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‘Slimme’windmolenbespaart
LuikNatie40procentenergiekosten

MARC DE ROO,

KALLO

O
pde linkerscheldeoevervan
de Antwerpse haven is de
projectontwikkelaarWind
aan de Stroom gestart met
wat het grootste windmo-
lenpark op land in België

moetworden.WindaandeStroomiseigen-
domvanhetAntwerpseHavenbedrijf ende
energiebedrijven Aspiravi, Vleemo en het
Polders Investeringsfonds. Het investeert
70miljoen euro in het project. Het park zal
120GWh (gigawattuur) groene stroomper
jaar produceren, wat overeenkomt met
stroomvoor circa 35.000gezinnen.
Opdesitevanhet logistiekehavenbedrijf

Luik Natie in Kallo werd gisteren de eerste
van de 15 windturbines van Siemens inge-
huldigd. Het gaat om een technologische
primeur. Volgens de distributienetbeheer-
derEandisendeturbineproducentSiemens
ishetdeeerste ‘slimme’windmolenindeBe-
nelux.
Eandiskandewindmolenvanopafstand

sturen en meet permanent de stroom, de
spanning en de temperatuur in de kabels.
Dreigt er overbelasting van het net, dan
stuurtEandis signalenomdewiekenvande
turbine iets uit de wind te zetten zodat ze
minderproduceren.Doorgrotewindpieken
op een slimme manier terug te dringen,
kunnenmeerwindturbinesophetnetwor-
den aangesloten opdezelfde elektriciteits-
kabel enwordt vermedendat geïnvesteerd
moetwordenindureklassiekeelektriciteits-
kabels en cabines die nodig zijn om de
maximale pieken, die eigenlijk bijna nooit
voorkomen, op te vangen.
‘Deklassieke aanpakbestaat erindathet

netallemogelijkepiekenmoetaankunnen,
maardat vereist veel investeringen.Wijkie-
zen hier voor een slimme aanpak’, zegt Pa-
trick Reyniers van Eandis, dat samen met
Elia, Siemens, de Universiteit Gent en Luik
Natie het project uitwerkte. ‘Je kan het ver-
gelijkenmet een autosnelweg. Het is even
absurdomeen snelwegmet40 rijvakken te
bouwenomalleendie eneweekalle Belgen
naarhetAutosaloninBrussel te latenrijden.’

Luik Natie
Ook LuikNatie kan de turbinemet behulp
van Eandis op een intelligentemanier stu-
ren.Als er te veelwind is, kanhetdeenergie
van de turbine bufferen door de tempera-
tuur inzijndiepvriesmagazijnenteverlagen
van -21naar -25°. Is erminderwinden levert
dewindmolenminderenergie,dankanhet
zijn compressoren twee of drie dagenmin-
der doen draaien tot de temperatuur op-
nieuw is gestegen tot een aanvaardbare
-21 graden. De diepvriesmagazijnen func-

tioneren dan een beetje als batterij. Als er
echt onvoldoende energiewordt opgewekt
kanLuikNatieooknogelektriciteitafnemen
bij EDF Luminus.
‘Het is de bedoeling dat we op termijn

100 procent groene energie afnemen’, zegt
StefaanVerhelst, de CEO van LuikNatie. De
slimme turbine doet de energiefactuur van
Luik Natie met 40 procent dalen. Die be-
draagtnu360.000europer jaarof eenvier-
de vande operationele kosten.
Voor zijn groene energie project inves-

teerde LuikNatie400.000euro inzuinigere
compressoren, de aanleg van kabels en een
hoogspanningscabine.
Dankzijdeenergiebesparing iser ruimte

voor investeringen op het terrein. ‘Tegen
eindvolgend jaargaanwedecapaciteit van
onzediepvriesmagazijnenverdrievoudigen’,

zegt Verhelst. ‘Dat is een investering van
10 miljoen euro, goed voor 25 extra jobs.
Veel geld voor een klein bedrijf.’
LuikNatie teltnu90werknemersenrea-

