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Inleiding  

Hoe kom je aan een onderwerp voor je thesis? Het enige wat ik met absolute zekerheid wist, 

was dat het iets te maken moest hebben met technische bedrijfskunde, want waarom had ik 

anders die optie gekozen als ik er verder niets mee deed? Dus stuurde ik naar alle professoren 

die les geven in onze richting een mail met de vraag of ze toevallig geen thesisonderwerp 

hadden voor me.  

En ik had geluk! Enkele dagen later kreeg ik een mail terug van mijn co-promotor, prof.dr.ir. 

Alex De Vos met de vraag of ik eens wou langskomen voor een babbel. Al vrij vlug tijdens 

dat gesprek stond vast dat het onderwerp van mijn eindwerk windenergie ging worden. Nu 

moest ik echter ook nog iemand van de faculteit economie vinden die mijn promotor wou 

zijn. Ook dat was geen probleem, dr. Johan Albrecht ging meteen akkoord. 

Nu lijkt het misschien of ik zelf geen enkele band heb met het onderwerp, maar het 

tegengestelde is waar! Ik woon namelijk in Knokke-Heist, dus de problematiek van 

windenergie was mij zeker niet onbekend. Ook de natuur interesseert me sterk en af en toe 

steek ik zelf eens mee de handen uit de mouwen bij natuurpunt. (Ook heb ik dit jaar in 

verband met de les informatie- en communicatietechniek een website gemaakt voor 

natuurpunt: http://www.natuurpunt.be/lille.)  

Windenergie is ongetwijfeld één van de meest controversiële actuele onderwerpen.  

Zelf “de groenen” lijken het maar niet eens te worden met elkaar of ze nu pro of contra zijn1. 

Wat is daar precies de reden voor? Wat zijn dus de voor- en nadelen van windenergie? Is het 

economisch rendabel? Zijn er technologische innovaties aan de gang die het economisch 

(nog) voordeliger kunnen maken? Wat is de Europese politiek op dat gebied en hoe passen de 

lidstaten die toe? Wat is al gerealiseerd? Wat al gepland? Wat zijn de grootste hinderpalen?  

 

                                                 
1 In principe zijn ze vanzelfsprekend pro, maar als puntje bij paaltje komt zijn ze er ook vaak tegen. Vooral de 
argumenten van vogelslachtoffers, landschapsvervuiling en geluidshinder spelen dan een belangrijke rol. (zie 
Hoofdstuk 1: Basisbegrippen en inleidende verkenning) 



Inleiding 

Aan dit onderwerp zijn echter wel enkele specifieke moeilijkheden verbonden:  

Het eerste daarvan is de snelheid waarmee de techniek van windmolens en de economie en 

politiek errond wijzigt.  

Het tweede gaat over het feit dat het een emotioneel getint onderwerp is, waar zo ongeveer 

wel iedereen zijn of haar mening over heeft. Dit zorgt er dan ook voor dat er continu moet 

gekeken worden of de informatie van een voor- of een tegenstander komt en vervolgens 

genuanceerd moet worden.  

Een laatste moeilijkheid is om aan de precieze veronderstellingen te geraken bij de presentatie 

van modelresultaten van bestaande studies. Dit houdt volgens mij verband met bovenstaand 

puntje over de (on)partijdigheid van onderzoeken. Met voldoende hypotheses kan alles 

bewezen worden, maar vaak zijn de startveronderstellingen dan wel niet erg realistisch.  

In hoofdstuk 1 worden enkele belangrijke begrippen en standpunten i.v.m. windenergie 

besproken. Hiermee wordt een basis gelegd voor de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 is 

het meest technische hoofdstuk. Hierin worden eerst de verschillende componenten van een 

windturbine benoemd. Dan wordt de omzetting van windenergie naar andere mechanische 

energie besproken. Alvorens dan de verschillende technologieën van de componenten van een 

turbine te behandelen, wordt eerst uitgelegd hoe een technologie -zoals bijvoorbeeld 

windenergie- doorbreekt op de markt. Hoofdstuk 3 en 4 zijn puur economische hoofdstukken. 

In hoofdstuk 3 worden de kosten en opbrengsten van windenergie geanalyseerd voor 

verschillende scenario’s. In hoofdstuk 4 wordt dan hetzelfde gedaan voor de andere 

energiebronnen. De kosten van de verschillende energiebronnen worden dan ook met elkaar 

vergeleken. Hoofdstuk 5 is dan voornamelijk politiek-sociaal gericht. Hierin wordt de politiek 

en de huidige capaciteit aan windenergie, evenals de mogelijkheden naar de toekomst toe, 

besproken. Eerst voor Europa, dan voor België en vervolgens voor alle landen van Europa die 

iets kunnen betekenen op vlak van windenergie. 
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Hoofdstuk 1: Basisbegrippen en inleidende 

verkenning 

In dit eerste hoofdstuk zullen we eerst het algemene kader rond windenergie bespreken 

vooraleer op specifieke onderwerpen in te gaan. In de volgende hoofdstukken zal er dan nog 

meerdere keren naar dit hoofdstuk verwezen worden. 

We beginnen met een korte historiek van windenergie, gevolgd door enkele van de vele 

argumenten pro en contra windenergie. We eindigen dit hoofdstuk met de voor- en nadelen 

van offshore windturbines. 

1.1 Historiek 

Dat men al van 200 voor Christus windmolens gebruikt in China, of dat de eerste windmolen 

van 2 MW al in 1978 gebouwd werd, is misschien wel bijzonder interessant, maar het is in het 

kader van deze thesis belangrijker om te weten wanneer welke windmolens voor 

energiewinning effectief op de markt terechtgekomen zijn (zie ook hoofdstuk 2: Evolutie van 

de technologieën in de windindustrie). Onderstaande grafiek geeft ons daar een uitstekend 

beeld van. 

Figuur 1: Rotordiameter en vermogen op het moment van marktintroductie 
Bron: Dewilde, studiedag 04/11/03 



Hoofdstuk 1: Basisbegrippen en inleidende verkenning 

Niet enkel de eigenschappen van de molens zijn belangrijk, maar ook hoeveel er dan 

werkelijk van geplaatst werden in Europa en meer specifiek in België, maar dit zullen we 

uitvoerig bespreken in hoofdstuk 5: De situatie in Europa. 

