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Geniet u ook mee
van onze gunstige
Antwerpse Havenwind?!

Een uitgave van de Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming – informatie@windvoora.be – www.windvoora.be – 15/05/2019

Investeer
in een
stukje
Antwerpse
toekomst!

Het zal jou en het klimaat geen windeieren leggen...
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Oprichting coöperatieve vennootschap Wind voor “A”
Wind voor “A”
Meer dan 66.000 Antwerpse gezinnen werden reeds
in 2018 voorzien van groene energie dankzij de investeringen van VLEEMO.
Elk jaar stellen zowel VLEEMO als haar aandeelhouders
vast dat er een toenemende interesse is bij inwoners van
Antwerpen en omliggende gemeenten om te kunnen participeren in de energietransitie die VLEEMO mee helpt te
realiseren. Naar aanleiding van de start van het nieuwe
windturbinepark ‘Haveneiland’, werd samen met Hefboom
de coöperatieve vennootschap Wind voor “A” opgericht.
Elke geïnteresseerde burger kan vanaf 15 juni 2019 ook zelf
meebouwen aan dit duurzame verhaal. Via de coöperatieve
vennootschap Wind voor “A” krijgt men de kans om te investeren in een stukje windturbine en dus in een milieuvriendelijkere samenleving.
Hoe kan men duurzaam investeren?
Per gezinslid kan u tot maximaal 3.000 euro investeren in
Wind voor “A” cv. Elke natuurlijke of rechtspersoon kan
aandelen kopen, hierop staat geen leeftijdsgrens, en er zijn
geen in- of uitstapkosten van toepassing.
De doelstelling van de coöperatie is niet om rechtstreeks te

Koen Van den Heuvel, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Annick
De Ridder, Schepen voor Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, John
Vanwynsberghe, algemeen directeur bij Hefboom, voor sociaal en duurzaam ondernemen samen met Jan Winters, strategisch manager van VLEEMO luisteren aandachtig naar moderator en havenkenner Danny Deckers op de persconferentie van 15
mei 2019 bij de aankondiging van de coöperatieve vennootschap Wind voor “A”

participeren in het risicokapitaal van VLEEMO of haar zustervennootschappen, maar wel om via achtergestelde leningen middelen te verschaffen om de verdere uitbouw van de
windparken in de haven op rechteroever mogelijk te maken.
Er wordt geopteerd om zoveel mogelijk de risico’s voor de
aandeelhouders van de coöperatie te beperken door enkel
leningen te verstrekken aan operationele windprojecten in
de Antwerpse haven die reeds bewezen hebben optimaal te
functioneren.
Omdat we samen een duurzaam, ecologisch en economisch
verhaal schrijven, kan u de eerste vijf jaar uw aandelen niet
verkopen. Als aandeelhouder wordt u automatisch lid van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hiervoor
wordt u jaarlijks uitgenodigd zodat u geïnformeerd blijft
over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap.
Wind voor “A” cv beoogt aan haar coöperanten jaarlijks een
dividend uit te keren. Hoeveel dit rendement bedraagt, wordt
bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: door u dus!
In aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Koen
Van den Heuvel en havenschepen Annick De Ridder werd
op woensdag 15 mei 2019 op de persconferentie in het Havenhuis het startsein gegeven voor Wind voor “A”. Via de
website www.windvoora.be kan u mee aftellen naar 15 juni
2019, Internationale Dag van de Wind. Vanaf 12.00u ’s middags kan u intekenen op het kapitaal van de coöperatieve
vennootschap via het online inschrijvingsformulier.

Voor meer informatie
kan u terecht op

informatie@windvoora.be
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Het VLEEMO windturbinepark
op de rechteroever van de
Antwerpse haven
34 windturbines operationeel
93,55 megawatt geïnstalleerd vermogen
66.858 gezinnen stroomvoorziening
5 turbines in opbouw
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Onze redacteur vroeg aan de burgemeesters van omliggende gemeenten om een reactie...

