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‘Het digitale wordt zoals
elektriciteit: het drijft alles, zonder

dat we er continu bij stilstaan.’

Peter Vandekerckhove (BNP Paribas Fortis)
LEES B NK ONLINE

OP WWW.TIJD.BE/BNK

Een initiatief van BNP Paribas Fortis i.s.m. Tijd Connect

Softwarebedrijf
uitGenthaalt
2,6miljoenop

MARC DE ROO,

ANTWERPEN

‘In windmaken zijnwij Antwerpe-
naren sterk’, zei de Antwerps sche-
pen van RuimtelijkeOrdening Rob
VandeVelde (NV-A) gisteren bij de
voorstelling van wat het grootse
onshorewindmolenpark van ons
landmoetworden. Bekijktmen de
verschillende projecten die in de
Antwerpse haven op stapel staan,
dan klinkt zijn kwinkslag niet eens
overdreven.
Dit en volgend jaar bouwt het

energiebedrijf VleemoopRechter-
oever 19 windturbines van 3 MW,
een investering van 110 miljoen
euro. Ze zullen groene stroompro-
duceren voor zowat 40.000 gezin-
nen.
Vleemo is een joint venture van

het groenestroombedrijf Aspiravi
(50%) en Polders Investeringsfonds
(50%) van de Antwerpse onderne-
mers Ben Simons enYves Leysen.
Het energiebedrijf bouwde de

eerste tweewindmolensopRechter-
oever in 2004. Daarna volgden er

nog vijf in 2008 en 2009 - aan het
ChurchilldokenaandeHoogeMaey
-maar sinds danbleef het over hun
ambitieuze plannen om nogmeer
windmolens te bouwen erg stil.
Dat had onder meer te maken

met bezwaren van Belgocontrol te-
gen een mogelijke verstoring van
zijnradarsystemen,decomplexe in-
frastructuurvandehavenmetalzijn
ondergrondse leidingenende inge-
wikkeldemilieurichtlijnen. ‘Hetwas
somseengevecht tegendewindmo-
lens’, grimlachteVleemo-voorzitter
Francis VanMechelen.
De 19 Enercon-turbines, waar-

voorgisterenhetstartschotwerdge-
geven, zijngeeneindpunt.Opkorte
termijn zijn nog zevenbijkomende
molensgepland.Oplangere termijn
wil Vleemo ten noorden van de
voormaligeOpel-sitenog60tot 100
extra turbinesbouwen, een investe-
ring van 300 à 500 miljoen euro
(5miljoen euro per stuk). Diemoe-
ten groene stroom leveren aan
120.000 tot 200.000gezinnen’.
‘Wehopenhet strategischMER-

rapport (milieu-effectenrapport)
begin2017 rondtehebben’, zegt Jan
Winters van Vleemo. ‘In het best
mogelijke scenario zullenwe in de
tweede helft van 2018met de bouw
kunnen starten, 10 tot 15 turbines
per jaar.Veelhangtaf vande locaties
die wij bij bedrijven of in de haven

ter beschikking krijgen, want om
een turbine te kunnenbouwenheb
jesneleenzonenodigvan4.000m2’.
VolgensWinters zal Antwerpen

metdewindturbinesopRechteroe-
veralle inwonersvangroenestroom
kunnen voorzien.
Vleemoheronderhandeltdesub-

sidiëring voor zijnbestaandewind-
molens met het Vlaamse Energie-
agentschap. Het VEA wil de subsi-
diëring voor de eerste tweemolens
na tien jaar - als zeafgeschrevenzijn
- stopzetten. Vleemohad gerekend
op15 jaarenwerdnaareigenzeggen
verplicht om de turbines over tien
jaar af te schrijven.
‘Metdehuidigeelektriciteitsprijs

vancirca30europerkwhwordthet
moeilijk die turbines rendabel te
houden zonder subsidiering’, zegt
David Daggelinckx, de CEO van
Vleemo. ‘Deoverheidssubsidies van
70 euro per kwh zijn vandaag goed
voor 70 procent van de windener-
gie-inkomsten’.Voordenieuwetur-
bines garandeert de overheid een
rendement van 8 procent. Dagge-
linckx: ‘Hopelijk blijft dat zo.’

