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Beste coöperanten,

Werkten hieraan mee:
Chris Derde, Kris Aper,
Koen D’Hoye, Jetty Buyle,
Geert Vervaet (foto), Krista
Dieleman (cover)
Redactie: Christa Schaut
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
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Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurd in en rond
Wase Wind. De algemene vergadering bijvoorbeeld met de
verkiezing van de nieuwe raad van bestuur. Het werd een thriller voor alle kandidaten. Dat is niet verwonderlijk: alle kandidaten hadden een sterk profiel en ieder van hen had een unieke
bijdrage kunnen leveren. Ik wil dan ook alle kandidaten uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement!
Ook Albrecht Moortgat en Raphaël De Clene wil ik uitdrukkelijk
bedanken voor hun jarenlange inzet als bestuurder. Ten slotte
wil ik u allen danken voor het vertrouwen. Ik zal mijn engagement als voorzitter en gedelegeerd bestuurder ook de komende 6 jaar vol enthousiasme en naar best vermogen invullen.
En uiteraard kijk ik ook graag naar de toekomst. Volgend jaar
wordt een druk jaar, met de bouw van ons windpark Goeiende,
de invoering van een nieuw data-systeem en vele andere uitdagingen. En ik hoop u te ontmoeten op één van onze vele evenementen, zoals de denkdag of de infovergaderingen.
Ik wens u en uw naasten het beste voor 2017. En hou het Wase
Wind-nieuws in de gaten. Het belooft boeiend te worden!
Kris Aper,
Voorzitter Wase Wind

Nieuws van de wind-(parken)
Wachten op wind
Traditioneel is de zomer de periode
met het minste wind. En dus ook met
de minste windenergie. Erg is dat niet,
want net dan is er veel zon! In de
herfst is er meestal al meer wind. Echter, dit jaar is het windaanbod ver beneden de verwachting gebleven. Tot
nu toe haalden we sinds
het begin van de zomer
maar 70% van de verwachte wind. We hopen
dus ook veel wind deze
winter!

aan de zijkant van de wieken, waar de
lucht van de wieken stroomt, tanden
zijn aangebracht. Die zorgen voor verbeterde afglijding van de lucht. Het is
een nieuwe techniek die is geïnspireerd op de natuur, meer bepaald op
de vleugels van roofvogels.
Windpark Goeiende
De windturbines van Bredekop krijgen er buren bij,
namelijk het windpark
Goeiende. Volgend jaar
worden 4 nieuwe windturbines geplaatst ten zuiden
van de E17 in het verlengde windpark Bredekop.
Twee van deze turbines
zijn van Wase Wind – Fortech. De andere van Elicio.

Bijkomende werken
Als u wel eens langs de
E17 ter hoogte van Zele
komt heeft u misschien
gezien dat er werken waWerken aan de wieken
ren aan onze windturbiSteun windpark Goeiende
nes. Er zijn verbeteringen aangebracht
Omdat deze windturbines in de zomer
aan de wieken van onze turbines van
van 2017 zullen gebouwd worden,
Bredekop. Ook in de loop van volgend
kunnen alle coöperanten een aandeel
jaar zullen er nog verbeteringswerken
bij kopen ter financiering van dit
worden uitgevoerd. Deze werken konwindpark. U ontvangt hierover nog
den nu nog niet worden gedaan omeen speciaal bericht. En uiteraard kan
dat de ingrepen moeten getest en
u ook alle details van de bouw vernegecertificeerd worden.
men tijdens de informatieavonden. De
uitnodiging daarvoor volgt nog. ▀
De veranderingen zijn niet opvallend,
maar wie goed kijkt kan zien dat er

3

Honderden bezoekers aan turbine Brabo

De eerste week van oktober bezochten honderden scholieren
onze windturbine Brabo. Vrijdagavond konden ook de buren
van onze windparken en de coöperanten van Wase Wind een
kijkje nemen. - Koen D’hoye

Scholieren

Zo'n vijfhonderd scholieren genoten de
eerste week van oktober van een bezoek
aan de turbine Brabo. Onze gidsen namen
de leerlingen mee op ontdekking in de
wondere wereld van windenergie. Tijdens
deze ontdekkingstocht onderin en rond de
windturbine kregen de jongeren
een
woordje uitleg over hoe een windturbine
werkt en hoe zinvol windenergie is.
Inmiddels beschikken we over een aantal
leuke proefopstellingen die een aangename en praktische aanvulling vormen op de
theoretische weetjes. Het laatste jaar werden heel wat medewerkers gevormd voor
het begeleiden van deze proefjes.
Het was dan ook fijn te zien hoe de scholieren zelf uitzochten hoe de bewegingsenergie van de wind omgezet kan worden
in een bruikbare vorm. Zo kon men zelf
aan de slag met een kleine generator, wieken en tandwielen.