Bart De Wever

Burgemeester van Antwerpen

Marc Van de Vijver
Burgemeester van Beveren

“Beveren trad in 2015 toe tot het Europees Burgemeestersconvenant met als gezamenlijk doel: een daling van 20 % CO2-uitstoot
tegen 2020. Net als VLEEMO zetten we als gemeente een duurzame aanpak hoog op de agenda.
Daarom ben ik verheugd dat onze inwoners zullen kunnen intekenen in de coöperatieve vennootschap Wind voor “A” en op die
manier duurzaam kunnen investeren in de acht windturbines die
VLEEMO in de Haven van Antwerpen gaat bouwen.
Goed nieuws ook dat W@S nv recent een Plan MER verkreeg
waardoor er tegen 2020-2021 een vijftiental nieuwe windturbines
kunnen gebouwd worden in onze Waaslandhaven.”

“Mijnheer De Wever, u trekt volop de kaart van het ecorealisme
en wil kerncentrales langer open houden. Maar wat met alternatieve energie?”
Bart De Wever: “De twee jongste kerncentrales langer open houden is simpelweg noodzakelijk als we de factuur voor onze gezinnen en bedrijven betaalbaar willen houden én we zekerheid
willen op vlak van de energieproductie. Kernenergie is ook quasi
CO2-neutraal en dus milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld gascentrales. Maar ook in onze plannen is er een shift nodig en naar
alternatieve energiebronnen. Daar maakt windenergie zeker deel
van uit. Antwerpen heeft vandaag al het grootste onshore windturbinepark van het land. Windturbines plaatsen in havengebied
zorgt er bovendien voor dat de omgevingsoverlast voor omwonenden beperkt blijft. Op dat vlak hebben we dus in Antwerpen een
belangrijke troef voorhanden.”
“Hoe kan Antwerpen de klimaatdoelstellingen behalen, hoe ziet
u de energieshift?”
Bart De Wever: “We hebben de voorbije jaren een zeer ambitieus
klimaatbeleid ontwikkeld en bouwen daar op verder. Voor mij is
het een afgedane zaak dat we de energieshift naar duurzamer
verbruik enkel maken als dat past binnen een economisch groeimodel. Beknibbelen op onze manier van leven of snijden in de
portefeuille, daar is niemand mee gebaat. Daarom dat we als stad
de haven en de petrochemie niet als bron van vervuiling benaderen, zoals sommigen doen, maar als eerste partners om die klimaatdoelstellingen te behalen en de leefbaarheid van onze stad
te verbeteren. Bedrijven zoals VLEEMO zijn een belangrijke schakel in dat proces. Ik denk ook aan de grootste warmtenetten van
Vlaanderen die we kunnen uitbouwen dankzij vernieuwing in de
industrie.”
“Moeten we meer inzetten op alternatieve energie? Waar dan?”
Bart De Wever:
“Als we de klimaatdoelstellingen willen behalen en onze leefbaarheid willen verbeteren, zullen we geleidelijk moeten afstappen van
fossiele brandstoffen. Dat betekent wel dat we in onze industrie
en mobiliteit een grote sprong voorwaarts zullen moeten doen op
vlak van elektrificatie. We gaan dus ontegensprekelijk ook meer
moeten inzetten op alternatieve energiebronnen zoals windenergie als we die uitstap uit de fossiele bronnen willen realiseren. Uiteraard mét oog voor de locatie: offshore waar het kan, en onshore
in omgevingsvriendelijke gebieden.”

Voormalig minister van energie Bart Tommelein en voormalig minister van leefmilieu
Joke Schauvliege drukken samen met de burgemeesters Marc Van de Vijver van
Beveren en André Van De Vyver van Zwijndrecht en schepen van Antwerpen Nabilla
Ait Daoud op de startknop van een bijkomend windturbinepark in de Waaslandhaven.

