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De Audhollonde windnolens voat hel nal%
lon grcon, zagen von hout en woteóeheer,
hebben wet wieken. De nattetne windtuhines.
laot de opwekking van eleklri(iteit hebb.n
twee aÍ die wieken. Aok konen windturbines
vaot netnoot een wek Een ||indlubine net
vtet weRen zau niet neet rcn.lenenl oplev{en.

Longs de kusl en op het usetnteer waail het in Nedettand het hotdst. Íoplo.ati5 dus voot windturbi-
nes windpotk Lely bestool un viet windtutbines van elk 50a kw staan aaq m?tet uit de kust bi
Medemblik in het utsetnee, De beaening gebeun op het wste tond tsU sle.ht weet t<unnen de tutui
nes wotden sxtg ezet. op de notens z in 1ttertei ve i9 h eidssyttenten ddngeb to. ht, zaots syslenl.n vaol
nisl. en blikendetedie De nlosten vun de viq lutbines ztn bevestigd ap ttdten p.tten van 28 neter
lonq en 3.5 netet doo6nee. dte tn .le boden z4n geheid Bel ussehneet is hiet tLssen de 5en l0 tnetel
dtep Haogte van de nosl a,olotltamet{ B bade 40 nelet.
De plezietuaa heell weinig losl van de viet lurbines in het lt$elmeet bU Medenlttik Sonnige zpites
vinden de ood qtijs gestrceple maeten ze|s een goed ariëntdtiepunt tlet is e?n ihdÍut<wekkpnr)e eNd
nng an tangs de windlutbines le varen. wal hel loekanstige pdtk in .1e NoardTee belrcÍ doot zdl hel
verboden zjn am di.hl bi de lurbin$ langs te varcn r.t ann

cologie en econom e Bàan sàmen i.
duuÍzarne energie Dat geldt zeker voor
windeneÍgie Met windturb nes wordt el€kÍl
clleit op een schone manier opgewekt en de
technologie is inmiddels zo vergevorderd
dat het e.onomisch Íendabel is om een
w ndpark ie exploileren Het buitenland,
zoals china en India. zijn groeiende aÍzetge-
bieden voor de lNedeíandse) windlu rbineía.
brikanten. Maar voordal we ons op dit ier
rein vooÍar Saan toeleggen op de exporl.
zoals we dar ook mel Íuit, vlees en btoe.
men doen, is het de bedoe ing ook in ons
land meeÍ windturb nes ie plaaisen. Als hei
aan de overheid ligi halen we ilen pÍo.enr
van onze energe in 2020 uit duuzame

Maar ! Nedeíand is ruimte voof windener
gi€ zeker voor grcie windparken, een

schaarc goed. Dat s althans de ervarin8 van
pÍol€clontwikkelaars, windmolencoópera
ties, eneÍgLebedrtven en a le anderen dle
een plek zoeken voor windparken, oízelÍs
maar vooÍ één enkele lurbine. Vanwege ver
snippeÍing van wlndrurbines in hel land'
schap geven sommiSe pÍovinces voor soli-
taire molens geen ver8unn ng meer aÍ Hoe-
wel vee NedeÍlanders de draaiende naatjes
van moderne technlek een lusl voor hel
oog v nden, zijr er ook veel legenstanders
le vinden, vanwege ondeÍ meeÍ hoÈonver
andering of ge uidsoveíast Maar legenstan-
ders vinden we niet alleen onder oÍnwonen-
den. ook lele.ommunlcatieb€driven (van-
weSe sloringen), natuurorSanlsties lvanuit
vogelbelangef) en de (ijks)overheid zerr
kun.en de pÍocedures en hierÍnee het veÍ
kÍigen van een bouwvergLrnning aaÍdig
lang Íekken A l€ menjngen dienen gere-
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l-Mw wkdturbh6 langi het Hollands aep

lvtoedïkl Monqíeet ztJn de 1 Mwlubines
de gtoo6te tubk6 .lle ln lldeflon l ln 750 kw-lurbim k de dulnen bU S.hcvenkgef,

spect€€rd te u/orden en daaÍom ls het zoe
ken naar een goede locatle vaak een zaak

BijzondeÊ lo(ader
oe groel van hêt totale elektÍicit€ilsvermc

8en ult wind gaat nlet zo snel als de Í€8e
ring in het begln van de neSení8€r JaÍên
had gehoopt. De plannen dle destlds r€r
d€n $maakt om ln hêt laar 2OO0 In lotaal
10oo megawatt (r megawatt {MW is dul.
zend kilowatt) aan wlndvermogen te heF
ben geÍeallseed zullen b|l langp na ntet

