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Wind op zee, mee of tegen? 

n Nederland staat inmiddels 2000 MW windvermogen, waarvan 
228 MW op zee. Het kabinet wil binnenkort subsidie gaan verlenen 

voor de volgende 450 MW die op zee gebouwd gaat worden. Maar de 
overheid is nog aan het nadenken over de randvoorwaarden voor de 
uiteindelijk geplande 6000 MW die er in 2020 moet staan. Met deze 6000 
MW kan jaarlijks ca 20 TWh (20.000.000.000 kiloWattUur) aan elektriciteit 
worden opgewekt. Dat is zo’n 15% van het totale Nederlandse 
elektriciteitsverbruik.  

Het is nog steeds niet bekend hoe de ca. 8 potentiële investeerders (waar-
onder Econcern, NUON, Eneco en RWE) met 15 verschillende parken 
met elkaar moeten gaan concurreren. Het lijkt erop dat tussen de 15 en 
20 ct/kWh betaald gaat worden en dat het bedrijf  met de laagste prijs mag 
bouwen. Eerst zouden de investeerders in Februari meer duidelijkheid 
krijgen, maar deze datum is verschoven naar April. 

Het plaatsen van zoveel turbines op zee is een miljarden investering. Deze 
investering levert ook veel op in de vorm van werkgelegenheid, een 
grotere onafhankelijkheid van geïmporteerde elektriciteit (deels opgewekt 
met kernenergie en bruinkool) en een belangrijke bijdrage aan de 
bestrijding van het broeikaseffect.  

Momenteel zijn een aantal gebieden op zee aangewezen die eind dit jaar in 
het Nationaal Waterplan moeten worden vastgelegd. Hierbij wordt 
speciale aandacht gegeven aan de natuur en milieu effecten. Men verwacht 
overigens dat deze erg klein zijn. 

 

Europese winddag 2009 

Elk jaar staat in heel Europa windenergie centraal op 15 juni tijdens 
de Winddag. In Nederland organiseert de Nederlandse Wind Energie 
Associatie (NWEA) deze dag. In 2009 zal dat gebeuren met een groots 
theaterspektakel in de open lucht in Rotterdam. Theatermaker Bert Barten 
maakt daarvoor een bijzondere voorstelling die gedurende minstens vier 
weken te zien zal zijn. Daarnaast is er een inhoudelijk programma rond 
windenergie. Zie voor meer informatie de website van NWEA 
(http://www.nwea.nl)

 

 
 

een Nederlandse windturbinefabri-
kant, Lagerwey. Deze ging in 2003 
failliet. Zephyros nam de goede 
ideeën voor een 2 MW turbine over. 
In 2005 werd dit bedrijf  over-
genomen door het Japanse Harko-
san, die vervolgens een licentie van 
de turbine verkocht aan het Chinese 
XEMC. XEMC heeft 30.000 werk-
nemers en zette een grote fabriek 
neer. In het eerste jaar zijn 110 
windturbines geproduceerd. Binnen 
twee jaar wil XEMC 1000 turbines 
per jaar gaan maken… 

Daar wordt je wel stil van, zeker als 
je je bedenkt dat in heel Europa 
momenteel 3 turbines van dit 
100% Nederlandse ontwerp draaien. 
Zij staan in Finland. 

 
 Draag bij aan een groene 

energievoorziening! Wordt lid 

van de UWIND! 
Aanmelden als lid kan door overmaken van 
15,- euro op gironummer 307878 t.n.v. 
UWIND, Willem Klooslaan 41, 3454VN De 
Meern, o.v.v. ‘nieuw lid’, uw adres, 
postcode, woonplaats en eventueel e-mail 
adres.  Voor meer informatie kunt u ons 
schrijven, mailen of bellen naar: 
 
Kees Vringer 030 6341345 
Jan Coelingh 030 2545577 
 
e-mail: uwind@uwind.nl 

I Er was eens … 
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         Groot of klein? 

leine windturbines op woningen en bedrijfsgebouwen zijn wat de 
opbrengst en kosten betreft vergelijkbaar met zonnepanelen (PV-

systemen). Per vierkante meter rotoroppervlak leveren ze, afhankelijk van 
het windaanbod, 150 tot 400 kWh per jaar tegen een kostprijs van ca. 
50 cent per kWh. Deze stroomprijs ligt vrij hoog doordat de verwachtte 
levensduur van deze turbines korter is dan van PV panelen; ca 15 jaar, 
waarbij PV panelen 25 tot 30 jaar mee gaan. Daarnaast vergen zij meer 
onderhoud. Als de molen wat groter van formaat is, is een vergunning snel 
vereist.  

