
 

Nieuwsbrief 

Samen Wase Wind oogsten 

Speciale editie klimaat 

(zomer 2015) 

De nieuwsbrief van onze coöperatieve Wase Wind  

informeert u over energie en over onze windparken  

Jij ? 

Wind helpt     pg 6    Europees beleid          pg 9     Feest 10 jaar        pg 12 

kwetsbaar klimaat 

Heeft u er ooit al bij stil gestaan hoe dun de atmosfeer is? 

Als de aarde een bol zou zijn van 1 m diameter,  

dan wordt ons klimaat bepaald in een schil van slechts 2mm.   



 
 
Beste coöperanten, 
 

Eind dit jaar is er een klimaatconferentie in Parijs die onze 
toekomst zou kunnen en moeten veranderen. Er staat veel 
op het spel. We hopen dat de wereldleiders kiezen voor een 
veilige toekomst. Helaas zijn we te laat om er voor te zorgen 
dat er helemaal geen verandering is van het klimaat. Nu al 
zijn er plaatsen op de wereld waar mensen op de vlucht zijn 
voor de droogte. In andere werelddelen zorgt het warme 
zeewater voor het ontstaan van vernietigende stormen. 
 
Met deze bijzondere thema nieuwsbrief willen we u hierover 
informeren. Over het internationale toneel met de klimaat-
conferentie in Parijs. En ook het waarom. Maar we blijven 
niet te lang stil staan bij de doemscenario’s. Er zijn immers 
andere mogelijkheden, zoals windenergie. Of lokale acties, 
zoals Waasland CO2-neutraal en de engagementen van de 
stad Sint-Niklaas en de gemeente Kruibeke. Ook Wase 
Wind levert zijn bijdrage. 
 
De keuze voor meer hernieuwbare energie is heel normaal 
voor Wase Wind. Onze doelstelling is immers om windener-
gie bereikbaar te maken voor iedereen. Samen bouwen we 
windturbines, samen verbruiken we de stroom en samen 
zoeken we naar manieren om deze propere energie zuinig te 
gebruiken. 
 
We willen duidelijk laten weten, aan al wie het horen wil, dat 
we ijveren voor een sterke beperking van de uitstoot van 
CO2 . Als veel monden hetzelfde lied zingen zal het luider 
klinken.  
Mogen we daarvoor ook op u rekenen? 
 
 
 Kris Aper, 
 Voorzitter Wase Wind 
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Werkten hieraan mee:  
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Jacob Demeyer,  

Krista Dieleman,  

Jetty Buyle,  

Redactie: Christa Schaut  

 

Indien u deze nieuwsbrief 
niet meer wenst te ontvan-
gen, kan u dit eenvoudig 
aan ons  
melden.  

Wase Wind cvba 

www.wasewind.be  

volg ons op facebookin-

fo@wasewind.be 

tel : 03 707 19 01 

Samelstraat 21a 

9170 Sint-Gillis-Waas  
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http://www.wasewind.be


COP 21 
Van 30 november tot en met 11 december 
2015 vindt in Parijs de 21ste jaarlijkse 
klimaatconferentie van de Verenigde Na-
ties plaats: de zogenaamde COP21. 
“COP” is de afkorting van “Conference of 
Parties”. Tijdens een COP-conferentie 
vergaderen ministers en hoge ambtenaren 
uit vrijwel alle landen ter 
wereld over het klimaat. 
 
Kyoto-doelstellingen 
Het Raamverdrag Klimaat-
verandering van de 
Verenigde Naties (United 
Nations Framework Con-
vention on Climate Change 
of afgekort UNFCCC) is 
opgesteld in 1992 in 
Rio de Janeiro. Het heeft 
als doel de broeikasgassen 
in onze atmosfeer te beper-
ken, zodat een gevaarlijke 
snelle verandering van het 
klimaat wordt voorkomen. 
Dat klimaatverdrag bevatte 
geen concrete doelen. Die zijn er in 1997 
gekomen in het Kyoto-protocol. De Kyoto-
doel-stellingen houden in dat  in 2020 de 
uitstoot van broeikasgassen 5 % lager is 
dan in 1990. 
 
Aangezien 2020 niet ver meer af is, moet 
er een opvolging komen. Een tekst met 
nieuwe doelstellingen voor de beperking 
van de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2030. Dat  is dus de inzet van de COP21 
in Parijs dit najaar.  

