster in een hellend dak 
afgewerkt met houten bekleding. 
Op het warmtebeeldcamera ziet u 
waar er koude lucht binnenkomt (de 
blauwe vlekken). waarschijnlijk zijn 
de houten randprofielen hier enkel 
genageld. Het randprofielen afkitten 
en eventueel een Pe-folie voorzien, 
zal de luchtdichtheid opmerkelijk 
verbeteren.

Door kleine verbeteringen zal het 
energievebruik dalen en het comfort 
toenemen. bij nieuwbouwwoningen 
of grondige renovaties is het een 
aandachtspunt van de architect, 
ruwbouwaannemer, schrijnwerker, 
bouwheer, etc… van bij de start. 
Goed begonnen is half gewonnen! 

De luchtdichtheid wordt gemeten met 
een speciale ventilator die de woning 
‘opblaast’ tot een situatie vergelijkbaar 
aan 5 beaufort continue wind. Daarbij 
wordt de woning in overdruk gebracht 
en wordt gemeten hoeveel lucht er 

R€G: Wind in huis 

PV-klanten van Wase Wind, verslag van speciale info-avonden
wase wind vindt het belangrijk 
om de afrekeningsfactuur zo 
eenvoudig mogelijk te houden. een 
allesomvattend tarief per kilowattuur 
en een abonnement. Meer is er 
niet. u kan de factuur gemakkelijk 
controleren. Daarom ontvangt u de 
afrekening nadat een tariefperiode 
is afgesloten. De meterstanden die 
wase wind voor deze afrekening 
gebruikt, zijn niet noodzakelijk gelijk 
aan de meterstanden die eandis bij 
u thuis opneemt. Zolang de teller 
vooruit draait is dat eigenlijk geen 
probleem. Over een langere periode 
bekeken klopt de afrekening altijd.

Ongeveer 1 op 3 van de wase wind-
gezinnen helpt de productie van 
hernieuwbare energie ook door zelf 

zonnestroom op te wekken. bij deze 
gezinnen draait de elektriciteitsteller 
achteruit als meer elektriciteit 
geproduceerd wordt dan er verbruikt 
wordt. wanneer de teller meer 
achteruit dan vooruit draait, kan het 
zijn dat de afrekening over langer 
periode niet meer klopt.

Daarom worden deze klanten op een 

andere manier afgerekend. bedoeling 
is dat de afrekening even eerlijk is als 
bij al onze andere klanten. De klanten 
met terugdraaiende tellers zullen in 
de toekomst een afrekening krijgen 
in perioden die gelijk lopen met 
de meteropnames van eandis. De 
overgang van het ene systeem naar 
het andere is bij sommige klanten 
iets ingewikkelder. Omdat wase 
wind staat voor een eerlijke en open 
werkwijze, hebben we de klanten met 
zonnepanelen grondig geïnformeerd 
over deze nieuwe rekenmethode.

De eerste informatie-avond kwamen 
een 80-tal mensen luisteren. 
Omdat veel klanten toen niet 
aanwezig konden zijn werd later een 
tweede sessie georganiseerd.

in een bepaalde tijdspanne weglekt. 
Ook ons wase wind-kantoor is zo 
gecontroleerd op lekken. 

Let wel, een woning mag nooit 
luchtdicht zijn, wel tochtdicht. 
een passief woning b.v. wordt 
voorzien van een gecontroleerde 
verluchting. Voordeel daarbij is dat 
de binnenkomende lucht opgewarmd 
wordt door de uitgaande lucht. Zonder 
dat de twee mengen uiteraard.



Planning werken Duikeldam

Uitbreiding leveringsgebied Wase Wind

Ten zuiden van de e34 ter hoogte van 
Vrasene en sint-Gillis-waas kan u al 
zien waar de 4 windturbines van het 
park Duikeldam zullen komen. Voor 
het archeologisch onderzoek werd 
het tracé van de toegangswegen en 
kraanplaatsen reeds afgegraven. 
Het onderzoek bracht geen 
noemenswaardige vondsten of 
sporen aan het licht.
De oprichting van de turbines zelf 
laat nog even op zich wachten. 
eerst worden nog voorbereidingen 
uitgevoerd. in de hoogspanningspost 
in de Heiveldstraat in beveren wordt 
het schakelstation vernieuwd en wordt 
een nieuwe 30kV-installatie gebouwd. 
Dit is meteen het spanningsniveau 

waarop de nieuwe turbines zullen 
worden aangesloten.

Het is nu wachten op de kabels. 
Daarna zullen de toegangswegen 
afgewerkt worden. in oktober hopen 

wase wind heeft sinds haar ontstaan 
de doelstelling om mensen rond de 
windturbines te laten mee genieten 
van de zuivere windstroom die de 
windturbines produceren. we zetten 
deze lijn graag verder.

braemland, het eerste project dat 
wase wind heeft ondersteund, is 
gelegen in het waasland. Daarom 
werd het leveringsgebied voor 
wase windstroom beperkt tot het 
waasland.

Zoals we in een vorige nieuwsbrief 
reeds hebben meegedeeld, verleent 
wase wind ook zijn steun aan een 
project Goeiende ten zuiden van de 
e17 ter hoogte van Zele. Het logische 
gevolg is dat wase wind haar 
leveringsgebied heeft uitgebreid. 
Daardoor kunnen mensen rond dit 
project in de toekomst ook genieten 
van deze zuivere windstroom. Om dit 
mogelijk te maken is het Huishoudelijk 
reglement aangepast.

