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Windenergie op land levert kwart van stroom Vlaamse gezinnen
Op 15 juni wordt wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. Ook in Vlaanderen is er reden tot feest: de
Vlaamse windturbines leveren reeds een kwart van het jaarlijkse stroomverbruik van de Vlaamse
gezinnen.
Begin dit jaar tellen we in Vlaanderen 510 windturbines, goed voor een totaal vermogen van 1150
MW. Jaarlijks produceren deze turbines de hoeveelheid groene stroom die gelijk staat aan het
gemiddeld jaarverbruik van een kwart van de Vlaamse gezinnen.
De Vlaamse windenergiesector VWEA rekent op een verdere aangroei van de windparken op land.
“We moeten binnen 10 jaar meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen van groene stroom kunnen
voorzien, alleen al met windenergie op land”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. Gezien nieuwe
windturbines een groter vermogen hebben, kan dit sneller gaan dan de voorbije jaren. “We rekenen
daarvoor verder op een ambitieus beleid dat de hindernissen voor de energietransitie wegwerkt en
op een positieve ingesteldheid van lokale besturen om het beslist Vlaams beleid mee uit te dragen”,
aldus VWEA.
Bij de verdere uitbouw van nieuwe windparken wordt er een veelheid en verscheidenheid aan
betrokkenheid en participatiemodellen aangeboden. Dit is een rijkdom die tegemoet komt aan de
keuzevrijheid van de bewoners en die leidt tot een breed segment van burgers die zich aangesproken
voelen om te participeren in hernieuwbare energie. We streven ernaar om op die manier iedereen te
betrekken bij de energietransitie, aldus VWEA.
“Onze bedrijven besteden veel zorg aan het informeren van omwonenden en het creëren van
betrokkenheid en draagvlak. Dat wordt sterk geapprecieerd door de burger”.
Daarom is de Dag van de Wind ook een feest voor al wie zich vandaag inzet voor meer windenergie.
“We zijn al die burgers enorm dankbaar en wensen hen dan ook namens VWEA van harte een
feestelijke Dag van de Wind toe”, besluit Bart Bode.
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Over VWEA
De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in
Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus,
projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor
de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de
koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).
www.vwea.be

Meer info over Global Wind Day vindt u op https://globalwindday.org/events/

