Hoogleraar windenergie aan het woord
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We*enjullie veeltanen net andue l\ledqlondq

Itld zFt de a.tldteilenvdn deoldennq
De aídelingwlndeneÍgie,dle eind zeventigel
JaÍenis opgeslarl,maakt deel uit van d€
íaculteltClvleleTechnlek
en Aardwetenschapp€n van de T€(hnlscheunlversiteitDetft.Maar
we we*en lntensleÍsamenmet Íaculteit€n
tu(ht- en Rulmtevaartte.hniekElekÍoiechnleken weftulgbouwkund€.
De sp€(iaristen
op het gelrledvan ll.|chl-en ruimtevaarl
wetênveel over strcmlngsl€eren dÊ reactie
van de fotorblad€nop sÍomende lucht;
êlektolechnici het beí ve€l kennisin huis
ó,q generalorenen dê aan5luitinSop het
€lê(Ílalt€ïsnet en werktulgbouwkundiSen
kunnen ons de kennisleverenove! me€t en
Í€gêlteónleken. Wl vallen onder civiele
lêchnlekofidal dit go€d aanslultbij sommige
€6d€retechnlsóe asp€ctendle aan bod
komen bI het onh eÍp€n van wlndlurbines:
testenvan d€ roiorbladen
Ook zltlen hlef de
allesvan offshorcaí/vêlen.

h N€derland
zijnlwee8rcteondezoeksinstitutenaclieíop hel gebiedvan windenergie:
deTU Delften het EcN(Êne€ieondeu@k
cenirumN€deíand)in Petten.
We vullen
elkaarqua ondeEoekgoedaan DeTU DelÍl
oek,
richtzi(h op het langetermrjnondeu
leNrjl hel ECNzichbezighoudtmel onlwep
van iurbines,
ontweQÍegels
vooríabrikanlen,
leíprogrammatuur
en cefíÍcaiie.ECN.waaÍ
zo'nveÊrtigondeaoekersmetwindenergi€
beziSzin,íaat dan ook dichtetblj de
Íabrikanten
danwij. op deTUwÊrkenck(a
25 mensenaan wi.deneÍgie.Verderzin in
N€derland
kleinereondezoeksinsiellingen
bezigop deelgebieden.

\c)

Wotis4epositèvon hetNedetlandse
windeneryeandezoekmondioot qai d ?
hdrMekkais
le kunt slellendal Denemarken
van windeneBie.
Maarop ondeuoeks8ebied
en
do€tNedeíandnietonder Den€marken
Ned€nand
spannensamende kÍoonqua
brcedteen diepgangvan onderzoek.
Daarenregenis het ondeEoekdat in Duitlandwordt
g€ldt
veíiót veerspeclarlstisch€r.
Datzelíde
vooÍ spanje,cdekenland€n crootBrittannië.
BuitenEurcpaheeftvoolaldeverenigde
slateneenflink ondÊzoeksprogramma
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EK, MAAR WE|lItc VERÍ'tOGEil
Hae h.'tun!|ik zin ah)no en tD.1ioàtt
.í2.ttr1tutei róot LleEuropesc
wrfinnhn4dbtikanten)
D e D r à r k l c fz l i v o o r d v a n b e a n g n
stralegis.lropzi.ht De Europeselabr kanlen
wrder op tjd voel aan de gro d kijgen ir)
l n d i a $ a n r w D d e n e r g el o t e n k c e j a r e n
g e r e d e rb o o m D gb u r l n e s w
s d sc n d Ê
verwàcrrlrgen voor de toekomsrhoogije.
spdilcn wàren Maar vÊettdbrika.ten lijrr op
nangendc pootleslcruggekonrcn Dt ftad lc
nraken mel technrschetegenvattersDe
windturbineszoah wÍ deze kcffen zijf
ontwopen voor cen sterk eteklr.telsnct en
d a t s I d i e l d n d e nv a d k n e l a a n w e z i gh
lndia valt de nctspanningvaak !rit er
bovenden vaféren spdnningen ÍeqLente
slcfk ook in ch .a heefi mef p|()btcnrenmel

t,
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h.r eektr(ilcilsnelDart.idr tor íor ngcf
voof de windpnrkeilc zietdat herkwà rers
lr.setonderw ndl!rbinciabÍikant€n
in hcr
vcrledeneensl!k m ndcrwrs ddn regcf
woordrgDc marklin Chna woÍdtnu ook
vee voorzi.hriger
ontwlkketd

