
Beste coöperanten,

De Algemene Vergadering van onze coöperatieve Wase Wind kon weer rekenen op een grote belangstelling 
van u, onze coöperanten. Met bijna 100 stemmen werd de voorgelegde jaarrekening unaniem goedgekeurd. 
Het officiële verslag van de Algemene Vergadering vindt u in bijlage bij deze nieuwsbrief.

Als voorzitter van Wase Wind vind ik het een positief teken dat zoveel mensen actief begaan zijn met onze 
coöperatieve. Mijn oprechte dank daarvoor. Na het officiële gedeelte hebben we meer informatie gegeven 
over de algemene werking van Wase Wind. Tussen de vorige algemene vergadering en deze editie is er veel 
veranderd. Wase Wind heeft haar leveringsgebied uitgebreid en haar werking verder ontwikkeld. Daarnaast 
moest een antwoord gevonden worden op de drastische wijzigingen van de distributienettarieven. 

Ondanks alle veranderingen is Wase Wind zichzelf gebleven. 
Meer nog. Wase Wind is versterkt! Een tijdje geleden maakte 
Greenpeace, samen met Test-Aankoop, een evaluatie 
van alle elektriciteitsleveranciers. Het zal u, als coöperant 
en klant, wellicht niet verwonderen dat Wase Wind de 
maximumscore kreeg. Naast de voordelige prijs zijn vooral 
ook de klantvriendelijkheid en het product (100% lokaal 
geproduceerde hernieuwbare windenergie) belangrijke 
troeven.

Tijdens de vergadering werd uitvoerig gesproken over 
de windenergieprojecten die Wase Wind steunt. Dat zijn 
er ondertussen al heel wat. De bestaande turbines van 
Breamland 1 en 2, het park Duikeldam dat in aanbouw is, het 
park Bredekop dat vergund is en het park Goeinde waarvoor 
de vergunningsprocedure loopt. In deze nieuwsbrief geven 
we een kort overzicht van al deze windprojecten.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief ook al kon lezen kan u 
nog tot eind september een bijkomend aandeel kopen ter 
financiering van het project Duikeldam. 

Kortom, onze coöperatieve is actief en spreekt steeds meer 
mensen aan. Dat is wat we beogen: mensen samen laten 
genieten van windenergie.

Kris Aper

Herfst 2011

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’

 in bijlage vindt u het verslag
      van de Algemene Vergadering

inschrijving aandeel Duikeldam: 
nog tot 30 september

 
• Mailen naar info@wasewind.be, 
faxen naar 03 755 19 03 of per brief 
aan Wase Wind cvba, Samelstraat 
21A, 9170 Sint-Gillis-Waas met de 
melding hoeveel nieuwe aandelen 
Wase Wind cvba u eventueel wenst.

• Storting van 255 € op rekening  
737-0161643-84 uiterlijk op 30 
september 2011 met vermelding 
van uw naam. Uw inschrijving op 
1 aandeel wase wind cvba is pas 
definitief nadat wij de betaling hebben 
ontvangen.

• Na 30 september 2011 wordt 
gekeken hoeveel aandelen niet 
werden aangekocht. Deze worden 
aangeboden aan wie liet weten 
meerdere aandelen te wensen.

Voor meer informatie : 
info@wasewind.be of 03 707 19 01



wase wind is gegroeid samen met het 
windproject Braemland I in Kruibeke, 
langsheen de E17. De 3 turbines 
van braemland i leveren nu al meer 
dan 5 jaar zuivere windstroom. 
En binnenkort worden nog meer 
windparken gebouwd met de steun 
van Wase Wind.

braemland i en ii 
De 5 turbines van braemland doen 
het goed. Deze zomer werden nog de 
periodieke wiekinspecties en kleine 
herstellingen uitgevoerd. De wieken 
zoeven met een behoorlijke snelheid 
door de lucht en er kunnen kleine 
putjes ontstaan door inslag van hagel 
of andere deeltjes die in de lucht 
vliegen. Alle kleine putjes zijn nu weer 
netjes gepolijst.

