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Indien u deze nieuws-
brief 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  
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Beste coöperanten, 
 

Het jaar 2013 loopt stilaan op zijn einde. We vonden 
het tijd om u te verrassen met de nieuwe vorm van 
onze nieuwsbrief. We hopen dat u op deze manier nog 
meer leesplezier heeft! 
 

Deze nieuwsbrief is ook extra dik geworden omdat er 
zoveel nieuws is. Windenergie en elektriciteit zijn de 
laatste maanden voortdurend in het nieuws geweest, 
o.a. over de afschaf van de forfaitaire netvergoeding 
voor mensen met zonnepanelen, uitspraken van wind-
parkuitbaters, verlaging van de BTW voor elektriciteit 
enzovoort. In deze nieuwsbrief geven we een u over-
zicht van onze visie over diverse van deze thema’s. 
 

En uiteraard is er ook nieuws over Wase Wind en de 
windturbines. Ook het R€G-artikel over veilig en zuinig 
stoken met de centrale verwarming kan ik u warm 
aanbevelen. Verder kan u in deze nieuwsbrief ook 
kennis maken met onze nieuwe collega Koen D’hoye. 
 

De wind heeft dit najaar gebracht hetgeen we in een 
gemiddeld jaar mochten verwachten. November was 
iets minder dan gemiddeld, maar de maand oktober 
was zeer goed. We hebben op 27 oktober zelfs een 
nieuw Wase Wind-record gevestigd! 
 

Ik wil u, namens de Raad van Bestuur en in naam van 
het volledige Wase Wind-team, een voorspoedig 2014 
wensen. 
 
 

Kris Aper, 
Voorzitter Wase Wind 
 

Record productie Wase Windstroom 

Zondag 27 oktober 2013 was een heuglijke dag met een nieuw record in de  
productie van  Wase Windstroom! 

Sinds de volledige indienstma-

ne van ons  windpark Brede-

Kop in Berlare en Zele is onze 

totale productiecapaciteit 24,35 

MW. Dat wil zeggen dat, als 

alle turbines gedurende 1 uur 

aan hun vol vermogen elektrici-

teit produceren, dit goed is 

voor 24,35 MWh. Dat is bijna even veel 

als de hoeveelheid die een gemiddeld 

gezin verbruikt in 7 jaar! 

 

De theoretisch maximale productie over 

24 uur is 584 MWh. Op 27 oktober kwam 

de dagproductie daar heel dicht bij met 

een totaal van 556.340 kWh. Dat betekent 

dat al onze turbines bijna de hele dag op 

vol vermogen elektriciteit produceerden.  

 

Oktober was een bijzonder goede wind-
maand met ook op 23 oktober een feest-
dag voor windenergie. Er werd een nieuw 
Belgisch record aan windstroom geves-

tigd, zo wist VWEA, de Vlaam-
se WindEnergie Associatie, te 
melden.  
 
Netbeheerder ELIA registreer-

de die dag een windstroom-

productie van 1.200 MW. Met 

een totale afname van 9.900 

MW was stroom uit windener-

gie op de middag goed voor 13% van het 

Belgisch verbruik. 

 
Het groeiende aandeel in de elektriciteits-

productie toont aan dat windenergie op 

top-winddagen een significante bijdrage 

levert in de elektriciteitsmix en dat dit geen 

probleem vormt voor het elektriciteitsnet. 

In België is momenteel 1.549,5 MW wind-
energie geïnstalleerd waarvan 456 MW in 
Vlaanderen, 602,5 MW in Wallonië en 491 
MW in de Belgische Noordzee met 325 
MW in het C-Power park (Thorntonbank) 
en 165 MW in het park Belwind  

(Blighbank).  
 

 

RECORD ! 

▀ 3 

Duikeldam 



 
Onlangs kregen we de suggestie van een coöperant 
om onze website nog te verbeteren.  

 
 
U kan uw facturen nakijken in uw persoonlijke pagina op 
onze website. De vraag van de coöperant was om deze 
facturen zo te ordenen dat de meest recente factuur 
bovenaan staat. Dat is inderdaad een goed idee, en 
daarom hebben we de website zo aangepast. 
 
We tonen u nog even hoe u uw persoonlijke pagina kan 

raadplegen.  

