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MORGEN IN UW KRANT

In Frankrijk durven
ogenschijnlijk
zachtaardige mensen
soms gevaarlijk 
uit de hoek komen

BRECHT
Wandeltocht voor
brandwondenhulpfonds
Oscare
De Sint-Michielstappers organise-
ren op zondag 9 juli de gezinswan-
deling Mastentoppentocht waarbij
er een extra inspanning wordt ge-
daan voor Oscare, nazorg- en on-
derzoekscentrum voor brandwon-
den en littekens. Toerisme Brecht
met Kik en Eek, Brandweer Brecht,
Vayamundo en het animatieteam,
Oscare met een Flame-mobile zet-
ten zich mee in om van de wandel-
dag een speciale dag te maken. Er is
keuze uit 5, 7, 10, 13, 15, 18, 22, 26 of
30 kilometer. Inschrijven kan tus-
sen 7 en 15 uur aan zaal ‘De Eikel’ in
de Oude Veldstraat in Brecht. Een
inschrijving kost 1,5 euro. Kinderen
onder de 12 jaar wandelen gratis.
De korte afstanden zijn heel kind-
vriendelijk.
Zowel onderweg, op de rustpost
als aan de startzaal zal de nodige
informatie rond brandpreventie
aanwezig zijn. Hiervoor krijgen we
de medewerking van Brandweer
Brecht (Zone Rand) en Toerisme
Brecht die met hun striphelden Kik
en Eek de kinderen er op attent ma-
ken van de gevaren van brand
(vuur) in de natuur. Het Oscare kin-
derbrandwondenfonds zal zelf ook
uitgebreid aanwezig zijn en het
Vayamundo team zorgt voor de
nodige animatie op kindermaat.
(VTT)

ESSEN
Open speelpleindag
De gemeente organiseert vandaag
een open speelpleindag. Iedereen is
welkom om de kinderen te laten
proeven van de speelpleinwerking.
Ouders, te jonge of te oude broers
of zusjes zijn ook welkom. Kinderen
kunnen een halve of een hele dag
blijven. Er zijn springkastelen,
groepsspelen, knutselactiviteiten
en je kan op verkenning op het ter-
rein en in de gebouwen. De monito-
ren geven een rondleiding om 9, 11,
13 en 15 uur. Bij de inschrijving be-
taal je een eenmalige administra-
tieve kost van 5 euro. Je krijgt een
sjaaltje en een activiteitenpas. De
speelpleinwerking vindt plaats in
de Hofstraat 14. (VTT)

Unieke cocon blijft ook na de zomer in Arboretum
Sinds gisteren hangt er tussen enkele bomen in het Arboretum een
cocon, de eerste in België in zijn soort. Deze zomer kan in de cocon
overnacht worden in het kader van Terra Nova van de provincie Ant-
werpen, maar ook nadien zal de cocon in Kalmthout blijven.

KALMTHOUT

De cocon werd gisteren opgehangen. Foto Laenen

De provincie Antwerpen organi-
seert al tien jaar unieke evene-
menten of overnachtingen aan in
provinciale domeinen. De cocon
die het Arboretum aankocht, was
dus ideaal. Uiteindelijk liep de
plaatsing wat vertraging op en
zijn er enkele reservaties verzet,
maar sinds gisteren hangt hij er
echt. Van de 62 nachten dat hij
deze zomer kan geboekt worden,
zijn er al bijna 40 gereserveerd.
«Vooral de weekendnachten wa-
ren snel weg», zegt Bram Ramme-
loo van het Arboretum. «Maar er
is dus zeker nog plaats. Na deze
zomer gaan we zien hoe we het
zelf gaan invullen. Tijdens de
winter lijkt me het wel niet zo’n
goed idee, want dan zal het best
koud zijn (lacht).»
Wie een nacht in de cocon boekt,
krijgt ook een sleutel van het do-
mein mee en kan er ‘s avonds en
‘s nachts dus volledig alleen rond-
wandelen.
Meer info op www.arboretum.be.

(VTT)

20 WINDTURBINES OP LINKEROEVER EN 8 OP RECHTEROEVER IN OPBOUW

ANTWERPEN

Een wiek, 25 ton zwaar, ligt aan de voet van een toren
klaar om opgehesen te worden. Foto Dirk Laenen

Hoger dan toren van de kathedraal  
Wie vanuit de stad naar het noorden
kijkt, ziet dat de skyline stilaan veran-
dert. Verscheidene windturbines staan
al recht en andere zijn in volle ontwikke-
ling. Op Rechteroever bouwt Vleemo
acht nieuwe windmolens, wat het totaal
op dertig moet brengen tegen het einde
van dit jaar. Op Linkeroever doet Wind
aan de Stroom hetzelfde. Daar zullen
twintig turbines de skyline vormgeven.
De ashoogte bedraagt 135 meter, hoger
dan de kathedraaltoren (123 meter).

