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sen heeft. Onze criteriumdatum
een week na de Tour is duidelijk
niet geschikt om meer grote na-
men te strikken. Bovendien is het
financieel niet haalbaar om naast
de Tourwinnaar bijvoorbeeld ook
nog groenetruiwinnaar Peter Sa-
gan te strikken. Die rijdt trouwens
maar een of twee criteriums in
ons land.” 

Wielrenner fietst dan in Spanje

Geen Van Avermaet 

in na-Tourcriterium

Organisator Golazo Sports 
laat weten dat streekrenner 
Greg Van Avermaet, 
ritwinnaar in de voorbije 
Tour, toch niet aan de start 
komt van het Sint-Niklase na-
Tourcriterium. Hij heeft 
andere verplichtingen.

Sint-Niklaas 

Kallo 

b Met de plaatsing van de eerste
slimme windturbine bij Luiknatie
in Kallo eerder deze maand, be-
gon Wind aan de Stroom met de
realisatie van het grootste wind-
molenpark van het land. 

“Ondertussen werd er ook een
turbine opgebouwd op de terrei-
nen van Borealis Kallo en zijn we
volop bezig met de opbouw van
een turbine naast de nieuwe
Deurganckdoksluis”, maakt Gio-
vanni Vercammen, directeur van
Wind aan de Stroom, de eerste
balans op. 

“In totaal komen er in eerste in-
stantie vijftien windturbines in de
Waaslandhaven, op het terrein
van verschillende bedrijven. De
bouwwerken lopen nog tot eind
september”, zegt de directeur.

Een per week 
De werken lopen heel vlot en het

enige wat nog vertraging kan op-
leveren bij de bouw van de wind-
molens is ... de wind. “Als het te
hevig waait, kunnen we niet ver-
der werken. Maar we zitten mooi
op schema. Als het weer meezit,
bouwen we ongeveer per zes da-
gen een nieuwe turbine op. Dat
betekent dus zowat één windtur-
bine per week. De volledige elek-
trische oplevering is gepland voor
einde oktober.”

De turbines hebben een mast-
hoogte van 115 meter en een tota-

le hoogte van 171,5 meter. Ze le-
veren een nominaal vermogen
van 3 megawatt. Dat is voldoende
stroom voor 2300 gezinnen per
turbine. “Met de vijftien windmo-

lens die nu al gerealiseerd wor-
den, geven we 35.000 gezinnen
groene stroom.” 

Op termijn hoopt Wind aan de
Stroom de toestemming te ver-
werven voor vijftig turbines. Dan 
zou het immense project meteen
aan 100.000 gezinnen groene
stroom leveren. Een kwart van de
stroom gaat naar de haven, de
rest kan het net op. 

Slimme turbines
Opmerkelijk is dat voor het eerst

gebruikt wordt gemaakt van slim-
me turbines. Dat moet voor een

efficiënter gebruik zorgen. 
“Het gaat om een pilootproject

van Eandis, dat meer mogelijkhe-
den biedt en inspeelt op de effec-
tieve situatie. De bedrijven kun-
nen hun verbruik afstemmen op
de effectieve windproductie. Bij
veel wind kunnen ze bijvoorbeeld
extra koelinstallaties inschake-
len. En als er door te veel stroom
overbelasting van het net dreigt,
worden de wieken uit de wind ge-
zet”, legt Giovanni Vercammen
uit. 

i www.windaandestroom.be

D
e NV Wind aan de
Stroom heeft haar
eerste slimme 
windturbines klaar in

de Waaslandhaven. Tegen 
oktober leveren de eerste 
vijftien turbines stroom voor 
35.000 gezinnen, in wat het 
grootste windmolenpark van 
het land moet worden.

Grootste windmolenpark van België moet 35.000 gezinnen stroom geven

GUY VAN VLIET

GIOVANNI VERCAMMEN

Directeur Wind aan de Stroom

“Als het te hevig waait, 
kunnen we niet verder 
werken. Maar we zitten 
mooi op schema.”

Stap 1: Installatie van de huls 
en de schacht. FOTO GVA

b Met een snelheid van bijna

middag op zijn eerste Europese
aanloop in Antwerpen verwacht.
Al naargelang de interpretatie is
de MSC Zoe nu het grootste of op
een na grootste containerschip
ter wereld.

Rondvaart met Flandria
Om de komst van dit recordschip

met een capaciteit van 19.224

was zo enorm d
drijf besliste om een 
vaart naar het D
te leggen. 