U kan inloggen (zie hiernaast) vanaf de home-pagina  

van onze website of vanuit elke andere pagina. 

 

Indien u uw wachtwoord niet meer weet, dan kan u dat 

opvragen via ons of u kan het onmiddellijk opvragen op 

de website. Het wachtwoord wordt dan naar uw eigen 

mailadres gestuurd. U kan uw paswoord ook wijzigen 

eens u ingelogd bent. 

 
Klik op  “historiek facturatie” om uw facturen te zien. 
De meest recente factuur staat bovenaan. 

 

Heeft u nog ideeën om onze website te verbeteren? Laat het ons weten.  

Als coöperatieve werken we immers allemaal samen aan hetzelfde doel : 

op een aangename manier windenergie voor iedereen! 

 

Uw suggesties  

zijn welkom 

▀ 

4 

Op de Wase Wind websi-
te kan u uiteraard ook 
veel andere nuttige infor-
matie vinden. De moeite 
van het ontdekken 
waard! 

Contactpersoon Jetty 

 

De BTW-verlaging op elektriciteit is principieel goed-
gekeurd door de federale regering, maar het is nog 
wachten op de concrete uitwerking. 
 

 

Vanaf 1 april 2014 tot en met 31 december 2015 wordt 
de BTW op elektriciteit voor particulieren verlaagd van 
21% naar 6%. Dat is goed nieuws!  
 
We hadden u een vast tarief beloofd, maar toch zal nu 
ook uw Wase Windtarief wijzigen door deze BTW-
verlaging. 
 

Dit goede nieuws willen we u nu al meedelen. Maar er is 
spijtig genoeg nog veel onduidelijkheid. Het is nog niet 
geweten of deze BTW-verlaging enkel op de stroom zelf 
zal zijn, of ook op alle heffingen en taksen. En dat is een 
groot verschil.  

Daarnaast is het ook nog ondui-
delijk wat dit betekent voor bv 
niet BTW-plichtige zelfstandigen 
als de verbruiken van de woning 
op dezelfde aansluiting zitten? 
Ook voor VZW’s is het niet dui-
delijk. Andere onduidelijkheid is 
met welk BTW-percentage moet 
gerekend worden bij de afreke-
ningsfacturen.  

 
Een geheel andere ontwikkeling is het vooruitzicht dat de 
nettarieven in 2015 wellicht heel sterk zullen stijgen. Er 
wordt zelfs gesproken van een tariefschok omdat de dis-
tributienettarieven nu eigenlijk kunstmatig laag worden 
gehouden. Dit kan uiteraard niet permanent zijn omdat 
het elektriciteitnetwerk onderhouden moet worden. 
 
Maar zoals u dat van ons gewoon bent, zullen we u ook 
over deze ontwikkeling informeren. 
 

 

BTW-verlaging 

ook voor Wase Wind-stroom 

BTW-verlaging 

enkel voor  

particulieren 

DIT GOEDE 

NIEUWS 

VOOR 2014 

 

WILLEN WE 

U AL MEEDELEN 

▀ 
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BredeKop 

http://www.wasewind.be


Welke veranderingen brengt  

Vanaf februari 2014 zullen alle domicilieringen in heel Europa op dezelfde manier 
georganiseerd worden. Dat wil zeggen dat ook het Belgische systeem van domicili-
ëring wordt aangepast. Ook Wase Wind zal zich daarin inschakelen. 

SEPA = het systeem 
 
SEPA is de afkorting van Single Euro Pay-
ments Area, of het gemeenschappelijke 
eurobetalingsgebied. Het omvat alle lidsta-
ten van de Europese Unie en IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, Zwitserland 
en Monaco. U kan dus van overal in deze 
zone een domiciliëring gebruiken. 
 

De domiciliëring  
 
Als u schriftelijk uw toestemming geeft aan 
een bedrijf, bijvoorbeeld Wase Wind, dan 
kan Wase Wind zoals voorheen facturen 
rechtstreeks innen via uw bank. U hoeft 
zich geen zorgen te maken over de beta-
ling. Dat gebeurt dan automatisch. 
Er is ten minste 14 dagen tussen de datum 
waarop we u de factuur sturen en de da-
tum waarop de inning gebeurt. De innings-
datum of domiciliëringsdatum staat ook 
altijd duidelijk vermeld op de factuur. 
 