DAVID ACKE

Iedereen ziet de windturbines,
maar weinigen schenken er
aandacht aan. Tenzij je een spe-
cialist bent en gepassioneerd
bent door de turbines. Het be-
drijf Vleemo, dat gespeciali-
seerd is in de bouw van derge-
lijke turbines, heeft zulke men-
sen. «Zie je die groene ringen
aan de onderkant van de mast?
Dat is typisch voor het bedrijf
Enercon dat de onderdelen
aanlevert. Je herkent ze daar-

aan. Al onderscheid ik ze ook zo
wel,» lacht Christian Block, in-
genieur en project manager bij
Vleemo. Hij is verantwoorde-
lijk voor de bouw van acht
nieuwe turbines op rechteroe-
ver. «Sinds 2007 zijn we aan dit
project bezig. De eigenlijke
bouw is maar een klein onder-
deel van een lange traject,» legt
Block uit. «Je maakt twee afwe-
gingen. Bij de macroafweging
hou je rekening met woonaf-

In het gat van 3 meter diameter moet de 25 ton zware
wiek worden vastgeschroefd. Foto Dirk Laenen

stand voor het geluid, luchtha-
vens, spoorlijnen, pijpleidin-
gen en een heleboel veilig-
heidsstudies. De microafwe-
gingen gaan dan over de pre-
cieze locatie waar de turbines
zouden komen. In de haven
spreken we dan over bijvoor-
beeld kranen en kaaimuren.»

Weersvoorspelling
De windturbines die Vleemo
plaatst, hebben een ashoogte
van 135 meter. Wanneer je de
hijskraan van 164 meter de in-
genieurs naar boven ziet hij-
sen, besef je op welke enorme
hoogte die mensen zich bevin-
den. «Zij moeten ervoor zorgen
dat de kraanman de wiek per-
fect op zijn plaats hijst. Geen si-
necure: je hijst een wiek van 25
ton naar een hoogte van 135
meter in een gat van 3 meter
diameter», vertelt CEO Giovan-
ni Vercammen. Om dat moge-
lijk te maken, houdt Block de
weersvoorspelling nauwkeu-
rig in de gaten via een speciaal
weerbericht. «De windsnel-
heid is daarin een cruciaal ge-
geven. Wij zijn niet zozeer
geïnteresseerd in de windsnel-
heid op de grond, maar wel op
die hoogte. Van zodra de wind-
snelheid boven vier meter per
seconde gaat, kunnen we niet
hijsen.»

2.430 gezinnen
Elke windturbine kan een
2.430 gezinnen bevoorraden
met energie. Vanaf een wind-
snelheid van twee meter per
seconde begint die te werken.
«Wanneer de windsnelheid
stormsnelheden tussen 100 en
122 kilometer per uur haalt,
dan zorgt een aerodynamische
rem er automatisch voor dat de
turbine wordt stopgezet,» legt
Block uit. De wieken kan je het
best vergelijken met de wieken
van een helikopter. Net als die
wieken kunnen ook de wieken
van de windturbine verande-
ren van stand, waardoor ze al
dan niet wind opvangen. Op
die manier kan een turbine
stopgezet worden.

Nog plaats voor meer
Volgens Jan Winters, strate-
gisch manager bij Vleemo,
heeft de haven van Antwerpen
heel wat potentieel om nog
meer in te zetten op windener-
gie. «Er is potentieel om zeker
tot honderd turbines te gaan.
Maar je moet het potentieel al-
tijd afwegen tegenover het
praktische. De aanwezigheid
van vogels in de haven maakt
een verdere exploitatie niet
eenvoudig», besluit Winters.

�Prijs per turbine: ongeveer
5,2 miljoen euro
�Ashoogte: 135 meter
�Rotordiameter: 115 m
�Rotoroppervlakte: 10.386
vierkante meter (= twee voet-
balvelden)
�Toerental: 4,6 tot 12,8 toe-

ren per minuut
�Gewicht wiek: 25 ton
�Gewicht generator: 108 ton
�Gewicht toren: 1.606 ton
�Hijskraan: 164 meter. Veer-
tig vrachtwagens zijn nodig
om al het materiaal aan te le-
veren (ADA)

Windmolens in cijfers


