
Beste coöperanten,

Het wordt een druk voorjaar. De vier nieuwe turbines van Duikeldam (Sint-Gillis-Waas en 
Vrasene) zijn nu volop in werking. Bij aanvang waren er nog enkele kinderziekten, maar 
dat is een normale fase waar elk nieuw park mee geconfronteerd wordt.

Ondertussen zijn we bezig met de bouw van ons nieuwste windpark “BredeKop” langsheen 
de E17 in Berlare en Zele. En zoals u dat van ons gewoon bent, geven we u graag de kans 
om alles op een veilige manier van dichtbij te bekijken. 

Zondag 3 maart kan u de opbouw van de fundering in zijn verschillende fasen zien.

Zaterdag 23 maart vieren we samen met onze partner Fortech de komst van het nieuwe 
windpark BredeKop. U ontvangt hiervoor nog een speciale uitnodiging. Iedereen is welkom, 
zowel op de werf als in de feesttent. Laat u meenemen in de fascinerende wereld van 
windenergie. Geniet van deze bijzondere gebeurtenis en bekijk de 45-meter lange wieken 
van dichtbij. Vrijdag 22 maart is voorbehouden voor scholen en organisaties.

Kris Aper
Voorzitter Wase Wind

Februari 2013

nieuwsbrieF

‘samen Wase Wind oogsten’

Uitnodiging Open Werf
funderingswerken

zaterdag 23 maart 2013 
Open werf : 15u00-18u00 

Openingsfeest : 18.30u - 21u00

Moortelstraat, Zele - Anneheistraat, Berlare

Uitnodiging  
Openingsfeest

zondag 3 maart 2013 
10-12u

Moortelstraat, Zele 
Anneheistraat, Berlare 

“We bouwen samen  
windpark BredeKop“



“Jaarlijkse forfaitaire heffing”, 
of “injectietarief”, of “forfaitaire 
netvergoeding voor lokale 
producenten” zijn verschillende  
termen voor dezelfde maatregel, 
namelijk een heffing die de 
netbeheerder vraagt om er voor te 
zorgen dat mensen die zonnepanelen 
hebben (met een terugdraaiende 
teller) toch bijdragen aan de algemene 
kosten voor het  distributienet. Tot 
daar was het duidelijk.

Voor  de rest was er veel 
onduidelijkheid. Daarom geven we 
in deze nieuwsbrief graag wat meer 
duiding. De netbeheerder rekent aan 
Wase  Wind  de  netvergoeding  op  basis 
van het  geïnstalleerde  vermogen 
van de  omvormer. Op haar beurt 
rekent  Wase Wind dezelfde kost 
door aan zijn klanten. Daarom hebben 
wij, zoals u dat van ons gewoon bent, 
een duidelijke brief gestuurd aan onze 
klanten die over een zonnepaneel 
beschikken. In diverse media 
echter werd onvolledige en onjuiste 
informatie verspreid over de hoogte 

van het bedrag, over de manier van 
inning, over de gebruikte vermogens 
enzovoort. Tientallen klanten  vroegen 
ons  daarom uiteraard om meer 
informatie.

Wat was er aan de hand? 
De teksten die vorige 
maand op de website van 
Eandis te lezen waren en 
de persberichten die ze 
hadden verspreid  waren te 
veel een samenvatting. 
Men had het bijvoorbeeld 
over een “gemiddelde  prijs 
van 53 €/kVA”, terwijl een 
particulier in het netgebied 
van Intergem maar liefst 
75,15 €/kVA - of dus bijna 
50% meer! - betaalt. 

Wase Wind heeft deze 
problemen gemeld aan 
de netbeheerders en de 
overheidsdiensten die 
toezien op de werking 
van de markt. We waren 
dan ook tevreden dat 

Soms is de samenvatting te weinig ...

… en soms is de samenvatting beter!