Internationale spelers 
De EU heeft zich in elk geval voorgeno-
men om een voortrekkersrol te spelen. In 
maart 2015 heeft de EU na goedkeuring 
van de milieuministers in Brussel, een 
voorstel bij de VN ingediend om de uit-
stoot van broeikasgassen in 2030 met 40 
procent te verminderen. Europa staat ge-

lukkig niet alleen met deze 
ambitie. In 2014 schreven 
de leiders van de G7-top in 
Brussel  dat zij tijdens de 
klimaatconferentie een 
ambitieus akkoord willen 
bereiken. Recent kwam 
deze groep overeen om 
maatregelen te nemen zo-
dat de temperatuur van de 
aarde met niet meer dan 2 
graden zou stijgen. Ook  de 
paus werpt zijn gewicht in 
de schaal met zijn oproep 
om de klimaatsverandering 
snel te stoppen. Een mooie 
voorzet voor de klimaattop! 

▀ 

Meer weten 
 
Over klimaat : www.klimaat.be (bevat 
niet voor elk thema recente informatie) - 
www.klimaatportaal.nl 
 

Over de klimaatconferentie in Parijs : 
http://www.cop21.gouv.fr/en 
 

Hoe u er bij kan zijn: 
http://www.climate-express.be/nl/ 
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Klimaatconferentie 2015 

Redactie - Er wordt in de media al regelmatig gesproken over de belangrijke kli-
maatconferentie in Parijs later dit jaar.  Tijd om in herinnering te brengen  waar de-
ze klimaatconferentie vandaan komt en wat ze moet opleveren.  

http://www.klimaat.be
http://www.klimaatportaal.nl
http://www.cop21.gouv.fr/en
http://www.climate-express.be/nl/


Redactie - De klimaatsverandering is (jammer ge-
noeg) reeds vast te stellen in feiten en cijfers. Het valt 
niet meer te ontkennen. Dat beseffen, kan ons helpen 
om met volle moed een andere weg in te slaan. 
 
 
Tot een tiental jaar geleden twijfelden sommigen nog of 
de klimaatverandering nu wel of niet reëel was. Dat is 
vandaag anders. Immers, de eerste effecten zijn er al. 
Toch zijn er ook nu nog verdwaalde geesten die beweren 
dat de veranderingen niet zo erg zullen zijn, want het is 
immers niet de eerste keer in de geschiedenis van de 
aarde dat het klimaat verandert. De ijstijden weet u wel … 

Waarom is het nu anders? 
Het verhaal is echter niet zo eenvoudig. Uiteraard is het 
klimaat in de loop van de geschiedenis van de aarde al 
dikwijls veranderd. Maar daar houdt de vergelijking dan 
ook op. Wat men gemakshalve vergeet zijn drie elemen-
ten die de klimaatsverandering nu anders maken.  
 
Ten eerste de snelheid waarmee de klimaatwijziging zich 
aandient. Die is van een totaal andere orde dan ooit is 
voorgekomen op aarde. Het gaat nu razend snel. In histo-
risch perspectief is het een flits. Ten tweede is het de 
eerste keer dat ook de soort “mens” op aarde rondloopt. 
En we weten uit de evolutie van het leven op aarde dat 
elke klimaatsverandering het evenwicht tussen soorten 
drastisch heeft verstoord en ze het leven heel lastig heeft 
gemaakt, voor sommige soorten zelfs onmogelijk. Ten 
derde is dit de eerste keer dat de mens de oorzaak is. 

 

De klimaatverandering ... 

▀ 
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Foto: De Enterprise Brid-
ge over Lake Oroville in 
het noorden van Califor-
nia. Foto links juli 2011, 
foto rechts augustus 
2014. Bron: 
www.newsmonkey.be  



 

… en haar gevolgen 

2013-2014 leidde in California tot een ver-
lies in de landbouw van 2,2 miljard dollar 
en een banenverlies voor 17.000 mensen. 
In minder ontwikkelde landen is de situatie 
jammer genoeg veel schrijnender. In de 
Afrikaanse Sub-Sahara-gebieden b.v. zijn 
er conflicten om de toegang tot water. 
Geen water, geen leven. Dus hongersnood 
en mensen op de vlucht. 
 
Meer dan 2°C warmer? 
Wetenschappers zijn meest beducht voor 
een stijging van de temperatuur op aarde 
van meer dan 2°C. Dit is een soort van 
kritische grens waarboven allerlei merk-
waardige fenomenen optreden die moeilijk 
exact te voorspellen zijn. Zo’n voorbeeld is 
het stilvallen van de warme golfstroom in 
de oceaan, waardoor het bij ons veel kou-
der zou worden. 
 