Linkeroever
Vleemoisookal jarenbetrokkenbij
debouwvan eenmegawindmolen-
park op deAntwerpse Linkeroever.
Dat gebeurt via Wind aan de
Stroom, eigendom van het Ant-

werpse Havenbedrijf (47%), de
Maatschappij Linkerscheldeoever
(28%) enGeha, een combinatie van
de energiebedrijven Aspiravi,
VleemoenhetPolders Investerings-
fonds.
OpLinkeroever staannu15 turbi-

nes.Hunenergieproductiezougoed
zijnvoorongeveer35.000gezinnen.
Binnenkortkomenernogvijf bij. In
totaal zijndaar tegen202050wind-
molens gepland.
‘We willen in Antwerpen tegen

2020 over zowat 200 windmolens
beschikken, vat schepenVandeVel-
de samen.
Ter vergelijking: Vlaanderen be-

schikt nu over 387 windmolens op
het land, goed voor 809 MW of
stroomvoorziening voor een half
miljoen gezinnen.
‘Wehebben er 600nodig om te-

gen 2020 aan onze doelstellingen
van1.500MWtegeraken’, verduide-
lijkte Vlaamse minister-president
GeertBourgeois (N-VA)gisteren. ‘Nu
halenwe5procentvanonzeelektri-
citeit uit hernieuwbare energie. Te-
gen2020moetdat 10,5procentzijn.
Ik roep dan ook demensen ophun
protesten tegen de windmolens te
staken. Ze behoren tot het land-
schap zoals onze huizen, onze fa-
brieken. Als we niet ophouden te
protesterenzullenweonzedoelstel-
lingenniet halen.’

In de Antwerpse haven staan nu 34 windmolens. Volgens de plannen komen er de volgende jaren nogminstens 120 enmogelijk 160 bij. © KRISTOF VAN ACCOM

Wind
voorheel
Antwerpen

In Antwerpen staan grotewind-
molenprojecten op stapel.Met
de geplande parken opRechter-
oever alleen zal Antwerpen al
zijn inwoners in groene stroom
kunnen voorzien.

110 miljoen
Het energiebedrijf Vleemo

investeert 110 miljoen euro

in 19 windturbines op

Rechteroever in Antwerpen.
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Het Gentse cloudsoftwarebedrijf
Awinguheeft 2,65miljoeneuroop-
gehaald. Serie-ondernemerMichel
Akkermans en Proximus leiden de
kapitaalronde.
Awingu is gespecialiseerd in

‘workspace aggregator’ software,
diebestaande ICT-toepassingenver-
taalt naar een mobiel toestel. Het
toenemende aantal ‘mobiele kan-
toorwerkers’ vormt een grote op-
portuniteit voor het Vlaamse be-
drijf.
Het softwarebedrijf bevestigde

gisterochtenddat het vers kapitaal
heeft aangetrokken, zoals De Tijd
vorigemaandhad aangekondigd.

Awingu wil met het verse geld
zijn internationale expansie door-
trekken,ondermeeromvoetaande
grond te krijgen in de Verenigde
Staten. Het bedrijf werkt nu al sa-
menmetgrote internationalepart-
ners zoalsMicrosoft,HPEnterprise,
GoogleenIBM,maarhetwilookeen
eigen kantoor openen in deVS.
Awingu werd opgericht in 2011

door de serie-entrepreneur Kristof
De Spiegeleer die in het verleden al
een resembedrijven oprichtte, uit-
bouwde en ook weer van de hand
deed. Hij verkocht Qlayer aan Sun
Microsystems, Datacenter Techno-
logiesaanSymantecenonlangsnog
Amplidata aan sectorgenootHGST.
DeSpiegeleer isvandaagnogslechts
eenpassieve aandeelhouder.
Vorig jaar werdWalter VanUyt-

ven(ex-Proximus)aangetrokkenals
nieuweCEO.Toenhaaldehetbedrijf
ook al 2miljoen euro op bij onder
meer het durfkapitaalfonds Hum-
mingbird, ondernemerMichel Ak-
kermans (ex-Clear2Pay), PMV en
Proximus. Awingu heeft nauwe
bandenmetdetelecomgroep.Zozit
PhillipVandervoort,de topmanvan
de consumentendivisie van Proxi-
mus, in de raad van bestuur van
Awingu.

Awingu ‘vertaalt’
bestaande ICT-
toepassingen naar
mobiele toestellen.

Michel Akkermans leidt de kapi-

taalronde voor Awingu. © BELGA


