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De basics van windenergie voor 
gemeente en provincie Groningen 



Beginnen bij het begin: waar waait het in 

Nederland? 



Ontwikkelingen moderne windturbines 
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Basis: moderne windturbines - begrippen 

 

• Ashoogte: lengte van de mast 

• Rotordiameter: circa tweemaal 

de lengte van de wieken 

• Tiphoogte: maximale hoogte 

wanneer het blad in de verticale 

stand staat 

• Turbines worden afhankelijk van 

de windrichting op een afstand 

van 3 tot 5 keer de 

rotordiameter uit elkaar 

geplaatst 
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Wat levert het op: energieopbrengsten? 



Wat kost het? 

 

• Investeringskosten windturbine – € 1.000.000 / Megawatt 

 

• Elektriciteitsprijs (markt) - € 0,06 / KWh 

 

• Gemiddelde kostprijs windenergie - € 0,078 / KWh  

 

 

 

 

 

 



Effecten van windturbines 

 

• Geluideffecten 

 

• Slagschaduweffecten 

 

• Ecologische effecten 

 

• Veiligheid  

 

• Landschap 

 

 

 

 

 

 

 



Geluideffecten windturbines 

 

• Draaiende wieken maken meeste (aerodynamisch) geluid, 

mechanisch geluid (tandwielkast  / generator) ondergeschikt 

• Geluidnorm op gevel van woning is maximaal Lden 47 dB, 

Lnight 41 dB 

• Binnen in een huis betekent dit een geluidbelasting van circa 

30 dB, vergelijkbaar met een koelkast 

• Deze norm is vergelijkbaar met voorkeursgrenswaarde voor 

verkeerslawaai (Lden 48 dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geluideffecten windturbines 



Geluideffecten windturbines 



Geluideffecten windturbines - voorbeeldcontour 



Slagschaduw windturbines 

• Als de zon schijnt en de turbine draait 

ontstaat een bewegende schaduw: 

slagschaduw 

• Deze schaduw mag maximaal 6 uur 

per jaar worden veroorzaakt op de 

gevel van omliggende woningen 

• Doordat stand van de zon, de locatie 

van de turbine en de woningen 

bekend is, kan dit nauwkeurig worden 

berekend.  

• Schaduw is het grootst ten oosten en 

westen van de turbine en treedt nooit 

op in het zuiden (zon staat nooit in het 

noorden) 



Slagschaduw windturbines 

• Stand van de zon verplaatst gedurende de dag, schaduw dus ook 



Slagschaduw windturbines - voorbeeldcontour 



Veiligheid windturbines 

• Alle windturbines in Nederland zijn 

gecertificeerd voor technische 

stabiliteit van de constructie, ook 

onder extreme omstandigheden 

• Turbines worden 24/7 gemonitord en 

gaan automatisch uit bij calamiteiten 

• Uit voorzorg mogen geen kwetsbare 

objecten (woningen, scholen, 

ziekenhuizen) aanwezig zijn binnen 

een afstand van de tiphoogte van de 

turbine 

• Ijsworp is een aandachtspunt, maar 

met nieuwe technieken (automatisch 

detectiesysteem, bladverwarming) 

goed te voorkomen 



Landschap en windturbines 

• Discutabel onderwerp – landschappen constant aan verandering 

onderhevig 

• Windturbines veranderen het aanzicht van het landschap, of dit 

negatief is hangt van de locatie en de aanschouwer af 

• Zorgvuldige plaatsing, volgens een logisch patroon, op een 

logische locatie helpt de herkenbaarheid/acceptatie van een 

opstelling bevorderen 

• Goede fotovisualisaties zijn noodzakelijk om effecten inzichtelijk te 

maken 

• Beleving speelt steeds belangrijkere rol 



Landschap en windturbines 

A27 - Almere  A6 - Lelystad  

Nieuwe Waterweg 



Wind op land 



Wind op land: status 

• We bouwen sinds 40 jaar 

windturbines voor 

electriciteitsproductie 

 

• Er staat nu ongeveer 2.500 MW aan 

vermogen geïnstalleerd. 

 

• Dat vermogen is verdeeld over ± 

1950 turbines. Vooral in de provincies  

Flevoland, ‘Noord Holland’ en 

Friesland. 

 

• De huidige turbines produceren 4,1 

procent van de Nederlandse 

energiebehoefte. 

 

 

 
 

 

 

 

   

                 



Wind op land: ontwikkelingen 

 

• De ambitie is 6.000 MW in 2020. 

 

• Leeuwendeel komt van de RCR 

projecten: 11 zoekgebieden 

vastgelegd in (ontwerp) 

Structuurvisie Wind op Land 

 

 

 

 

 
In groen betrokkenheid van Pondera 

 



Wind op land: ontwikkelingen  

• Weerstand grote projecten (generatie) 

• Nieuwe issues: Laagfrequent geluid, gezondheid 
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Wind op zee 



Status Wind op zee 

No Windpark Ontwikkelaar MW Status 

1 OWEZ Nuon  108 Operationeel 

2 Amalia Eneco 120 Operationeel 

3 ZeeEnergie / Buitengaats Typhoon 600 In aanbouw 

4 Luchterduinen Eneco 129 In aanbouw 

5 Clearcamp Typhoon 275 Vergund 

6 Breeveertien SSE / Dong 349 Vergund 

7 West Rijn SSE / Dong 259 Vergund 

8 Den Helder SSE / Dong 468 Vergund 

9 Brown Ridge Oost Eneco 282 Vergund 

10 Tromp Binnen RWE 238 Vergund 

11 Beaufort Nuon 340 Vergund 

12 Q4 Eneco 120 Vergund 

13 Q4 West Eneco 210 In procedure 

Total 3.498 



Recente ontwikkelingen offshore wind 

• 12 Juli 2013 – Nationaal Energie akkoord met 

vooral een belangrijke rol voor offshore wind 

 

• Duurzaam energiedoel van 14% in 2020, en 16% 

in 2023. 

 

• Betekenis voor offshore wind: aanvullende 3.5GW 

“uitgegeven” voor 2020. 

 

• Diverse gebieden komen hiervoor in aanmerking: 

Ijmuiden ver, Borssele, Hollandse kust, Ten 

Noorden van de wadden en enkele gebieden 

binnen de 12 mijlszone. 
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