
Beste Coöperanten,

De vogels baltsen de lucht vol vrolijkheid. Krokussen kleuren perken en vroege bomen omringen zichzelf 
met een groene waas. Geen twijfel mogelijk: het is lente!! 

En ach, die maartse buien en aprilse grillen nemen we er wel bij. Die brengen ons immers zuivere Wase 
Windstroom. Net als de winter. Na een paar winters waarin de wind minder was dan verwacht, was het dit 
jaar ‘beter’. Voor ons wil dat zeggen: meer wind. In december tekenden we zelfs een nieuw record op!

We zijn blij met zoveel stroom, want het aantal nieuwe klanten en coöperanten steeg nog nooit zo snel 
als de afgelopen periode. Veel mensen die rond onze nieuwe windparken wonen hebben kennis gemaakt 
met Wase Wind tijdens één van de vijf informatie-avonden over deze nieuwe windparken en willen nu al 
genieten van het aanbod van Wase Wind. 

De bouw van het windpark Duikeldam aan de E34 in Vrasene en Sint-Gillis-Waas is nu echt goed van 
start gegaan. Vorige week werden de eerste funderingspalen geboord voor windturbine 3 (te tellen vanaf 
kant Antwerpen). Deze paalfundering bestaat uit 36 palen die tot 15 meter diep in de grond zitten. Met 
een paalboormachine wordt telkens een schacht in de grond gemaakt. Daarin wordt het wapeningsijzer 
aangebracht en vervolgens wordt de vijzel langzaam naar omhoog gehaald en wordt de schacht gevuld 
met beton. Verder in deze nieuwsbrief een paar foto’s van die werken. Ondertussen wordt ook ijverig 
verder gewerkt aan het afwerken van de toegangswegen voor de andere turbines.

De Duikeldam-turbines duiden we voorlopig aan met een nummer. We zijn nog op zoek naar passende 
namen. Heeft u ideeën? Alle suggesties zijn welkom!

We hebben veel nieuws. Te veel nieuws om allemaal in deze nieuwsbrief te krijgen. Daarom zit er een extra 
pagina tussen. Want we houden u natuurlijk graag op de hoogte van alle grote en kleine nieuwtjes!

Hopelijk ontmoeten we u tijdens het werfbezoek op zondag 20 mei, vanaf 10 uur.

Kris Aper
Voorzitter Wase Wind

voorjaar 2012

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’

We nodigen 
u graag uit 
om een kijkje 
te komen 
nemen naar de 
funderingen van 
de windturbine 
van het park 
Duikeldam.   

Zondag 20 mei, Duikeldam, Vrasene 
10-12u (nabij de afrit van de expresweg)

Tijdens de werken is het verboden de werf te betreden, maar 
op zondag 20 mei stellen we de werf graag open. U kan de 
verschillende fasen van de bouw van de fundering bekijken. 

We verwelkomen u graag van 10u tot 12u, aan windturbine 1, 
Hoge Watergangweg, 9120 Vrasene, dicht bij de afrit Vrasene 
aan de E34.



in de loop van februari en maart gaven 
we tijdens vijf avonden informatie over 
de nieuwe windparken Duikeldam en 
bredeKop. Het windpark Duikeldam 
ligt ten zuiden van de e34 in sint-
Gillis-waas en Vrasene en het 
windpark bredeKop ligt ten zuiden 
van de e17 in berlare en Zele, 
aansluitend op het reeds gebouwde 
park van electrawinds. 

we konden rekenen op veel 
belangstelling. in totaal kwamen 
meer dan 500 mensen luisteren. 
Zowel bestaande coöperanten als 
mensen die interesse hadden om 
coöperant te worden. we zijn blij dat 
de coöperanten van wase wind sterk 
betrokken zijn bij het reilen en zeilen 
van de windparken. en ook van bijna-
coöperanten kregen we vele positieve 
reacties.