 

Meer informatie: de rapporten van het 
internationaal team van wetenschappers 
(IPCC): http://www.klimaat.be/nl-be/
klimaatverandering/ipcc-rapporten 
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Op dit moment is de gemiddelde tempera-
tuur op aarde met amper 0,8 graden geste-
gen ten opzichte van de pre-industriële tijd. 
Toch is de invloed op de ijsmassa's en de 
waterhuishouding al verbijsterend groot. 
Dat komt voornamelijk omdat de tempera-
tuurstijging niet overal even groot is. 
 
Extreme stormen 
Een extreem voorbeeld van het effect van 
de klimaatsverandering zijn het toenemend 
aantal tyfoons en de kracht van deze stor-
men. De neerslag tijdens zo’n tyfoon wordt 
op de Filipijnen al 120 jaar geregistreerd. 
Stel dat er geen klimaatswijziging zou zijn, 
dan zouden de 20 meest natte tyfoons on-
geveer gelijk verdeeld zijn in de tijd, waarbij 
dit fenomeen zich dus gemiddeld eens om 
de 20 jaar voordoet. Maar wat blijkt: in de 
top 10 staan 5 tyfoons uit de laatste 20 
jaar. Tijdens zo’n storm valt er per m² meer 
neerslag dan bij ons in een heel jaar. Dat is 
een enorm verwoestende natuurkracht die 
ook telkens mensenlevens eist. Het duwt 
mensen ook in de armoede omdat ze vaak 
al hun bezittingen kwijt geraken. 
 
Extreme droogte 
Op andere plaatsen op aarde neemt de 
neerslag schrikwekkend af. Recent kwam 
de  aanhoudende droogte in  California in 
het nieuws. Reeds een aantal jaar kampt 
men er met verminderde neerslag. Ook 
tijdens de winter wordt de waterreserve niet 
aangevuld. In een klein skigebied in de 
Sierra Nevada meet men elk jaar op 1 april 
de dikte van de sneeuwlaag. Normaal ligt 
er meer dan anderhalve meter, maar dit 
jaar was de grond droog. De droogte van 

▀ 

Redactie - Het klimaat is nu reeds aan het veranderen. We bedoelen hiermee niet 
één enkele zachte winter of één uitzonderlijk hete zomer, maar over heel duidelijke 
patronen van (voorheen) extreme weerssituaties.  

http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/ipcc-rapporten
http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/ipcc-rapporten


Windenergie helpt het klimaat 

De klimaatwijziging is een wereldwijd probleem. Het is 
noodzakelijk dat de regeringsleiders tot een goed akkoord 
komen in Parijs. Wij kunnen alvast onze bijdrage leveren 
met onze windturbines. 
 
Energie zonder CO2 
Onlangs publiceerde een fabrikant van windturbines de 
resultaten van de ecologische evaluatie van zijn turbines. 
Er werd rekening gehouden met de energievraag tijdens 
de fabricage, de installatie, de werking en ook de ontman-
teling van de windturbine. De windturbine moet slechts 4 
tot 5 maand draaien om al de energie terug te winnen die 
nodig is om deze stappen te doen. Als we er van uitgaan 
dat een windturbine 20 jaar stroom maakt, dan wil dat 
zeggen dat ze tijdens haar werking 50 keer meer energie 
levert dan ze nodig heeft. Zeker de moeite waard dus! 
 
Volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap 
(IEA) komt 865 gram CO2 vrij bij elke kWh elektriciteit uit 
fossiele bronnen. Onze windturbines staan er al langer 

dan 5 maand, dus ze hebben 
hun energievraag al lang 
terugverdiend. Elk jaar dat ze 
draaien sparen ze nu maar 
liefst 41.500 ton CO2 uit.  
 
Bijdrage van onze turbines 
Om u een beeld te geven van 
een vergelijkbare hoeveel-
heid CO2: een bos kan in 
onze streken ± 4.750 kg CO2 
per hectare per jaar opne-
men. Dus een bos van 8.700 
ha spaart evenveel als onze 
windturbines. Dat is een bos 
groter dan de totale opper-
vlakte van Sint-Niklaas!  

