
Beste coöperanten,

Een heel drukke periode, met de bouw van de windparken Duikeldam en BredeKop, ligt achter ons. Maar 
toch zitten we ook nu niet stil, of wat had u gedacht! 

In september heeft onze coöperatieve  haar jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Het verslag 
hiervan heeft u reeds ontvangen. Wie aanwezig was kreeg reeds een overzicht van de werkzaamheden 
aan onze turbines. 

Onze turbines van Breamland I kregen in juli een inspectie van de wieken en waar nodig werden kleine 
beschadigingen en dergelijke hersteld. Deze slijtage ontstaat voornamelijk doordat hier in de streek 
behoorlijk veel vuil en stofdeeltjes in de lucht zweven. Daarom blijven wiekinspecties zeker nuttig.

De turbines van het windpark Duikeldam staan er zowat een jaar. De opstartfase is dus afgerond. In de 
loop van augustus en september werden nog herstelwerken uitgevoerd aan de coating van de masten 
omdat er tijdens het transport van bepaalde mastonderdelen krassen waren ontstaan. Deze worden nu 
dus door de fabrikant bijgewerkt zodat de masten van de turbines goed beschermd blijven tegen weer en 
wind. Ook het windpark BredeKop levert reeds volop elektriciteit. Toch liggen de turbines nog af en toe stil 
voor de laatste controles en verfijnende bijregelingen.

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat we ook een nieuwe stap gezet hebben naar een meer efficiënte 
werking. Tot voor kort werden alle mails en alle brieven vanop ons kantoor zelf verstuurd. Nu doen we 
daarvoor een beroep op een gespecialiseerd bedrijf. Het grote voordeel hiervan is dat het werk voor het 
Wase Wind-team beter gespreid is in de tijd. Sommige coöperanten ondervonden in het begin af en toe 
een moeilijkheid. Dank alvast om ons dat te melden, zodat we samen met u kunnen zorgen dat deze 
startproblemen opgelost geraken.

Wase Wind nam zoals elk jaar deel de Internationale Dag van de Wind van 15 juli. Verder in de nieuwsbrief 
vindt u daarvan een verslag. En een welgemeende dank aan iedereen die er, door zijn deelname of 
helpende hand, mee voor zorgde dat de Dag van de Wind opnieuw een leuk feest werd. En tot slot nog een 
tip voor iedereen die graag een mooie fietstocht maakt: Achteraan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie 
over de nieuwe “Wase Wind fietsroute”.

Kris Aper

najaar 2013

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’



Als we minder energie willen gebruiken 
in gebouwen, dan is het belangrijk 
dat we de temperatuur binnenshuis 
aangenaam houden, ongeacht het 
weer buiten. Maar ook dat we letten 
op een goede en gezonde verluchting 
en gepaste verlichting.

Om ons te adviseren over het 
verwachte algemeen energiegebruik 
in een gebouw of over de isolatie van 
onze woning of van verschillende 
bouwmaterialen worden allerlei 
begrippen gebruikt. niet eenvoudig 
voor wie er niet dagelijks mee werkt. 
Daarom zetten we ze voor u graag op 
een rij.

λ, de Lambda-waarde of warmte-
geleidbaarheid van een materiaal
De lambda-waarde geeft aan hoe 
gemakkelijk een materiaal de warmte 
geleidt. Ze wordt uitgedrukt in w/m.K. 
Hoe lager de waarde, hoe moeilijker 
de warmte door het materiaal kan en 
dus hoe beter het materiaal isoleert. 
Deze Lambda-waarde is dus een 
kenmerk van het materiaal zelf en 
is, in tegenstelling tot de u-waarde, 
onafhankelijk van de dikte van de 
laag.

U-waarde of warmtedoorgangs-
coëfficiënt van een constructie 
onderdeel
De u-waarde geeft aan hoeveel 
warmte er per seconde per 
vierkante meter verloren gaat als het 
temperatuursverschil tussen binnen 
en buiten 1°C is (in w/m².K). Voor een 
dak bijvoorbeeld wordt de u-waarde 
bepaald door de verschillende lagen 
samen te bekijken: de isolatielaag, 
de tussenlaag en de dakbedekking 
samen. Van elk onderdeel wordt de 
dikte en de lambda-waarde bekeken. 
Hoe lager de u-waarde hoe beter de 
thermische isolatie is.

R-waarde of warmte-isolerend 
vermogen
De r-waarde is de warmteweerstand 
van een materiaallaag (uitgedrukt 
in m2K/w). Het is dus het 
tegenovergestelde van de u-waarde. 
Hoe groter r, hoe groter de weerstand 
die de warmte ondervindt om door 
het de laag te komen. Dus, hoe groter 
de r-waarde, hoe beter het materiaal 
isoleert.