Coöperanten en buren

Sfeerbeelden oktober 2016
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Wase Wind hecht veel belang aan en nauw
contact met coöperanten en buren van de
windparken. De week kon dan ook niet
beter afgesloten worden dan met een bezoekmoment van deze buren en coöperanten. Bij een hapje en een drankje kon iedereen onze medewerkers persoonlijk ontmoeten. En natuurlijk kon men onder begeleiding een kijkje nemen in de voet van
de turbine.
▀

Wase Wind gidsen gezocht !

Klopt je hart voor Wase Wind? Maak je mensen graag enthousiast warm
voor windenergie en het belang van duurzame energiebronnen? Ben je
geboeid door de werking van een windturbine? Dan is gidsen voor Wase
Wind wellicht iets voor jou. - Jetty Buyle

Onze gidsen

Reeds jaren kunnen wij rekenen op de inzet van onze gidsen die met hart en
ziel scholen en verenigingen boeien tijdens een bezoek aan onze windturbines. Momenteel organiseren wij jaarlijks 3 weken met bezoekmomenten voor
lagere en middelbare scholen. Tijdens deze weken nemen onze gidsen telkens een 400-tal jongeren mee op ontdekkingstocht onderin en rond de
windturbine. Door dit aanzienlijke bezoekersaantal zijn wij op zoek naar bijkomende gidsen om ons huidige team vrijwilligers te versterken.

Samenwerken met het Wase Windteam geeft mij veel
voldoening en positieve energie.
Het is fantastisch om jonge studenten te
laten ervaren wat techniek allemaal
inhoud.

Je staat er niet alleen voor

Laat je niet afschrikken omdat je denkt niet veel te weten over windenergie.
Je ontvangt alle informatie en we zorgen er voor dat al onze gidsen regelmatig actuele informatie krijgen. We verwachten niet dat je elk moment beschikbaar bent. En het is evenmin een probleem als je voorkeur uitgaat naar een
bepaalde doelgroep (zoals lagere schoolkinderen, leerlingen
van technische opleidingen, volwassenen). ▀

Als Wase Wind gids
kan ik concreet meewerken
aan een duurzame toekomst
voor ons allen.

Interesse?
Wacht niet langer,
stuur ons een gemotiveerde
mail of bel ons.
info@wasewind.be
03 707 19 01
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Vernieuwde Raad van Bestuur
Op 8 september verzamelden onze coöperanten voor de jaarlijkse algemene
vergadering. Het was dan ook een bijzondere editie. Op de agenda stond
namelijk de verkiezing van een nieuwe raad van bestuur. - Koen D’Hoye
Ditmaal was gekozen voor Lokeren
als locatie voor de algemene vergadering. Zaal Trefpunt op Heiende
vormde het mooie decor voor de
bijeenkomst die kon rekenen op een
grote opkomst van onze coöperanten.
Verslag van de werkzaamheden
De raad van bestuur bracht verslag
uit over het afgelopen boekjaar. In
het boekjaar 2015-2016 werden 130
nieuwe aandelen uitgegeven aan
nieuwe klanten. De stroomlevering
verdubbelde in het afgelopen boekjaar. Dit is vooral te danken aan de
stroomlevering aan 7 gemeentes uit
de regio. De levering aan gezinnen,
bedrijven en organisatie kende een-

zelfde groei als de voorbije jaren.
Het valt dan ook niet te verwonderen
dat de coöperatieve financieel en bedrijfsmatig alles op een rijtje heeft en
dat de bedrijfsrisico's beperkt zijn. Dit
werd nogmaals bevestigd door de
bedrijfsrevisor. De algemene vergadering vond het dan ook gepast een
dividend van 5,5% uit te keren aan de
coöperanten.
Met evenveel trots konden we ook
vaststellen dat de klantgerichte werking vruchten afwerpt. De dienstverlening van Wase Wind staat intern en
extern hoog aangeschreven. Ook de
inspanningen om de mogelijkheden
van hernieuwbare energie bekend te
maken worden gewaardeerd. Dit blijkt
b.v. uit de bijzonder goede kwalificatie
in de Greenpeace ranking.