 
De klimaatswijziging houdt in dat de waterbevoorrading in 
de toekomst anders zal zijn. In gebieden waar veel meer 
droogte te verwachten valt is het belangrijk om het water-
verbruik te beperken. Daarvoor zijn windturbines ideaal.  

Redactie - Windenergie heeft een aantal voordelen 
waardoor windturbines ideaal zijn om in te zetten in 
de strijd tegen de uitstoot van CO2. 
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Duikeldam-turbines 
in de bloemen 



 
Energie zonder waterverbruik 
We staan er niet dikwijls bij stil, maar voor de productie 
van elektriciteit is water 
nodig, héél veel water. Van 
al het water dat in de EU 
verbruikt wordt slechts 1/5 
verbruikt als leidingwater 
(drinkwater). Iets meer dan 
10% gaat naar de industrie, 
een vierde naar landbouw. 
De grootste verbruiker blijkt 
de elektriciteitsproductie te 
zijn. 44% van het waterver-
bruik is nodig als koelwater 
voor de elektriciteitsproduc-
tie. De gekende wolken uit 
de koeltorens onttrekken 
massaal veel water uit de 
rivieren. Meestal is dat bij 
ons geen probleem. Maar 
als water (in sommige peri-
oden) schaarser wordt, dan 
is de situatie heel anders. 
Gelukkig kunnen we met wind en zon elektriciteit opwek-
ken zonder dat daarbij water nodig is.  
 
Er is dus een oplossing voorhanden! Windenergie en 
zonnestroom bieden niet alleen een oplossing voor de 
klimaatproblematiek, maar zijn bruikbaar zonder water. ▀ 

▀ 
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Elektriciteits-

productie 
44% 

landbouw 

24% 

drinkwater 

21% 

industrie 

11% 

Bron: www.ewea.org 

Braemeland I, foto Krista Dieleman 



Steeds meer invoer van gas en olie 
De EU is hoe langer hoe meer afhankelijk 
van de invoer van fossiele brandstoffen. 
Vandaag komt bijna 90% van al onze ruwe 
olie van buiten de EU. Zowat 20 jaar gele-
den kwam de helft van het gas nog uit Eu-
ropa. Vandaag is dat beperkt tot minder 
dan 35%. Ook het aandeel van steenkool 
dat Europa invoert is dubbel zo groot als 25 
jaar geleden. Dat maakt onze economie 
kwetsbaar. Dat bevestigt ook Maroš 
Šefčovič. , EU commissaris voor energie. 
 
Hernieuwbare energie als oplossing 
Maar in de grafiek hierboven zit ook heel 
goed nieuws. De groene lijn duidt de totale 
energie-afhankelijkheid aan. En die lijn 
stijgt sinds 2005 niet meer. Een beperking 
van het energieverbruik helpt deze lijn 
drukken, maar het is voornamelijk te dan-
ken aan het gebruik van hernieuwbare 
energie zoals zon en wind. Deze bronnen 
moeten we niet invoeren.  

Energie-afhankelijkheid van België 
Wij in België doen het helaas nog niet zo 
goed. De kaart van de EU hieronder toont 
de energie-afhankelijkheid van elk land. 
Ons land heeft de bedenkelijke eer om 
samen met Litouwen en Ierland in de 
meest kwetsbare categorie te vertoeven. 
Onze economie, onze hele maatschappij 
is nog te sterk afhankelijk van energie die 
primair van buiten de EU komt.  

Redactie - Het gebruik van hernieuwbare energie heeft veel troeven. Naast het ver-
mijden van CO2 zijn er nog belangrijke maatschappelijke voordelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hernieuwbare energie:  

meer dan alleen klimaatneutraal 

8 Bron beide figuren: Eurostat, energy data 

▀ 



Iedereen die begaan is met het klimaat had 
de hoop dat de krachtige lijn werd doorge-
zet. Maar in oktober 2014 verzwakten de 
EU-lidstaten deze koers met de doelstellin-
gen voor 2030. Hernieuwbare energie 
moet tussen 2020 en 2030 maar met 7% 
toenemen, van 20 naar 27%.  En het ener-
giegebruik moet dalen met 27%. Daarmee 
wil men een daling van de broeikasgassen 
bereiken van 40% in 2030 ten opzichte van 
1990.  

 
De motivatie voor meer 
hernieuwbare energie 
komt nu uit een bijzon-
dere hoek, namelijk de 
dreiging van een tekort 
aan toevoer van fossiele 
bronnen. 
 