“We kregen me
zend mails van 
den gaan kijken 
Gezien er per mail 
leden konden a
den, ging het du

Enorme interesse voor MSC

Haven ontvangt 2000 mails voor geleid bezoek aan 

Doel 
Het aanbod van de haven om 
donderdag met een Flandria-
boot in het Deurganckdok het 
recordschip MSC Zoe te gaan 
bekijken, is een groot succes: 
de haven ontving meer dan 
tweeduizend mails van 
geïnteresseerden.

Eerste windturbines in 

Waaslandhaven klaar

Stap 2: Begeleiden en stabilise-
ren met man en macht. FOTO GVA

Stap 3: Een afgewerkte windtur-
bine in Kallo. FOTO GVA

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

Gazet van Antwerpen/Waasland 28/07/2015, bladzijden 14 & 15
All rights reserved. Gebruik and reproductie
enkel mits toelating van de uitgever
via Gazet van Antwerpen/Waasland

14 GAZET VAN ANTWERPEN NIEUWS UIT UW GEMEENTE
DINSDAG 28 JULI 2015

W

100-101
Beveren 
b Zondagochtend werd een in-
braak vastgesteld in een werfkeet 
in de Lange Nieuwstraat. Onbeken-
den gingen aan de haal met een 
koevoet, een radio, een voetbal en 
een pet. (bfs)

Sint-Niklaas 
b De politie heeft tijdens een alco-
holcontrole op de Parklaan twee 
beschonken chauffeurs betrapt. 
Beide bestuurders moesten hun 
rijbewijs voor zes uur inleveren. In 
totaal moesten tijdens de actie 62 
chauffeurs aan de kant. (bfs)

Temse 
b Een dronken bestuurster uit 
Temse is tijdens een verkeerscon-
trole tegen de lamp gelopen. De 
21-jarige vrouw had 1,55 promille 
alcohol in het bloed. Ze moest 
haar rijbewijs onmiddellijk voor 
vijftien dagen inleveren. (bfs)

Dendermonde 
b De politie van Dendermonde 
stelde enkele inbraken in automa-
ten vast. Zondag rond 23.50 u 
werd duidelijk dat alle drank en 
snoep uit een automaat werd ge-
haald op de Bevrijdingslaan. Een 
andere automaat in dezelfde straat
die aan garage staat opgesteld, 
werd op dezelfde manier beroofd. 
Dat werd maandag rond 9u opge-
merkt. En een halfuur vroeger 
werd de politie gebeld over de 
diefstal van dranken uit een auto-
maat op de Zeelsebaan in Grem-
bergen. Ook daar verdween de da-
der met de inhoud van de auto-
maat. Of er een verband is tussen 
de drie diefstallen is niet duidelijk. 
(svov)

Dendermonde 
b Tijdens de controles van de poli-
tie van Dendermonde het voorbije 
weekend, onder meer op de brug 
van Grembergen, bleken tien be-
stuurder te veel alcohol gedronken 
te hebben. Een bestuurder werd 
betrapt op drugsgebruik. (svov)

Antwerpen 
b De politie stelde vast dat er in de 
nacht van zaterdag op zondag in-
gebroken werd in café Blauwmoe-
zel in de Maalderijstraat. Ze gin-
gen aan de haal met enkele fles-
sen sterkedrank en zes flessen 
wijn. (sare)

b “Greg is door zijn ploeg BMC
geselecteerd voor de Grote Prijs
San Sebastian, die op zaterdag 1
augustus in Spanje plaatsvindt”,
zegt Golazo-directeur Christophe
Impens. “Dat is een UCI-klassie-
ker, waarin Greg zeker winstkan-

sen heeft. Onze criteriumdatum
een week na de Tour is duidelijk
niet geschikt om meer grote na-
men te strikken. Bovendien is het
financieel niet haalbaar om naast
de Tourwinnaar bijvoorbeeld ook
nog groenetruiwinnaar Peter Sa-
gan te strikken. Die rijdt trouwens
maar een of twee criteriums in
ons land.” 

Tourwinnaar Chris Froome
wordt dus de absolute topper op
vrijdag 31 juli op en rond de Gro-
te Markt in Sint-Niklaas. Ook Ge-
raint Thomas (Team Sky) en Gi-
ro-ritwinnaar Iljo Keise (Etixx-
Quick Step) verschijnen aan de
start . (jvdv)

Wielrenner fietst dan in Spanje

Geen Van Avermaet 
in na-Tourcriterium

Organisator Golazo Sports 
laat weten dat streekrenner 
Greg Van Avermaet, 
ritwinnaar in de voorbije 
Tour, toch niet aan de start 
komt van het Sint-Niklase na-
Tourcriterium. Hij heeft 
andere verplichtingen.