1.2 Argumenten pro en contra windenergie 

Eén van de grootste effecten waar windenergie mee te kampen heeft, is het welbekende ‘not-

in-my-backyard’ syndroom. Een zeer efficiënt middel daartegen is de mensen te laten 

participeren in het project. Dit systeem wordt uitgebreid besproken in de thesis van mijn 

collega Daan Ballegeer (“Windenergie in Vlaanderen: Een analyse van Ecopower”) en zal ik 

dus niet verder behandelen. De belangrijkste (maar bijlange niet alle) andere argumenten 

worden wel uitgelegd. 

1.2.1 Voordelen  

1.2.1.1 Onuitputtelijke energiebron 

In tegenstelling tot de fossiele energiebronnen is wind onuitputtelijk. De schatting van BP     

(6 juni 2003) gaat uit van de veronderstelling dat de consumptie op het huidige niveau blijft. 

Zij vinden dan dat eind 2002 de bewezen reserves2 aan aardolie goed zijn om nog 40,6 jaar 

aan de behoeften te voldoen, die van aardgas voor 60,7 jaar en die van steenkool voor 204 

jaar3. 

1.2.1.2 Milieu-impact van elektriciteitsproductie  

Het IPCC speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar de invloed van broeikasgassen op 

het klimaat. Uit hun onderzoek blijkt dat het zeeniveau stijgt, de gletsjers krimpen en dat 

extreme weersomstandigheden frequenter worden. Windenergie brengt bij de productie van 

elektriciteit geen vervuilende, schadelijke stoffen in het milieu. Per kWh wordt ongeveer 0,65 

kg CO2-uitstoot vermeden.  

“Met de aanvaarding van het Kyoto-protocol uit 1997, hebben de geïndustrialiseerde landen 

zich geëngageerd om de globale uitstoot van broeikasgassen tegen 2008-2012 met 5,26% te 

verminderen (in vergelijking met 1990). Afhankelijk van hun uitstootniveau, wordt de precies 
                                                 
2 “De bewezen reserves zijn die hoeveelheden die geologische en technische bronnen aangeven die met een 
aannemelijke zekerheid kunnen gewonnen worden uit de gekende reserves met de bestaande economische en 
operationele condities.” (BP) 
3 Hiervoor delen ze de bewezen reserves door de consumptie. 
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Hoofdstuk 1: Basisbegrippen en inleidende verkenning 

te bereiken doelstelling onder de landen herverdeeld. De Europese Unie moet haar uitstoot 

met 8% verminderen, België met 7,5%.” (Greenpeace) 

Hoewel in 2001 maar liefst 2.500 wetenschappers het klimaateffect bevestigden, gaan er -

wegens de vele belangrijke onzekerheden - ook heel veel wetenschappers niet mee akkoord4. 

Van dat argument hebben verscheidene landen al gretig gebruik gemaakt om het protocol te 

verwerpen. Zo zegde bijvoorbeeld president Bush op 29/03/2001 het klimaatverdrag op en 

besliste Rusland op 02/12/2003 het verdrag niet te ratificeren (De Tijd). Aangezien de VS en 

Rusland net tot de grootste vervuilers van de wereld behoren, wordt het zo wel heel moeilijk 

om aan de voorwaarden van het Kyoto-verdrag te voldoen5. Op 26/11/2003 hadden al 84 

landen het verdrag ondertekend, maar samen komen ze maar aan 44,2% van de toenmalige 

CO2-uitstoot (UNFCC). 

1.2.1.3 Tewerkstelling 

Windenergie heeft wereldwijd een enorm potentieel en heeft in een aantal landen een 

belangrijke tewerkstelling teweeggebracht. Daarbij denken we niet alleen aan de 

werkgelegenheid in de studie- en projectontwikkeling maar ook in de staal- en betonsector, 

machinebouw, transformatorbouw en transport. 

Veel van de sectoren die nodig zijn voor de bouw van windturbines zijn in Vlaanderen al 

aanwezig. Windenergie kan dus voor Vlaanderen een enorme exportmogelijkheid zijn en zo 

ook tewerkstelling creëren. (Vansintjan, studiedag 24/10/02) 

Als je echter naar onderstaande figuur kijkt merk je dat de invloed op de tewerkstelling in 

Vlaanderen momenteel nog niet erg groot kan zijn aangezien er geen enkele grote producent 

in België gevestigd is. Vlaamse firma’s zijn bijvoorbeeld Turbowinds (fabrikant van 

windturbines) en Hanssen (producent van tandwielkasten voor windturbines). 

                                                 
4 Voor meer informatie, zie : Albrecht Johan. 1999, Climate Change and Scientific Uncertainties. 
5 Het Kyoto-verdrag treedt pas in werking 19 dagen na dat  55 landen het ondertekend hebben die in 1990 samen 
verantwoordelijk waren voor 55% van de uitstoot van CO2. (UNFCC) 
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Hoofdstuk 1: Basisbegrippen en inleidende verkenning 

 
Figuur 2: Marktaandeel van de aanbieders van windturbines op de wereldmarkt op basis van 

de geïnstalleerde capaciteit van windturbines verkocht in 2002 

Bron: Dewilde, studiedag 04/11/03 

 

Land Marktaandeel in 2002 (op basis 

van bovenstaande figuur) 

% operationele windcapaciteit 

(MW) begin 2002 

Denemarken 42,3 % 35,7 % 

Duitsland 27,7 % 13,6 % 

Spanje 16,4 % 10,4 % 

US 8,6 % 17,3 % 

Totaal 95,0% 77,0 % 

 

Tabel 1: Vergelijking van het marktaandeel van de aanbieders (volgens nationaliteit) met de 

operationele windcapaciteit in die landen 

   Bron rechtertabel : Windpower Monthly 

Opmerkelijk is, dat de vier grote producenten zich bevinden in de landen waar het meest 

windturbines opgesteld staan. Dit illustreert hoe belangrijk de nationale markt is bij het 

uitbouwen van een industrie. 

Dit houdt ook verband met het first-mover-advantage. Een land heeft er alle belang bij zich te 

specialiseren in een industrie die toekomst biedt. Naarmate windenergie zal toenemen in 
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belang, zullen de landen die nu al actief zijn op de markt gemakkelijker hun marktaandeel 

kunnen behouden en hun inkomsten zien stijgen.  