Het project Goeiende heeft 
ondertussen ook een bouwvergunning 
bekomen. binnenkort wordt de 

milieuvergunning aangevraagd. we 
houden u uiteraard op de hoogte!
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we met de funderingen te starten, 
gevolgd door de eigenlijke opbouw 
van de turbines. we verwachten dat 
de turbines van Duikeldam in maart 
2012 hun eerste windstroom zullen 
leveren.



Medewerkers aan het woord

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, Albrecht Moortgat, 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

in een eerdere nieuwsbrief kon u 
reeds kennis maken met francine 
raes, Joost Huylenbroeck en Jacob 
Demeyer van het wase wind-team. 
Dit keer komen Chris Derde, Christa 
schaut, Jetty buyle en Kris Aper aan 
het woord. 

Jetty Buyle is sinds kort aan boord 
van het Wase Wind-team. Zij en 
haar gezin kennen Wase Wind al 
langer als klant en coöperant.

WW: Waarom wilde je graag bij Wase 
Wind werken?
Jetty : Met ons gezin hebben we al 
enkele jaren geleden gekozen voor 
wase wind omdat we achter de ideeën 
van wase wind staan. Hernieuwbare 
energie vinden we belangrijk. Het zijn 
diezelfde ideeën en de coöperatieve 
die me aangezet hebben om te 
solliciteren bij wase wind. Voor mij 
was het ook meegenomen dat het 
kantoor dicht bij huis is. ik kom met 
de fiets. Ook hernieuwbare energie 
dus!

WW: Wat is je, in de korte periode 
bij het Wase Wind-team het meest 
opgevallen?
Jetty : Omdat ik voordien werkte in 
een groot bedrijf, valt het me op hoe 
efficiënt alles verloopt bij Wase Wind. 
Praktische problemen worden vlot en 
snel opgelost.

WW: we wensen je vele mooie jaren 
werkvreugde bij Wase Wind!

Chris Derde is één van de stichters 
van Wase Wind en is nog steeds 
een bezieler van de coöperatieve.

WW: Waar haal je de energie en 
inspiratie vandaan om je ook na 10 
jaar nog elke dag in te zetten voor 
Wase Wind?
Chris: ik ben heel blij te mogen 
meewerken in een fantastisch 
team. we bouwen samen aan meer 

hernieuwbare energie en genieten 
dan ook samen van een compliment 
van een coöperant of een geslaagde 
infovergadering. De voortdurende 
technologische ontwikkelingen in 
de windenergiesector is uitermate 
boeiend.

WW: Hoe zie je de toekomst met 
Wase Wind?
Chris : Vooral zoveel mogelijk mensen 
in onze regio kunnen betrekken bij de 
overgang naar 100% hernieuwbare 
energie. investeren in energiesparen 
en groenestroom is het beste wat we 
onze kinderen kunnen geven. fossiele 
brandstoffen worden duurder – zeker 
als alle kosten in rekening worden 
gebracht – en energie uit wind en zon 
snel voordeliger.  

Ook Kris Aper was één van de 
stichtende leden van Wase Wind 
en is tevens huidig voorzitter en 
gedelegeerd bestuurder van Wase 
Wind.

WW: Hoe is je taak veranderd sinds 
je bent verkozen tot voorzitter en 
gedelegeerd bestuurder van onze 
coöperatie?
Kris : eigenlijk niet zo veel. ik was al bij 
wase wind vanaf de start, en al langer 
betrokken bij het dagelijkse bestuur. 
er zijn natuurlijk een paar dingen bij 
gekomen zoals het voorzitten van 
de vergaderingen van de raad van 
bestuur en het schrijven van het 
voorwoord van de nieuwsbrief.

WW: Waarom zou je mensen 
aanraden om klant en coöperant te 
worden van Wase Wind?
Kris : Daar kan ik wel uren over 
praten! Maar kort: op de eerste plaats 
natuurlijk omwille van de zuivere 
windenergie. en daarnaast ook voor 
de gunstige en vooral duidelijke 
voorwaarden en ook omdat je 
elektriciteit koopt bij een coöperatieve. 
Op de Algemene Vergadering kan 
iedereen mee beslissen. Je wordt 
ook op de hoogte gehouden van wat 
er gebeurt in de windparken. Meer 
dan goede redenen, toch?

Christa Schaut maakt al meer dan 
5 jaar deel uit van het Wase Wind-
team. 

WW: Waar beleef jij bij Wase Wind 
het meeste vreugde aan?
Christa : ik heb het geluk dat ik van 
mijn hobby mijn werk heb kunnen 
maken. Dat zegt natuurlijk al heel 
veel! we werken in een leuk team. 
Het is en blijft een stimulans dat 
mensen enthousiast zijn over onze 
windparken. en ook een leuk berichtje 
van een coöperant doet het altijd! Het 

is goed om te weten dat mensen ons 
werk waarderen.

WW: Is er nog groei mogelijk voor 
windenergie in het Waasland en 
Vlaanderen?
Christa : De wind is zo’n ongelooflijke 
energiebron. energie zonder 
luchtvervuiling of afval, zonder 
gevaar. De vraag is eigenlijk niet of 
er groei zal zijn. De vraag is aan welk 
tempo de groei zal zijn.


