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Indien u deze nieuwsbrief
niet meer wenst te ontvangen, kan u dit eenvoudig
aan ons melden.
Wase Wind cvba
www.wasewind.be
volg ons op facebook
info@wasewind.be
tel : 03 707 19 01
Samelstraat 21a
9170 Sint-Gillis-Waas
2

Beste coöperanten,
Het is, nu ik dit schrijf, eind juni en de zomer lijkt helaas nog
niet in zicht. Toch hoop ik dat u van een fijne vakantie kan genieten. Daar wil ik alvast mijn steentje toe bijdragen met wat
goed nieuws.
De voorbije 12 maanden (juli 2015 tot en met juni 2016) waren
heel windrijk. Veruit de beste van de voorbije 8 jaar, en top 3
sinds de start van de Braemland I-turbines. En dit ondanks juni
2016, die heel veel regen bracht, maar opvallend weinig wind.
Na het verkrijgen van de vergunning, zijn we nu bezig met de
volgende fase voor het nieuwe windpark Goeiende. De eerste
werken worden deze zomer reeds uitgevoerd. Diepsonderingen
zullen ons meer informatie geven over de kwaliteit en draagkracht van de ondergrond. Dat is belangrijk voor het berekenen
van de fundering.
Op de Algemene Vergadering van 8 september geven we u
graag meer informatie. We hopen vele coöperanten te mogen
verwelkom op deze speciale editie van de Algemene Vergadering waarop de nieuwe Raad van Bestuur wordt verkozen. Daarom mijn warme oproep om uw stem te laten horen en zo mee
richting te geven aan onze coöperatieve. Ik ontmoet u graag op
donderdag 8 september!
Kris Aper,
Voorzitter Wase Wind

Laat je stem horen!
Algemene vergadering - verkiezing bestuurders
Elke coöperant kan op elk moment informatie vragen of suggesties geven
aan de Raad van Bestuur. Toch is en blijft de Algemene Vergadering een
belangrijk en bijzonder moment voor onze coöperatieve. Zeker dit jaar omdat we samen de bestuurders voor de volgende 6 jaar verkiezen.
Tijdens de Algemene Vergadering
geeft de Raad van Bestuur een overzicht van het voorbije boekjaar, is er
de toelichting door de onafhankelijke
revisor over de financiële resultaten. Er
zijn verschillende punten waarover
elke coöperant zijn stem kan uitbrengen. En u krijgt ook informatie over de
toekomst en de richting die Wase
Wind verder uitgaat.
Kom tijdig, want alleen wie voor 20u
geregistreerd is kan stemmen!!
De richting van de toekomst
De Raad van Bestuur heeft als taak om
Wase Wind op regelmatige basis te
volgen. Zij denkt mee na over de richting die Wase Wind kiest en de beslissingen die moeten genomen worden.
Kandidaat bestuurder
De bestuurders vertegenwoordigen
eigenlijk alle coöperanten. Wil u dit
engagement opnemen: stel u kandidaat. Dat kan nog tot 8 augustus. In
de brief met de officiële uitnodiging
vindt u meer informatie.

Kies mee de bestuurders
Sommige bestuurders zullen de continuïteit verzekeren, anderen zullen

nieuwe inzichten meebrengen omdat
ze een eerste maal als bestuurder
meewerken aan Wase Wind. Geef uw
stem aan de bestuurders van uw voorkeur.
Uw enthousiasme als steun
Het is voor de bestuurders een belangrijke steun als veel coöperanten
betrokken zijn bij Wase Wind. Geef
daarom het nieuwe bestuur een vliegende start door uw aanwezigheid op
donderdag 8 september 2016!
Informatiemoment voor kandidaat
bestuurders
Wie kandidaat bestuurder is of zou
willen zijn nodigen we graag uit voor
een informatiemoment op maandag
25 juli ins ons kantoor. Een aantal zittende bestuurders kunnen u informeren over het reilen en zijlen. U kan hen
al uw vragen stellen, zodat u zich enthousiast kandidaat kan stellen en
Wase Wind mee vorm kan geven! ▀

Donderdag 8 september
20u (inschrijving vanaf 19u30)
Zaal Trefpunt
Heiendestraat 16, 9160 Lokeren
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Jongeren bezoeken onze windturbines

Het was feest onder de windturbines. Vlinders en andere insecten feesten de hele zomer lang onder onze windturbines
(zie verder in deze nieuwsbrief), maar in april en in juni waren
kinderen en jongeren welkom. Ook de buren van onze windparken konden een kijkje komen nemen.

