
Windpark Baggaart

Dinsdag 24 januari 2017, 20u
Parochiecentrum ‘t Helleke, 
Preekekeplein 8, 9190 Stekene

Woensdag 1 februari 2017, 20u
Buurthuis Kruisstraat, 
Weststraat 13, 9180 Moerbeke

Donderdag 9 februari, 20u
OC Boudelo, Kasteelstraat 23,
9190 Klein-Sinaai

Zaterdag 11 februari 2017, 
14u - 16u
windturbine Nobel, Duikeldam, 
Vrasene

Voorstelling van 
het windpark Baggaart 
E34 - Moerbeke - Stekene

Samen Wase Wind oogstenWie zijn wij?

Baggaart is een project 
van Fortech met de steun 
van coöperatie Wase Wind 
en ENGIE Electrabel met 
de coöperatie Electrabel 
CoGreen.

Het windproject “Baggaart” wordt ondersteund door de 
coöperatie Wase Wind. Alle inwoners van Moerbeke en Stekene, 
kunnen hierin participeren wanneer ze ook de voordelige stroom 
afnemen. 

Fortech – Wase Wind is sinds 2000 actief in windenergie in het Waasland en 
Scheldeland. De partners bouwen aan zuivere energie uit hernieuwbare bronnen. 
Fortech en Wase Wind werken nauw samen en hebben elk hun specifieke taak. 

Wase Wind is een coöperatieve van mensen die hernieuwbare energie 
ondersteunen en de stroom afnemen. Samen financieren ze mee de 12 
windturbines van Fortech langs de E34 en E17 in onze regio. Fortech is er 
eigenaar en uitbater van. Wase Wind verdeelt de zuivere windstroom vandaag 
aan meer dan 2.000 gezinnen, bedrijven en gemeenten in het Waasland en 
Scheldeland. Ook de gemeente Moerbeke en Stekene halen hun elektriciteit uit 
deze windturbines. Alle elektriciteitsklanten van Wase Wind zijn mede-eigenaar 
van de coöperatieve. 
De klant - coöperant komt op de eerste plaats en ontvangt een jaarlijks dividend. 
Meer info: 03 707 19 01 of op www.wasewind.be

ENGIE Electrabel is deel van ENGIE, wereldspeler voor energie en expert in 
drie vakgebieden: elektriciteit, aardgas en energiediensten. ENGIE integreert 
verantwoorde groei in de kern van zijn vakgebieden om de grote uitdagingen van 
de energietransitie naar een koolstofarme economie aan te gaan: toegang tot 
duurzame energie, klimaataanpassing en -mitigatie, bevoorradingszekerheid en 
verantwoord gebruik van de natuurlijke rijkdommen. In België wil de onderneming 
leider zijn in de energietransitie, met nu reeds zo’n 600 MW hernieuwbare 
productiecapaciteit, waarvan de helft uit wind. Ze wil tegen 2020 tot 400 MW 
windenergie op land. Meer info over ENGIE Electrabel: corporate.engie-
electrabel.be of via 02 518 61 11. 

Electrabel CoGreen cvba geeft omwonenden de kans om 
mee te investeren in  lokale windprojecten via de verkoop van 
aandelen onder de omwonenden. Het opgehaalde kapitaal 
wordt gebruikt voor de bouw van windparken. Aandeelhouders 
ontvangen jaarlijks een dividend dat afhangt van de productie van 
het windpark. Meer info over Electrabel CoGreen:  https://www.
engie-electrabel.be/nl/cogreen of info@electrabelcogreen.com
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Windturbines zijn een milieuvriendelijke vorm van elektriciteitsproductie. 
Windturbines verminderen de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof. De 
Vlaamse overheid kiest dan ook voluit voor meer hernieuwbare energie uit 
vooral wind en zon. Dit windpark helpt deze doelstellingen realiseren, want het 
zal meer dan voldoende elektriciteit leveren voor alle gezinnen in Moerbeke 
en Stekene.

Na grondige studie is duidelijk dat de zone ten zuiden van de expresweg 
(E34) in Moerbeke en Stekene de beste zone is voor een windpark in onze 
regio. Binnen deze zone is plaats voor 6 windturbines. Samen vormen ze het 
windpark Baggaart en voldoen ze aan alle strenge normen voor windturbines in 
Vlaanderen. Het project is reeds voorgelegd aan de betrokken administraties. 
We willen het windpark nu ook graag aan u voorstellen.

Over windenergie wordt veel gezegd en geschreven. Niet 
alles berust op waarheden. Het ene project is het andere 
niet. Daarom willen we u graag zelf uitleggen hoe het 
project Baggaart er zal uitzien. 

In een korte toelichting stellen we onszelf en het windpark 
Baggaart graag aan u voor. Daarna voorzien we ruim de 
tijd voor een gesprek met u.  Alle informatie, de kaarten en 
uitleg zullen aanwezig zijn zodat u deze kan inkijken en uw 
vragen stellen. We vertellen u ook graag hoe u kan genieten 
van de voordelige windstroom die deze windturbines zullen 
opwekken.

Ook daarna maken we graag tijd om u meer informatie te 
geven. 

U kan ons contacteren op : 

info@wasewind.be of info@fortech.be - tel. 03 707 19 01
 
Maarten.Deneckere@engie.com – tel. 02 206 33 23

Windpark Baggaart Informatievergaderingen

Breng een bezoek onderin een 
windturbine :

Zaterdag 11 februari tussen 14 en 16 u  kan 
u een kijkje nemen onderin windturbine 
‘Nobel’ in windpark Duikeldam langs de 
E34 in Vrasene. Onze ervaren gidsen 
geven u meer informatie over windenergie 
en de werking van een windturbine.
Ook daar zal de informatie over het 
nieuwe windpark Baggaart beschikbaar 
zijn.

De 4 westelijke turbines worden ontwikkeld door Fortech - Wase Wind, de 
2 oostelijke door ENGIE Electrabel
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