Wat moet u nu doen? 
 
U hoeft niets te doen! Wij doen de over-
schakeling voor u. 
 
Domiciliëring aanvragen 
 
Vroeger kon u de domiciliëring aanvragen 
via uw bank of via Wase Wind. Vanaf fe-
bruari kan dat enkel nog bij Wase Wind.  

U vult het formulier in en bezorgt het ons 
ondertekend. U zal dit formulier vinden op 
onze website of bij ons opvragen. 
 
Domiciliëring stoppen en blokkeren 
 
Dat kan op twee manieren. Ofwel laat u 
aan ons weten dat u uw domiciliëring wil 
stopzetten. Ofwel laat u aan uw bank we-
ten dat u de domiciliëring blokkeert. Het 
blokkeren is tijdelijk, het stopzetten van 
een domiciliëringsopdracht is definitief. 
 
Uw rekeningnummer veranderen 
 
Als u wenst dat de betaling via een ander 
rekeningnummer verloopt, dan kan u dat 
bij ons melden. Dat kan u niet meer via uw 
bank regelen. Dit is op korte termijn één 
van de meest concrete gevolgen van SE-
PA die iedereen zal moeten gewoon wor-
den. 
 
Andere mogelijkheden 
 
Als consument kan u uw domiciliërings-
toestemming ook specifiek maken. U kan 
er een aantal beperkingen op bepalen. U 
kan bijvoorbeeld een maximumbedrag 
kiezen dat via een domiciliëring mag verlo-
pen. Of u kan de periodiciteit van de domi-
liëringen bepalen. Let wel op, dit geldt dan 
voor alle domiciliëringsopdrachten die u op 
dat rekeningnummer heeft. 
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Nieuw is ook dat u altijd een terugbetaling 
kan eisen tot 8 weken na het uitvoeren 
van de inning. Dat kan u aanvragen bij uw 
bank. In dat geval neemt u uiteraard ook 
best contact op met ons, zodat u ons kan 
verduidelijken waarom u dit wenst. Moge-
lijks is er bij ons een fout in de facturatie 
geslopen die we uiteraard graag rechtzet-
ten. Of mogelijks interpreteert u de factuur 
verkeerd. In beide gevallen is het best dat 
u ons informeert. 
 
Vraag eventueel ook informatie aan uw 
bank. Als u online bankiert kan u wellicht 
een overzicht raadplegen van al uw domi-
ciliëringen. 
 
Meer informatie : www.febelfin.be 
www.sepabelgium.be    

▀ 

Welke veranderingen brengt SEPA 
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De opstartfase bij de turbines van Duikel-
dam was niet rimpelloos. Er was gelukkig 
geen groot probleem, maar een aantal 
kleine aspecten die moesten opgevolgd 
worden. Dat heeft u ook in vorige nieuws-
brieven kunnen lezen, met onder andere 
het herstel van de inkervingen op de mast 
die het gevolg waren van het transport. 
Ondertussen is al dit werk verricht en 
draaien de turbines zoals we het verwacht 
hadden.  
 
De turbines van Braemland I en II staan 
dicht bij elkaar en staan dus in dezelfde 
windzone. Het windpark Duikeldam staat 
10 km noordelijker Dat lijkt niet veel, maar 
het heeft toch een belangrijk effect.  
 

Het Duikeldam-park ligt ten zuiden van de 
E34 in Vrasene en Sint-Gillis-Waas en 
kijken uit over het havengebied rond de 
Schelde en de uitgestrekte polder. Hier 
heeft de wind minder last van obstakels 
zoals bossen en dat is duidelijk merkbaar. 
 
We zien in de gegevens ook duidelijk de 
versplaatsingen van “buien” en aanzwel-
lende wind. Er kan een verschil van een 
kwartier zitten in het veranderen van wind-
richting en windsnelheid tussen deze twee 
locaties. Het toont aan waarom het zo be-
langrijk is om windparken niet te concen-
treren op één enkele plaats. Immers, niet 
overal verandert de wind op hetzelfde mo-
ment en dat is belangrijk voor het even-
wicht op het elektriciteitsnet. 