De bouwwerkzaamheden voor 
Duikeldam zijn van start gegaan 
met de aanleg van kabels en 
toegangswegen. Half maart werd 
de fundering aangevat en nog deze 
zomer worden de turbines opgericht 
en in bedrijf genomen. Ze hebben 
een ashoogte van 100 m en de 
wieken bestrijken een cirkel met 
een doormeter van 92,5 m. samen 
produceren de 4 windturbines op 
jaarbasis genoeg elektriciteit voor 
6.000 gezinnen. Dat is dus genoeg 
voor alle gezinnen in sint-Gillis-waas, 
Meerdonk, Vrasene en Verrebroek 
samen.

De start van de bouw van het 
bredeKop project met 3 windturbines 
in berlare – Zele is voorzien begin 
2013. net zoals voor het project in 
sint-Gillis-waas en Vrasene zullen 
we ook voor het bredeKop project 
zoveel mogelijk beroep doen op lokale 

Informatie avonden over Duikeldam en BredeKop

bedrijven. wanneer dat precies zal 
zijn is afhankelijk van twee elementen: 
de levertermijn van de turbines en 
de mogelijkheid van de koppeling 
met het elektriciteitsnetwerk kunnen. 
uiteraard houden we u op de hoogte 
via onze nieuwsbrief.

 De start van de bouwwerken was ook 
te zien op de nieuwsitem op TV-oost: 
http://www.tvoost.be/nl/2012-03-19/
maandag-19-maart-2012/  (vanaf ca 
4’24)

Veel interesse was er ook voor de 
aankoop van windstroom van wase 
wind. we danken iedereen voor 
de positieve belangstelling voor 
onze projecten. samen windenergie 
oogsten, dat is waar we voor staan!

nog tot 31 juli 2012 kan elke coöperant van wase wind 
5 aandelen bij aankopen om zo mee te investeren in het 
windpark bredeKop.

•	 Verwerf	 1	 tot	 5	 aandelen	 door	 storting	 van	 het	  
      juiste  bedrag op rekeningnummer 737-0161643-84  
      met vermelding van uw naam + adres

•	 Elk	 aandeel	 kost	 €	 255	 (waarvan	 €	 248	 per	 aandeel	 	 	  
						+	€	7	inschrijving)

•	 U	 ontvangt	 van	 ons	 een	 bevestiging	 en	 het	 nieuwe	  
      aandeelhoudersattest



R€G : Actief Passief
Met de term “passiefwoning” wordt niet 
bedoeld dat er geen actie te beleven 
valt, in tegendeel! De term wil enkel 
aanduiden dat er bijzonder weinig 
energie nodig is om deze woningen 
te verwarmen (en te koelen). wase 
wind-coöperant Luc Maes noemt 
de woningen die hij heeft gebouwd 
dan ook liever “energie-positieve” 
woningen.

Luc startte begin vorig jaar met de 
bouw van 2 aanpalende woningen. 
Langs de buitenkant is er niet veel 
bijzonder te merken aan deze 
huizen. Maar de gezinnen die er nu 
wonen betalen een bijzonder lage 
energiefactuur. we vroegen Luc naar 
zijn ervaringen.

“bij een klassieke woning gaat 
nog te veel aandacht naar de 
verwarming en nog altijd te weinig 
naar isolatie. ik ben van het 
omgekeerde vertrokken.”, aldus Luc: 
een superdikke, perfect uitgevoerde 
isolatie. De woning krijgt als het ware 
een dikke, strak aaneengesloten 
jas. Het dak bijvoorbeeld heeft een 
dubbele dakstructuur die in drie lagen 
opgevuld is met 48 cm glaswol. Alle 
bouwknopen (bv overgang tussen 
muur en dak) werden zo uitgewerkt dat 
de isolatielagen perfect aaneensluiten 
en ononderbroken doorlopen. Op die 

manier blijft de woning veel beter op 
de gewenste temperatuur. 

een tweede belangrijk aspect is de 
verluchting. er is een gecontroleerd 
verluchtingssysteem dat verse lucht 
in de woning brengt. Deze verse lucht 
wordt verwarmd met de warmte van 
de uitstromende lucht (zonder dat de 
twee stromen mengen natuurlijk). De 
warmtewisselaar zorgt ervoor dat 90% 
van de warmte wordt doorgegeven! 
Dus, zelfs als het buiten 0°C is, dan 
nog is de verse lucht die in de woning 
komt al verwarmd tot pakweg 18°C.