U zag wellicht dat er in de buurt van 
het Braemland-project een nieuwe 
turbine bij kwam. Dit is een turbine 
van een particulier bedrijf en wordt 
niet gesteund door Wase Wind. 
Hetzelfde bedrijf diende ook nog een 
aanvraag in voor nog meer turbines 
in de omgeving van onze vijf turbines. 
Ook die locaties worden niet door ons 
gesteund.

Duikeldam
In de vorige nieuwsbrief hadden we 
het al uitgebreid over het project 
Duikeldam, met 4 windturbines ten 
zuiden van de expresweg E34 op het 
grondgebied van Vrasene en Sint-
Gillis-Waas. Voor dit project wachten 
we nog altijd op de netbeheerder 
voor het plaatsen van de kabels die 
de turbines zullen verbinden met het 
elektriciteitsnet.

Nog tot eind deze maand kan elke 
coöperant een aandeel van wase 
Wind aankopen waarmee het 
project Duikeldam financieel wordt 
ondersteund. Door dit aandeel helpt 
u mee om deze windturbines te 
realiseren. Samen investeren we in 
zuivere windstroom!

Een aandeel aankopen kan door 255 € 
over te maken op rekening  
737-0161643-84 met vermelding van 
uw naam. Dit kan nog tot en met 30 
september. Wie meerdere aandelen 
wenst kan dit laten weten via  
klanten@wasewind.be of telefonisch 
op het gekende nummer 03 707 19 01. 

Goeiende
In een vorige nieuwsbrief kon u al 
kennis maken met het windpark 
Goeiende. Dit park van 4 windturbines 
ten zuiden van de E17 ter hoogte 
van Zele loopt enige vertraging op. 
De vzw Durme, die als enige een 
bezwaarschrift indiende, heeft een 
beroepsschrift aangetekend tegen de 
bouwvergunning. De voornaamste 
bezwaren zijn niet over het windpark 
op zich, maar over de procedure. De 
definitieve beslissing van de Raad 
voor Vergunningsbetwisting kan 
helaas meerdere jaren aanslepen.

wase wind betreurt dat dit goed 
gelegen project, op die manier langer 
op zich zal laten wachten. Te meer 
omdat er op voorhand overleg is 
geweest met vzw 
Durme én de impact 
op vogels minimaal 
is. Dit wordt ook 
door de overheid 
erkend op basis van 
uitgebreide studies.

bredekop
naast het project 
Goeiende ligt 
het project 
Bredekop. Dit zijn 
3 windturbines ten 
westen van het 
project Goeiende 
op het grondgebied 
van berlare en 
Zele. Dit project 
was gestart als een 
afzonderlijke coöperatieve. Omdat het 
naar het voorbeeld van wase wind is 
ontstaan, is er altijd overleg geweest 
tussen de twee coöperatieven. 

De projecten met steun van Wase Wind
Ondertussen is bredekop opgenomen 
in onze bedrijfscluster van Wase Wind 
– Fortech – Fortech Studie.

De raad van bestuur van wase wind 
heeft het Bredekop-project onder de 
loep genomen en gezien dat voldoet 
aan de strenge criteria die wij stellen. 
Vanaf het begin is de ruime buurt op 
de hoogte gebracht van het project 
en hebben alle geïnteresseerden alle 
informatie gekregen die ze wensten. 
Het project voldoet ook ruimschoots 
aan alle milieucriteria. De turbines van 
Bredekop hebben reeds een bouw- en 
milieuvergunning.

De drie turbines zullen elk een 
vermogen hebben van maximaal  
3MW. De afmetingen van de turbines 
zullen in dezelfde grootte orde zijn 
als de turbines van Duikeldam. De 
tiphoogte (dat is het hoogste punt van 
de wiek) is 150 meter. De rotordiameter 
is maximaal 93 meter.