1.2.1.4 Decentrale productie 

Windenergie kan gedecentraliseerd worden opgewekt waardoor transport- en 

spanningsverliezen en dus ook de kosten kunnen beperkt worden (EMIS). Minder transport 

betekent ook minder hoogspanningsleidingen. Tegen het bouwen van die leidingen is 

tegenwoordig veel verzet vanuit het publiek.  

1.2.1.5 Snelheid van implementatie 

Windenergie kan zeer snel geïmplementeerd worden. Een windturbinepark kan op een termijn 

van een paar maanden tot een jaar in bedrijf gesteld worden (eens de nodige vergunningen 

verzameld zijn). Dit argument speelt in landen met een stijging van de energiebehoefte een 

grote rol. 

(Vansintjan, studiedag 24/10/02) 

1.2.1.6 Diversificatie 

Een laatste, maar daarom niet minder belangrijk voordeel, is de diversificatie. Het is namelijk 

nooit gezond voor een land om afhankelijk te zijn van één enkele energiebron. Zeker niet als 

die bron in het Midden-Oosten ligt, waar er zeer weinig politieke stabiliteit is. De oliecrisissen 

zijn een belangrijke positieve impuls geweest voor windenergie. Windenergie is namelijk één 

van de weinige eigen energiebronnen waarover België beschikt.  

1.2.2 Nadelen 

1.2.2.1 Problemen in verband met de netaansluiting 

Het traditionele netwerk (dus vóór er windenergie op aangesloten werd) is gegroeid in de tijd 

met de evolutie van de belastingen van het net en de beschikbare productiemiddelen. Op 

plaatsen waar dus relatief weinig elektriciteit verbruikt en opgewekt wordt, is de capaciteit 

van het net dus ook niet groot. (Zoals de kustzone vóór de realisatie in 1986 van het 

windmolenpark te Zeebrugge). De in tijd en ruimte variabele belasting van het net wordt 

direct in evenwicht gebracht met de productie. De productiemiddelen hebben daarvoor een 

regelreserve. 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 7



Hoofdstuk 1: Basisbegrippen en inleidende verkenning 

Windenergie is echter een totaal verschillende productievorm: het is slechts beperkt 

voorspelbaar, sterk variabel op korte tijdschaal, geografisch gebonden en heeft een vrij lage 

beschikbaarheid. 

Zolang de windproductie marginaal blijft en niet geconcentreerd is, volstaat het om beperkte 

lokale maatregelen te treffen. Van zodra de windproductie echter substantieel wordt, moet je 

voldoende reservevermogen (wegens de beperkte voorspelbaarheid) en regelend vermogen 

(windenergie heeft dat niet en is zelf een storende factor) beschikbaar houden. Ook moet je 

dan ruimere marges voorzien voor het productieverlies door netincidenten wegens de lagere 

robuustheid van windturbines. 

Als de windproductie dan ook nog eens sterk geconcentreerd is, moet de transportcapaciteit 

van het net aangepast worden en moeten er nog ruimere marges voorzien worden. Hiervoor is 

dan nationale, of zelf internationale coördinatie nodig om een werkbare en efficiënte 

exploitatie te verzekeren en de investeringen ‘verderop’ in het net kunnen aanzienlijk zijn. 

Vaak wordt met die laatste factor geen rekening gehouden als men de kostprijs van 

windenergie berekent. (Zie hoofdstuk 3: De kostprijs en opbrengst van windenergie) 

(Van Ranst, studiedag 13/11/03) 

1.2.2.2 Visuele hinder 

Deze hinder is voornamelijk een persoonlijke perceptie. Sommige mensen vinden de molens 

heel fascinerend, anderen vinden het landschapsvervuiling. Het probleem is het grootst als het 

bestaande gebied beschouwd wordt als landschappelijk waardevol. Enkele simpele 

maatregelen kunnen de tegenstanders ervan alvast iets gunstiger stemmen. Het grijs 

schilderen van de masten en wieken, het groeperen in clusters, verschillende groottes niet vlak 

naast elkaar plaatsen en het zoveel mogelijk laten aansluiten bij bestaande 

landschapselementen (rivieren, dijken, …) zijn slechts enkele voorbeelden van zulke 

maatregelen. (Vansintjan, studiedag 24/10/02) 

1.2.2.3 Impact van windturbines op de natuur 

De belangrijkste invloed op de natuur is die op vogels. Er stellen zich twee verschillende 

problemen. Het eerste is het verstoringeffect. Dit houdt in dat vogels de plaats waar turbines 

staan mijden. Korte termijn studies vonden weinig significante verstoring bij de meeste 
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broedvogels door de sterke plaatstrouw van deze dieren. Voor pleisterende en rustende vogels 

was het probleem iets ernstiger.  

 % afname Binnen een straal van: 

eenden 90 150 à 400 m 

 60 300 à 400 m 

ganzen 95 400 m 

 50 600 m 

Zwanen 60 500 m 

Sommige steltlopers 90 500 m 

 

Tabel 2: Procentuele afname van vogels in de buurt van windmolens 

Bron: Everaert, studiedag 02/12/03 

Het tweede aspect is de aanvaringskans. Dit is de kans dat vogels tegen de turbines 

aanvliegen. Het effect is afhankelijk van de opstelling van de turbines en van de soort vogel. 

De meeste slachtoffers vallen ’s nachts en tijdens slechte weersomstandigheden. Belangrijk 

voor de ernst van dit probleem is dat men kijkt naar welke soort vogel slachtoffer wordt. (Als 

het om een zeldzame vogel gaat of niet.) (Everaert, studiedag 02/12/03) 

Hét grote probleem is dat er al bij al nog niet zoveel geweten is over de impact op vogels, 

toch zeker niet op lange termijn. Er wordt best rekening gehouden met de vogelatlas bij de 

plaatsing van de turbines, maar de impact hiervan mag ook niet overdreven worden. Als je 

bijvoorbeeld geen molens wilt plaatsen binnen een buffer van 5 km rond de slaapplaats van 

vogels (lichtoranje zones), merk je dat er in Vlaanderen bijna geen plaats meer overblijft om 

nog molens te plaatsen.  
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Figuur 3: Vogelatlas van Vlaanderen 

Bron: http://www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/vogelatlas/ 

1.2.2.4 Geluidscriteria 

De rotor van windturbines maakt een zoevend geluid en ook de generator en de tandwielkast 

kunnen hoorbaar zijn. Bij het ontwerp van nieuwe windturbines houdt men rekening met de 

lawaaihinder zodanig dat die al veel minder lawaai produceren. Het geluidsprobleem is het 

grootst als er weinig achtergrondgeluid is, dus vooral ’s nachts en bij lage windsterkte. Om 

geluidshinder te vermijden, schrijft de Vlaamse omzendbrief over de inplanting van 

windturbines voor dat een molen 150 m (600 kW-turbine) tot 250 m (1500 kW-turbine) van 

de dichtstbijgelegen woning toebehorend aan derden moet staan (Geluidsnieuws). Deze 

maatregel heeft het aantal inplantingplaatsen voor windturbines echter drastisch beperkt. 