Duikeldam
Vrijdag 17 juni was het de beurt aan schoolkinderen uit de buurt
van ons windpark Duikeldam. Het weer zat even fel tegen als in
april: koud, nat en met de nodige regen. Maar het kon de pret
nauwelijks drukken. Het gure weer was zelfs een extra inspiratiebron om de wind in de tekeningen weer te geven.
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Bredekop
Van 25 tot 29 april ontvingen we 1.000 (ja, duizend - dit is geen drukfout!)
jongeren aan de turbine Zwingelhoek van het windpark Bredekop. Maandag
en dinsdag konden de leerlingen van middelbare scholen kennis maken met
windenergie en zelf allerlei experimenten uitvoeren. Ook minister van Leefmilieu Joke Schauvliege toonde interesse in de experimenten.
Donderdag en vrijdag kregen de lagere schoolkinderen een rondleiding en
maakten ze fantastisch creatieve werken onder de deskundige begeleiding
van Hiky Helmantel, illustrator van kinderboeken . Vrijdagavond konden de
buren een kijkje komen nemen. ▀
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Bloemen rond turbine Annehei— park BredeKop

3 jaar nectar-bar
Rondom de windturbines van de parken BredeKop en Duikeldam bevindt
zich een nectar-bar van maar liefst 3.500 m².
De samenwerking

Kleine oppervlaktes, groot belang

De fundering van elke windturbine is
met grond bedekt (‘terp’), een ideale
plek om de natuur een handje te
helpen. Jurgen Couckuyt van het
project dagvlinders Durme- en
Scheldegebied en Robbert Schepers
van Regionaal Landschap ScheldeDurme kwamen op hetzelfde idee.
Samen met hen sloten we in 2014
een samenwerkingsovereenkomst af
en voegden de daad bij het woord.

Elke plek omheen de turbine lijkt een
onbelangrijk klein oppervlak, maar
voor vlinders kunnen ze een groot
verschil betekenen. Vlinders, en ook
andere insecten, trekken van de ene
plek naar de andere. Tijdens deze
tochten hebben ze plaatsen nodig
waar ze kunnen rusten en vooral waar
ze voedsel vinden. Daarom zijn deze
kleine eilanden, deze nectar-bars
rondom de turbines, van belang.

Het resultaat ...

Op basis van de rijke ervaring van Jurgen Couckuyt werd een bijzonder
maaischema opgesteld waarbij telkens maar een deel van het oppervlak
wordt gemaaid. Dat zorgt ervoor dat
er altijd nectar is en dat een grote
variatie van planten behouden blijft. ▀

… dat mag er zijn! De turbines staan
van de prille lente tot de late herfst
met de voeten in de bloemen. Vlinders, bijen en andere insecten doen
zich nu al het derde jaar op rij tegoed aan de bloemenweelde. Ook
dit jaar is goed gestart. Hoewel de
zon en de warmte op zich laten
wachten, staan de turbines in volle
bloei. Er zijn al veel vlindersoorten
waargenomen. Kinderen vonden een
ouder wijfje van de Distelvlinder
(foto hiernaast).
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Loop je met ons mee?
Ballonloop - Vredefeest
Niet alleen onze windturbines, maar het hele Wase Wind-team
bruist van energie! Deze energie willen we samen met u omzetten in een sportieve prestatie.

