Geschiedenis windmolentechniek in Nederland

Ontwikkeling
windenergie

Uitvinders in de windturbinetechniek

In 1221 werd in Nederland de eerste windmolen gebouwd.
Deze stond in Wemelkerke, Zeeuws Vlaanderen en was een
standerdmolen. De standerdmolen of standaardmolen, in
West- en Oost-Vlaanderen staakmolen genoemd en in
Limburg kas(t)molen, is daarmee het oudste type
windmolen in Nederland. Standerdmolens worden in eerste
instantie voor industriële doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld
voor het malen van meel. De naam is afkomstig van het feit
dat de kast van de molen op een houten standerd of staak
staat.
In 1407 werd de eerste poldermolen
in Nederland in gebruik genomen.
Het door wind aangedreven
waterrad kan water van het ene

Ontwikkeling van de windturbines op land en zee

niveau naar het andere niveau
brengen. Poldermolens worden ingezet bij het droogmalen van polders,
zoals de Beemster en de Wieringermeer. Later worden poldermolens
uitgerust met vijzels en spelen ze een rol in de beheersing van het
waterniveau in de polders, met een systeem van boezem en ringvaart.
Op het hoogtepunt van de Nederlandse windmolengeschiedenis staan
er 10.000 industriële- en poldermolens in Nederland. Met de uitvinding
van de stoommachine in 1784 wordt de neergang van de windmolen
ingeluid. Vele molens worden gesloopt. Op dit moment staan er nog
circa 1000 windmolens in Nederland. Stoomgemalen nemen het werk
over van de poldermolens. Dankzij het Putter stoomgemaal
bijvoorbeeld, is het waterpeil in de mooie Arkemheense polder,
85 jaar lang op het juiste niveau gehouden.
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Poul la Cour

De ontwikkeling van de windturbines kent een gestage groei. Het op te wekken vermogen hangt
nauw samen met de lengte van de rotorbladen en daarmee van de hoogte van de windturbine.
De windturbines worden daarom steeds groter, waardoor ze meer energie kunnen opwekken.

Hij was één van de eerste technici die windenergie

Rond 1900 waren er ongeveer 2.500 windturbines met

gebruikte om elektriciteit op te wekken. In 1888 bouwde

een gezamenlijk vermogen van 30 MW in Denemarken.

Het ontwikkelingsproces van de windturbines is er één van bureau en praktijk. Uitgaande van een

hij in zijn grote achtertuin een enorme, volautomatische

Dit was te danken aan de wetenschapper Poul la Cour. Hij

bestaande gondel met generator worden de rotorbladen steeds langer gemaakt. Totdat verlenging

windmolen, waarmee hij de accu’s oplaadde die zijn huis

gebruikte rond 1890 een windturbine om elektriciteit op

technisch niet meer mogelijk is voor deze generator. Dan wordt de gondel en generator weer

van stroom voorzagen. Hiermee was zijn huis – voorzien

te wekken voor zijn experimenten.

groter uitgevoerd. En zo ontstaat er een wederkerig proces van het eerst vergroten van de gondel,

van 350 gloeilampen – het eerste huis in Cleveland

dan van de rotorbladen, dan weer van de gondel enz. Windturbinefabrikanten zetten ook het liefst

(Verenigde Staten) met elektriciteit. Twintig jaar lang zou

eerst één windturbine van een hoger vermogen neer om uit te testen, voordat ze in grotere

de windmolen zonder problemen blijven draaien.

aantallen worden geproduceerd. Zo is bijvoorbeeld in de tweede fase Belwind voor de kust van
België één turbine geplaatst van 6 MW, de Haliade met een rotordiameter van 150 meter, naast
de 55 turbines van 3 MW met een rotordiameter van 90 meter. Op die manier wordt de nieuwe

De windmolentechniek ging echter nooit helemaal verloren.

turbine getest op reële offshore omstandigheden.

Het Bosman-molentje is een kleine poldermolen die in 1929
door Bas Bosman in de Nederlandse plaats Piershil is

Het eerste windpark op zee is Horns Rev1,

ontwikkeld en daarna overal in de wereld toegepast. Ze

gebouwd voor de westkust van

worden nog steeds gemaakt in Piershil.