1.2.2.5 Slagschaduw 

Als de zon schijnt veroorzaakt de draaiende rotor bewegende schaduwen. Bij een lage 

winterzon kan dat hinderlijk zijn voor omwonenden. Een juiste oriëntatie van de windturbines 

ten opzichte van de woningen kan dit probleem voorkomen. Als er per jaar slechts een 

beperkt aantal uur hinder van de schaduw bestaat, dan kan de windturbine op die momenten 

worden stilgezet zonder al te veel opbrengstverlies. 

1.2.2.6 Veiligheid 

Om de veiligheid te waarborgen bestaan er verschillende wettelijke bepalingen waar men zich 

moet aan houden. Zo moet de turbine getest worden vooraleer het in dienst genomen wordt. 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 10



Hoofdstuk 1: Basisbegrippen en inleidende verkenning 

Een bijkomend probleem is echter dat het plaatsen van een windturbine vaak in een 

internationale context gebeurt. De voorschriften in het land waar de turbine gemaakt is 

kunnen dus verschillen van die van waar de turbine ingeplant wordt. Daarvoor is het 

aangeraden dat de specifieke vereisten (vb: zichtbare aarding) in het lastenboek opgenomen 

worden. 

Er kunnen vijf verschillende externe risico’s onderscheiden worden: (Boesmans, studiedag 

18/11/03) 

1) Structurele faling 

Dit risico is niet groter dan voor andere constructies. Bij het ontwerp moet rekening gehouden 

worden met de standaardnormen en de keuze van de geschikte windturbine. Zowel de 

fabricatie, uitvoering terplaatse en uitvoering van de fundering moeten grondig gecontroleerd 

worden.  

2) Blikseminslag 

De turbine is op verschillende manieren beveiligd tegen bliksem. Zo zitten er receptoren en 

een geleider in het blad, is er een vonkenbrug naar de gondel en een doorverbinding naar de 

fundering. Hiervoor bestaat ook een internationale norm (IEC 61024-1: Protections of 

Structures against lightening). 

3) Invloed op verkeer 

Het voor de hand liggende probleem hierbij is een mogelijke aanvaring door een vliegtuig of 

een schip. Bebakening van de molens afhankelijk van hun locatie is hiervoor de oplossing. 

Een ander probleem is echter de impact die windturbines op een verkeersgeleidingsradar 

kunnen hebben. Dit vereist een specifieke studie ingeval de turbines zich in de omgeving van 

een radarpost bevinden. Buitenlandse ervaring leert dat deze hinder sterk afhankelijk is van 

het gebruikte materiaal in de mast en de wieken. Bij moderne molens bestaat de mast uit 

beton en de wieken uit kunststof en vormt dit geen probleem. (Vansintjan, studiedag 

24/10/02) 
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4) Ijsworp  

Bij een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid kan er ijs gevormd worden op de 

bladen. Om het risico te beperken bestaan er ijsdetectoren en in alpiene gebieden maakt men 

ook gebruik van bladverwarming. (Dit laatste blijkt echter niet 100% betrouwbaar.)  

5) Wiekbreuk 

Er zijn twee mogelijke oorzaken van wiekbreuk: oversnelheid bij het wegvallen van het 

remmend koppel en vermoeidheid van de draagstructuur van het blad.  

Aan de hand van een simulatie kan het traject van een wegvliegende wiek bepaald worden. 

Daaruit kan dan de trefkans (per m²) in functie van de afstand tot de turbine afgeleid worden. 

Het individuele risico (de kans dat iemand geraakt wordt) blijkt dan verwaarloosbaar tot 

aanvaardbaar te zijn. Een groter risico is echter het domino-effect. Dit is mogelijk indien de 

windturbines in de omgeving van kwetsbare risico-installaties opgesteld staan. Bijvoorbeeld 

een opslagtank van vloeibaar gas die niet bestand is tegen de impact van een wiek. Een extra 

veiligheidsmarge kan hier dus nodig zijn. 

1.3 Vergelijking offshore en onshore windenergie 

Het eerste offshore windpark werd gebouwd in 1991 te Vindeby (Denemarken) en bestaat uit 

11 windturbines van elk 450 kW. Sindsdien zijn verscheidene offshore-projecten van start 

gegaan. Hierover vind je meer in hoofdstuk 5: De situatie in Europa. 

1.3.1 Voordelen offshore 

- Er is een grote beschikbaarheid aan grote, aaneengesloten oppervlaktes. 

- Offshore zijn er grotere windsnelheden, die over het algemeen toenemen naarmate 

men verder van de kust weggaat. De energieopbrengst kan zo tot 73% hoger zijn dan 

op land (rekening houdend met het feit dat windkracht gelijk is aan de windsnelheid 

tot de derde macht). Een uitzondering hierop is Groot-Brittannië omdat de turbines 

daar bovenop de bergen geplaatst worden. (Krohn, studiedag 24/10/02) 

- Er is ook minder turbulentie, wat ervoor zorgt dat de turbines meer effectieve energie 

kunnen opwekken en dat de vermoeiingskrachten op de turbine kleiner zijn. 
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- De effenheid van het wateroppervlak zorgt ervoor dat de windsnelheid niet meer 

zoveel toeneemt bij toenemende hoogte, waardoor lagere (en dus goedkopere turbines) 

gebruikt kunnen worden. (Krohn, studiedag 24/10/02) 

- Indien ver genoeg van de kust gelegen is er ook minder last van visuele hinder.  