Zondag 4 september 2016
Ballonloop 5 of 10 km
Neem op zondag 4 september 2016 samen met ons deel aan de
ballonloop van de vredefeesten in Sint-Niklaas. U kan 5 of 10 km
lopen doorheen Sint-Niklaas. Wase Wind neemt het inschrijvingsgeld voor zijn rekening. En u krijgt een Wase Wind-T-shirt zodat we
samen schitteren. Dit voor al onze coöperanten en inwonende gezinsleden.
Loopt u niet mee? Kom in elk geval supporteren en bezoek de Wase Wind-stand!
Inschrijving bij de Wase Wind-groep:
Alle coöperanten en inwonende gezinsleden kunnen onder Wase Wind deelnemen. Meer informatie vindt u op
onze website. We verwachten uw inschrijving ten laatste
31 juli 2016. Bezorg ons uiterlijk 31 juli 2016 uw inschrijving via onze website op volgende link:
www.wasewind.be/inschrijvingballonloop
Wij kijken er in elk geval naar uit!
Praktisch:
Alle deelnemers ontvangen van ons nog een mail met alle informatie over de praktische gang van zaken.
 Rugnummers en T-shirts vanaf 12u af te halen aan de Wase
Wind stand langs de Grote Markt
 Start 5km om 13u30 en 10 km om 14u30
 Neem een kijkje op www.ballonloop.be
Als u aansluit bij de Wase Wind-groep moet u zich NIET registreren
op de website van de ballonloop, enkel via Wase Wind.

Windpark
Bredekop
Foto: Filip
Temmerman
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▀

Over zonnepanelen en warmtepompen
Maak slim gebruik van de natuurlijke energiebronnen rondom ons. Door ze
op de juiste manier in te zetten spaar je het milieu en je totaalfactuur.
Zonnepanelen

te wekken dan u zelf verbruikt.

Men promoot heel sterk de installatie
van zonnepanelen. Terecht! Zonnestralen die op de daken vallen kunnen
we maar beter nuttig gebruiken en er
elektriciteit mee maken. Dus, om te
komen tot een meer duurzaam energiesysteem zijn zonnepanelen een
goede keuze.

Warmtepompen

Helaas kunnen we daar niet met dezelfde zekerheid een hoera bericht
aan toevoegen over de financiële
kant. We kunnen aannemen dat de
investering in particuliere zonnepanelen over de volledige levensloop beschouwd financieel niet nadelig zal
zijn. Maar de netkosten kunnen de
komende jaren veranderen (zie verder), zodat ook de terugverdientijd
anders wordt.

Er zijn verschillende types warmtepompen. Het principe is steeds hetzelfde: de installatie “pompt” warmte
van het ene medium (de warmtebron)
naar het andere (de verwarming). Een
warmtepomp kan de “warmte” gebruiken van de buitenlucht of van
(grond)water. De warmtebron hoeft
dus niet noodzakelijkerwijs warmer te
zijn dan de ruimte of het water dat
men opwarmt. Het is zoals in een
diepvries waar warmte wordt onttrokken aan de al koude omgeving.

We raden u daarom aan om goed na
te denken over een correcte dimensionering van uw installatie. Voor particuliere installaties (< 10 kWpiek) is het
niet zinvol om meer zonnestroom op
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Warmtepompen zijn een efficiënte
manier om energie om te zetten in
warmte. Dus ook voor deze technologie geldt dat er geen twijfel bestaat
over het feit dat ze bijdraagt tot een
duurzamer energiegebruik.

Meer informatie over de verschillende
systemen vindt u op de website van
ODE.