Ten derde komt dan de verwarming 
en koeling. Het water wordt verwarmd 
met een warmtepomp. Met een 
elektriciteitsverbruik van 1 kwh haalt 
deze pomp ongeveer 4 kwh warmte 
uit de bodem (zie ook op onze 
website kies “over wase wind”, “ons 
kantoor”). samen betekent dit 5 kwh 
warmte om te verwarmen of het 
sanitair warm water op te warmen. 
Op jaarbasis zal deze warmtepomp 
ongeveer 900 kwh elektriciteit nodig 
hebben voor verwarming, koeling (in 
de zomer) én sanitair warm water.

Ten vierde zorgen fotovoltaïsche 
zonnepanelen op het dak voor 
4.500 kwh/jaar aan elektriciteit. De 
bewoners hebben dus nog ongeveer 
3.600 kwh elektriciteit per jaar over 
voor verlichting, koken, wassen, TV 
kijken en alle andere huishoudelijke 
consumptie. Dat 
is zoveel als 
het gemiddeld 
gezinsverbruik.

Conclusie: wie in 
deze woning woont 
heeft quasi Geen 
energiekost!

De bouwkost ligt 
uiteraard wel wat 
hoger dan bij een 
traditionele woning. 
Maar de rekening is 
gauw gemaakt. De 
extra ingrepen voor 

de passiefwoning waren ongeveer 
27.500	€.	De	zonnepanelen	kwamen	
op	een	kostprijs	van	15.000	€.	Alles	bij	
elkaar zal de extra investering na 50 
jaar	ongeveer	100.000	 tot	120.000	€	
voordeliger zijn.

Als schepen voor lokale economie, 
leefmilieu en energiebeleid in beveren 
koos Luc ook heel bewust voor lokale 
ondernemers bij de bouw van deze 
woningen. Zij mogen trots zijn op 
hun werk. Tijdens de opendeurdagen 
kwamen meer dan 1.000 mensen 
een kijkje nemen. Het is duidelijk dat 
mensen zich meer en meer bewust 
worden van de eindigheid van de 
klassieke energiebronnen. en daar 
ook iets willen aan doen. 

Bron: www.energiesparen.be



Windenergie in 2011

Bij ons rijmt elektriciteit op kwaliteit !

Zoals elk jaar wordt in begin van 
het jaar wereldwijd geteld hoeveel 
windturbines er zijn en hoeveel 
elektriciteit ze ons geven.

in Vlaanderen werden vorig jaar 
41 nieuwe windturbines gebouwd 
met een gezamenlijk vermogen van 
92,3 Mw. Daarmee staat de teller op 
bijna 350 Mw. in wallonië staat al 
meer dan 540 Mw aan windvermogen 
en op zee is 195 Mw operationeel. 
Voor belgië was er eind vorig jaar dus 
1.085 Mw aan windenergie. Dat is 
goed voor het verbruik van meer dan 
700.000 gezinnen en dat is ruim 13% 
van de belgische gezinnen. 
 
Op het totale verbruik bekeken 
zitten we met 2,9% nog ver onder 
het europese gemiddelde van 6,3%. 
Koploper blijft Denemarken waar 
zowat 26% van alle elektriciteit uit 
wind komt. eind 2011 stond er in 
europa 93.957 Mw aan windenergie. 
De bijgekomen capaciteit in europa 
werd vooral gerealiseerd in Duitsland, 
uK en spanje. 

