
Beste coöperanten,

De zomervakantie ligt alweer even achter ons. Een periode van genieten, en voor ons ook van voorbereiding 
voor de opbouw van onze turbines en het feestweekeind van 13 tot 15 september.

Dat feestweekeind is een groter succes geworden dan we ooit hadden durven dromen! Het begon al op 
donderdag met een grote belangstelling voor het werfbezoek en de Algemene Vergadering van Wase 
Wind. Het blijft voor ons altijd een spannende dag. We willen u graag goed en overzichtelijk informeren 
over het reilen en zeilen van Wase Wind.

Vrijdag bezochten meer dan 250 schoolkinderen de werf onder de begeleiding van onze enthousiaste 
gidsen. In de namiddag kwamen ook de medewerkers van Eandis van regio Sint-Niklaas langs. ’s Avonds 
kregen de plaatselijke leden van Unizo en Voka een voorstelling van onze projecten en van Wase Wind als 
elektriciteitsleverancier aan bedrijven.

Zaterdag kon iedereen die dat wou een bezoek brengen aan de werf. En dat deden onverwacht veel 
mensen. Nooit voorheen hebben we zoveel bezoekers op 1 dag gehad. Het was dan ook een schitterende 
dag. Het is moeilijk in te schatten hoeveel bezoekers er precies waren, wellicht 1.500 tot 2.000. We zijn 
uiteraard heel blij met zoveel interesse voor windenergie.

Ik maak van deze gelegenheid ook gebruik om iedereen te danken die van dit weekeind een écht feest 
heeft gemaakt. In de eerste plaats u, onze enthousiaste coöperanten! Maar zeker iedereen die een bijdrage 
leverde aan het gebeuren of een handje toestak.

Kris Aper,
Voorzitter Wase Wind

najaar 2012

nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’



De laatste weken berichtten de media 
veel over de elektriciteitsmarkt. 
blijven de prijzen nu bevroren of niet? 
Hoe zit het met de veiligheid van de 
kerncentrales? wanneer gaan ze 
terug in bedrijf? Valt het licht uit deze 
winter of niet?
Je zou er het noorden bij verliezen. 
Daarom geven we u graag even wat 
klare duiding en informatie.

De tarieven
Als klant van wase wind hoef je niet 
wakker te liggen van deze vraag. u 
heeft van ons een all-in prijs gekregen 
voor een jaar. wat er ook gebeurt op 
de gasmarkt of de oliemarkt, ons prijs 
is wat hij is. we hanteren al sinds 
het begin van de levering van wase 
windstroom dat principe.
en u hoeft ook niet te vrezen dat u 
als trouwe klant meer betaalt. bij ons 
krijgen ook trouwe klanten dezelfde 
voordelige prijs als nieuwe klanten. 
Aardig meegenomen!

“Onlangs wou een andere 
leverancier me een voorstel maken, 
maar toen ze hoorden dat ik bij wase 
wind klant was, was het antwoord dat 
ze in dat geval zeker niet voordeliger 
waren.” Jef Verstraeten – Vrasene

Heb ik elektriciteit deze winter?
we kregen al meermaals de 
vraag van klanten of zij toch 
zeker stroom gaan hebben deze 
winter. Dat is een vraag met veel 
antwoorden. Het beste antwoord 
is misschien: ‘normaal gezien 
wel’. u zal elektriciteit hebben als 
er voldoende stroom op het net 
gezet wordt voor het verbruik. 
De elektriciteitsbedrijven kennen 
hun stiel en zorgen ervoor. Ook 
wase wind doet dat. Hiervoor 
werken we samen met Anode. 
Door de onverwachte problemen 
van 2 kerncentrales, moeten alle 
reserves voor de koudste dagen 
aangesproken worden. Als er op 
zo’n moment bijkomende problemen 
zouden zijn, wordt de kans groter 
dat er tijdelijke te weinig stroom is 
en er maatregelen genomen moeten 
worden om de tekorten te verhelpen. 
we kunnen u helaas niet beloven dat 
u wel wase windstroom zal hebben 
als de rest van de straat of wijk 
zonder elektriciteit zit.

indien iedere elektriciteitsleverancier 
zich verzekert van voldoende 
stroomproductie voor zijn klanten, 

Wat is er allemaal aan de hand?