Evenveel warmte maken kan met minder elektriciteit als men een
warmtepomp gebruikt in plaats van elektrische verwarming. Toch
geeft een warmtepomp geen gratis warmte zoals wel eens wordt
gedacht. Want om het hele systeem te laten werken is energie nodig. Bekijk op voorhand goed hoeveel elektriciteit er nodig zal zijn
om aan uw warmtevraag te voldoen. Er zijn immers grote verschillen tussen de systemen. Niet elk systeem is even zuinig voor elke
toepassing.
Nettarieven van de toekomst
Er ligt een voorstel op tafel om de kost van het distributienet in de
toekomst heel anders te verdelen. Vandaag wordt de kost doorgerekend per verbruikte kWh. Vanaf 2019 zou de kost voor het elektriciteitsnetwerk verrekend worden op basis van de zwaarte van de
kabels of op basis van het aansluitvermogen. Deze nieuwe component wordt voorlopig aangeduid met de term ‘capaciteitstarief’ of
‘vermogenstarief’.
De verandering van aanrekening van de netkosten per kWh naar
aanrekening per aansluitvermogen zal uiteraard een effect hebben
op de terugverdientijd van alle maatregelen om elektriciteit te besparen. Hoe groot de invloed zal zijn valt nu nog niet te becijferen.

▀

Samen energie besparen
Abllo vzw (www.abllo.be) is een natuur – en milieuvereniging, die
actief is tussen Antwerpen en Gent. Rationeel energiegebruik
vormt een belangrijk thema in de werking van ABLLO vzw.
ABLLO vzw stelt zich tot doel de energiearmoede te beteugelen. In
die zin begeleiden ze energiegroepen om mensen, zonder comfortverlies, aan te zetten tot een energiezuinige levensstijl.
Een energiegroep bestaat uit een 10 tot 15 gezinnen die een jaar
rond begeleid worden op weg naar een energiezuinige levensstijl.
Uitgaande van het principe ‘meten is weten’, engageert elke deelnemer zich om maandelijks zijn meterstanden van elektriciteit, gas
en water te noteren.
Tijdens de eerste zes maanden wordt informatie gegeven rond
elektriciteit, verwarming en water waarbij de deelnemers tips krijgen om te besparen. In de volgende zes maanden worden de mogelijkheden bekeken om de woning structureel te verbeteren.
Interesse: mail naar Jenny.delaet@ugent.be

▀
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Plannen, ronde tafels en debatten ...

Energie is een thema dat leeft in de actualiteit. De politiek
zwengelt het debat aan. Er is een veelheid aan initiatieven
waarvan we er graag twee toelichten.
De Vlaamse Klimaattop is een overlegtraject dat zijn startmoment kende op 19 april 2016. Nu wordt over de deeldomeinen
nagedacht in rondetafels. Doel is snel verandering
op het terrein te stimuleren. Al het werk wordt op
de volgende klimaattop, 1/12/2016, voorgesteld in
een Vlaams klimaatplan tot 2030 en een visie tot
2050.
 Door wie? Dit traject staat onder toezicht van minister Joke
Schauvliege en het Departement Leefmilieu, Natuur, Energie.
 Voor wie? Iedereen die een rol kan spelen bij het helpen van
het bereiken van de klimaatdoelstellingen kan betrokken worden bij de algemene momenten van de Klimaattop.
 Thema’s: enkel de niet-ETS-sectoren (sectoren die niet deelnemen aan de handel in CO2-rechten), met de nadruk op
landbouw en visserij, omgeving, ruimtelijke ordening, natuur,
gebouwen, dienstensector en onderwijs.
 Formele fora: rondetafels waaraan genodigden deelnemen.
 Uw inbreng: kan via www.vlaamseklimaattop.be
Het traject van de ’Stroomversnelling’ richt zich specifiek op het
energiebeleid. Het startevenement op 16 juni 2016
werd afgesloten met de ondertekening van de engagementsverklaring. Daarin beloven organisaties en
belangenverenigingen dat ze zullen meewerken aan
het toekomstige energiebeleid.
 Door wie? Dit wordt geleid door minister Bart Tommelein.
 Voor wie? Iedereen kan zijn inbreng doen. In oktober wordt
een panel van 150 burgers gekozen op basis van de ingezonden ideeën. Zij zullen de ideeën online verder bespreken.
 Thema’s: de energiesector, met nadruk op elektriciteit, warmte
en ‘nieuwe’ brandstoffen voor auto’s (waterstof, elektriciteit.)
 Formele fora: er zijn drie verschillende trajecten, namelijk 1) de
werkgroepen met de partners die de engagementsverklaring
hebben ondertekend, 2) het burgerpanel en 3) een groep bedrijven die uitgenodigd worden.
 Uw inbreng: kan via www.stroomversnelling.vlaanderen
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… ondertussen in de wereld