Duikeldam  

Duikeldam turbine in het ochtendgloren 

De turbines van Duikeldam draaien nu een jaar. We hebben dus al een beeld over 
de hoeveelheid elektriciteit die we mogen verwachten.  

▀ 

http://www.febelfin.be
http://www.sepabelgium.be


Met de komst van de winter gaat de ver-
warming een trapje hoger. Wie efficiënt 
verwarmt met een warmtepomp, wordt 
wellicht door zijn installateur geïnformeerd 
over het nodige onderhoud. Maar lang niet 
alle woningen hebben dat comfort. En het 
is belangrijk dat ook de klassieke verwar-
mingsinstallaties veilige 
werken, zonder het risi-
co op een CO-
vergiftiging. 
 

Daarom is het ontzet-
tend belangrijk om elk 
centraal stooktoestel 
regelmatig te laten nakijken door een vak-
man. Elk toestel, ongeacht de brandstof of 
de ouderdom kan CO uitstoten. CO of 
koolstofmonoxide kan ontstaan als er on-
voldoende zuurstof in de buurt is voor een 
volledige verbranding . CO is een gevaar-
lijk gas, u ruikt het niet, ziet het niet, proeft 
het niet en voelt het niet.  
En net daarin schuilt het gevaar! Elk jaar 

vallen hierdoor slachtoffers. 
Een slecht werkende brander kan ook 
zorgen voor meer roetaanslag of verstop-
ping van de schouw. Dat kan op zijn beurt 
schouwbrand veroorzaken. Redenen ge-
noeg dus om uw centraal stooktoestel 
regelmatig te laten onderhouden. 

 

Centrale stooktoestellen 
op stookolie of vaste 
brandstof vergen een 
jaarlijks onderhoud. 
Voor toestellen op gas is 
een tweejaarlijks onder-
houd voldoende. Na het 

onderhoud ontvangt u een reinigingsattest 
en een verbrandingsattest dat u best be-
waart. 
 

Het is leuk meegenomen dat een goed 
werkend toestel zuiniger is en u dus spaart 
op brandstofkosten. Sinds 3 mei 2013 is 
een vijfjaarlijkse verwarmingsaudit ver-
plicht voor centrale stooktoestellen met 

R€G: Veilige warmte        

Onlangs lanceerde de Vlaamse overheid de campagne ‘Stook zuinig’. Die campag-
ne roept ons op om uw centrale verwarmingsinstallatie regelmatig te laten nakijken. 
Dat helpt om zeker te zijn van een veilige, milieuvriendelijke én zuinige werking van 
de installatie. 

Stookinstallatie nakijken  

=  

veilig en zuinig 
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een vermogen vanaf 20 tot 100 kW. Bij die 
audit wordt de grootte en de energiepres-
tatie van de hele verwarmingsinstallatie 
grondig beoordeeld. Nadien ontvangt u 
een rapport waarop u een beoordeling van 
het rendement en aanbevelingen voor 
energiebesparing terugvindt. Dat rapport 
bewaart u bij uw installatie. 
 
Dankzij het periodiek onderhoud en de 

verwarmingsaudit verbruikt uw installatie 
minder brandstof en verlaagt u dus uw 
energiefactuur. Met de huidige hoge 
brandstofprijzen is dat niet onbelangrijk. 
En ook het milieu vaart er wel bij!! 
 
Meer weten? 
http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig 
Of bel naar het gratis nummer 1700 
van de Vlaamse overheid. 

Wase Wind: wat heeft je er toe aangezet 
om te solliciteren bij Wase Wind? 
Koen: in de eerste plaats sprak de functie  
me aan. Daarnaast vond ik Wase Wind 
ook interessant: een klein bedrijf met een 
duidelijke missie. Voorheen was ik niet zo 
sterk bezig met groene energie, maar ik 
zocht wel werk met een  betekenis. 
 

Wase Wind : en heb je dat hier gevonden? 
Koen: Ja, als ik zie hoe Wase Wind werkt, 
dan draagt mijn werk hier inderdaad wel bij 
tot een zinvol geheel. 
 
Wase Wind: Je werk is nu concreet? 