Op wereldschaal bekeken was er eind 
2011 niet minder dan 238.351 Mw 

is dat dan niet altijd zo? Dat zou 
eigenlijk wel moeten vinden wij, maar 
helaas is de realiteit anders. De VreG 
heeft op haar website informatie 
opgenomen over de kwaliteit van 
leveranciers en het contract dat ze 
aan klanten aanbieden. er zijn immers 
grote verschillen.

wase wind komt als een van de beste 
uit deze vergelijking. De elektriciteit 
is 100% zuivere windstroom en uw 
elektriciteitsfactuur was nog nooit 
zo duidelijk. Dat zijn de opvallende 
verschillen die u uiteraard al kende. 

aan windenergie. 44% van alle 
nieuwe windturbines werd in China 
geplaatst. Daarmee is China nu ook 
de koploper met meer dan een kwart 
van alle windturbines ter wereld. Toch 
blijft Duitsland op wereldvlak het 4° 
belangrijkste land voor de installatie 
van bijkomende windturbines. Dat 
is toch opmerkelijk omdat Duitsland 
slechts het 64° land is in de rangorde 
van oppervlakte.

Maar wist u ook dat er nog grote 
voordelen zijn bij wase wind?

u kan met uw vragen terecht 
bij ons op kantoor (liefst na 
afspraak).

Als u naar ons belt heeft 
u ons rechtstreeks aan de 
telefoon, zonder een vervelend 
keuzemenu vooraf.

Geen extra kost als u eenmalig 
uw factuur te laat betaalt.

u betaalt geen boete als u een 
andere leverancier wilt.

Grote delen van de wereld zoals 
rusland, Latijns Amerika en Afrika 
blijven jammer genoeg achter in de 
ontwikkeling van windenergie. Moeten 
we daar uit besluiten dat windenergie 
vooral toegepast wordt in landen 
en regio’s met een vooruitziend en 
toekomst gericht beleid?

er wordt op de VreG website ook 
aangegeven hoeveel klachten de 
ombudsdienst ontvangt van een 
leverancier. Hoe minder “VreG-
tekens”, hoe meer klachten er over 
deze leverancier zijn. Dat wordt 
berekend per 5.000 particuliere 
klanten. Omdat wase wind nog 
niet zoveel gezinnen als klant heeft, 
hebben we geen score gekregen. 

Maar u mag gerust zijn. in al de tijd dat 
wase wind elektriciteit levert is er nog 
nooit een klacht bij de ombudsdienst 
geweest. Heeft u toch vragen en 
opmerkingen? Contacteer ons, we 
zoeken samen naar een oplossing.

De evolutie van windenergie in Vlaanderen.                      bron: www.vwea.be





Heeft u het ook gezien? Onze turbines 
van het park braemland en wase 
wind-voorzitter Kris Aper waren te 
zien in het VrT-nieuws. Dat was op 
donderdag 5 januari naar aanleiding 
van de grote windsnelheden die dag.

Het waaide in december 2011 en begin 
januari 2012 behoorlijk hard. en op 
donderdagochtend 5 januari noteerde 
de turbine Tassijns een record 
windpiek van 42,5 m/s of 53 km/u !! 

Om de turbines te beschermen tegen 
al te grote krachten schakelden ze 
gedurende een tiental minuutjes over 

De laatste jaren is brandstof en 
energie in al zijn vormen groot 
nieuws. Volgens de statistieken van 
de federale dienst economie steeg de 
prijs van diesel de afgelopen 2 jaar 
met meer dan 30%, de mazoutprijs 
steeg zelfs met bijna 50%. en dan 
is er ook nog elektriciteit die zorgen 
baart. De manier waarop sommige 
leveranciers omgaan met het tarief 
dat ze aan hun klanten aanrekenen is 
op zijn zachts gezegd merkwaardig. 
Ook de voorwaarden die ze in het 
contract opnemen zijn niet echt 
klantvriendelijk.

op veilige modus: voor de enercon-
turbines was dat in gereduceerde 
modus (= langzamer draaien) en de 
oudere Dewind-turbines hebben 
zichzelf zelfs even uitgeschakeld. een 
uitzonderlijke gebeurtenis!