Sint-Niklaas 

Kallo 

b Met de plaatsing van de eerste
slimme windturbine bij Luiknatie
in Kallo eerder deze maand, be-
gon Wind aan de Stroom met de
realisatie van het grootste wind-
molenpark van het land. 

“Ondertussen werd er ook een
turbine opgebouwd op de terrei-
nen van Borealis Kallo en zijn we
volop bezig met de opbouw van
een turbine naast de nieuwe
Deurganckdoksluis”, maakt Gio-
vanni Vercammen, directeur van
Wind aan de Stroom, de eerste
balans op. 

“In totaal komen er in eerste in-
stantie vijftien windturbines in de
Waaslandhaven, op het terrein
van verschillende bedrijven. De
bouwwerken lopen nog tot eind
september”, zegt de directeur.

Een per week 
De werken lopen heel vlot en het

enige wat nog vertraging kan op-
leveren bij de bouw van de wind-
molens is ... de wind. “Als het te
hevig waait, kunnen we niet ver-
der werken. Maar we zitten mooi
op schema. Als het weer meezit,
bouwen we ongeveer per zes da-
gen een nieuwe turbine op. Dat
betekent dus zowat één windtur-
bine per week. De volledige elek-
trische oplevering is gepland voor
einde oktober.”

De turbines hebben een mast-
hoogte van 115 meter en een tota-

le hoogte van 171,5 meter. Ze le-
veren een nominaal vermogen
van 3 megawatt. Dat is voldoende
stroom voor 2300 gezinnen per
turbine. “Met de vijftien windmo-

lens die nu al gerealiseerd wor-
den, geven we 35.000 gezinnen
groene stroom.” 

Op termijn hoopt Wind aan de
Stroom de toestemming te ver-
werven voor vijftig turbines. Dan 
zou het immense project meteen
aan 100.000 gezinnen groene
stroom leveren. Een kwart van de
stroom gaat naar de haven, de
rest kan het net op. 

Slimme turbines
Opmerkelijk is dat voor het eerst

gebruikt wordt gemaakt van slim-
me turbines. Dat moet voor een

efficiënter gebruik zorgen. 
“Het gaat om een pilootproject

van Eandis, dat meer mogelijkhe-
den biedt en inspeelt op de effec-
tieve situatie. De bedrijven kun-
nen hun verbruik afstemmen op
de effectieve windproductie. Bij
veel wind kunnen ze bijvoorbeeld
extra koelinstallaties inschake-
len. En als er door te veel stroom
overbelasting van het net dreigt,
worden de wieken uit de wind ge-
zet”, legt Giovanni Vercammen
uit. 

i www.windaandestroom.be

D
e NV Wind aan de
Stroom heeft haar
eerste slimme 
windturbines klaar in

de Waaslandhaven. Tegen 
oktober leveren de eerste 
vijftien turbines stroom voor 
35.000 gezinnen, in wat het 
grootste windmolenpark van 
het land moet worden.

Grootste windmolenpark van België moet 35.000 gezinnen stroom geven

GUY VAN VLIET

GIOVANNI VERCAMMEN

Directeur Wind aan de Stroom

“Als het te hevig waait, 
kunnen we niet verder 
werken. Maar we zitten 
mooi op schema.”

Stap 1: Installatie van de huls 
en de schacht. FOTO GVA

b Met een snelheid van bijna
40 kilometer per uur (21,4 kno-
pen) voer de 396 meter lange en
59 meter brede MSC Zoe maan-
dagnamiddag voor de kust van
Galicië vrijwel pal noord richting 
Antwerpen. Het gloednieuwe,
pas in april opgeleverde schip
wordt nog steeds woensdagna-

middag op zijn eerste Europese
aanloop in Antwerpen verwacht.
Al naargelang de interpretatie is
de MSC Zoe nu het grootste of op
een na grootste containerschip
ter wereld.

Rondvaart met Flandria
Om de komst van dit recordschip

met een capaciteit van 19.224
TEU te vieren, wou het havenbe-
stuur ook het publiek een unieke
kans bieden. Aanvankelijk was
één rondvaart met een Flandria-
boot en 190 gegadigden gepland
onder leiding van topman Marc
Beerlandt van MSC Belgium.
Maar het succes van de oproep

was zo enorm dat het havenbe-
drijf besliste om een tweede rond-
vaart naar het Deurganckdok in
te leggen. 