We voorzien de windturbines midden 
2012 te bouwen en nog voor het 
jaareinde in productie te gaan!



R€G

Wase Wind krijgt opnieuw de beste score van Greenpeace en Test-Aankoop.

Afgelopen zomer was het weer 
minder aangenaam voor ons, maar 
het was perfecte weer voor de tuin. 
De “gazon” kon weer op adem te 
komen na het droge voorjaar. De 
grasmaaiers moesten dus regelmatig 
aan het werk.

Gras dat gemulched afgereden wordt, 
heeft minder last van de droogte en is 
meestal mooi dik en groen, zelfs na 
een droog voorjaar. Mulchen is het 
versnipperen van het gemaaide gras 
en het meteen weer uitstrooien. Het 
zorgt ervoor dat zowel de materie 
als de nutriënten weer op het gras 
terecht komen. Dat geeft een betere 
bodemstructuur en voeding voor het 
gras. Een beetje zoals de natuur in 
een bos de kringloop gesloten houdt. 
bovendien dampen er geen stinkende 

grashopen in een hoekje van de tuin 
of moet het gras afgevoerd worden. 
Het vergt ook minder tijd om het gras 
te maaien omdat je de vergaarbak 
niet telkens moet gaan legen.

Bestaat er zoiets als een REG-
grasmaaier, een groene grasmaaier?

De aller-groenste is de ouderwetse 
handaangedreven kooimaaier, een 
stel rollende messen die enkel de 
energie van jezelf gebruikt.
Grasmaaiers (en ook bosmaaiers) 
komen vandaag vaker op de markt 
met een elektrische motor. Zij kunnen 
nooit zonder benzine vallen en het 
geeft minder kans op allerhande 
lekkages. De elektrische toestellen zijn 
minder zwaar en maken ook minder 
lawaai. De bekabelde modellen 
vergen natuurlijk wel gezwengel met 
de draad en de 
elektriciteit moet 
tot in de verste 
uithoek van 
de tuin reiken. 
Anderzijds zijn er 
nu grasmaaiers 
met de nieuwe 

Jaarlijks bevraagt Greenpeace 
alle elektriciteitsleveranciers. Ze 
doen dat om na te gaan hoeveel 
de elektriciteitsbedrijven werkelijk 
begaan zijn met hernieuwbare 
energie. Ze baseren zich op gegevens 
van de bedrijven zelf. Het accent 
van de enquête is elk jaar anders. 
Uiteraard wordt altijd nagegaan welke 
groene elektriciteit wordt geleverd. 
is die afkomstig van grootschalige 
biomassacentrales die hun grondstof 
vanuit andere werelddelen laten 
aanvoeren, of gaat het over lokaal 
geproduceerde windstroom. Vorige 
jaren werd ook gekeken welke 
inspanningen bedrijven deden om 
mensen goed te informeren over 
hernieuwbare energie.

Dit jaar keek Greenpeace, samen 
met Test-Aankoop, ook naar de 
investeringen in hernieuwbare 
energieproductie. En zoals u weet 
ondersteunt wase wind enkel 
projecten in de buurt die voldoen aan 

Lithium Ion (Li-Ion) batterijen die 
sterk genoeg zijn om tot 800 à 
1000m² draadloos te maaien. Tussen 
2 maaibeurten is er voldoende tijd om 
de batterij op te laden.