V.l.n.r.: Christa Schaut - Chris Derde - Kris Aper - Charles De Ryck - Johan Verbeken - Raf Vermeulen - Didier
Windey - Geert De Roover - Dirk van der Linden - Alfons De Maeyer - Raphaël De Cleene - Kris Smet
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Sfeerbeeld van de Algemene Vergadering 2016

Een bijzonder woord van dank
Van de uittredende leden van de raad van bestuur stelden Albrecht Moortgat en Raphaël De Cleene zich niet meer verkiesbaar. Wij willen hen dan ook in het bijzonder danken voor hun
jarenlange inzet voor onze coöperatieve! En we zijn ook blij dat
ze zich verder op een andere wijze inzetten voor Wase Wind.

Rapaël De Cleene

Verkiezing leden van de raad van bestuur
De kandidaten voor de nieuwe raad van bestuur konden zich
allen persoonlijk voorstellen aan de vergadering. Hun visie en
motivatie was een opsteker voor onze coöperanten. Onze appreciatie gaat dan ook uit naar alle leden die zich kandidaat
stelden. Het werd voor alle kandidaten dan ook een heel spannende verkiezing. De stemmenaantallen lagen dicht bij elkaar.
En dat is ook niet verwonderlijk aangezien het duidelijk was dat
elke kandidaat een waardevolle inbreng had kunnen doen.
Onze raad van bestuur kent twee nieuwkomers: Dirk van der
Linden en Johan Verbeken. De komende zes jaar gaat dit nieuwe bestuur aan de slag. Zij vormen de speerpunt van de algemene vergadering en geven vorm aan het beheer van de coöperatieve.

Albrecht Moortgat

Dirk Van der Linden

Het mandaat van de commissaris werd met eenparigheid van
stemmen vernieuwd voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Verkiezing voorzitter en gedelegeerd bestuurder
Aansluitend op de vergadering verkozen de bestuurders Kris
Aper opnieuw als voorzitter en gedelegeerd bestuurder.

Johan Verbeken
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▀

Een net in evenwicht
We staan er niet altijd bij stil. De productie en het verbruik van elektriciteit
moet altijd in evenwicht zijn op het elektriciteitsnet. Als er geen evenwicht
is, kan de netspanning variëren, de frequentie veranderen en uiteindelijk
zelfs de stroom uitvallen. Sceptici van 100% hernieuwbaar gebruiken graag
het argument dat hernieuwbare energiebronnen dit evenwicht in gevaar
brengen. Want zon en wind zijn er niet altijd. - Koen D’ Hoye

De reële oefening
Kombikraftwerk 2 bouwt voort op het
reeds in 2007 begonnen project Kombikraftwerk 1 waarin, onder andere, de
haalbaarheid van 100 % hernieuwbare
elektriciteit werd aangetoond. De virtuele elektriciteitscentrale is een com8

binatie van 12,6 MW windparken, 20
PV-installaties (5,5 MW), biogaseenheden (4 MW) en een pomp-opslagcentrale. De onderlinge koppeling en
centrale sturing van deze eenheden
maakte het mogelijk om de diverse
bronnen te combineren in functie van
de vraag en de beschikbare productie.
Deze oefening toont aan dat de huidige kwaliteit van energievoorziening
haalbaar is met 100% hernieuwbare
energie. Dat kan door een intelligente combinatie van hernieuwbare energie, opslag en back-up centrales met
hernieuwbaar gas dat is gemaakt van
overschot stroom.
De simulaties en veldtesten tonen aan
dat een combinatie van hernieuwbare
energiebronnen en opslag ook de
frequentie kan ondersteunen en de
netspanning constant kan houden. De
angst dat het net de schommelingen
van hernieuwbare energie niet aankan
is volgens de Duitse onderzoekers dus
onterecht.
Bron: www.kombikraftwerk.de