Koen: Momenteel werk ik aan de omscha-

keling naar het SEPA-betaalsysteem (zie 

pg 6). Klanten merken daar niet veel van, 

maar intern brengt het veel werk met zich 

mee. En ineens nemen we ook andere 

aspecten van de administratie mee onder 

de loep zodat er meer geautomatiseerd 

kan worden en fouten nog beter vermeden 

kunnen worden. 

 
Wase Wind: Je bent hier nog niet zo lang, 
maar wat is je ervaring tot nu? 
Koen: Het bevalt me hier prima. Ik voel 
me nu al goed thuis in dit tof team. 
 

Wase Wind: laten we het ook eens heb-
ben over je passie: Italiaanse windhonden. 

Koen: Ik heb thuis een aantal Italiaanse 

windhonden. Dat zijn de kleinste windhon-

den, met een schofthoogte van maximaal 

38 cm. Ik kweek momenteel met 2 teefjes. 

Elk teefje heeft bij een worp 2 à 3 welpen. 

Het zijn allemaal stamboek honden, gere-

gistreerd bij de Koninklijke Maatschappij 

Sint-Hubertus. De naam van mijn kennel 

is “de Carré Noir”. Dus, als je ooit iemand 

tegenkomt met een hondje uit de Carré 

Noir, dan komt die van bij mij! 
▀ 

▀ 

Veilige warmte 
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 Wase Wind team 
 

 

Koen D’hoye 

Koen D’hoye maakt sinds half oktober deel uit van ons team. Zijn specialiteit is 
programmeren en zorgen voor het efficiënt verloop van geautomatiseerde proces-
sen. Dat doet hij nu voor Wase Wind samen met Jacob. 

http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig
http://www.srsh.be/pages-nl/
http://www.srsh.be/pages-nl/


Al onze klanten met een PV-installatie zijn reeds op de 
hoogte van het goede nieuws voor hen: de forfaitaire 
netvergoeding werd nietig verklaard. Daardoor krijgen 
de betrokken klanten de netvergoeding terug. 
 
 

Sinds 1 januari 2013 moesten de leveranciers een netver-
goeding aanrekenen aan de klanten met een PV-
installatie en dat geld doorstorten aan de netbeheerders. 

Het Hof van Beroep in Brussel 
heeft onlangs de forfaitaire netver-
goeding nietig verklaard. Daarmee 
wordt de invoering van de forfaitai-
re netvergoeding ongeldig en be-
staat ze dus niet meer. 
 

Het arrest van het Hof van Beroep 
oordeelde dat de regelgeving op 
verschillende punten tekort 
schoot. Zo is de netvergoeding 
niet mogelijk binnen de huidige 
structuur van de nettarieven. Een 
ander doorslaggevend argument 
is dat het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden doordat de 
heffingen op grote (> 10 kWp) en 
kleine (< 10 kWp) installaties an-
ders in elkaar zit. 
 

 

Voor de netbeheerders is dit wel een flinke streep door de 

rekening. De sector van de installateurs van zonnepane-

len stelde zelf in haar persbericht : “De PV-sector wil snel 

een constructief overleg met de bevoegde minister over 

een billijk alternatief voorstel voor het gebruik van het net 

door PV-eigenaars.” We kunnen alleen maar hopen dat 

de volgende regelgeving ineens goed in elkaar zit! 

 

Forfaitaire netvergoeding  

afgeschaft 

▀ 
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Cartoon : www.energiesparen.be 

Hernieuwbare energie is in Vlaanderen een nieuwe 
groeisector. Net zoals in andere groeisectoren (bv. de 
internetsector) ontstaan veel bedrijven. Sommige van 
die pionierbedrijven worden stabiele ondernemingen, 
anderen hebben het lastiger of houden op te bestaan. 
Deze ontwikkeling zien we ook in de sector van de 
hernieuwbare energie in Vlaanderen.  
 

 

We hebben naar aanleiding daarvan al verschillende vra-
gen gekregen van journalisten. Zij vragen zich af hoe dat 
nu zit het met Wase Wind en Fortech. “Hebben jullie geld 
geleend bij overheidsinstanties?” en “Hoe gezond is jullie 
bedrijf en wat zijn de risico’s voor de aandeelhouders?” 
 

