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De aídeling wlndeneÍgie, dle eind zeventigel

JaÍen is opgeslarl, maakt deel uit van d€
íacultelt Clvlele Technlek en Aardwetenschap-
p€n van de T€(hnlsche unlversiteit Detft. Maar
we we*en lntensleÍ samen met Íaculteit€n
tu(ht- en Rulmtevaartte.hniek ElekÍoiech-
nlek en weftulgbouwkund€. De sp€(iaristen
op het gelrled van ll.|chl- en ruimtevaarl
wetên veel over strcmlngsl€er en dÊ reactie
van de fotorblad€n op sÍomende lucht;
êlektolechnici het beí ve€l kennis in huis
ó,q generaloren en dê aan5luitinS op het
€lê(Ílalt€ïsnet en werktulgbouwkundiSen
kunnen ons de kennis leveren ove! me€t en
Í€gêlteónleken. Wl vallen onder civiele
lêchnlek ofidal dit go€d aanslult bij sommige
€6d€re technlsóe asp€cten dle aan bod
komen bI het onh eÍp€n van wlndlurbines:

We*en jullie veel tanen net andue l\ledqlondq

h N€derland zijn lwee 8rcte ondezoeksinsti-
tuten aclieí op hel gebied van windenergie:
deTU Delft en het EcN (Êne€ieondeu@k
cenirum N€deíand) in Petten. We vullen
elkaar qua ondeEoek goed aan DeTU DelÍl
richt zi(h op het langetermrjnondeu oek,
leNrjl hel ECN zich bezig houdt mel onlwep
van iurbines, ontweQÍegels voor íabrikanlen,
leíprogrammatuur en cefíÍcaiie. ECN. waaÍ
zo'n veÊrtig ondea oekers met windenergi€
beziSzin, íaat dan ook dichtet blj de
Íabrikanten dan wij. op deTU wÊrken ck(a
25 mensen aan wi.deneÍgie. Verder zin in
N€derland kleinere ondezoeksinsiellingen
bezig op deelgebieden.

Wot is 4e positè von het Nedetlandse
w i n d en ery eandezoek m on dio o t qai d ?
le kunt slellen dal Denemarken hdr Mekka is
van windeneBie. Maar op ondeuoeks8ebied
do€t Nedeíand niet onder Den€marken en
Ned€nand spannen samen de kÍoon qua
brcedte en diepgang van onderzoek. Daaren-
regen is het ondeEoek dat in Duitland wordt
veíiót veer speclarlstisch€r. Datzelíde g€ldt
vooÍ spanje, cdekenland €n crootBrittannië.
Buiten Eurcpa heeft voolalde verenigde
slaten een flink ondÊzoeksprogramma
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EK, MAAR WE|lItc VERÍ'tOGEil

Hae h.'tun!|ik zin ah)no en tD.1io àtt
.í2.ttr1tutei róot Lle Europesc
wrfinnhn4dbtikanten)

De Dràrk lc f  z l i  voord  van beang n
stralegis.lr opzi.ht De Europese labr kanlen
wrder op tjd voel aan de gro d kijgen ir)
lnd ia  $anr  wDdenerge lo t  enkce ja ren
gereder  boomDg bur lness  wds cn  dÊ
verwàcrrl rgen voor de toekomsr hoogije.
spdilcn wàren Maar vÊet tdbrika.ten lijrr op
nangendc pootles lcruggekonrcn Dt ftad lc
nraken mel technrsche tegenvatters De
windturbines zoah wÍ deze kcffen zijf
ontwopen voor cen sterk eteklr.telsnct en
dat  s  I  d ie  ldnden vadk  n  e l  aanwez ig  h
lndia valt de nctspanning vaak !rit er
bovend en vaféren spdnning en ÍeqLente
slcfk ook in ch .a heefi mef p|()btcnren mel

h.r eektr(ilcilsnel Dar t.idr tor íor ngcf
voof de windpnrkei lc ziet dat her kwà rers
lr.set onder w ndl!rbinciabÍikant€n in hcr
vcrleden een sl!k m ndcr wrs ddn regcf
woordrg Dc markl in Ch na woÍdt nu ook
vee voorzi.hriger ontwlkketd