tlod detP]enngdeNetietdndte
twidtutbneptodu.enten
njeetnoeten

Hct plaaG€nvan gfoteêanlattcfw ndtuÍbines
op €igenbodcnrbhlkleen noodzakettke
vootudnrdcte zijnvooreengezonde
ivndrurbinc.irduslrie
tk vind heljammerdal
wot zin nontenleelde
gtaeitnotkten
iu Eurcpa? hel Nederldndse
bereider nietmeefop gericht
n Duitsland
wordrnronrenleet
duizend
s geweest
om de thu smarkrvoorwindener
nregawatperJadrnceÍgezei!
Herparu.utieÍe giete st rnulcref ln Denemarken
is de
r a n d e c I w h d e n c r g es d a a rc e ní L k
w ndlurbinemarkt
niel vooÍ rrietseensucces
grolerdan n Nedcrlandh Dcnenrarken
gewofdenDal geldlook vooÍ spanjeIn
nooftwrndenergic
rot de lop drievan de
Nedendnd
staatnu eênkieinevi€rhonderd
belan84ksleexportlakken.
De Íegefngvan
megawattaan w ndvcnnoSen
opgenetd.
Dal
DcfemèrkenheeÍlde Deense
windturbincÍà is m nderdan wat er in afderetanden
DÍkàirenalitd vooranggeSeven
jdaf tks brjkomllDaarkomtbil ddt in onstand
op de
cSen mêrkl Nedertdnd
heejtdat nooit
0e vooeaaroenvoorer8Ênaren
van windiur
gcdaanBuitenlandse
lurbinÊsh.ddenhjer
bÍresnretzo guníig zin veÍgeekenmel
ncl zov€elkafsalsNed.rlands
íabrkàar Her
dnderelanÍlen,hoewelhel de taatsiejaÍen
aantalNede àndseprodLcent€n
is de aarste werbeteri5geworden.
De terugteververgoe,
larensleedsnr ndeÍgewoÍdenwe h.bben
d n8 rsnu 16a 17c€fl perk owanLur
arleenproducenr
LagcMeynog die vo ÊdI
onathdnkel4k
is Nedwirrds geiuseerd
met
Welkeandercon\tondighedenhoulen dp bouw
NordiaDken Micontot Negfvcon En
van windturbinepdtual
in Nedlldnd vootIt
windmàsrÊÍs íaittic1.
ue lop viji van windlur
blnelabrikrnten,
waatuanher D.ense
VÍoegerwasde íinanclête
vergoeding
een
NegMicon
en Vestasaan kop gaan,hebben
berangrtke
belemmering
ook de l€chniek
tweederdÊ
vdn dc weretdrnarkl
in hand€n
vode€dnog nietecht.Maardie i5nu €eníuk
Nederland
hêeftno8wete.n suc.esvoe
f,€lrouwbaarder.
D€groiebolllenecktigt
bladeníabrikdnt,
Aerpacdie s weretdsiweede momenleerop
het vlakvan de bestuitvor
s qua pÍoducticRotodine,
ook eenNeder
ming.war darbelreÍitosthel denkik niel
ldndseproducent
van btaden,is overgenozoveeroparswe gaanuiMijkennaar
m.f doormarklteider
LMctasÍber,ook een
oíshoreiocaues.
Ook de besluiwoÍíning
voor
windturbineparken
opzeê tiSimoeitijk.Erzijn