▀

De elementen
We hoeven niet blind te zijn voor deze kritiek. En in de transitieperiode
kunnen de klassieke centrales nog een
rol spelen in het wegregelen van de
onevenwichten. Op termijn dient het
elektriciteitssysteem echter herdacht
te worden. Betere weersvoorspellingen, opslag, grotere spreiding van de
bronnen en vraagsturing zijn maar
enkele elementen in deze vernieuwde
aanpak.
Een Duitse studie toont aan dat met
een modulaire aanpak deze transitie
technisch haalbaar is en economisch
verantwoord. De doelstelling 100%
hernieuwbare energie is immers gepland tegen 2050 in Duitsland.

Het klimaat : een zaak van ons allemaal

Iedereen, wereldwijd, zonder uitzondering, zal de effecten van
de klimaatverandering voelen en zien. Sommige streken voelen ze nu al fel. In november was het op de Noordpool extreem
warm waardoor het ijs verder wegsmolt terwijl het had moeten
aangroeien. Hoog tijd voor actie! - Christa Schaut

Klimaatakkoord al van kracht
Het klimaatakkoord dat in Parijs was afgesloten is in een onwaarschijnlijk snel tempo door vele landen bekrachtigd. Zelfs China en
de USA hebben het verdrag geratificeerd. Ook de Europese milieuministers en het Europees parlement hebben het verdrag bekrachtigd, zonder daarvoor te wachten op de individuele landen.
Momenteel is het akkoord geratificeerd door zowat 100
landen die samen al 67,5 procent van de uitstoot vertegenwoordigen. De dubbele bepaling van 55 landen en
55% van de uitstoot is daarmee meer dan gehaald en dus
treedt het historisch Klimaatverdrag van Parijs in werking.
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verwoordde het als
volgt: "Vandaag schrijven we geschiedenis, in de inspanning van de mens om de klimaatverandering te bestrijden". Op de klimaattop in Marrakesh kon men al concreet
starten met de praktische uitwerking van het verdrag.
Europa
Op Europees niveau is men trouwens niet alleen bezig met
de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Omdat
de klimaatverandering al voelbaar is en legt men steeds
meer de nadruk op “klimaat-adaptatie”. Met klimaatadaptatie bedoelt men alle maatregelen die nodig zijn om ons
Braemland I
aan te passen aan het veranderende klimaat. In onze regio
gaat het bijvoorbeeld over de opvang van veel regenwater
en de zeespiegelstijging. In landen zoals Spanje is men vooral beducht voor droogte.
België
Ook in België zitten de overheden gelukkig niet stil. Begin december organiseerde de Vlaamse regering een heuse klimaat- en energie top waarop de klimaat- en energie maatregelen in elk beleidsdomein werden toegelicht. Wase Wind is uiteraard verheugd dat
de aandacht voor klimaat niet beperkt blijft tot de ministers van
energie en milieu!
▀
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Wase Wind groeit en bloeit

In november 2016 organiseerden we met het Wase Wind
team, medewerkers, gidsen, bestuurders een eerste denkdag.
Wat doen we goed, waar willen we verbeteren, waar willen we
naar toe?
We willen dit graag verder uitwerken: samen met u!
- Chris Derde
Onze Wase Wind groeit en bloeit
Misschien niet heel spectaculair maar gestaag waarbij we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk opnemen.
Het was op onze denkdag in november plezierig te horen hoe
makkelijk onze sterke punten genoemd werden, zoals lokale verankering, bereikbaarheid, onze gidsen, de schoolbezoeken, eerlijkheid, zorg voor onze omgeving, enthousiasme, duidelijk product
waarbij de naam de lading dekt,… We hopen dat onze coöperanten dat ook zo mogen ervaren.
En als het vrij goed loopt, mag het dan wat meer zijn?
Ja. Natuurlijk. We bouwen
volgend jaar 2 windturbines
bij in Zele, zijn bezig met de
ontwikkeling van een aantal
windturbines, we nemen
nieuwe software voor klantenbeheer en facturatie in
gebruik. We mogen blijvend
nieuwe klanten – coöperanten inschrijven, zoals onlangs
de Stad Sint-Niklaas.