wot zin nontenleelde gtaeitnotkten iu Eurcpa?
n Duitsland wordr nronrenleet duizend
nregawat perJadr nceÍgezei! Her paru.utieÍe
randec I  whdencrge s daar  cen íLk
groler dan n Nedcrland h Dcnenrarken
nooft wrndenergic rot de lop drie van de
belan84ksle exportlakken. De Íegefng van
Dcfemèrken heeÍl de Deense windturbincÍà
DÍkàiren alitd voorang geSeven op de
cSen mêrkl Nedertdnd heejt dat nooit
gcdaan Buitenlandse lurbinÊs h.dden hjer
ncl zov€elkafs als Ned.rlands íabr kàar Her
aantal Nede àndse prodLcent€n is de aarste
laren sleeds nr ndeÍ gewoÍden we h.bben
arleen producenr LagcMey nog die vo Êd I
onathdnkel4k is Nedwirrd s geiuseerd met
NordiaDk en Micon tot Negfv con En
windmàsrÊÍ s íaittic1. ue lop viji van windlur
blnelabrikrnten, waatuan her D.ense
NegMicon en Vestas aan kop gaan, hebben
tweederdÊ vdn dc weretdrnarkl in hand€n
Nederland hêeft no8 wete.n suc.esvo e
bladeníabrikdnt, Aerpac die s weretds iweede
s qua pÍoductic Rotodine, ook een Neder
ldndse producent van btaden, is overgeno-
m.f door marklteider LM ctasÍber, ook een

A tetntcke và, Rocke/

tlod de tP]enng de Netietdndte
twidtutbneptodu.enten njeet noeten

Hct plaaG€n van gfote êanlattcf w ndtuÍbines
op €igen bodcnr bhlkl een noodzakettke
vootudnrdc te zijn voor een gezonde
ivndrurbinc.irduslrie tk vind heljammer dal
hel Nederldndse bereid er niet meef op gericht
s geweest om de thu smarkr voor windener
gie te st rnulcref ln Denemarken is de
w ndlurbinemarkt niel vooÍ rriets een succes
gewofden Dal geldl ook vooÍ spanje In
Nedendnd staat nu eên kieine vi€rhonderd
megawatt aan w ndvcnnoSen opgenetd. Dal
is m nder dan wat er in afdere tanden
jdaf tks brjkomll Daar komt bil ddt in ons tand
0e vooeaaroen voor er8Ênaren van windiur
bÍres nret zo guníig zin veÍgeeken mel
dndere lanÍlen, hoewel hel de taatsiejaÍen
wer beter i5 geworden. De terugteververgoe,
d n8 rs nu 16 a 17 c€fl per k owanLur

Welke anderc on\tondigheden houlen dp bouw
van windturbinepdtual in Nedlldnd vootIt

VÍoeger was de íinanclête vergoeding een
berangrtke belemmering ook de l€chniek
vode€d nog niet echt. Maar die i5 nu €en íuk
f,€lrouwbaarder. D€ groie bollleneck tigt
momenleerop het vlak van de bestuitvor
ming. war dar belreÍi tost hel denk ik niel
zoveerop ars we gaan uiMijken naar
oíshoreiocaues. Ook de besluiwoÍíning voor
windturbineparken opzeê tiSi moeitijk. Er zijn
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ve€l miniíeries bij betrokken: Economl$he
Zaken, Landbouw, RilkwateEtaat, VROM en
Oeíensie. Binnenkort koml er een oveftoepe
lend besluur voor de Nooídzee. Als er
eenmaal één lokel is zal het e€n stuk
duldelijker worden, ve acht lk.

wd ls de 70nd von mkm van hel honded
negawatt-wiMalrbinepukt tn d2 ttootdzee?
H ls €en mllleuefÍ€dEpportagÊ uitgevoerd
voor dlveÍs€ lo(alies in de Noordz€€, waaron-
der e€n locatle bij Umuiden {zie artikel
'wlndpark op zee wordt rcaliteit in Maw
1999/2, rcdJ. Er mo€t nu nog een planologl_
sche kembeílsslng komen en dan mo€t hel
plán nog ln de r/v€ede KameÍ worden
behandeld. veNolgens zullen de veB.hillênde
.onsortia, de samenwerkende bednjven, hun
bêí gaan doen de opdracht in de wacht tê
slepen. als alles door8aal verwaclÍ ik dat hêt
palk in 2002 opemtlone€l zal zljn.