Eandis de teksten op haar website 
heeft aangepast. Soms is enkel de 
volledige uitleg juist …

De klassieke leveranciers – ook zij 
die schijnbaar nieuw zijn door een 
nieuwe naam aan te nemen – vallen 
bijna over elkaar met “eenvoudige” 
en “voordelige” tarieven. En hoe zit 
dat dan bij Wase Wind? 

Het   antwoord daarop is eenvoudig: 
ook  bij Wase Wind is de prijs-
component van de  elektriciteit op 
zich gedaald ten opzichte van enkele 
jaren geleden. Maar, de nettarieven, 
heffingen en taksen zijn in dezelfde 
periode bijna verdubbeld! Dus, alle 
slogans  ten spijt  zal de  eindfactuur bij 
iedereen nu hoger zijn dan vroeger. 

We maken jaarlijks veel 
vergelijkingen voor mensen die 
hun afrekeningsfactuur aan ons 
overmaken. In meer dan 90% van 
de gevallen was Wase Windstroom 

goedkoper geweest. En 
dat zal in de toekomst niet 
veranderen. Als afnemer 
van Wase Windstroom 
met een vast all-in tarief 
weet u ten minste écht 
waar u aan toe bent en 
tegen welke prijs u iets 
koopt. In dit geval is de 
samenvatting in 1 getal 
veel beter!

We verwachten dat  
binnen een aantal     jaar 
ook andere leveranciers 
dit voorbeeld zullen 
volgen. Wase Wind 
is immers al jaren 
trendzetter voor nieuwe 
ontwikkelingen in de 
markt. Hiernaast een 
paar voorbeelden:

al jaren zo bij 
Wase Wind ... en bij anderen

vlot breikbaar per 
telefoon of mail

verplicht om dit te 
verbeteren

duidelijk leesbare 
brieven

Wase Wind als 
voorbeeld gesteld 
voor anderen

eenvoudige factuur
er zijn al richtlijnen, 
maar nogniet zo 
eenvoudig als bij 
Wase Wind

geen kleine lettertjes
verplicht om bepaalde 
gegevens te melden 
bij contractafspraken

contract ieder moment 
opzegbaar sinds kort verplicht

vast all-in tarief (nog) niet haalbaar 
geacht...

De netvergoeding wordt berekend 
op basis van het vermogen van de 
omvormer (uitgedrukt in kVA) en dus 
niet het vermogen van de zonnepanelen. 
De hoogte van de netvergoeding  is 
afhankelijk van uw netgebied. De 
netvergoeding wordt uitgedrukt in €/kVA 
per jaar. De kost wordt niet in één keer 
aangerekend, maar verdeeld in een 
maandelijks bedrag. Iemand die nu een 
nieuwe installatie  plaatst zal dus vanaf de 
maand van installatie betalen.

Een voorbeeld: een particulier in het 
netgebied van Intergem met een 
zonnepaneel van 4 kW en een omvormer 
van 5 kVA zal jaarlijks volgende 
netvergoeding betalen: 5 x 75,15 € = 
375,75 € . Dus, op de maandelijkse factuur 
wordt dat 1/12 daarvan of 31,31 €.



Windenergie in 2012
Het jaareinde ligt alweer even achter 
ons. Tijd om de balans op te maken. De 
gegevens uit dit artikel zijn afkomstig 
van VWEA, de Vlaamse WindEnergie 
Associatie, en EWEA, de Europese 
Wind Energie Associatie.

In 2012 groeide windenergie op land 
in Vlaanderen met 37 windturbines, 
goed voor een bijkomend vermogen 
van 78 MW. Dat brengt windenergie 
eind 2012 in Vlaanderen op 228 
windturbines, met een geïnstalleerd 
vermogen van 420 MW. Dit is 
voldoende vermogen om jaarlijks 
zowat 240.000 gezinnen van 
elektriciteit te voorzien.

Maar toch zal de jaarlijkse 
toename groter moeten zijn om 
de sectordoelstellingen in 2020 te 
realiseren. Om 1500 MW windenergie 
te installeren moet er de komende 

7 jaar minstens 130 MW per jaar 
bijgeplaatst worden.