K-peil van een gebouw
Het K-peil is de maat voor de isolatie 
van een woning of een gebouw. Het 
houdt rekening met alle manieren van 
warmteverlies door muren, daken, 
vloeren en ramen. Daarenboven 

wordt de compactheid van het 
gebouw meegenomen in de bepaling 
van het K-peil. immers, hoe groter 
het buitenoppervlak ten opzichte 
van de binnenruimte, hoe meer 
warmteverlies, zelfs als alles goed 
geïsoleerd is. Hoe lager de K-waarde, 
hoe beter.

EPB : EnergiePrestatie en 
Binnenklimaat
ePb is een veel gebruikte afkorting die 
voluit wil zeggen: “energieprestatie en 
binnenklimaat”. De ePb-regelgeving 
bevat normen voor thermische 
isolatie, de algemene energieprestatie 
van een gebouw, en normen op het 
vlak van ventilatie en voorkoming van 
oververhitting. De regelgeving en de 
normering wordt eenvoudig uitgelegd 
op de website van de Vlaamse 
overheid: www.energiesparen.be , 
 
(link: http://www.energiesparen.be/
epb/welkeeisen)

R€G: de betekenis van K, U, λ, R, EPB 

EPC : EnergiePrestatieCertificaat
Het energieprestatiecertificaat zegt 
hoe een woning er aan toe is op vlak 
van energie. Het is een soort van 
energielabel zoals u dat kent van 
huishoudelijke toestellen. Het geeft 
een kandidaat koper of huurder een 
inschatting van de energiezuinigheid 
van een gebouw. Het ePC bevat 
daarnaast ook tips en aanbevelingen 
om de woning energiezuiniger te 
maken.

E-peil
Het e-peil is de samenvattende 
energiewaarde van een gebouw. Het 
houdt rekening met de compactheid 
van een gebouw, de thermische 
isolatie, de luchtdichtheid en de 
ventilatiesystemen, de systemen 
voor verwarming/koeling en 
warmwatervoorzieningen en de 
oriëntatie en bezonning.
Hoe lager het e-peil, hoe minder 
energie het vraagt om normaal te 
functioneren in een gebouw. in 2006 
was het e-peil voor nieuwe woningen 
nog e100, begin 2010 was het reeds 
verlaagd tot e80. en vanaf 2014 
is het e-peil van nieuwe woningen 
maximaal e60. Dat is eigenlijk nog 
behoorlijk veel. Het kantoor van 
wase wind b.v. heeft een e-peil e30 
en is daarmee gecertificeerd als laag 
energiegebouw. Ook de woning die 
zich in hetzelfde gebouw bevindt 
heeft dit lage energiepeil.

afkorting heeft betrekking op... beste 
waarde

λ, 
de Lambda-waarde

geleidbaarheid van het materiaal (eigenschap, 
onafhankelijk van dikte) uitgedrukt in w/m.K laag

u-waarde warmtedoorlaatbaarheid van een deel van de 
constructie (b.v. dak) uitgedrukt in w/m².K laag

r-waarde warmteweerstand van een deel van de 
constructie (b.v. dak) uitgedrukt in m².k/w hoog

K-peil maat voor de isolatie van een heel gebouw laag

EPB pakket van waarden inzake energieprestatie en 
binnenklimaat 

EPC certificaat met resultaten EPB

E-peil samenvatting van het ePC laag



Meteropname door Eandis?

samen met de ander coöperanten 
van wase wind investeert u in 
windturbines en neemt u de elektriciteit 
daarvan af in uw bedrijf of bij u thuis. 
De elektriciteit wordt tot bij u gebracht 
via het netwerk van de netbeheerders. 
in het leveringsgebied van wase wind 
zijn dat de netbeheerders intergem, 
iMewO en iMeA.

Deze namen komt u in het straatbeeld 
niet zo vaak tegen. wel de naam 
“eAnDis”. eandis is namelijk het 
bedrijf dat de dagdagelijkse werken 
uitvoert aan de elektriciteits- en 
gasnetwerken van 7 intercommunales. 
u ziet dan ook het bordje van 
eandis aan werkzaamheden staan. 
Daarnaast ontvangt u jaarlijk de 
vraag van meteropname van eandis. 
en ook als u iets wil veranderen aan 

uw elektriciteitsmeter, moet u dat 
aanvragen aan eandis. 

Als klant van wase wind krijgt 
u eveneens de kans om uw 
meterstanden door te geven op het 
ogenblik dat wij een afrekeningsfactuur 
voor u maken. Dat is een service die 
we u bieden omdat 
we op die manier 
een eenvoudige 
en overzichtelijke 
factuur voor u 
kunnen maken die 
gebaseerd is de 
juiste meterstanden. 
Dit is evenwel geen 
vervanging van de 
meterstandopname 
door eandis. Het is 
en blijft belangrijk 

om de juiste meterstand aan eandis 
door te geven als ze u daar om 
vragen.

  Het belang van de meteropname door Eandis
De meterstand die opgenomen wordt door Eandis is van belang voor uw 
factuur. Ook als u uw meterstand doorgeeft aan Wase Wind. Dat komt 
omdat ook Wase Wind aan de netbeheerder moet betalen op basis van 
de meterstanden waarover zij beschikken.