André Van de Vyver
Burgemeester van Zwijndrecht

“Als groene gemeente is Zwijndrecht verheugd dat de windturbines verder in aantal blijven groeien in de Haven van Antwerpen.
Gezien er tussen Wind aan de Stroom en diverse bedrijven op
grondgebied Zwijndrecht ten noorden van de N49/E34, maar nog
steeds binnen de grenzen van het havengebied, gesprekken lopende zijn, hopen wij dan ook dat het de komende jaren tot enkele
realisaties kan komen op ons grondgebied. Ook wij ondertekenden
het Burgemeestersconvenant om onze gemeente verder te verduurzamen en de komst van groene energie uit wind zou hier een
belangrijke rol in kunnen spelen.
Bovendien kunnen onze burgers nu via de coöperatieve vennootschap Wind voor ”A” mee investeren door een stukje windturbine
te kopen van één van de parken van VLEEMO op de rechteroever
van de Haven van Antwerpen. Een mooi initiatief om de bewoners
te betrekken bij onze duurzame initiatieven.”
vleemo I
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Bijkomende investering van 40 miljoen euro in windenergie

Koen Van den Heuvel, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Annick De Ridder, Schepen voor Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, John Vanwynsberghe, algemeen directeur bij Hefboom, voor sociaal en duurzaam ondernemen samen met Jan Winters, strategisch manager van VLEEMO aanwezig op de persconferentie bij de aankondiging van de coöperatieve vennootschap Wind voor “A” en de bijkomende investering van 40 miljoen euro in windenergie op het Antwerps havengebied op
Rechteroever

In aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Koen
Van den Heuvel en havenschepen Annick De Ridder werd op
15 mei opnieuw een belangrijke investering in hernieuwbare
energie in de Antwerpse haven op rechteroever aangekondigd.
Het gaat om ruim 40 M EUR aan investeringen door VLEEMO voor 7 windturbines in het zuidelijk deel van de haven
en 1 windturbine van een ouder type dat vervangen wordt
door een nieuw type met een hogere energieopbrengst –
een eerste zogenaamd ‘repowering’ project. Voor 2 bijkomende locaties loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad
voor Vergunningsbetwistingen. Of deze gerealiseerd kunnen worden, zal dus afhangen van het oordeel van de Raad.
Het strategische milieueffectenrapport dat werd goedgekeurd in oktober vorig jaar, creëert een duidelijk kader voor
de vergunningsverlening in het noordelijk deel van het havengebied op rechteroever.
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Omdat er door de aanwezigheid van een vogelrichtlijngebied toch wel belangrijke natuurwaarden zijn in dit gebied,
is er in verschillende zones bijkomend onderzoek nodig
naar o.m. de vliegbewegingen van vogels.
VLEEMO heeft hiervoor recent de beslissing genomen om
een nieuw type radar aan te schaffen waarvan verwacht
wordt dat deze een grote hulp zal betekenen voor ornithologen om het gedrag van vogels in de buurt van de windturbines in kaart te brengen. Dat onderzoek zou het pad moeten
effenen om in de komende jaren nog vele tientallen windturbines bij te bouwen in het havengebied.
Nog op 15 mei werd de coöperatie Wind voor “A” opgericht
en wordt er afgeteld naar 15 juni 2019, Internationale Dag
van de Wind. Vanaf die dag zal via de website www.windvoora.be kunnen ingetekend worden op het kapitaal van de
coöperatieve vennootschap. (zie pag. 3)

Onze redacteur vroeg aan de ministers en de voorzitter van het havenbedrijf Antwerpen om een reactie...

Koen Van den Heuvel

Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Onze taal staat bol van beeldspraak uit de scheepvaart. En de stad
Antwerpen, met de Schelde als levensader en de haven als bron
van welvaart, doet er ons onwillekeurig aan denken. Zelfs als het
gaat over klimaatverandering en klimaatbeleid. Inzake klimaat is
het alle hens aan dek om iedereen op sleeptouw te nemen. We
roeien met de riemen die we hebben, mogen absoluut geen bakzeil halen, en zeker niet achter het net vissen. Anders komen we
er bekaaid van af, missen we de boot, en dreigt het de spuigaten
uit te lopen. Zonder de steun van de brede bevolking is het ondoenbaar een klimaatbeleid uit te rollen en de klimaatverandering
aan te pakken. Als we de klimaatverandering willen stoppen, zal
het met zijn allen zijn, of niet zijn.
Daarom is het bijzonder waardevol dat de initiatiefnemers van
het windturbinepark een coöperatieve vennootschap opzetten om
mensen te laten deelnemen aan hun project. Participatie is immers een betekenisvolle hefboom om windturbines aanvaardbaar
te maken en tegelijk mensen te betrekken bij het klimaatverhaal,
niet door ergens tegen te zijn, maar door ergens voor te zijn.

