
Beste coöperanten,

We hadden al een voorproef van de winter. Met verkeersellende voor wie de baan op moest en  met 
sneeuwpret voor de kinderen. Na het verdwijnen van de donkere sneeuwwolken was er voor iedereen 
opnieuw licht. Veel licht.

Nu de nachten op hun langst zijn, kan de stroom voor onze lichten ook komen van ons nieuw windpark 
Duikeldam, langsheen de E34 in Vrasene en Sint-Gillis-Waas. We zijn heel blij met de bijkomende turbines 
omdat nog meer gezinnen en bedrijven kunnen genieten van zuiver Wase Windstroom. En het aantal 
klanten en coöperanten van Wase Wind neemt maand na maand toe. Momenteel leveren we reeds op 
meer dan 1.400 adressen!

U zal merken dat er een verandering is in de mensen die dagdagelijks voor Wase Wind werken. Sinds 
oktober werkt Tessa Van der Meulen deeltijds bij Wase Wind. Anderzijds namen we onlangs afscheid van 
Joost Huylenbroeck. We zullen hem als collega missen en willen hem hartelijk danken voor zijn inzet voor 
Wase Wind.

De naam “Wase Wind” is nu ook letterlijk zichtbaar aanwezig in het Waasland. Op de gondel van al onze 
turbines is onze naam aangebracht. Zowel op de turbines van Braemland I en II als op de nieuwe turbines 
van Duikeldam.

Ook in het windpark BredeKop dat binnenkort wordt gebouwd langsheen de E17 in Berlare en Zele zal het 
logo van Wase Wind prijken. En daarmee kijken we al volop naar volgend jaar. We wensen u een prettig 
jaareinde en een vreugdevolle start van 2013.

Kris Aper,
Voorzitter Wase Wind

winter 2012

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’

Zalig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar



nog voor de feestdagen zijn wij al 
volop in feeststemming. reden? Onze 
nieuwe turbines van het windpark 
Duikeldam leveren sinds kort zuivere 
windstroom.

Het windpark Duikeldam, ten zuiden 
van de e34 in Vrasene en sint-Gillis-
waas, produceert elektriciteit. Dit 
park heeft een lange en bewogen 
geschiedenis. Het was het eerste 
windpark waarvoor we ooit een 
vergunning hebben aangevraagd. Op 
dat ogenblik was het overheidsbeleid 
echter nog in volle ontwikkeling en 
niet voorzien op grote windturbines. 
Gelukkig is de wetgeving ondertussen 
geëvolueerd. en vlak voor de 
eindejaarsfeesten van 2010 werd de 
vergunning goedgekeurd. Vanaf dat 
moment konden we écht werk maken 
van deze turbines.

na een weloverwogen vergelijking 
viel de keuze op de turbines MM92 
van het merk repower. Dit zijn 
turbines met een rotordiameter van 
92,5 meter. Dat is dus een stuk groter 

dan de turbines in het braemland-
park (80 en 82m rotordiameter).

De voorbereidende werken van de 
bouw zijn zowat een jaar geleden 
gestart. na allerlei voorbereidende 
studies van de ondergrond werden de 
nodige kabels gelegd, gevolgd door 
de aanleg van de toegangswegen 
en funderingen. eind 
september zijn we gestart 
met de effectieve opbouw 
van de turbines. De mast 
is opgebouwd uit 5 grote 
stalen buizen die aan 
elkaar geschroefd zijn. 
een precisiewerk, maar 
niet zo spectaculair als het 
hijsen van de gondel en de 
wieken. niet verwonderlijk 
dat er telkens veel mensen 
kwamen kijken naar dat 
unieke gebeuren.

eind oktober stonden alle 
turbines recht. Het werk 
in het inwendige van de 
turbines kon van start gaan. 

Nieuw: Elektriciteit uit ons windpark Duikeldam!

Bouw windpark BredeKop

Alles werd aangesloten en afgewerkt, 
uitvoerig getest en gekeurd. Pas 
nadat dit alles klaar was, kon het 
proefdraaien beginnen. Donderdag 
29 november was het dan eindelijk 
zover: alle turbines konden onbemand 
draaien! een heuglijk moment voor 
het hele team van wase wind en 
fortech.

De start van de bouw van de drie 
turbines van het windpark bredeKop, 
ten zuiden van de e17 in Zele en 
berlare is een feit!