Wereldwijd zit hernieuwbare energie stevig in de lift. Het is niet meer de
“alternatieve energie”, het is de belangrijkste energiebron. De dominantie
van steenkool, gas en kernenergie loopt stilaan ten einde.
Wereldwijd
Wereldwijd bereikte de ontwikkeling
van hernieuwbare energie een nieuw
hoogtepunt. Er werd vorig jaar niet
minder dan 147.000 MW aan nieuwe
windparken, zonne-installaties en waterkrachtcentrales gebouwd. Dat is de
grootste jaarlijkse groei ooit en zoveel
als het volledige elektriciteitsvermogen in Afrika. Er werd
meer dan dubbel zoveel
geïnvesteerd in groene
technologie dan in kolen
- en gasgestookte centrales. Dat is opvallend
omdat de prijzen van
fossiele
brandstoffen
sterk daalden.
Positief is ook dat voor
de eerste keer de economisch opkomende landen (zoals China) meer
realiseerden dan de rijke
landen.
Europa
Hernieuwbare energiebronnen staan
in voor 44 % van het totale elektrische
vermogen van de EU, en voor 16 %
van de energieconsumptie. De sector
van de hernieuwbare energie verschaft aan ongeveer 1,2 miljoen mensen werk. Er zijn wel grote verschillen
tussen de EU-landen. Een derde van
de EU-landen heeft nu al de doelstelling voor 2020 bereikt. België helaas
nog niet.

Portugal, Duitsland en Denemarken
De elektriciteitsproductie in deze drie
landen is nu soms al 100% groen. Portugal slaagde er in om 107 uur
(zaterdag 7 tot woensdag 11 mei) onafgebroken in zijn elektriciteitsvraag
te voorzien met wind, zon en waterkracht!
In Denemarken produceren
windturbines
op
sommige
momenten
meer elektriciteit dan er
wordt verbruikt.
Recent haalde ook Duitsland 100 % van zijn
stroom uit hernieuwbare
energie. Sterke wind en
lange periodes van zon
midden op de dag zorgden ervoor dat hernieuwbare energie op zondag
15 mei (in de namiddag)
aan vrijwel 100 % van de
Duitse energiebehoefte
kon voldoen. Een week eerder (8 mei)
was dit al 95 %.
Over heel 2015 was hernieuwbare
energie in Duitsland goed voor gemiddeld 33 % in de energiemix. Tegen
2050 gaan ze voor het doel van 100 %
hernieuwbaar. ▀
Bronnen: theguardian.com, ren21.net, energiejournaal.be, renewableenergyworld.com, eurostat
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Wase Wind weetjes
Wase Wind op bezoek bij Enercon
Het Wase Wind-team, de gidsen en bestuurders
bezochten in mei de fabrieken van de turbineproducent Enercon. We zagen hoeveel handwerk
er komt kijken bij de productie van de wieken. Om
één wiek te maken zijn ongeveer 800 werkuren
nodig. Hiernaast een foto van de gondel van de
turbine E115.
Verlaagd tarief :))
Al onze klanten kregen recent een brief met de
aankondiging van een algemene prijsverlaging. Het
tarief is normaal gezien vast voor een jaar, maar als
de stroomprijs daalt, dan laten we daar alle klanten
graag van meegenieten!
Alweer een groot pluspunt van Wase Windstroom!
Werken aan het elektriciteitsnet
Alle turbines van het windpark Duikeldam (E34,
Vrasene – Sint-Gillis-Waas) stil stonden van 13 tot
16 juni. Ook de andere turbines in de buurt waren
buiten dienst. Dat was een gevolg van grote onderhoudswerken aan het elektriciteitsnet. Gelukkig
zijn de werken vlot verlopen en konden de turbines snel weer doen waar ze goed in zijn: zuivere
stroom produceren!
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