Steun voor BredeKop

wat wase wind doet, is er geen 
probleem. we gaan ervan uit dat 
ook alle andere leveranciers ook hun 
verantwoordelijkheid opnemen en er 
dus steeds voldoende aanbod zal zijn 
voor alle verbruikers. energiesparen 
en beperken van verbruik is uiteraard 
altijd goed, zowel voor het milieu als 
uw portemonnee.

De coöperanten van wase wind 
hebben samen zowat 400.000 € 
bijeengebracht voor de financiële 
ondersteuning van het windpark 
bredeKop in Overmere en Zele. Dat 
is een aanzienlijk bedrag. en het 
zoveelste teken dat  de coöperanten 
van wase wind een warm hart 
hebben voor windenergie.

De realisatie van het park bredeKop 
komt stilaan dichter bij. Het 
archeologisch onderzoek is afgerond. 
er zijn alleen een paar potscherven 
teruggevonden, maar er zijn geen 
speciale dingen ontdekt. De rest van 
de werken kan binnenkort beginnen. 
eerst worden de kabels gelegd 

waarlangs de elektriciteit op het 
netwerk zal vloeien. Daarna worden 
de toegangswegen aangelegd en de 
fundering gemaakt. Dat is werk voor 
begin volgend jaar.

De windturbines van bredeKop zullen 
dezelfde zijn als in het park Duikeldam. 
Ze zijn van het merk repower en van 
het type MM92. De ashoogte is 100 
m en de rotordiamter 92,5 m. iedere 
windturbine heeft een vermogen 
van 2.050 kw; de jaarproductie van 
5.250.000 kwh komt overeen met het 
verbruik van 1.500 gezinnen.

we houden u in de volgende 
nieuwsbrief uiteraard op de hoogte 
van de werken.



Werfbezoek en Feestelijke verwelkoming windpark Duikeldam

v.l.n.r.: Chris Derde (Fortech – Wase Wind), Remi 
Audenaert (Burgemeester Sint-Gillis-Waas) – Peter Hertog 
(Deputé Energie Oost-Vlaanderen) – Marc Van de Vijver 
(Burgemeester Beveren en Vlaams Parlementslid)

De werfbezoeken en het openings-
feest van het windpark Duikeldam 
waren een onverwacht groot succes. 

Zaterdagnamiddag kon iedereen een 
kijkje nemen dicht bij de gondel en 
de wieken van de windturbines van 
Duikeldam. Het goede weer zorgde 
ervoor dat veel bezoekers met de fiets 
waren gekomen. De anderen konden 
gebruik maken van de 5 shuttles 
en fietsen om van de feesttent naar 
de site te gaan. Voor velen was de 
shuttle een eerste kennismaking met 
een elektrische auto. en de reacties 
waren heel positief.

Op de werf werd iedereen ontvangen 
door onze gidsen die uitleg gaven bij 
alle onderdelen. Zowel de 45 meter 
lange wieken als de unieke inkijk in de 
gondel (het hart van de windturbine) 
konden op veel belangstelling rekenen. 
Verwondering en enthousiasme zijn 

de kernwoorden die de reacties best 
omschrijven.

enig minpunt was misschien dat er 
nog geen enkele turbine opgebouwd 
was. Maar zoals Chris Derde (fortech 
- wase wind) stelde, zullen de 
opgebouwde turbines nog heel lang te 
zien zijn, terwijl de onderdelen op de 
grond bezichtigen, een unieke 
ervaring is. remi Audenaert, 
de burgemeester van sint-
Gillis-waas, verklaarde dat 
met de windturbine en andere 
installaties zijn gemeente 
reeds 100% groene elektriciteit 
heeft. Marc Van de Vijver, 
burgemeester van beveren, 
wees op het voordeel van 
wase wind als coöperatieve.