Annick De Ridder

Schepen voor Haven, Stadsontwikkeling
en Ruimtelijke Ordening
De toekomst van de haven van Antwerpen zal duurzaam zijn of zal
niet zijn. Als een van de grootste motoren van onze economie, die
goed is voor bijna 150.000 jobs, draagt de haven duurzaamheid
hoog in het vaandel.
De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie staat
hoog op onze agenda met projecten zoals walstroom voor de binnenvaart, ambitieuze modalshift doelstellingen en het inzetten op
duurzame brandstoffen.
VLEEMO is een belangrijke partner in dit verhaal. Door het inzetten op hernieuwbare energie zoals wind zorgen we er samen
voor dat onze haven verder de omslag maakt naar de haven van
de toekomst. Bovendien kunnen de inwoners van Antwerpen en
omgeving daar nu mee in participeren en over beslissen. Een initiatief dat ik als havenschepen alleen maar kan toejuichen!

Lydia Peeters

Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie
“Mooi! Ik kan niet anders dan deze beslissing voor extra investeringen in windturbines toejuichen. Ik vertel niks nieuws als ik
zeg dat in Vlaanderen de oppervlakte beperkt is om grote windparken te installeren. Maar in onze Vlaamse havens is er wel nog
veel ruimte beschikbaar. VLEEMO zorgde er de afgelopen jaren al
voor dat de Antwerpse haven ontelbare windturbines rijker werd.
Nu zetten ze de volgende belangrijke stap door de coöperatieve
vennootschap Wind voor “A” op te richten. Vanaf nu kunnen alle
geïnteresseerde inwoners van de stad Antwerpen en omgeving
hun steentje bijdragen aan een beter klimaat. En we weten dat dat
werkt. Meer en meer burgers staan te springen om mee te investeren in zonne-, wind- en warmteprojecten. Op de plekken waar
ze betrokken worden bij zo’n hernieuwbare energieprojecten, zie
je het enthousiasme en het inzicht in de energieomslag stijgen.
Als ze bovendien via het kopen van één of meerdere aandelen financieel een graantje kunnen meepikken, is het ook nog goed voor
hun portemonnee. Door projecten als deze komt groene energie
in een echte ‘stroomversnelling’ terecht. Dat kan ik alleen maar
toejuichen. Ik wil de mensen van VLEEMO en alle partners die
hieraan hebben meegewerkt, dan ook erg bedanken.”

Op woensdag 24 april 2019 bracht de topman van het Duitse windturbinebedrijf
ENERCON de heer Stefan Lütkemeyer een bezoek aan Antwerpen en was onder de
indruk van het inmense Antwerpse havengebied. Schepen voor Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder, overhandigde hem het prachtige
boek over Antwerpen en zijn wereldhaven.
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Antwerpen
Stad & Haven