Maak van de zwakte 
een kans 
Het besef groeit dat 

Europa  kwetsbaar is en afhankelijk blijft 
van politiek stratego met andere landen, 
ook over fundamentele zaken zoals men-
senrechten. Dat wil men  met de oprichting 
van de Energie-Unie aanpakken. Men 
streeft naar een gemeenschappelijke on-
derhandeling met de leverancier-landen, 
zodat niet elke lidstaat afzonderlijk onder 
druk kan gezet worden.  
 
Uiteraard kan de afhankelijkheid van de 
invoer ook beperkt worden door meer ge-
bruik te maken van hernieuwbare energie. 
De wind en de zon kan niemand tegen 
houden! Dat is pas echte zekerheid. 
 

▀ 

Geschiedenis 
De Europese Unie kent zijn oorsprong in 
de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal (EGKS). Men zou er dus van 
kunnen uitgaan dat energie een uitzonder-
lijk gewichtig thema is binnen de EU.  
 
Tot kort geleden was dat echter niet zo. 
De EU hield zich altijd op de vlakte en 
stelde enkel dat landen solidair moeten 
zijn. Dus bleef het energiebeleid voorna-
melijk bepaald door de 
landen zelf.  
 
Het energiebeleid dat 
er tot nu toe wel was 
binnen de EU kwam 
voornamelijk tot stand 
vanuit 2 ooghoeken. 
Enerzijds was er het 
streven naar een vrije 
markt voor elektriciteit 
en gas. Anderzijds de 
zorg om de luchtkwaliteit en het klimaat-
beleid. Het vooruitstrevend beleid van de 
EU op deze vlakken is ook voor ons land 
een belangrijke impuls geweest. 
 
Klimaatbeleid van de EU 
In 2007 legden de Europese leiders heel 
ambitieuze maar haalbare doelstellingen 
tegen 2020 vast. Dat waren de zoge-
noemde 20-20-20-doelstellingen met: 
20% hernieuwbare energie, 20% energie-
besparing en 20% minder CO2-uitstoot. 
Hiermee verzekerde Europa zich van een 
leiderspositie in de wereld en een grote 
tewerkstelling in deze sectoren. 
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Het Europees beleid en  

de Europese Energie-unie 

Het Europese energiebeleid was altijd een sterke kracht achter de ontwikkeling 
van hernieuwbare energie. We hopen dat de EU deze rol aanhoudt. 



Jacob Demeyer - Op internationaal niveau wordt druk 
onderhandeld. Op lokaal niveau wordt gehandeld. Er 
beweegt ook veel in onze provincie. Wase Wind werkt 
daar natuurlijk uit volle overtuiging aan mee. 
 
Actie in het Waasland 
In het Waasland slaan de Provincie Oost-Vlaanderen, de 
intercommunale Interwaas en de Wase gemeenten de han-
den in elkaar om de uitstoot van broeikasgassen drastisch 
terug te dringen. Het project kreeg de titel ‘Waasland kli-
maatland’. In een eerste fase zal in overleg met verenigin-
gen, organisaties, bedrijven, … een klimaatvisie en -
strategie voor de regio worden uitgewerkt. Deze visie zal 
omgezet worden naar concrete maatregelen . 
 
Actie in de gemeenten 
Recent ondertekenden in onze regio een reeks gemeenten 
het Europese Burgemeestersconvenant. Dat zijn: Beveren, 
Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-
Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Dendermonde. 
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 
engageren lokale overheden zich om te streven naar een 
betere energie-efficiëntie en meer gebruik van duurzame 
energiebronnen op hun grondgebied. De deelnemende 
gemeenten in het Convenant willen de 20% CO2-
reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 be-
halen en overtreffen.  
 
Actie in Sint-Niklaas 
Vorige maand heeft de stad Sint-Niklaas officieel het start-
schot gegeven voor haar klimaatplan. Het plan omvat een 
globale visie en strategie voor 2050 en een actieplan 2015-
2020. Met concrete maatregelen wil de stad haar vooropge-
stelde doelstelling van 20% CO2-reductie tegen 2020 reali-

seren. Maatregelen omvatten onder 
meer het isoleren van huizen, het aan-
moedigen van duurzaam vervoer en 
zonne- en windenergie. 
 