liseert 18miljoen euro omzet. Naast de be-
handeling en de opslag van diepvriespro-
ducten is het ook actief indeopslag van Se-
veso-goederen,papier, staalenprojectcargo.
Het heeft ook een eigen vrachtwagenvloot.
VolgensVerhelst zittenallemagazijnenmo-
menteel vol. ‘De nieuwe alliantie tussen de
grote containerrederijen zorgt ervoor dat
Antwerpen binnenkort nogmeer de eerste
aanloophavenwordtvanuitAzië. Enkomen
ermeergekoeldecontainersnaarhier.Van-
daar onze investering.’
Tegen 2020 zijn opdeAntwerpse linker-

oever 40windmolens gepland.Het volledi-
ge park zou 200miljoen euro kosten.

Ookop
rechteroever
komtgroot
turbinepark

OpdeAntwerpse rechteroever draaien nu
12windmolensverspreidoververschillende
lokaties. Eind 2016, begin 2017 komen er
nog 18 bij, goed om 36.000 gezinnen van
groenestroomtevoorzien.Hetgaatomeen
investering van 100miljoen euro. ‘De ver-
gunningenzijn er’, zegtDavidDaggelinckx
vanVleemo,datstaatvoorVlaamseEcologie
EnergieMilieuOnderneming.Hetbedrijf is
gespecialiseerd inhernieuwbareenergieen
is een joint venture van het Harelbeekse
energiebedrijfAspiravi (gecontroleerddoor
tientallengemeenten)enhetPolders Inves-
teringsfonds.
Op de rechteroever trekt Vleemode kar

alleen. ZonderhetAntwerpseHavenbedrijf
dus.Voorhet inplantenvandemolensmoet
het wel overleggen met het Havenbedrijf
datdegrondeninconcessiegeeftaandeha-
venbedrijven. In tegenstelling totde linker-
oeverwerkt Vleemomethet energiebedrijf
Infrax in plaats vanmet Eandis.
Vleemoheeftookplannenvooreenreus-

achtig park van 60 tot 100 turbines boven
het Churchilldok, tussendeOpel-site ende
Nederlandse grens. ‘We zijn bezig met de
milieu-effectenrapporten enhopendat die
studiesvoorvolgendezomerklaarzijn’, zegt
Daggelinckx. ‘Danmoetenweopzoeknaar
bedrijvendiede turbinesophunsitewillen
plaatsen.Wehopeneind2018metdebouw
te kunnenbeginnen.’
Metdewindmolensoprechteroeverzegt

Vleemo alle gezinnen van de stad Antwer-
pen - zowat 270.000mensen - van groene
stroom te kunnen voorzien. Inclusief de
windmolenproductie op de linkeroever is
het anderhalve keerde stadAntwerpen, in-
clusief de voorziene bevolkingsgroei.
Het nieuwe park, zo berekende Dagge-

linckx, zal tussen 300 en 500miljoen euro
kosten.MDR

OpdeAntwerpse rechteroever is een
nog groterwindmolenpark gepland
danopde linkeroever. Daar is voorlo-
pig nog geen sprake van slimme turbi-
nes. ‘Maar hetwordt niet uitgesloten’,
zegt het energiebedrijf Vleemo.

ADVERTENTIE

IndeAntwerpsehaven isde eerste ‘slimme’windmolen ingebruikgenomen. Metde forse
besparingopdeenergiekostenkanhetopslagbedrijf LuikNatie extragaan investeren.

Dankzij energiebesparingen
kunnen we volgend jaar
10 miljoen euro investeren
in diepvriesmagazijnen.

CEO LUIK NATIE

STEFAAN VERHELST

Stefaan Verhelst, de CEO van het opslagbedrijf Luik Natie, verwelkomt de eerste slimmewindmolen in de Benelux. ©WIM KEMPENAERS