met de wind in de zeilen
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Wie is en wat doet VLEEMO?
VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen
in havengebieden. Het bouwde tot op vandaag 34 windturbines op de Rechteroever van de Haven van
Antwerpen en exploiteert die ook. Daarnaast bouwt VLEEMO momenteel nog eens vier windturbines die
begin 2020 operationeel moeten zijn.
VLEEMO NV is een samenwerking tussen de Vlaamse
energiebedrijven Aspiravi NV en Polders Investeringsfonds NV. Deze ondernemingen zijn gespecialiseerd in
hernieuwbare energie. Door deze samenwerking beschikt
VLEEMO NV over een schat aan ervaring en knowhow op
het vlak van financiering, ontwikkeling, bouw én exploitatie van windturbineparken in havengebied. Dankzij de
verschillende onderzoeken en projecten die VLEEMO uitvoerde, is het bedrijf een baanbreker en een referentie op
het vlak van windenergie in havengebied.
Partner in Wind aan de Stroom
Daarnaast participeert VLEEMO ook in Wind aan de
Stroom (W@S). Zij zijn exclusief projectontwikkelaar voor
windenergie op de Linkerscheldeoever van het Antwerpse
havengebied. Op dit moment heeft Wind aan de Stroom 21
windturbines draaien in de Antwerpse Haven.
Haven als ideale windturbinelocatie
Zowel VLEEMO als Wind aan de Stroom zijn gespecialiseerd in duurzame ontwikkelingen in havengebied, respectievelijk op de Rechter- en de Linkerscheldeoever van
de Haven van Antwerpen. Dit gebied werd niet zomaar ge-
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kozen voor de inplanting van windturbines. Het is namelijk
een zeer windrijk gebied en er is een grote energiebehoefte in het havengebied.
Investering
De totale investering (Linker- en Rechteroever) bedraagt
tot op vandaag EUR 255.408.715
Antwerpen Klimaatneutraal
Het aantal windturbines dat door VLEEMO uitgebaat wordt
op de Rechteroever van de Haven van Antwerpen groeit
gestaag. Het uiteindelijke doel van VLEEMO is om bij te
dragen om Antwerpen klimaatneutraal te maken. Dit wil
zeggen dat alle windturbines voldoende groene stroom
produceren zodat er in de energiebehoefte van alle inwoners van de stad Antwerpen voorzien kan worden. Deze
doelstelling hoopt men binnen enkele jaren te bereiken en
past tevens in o.a. de plannen van de provincie Antwerpen,
die zich engageert om vanaf 2020 een Klimaatneutrale
Organisatie te zijn.

Financiële Partners
VLEEMO en Wind aan de Stroom werken samen met: BELFIUS/CRELAN/TRIODOS en KBC,
voor de Coöperatie WIND VOOR “A” werken we samen met BELFIUS/CRELAN/VDK en TRIODOS.

Belfius
Belfius speelt een zeer actieve rol in de hernieuwbare energie
in het algemeen en in de haven van Antwerpen in het bijzonder.
Op 31 december 2018 bedroeg het totaalbedrag dat Belfius investeert in hernieuwbare energie 1,4 miljard EUR.
Het gaat om projectfinancieringen en kredieten via Belfius Bank en
zijn dochteronderneming Belfius Lease op het vlak van biomassa,
zonne-energie (PV-installaties), onshore- en offshore-windenergie en warmtekrachtkoppeling.
Die projecten genereren op tweeërlei vlak toegevoegde waarde:
samen zorgen ze jaarlijks voor voldoende hernieuwbare energie
om aan de energiebehoefte van ongeveer 2,6 miljoen Belgische
gezinnen te voldoen, en ze vermijden zo de uitstoot van ongeveer
3,5 miljoen ton CO2 per jaar.
Belfius is de enige Belgische bank (en ex-aequo met een andere
Europese commerciële bank) die betrokken is bij de financiering
van de acht Belgische offshore-windparken.
Ook onshore heeft Belfius een belangrijke kredietportefeuille opgebouwd. Hierbij zijn ook verscheidene financieringen van projecten waar ook een coöperatief luik aan gelinkt is.
Belfius financiert reeds 27 windturbines op de rechteroever van
de Antwerpse haven.
Kortom, Belfius speelt zijn economische rol in de energieproductiesector op een genuanceerde maar vooral toekomstgerichte manier, en wil zo zijn verantwoordelijkheid nemen in de overgang
naar nieuwe duurzame-energiesystemen en een koolstofarme
samenleving. De samenstelling van de kredietportefeuille in deze
sector is een weerspiegeling van dat beleid.