1.3.2 Nadelen offshore 

- De funderingen zijn veel duurder wegens de grotere diepte en de speciale schepen die 

nodig zijn om ze te plaatsen. Een deel van de kosten kan gerecupereerd worden door 

de funderingen twee keer te gebruiken. De funderingen zijn immers gebouwd om 50 

jaar mee te gaan, terwijl de turbines gemiddeld slechts 20 jaar meegaan. Dit kan een 

kostbesparing op de productiekost van 25 tot 33 percent betekenen. (Vergeleken met 

de typische kost voor onshore sites in Denemarken.) (Krohn, studiedag 24/10/02) 

- De integratie in het elektrische netwerk is duurder en in sommige gevallen is een 

uitbreiding van de capaciteit van de zwakke kustnetwerken noodzakelijk. 

- De installatieprocedures zijn duurder en er is een beperkte toegang tijdens de 

constructie door de weersomstandigheden. 

- Ook voor onderhoud en herstel gedurende de werking is er een beperkte toegang, wat 

leidt tot mindere beschikbaarheid van de turbines en dus tot een kleinere output. 

(Sorensen, studiedag 24/10/02) 

1.4 Besluit 

De kritische lezer zal ongetwijfeld al gemerkt hebben dat we één zeer belangrijk onderwerp 

nog niet behandeld hebben, namelijk de rendabiliteit. Wegens de complexiteit van deze 

berekeningen kiezen we ervoor daar een heel hoofdstuk aan te wijden. (Zie hoofdstuk 3: De 

kostprijs en opbrengst van windenergie) 

Tot nu toe kunnen we besluiten dat men niet om het even waar windmolens kan plaatsen. Er 

moet voldoende rekening gehouden worden met het beperken van de hinder voor mens én 

voor dier.  

In het volgende hoofdstuk zullen we de innovaties bespreken in de windenergie, die onder 

andere tot doel hebben de bestaande hinder te beperken en de rendabiliteit te verhogen. 
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windindustrie 

Dit hoofdstuk begint met afspraken over de naamgeving van de onderdelen van de turbine. 

Daarna zal de omzetting van wind naar elektriciteit uitgelegd worden. Vervolgens wordt de 

doorbraak van een technologie in de markt besproken. Ten slotte worden de belangrijkste 

componenten en de verschillende technologieën ervan besproken. We bekijken ook welke 

invloed die veranderingen hebben op het vermogen en op de energieproductie. 

2.1 De onderdelen van een windturbine 

In de literatuur komen verschillende benamingen voor van de verschillende onderdelen. Om 

misverstanden te vermijden zullen eerst de belangrijkste onderdelen worden benoemd. 
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Figuur 4: Componenten van een windturbine 

Bron: http://www.windpower.org/en/tour/wtrb/comp/index.htm 
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Nu kunnen er vier grote componenten onderscheiden worden: 

1) De rotor. Dit is de naaf samen met de wieken en de trage drijfas. 

2) De gondel. Dit stuk bevat de meeste componenten. 

De tandwielkast zet de trage draaibeweging van de wieken om tot een (ongeveer 50 keer) 

snellere draaibeweging. De modernste molens werken echter zonder tandwielkast (zie 

hoofdstuk 2.7.1, blz. 29). 

De snelle drijfas draait aan een snelheid van ongeveer 1500 toeren per minuut en drijft de 

generator aan. De mechanische rem is de noodrem voor als de aërodynamische rem faalt en 

wordt ook gebruikt tijdens onderhoudswerken.  

Het hydraulische systeem wordt gebruikt om de aërodynamische rem te heractiveren. 

Het kruisysteem zorgt ervoor dat de gondel in de wind geplaatst wordt. Het wordt bestuurd 

door het elektrische controlesysteem die de windrichting bepaalt aan de hand van de 

windwijzer. In normale omstandigheden wordt de turbine slechts een paar graden gedraaid, 

wanneer de wind van richting verandert. 

In het elektrische controlesysteem zit een computer die continu de staat van de turbine en het 

draaimechanisme controleert. Van zodra er iets verkeerd gaat (vb. oververhitting van de 

generator of van de tandwielkast) legt het automatisch de turbine stil en vraagt het onderhoud 

aan via een telefonische modem.  

In het koelsysteem zit een elektrische ventilator die de generator koelt. Bovendien bevat het 

ook nog een eenheid die de olie van de tandwielkast koelt. (In sommige turbines wordt de 

generator met water gekoeld.) (DWIA) 

3) De toren 

4) De fundering is niet zichtbaar op deze figuur, maar wordt nog getoond in hoofdstuk 2.4. 
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2.2 De omzetting van wind naar andere mechanische energie 

In dit deel zullen we eerst bespreken waar de windenergie vandaan komt, gevolgd door het 

bewijs van de relatie tussen de windsnelheid en het vermogen van de wind. Om af te ronden 

zullen we het rendement van de omzetting van die windkracht naar de bewegende wieken 

bespreken.  

De windenergie is eigenlijk afkomstig van de zonne-energie. De zon warmt de aarde op, maar 

niet over heel de aarde even sterk. De evenaarbreedten zijn warmer dan de polaire breedtes, 

waardoor winden ontstaan. Zowel berekeningen als metingen leiden tot de conclusie dat 1% 

van de zonne-energie wordt omgezet in wind. De berekening zullen we hier niet geven omdat 

dit ons te ver zou leiden, je kunt ze wel terug vinden in de nota’s van “Duurzame energie” van 

prof.dr.ir De Vos. 

Deze wind doet nu de wieken draaien. We hebben al enkele keren vermeld dat het vermogen 

van de wind evenredig is met de derde macht van de windsnelheid, maar hoe komen we daar 

nu aan? 