Daarnaast zijn er ook “automowers”, 
elektrische robots die ‘onbemand’ 

het gras maaien, mulchen en zichzelf 
gaan opladen. Ze rijden door weer en 
wind, over de molshoop en onder de 
laaghangende takken van de boom, 
elke dag weer. De graszode ligt er 
dan ook elke dag picobello bij, tenzij 
u van rechte baantjes houdt... Hij kan 
tot 3000 m² aan. Verbruik? Afhankelijk 
van het model van 20 tot 42W. Te 
mooi om waar en lui te zijn... 
PS: De automowers bestaan ook in 
zonnepaneeluitvoering: de meerprijs 
kan nooit terugverdiend worden tov 
de kostprijs van het gewone batterij-
laden.

strenge criteria. Tot nu toe steunde 
wase wind de 5 turbines van 
Braemland I en II (langsheen de E17, 
Kruibeke-Beveren). En binnenkort 
helpt Wase Wind ook de financiering 
van het nieuwe windpark Duikeldam 

langsheen de E34 in 
Vrasene en Sint-Gillis-Waas. 
Op de eerste pagina van 
deze nieuwsbrief leest u hoe 
ook u het project Duikeldam 
mee kan financieren. Op de 
vorige pagina vindt u ook een 
overzicht van alle parken die 
Wase Wind ondersteunt. 

Het is dus niet verwonderlijk 
dat wase wind de 
beoordeling 100% groen 
kreeg!Bron: http://www.greenpeace.org



Medewerkers aan het woord

v.u. : Kris Aper - Wase Wind cvba, Samelstraat 21a, 9170 Sint-Gillis-Waas
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Huylenbroeck, Ilona Piron, Jetty Buyle, 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

Wij vinden het belangrijk om zoveel 
mogelijk mensen te informeren over 
de mogelijkheden van windenergie en 
de noodzaak om meer groene stoom 
op te wekken. Daarom organiseren 
we open deurdagen. Maar ook in 
de loop van het hele jaar komen 
velen onze turbines bezoeken. 
Gelukkig hebben we een team van 3 
enthousiaste gidsen die de meer dan 
800 bezoekers per jaar meer vertellen 
over Wase Wind. We laten je graag 
kennis maken met hen.

Jan Van Bogaert leeft zich al 30 
jaar uit in het mee vormgeven van 
het natuureducatief domein Hof Ter 
Saksen in Beveren. Ook samen 
met zijn vrouw Hilde en hun drie 
kinderen geniet hij graag van natuur 
en cultuur. 
Eddy Huylenbroeck was actief in 
de telecomsector maar geeft nu al 
zijn aandacht aan zijn gezin, zijn 
kleindochters en zijn tuin. Daarnaast 
is Eddy vrijwilliger bij een aantal 
verenigingen, waaronder dus als gids 
bij Wase Wind. 
Laurent Meerschaert leeft helemaal 
op van menselijke contacten. Leren, 
luisteren, overleggen en creatief 
zijn. Allemaal eigenschappen die hij 
benut als gids bij wase wind en als 
landbouwgids.

Hoe ben je bij Wase Wind terecht 
gekomen?

Jan: eigenlijk door mijn sterke 
verwevenheid met mijn omgeving 
en het landschap. Toen er aan de 
horizon drie windmolens verschenen, 
was mijn nieuwsgierigheid te groot 
om dat links te laten liggen.
Eddy: ik had me voorgenomen om 
klant te worden bij een lokale milieu-, 
klantbewuste en 100%-”groene” 
stroomleverancier  waar ik ook 
rechtstreekse mede-eigenaar kon 
zijn.
Laurent: Toen mijn neef Chris Derde 
op zoek ging naar een inplantingplaats 
voor de windturbines, sprak hij mij 
aan om te helpen. Ik volgde het 
project van op afstand, later ook de 
bouw en de uitbating. Sinds ik gids 
ben geworden kreeg ik van het ganse 
Wase Wind-team de troetelnaam 
“nonkel Laurent”.

Van waar de interesse voor 
windenergie?