Triodos
Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam
en transparant bankieren. Triodos financiert enkel projecten met
een positieve impact op mens en milieu.
Triodos Bank België financiert windenergieprojecten in onder
meer de Antwerpse haven en voor de Belgische kust. In 1999 pionierde Triodos al door als eerste bank in België een windturbine
te financieren. De bank investeert ook via de Triodos-beleggingsfondsen in hernieuwbare energie.
In een aantal hernieuwbare energieprojecten gemeten, is Triodos de meest actieve financier ter wereld. Eind 2018 financierde
Triodos 513 projecten in de energiesector, goed voor een totale
energiecapaciteit van 3.800 MW. Dat komt overeen met de elektriciteitsbehoefte van 2,5 miljoen huishoudens wereldwijd. Deze
projecten omvatten 207 windprojecten, 230 fotovoltaïsche zonne-energieprojecten en 34 hydro-elektrische projecten.
Triodos Bank investeert niet in projecten aangaande fossiele
energie (olie, gas of kolen) of nucleaire energie.
In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet
haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel,
Triodos is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn
versterken.
Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd
Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk. De
bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 54 toonaangevende duurzame banken.
Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van
duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Crelan
Crelan is een Belgische bankverzekeraar met een sterke lokale
verankering. Het uitgebreid agentennetwerk en het digitaal platform van Crelan ondersteunen particulieren, zelfstandigen, ondernemers en landbouwers in hun persoonlijke en professionele
projecten.
Crelan is een 100% Belgische en 100% coöperatieve bank die
streeft naar een sterke vertrouwensband met haar klanten. Zowel
op korte als op lange termijn. Daarom zijn maar liefst meer dan
275.000 klanten van Crelan ook coöperant en dus aandeelhouder
van de bank.
Crelan streeft ernaar een ander soort bank te zijn: een toegankelijke bank, die respectvol omgaat met haar klanten. Een bank die via
een uitgebreid agentennetwerk nauw verbonden is met de lokale
samenleving en economie. Een bank met een uitgebreid gamma
aangepaste producten voor particulieren, zelfstandigen, ondernemers en landbouwers. Een bank die ook in ruimere zin haar
verantwoordelijkheid opneemt door via Crelan Foundation steun
te verlenen aan maatschappelijk relevante projecten van haar coöperanten.
Crelan, dat is samen anders bankieren.
De Groep Crelan omvat ook nog de twee dochterondernemingen
van Crelan, met name Crelan Insurance en Europabank.

vdk bank is de bank met een kleine ‘b’: bescheiden, bereikbaar,
beschikbaar, bedreven, begaan, begrijpbaar, bewust.
Een no-nonsense bank die kan beantwoorden aan de behoeften
van de bewuste meerwaardezoeker met een duurzaam aanbod,
fair advies en persoonlijk contact. Een bank die zich focust op
de diensten die jij echt nodig hebt. En die de tijd neemt om je alle
uitleg te geven, telkens je die nodig hebt. Een bank met oog voor
jouw noden en met een open blik op de wereld. vdk bank weet wat
telt: de zekerheid dat je geld veilig wordt beheerd en dat het alleen
wordt geïnvesteerd in zaken die jij waardeert.
Als bedrijf of organisatie krijg je een persoonlijke relatiebeheerder die zich vertrouwd maakt met jouw specifieke noden en verlangens. Speciaal voor grote ondernemingen, de overheid, maatschappelijke instellingen en social profit organisaties zetten we
een apart toegewijd team in. Voor particulieren en zelfstandigen
werd ons gamma van producten en diensten fors uitgebreid. Naast
betaal- en spaarproducten, verlenen we ook kredieten en bieden
we een brede waaier van verzekeringen aan.
vdk bank kiest al jaren voluit voor een duurzaam ethische aanpak.
We ontwikkelden een vdk-code voor duurzaam ethisch bankieren,
waarmee een absolute ‘no-way’ aan onethische investeringen gegarandeerd is. vdk bank, voor het leven.
vleemo I
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Antwerp Port Epic
Zondag 8 september 2019
www.karakterkoersen.be
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..de Stad
..de Haven
..de Polder
..de Wind !!