Gelukkig zijn zowel Wase Wind als Fortech financieel 
gezond en zijn de vooruitzichten gunstig. De ontwikkeling 
van nieuwe windparken wordt op een gematigd tempo 
aangepakt en Wase Wind investeert enkel in concrete 
projecten die reeds vergund zijn. Het is de ambitie van 
Wase Wind om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij 
windparken in de eigen buurt. Financiële middelen zijn 
nodig, maar dus niet de drijfveer. Daarom kan elke nieu-
we coöperant slechts 1 aandeel kopen en is dit gekoppeld 
aan de afname van Wase Windstroom. Enkel wanneer er 
concrete projecten zijn, kunnen bestaande coöperanten 
nieuwe aandelen volstorten. 
 

Zoals telkens toegelicht tijdens de Algemene Vergadering 

leent Wase Wind haar middelen via een achtergestelde 

lening aan Fortech. Wase Wind ontvangt daarvoor een 

vaste rente. Daardoor is het risico voor Wase Wind be-

perkt. De belangrijkste kapitaalverstrekkers van de wind-

turbines is Triodos Bank, een gespecialiseerde bank 

wiens filosofie past bij ons. Triodos wil niet perse de 

grootste zijn en investeert enkel in projecten die positief 

zijn op ecologisch, sociaal of cultureel vlak. Een bijko-

mend voordeel is dat zij reeds lang actief zijn in de wind-

energiesector en ons nuttig advies verstrekken. 

 

Het ene bedijf  is het andere niet 

▀ 
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Een tijdje geleden verkondigde Aspiravi, 
een bedrijf dat bijna volledig in overheids-
handen is, dat ze turbines na 10 jaar wil 
afbreken, als ze onrendabel zouden zijn 
door de stopzetting van de groenestroom-
certificaten. De minister van Energie rea-
geerde dat ze niet mee wil stappen in het 
vergroten van de winst van 
dat bedrijf. 
 
Beiden uitspraken waar-
over wij verwonderd wa-
ren, en eigenlijk ook ont-
stemt!  
 
Braemland I in Kruibeke is 
opgebouwd in 2005. Deze 
turbines produceren dus al 
8,5 jaar zuivere Wase 
Windstroom. En ze doen 
het technisch prima. Ze 
werden en worden ook 
heel zorgvuldig onderhou-
den en opgevolgd om te 
zorgen dat de wind zoveel 
mogelijk elektriciteit ople-
vert. Het is onze verwach-
ting dat onze turbines nog 
lang na hun tiende verjaar-
dag in werking blijven. 
 
Na 10 jaar uitbating krijgen onze windturbi-
nes niet automatisch ondersteuning door 
groenestroomcertificaten zoals nu. Voor 
hoge herstellingskosten, bv. de vervanging 
van een tandwielkast, voorziet de overheid 
een aantal groenestroomcertificaten. Op 

die manier kunnen oudere turbines met 
een beperkte ondersteuning toch nog 
100% zuivere windstroom leveren. 
 
Misschien heeft u op de beelden van het 
VRT-journaal over dit item Chris Derde 
herkend. Chris is lid van de Raad van Be-

stuur van Wase Wind, en 
sprak op het journaal als 
voorzitter van de sectoror-
ganisatie VWEA, de 
Vlaamse WindEnergie 
Associatie. Het genuan-
ceerd standpunt van 
VWEA is na te lezen op 
de website van ODE. Het 
is maatschappelijk interes-
sant om ook oudere turbi-
nes te laten draaien. Ze 
zorgen voor zuivere elek-
triciteit en helpen zo de 
kosten van de vervuiling te 
verminderen. De financië-
le ondersteuning die ze 
nodig hebben is beperkt. 

 
We hopen dus dat de re-

delijkheid het zal halen en 

dat ook in Vlaanderen 

windturbines zoveel mo-

gelijk elektriciteit produceren die bijdragen 

aan de weg naar 100% duurzame energie 

in 2050. Wij willen daar in elk geval aan 

meewerken en onze turbines zo lang mo-

gelijk laten draaien. 

10 jaar verdient een feest,  

niet de afbraak 

▀ 

Opbouw Braemland I in 2005 
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http://www.ode.be/ode/persberichten-304/item/843-uitbating-windturbines-ouder-dan-10-jaar
http://www.ode.be/ode/persberichten-304/item/843-uitbating-windturbines-ouder-dan-10-jaar