Jan: Het is technisch fascinerend 
om via natuurlijke hulpbronnen onze 
energie op te wekken.
Eddy: Ik heb de hernieuwbare energie 
al vanaf de beginjaren van nabij 
gevolgd en zelf geëxperimenteerd 
met thermische zonnepanelen. 
Ik ontmoette zelfbouwers van 
windmolens (van turbine was nog 
geen sprake) en andere systemen. 
We wisten dat duurzame energie 
haalbaar was. Het is jammer dat 
Vlaanderen een groot technologie 
en tewerkstellingspotentieel liet 
liggen. Ik ben er van overtuigd 
dat windturbines belangrijk zijn in 
onze energievoorziening. En een 
windturbine is techniek en dat heeft 
mij altijd al geboeid.
Laurent: bij de wase wind ploeg 
voel ik een openheid in ondernemen, 
het betrekken van de grote buurt, 
gedrevenheid en objectiviteit. Deze 
waarden zijn soms ver te zoeken in 
vele ‘winstgerichte’ bedrijven, maar 
bij Wase Wind staan deze waarden 
vooraan. Ik kan mij hierin volledig 
vinden, ook in hun idealisme om via 
hun activiteiten een bijdrage te leveren 
aan een schonere wereld voor alle 
generaties die na ons komen.

Waarom is het zo leuk om gids te zijn 
voor WW?

Jan: Werken aan duurzaamheid 
is werken aan de juiste toekomst. 
Een mensenleven is zoal kort, dus 
kunnen we maar beter de juiste weg 
bewandelen. Door Wase Wind kom ik 
veel gelijkgezinde mensen tegen en 
dat geeft me energie. En ik hou van 
pionierswerk, iets nieuws uit de grond 
stampen.
Eddy: Omdat ik graag de visie 
van wase wind doorgeef aan de 
bezoekers en in het bijzonder aan 
onze kinderen. Zij zullen de gevolgen 

van onze levensstijl ondergaan. 
Tevens kan ik wat technische kennis 
overbrengen, aangepast aan de 
interesse van de bezoekers. En ik 
wil er graag aan bijdragen dat meer 
mensen zuinig en overwogen omgaan 
met energie.

Welke boodschap wil je in elk geval 
meegeven?

Eddy: De traditionele energiebronnen 
zijn eindig, niet milieuvriendelijk en 
in sommige gevallen zelfs onveilig. 
Daarom moeten we kiezen voor 
energie uit zon, wind, water... . 
Desnoods zullen we er misschien ons 
leefpatroon moeten aan aanpassen.
Laurent: Bezoekers kijken vol 
verwachting uit naar hun bezoek 
aan de turbines. Ze krijgen de 
gelegenheid om vlakbij de turbines te 
komen, en dat zorgt regelmatig voor 
de nodige ‘oh’s en ah’s’. Het is voor 
ons gidsen een hele uitdaging om 
het mysterie achter de begrippen als 
pitch regeling, kruimotoren, windplan, 
generatoren enzovoort in mensentaal 
om te zetten. Maar na de uitleg zie je 
dat de bezoekers blij zijn dat ze hier 
meer over weten.

Wat was een onvergetelijke 
ervaring?

Jan: Als ik s’morgens door het raam 
van mijn slaapkamer kijk, en ik zie 
de vijf turbines rustig draaien. Dan 
geeft mij dat een gevoel van een 
kasteelheer die zijn graanmolens ziet 
draaien. Het gevoel van “het is weer 
een rendabele dag”. Mijn Wase Wind 
aandelen doen het veel beter dan 
alle beursaandelen. En bovendien 
leveren ze zuivere energie om er o.a. 
koffie mee te maken.
Laurent: Af en toe gids ik scholen, en 
van één van de klassen kreeg ik een 

échte windturbine 
gemaakt uit papier 
en karton, en een 
hele map met 
tekeningen van 
windturbines van 
de leerlingen. Dat 
was wel een hele 
verrassing. Het is 
fijn om te zien dat 
de leerkrachten 
hun leerlingen zo 
goed voorbereiden 
op een dergelijk 
bezoek.