Senaald u/orden. Momenteel staat er voor
blna 400 Mw aan whdvermogen op8€-
íeld. Lnn85 kanalen, wegen, duken, slulzen,
spooÍlunen, op indushlegebleden, In agrc-
ísch gebi€d en op boeÍenerven (vaak loll'
lalD zlen we de tuÓlnes draalên, dle, naar-
mate de tednlek veder voorlgthnjdt,
steeds grotêÍ worden. De Srcotsle In
gebrulk zlnde windtuÍDine5 h Nedeíand
zljn 1 MW

Wndoa* oon de hotuon, EeÍrrmond
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Lttnoëtethng von wtndlu,bihes tn Lelyslotl

Ruinte vaot windoetqie is s.hddts st.ken

ldngs spaotlunen kunnen gaetl wotrlen lientl

640 kw ttbii. tn dP hor?n von l)?n oeve,

en vereenvoudiging van onderhoud Zo n
100.000 hu shoudens kunnen met het 100
MW-park van elekÍcitcit worden voorzren

Toch is hel park in de Nooree n el de
Nedcrlandse pf mcur van w ndeneEie op
waler. n 1994 bouwde hel Pfovinciaal Ener
giebedijí Noord Nolland linmiddels Energre
Noord Wesl) veÍ windtuÍbif es n hcr Ussel.
meer bij Medemblik, windpaÍk Ley De elck.
tr c leitsopbrÊngsl van de vler lLrbines van
e k 50o k lowall was boven veNa.hling De
opgewekte elektrlcteit van her 2 Mw wind-
park bleek voldoende voor c r.a r500 hLis
houdens windpaÍk Ley, dal voor de helft

8eíinan(ierd is door de Europese unie en de
Nedenands€ overheid, moest gegevens
opleveren oler ó115hoÍe wrndparken De
eÍvaÍingen komen goed van pas bil de ont
wikkeling van hel park in de NooÍdzee zo
zê er van dezelÍde te(hnologie vooÍ íunde
Íing gebÍ!rk gemêakl word€n

Wndturbines online
Bij lrer zoeken nadr de meest geschikle loca
tie voor een groot windpark langs de Neder
ldndse kust wordl specaal gelei op de ri.ht
baarhed vanal  het  land en de ddnwe/g
heid van vogelroutes. wanl tegenwerking
vanurt het publiek cn naluurorganisalies
kunnen de projeclontw kkeaars missen dls
kicspijn. Dc select e van localies woÍdi dan
ook gcdcgcn aangepakt, via dc proceduÍe
van een m licu-eífcclÍapponage'lMER) Dii
b ledt  inspraakmogel jkheden en moel  a l in
ccn vroeg stadium van besluilvorming alle
bcÍokkenen ecn kans geven lrun evenluêle
ongenoegen te u len. Ofder de voorkeurslo'

cdlies zalzi.h ook een locatie bij Wijk aan

Zee bev nden een localie die in eerdcr hàal

bdarheidsóndeÍzoek posit eí scoordc qua

wLndàdnbod, bodemgesteldheid en accepta

lie onder omwonenden

Voor degenen d ejList genietef van hct

drdaien van een windmolen s de toekomst

ge aclivite( en opbrengsl van het windturb

nepark n de Noordzee hopelijk vanaj and

tc vogen Hel pmject zal n ledeÍ geval uit

gcbreid gerÍon loÍd worden Dat houdt Ír

dat de elekirrcrreilsopbÍenst wordt gemelen

cn sloringen d fecl ziclrlbaar zijn zodal er

actc kan worden ondernomen oe windtur

bincs zljn online besluurbaàr ook 'laaÍ zrjn

in Medemblik eNaringen mee opgedaan Zo

kunnen de rufbrnes bijexlÍeme weersom

standigheden zoals rukwinden €n birk5€m,

uit de wind gcdraaid worden

Het is voor de pLannenrÍdk€Ís le hopen 'lal

er legen dc lijd ddr ale voorbeÍe,d ngen zljn

aigerond gccn vleliveld n zee gebouwd

gaal worden waarmcc de fuimte vooÍ

windenerge wordl afgesnoept Want de

kansen daarop worden cr gezien de opzien.

baÍende bevifd fgcn ult de parleneniaÍe

enquête  ove Í  de  E i jmeramp nre l  bepaa d

kle neÍ op Met het r00 Mw near shore

wlndpark komen wc wcer een stapje dichler

in de buuÍt van de doelsl.lllng die de over

heid heeÍl gesteld voof elekÍcleit u r w nd:

2750 Mw n  he t jaar  2020,  wdarvan 1250

Mw op zee en r500 MW op Land geÍeali'

seerd moel worden.
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