Sfeerbeeld denkdag 2016

Vragen
We krijgen regelmatig de vraag om ons leveringsgebied uit te
breiden naar Gent, Antwerpen, en allerlei daartussen… Antwerpen
Linker Oever hebben we, zonder dat men dat op het stadhuis aan
de overkant van de Schelde merkte, meegenomen en bij ons
Waasland aangesloten. Maar verder houden we de boot af. We
willen niet afdingen op onze eigenheid en sterkten, bereikbaarheid, lokale verankering. Wel willen we groepen die in andere regio’s iets gelijkaardig wensen op te starten en het ernstig menen
ondersteunen.
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Onze ambitie
Met Wase Wind wensen we vooral
een katalysator zijn, die iets in beweging brengt, mee de trekker zijn naar
100% hernieuwbare energie in onze
regio. Misschien kunnen we zelfs inspiratie bieden voor mensen tot ver
daarbuiten.
We willen en kunnen niet alles zelf
doen of in handen hebben en dat is
gelukkig niet nodig. We doen mee
met de pioniersgroep van Waasland
Klimaatland die vanuit Interwaas en
provincie Oost-Vlaanderen is opgestart. We vertellen waar we kunnen
over het belang van overstap naar
hernieuwbare energie. We geven of
verwijzen naar informatie over hoe
energie te sparen, zonnepanelen te
installeren of wat de mogelijkheden
zijn van een warmtepomp. We beseffen dat we hier nog beter kunnen,

onze coöperanten en al wie nog geen
coöperant is, beter te helpen met
energiediensten. Samen met geïnteresseerde coöperanten willen we in
een werkgroep uitzoeken hoe we daar
in kunnen groeien (zie onder).
Jij inspireert ons!
De suggesties van coöperanten ter
gelegenheid van onze Algemene Vergadering, feesten, per mail, telefoon
of gewoon bij een toevallige ontmoeting doen ons veel plezier en zijn een
onmisbare bron van inspiratie. We
willen van u als coöperant ook graag
horen waar we als organisatie, bedrijf,
verder mogen in groeien. Welke doelen we voor de langere termijn mogen
vooropstellen. Op onze denkavond
begin volgend jaar gaan we er graag
dieper op in. Alvast hartelijke dank
voor je betrokkenheid! ▀

Denk jij mee met Wase Wind ?
Tijdens de denkdag in november zijn een aantal thema’s naar voor gekomen
waar we in de nabije toekomst willen aan werken. Zoals onze naamsbekendheid,
hoe naar 100% hernieuwbaar, het leveren van complementaire diensten, ons
educatief aanbod,…
We willen u, als coöperant, graag betrekken bij het uitwerken van deze thema’s.
Uw ideeën, visies, bedenkingen zijn belangrijk om samen in dezelfde richting
verder te werken aan de toekomst van Wase Wind.

Denk je met ons mee?
Zeer welkom op
donderdagavond 16 maart - 20u
Bevestig uw aanwezigheid:
info@wasewind.be - 03 707 19 01
De locatie wordt later meegedeeld
Samen sterk
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Wase Wind weetjes
Wase Wind in de ballonloop in Sint-Niklaas
Wie de Vredefeesten in Sint-Niklaas bezocht heeft
Wase Wind wellicht gezien. Je kon er niet naast kijken! Een 80-tal deelnemers van de Ballonloop liepen altijd met de wind in de rug. We zijn trots op
zoveel energieke coöperanten.

Nieuw datasysteem
Wasda (Wase Wind– datasysteem) is het huidig
data-systeem waarin alle klantgegevens worden
verzameld en waarin ook alle facturen worden
gegenereerd. Vanaf 1 januari stappen we over
naar een nieuw programma dat hetzelfde en zelfs
meer zal doen. Zoals elke overgang naar een
nieuw programma is dit voor ons een spannend
gebeuren.
De voordelen voor u
Het nieuwe datasysteem zal ons toelaten om meer
tegemoet te komen aan vragen van u, onze klanten. De factuur zal er nog overzichtelijker uitzien.
En voortaan is het mogelijk om in 1 factuur de afrekeningen te zien voor verschillende leveringspunten samen. Zo werken we steeds verder aan de
best mogelijke service!
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