ve€l miniíeries bij betrokken:Economl$he
Zaken,Landbouw,RilkwateEtaat,VROMen
Oeíensie.Binnenkortkoml er een oveftoepe
Alser
lendbesluurvoorde Nooídzee.
eenmaaléén lokel is zal het e€n stuk
duldelijkerworden,ve acht lk.
wd lsde70nd vonmkm vanhel honded
negawatt-wiMalrbinepukttn d2ttootdzee?
H ls €en mllleuefÍ€dEpportagÊuitgevoerd
voor dlveÍs€lo(alies in de Noordz€€,waaronder e€n locatlebij Umuiden{zieartikel
'wlndpark op zeewordt rcaliteit in Maw
1999/2,rcdJ.Ermo€tnu nog eenplanologl_
schekembeílsslng komen en dan mo€t hel
plán nog ln de r/v€ede KameÍworden
behandeld.veNolgenszullende veB.hillênde
.onsortia, de samenwerkendebednjven,hun
bêí gaan doen de opdrachtin de wacht tê
slepen.als allesdoor8aalverwaclÍ ik dat hêt
palk in 2002 opemtlone€lzal zljn.
jn AtwlgoaeQ windpatkenvane g
econonts<h
belongvootde Nedeandse
wkdnotenryd<tongsde Ftevolandkuítegenow & plaatsHulze|l(t A@i) Foto:Andnë Sobetis
Oat denk lk wel. Het palk van honderd
megawattbij Umuldenls nog maar een be8in.
tn de toekohst gêanwe toe naar ofÍshore
windparkenvan wel vilíhondeídtot zeshonderd megawattlNed€ and he€ft als do€lstelllng om 1500megawattwindvemogen op
zeele reallseren,
dusdatzou dnevan
d€€el|Jkepark€n b€tekenen.Bij €en deígelUke omvang loont het de mo€iteom apade
te bouwen.
lnslallaÍeen onderhoudsschepen
waÍn het aantal da8€ndat er op d€ Noordzee
gewe*t kan worden is vanwegede wêêrsom_
íandlghedenkleln.AlleNoordz€€landen
denkenove gensaan de bouw van groot_
schallgewlndpafien buitengaats.Erwordt
welgesproken
overeenlolaalvemogênvan
40,000 megawatt,Oe Denenhebbenenkelê
paíken In d€ OosEeegebouwden denkennu
ook aan €€n windpark in de NooÍdze€.Ook
BergiêG posltleíover offshorewindenergie.
llw belekenld2 bdrw wn wlndpatuenop zee
v@r helonfuup wn wlndlutbké?
we gaan toê naár nog grctere tulbines.Als
het poeípá bll Umuldenwordt gebouwd,
van
zurrendaárwaarschlnllkwlndtuÉlnes
mêgêwaii
woíden
andefialÍ tol lwee
geplaatst.B'j dat typê is nog voortgeboduurd
op hei onlwery van €€n landtuiblne.Maar
momenteelzÍnECN,NegMi.onen de
Nedeíandsotíshoreindustrleal bezlgmet het
ontwikkelenvan een tuóine van v|lí meSawatt di€ speciaalop de condltlesdle er op de
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zelfsmassleÍhout 8Êbrulkt.veíder ziln er veel
veóetedngen doorgÊvoed op hel Sebledvan
en ls er veel
dê machlnebouwtechniêk
vooruhganggeboeK bï de koppelhg aan hel
elektnchelGnet.Oil alleshed ertoe gelelddat
windtuórnes steedsSroteren betrouwbaafder
zijn gewolden.Ma voor lo€Pásengenop de
Noord2eeIs dal alleshelaasnog onvoldoen-

VIMvewo<hlt! aan @tnologit he
Hetstelk Loborctodm vande ru Delft IW
vebaenngenvoot wkdanbks k .E nabije
wo4l ondmoek gedoonna.nmotenoohnoeheid
von ded$bl,7dar tulo: TUDeW
we conslalerêndat de ontweQsotlwarê
is gaanachtedopen
bij dê schaalInmiddels
Noordzeeheers€nzal wordm ontworpen.
vergÍotin8.Daarzal dus hel €€n en ander aan
moeten$b€urcn. verder zal de oíshoret€(hwat zlJndeladee loren wens u de
nlek betouwbaader worden,waaÈ'j ook
behng\kste technoloqÍsche
ontwltketkgen\'rnl
veêlaandacht
zalkomenvoornet optimalise
Het ontwen van de rctorbladenis gmpt|malÈ ren van de bestudngvanaÍ de vastewal. Ooit
zullenook eologis.he elsengesteldSaan
seerd,wat iot een hogerc eleklricitêitsoP
worden aan de vezelveFleíhe kunststol
brcngn en e€n klelnerebelaslingvooÍ de
waarvande bladenzln gemaakt Nu woÍdt
ma.hinê heeft geleld.le moetje rcallseíen
het aíg€danKematê aalvoor laaSwaardiSÊ
dat windturblnesde groolsteÍoFrende
toepasslngenIngezetin de bouw Entenslolie
machineszljn dle de mensooii h€€ng€"
verwachtlk dat de loekomstlgewile energle
zln
bouwd.zelÍ: lumbo vllegtuigyleuS€|s
markt erloe zal leidendat de verhoudhg
waaruitd€ blad€n
kleineÍEnde materialen
tussende producenEnen consumentenvan
kunswezelmei een
zijn samêngesteld,
windeneígleverandert Door b€íunng op
haEoplossing,ztn veder geoplimalis€erd.le
aístandkan het windpa een bepaalde
kunrje btna niet vooFtetlendat MÍtiig laaí
gemaakt
van
íaal
hoeveelheldenergieopwêkken,aíhankelUk
bladen
werden
dê
Seleden
o
van wat e€n klant vraagt.
en aluminium.Bij de eeíslemodellenwerd