“We kregen meer dan tweedui-
zend mails van mensen die wil-
den gaan kijken met de Flandria.
Gezien er per mail tot vier gezins-
leden konden aangemeld wor-
den, ging het dus om duizenden
geïnteresseerden. Uiteindelijk
heeft een onschuldige hand twee
keer 190 kandidaten geselec-
teerd. Die werden maandag ver-
wittigd. De eerste rondvaart ver-
trekt donderdag om 8u aan het
Flandriaponton aan het Steen, de
tweede om 11.30u.” (pvb)

Enorme interesse voor MSC Zoe
Haven ontvangt 2000 mails voor geleid bezoek aan schip

Doel 
Het aanbod van de haven om 
donderdag met een Flandria-
boot in het Deurganckdok het 
recordschip MSC Zoe te gaan 
bekijken, is een groot succes: 
de haven ontving meer dan 
tweeduizend mails van 
geïnteresseerden.

Eerste windturbines in 
Waaslandhaven klaar

Stap 2: Begeleiden en stabilise-
ren met man en macht. FOTO GVA

Stap 3: Een afgewerkte windtur-
bine in Kallo. FOTO GVA
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Hamme 

b De vzw wordt na de driedaagse
ontbonden en zal de resterende
financiële middelen schenken
aan goede doelen. 

“We zien ons genoodzaakt te
stoppen wegens de vele regelge-
vingen waaraan we moeten vol-
doen”, stelt medeoprichter Marc
Bouillon. “Zelfs de verenigingen
die meewerken om eetstandjes uit
te baten, moeten beschikken over

een attest van het Federaal Voed-
selagentschap. Ook op financieel
vlak hebben we het moeilijk om
de toegang tot het festival gratis 
te houden. Van de gemeente krij-
gen we amper ondersteuning.” 

Belgisch talent
De medewerkers gaan er voor de

vijftiende keer tegenaan om van
de laatste Hamse festivaldrie-
daagse een onvergetelijk feest te
maken op het Koning Albertplein.
“De bluesmuziek laat ons niet los
en we zullen in de toekomst graag
genieten op andere festivals.”

Om bij de laatste editie noodge-
dwongen de tering naar de nering
te zetten, opteerde de vzw voor
overwegend Belgische bluesfor-
maties, aangevuld met enkele
buitenlandse toppers. 

“Wat niet wil zeggen dat we aan
kwaliteit inboeten”, benadrukt
Bouillon. “We starten vrijdag met
een bijzondere groep, Eastville
Sinner. In hun spoor volgt de Brit-
se groep Sinnerboy met een ode
aan Rory Gallagher. Met de Brug-
gelingen van Hideaway presente-
ren we zaterdag de winnaars van
de Belgian Blues Challenge 2012.
We houden het de hele avond Bel-
gisch met een mix van blues,
R&B, boogie, swing en rockabilly
van Howlin’ Bill en daarna Elmo-
re D & Band, met een gemengd re-
pertoire van Engelstalige blues-
klassiekers en geëngageerde
songs in een Waals dialect.” 

Vreugde en verdriet
Zondag 2 augustus wordt de

hoogdag met om 11.30u al De

Braave Joenges, gevolgd door de
cajun muziek van The Sproquevil-
le Ramblers en The John & Henry
Orchestra, die volgens Bouillon
heel wat mensen laat dansen. 

“In de vooravond zullen de Ame-
rikaanse Sandra Hall en The
French Blues Explosion het pu-
bliek zeker bekoren. Na de schit-
terende Swampboys sluiten we af
met onze Amerikaanse vriendin
Lea Gilmore, die eerder meer-
maals bij ons te gast was. Samen
met haar Britse speciale gast Tom
Attah en begeleidingsband Jump
& Jive zal deze grote blueslady dé
kroon op het werk zetten van vijf-
tien jaar Blues Oan Daa Stoazze.
Vreugde en verdriet zullen dicht
bij elkaar liggen.”

i www.bluesoandaastoazze.com

D
e eerder als feestelijk
aangekondigde
vijftiende editie van
Blues Oan Daa 

Stoazze wordt komend 
weekend een, weliswaar 
feestelijk maar tegelijkertijd 
triest, afscheid van een 
supergezellig muziekfestival 
in Hamme.

Dit weekend vijftiende en laatste editie van driedaags bluesfestival

Feestelijk afscheid van 
Blues Oan Daa Stoazze

De organisatoren van Blues Oan Doa Stoazze willen van de laatste editie een feest maken. FOTO JVDVJVDV

b De vloer werd aangelegd door
een firma die een soortgelijk con-
cept ook op Tomorrowland heeft
uitgevoerd. “Profloor is een vloer
die zowel licht, lucht als water

doorlaat. Daardoor kan het gras
blijven ademen. Dat de vloer wit
is en het park daardoor bedekt
lijkt met een fijn laagje sneeuw
geeft nog een extra dimensie”,
vindt voorzitter Bernie Caessens. 