De Antwerp Port Epic dankt zijn oorsprong aan
één van de oudste Belgische wielerwedstrijden, Schaal Sels, een wedstrijd die in 1921 de
eerste keer werd georganiseerd in het kader
van de Olympische Spelen 100 jaar geleden in
Antwerpen.
De Antwerp Port Epic is een wedstrijd waarbij
de naam alles vervat: de historische stad Antwerpen, met zijn immense wereldhaven, de 35
kilometer onverharde wegen en 35 kilometer
kasseistroken maken van deze 200 km wedstrijd een epische koers met karakter. Deze
aangename en boeiende wielerwedstrijd voor
renner en toeschouwer wordt met zijn specifiek episch karakter met innovatieve videotechnologie prachtig in beeld gebracht en wereldwijd gesmaakt.
De inzet en ervaring van de laatste 20 jaar als
organisator van wielerwedstrijden, en de vernieuwing om als eerste Belgische organisatie
onverharde wegen toe te voegen aan deze wedstrijd, heeft ervoor gezorgd dat de Sels Trophy/
Antwerp Port Epic door het gerenommeerde
Amerikaanse wielermedium VeloNews werd
uitgeroepen tot “Route of the Year” in 2015. De
internationale belangstelling voor de Belgische
kruising van Parijs-Roubaix en Strade Bianche
is sindsdien enkel toegenomen.
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Luk Lemmens

Eerste gedeputeerde, bevoegd voor ruimtelijke ordening,
omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige beroepen en
mobiliteit.
“Mijnheer Lemmens u bent de man
van de fietsostrades, nu ook die van
de alternatieve energie? U bent toch
geen groentje?”
Luk Lemmens: “Inderdaad, ‘k ben wat
grijs geworden en dat brengt veel genuanceerde inzichten met zich mee.
Ecologie is een thema dat me nauw
aan het hart ligt. Het gaat immers
over hoe we met onze toekomst omgaan. Dat is de kern van politiek bedrijven. Doemdenken is geen optie,
we moeten vooruit en streven naar
innovatie onder de noemer van ecorealisme.”
“En wat is juist de rol van de provincie in dat ecorealisme?”
Luk Lemmens: “De provincie is bevoegd voor ruimtelijke ordening
en omgevingsvergunningen. Nieuwe energietechnieken vereisen
ruimte. Laat nu net ruimte een schaars goed zijn in Vlaanderen.
Een doordacht ruimtelijk beleid is één van de belangrijkste hefbomen voor een betere en milieuvriendelijker toekomst.
De deputatie behandelt omgevingsvergunningen op een deontologische en doordachte wijze, met maximaal positief effect op het
milieu en minimale last voor de omwonenden. Om de natuur zoveel mogelijk te ontzien wordt ook de vogelatlas geraadpleegd.
Ook bezwaarschriften worden minutieus onder de loep genomen
en betrokkenen worden ook gehoord. Het aantal aanvragen is nauwelijks bij te houden.
“Waarom is er zo een grote vraag naar windturbines en bijhorende ruimte om deze te plaatsen?”
Luk Lemmens: “Windenergie is een duurzame energiebron omdat
de energiebron, namelijk de wind, onuitputtelijk is. Daarenboven
is het omzetten van wind naar elektriciteit CO2-vrij. Windenergie
vormt een belangrijk aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen en is onmisbaar voor het behalen van de Kyoto-doelstellingen. Ook andere energieoplossingen zijn mogelijk
zoals kernenergie of gascentrales maar dat houdt risico’s in van
een andere orde. Er wordt getracht om de windturbines te plaatsen nabij andere infrastructuur zoals havengebieden, autosnelwegen, spoorwegen of kanalen.
De sector stelt zichzelf tegen 2020 de volgende doelstellingen:
1.500 MW in Vlaanderen en 2.800 MW in de Noordzee. In Vlaanderen zou dat betekenen dat er ongeveer 600 turbines nodig zijn,
wat neerkomt op gemiddeld 2 per gemeente. Ook op Europees
vlak zal windenergie in de toekomst een belangrijke rol spelen in
onze elektriciteitsvoorziening.”