Een correcte meteropname door Eandis heeft ook voor u voordelen. 
Het is uw bewijs van uw verbruik in het verleden. Dat kan belangrijk zijn 
in het geval uw meter stuk gaat. Het kan gebeuren dat uw meter niet 
goed functioneert en er te veel elektriciteit wordt aangerekend. Of dat 
uw teller alle elektriciteit op uw dagteller meet en niet uitgesplitst over 
dag en nacht.

In dergelijke gevallen is het in uw voordeel dat u uw meterstanden steeds 
correct heeft doorgegeven. Dan vallen dergelijke fouten veel sneller op. 
Eandis zal dan ook sneller ingaan op de vraag om de defecte meter te 
vervangen. De oude meter wordt bij het weghalen wel uitgelezen. En op 
basis daarvan wordt u normaal gezien afgerekend. Eandis, en dus ook 
Wase Wind, kan dit enkel corrigeren als u in het verleden steeds uw 
meterstand correct heeft doorgegeven en Eandis dus kan vaststellen 
welk verbruik bij u past.



Wase Wind-fietsroute 
Zaterdag 15 juni was de officiële 
opening van onze wase wind 
fietstocht. Ondanks de stevige wind 
reden moedige coöperanten en 
andere geïnteresseerden die de 
fietstocht uit. De route is uitgelegd 
in een brochure die eveneens 
informatie bevat over het landschap, 
de omgeving en natuurlijk ook over 
onze windturbines.

De fietsroute brengt u langs verdoken 
paadjes en rustige polderwegen 
tussen de windparken braemland 
in Kruibeke/Melsele en Duikeldam 
in Vrasene/sint-Gillis-waas. u ziet 
het waasland eens op een andere, 
onverwachte manier. 
De fietstocht is in totaal 43 km lang, 
maar u kan verkorte versies rijden 
van 39 km of 21 km. we kregen reeds 
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, kan u dit eenvoudig aan ons melden

veel positieve reacties. Als u zelf nog 
de fietstocht wilt rijden, dat kan nog 
steeds. De route is vrij te verkrijgen 
via onze website 
http://www.wasewind.be/meer-over-
windenergie/fietsroute-windturbines

Een dikke proficiat aan de winnaar 
van onze wedstrijd.: Patrick Van 
eeckhout. Hijj ontvangt een prachtige 
fietstas.

Jetty van het Wase Windteam legt de 
deelnemers uit waar ze een stop kunnen maken 
voor het ijsje.

een selectie uit de inzendingen voor de 
fotowedstrijd. 

Internationale Dag van de Wind
Ook dit jaar heeft wase wind actief 
deelgenomen aan de internationale 
Dag van de wind op 15 juli.

Traditiegetrouw kregen de kinderen 
opnieuw als eerste de kans om onze 
turbines te bezoeken. Op donderdag 
13 juni kwamen een 250-tal leerlingen 
van de lagere scholen uit de buurt 
op bezoek aan onze windturbine 
brabo (in beveren). Arne en Laura, 
twee leerlingen uit het 6° leerjaar, 
werden geïnterviewd door eweA, de 
europese wind energie Associatie, 
en verklaarden dat ze windturbines 
wel groot en vooral “heel cool” 
vonden. Het fotoverslag van eweA 
kan u zien via de volgende link : 
http://www.ewea.org/blog/2013/06/
global-wind-day-goes-offshore-and-
gets-on-its-bike/

’s Avonds gaven we een 
informatieavond voor de wase 
windklanten die een deel van hun 
elektriciteit zelf opwekken met 

zonnepanelen. 
Gezinnen met 
zonnepane len 
betalen sinds 
begin dit jaar 
een forfaitaire 
bijdrage voor het 
gebruik van het 
d is t r ibu t iene t . 
Maar over het systeem, het waarom 
enzovoort waren heel veel vragen. 
niet onlogisch omdat via de media 
heel verwarrende informatie hierover 
is verspreid. 

Daarom gaven we aan bijkomende 
informatie aan onze klanten. we 
hebben uitvoerig de optie toegelicht 
waarbij de elektriciteit wordt gemeten 
die op elk moment wordt afgenomen 
en geïnjecteerd in het net. Dit gebeurt 
met een speciale teller (zogenoemde 
slimme meter) en is voor de overgrote 
meerderheid van de klanten 
financieel veel minder interessant. 
enkel wanneer alle eigen opgewekte 

stroom wordt verbruikt op het moment 
waarop het wordt opgewekt, kan dit 
systeem voordelen inhouden.

wie niet op de informatieavond 
aanwezig kon zijn, kan de 
samenvatting raadplegen op onze 
website .(link http://www.wasewind.
be/frontend/f i les/userf i les/f i les/
vergelijking%20PV-metering%20
systemen.pdf) 

Zaterdagavond sloten we af met een 
gezellige bbQ onder de wieken van 
onze turbine brabo. 