Grote turbines, zoals gepland in Houten, zijn momenteel nog veel 
efficiënter en rendabeler dan kleine. Per m2 rotoroppervlak wordt al gauw 
drie keer meer energie opgewekt. De stroomkosten liggen voor de grote 
turbines een factor 5 tot 10 lager; ca. 8 cent per kWh. Een grote 
windturbine (bijvoorbeeld een 2 MW turbine, zoals die in Houten gepland 
zijn) heeft een vermogen dat ruwweg 2000 keer groter is dan het 
vermogen van een kleine turbine (bijvoorbeeld 1 kW). Voor het bereiken 
van de nationale doelstelling voor duurzame energie zijn grote 
windturbines dan ook veel belangrijker dan kleine.   

Hoewel kleine windturbines de grote broertjes niet kunnen vervangen, 
vormen zijn wel een welkome aanvulling. Zij maken het mogelijk om in de 
bebouwde kom van dorpen en steden duurzame energie uit wind op te 
wekken. De techniek van deze kleine molens staat echter nog in de 
kinderschoenen. Dat maakt de prijs nog hoog, en de efficiëntie kan 
waarschijnlijk nog verbetert worden. Ook zijn er nog onvoldoende 
betrouwbare gegevens beschikbaar over de opbrengst en 
betrouwbaarheid.  

Vooral gemeenten en provincies 
hebben momenteel belangstelling voor 
kleine turbines. Zij hopen met de 
kleine turbines het goede voorbeeld te 
geven. Maar er zijn ook al een aantal 
pionierende particulieren die een 
turbines bij hun huis zetten. Zo zetten 
eind vorig jaar UWind leden Ellen en 
Bert van Oerle een energy ball naast 
hun huis (foto energy ball: S.J. de 
Waard, wikipedia).  

 

Meer informatie: 

http://www.urbanwind.net 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=6985 

http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/DE-technieken/Kleinschalige_windenergie/Index.asp 

 

 

 

Het wereldwijd geïnstalleerde 
vermogen aan windenergie is in 
2008 gestegen van 94.000 naar 
121.000 MW (+ 27%). Met dit 
laatste vermogen wordt ca. 260 
T(era)Wh (= 260.000.000.000 kWh) 
per jaar opgewekt. Meer dan twee 
keer het totale Nederlandse 
stroomverbruik, ca. 1,5 % van het 
wereld stroomverbruik. De omzet 
van de windenergiesector wordt 
geschat op 40 miljard Euro en is 
goed voor 440.000 banen. In de VS 
staat het meeste vermogen; 
25.170 MW en Duitsland volgt met 
23.900 MW. In 2008 verdubbelde 
China haar vermogen naar 
12.200 MW. In Europa werd in 2008 
8.300 MW geïnstalleerd waarmee 
het totale vermogen op 66.000 MW 
komt. Duitsland installeerde 
1.665 MW, Spanje 1.609 MW, Italië 
1.010 MW, Frankrijk 959 MW en de 
UK 836 MW.  

Het vermogen in Nederland groeide 
van 1.748 MW met 468 MW 
(+27%) naar 2.216 MW. Echter, 
door het afbreken van oude 
windturbines is het vermogen begin 
2009 weer net onder de grens van 
2.000 MW gevallen. Met 2.000 MW 
wordt gemiddeld 4,7 TWh elektri-
citeit opgewekt, ca. 4% van het 
totale Nederlandse stroomverbruik. 
Het kabinet heeft als doel het 
vermogen op land te verdubbelen 
naar 4.000 MW en het vermogen op 
zee te verdrievoudigen naar 
6.000 MW in 2012. Momenteel staat 
228 MW op zee wat is geplaatst in 
twee windparken; het windpark 
Egmond aan Zee (108 MW) en het 
windpark Prinses Amalia (120 MW). 

K Windenergie in 2008 