Bij die laatste ambities ging er bij zowel 
Wase Wind als de stad Sint-Niklaas een 
belletje rinkelen. In het afgelopen jaar 
heeft Wase Wind dan ook deelgenomen 
aan een aantal initiatieven die de stad 

 

Waasland klimaatland en 

Sint-Niklaas start alvast actie 
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‘Energiewende’ 



Sint-Niklaas organiseerde: rondtafelgesprekken waarin heel 
wat burgers, bedrijven, middenveldorganisaties en instellin-
gen met elkaar spraken. Daarbij werd nagedacht over ma-
nieren waarop Sint-Niklaas haar klimaatambities kan waar-
maken. Deze gesprekken hebben onder andere mee vorm-
gegeven aan het klimaatplan. 
Ze hebben ook geleid tot een 
aantal concrete engagementen 
van de deelnemende bedrijven 
of organisaties. 
 
Actie in Wase Wind 
Ook Wase Wind heeft zich be-
gin mei formeel geëngageerd 
om de komende jaren mee haar 
schouders onder de uitvoer van 
het klimaatplan te zetten. De 
visie van Wase Wind is om 
zorgzaam om te gaan met 
mens en milieu. En we zijn er 
van overtuigd dat onze samen-
leving op termijn kan overschakelen op 100% hernieuwbare 
energie. Het was voor Wase Wind dan ook vanzelfsprekend 
om een handtekening te plaatsen onder het engagement om 
de klimaatdoelstellingen van de stad Sint-Niklaas mee te 
helpen realiseren. 
 
Samen verder! 
We zullen met plezier berichten over acties of maatregelen 
in het kader van haar klimaatambities of over de vooruitgang 
die ze hiermee maakt in het halen van haar klimaatdoelstel-
lingen. Ook projecten in een sector waarin Wase Wind nog 
minder op haar palmares heeft zijn mogelijk. Zo werken we 
aan een aantal zonneprojecten in en rond Sint-Niklaas. En 
we bekijken hoe we onze aandeelhouders, en bij uitbreiding 
ook andere inwoners van het Waas- en Scheldeland, kunnen 
ondersteunen bij energieproductie of –besparingsprojecten. 
  
Meer informatie: 
www.burgemeestersconvenant.eu  
www.oostvlaanderen.be  - www.sint-niklaas.be 

▀ 

Ondertekening  
Engagementsverklaring  
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http://www.burgemeestersconvenant.eu/index_nl.html
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/klimaat/index.cfm
http://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/milieu/klimaat/engagement


 

 

Samen                             oogsten 

Chris Derde - 15 jaar terug gingen we voorzichtig van start met de ontwikkeling 
van onze eerste Wase Wind-projecten. We waren bij de pioniers in België die 
voluit gingen voor een andere energievoorziening. Elektriciteit uit windenergie 
produceren, een onuitputtelijke zuivere bron, ons doel.   
 
In die periode waarschuwden al een aantal wetenschappers voor de klimaatverande-
ring. ’t Was echter nog een zwakke stem voor iets abstract in de verre toekomst. Van-
daag is het dat niet meer. 

 
Intussen genieten we de steun van 
2.000 mensen, bedrijven en gemeente-
besturen uit onze regio. We realiseer-
den 12 windturbines en zijn bezig met 
de studies voor bijkomende windturbi-
nes en zonnepanelen.  
 
Jaarlijks vieren we ook op 15 juni mee 
de wereldwijde Dag van de Wind. Het is 
een moment waarop we de vele voor-
delen van windenergie onder de aan-
dacht brengen. Deze keer mochten we 

opnieuw meer dan 400 kinderen van lagere scholen uit het Waasland en Scheldeland 
verwelkomen bij onze windturbines. Onze gidsen vertellen dan honderduit over de 
technologie en de wondere wereld van hernieuwbare energie. We genieten ervan als 
we bij een openingsfeest of opendeurdag vele honderden mensen mogen begroeten 
en zij meer willen weten over onze windturbines. We hebben het dan tegelijk graag 
over de mogelijkheden van energiebesparing en hoe dat kan met meer comfort.  
 
We zijn niet onmachtig tegenover de opwarming van de aarde. We kunnen veel bijdra-
gen.  Door bijvoorbeeld de keuze voor onze lokale groene stroom en lokaal geteeld 
voedsel. Zo kunnen we blijven genieten van het goeds dat onze aarde te bieden heeft. 

▀ 

10 jaar windturbines van Braemland I 

10 jaar levering Wase Wind-stroom 

 

dat vieren we samen  

vrijdag 9 oktober vanaf  19 uur 
hou de datum alvast vrij, meer informatie volgt 
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