Deze stilstand betekent niet dat er 
een probleem zou optreden in het 
elektriciteitsnetwerk. immers, twee 
van de turbines bleven elektriciteit 
produceren. en de hevige piek was 
kort en dus heel lokaal. Tegen de 
tijd dat de storm andere turbines in 
Vlaanderen bereikte, leverden onze 
turbines alweer véél elektriciteit. 

Laat maar waaien!

Wase Wind als voorbeeld

Ondanks de tijdelijke terugregeling 
van de enercons, en de korte stop 
van de Dewinds werd die dag 
235.199 kwh aan zuivere windstroom 
geproduceerd. Dit is even veel als 
het gemiddelde jaarverbruik van 68 
gezinnen.

Je kan het nieuwsbericht herbekijken 
op volgende link: 

h t t p : / / w w w. d e r e d a c t i e . b e / c m /
vrtnieuws/mediatheek/programmas/
journaal/2.19289/2.19290/1.1189978

Onlangs besliste de regering om in te 
grijpen. eindelijk!
Voor u, als klant van wase wind, 
verandert er eigenlijk niets. want, 
wat de regering nu oplegt aan alle 
leveranciers, dat doen wij al lang. u 
heeft al lang een vast tarief dat niet 
afhankelijk is van allerlei duistere 
indexen.

en voor iedereen die graag klant wil 
worden van wase wind is er ook 
goed nieuws. er wordt wetgeving 
voorbereid waardoor het mogelijk moet 
worden om altijd naar  een andere 

leverancier te kunnen overstappen 
na twee maand. Zoals u weet is de 
opzegtermijn bij wase wind slechts 1 
maand en dat zal ook zo blijven. 

Het is eigenlijk net zoals met de 
“leesbare factuur”. een aantal jaar 
geleden besliste de overheid dat de 
elektriciteitsfactuur duidelijker moest. 
Daarom gaf ze een vast systeem op 
dat iedereen moest volgen. wase 
wind kreeg daarop een uitzondering … 
omdat onze factuur véél eenvoudiger 
is dan de standaard.

Op 25 januari organiseerden we een 
informatie avond over een wel heel 
bijzonder thema: de gierzwaluw. 
Deze vogel, die ondanks zijn 
misleidende naam geen zwaluw is, 
wordt in Zuid-Afrika de “windswael” 
genoemd. De gierzwaluw werd 
door Vogelbescherming Vlaanderen 

Wase Windvogels
uitgeroepen tot vogel van het jaar 
2012.

Het was geen typische activiteit 
van wase wind. we waren dus 
aangenaam verrast met de grote 
belangstelling voor deze avond.

en wie er was kreeg een bijzonder 
boeiende uiteenzetting van Lyndon 
Kearsley. Hij is internationaal expert 
over trekbewegingen van vogels. Meer 
dan een jaar geleden startte hij een 
project om de trek van gierzwaluwen 
te kunnen volgen. Deze kleine vogels 
broeden hier en brengen de winter 
door in zuidelijk Afrika.
Het zijn dan ook fantastische vliegers. 

Als ze niet broeden landen ze nooit. 
Ze slapen zelfs in de lucht!

Door het onderzoek van Lyndon en 
zijn collega’s is nu meer geweten 
over het gedrag van de gierzwaluw 
eens hij onze contreien verlaat.



Klanten 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, 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

fruit- en groentenkraam Vandeweghe 
is voor vele van onze coöperanten 
wellicht geen onbekende. Je kan ze 
vinden op de wekelijkse markten van 
onder andere stekene, Moerbeke en 
Lokeren. we wilden wel eens meer te 
weten over het reilen en zijlen aan de 
andere kant van de toonbank. wase 
wind sprak met Dirk.

Wase Wind: Jullie bedrijf is al een 
hele tijd klant bij Wase Wind. Hoe zijn 
jullie daartoe gekomen?