De kabels waarlangs de elektriciteit 
naar het openbaar netwerk wordt 
gebracht zijn aangelegd. bij het 
verschijnen van deze nieuwsbrief 
zal volop gewerkt worden aan de 
aanleg van de toegangswegen en 
kraanplaatsen. Deze toegangswegen 
zijn de verbinding tussen de turbine 
en de openbare weg. Op een aantal 
plaatsen moet ook een beperkte 
tijdelijke aanpassing gebeuren aan de 
openbare weg zelf. sommige bochten 
in het traject zijn te scherp en moeten 
verbreed worden om het transport van 
de grote onderdelen zoals wieken en 
mastonderdelen mogelijk te maken. 
De turbines zijn van hetzelfde type 

als de turbines van Duikeldam: MM92 
van het merk repower, turbines met 
een mast van 100 m, wieken van 
46 meter lang (rotordiameter 92,5 
m) en een maximaal vermogen van 
2,05 Mw.

Door de andere structuur van de 
ondergrond is de fundering van de 
turbines van het windpark bredeKop 
minder zwaar dan in onze andere 
windparken. Voor de bredeKop-
turbines volstaat een fundering van 
27 heipalen tot een diepte van 13 
tot 15 meter. eerst wordt een buis 
in de grond geheid. Hierin wordt 
een metalen wapening neergelaten 
waarna het geheel wordt opgevuld 
met beton. na verwijderen van de 
stalen buis blijft een in de grond 
gevormde paal achter.

De sokkelfundering is vrij gelijkaardig 
aan de fundering in Duikeldam. 
eerst wordt een dicht vlechtwerk van 
wapening gemaakt waar de uiteinden 
van de funderingspalen in worden 
verwerkt. Ook de stalen ring waarop 
de mast zal worden bevestigd, wordt 
reeds in het vlechtwerk verankerd. 
Daarna wordt het geheel gevuld 
met beton. De planning van het 
hele bouwproces is uiteraard sterk 
afhankelijk van het weer. Als het te nat 
is of te hard vriest kan er niet gewerkt 
worden aan de toegangswegen of 
funderingen.

Als winterweer de planning niet te 
veel verstoord, zou eind maart gestart 
worden met de eigenlijke opbouw van 
de turbines, zodat ze tegen de zomer 
van 2013 zuivere windstroom zullen 
leveren.

Wase Wind - Fortech
wase wind en fortech zijn 
partnerbedrijven waarbij wase wind 
de stroom levert van de windturbines 
die door fortech gebouwd en uitgebaat 
worden. Wase Wind financiert mee 
deze turbines via een achtergestelde 
lening. Alle coöperanten van wase 
wind hebben daardoor hun deel in onze 

windturbines in het waas- 
en scheldeland.



R€G : In het spotlicht

Stroomprijzen onder hoogspanning

in het begin van de jaren 2000 
moest u in uw huis niet ver zoeken 
naar gloeilampen om te verbannen 
naar het containerpark. Al snel 
kon u de klassieke gloeilampen 
met schroefdraad vervangen door 
spaarlampen (met dezelfde voet, 
uiteraard). De spaarlamp die u 
kreeg van eandis kon u daarvoor 
gebruiken. Als alles goed gaat, 
werken deze lampen nog steeds. 
in de meeste gevallen kwamen die 
eerste spaarlampen terecht in de 
woonkamer.

in de daarop volgende jaren kon u zelfs 
in minder evidente ruimtes (hallen, 
wC, etc... ) gerust een spaarlamp 
plaatsen, gezien er aangepaste 
types beschikbaar zijn die sneller hun 
maximaal licht geven. 

in de loop der jaren gingen we allemaal 
ook meer letten op het energieverbruik 
bij de keuze van nieuwe armaturen. 
De keuzes vielen dan bijvoorbeeld op 
een LeD-strip (indirecte verlichting 
tegen een wand) of een T5-lamp in de 
keuken en de berging (smallere TL-
lamp dan vroeger, met elektronische 
ballast, dus onmiddellijk te starten).

Het blijft berichten regenen 
over veranderingen in de 
elektriciteitstarieven. Geen week gaat 
voorbij of de elektriciteitstarieven 
komen op een of andere manier in 
de media. we merken dat veel van 
onze coöperanten toch interesse 
hebben in dit thema. Daarom 
geven we hier graag meer duiding 
in deze ingewikkelde materie. 
Hetgeen hieronder staat vermeld 
geldt voornamelijk voor particuliere 
klanten en andere aansluitingen op 
laagspanning (230 – 400 V).