Tom Meeuws

Schepen voor Sociale Zaken, Armoedebestrijding,
Samenlevingsopbouw, Gelijke Kansen, Sociale Economie,
Leefmilieu en Erediensten
Welke rol speelt windenergie in het klimaatbeleid van Stad Antwerpen en op welke manier willen jullie burgers daarbij betrekken?
Schepen van leefmilieu Tom Meeuws: “Antwerpen wil de broei-
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kasgasuitstoot op haar grondgebied
tegen 2030 halveren. Naast het tegengaan van energieverspilling in onze
gebouwen, transport en openbare verlichting, zijn investeringen in hernieuwbare energie daarbij cruciaal. Voor de
uitbouw en exploitatie van windturbines in de Antwerpse haven, is VLEEMO voor ons een belangrijke partner.
Dat nu ook de Antwerpenaar zelf zijn
steentje kan bijdragen door coöperant
te worden in “Wind voor A”, strookt volledige met onze beleidsintenties. In ons bestuursakkoord hebben
we ons uitdrukkelijk geëngageerd om voor het beheer van publieke goederen zoals energie en water ruimte te maken voor burgerinitiatieven, gebruikerscollectieven en coöperatieve verenigingen.
Coöperatieve investeringen leiden tot een sterker lokaal draagvlak
voor hernieuwbare energie, toegang tot extra particulier kapitaal
en meer participatie van burgers in de energietransitie.
In de haven moeten we niet alleen de wind oogsten, maar ook
het zonnepotentieel aanboren op de 6 miljoen m2 overdekte opslagruimte. Via systemen van zonnedelen moeten gezinnen met
spaarcentjes maar zonder geschikt dak, straks kunnen participeren in zonnepanelen op daken van bedrijven met dak maar zonder
investeringsmiddelen. Dat zorgt voor een win-win-win tussen
gezinnen, bedrijven en het milieu”.

Claude Marinower

Schepen voor Economie, Werk, Innovatie, Industrie,
Digitalisering, Marketing en Communicatie, Openbaar domein
en Rechtszaken
Antwerpen trekt resoluut de kaart van een duurzame economie.
Een grote rol is weggelegd voor innovatie en alternatieve energiebronnen. De energiesector slaagt er al redelijk in om circulair
en hernieuwend te werken. Daar willen we met de rest van onze
economie ook naartoe. Kijk maar naar ons project BlueGate: het
eerste eco-effectieve bedrijventerrein van dit land.
Door meer windturbines in de haven te zetten, nemen we als stad
onze verantwoordelijkheid tegen de klimaatopwarming en voor
onze eigen energievoorziening. Hernieuwbare energie is iets wat
ons allemaal aanbelangt. Met dit project van een coöperatieve willen we iedereen dan ook de kans geven om zelf mee te investeren
in het klimaat.
Want hoe meer we met zijn allen investeren in alternatieve energiebronnen zoals windturbines, hoe meer onderzoek en ontwikkeling ernaar gedaan kan worden. Dankzij innovatie zullen er
steeds nieuwere en krachtigere
windturbines zijn. En kijk: al één
windturbine vervangen we door
een nieuw type met een hogere
energieopbrengst.
De coöperatieve past in het idee
dat overheid en individu zich samen moeten inzetten voor een
duurzame economie. Alleen zo
werken we aan een duurzame
toekomst waar iedereen wind in
de zeilen heeft.

Bezoek één van onze windturbines tijdens “Dag van de Wind”
“Dag van de Wind” wordt jaarlijks internationaal gevierd op 15 juni. Dit jaar krijgt u de unieke kans om één van onze operationele windturbines te bezichtigen. Laat u verbazen door deze 200 meter hoge reus op het Haveneiland (terrein Autoredo) in de Antwerpse Haven!
Onze experten maken u wegwijs in ons verhaal van groene energie. Achteraf wordt u een drankje aangeboden aan de voet van deze
mastodont. Indien u nog vragen heeft over uw eventuele participatie in Wind voor “A” kan u deze ook stellen aan het VLEEMO-team dat
heel de dag aanwezig zal zijn. Maak er een leerrijke familiedag van terwijl uw kids zich kunnen uitleven op één van onze springkastelen.
De site is gratis toegankelijk.

Praktische informatie:
Datum: zaterdag 15 juni 2019
Parking: Azobestraat, 2030 Antwerpen
Locatie: Lichterweg, 2030 Antwerpen
Extra:
Springkastelen + catering
Prijs:
gratis
Bootshuttle – praktisch:
Datum: zaterdag 15 juni 2019
tussen 10u en 17u
Parking: Pomphuis, 2030 Antwerpen
Locatie: Siberiastraat ter hoogte
van Pomphuis (kaai 61)
Prijs:
gratis
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Samen maken we wind voor “A”