“De vloer heeft zijn nut het voor-
bije weekend al bewezen. De he-
vige regen van zaterdag heeft
geen invloed gehad op de grasmat
waardoor we ongestoord verder
konden werken aan de opbouw”,
vult bestuurslid Marion Thien-
pondt aan.

De Fonnefeesten beginnen vrij-
dag met De Préhistorie Live van
Radio 2.

De Fonnefeesten worden 
vanaf komende vrijdag voor 
het eerst in het Josephine 
Charlottepark georganiseerd. 
Daarom werd een speciale 
vloer aangelegd om het 
grasperk in het park te 
beschermen, maar tegelijk 
ook te verzorgen.

Firma werkte ook voor Tomorrowland

Vloer Fonnefeesten 
bestand tegen regen 
Lokeren 

Medewerkers van de Fonnefeesten op de nieuwe Profloor. FOTO IES

Sint-Gillis-Waas

Bib zet romans Stijn 
Streuvels in de kijker
b De hoofdbibliotheek aan de
Kerkstraat zet deze zomer de ro-
mans van de Vlaamse schrijver
Stijn Streuvels (1871-1969) in de
kijker. Die zijn niet meer in de 
handel verkrijgbaar, maar ze zijn
wel nog in de bibliotheek te vin-
den. Tot 15 augustus staan er in-
schuifpanelen met info over de
romans van Stijn Streuvels. Wie
het antwoord kent op de bijbeho-
rende wedstrijdvraag aan die pa-
nelen, kan dat aan de balie afge-
ven. Uit alle correcte inzendingen
worden tien winnaars gekozen.
Die worden begin september be-
kendgemaakt.

De bibliotheek krijgt vijftien jaar
na haar opening trouwens een
nieuwe look. “Er komt onder
meer een nieuwe jongerenhoek
met multimediatoepassingen en
de non-fictie-afdeling voor de vol-
wassenen krijgt een nieuwe sig-
nalisatie”, licht schepen Wilbert 
Dhondt (CD&V) toe. “In het na-
jaar starten de werken.”
(gvdv)

Waasmunster

Busvervoer naar 
Lokerse Feesten
b Tijdens de Lokerse Feesten van
31 juli tot en met 9 augustus biedt
het gemeentebestuur van Waas-
munster op initiatief van de
Jeugdraad busvervoer aan naar
Lokeren. Elke rit kost 2 euro. Uur-
regeling (vertrek en terugkomst):
Sombeke Dries (19.30 en 3.35u),
Stations- en Spoorwegstraat 
(19.40 en 3.25u), Hoogstraat
Carrefour (19.45 en 3.20u), Pa-
totterij-Patrijzenlaan (19.50 en
3.15u), Duizend Appels (19.55
en 3.10u), Grote Baan-Groensel-
straat (20 en 3.05u), Lokeren 
Kaai (20.05 en 3u).  (jvdv)

Hamme

Groot vuurwerk 
aan Mirabrug
b Dinsdag 4 augustus om 22.30u
organiseert de gemeentelijke toe-
ristische dienst van Hamme een 
groot vuurwerk aan de Mirabrug.
Bezoekers kunnen er voor, tijdens
en na het spektakel ook terecht
aan tal van eet- en drinkstandjes.
(jvdv) 
i VVV, Markt 1, 052.47.56.05. 

Dendermonde

Kinderen zoeken 
Schatten van Vlieg
b Nog tot 30 augustus kunnen
kinderen op schattenjacht in Den-
dermonde. “Dit jaar heeft Schat-
ten van Vlieg te maken met klank
en geluid”, zegt schepen van
Jeugd Lien Verwaeren (CD&V).
“We moedigen kinderen aan erop
uit te trekken in de stad. Het is de
bedoeling om puzzelstukken te
verzamelen en een schatkaart te
maken. Wie een kist vindt, maakt
kans op mooie prijzen.” 

Wie wil meedoen, kan het deel-
nameformulier vinden op de web-
site van de stad. Er liggen ook for-
mulieren bij de Dienst Toerisme,
de bibliotheek, de jeugddienst,
Café Jardin, het Vleeshuismuse-
um, het Begijnhofmuseum en
zwembad Olympos. (svov)

JAN VAN DE VELDE