De opbouw van elektriciteitstarieven 
is als volgt: minder dan 40% van de 
totaalkost van de elektriciteitsprijs 
is ook daadwerkelijk de kost van 
de elektriciteit zelf, inclusief de 
werkingsmarge Ongeveer even 
veel gaat naar het beheer van het 
transportnet en het distributienet. De 
rest is natuurlijk 21% bTw.

sinds begin 2009 is de elektriciteitsprijs 
op zichzelf lichtjes gedaald na een 
enorme piek in 2008. De prijzen op 
de groothandelsmarkt voor verbruik 
tijdens de piekuren daalden doordat 
enerzijds de grote verbruikers op die 
momenten hun verbruik milderden 
en anderzijds dankzij de massale 
inzet van zonne-energie. een deel 
van het verbruik is verschoven naar 

Helaas was het tot voor 
kort niet zo eenvoudig om 
halogeenlampen te vervangen 
door spaarhalogenen. Deze 
lampen pasten wel in dezelfde 
voet maar waren meestal 
groter of hoger. een optie was 
om ze zo weinig mogelijk te 
laten branden. Maar alles bij 
elkaar zijn er toch redelijk wat 
lampjes in hallen, badkamers, 
toiletten, op nachtkastjes en 
zelfs als dampkaplampjes!  wie 
de vervanging jaren geleden 
wel heeft overwogen heeft 
vastgesteld dat ze duur waren, 
enkel te vinden op het internet 
en niet dimbaar ... 

Ondertussen zijn we bijna 2013, 
en is het aanbod aan LeD-
lampen spectaculair vergroot. 
nu zijn er voor quasi ALLe 
lampvoeten energiezuinige 
varianten, ook in dimbare 
versies ! Hiernaast de types 
Gu10, Mr16 en G4. Deze 
ziet er misschien uit als een of 
andere ruimtesatelliet, maar het 
is wel degelijk een klein LeD-
lampje. Links de oude lamp, rechts een LED-versie 

die bruikbaar is in dezelfde armatuur

de daluren, waardoor de prijzen 
voor het daltarief zijn gestegen. er is 
nog steeds een verschil in het tarief 
voor dag en nacht, maar minder dan 
vroeger.

De daling van de elektriciteitsprijs 
is helaas teniet gedaan door een 
toename in de overige kosten, 
namelijk de heffingen die verborgen 
zitten in het distributienettarief. een 
deel daarvan is te verklaren door 
de toename van ondersteuning van 
zonnepanelen. Deze groei is nu 
grotendeels gestopt doordat nieuwe 
zonnepanelen geen ondersteuning 
meer nodig hebben.

in de kostprijs voor “transport en 
distributienet” zitten ook nog andere 
kosten. een paar voorbeelden: 
de subsidies voor rationeel 
energiegebruik, de ondersteuning 
van klanten die het moeilijker hebben, 
de financiering van de controle-
instanties zoals de CreG . we hopen 
uiteraard dat deze middelen goed 
besteed zijn. Maar het is oneerlijk om 
de prijs in Vlaanderen te vergelijken 
met het buitenland, waar deze 
elementen geen deel uitmaken van 
de elektriciteitsprijs.

en helaas voor iedereen die groene 
stroom afneemt: andere heffingen 

komen er bij. Onlangs besliste de 
federale regering dat de verbruikers 
van 100% groene stroom moeten 
bijdragen aan de opruiming van de 
oudste nucleaire testcentrales in 
belgië, bP1 en bP2 in Mol en Dessel. 
Deze kost zal door alle leveranciers 
moeten worden doorgerekend. Maar 
u weet, wij bij wase wind houden 
onze prijs vast. u zal dat dus niet 
merken zolang uw tariefperiode loopt. 
Alweer een mooi voordeel omdat u 
wase windstroom afneemt!

Toch zijn we bij wase wind teleurgesteld 
in deze beslissing. wij betalen nu 
allemaal mee voor een technologie 
uit het verleden, waar anderen 
de winsten van opstrijken. Deze 
middelen zouden  beter geïnvesteerd 
worden in de toekomst. Het bewijst 
nogmaals het grote voordeel van het 
gebruik van hernieuwbare energie. 