De kinetische energie die door 1 verticale m² waait is 

W = ½ M v² 

met v de windsnelheid en M het massadebiet: 

M = µ v 

met µ de dichtheid van de lucht. Onderstellen we µ bij benadering constant, dan is dus 

W = ½ µ v³ 

Deze formule is echter ietwat te optimistisch, het houdt namelijk geen rekening met de 

veiligheidsvoorschriften. Door die voorschriften zal men de molen wat afremmen vanaf 

windsnelheden van 13 à 14 m/s (via de pitch control, zie hoofdstuk 2.6, blz. 26) en vanaf 

windsnelheden van 25 m/s wordt de molen zelfs helemaal stilgelegd; dit noemt men de cut-

out windspeed.  
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Merk ook op dat pas vanaf een windsnelheid van 4 m/s elektriciteit geproduceerd wordt; dit 

noemt men de cut-in windspeed. 
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Figuur 5: Vermogencurve van een 600 kW windturbine 

Bron: DWIA 

De blauwe curve geeft het experimentele vermogen in functie van de windsnelheid. Dit 

kunnen we nu vergelijken met de rode curve die de theorie weergeeft.  

De rode curve is de wiskundige functie av³, met a zo gekozen dat er een minimale afwijking is 

met de experimentele curve in het interval van 0 tot 12 m/s. De beste curve-fitting gebeurt 

voor a = 245 Ws³/m³. Die vergelijking wordt gedaan in bijlage A omdat dit ons anders iets te 

ver zou leiden. 

Als laatste puntje zullen we nu het rendement van de omzetting van mechanische energie 

(wind) naar andere mechanische energie (het draaien van de wieken) bespreken. Dit doen we 

aan de hand van de theorie van Betz: 

Een draaiende windmolen vervormt het homogeen stroompatroon van de wind. Een fluxbuis 

met snelheid v0 en sectie S0 vóór de molen, heeft een snelheid v1 in het vlak van de molen 
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(met sectie S1 > S0) en een snelheid van v2 en sectie S2 ( > S1 ) na de molen. Dit kunnen we 

vergelijken met een rivier die breder wordt. Net zoals de stroming vertraagt na de verbreding, 

zal ook de wind na het passeren van de windmolen trager gaan. Indien de windsnelheid v2 nul 

zou zijn, zou alle energie omgezet worden. Daarvoor zou echter de fluxbuis S2 oneindig groot 

moeten zijn, wat onmogelijk is. Betz toonde aan dat een windmolen maximaal 59% van de 

windenergie kan omzetten in mechanische energie van de as. 

(De Vos, 2003, blz. 55-71) 

2.3 De doorbraak van een technologie in de markt 

Hoe breekt een technologie door op de markt? 

In de levenscyclus (productlevenscyclus = PLC) van een technologie kan men vier fasen 

onderscheiden: 

- De introductie: Deze fase kan beschouwd worden als de fase van marktacceptatie. De 

producenten van windenergie moet de consumenten proberen te overtuigen van de 

kwaliteit en voordelen ten opzichte van andere energiebronnen. De winst is eerst 

negatief en de geïnstalleerde capaciteit neemt toe. 

- De groeifase: In deze fase moet de producent proberen een preferentie te creëren van 

windenergie ten opzichte van andere energiebronnen. De winst is positief en de omzet 

kent een sterke groei. 

- Maturiteit: De technologie heeft nu zijn maximale penetratie bereikt. De winst en het 

zakencijfer zijn over hun hoogtepunt heen. 

- Het verval: Vanaf deze fase begint de vraag naar windenergie te dalen. De omzet 

daalt sterk en de winst zal negatief worden. 

(de Rijcke, 2000, blz. 211-215) 
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Figuur 6: Productlevenscyclus van een technologie: verloop van de winst en de verkopen in 

functie van de tijd 

Bron: The University of Dallas (utdallas) 

Het is echter niet noodzakelijk dat een technologie alle vier de fasen doorloopt. Sommige 

technologieën raken bijvoorbeeld nooit voorbij de introductiefase. De lengte van een fase 

verschilt van technologie tot technologie. Men kan ook proberen om de lengte van een fase te 

verlengen, dit noemt men PLC-stretching. 

Als voorbeeld van PLC-stretching kun je bijvoorbeeld stellen dat de levensduur van de 

windenergietechnologie verlengd wordt door het introduceren van een nieuwe technologie 

van funderingen. (zie hoofdstuk 2.4, op de volgende bladzijde) 

Hét grote probleem is echter dat altijd pas nadat de cyclus op zijn einde loopt, bepaald kan 

worden hoe de cyclus verlopen is. Het is dus niet uit te maken of de technologie van 

windenergie in de introductiefase zit, of reeds in een andere fase. Dit maakt het moeilijk om 

uit te maken welk beleid er het best gevoerd zou worden. Indien we bijvoorbeeld nog maar in 

de introductiefase zouden zitten, zou het voordelig zijn voor België om te investeren in 

firma’s die windturbines maken. Indien de vervalfase echter al bereikt is, zouden die 
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investeringen weggegooid geld zijn. We hebben hiervoor dus een antwoord nodig op de vraag 

of windenergie marginaal zal blijven of zal toenemen. 

2.4 Verschillende technologieën van funderingen 

Voor onshore windturbines wordt de bestaande kennis van funderingen van constructies 

toegepast. De fundering van een windturbine zal dus heel goed gelijken op die van een 

elektriciteitsmast (met een extra marge omdat er meer trillingen zijn, o.a. door de draaiende 

rotorbladen).  

Offshore beschikt men echter over veel minder kennis. Op de studiedag van 13 november 

2003 werden er acht soorten funderingen onderscheiden (Vandenbulcke). Welk type er 

gebruikt wordt hangt af van de draagstructuur van de bodem, het gewicht van de turbine, de 

diepte van het water en de krachten die op de turbine zullen inwerken (wind, golven, stroming 

…). 

2.4.1 Graviteitfunderingen 

De graviteitfundering werd onder andere toegepast in Middelgrunden en in Nysted. Het wordt 

voornamelijk gebruikt bij waterdieptes van minder dan 10 meter. Men heeft de keuze tussen 

beton of staal voor dit type fundering.  

Het voordeel van de stalen fundering is dat het veel goedkoper en vlugger te plaatsen is. De 

stalen structuur is namelijk relatief licht (namelijk 80 tot 100 ton voor dieptes van 4 tot 10 

meter) en wordt ter plaatse opgevuld met olivien (een zeer dicht mineraal) tot het een gewicht 

van ongeveer 1.000 ton bereikt heeft.  

Bij de betonnen fundering wordt de caisson op het droogdok gemaakt en dan drijvend naar de 

bestemming gebracht, waar het opgevuld wordt met zand en grind. 
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Figuur 7: Een stalen graviteitfundering  Figuur 8: Een betonnen caisson wordt 

drijvend naar Tunø Knob (DK) gebracht. 