jn AtwlgoaeQ windpatken van e g
econonts<h belong voot de Nede andse

Oat denk lk wel. Het palk van honderd
megawatt bij Umulden ls nog maar een be8in.
tn de toekohst gêan we toe naar ofÍshore
windparken van wel vilíhondeíd tot zeshon-
derd megawattl Ned€ and he€ft als do€lstel-
llng om 1500 megawatt windvemogen op
zee le reallseren, dus dat zou dne van
d€€el|Jke park€n b€tekenen. Bij €en deígelU-
ke omvang loont het de mo€ite om apade
lnslallaÍe en onderhoudsschepen te bouwen.
waÍn het aantal da8€n dat er op d€ Noordzee
gewe*t kan worden is vanwege de wêêrsom_
íandlgheden kleln. Alle Noordz€€landen
denken ove gens aan de bouw van groot_
schallge wlndpafien buitengaats. Er wordt
welgesproken over een lolaalvemogên van
40,000 megawatt, Oe Denen hebben enkelê
paíken In d€ OosEee gebouwd en denken nu
ook aan €€n windpark in de NooÍdze€. Ook
Bergiê G posltleí over offshore windenergie.

llw belekenl d2 bdrw wn wlndpatuen op zee
v@r hel onfuup wn wlndlutbké?
we gaan toê naár nog grctere tulbines. Als
het poeípá bll Umulden wordt gebouwd,
zurren daár waarschlnllk wlndtuÉlnes van
andefialÍ tol lwee mêgêwaii woíden
geplaatst. B'j dat typê is nog voortgeboduurd
op hei onlwery van €€n landtuiblne. Maar
momenteelzÍn ECN, NegMi.on en de
Nedeíands otíshoreindustrle al bezlg met het
ontwikkelen van een tuóine van v|lí meSa-
watt di€ speciaal op de condltles dle er op de

Het stelk Loborctodm van de ru Delft IW
wo4l ondmoek gedoon na.n motenoohnoeheid
von de d$bl,7dar tulo: TU DeW

Noordzee heers€n zal wordm ontworpen.

wat zlJn de ladee loren wens u de
behng\kste technoloqÍsche ontwltketkgen \'rnl

Het ontwen van de rctorbladen is gmpt|malÈ
seerd, wat iot een hogerc eleklricitêitsoP
brcngn en e€n klelnere belasling vooÍ de
ma.hinê heeft geleld. le moet je rcallseíen
dat windturblnes de groolste ÍoFrende
machines zljn dle de mens ooii h€€n g€"

bouwd. zelÍ: lumbo vllegtuigyleuS€|s zln
kleineÍ En de materialen waaruit d€ blad€n
zijn samêngesteld, kunswezel mei een
haEoplossing, ztn veder geoplimalis€erd. le
kunr je btna niet vooFtetlen dat MÍtiig laaí
Seleden dê bladen gemaakt werden van íaal
en aluminium. Bij de eeísle modellen werd

zelfs massleÍ hout 8Êbrulkt. veíder ziln er veel
veóetedngen doorgÊvoed op hel Sebled van
dê machlnebouwtechniêk en ls er veel
vooruhgang geboeK bï de koppelhg aan hel
elektnchelGnet. Oil alles hed ertoe geleld dat
windtuórnes steeds Sroter en betrouwbaafder
zijn gewolden. Ma voor lo€Pásengen op de
Noord2ee Is dal alles helaas nog onvoldoen-

VIM vewo<hl t! aan @tnologit he
vebaenngen voot wkdanbks k .E nabije

we conslalerên dat de ontweQsotlwarê
Inmiddels is gaan achtedopen bij dê schaal-
vergÍotin8. Daar zal dus hel €€n en ander aan
moeten $b€urcn. verder zal de oíshoret€(h-
nlek betouwbaader worden, waaÈ'j ook
veêlaandacht zal komen voor net optimalise
ren van de bestudng vanaÍ de vaste wal. Ooit
zullen ook eologis.he elsen gesteld Saan
worden aan de vezelveFleíhe kunststol
waarvan de bladen zln gemaakt Nu woÍdt
het aíg€danKe matê aalvoor laaSwaardiSÊ
toepasslngen Ingezet in de bouw En tenslolie
verwacht lk dat de loekomstlge wile energle
markt erloe zal leiden dat de verhoudhg
tussen de producenEn en consumenten van
windeneígle verandert Door b€íunng op
aístand kan het windpa een bepaalde
hoeveelheld energie opwêkken, aíhankelUk
van wat e€n klant vraagt. o
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