Klanten aan het woord
Klanten van wase wind zijn er van 
A tot Z. Ook bij de bedrijfsklanten: 
van “Aardbeienkwekers” tot 
“Zakenkantoren”. Daartussen ook 
de school sint-Jorisinstituut in bazel. 
we spraken met Alfons De Maeyer, 
voorzitter van het schoolbestuur 
van het sint-Jorisinstituut en sinds 
september 2010 eveneens verkozen 
als lid van de raad van bestuur van 
wase wind.

WW: Welke studierichtingen kunnen 
leerlingen volgen in het Sint-
Jorisinstituut in Bazel?
Alfons: we zijn een middelbare 
school waarin iedereen terecht kan. er 
zijn nu bijna 700 leerlingen, verspreid 
over beroeps (bsO), technische 
(TsO) en algemene (AsO) richtingen. 
we merken jammer genoeg dat er de 
laatste jaren minder interesse is voor 
de technische en beroepsrichtingen. 
Dat is een spijtige evolutie omdat het 
net die jongeren zijn die veel gevraagd 
zijn in de bedrijven.

WW: Om te werken aan windturbines 
bijvoorbeeld?
Alfons: Ja, dat is een goed voorbeeld. 
een nieuwe techniek die nood 
heeft aan mensen met een ruime 
technische basiskennis.

WW: 700 leerlingen, dat veronderstelt 
een hele organisatie.
Alfons: Zeg dat wel! Onze school 
met veel richtingen vergt ook veel 
aangepaste klassen, lokalen en 

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

Aan deze nieuwsbrief werkten mee :
Chris Derde, Christa Schaut, Jacob Demeyer, Albrecht 
Moortgat, 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

praktijkklassen. Zo hebben we een 
nieuw gebouw met praktijkklassen, 3 
grote ateliers en een kleine. Daarnaast 
hebben we ook vaklokalen voor iCT, 
taalklassen en een kantoor. Gelukkig 
hebben we een lerarenkorps van meer 
dan 120 mensen die een zeer goed 
team vormen, waar veel enthousiasme 
en dynamiek van uitgaat! Dat maakt de 
sterkte van onze school. en de goede 
invloed van de scholengemeenschap 
beveren - bazel mag niet onderschat 
worden. Die geeft een meerwaarde en 
dynamiek voor alle scholen die er deel 
van uitmaken. De samenwerking gaat 
verder dan louter het pedagogische 
aspect. De actie rond de “vredespaal” 
is daar een voorbeeld van. Op 
hetzelfde moment plaatsten alle 
scholen van de scholengemeenschap 
een paal ter gelegenheid van 
een bezinningsmoment voor de 
wereldvrede.

WW: Dat jullie school sociaal 
betrokkenis, zien we ook op de 
website, zoals bijvoorbeeld jullie 
deelname aan “sing for the climate”.
Alfons: Dat was inderdaad een actie 
waar de school aan meewerkte. 
Daarnaast hebben we ook een 
winkel van Oxfam in onze school die 
wordt uitgebaat door de leerlingen 
van de richting kantoor. Het sociale 
aspect zit diep geworteld in ons 
opvoedingsproject. we gaan uit van 
samenwerking, de coöperatieve 
gedachte. iedereen is welkom op onze 
school. en afhankelijk van de sterke 
kant van een leerling kan iedereen 

evolueren in één van de vele richtingen 
die we aanbieden. belangrijk voor ons 
is ook de nabijheid van de school. ik 
zeg altijd: “de dichtste school is en 
moet de beste school zijn”. Jongeren 
de kans geven om dicht bij huis 
les te volgen geeft een belangrijke 
meerwaarde.

WW: De coöperatieve gedachte en 
de nabijheid, dat leunt dicht aan bij 
Wase Wind. Hoe zijn jullie in contact 
gekomen met Wase Wind.
Alfons: ik ben in contact gekomen 
met wase wind door Chris Derde 
die ooit nog les gaf op onze school. 
Op een bepaald moment hadden 
we op school problemen met onze 
elektriciteitslevering. na onze 
overstap naar wase wind bleken 
die wel oplosbaar te zijn. Dat is 
ondertussen al vele jaren geleden. 
Ondertussen hebben we op school 
ook zonnepanelen waarvan de stroom 
ook verkocht wordt aan wase wind.

Wase Wind wenst het Sint-Joris-
instituut nog een zonnige toekomst!