Dirk: eigenlijk was ik voor mij 
thuis op zoek gegaan naar een 
andere leverancier. en op de 
vergelijkingswebsite merkte ik 
dat wase wind een voordelige 
leveranciers was. Dat was mijn eerste 
kennismaking met wase wind. Omdat 
ik tevreden ben over wase wind was 
het logisch om ook met ons bedrijf 
over te stappen naar wase wind.

Wase Wind: Het elektriciteitsverbruik 
in jullie bedrijf dat zijn wellicht vooral 
koelcellen?

Dirk: we hebben inderdaad twee 
grote koelcellen waarin we groenten 
en fruit tijdens de nacht bewaren. 

Maar daarnaast hebben we ook 
een warme cel. Daarin bewaren we 
groenten en fruit dat niet te koud 
bewaard mag worden, zoals tomaten, 
bananen, ananas en mango’s. Tijdens 
een koude periode zoals deze winter 
zijn deze warme cellen echt nodig om 
de kwaliteit van deze producten te 
bewaren.

Wase Wind: Hoe ziet een werkweek 
bij jullie er uit?

Dirk: Die is iets anders dan bij de 
meeste mensen. Onze werkweek 
start op vrijdagochtend omstreeks 
4 uur. Dan vertrekken we richting 
veiling. we kopen twee keer per week 

onze groenten in op de veilingen 
van roeselare en Mechelen (sint-
Katelijne waver) en twee keer per 
week halen we fruit rechtstreeks 
in het europese invoercentrum in 
brussel aan de werkhuizenkaai. Op 
die manier zijn onze producten altijd 
vers.
Vanaf zaterdag tot en met woensdag 
kan je ons vinden op verschillende 
markten. Zaterdag in stekene en 
wachtebeke, zondag in Gent op het 
Van beverenplein, maandag in Zelzate, 
dinsdag in onze thuisgemeente 
Moerbeke-waas en in Lochristi. en 
op woensdag eindigt onze werkweek 
met de markt in Lokeren.

Wase Wind: Het lijkt ons een hele 
organisatie. Hoeveel mensen werken 
er bij jullie?

Dirk: we zijn in totaal met acht. niet 
iedereen werkt voltijds, maar op de 
piekmomenten hebben we inderdaad 
wel zoveel medewerkers nodig. 

Wase Wind: Als coöperatie die toch 
begaan is met het leefmilieu vragen we 
ons af wat je doet met overschotten.

Dirk: eigenlijk is dat bij ons geen groot 
probleem. Door jarenlange ervaring 
weten we tamelijk nauwkeurig naar 
welke groenten en fruit vraag zal 
zijn en hoeveel. Het weer speelt 
daar bijvoorbeeld een rol in. en onze 
aankopen worden daar op afgestemd. 
we kopen dus eigenlijk nooit te veel. 
en als we zien dat we toch met 

overschot zouden zitten, dan geven 
we dat liever mee aan onze klanten 
we willen altijd verse producten 
leveren en zorgen dat onze klanten 
tevreden zijn. Het is toch veel prettiger 
om klanten een extraatje te geven in 
plaats van eten weg te gooien?

Wase Wind: Hoewel de winter officieel 
nog niet echt gedaan is, verlangen we 
wel al naar zomerse groenten en fruit. 
Wat is het aanbod de komende tijd? 

Dirk: in de groenten begint langzaam 
de aanvoer van inlandse groenten. 
Typisch voor het voorjaar zijn natuurlijk 
de lekkere belgische asperges. en 
binnenkort komen ook de groenten 
uit serres zoals bloemkool, tomaat en 
komkommer. in het fruit is het echte 
appelsienseizoen bijna gedaan. we 
zien wel al de eerste aardbeien en 
vreemde druiven. en vergeet ook niet 
onze eigen appelen en peren: het 
hele jaar een gezonde lekkernij!

Wase Wind: We hebben er zowaar 
zin in gekregen. Bedankt voor dit 
interview!