Op  zee  kwamen er 30 windturbines  
van 6,15MW bij.De windenergie- 
sector is in België goed voor een 
tewerkstelling van meer dan 6.000 
mensen, een opsteker in deze tijden 
van toenemende werkloosheid.

De studie “naar 100% hernieuwbare 
energie in België tegen 2050” van het 
VITO en het Federaal Planbureau 
toont aan dat een 100% hernieuwbare 
energievoorziening mogelijk is tegen 
2050. De studie toont eveneens 
aan dat de economische baten legio 
zijn. In 2012 was de sector van 
de windenergie reeds goed voor 
investeringen van 125 miljoen € en 
een tewerkstelling van zowat 6250 
mensen. Dit kan met de noodzakelijke 
groei in de komende jaren alleen 

maar toenemen .

Ook in de rest van Europa is het 
totaal geïnstalleerd vermogen aan 
windenergie met dezelfde snelheid 
als de voorbije jaren blijven stijgen. 
Momenteel is er al meer dan 105 GW 
of 105.000 MW aan geïnstalleerd 
vermogen in windenergie. Deze 
windturbines staan in voor niet 
minder dan 7% van het totale 
elektriciteitsverbruik in de EU. Een 
steeds belangrijker deel van de 
groei van windenergie zien we, net 
zoals in België, op zee. De offshore 
windparken in Europa zijn al goed 
voor  10% van de  totale  capaciteit 
aan windenergie! Maar weinigen 
hadden zo’n ontwikkeling durven 
hopen.

Vermogen (MW) Vlaanderen Wallonië offshore België

Eind 2011 342 541 195,5 1.078,5

Bijkomend in 2012 78 34 184,5 296,5

Eind 2012 420 576 380,0 1.375,0

 GW 

Windenergie in Europa



We bouwen samen windturbinepark BredeKop 

Ten oosten van de al bestaande 
windturbines in Berlare bouwen 
Fortech en Wase Wind momenteel de 
drie nieuwe turbines van het windpark 
BredeKop dat de coöperanten van 
Wase Wind (ook financieel) mee 
mogelijk maken.

Op de voorzijde van de nieuwsbrief 
vindt u de uitnodigingen van 
de bezoekmomenten aan de 
funderingswerken en aan de werf 
waarbij de onderdelen op de grond te 
bezichtigen zijn.

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief 
zijn de funderingswerken reeds 
flink opgeschoten. Tot nu toe is de 
vertraging door de vorst beperkt 
gebleven tot een tweetal weken. De 
paalfunderingen zitten in de grond. De 
opbouw van de turbines zelf zal wat 
later plaatsvinden dan eerder gemeld. 
Dat komt omdat de kabelwerken, die 
nodig zijn om de elektriciteit naar het 
elektriciteitsnet te laten vloeien, niet 
op de voorziene termijn klaar zullen 
zijn.

Hiernaast een overzicht van de 
opbouw van de windturbines. U heeft 
natuurlijk nog een veel beter idee van 
de bouw als u zelf komt kijken tijdens 
één van onze open werfmomenten.

Eerste grondwerken met de aanleg van 
de toegangswegen en kraanplaats.

De zoolfundering

De onderdelen worden ter plaatse 
gebracht.

Het heien van de palen voor de 
paalfundering.

De palen zijn uitgehard en het 
bovenste deel wordt vrij gegraven 
zodat deze palen verwerkt kunnen 
worden in de zoolfundering

Alles staat klaar om het metalen 
vlechtwerk van de zoolfundering aan 
te maken. U herkent aan de metalen 
structuren ook het vrijgemaakte 
ijzerwerk van het uiteinde van de 
paalfunderingen

v.u. : Kris Aper - Wase Wind cvba, Samelstraat 21a, 9170 Sint-Gillis-Waas

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