Bron: http://www.windpower.org/en/tour/rd/gravitat.htm 

2.4.2 Zuigcaisson funderingen 

Deze methode is gekend van in de offshore olie- en gasindustrie. De caissons worden hier niet 

opgevuld, maar vacuüm getrokken. Er bestaat voor windturbines maar één praktijkvoorbeeld 

van (Frederikshavn, Denemarken, 2002) en daarom wordt het hier niet verder besproken. 

2.4.3 Graviteit en vernagelde structuren 

Deze methode steunt op die van de graviteitstructuren, maar er worden –zoals de naam doet 

vermoeden- nog eens nagels aangebracht om de structuur extra te verankeren. Het werd nog 

niet toegepast in de praktijk. 

2.4.4 Tripod/Quadripod structuren 

Ook deze methode komt voort uit de kennis van de offshore olie-industrie. De krachten van 

de turbine worden verdeeld over drie of vier pijlers die 10 tot 20 meter diep in de bodem 

zitten. Hét grote voordeel hierbij is, dat het bruikbaar is bij veel groter dieptes. Ook deze 

methode werd voor windturbines nog niet toegepast in de praktijk. Als verzamelnaam voor 

tripod en quadripod structuren wordt soms de term multipod gebruikt. 
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Figuur 9: Een tripod structuur 

Bron: http://www.offshorewindenergy.org/ 

2.4.5 Boven water tripods 

Het verschil met de vorige funderingsstijl is, dat de toren hier op een platform staat dat boven 

de zee uitkomt. Onder dat platform staan dan 3 verticale pijlers (in tegenstelling met de 

schuine pijlers van de gewone tripods). 

Deze methode kent nog maar één praktijkvoorbeeld voor windturbines. Het gaat hier echter 

om een kleine turbine (220 kW) in ondiep water (6m)6 en het beantwoordt dus niet aan de 

karakteristieken van de toekomstige turbines.  

2.4.6 Monopile funderingen 

De monopile fundering is de meest gebruikte funderingsmethode bij offshore windparken. Ze 

kan toegepast worden voor waterdieptes tot 20 meter. Om de fundering te plaatsen kan men 

de monopile in de grond heien of hameren7 (of een combinatie van beide), afhankelijk van de 

bodemeigenschappen en de waterdiepte. Bij rotsbodems kan het noodzakelijk zijn om eerst 

gaten in de grond te boren en dan daarin de fundering te plaatsen. (Vandenbulcke, studiedag 

13/11/03) 

                                                 
6 Het gaat hier om de eerste turbine die offshore gebouwd werd (Nogersund, Zweden). De productie van 
elektriciteit startte in 1990, maar de turbine werd al in 1998 buiten werking gezet. 
7 Heien is het naar beneden duwen, terwijl je er aan wrikt in tegenstelling tot hameren, waar je een gewicht laat 
neerkomen op iets om het zo de grond in te krijgen. 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 22



Hoofdstuk 2: Evolutie van de technologieën in de windindustrie 

 
Figuur 10: Een monopile structuur 

Bron: http://www.offshorewindenergy.org/ 

2.4.7 Drijvende funderingen 

Ook deze methode kent nog geen toepassingen in de realiteit aangezien men nog volop in de 

onderzoeksfase zit. Onder andere aan de Technische Universiteit Delft loopt daar momenteel 

een onderzoek naar. (Onder leiding van Zaaijer). Verwacht wordt dat het vooral op grote 

dieptes gebruikt zal kunnen worden. 

2.4.8 Getuide structuren 

Deze methode zou gebruik maken van een kleine voet. De turbine wordt dan in evenwicht 

gehouden door gebruik te maken van getuide structuren. Het grote nadeel van die structuren is 

dat ze zeer veel plaats innemen en dus een grotere hinder voor de scheepvaart zouden 

betekenen dan de andere methodes. 

2.4.9 Overzicht gebruikte funderingen offshore 

Onderstaande figuur is gebaseerd op gegevens van Wind Service Holland. Het geeft de 

situatie zoals het was eind 2003.8 Twee dingen vallen direct op in de grafiek: er worden 

slechts 2 types funderingen frequent gebruikt en de belangrijkste van die twee is de 

monopilefundering (86%). 

                                                 
8 De turbine van Nogersund is niet opgenomen omdat die reeds buiten werking was.  Ook de drie turbines die in 
2003 te Frederikshavn geplaatst werden zijn niet opgenomen omdat de funderingsgegevens nergens te vinden 
waren. De gegevens van het windturbinepark te Nysted komen van Engell-SØrensen en Skyt. 
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Figuur 11: Aantal turbines volgens type fundering (offshore) 

Bron: Wind Service Holland 

2.5 Verschillende technologieën van de toren 

Ook voor de toren kan men kiezen tussen verschillende technieken. Hier zijn er eveneens 

slechts twee technieken die frequent gebruikt worden: de vakwerktechniek en de buisvormige 

stalen torens.  

De eerste windmolens werden gemonteerd op vakwerktorens. (Vergelijkbaar qua uitzicht met 

hoogspanningsmasten.) Het voordeel van deze methode is, dat ze slechts de helft zo veel staal 

nodig hebben als de andere methode. Om esthetische redenen worden echter toch 

voornamelijk tubulaire stalen torens gebruikt. 

De buisvormige torens bestaan uit verschillende delen van elk 20 à 30 meter hoog en worden 

met bouten aan elkaar vastgeschroefd. De torens zijn conisch (de diameter neemt toe naar 

onder) omdat ze dan én sterker zijn én omdat er dan minder materiaal nodig is. (DWIA) 

2.5.1 De torenhoogte 

In gebieden waar het oppervlak ruw is (aanwezigheid van gebouwen, bomen, …), is het 

voordeliger om hoge torens te gebruiken, om optimaal de windsnelheid te kunnen benutten. 

Dit is de reden waarom torens op land hoger moeten zijn dan deze op zee. 
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Figuur 12: Naafhoogte in functie van de rotordiameter  voor 93 turbinetypes van 8 

verschillende fabrikanten. 

In de bovenstaande grafiek kun je het verband zien tussen de torenhoogte en de rotordiameter. 