Denemarken in 2002. Het park, dat
bestaat uit 80 Vestas V80-2.0 turbines,
heeft een totaal vermogen van 160 MW
en is eigendom van Dong Energy. Het
samenwerkingsverband Mammoet Van
Oord heeft als onderaannemer hier aan
meegewerkt.
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Lagerwey

Hij is bekend als ontwerper van de eerste windturbine

Ten tijde van de oliecrisis in 1973 experimenteerde Henk

met een vermogen van 1,25 MW in Vermont, USA. De

Lagerwey met zijn eerste zelfgebouwde windturbine van

windturbine werd in gebruik genomen en aangesloten

2,2 kW in Nederland. De mast was een oude boomstam.

op het elektriciteitsnet in 1941. Na 1.100 draaiuren brak

In 1979 werd het bedrijf Lagerwey van der Loenhorst

één van de “wieken”, wat niet meer hersteld werd,

opgericht. Het eerste product was een 10 kW turbine.

vanwege oorlogstijd. Het zou vervolgens 40 jaar duren,

Op veel boerenerven werden windmolens van Lagerwey

voordat de volgende windturbine met dit vermogen

geplaatst. De boeren van Nederland hebben eigenlijk als

gebouwd werd.

eerste windenergie omarmd.
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Windparken
op de Noordzee
Drie soorten funderingen
Voor de funderingen van windturbines worden hoofdzakelijk drie principes gebruikt, Monopiles,
Gravity-Based funderingen en Jackets of Tripods.
De keuze voor het type fundering wordt niet alleen bepaald door de hardheid van de zeebodem,
de waterdiepte en de krachten die op de fundering moeten worden afgevoerd, maar ook door
de maximale last en hijshoogte van het te gebruiken installatieschip en kostenefficiëntie van de
aannemer. Elk type fundering vraagt om een eigen volgorde van plaatsing met daarvoor
geschikte schepen. Dit is in de tekening te zien.
• Bijna driekwart van de funderingen bestaan uit zogenaamde Monopiles (MP). Dat zijn stalen
buizen die vanaf een Jack-up schip of platform in de grond worden geheid. Een Jack-up schip, is
een vaartuig dat zichzelf kan opvijzelen, zodat het boven de golven staat met palen op de
zeebodem. Bovenop de Monopile wordt een Transition Piece (TP) als overgang geplaatst naar
de windturbinemast. Na plaatsing van de MP en TP worden er stenen rond de fundatie gestort
om te voorkomen dat de stroming rond de paal het zand wegspoelt.
• Het tweede type fundering bestaat uit een zogenaamde Gravity-Based fundering. Of te wel
een massief zwaar gewicht op de zeebodem, waarop de windturbine wordt gefundeerd. Deze

Op deze kaart van 4c-offshore.com is de intensiteit van
Offshore Windparken op de Noordzee zichtbaar.

fundatie wordt vooral gebruikt bij een stevige en relatief ondiepe zeebodem. Voor de plaatsing
van een Gravity-Based fundering wordt eerst een slappe bovenlaag van de zeebodem
weggebaggerd en wanneer nodig wordt de ondergrond versterkt met stenen.
Na plaatsing van de “holle” fundering wordt deze met zand (of steen) opgevuld.

operationele windparken

geplande tenders

windparken in aanbouw

zoekgebied

windparken in voorbereiding

• Het derde type fundering bestaat uit een stalen frame dat op meerdere heipalen wordt
gemonteerd. Dat kan een Jacket of bijvoorbeeld een Tripod zijn. De Jacket wordt met vier
heipalen verankerd aan de zeebodem, de Tripod met drie palen. De laatste zijn niet zo
populair meer, omdat de constructies relatief duur zijn.
Overigens worden bij diverse windparken combinaties van meerdere typen funderingen
gebruikt. De zeebodem is namelijk niet altijd homogeen van aard over een groter oppervlakte.