… dat zijn de namen van de 
windturbines in het windpark 
Duikeldam. Het zijn allemaal figuren 
uit het verhaal van reinaert dat zich 
afspeelt in het waasland. in een 
volgende nieuwsbrief vertellen we u 
er graag meer over.

Reinaert, Hermeline, 
Nobel en Isegrim



Eandis op bezoek

Algemene Vergadering 
Wase Wind

Scholen op bezoek

De naam eandis klinkt u wellicht 
bekend in de oren. eandis is de 
koepel van de netbeheerders 
waar ook intergem, imewo en 
imea toe behoren. Zij beheren het 
distributienet van elektriciteit en staan 
onder meer in voor het installeren 
van de elektriciteitsmeters en de 
jaarlijkse opname van de meterstand. 
en zij zijn ook de beheerder van 
het registratiesysteem van welke 
leverancier op welk adres elektriciteit 
levert. Zij zorgen voor de kabels die 
aan onze turbines vertrekken tot bij 
ieder thuis of bedrijf.

eandis is dus een belangrijke partner 
van wase wind en fortech. Daarom 
waren we verheugd dat een tachtigtal 
medewerkers van eandis eens van 
nabij wilden kennis maken met onze 
windturbines.

De Algemene Vergadering van wase 
wind op donderdag 13 september 
werd druk bijgewoond. en ze was 
ook bijzonder omdat iedereen vooraf 
de kans kreeg om een bezoek te 
brengen aan de werf. Tijdens het 
officiële gedeelte van de vergadering 
werden de financiële resultaten van 

Vrijdag kregen de scholen uit de 
buurt van het windpark Duikeldam de 
kans om de werf te bezoeken. en dat 
deden ze graag! 

De kinderen reden met de fiets van 
de feesttent naar de werf samen met 
één van onze gidsen. Het was zowel 
voor de lagere schoolkinderen als 
de oudere leerlingen een bijzonder 
ervaring om een kijkje te nemen in de 
gondel. wie er was weet dat de grote 
tandwielen te zien waren waarmee de 
gondel naar de wind wordt gedraaid. 
Toch wel indrukwekkend!
Teruggekomen bij de tent kreeg elk 

Bezoek onze nieuwe website
 www.wasewind.be

Misschien heeft u het al gezien. we hebben een volledig nieuwe 
website. 
 
en deze nieuwe website biedt u als coöperant van wase wind extra 
mogelijkheden. u kan met uw coöperantnummer en wachtwoord 
uw persoonlijke pagina raadplegen. Daarop zijn al uw gegevens te 
vinden. u heeft er een overzicht over uw facturen en kan er wijzigingen 
melden.

Als u gebruik maakt van uw persoonlijke pagina kan u ons rechtstreeks 
belangrijke wijzigingen melden zoals een meterstand, een verwachte 
daling of stijging in uw elektriciteitsverbruik, een nieuw mailadres of 
rekeningnummer …

we wensen u een aangename ontdekkingstocht doorheen onze 
website.

wase wind toegelicht. er werd een 
overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van het aantal coöperanten en klanten 
van de afgelopen 5 jaar. en uiteraard 
werd er ook vooruit gekeken. naar 
de nieuwe website en de bouw van 
het park Duikeldam bijvoorbeeld. en 
we vernamen dat er vorig jaar meer 
wind was dan de jaren daarvoor. De 
turbines van braemland hebben hun 
werk gehad en produceerden samen 
19.300.000 kwh zuivere windstroom!

kind een lekkere vers geplukte appel 
en een fruitsapje van eigen streek. 
en ze werden heel even één van de 
figuren van het Reinaert-verhaal.

v.u. : Kris Aper - wase wind cvba, samelstraat 21a, 9170 sint-Gillis-waas

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