De grafiek is gebaseerd op gegevens uit ‘Wind Energy 2003’ en ‘Wind turbine market 2002’. 

Ook alle volgende grafieken zijn hier op gebaseerd9. (Tenzij anders vermeld) 

Zoals te verwachten was, bevindt zich geen enkele turbine onder de rode lijn. Die lijn geeft 

immers de gelijkheid tussen de naafhoogte (H) en de rotorstraal (1/2 Ф, met Ф de diameter) 

weer. Op die lijn zouden de wieken dan dus net over de grond scheren.  

H = 0,5Ф 

We zien dat de meeste turbines zich tussen de twee groene lijnen bevinden. Als wetmatigheid 

kunnen we vaststellen dat voor 79% van de turbines volgende vergelijking geldt:  

Ф < H < 1,5 Ф 

Deze vergelijking leert ons waarom de hoogte toegenomen is in de tijd. Dit is namelijk niet 

enkel om de windsnelheid optimaal te kunnen benutten maar ook omdat de rotordiameter 

toegenomen is over de tijd. (zie ook volgend puntje) 
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2.6 Verschillende technologieën in de rotor 

De meeste rotoren hebben drie wieken. Een rotor met twee wieken kan namelijk aanleiding 

geven tot stabiliteitsproblemen en produceert meer lawaai dan een rotor met drie bladen. Uit 

onderzoek is bovendien gebleken dat de meeste mensen windmolens met een oneven aantal 

wieken minder storend vinden dan windmolens met een even aantal wieken. 

Om volop gebruik te kunnen maken van de windenergie zijn de wieken steeds vaker volgens 

hun lengteas verdraaibaar. Als de windsnelheid plots stijgt, worden de wieken zo gedraaid dat 

ze iets minder wind vangen. Zo beperkt men het gevaar dat de molens op hol zouden slaan bij 

plotse rukwinden. Zodra de windsnelheid terug daalt, keren de wieken terug naar hun 

beginpositie. Dit noemt men de bladhoekverstelling of ‘pitch control’. Een zelfde effect kan 

ook bekomen worden door een speciaal aërodynamisch ontwerp. Dit noemt men dan 

‘aerodynamic stall control’. 

Meestal is de naaf uit staal vervaardigd en de rotorbladen uit versterkt polyester. De 

rotorbladen zijn zeer complex om te maken omdat ze dunner (in de dikte) en smaller (in de 

breedte) worden naar het uiteinde toe. Omdat het zo compex is en van groot belang dat alles 

zeer glad is, wordt nog veel handenarbeid gebruikt. Men maakt eerst de voor- en achterkant 

van de wieken. Dit doet men door een mal te bedekken met glasvezel en dan te impregneren10 

met polyester11. Eens de twee helften klaar zijn worden ze vastgemaakt aan het geraamte van 

de wiek.  

Nu moet nog een flens aangebracht worden (om de wieken met de naaf te verbinden). Ook 

moeten er nog bliksemafleiders op bevestigd worden en soms moeten er ook bepaalde 

motieven op geschilderd worden voor de veiligheid (voorbeeld in de buurt van een 

luchthaven).  

Op onderstaande figuur zien we dat de rotordiameter steeds groter wordt. In 1987 werd nog 

80 percent van de turbines geïnstalleerd met een diameter van minder dan 16 meter. Vijftien 

jaar later is de diameter al toegenomen tot ergens tussen de 60 en 90 meter. 

                                                 
10 Impregneren is het doordrenken van iets. 
11 Soms wordt in plaats van glasvezel ook koolstofvezel gebruikt, of gebruikt men in plaats van polyester 
composieten op basis van hout. 
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Omdat het moeilijk is om aan de hand van getallen te beseffen hoe groot iets is, wordt vaak de 

vergelijking gemaakt met een vliegtuig. Zo heeft een Boeing 747 een vleugelspanwijdte van 

64,06 meter en een lengte van 70,7 meter (Boeing). Verschillende turbines gebruiken dus een 

verticale oppervlakte die groter is dan dat van een vliegtuig. 

 

Figuur 13: Evolutie in de rotordiameter 

Bron: Dewilde, studiedag 04/11/03 

Dé belangrijkste reden die aangehaald wordt om grotere wieken te gebruiken, is dat het 

vermogen hierdoor toeneemt. Om te controleren of dit wel klopt deden wij de test. Hiervoor 

gebruikten we terug de catalooggegevens die in bijlage B terug te vinden zijn. We zetten 

logaritmisch het vermogen uit in functie van de diameter. Voor het vermogen gebruiken we 

het symbool ‘W’. 
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Figuur 14: Het vermogen in functie van de diameter 

Als vergelijking voor de bekomen rechte vinden we12: 

W = 0,063 Ф 2,36 

En dus neemt het vermogen inderdaad toe naarmate de rotordiameter toeneemt. Hans 

Sorensen deed diezelfde oefening en kwam volgende vergelijking uit: 

W = 0,1215 Ф 2,23 

Op het eerste zicht komen beide berekeningen dus nogal verschillend uit. Als je echter iets 

beter kijkt, merk je dat de beide parameters in tegenovergestelde zin afwijken en elkaar dus 

compenseren. 

Het is niet altijd optimaal om zo groot mogelijke turbines te installeren. In gebieden waar de 

windsnelheid laag is, is het voordeliger om kleinere diameters te gebruiken. Grote wieken 

hebben namelijk meer wind nodig om te beginnen draaien. Kleinere wieken zullen dan dus 

vaker draaien en zo toch nog meer elektriciteit produceren. 

Dit houdt verband met het verschil tussen het nominale en het reële vermogen. Een 

windturbine met een vermogen van 500 kW zal niet noodzakelijk meer energie produceren 
                                                 
12  log W = a log Ф + b  

a = d log P / d log Ф = 2,36 
b = log W(log Ф=0) = log W(log Ф=1) = -1,2  => W = 10 -1,2 Ф 2,36 
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dan een windturbine met een vermogen van 600 kW. Alhoewel er 8.766 uren in een jaar zijn, 

produceert een windturbine van 1 MW geen 8.766 MWh/jaar. Wij deden opnieuw de test voor 

de catalooggegevens waarover we beschikken. Deze gegevens vind je nu terug in bijlage C. 
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Figuur 15: Het experimentele vermogen in functie van het reële vermogen voor 68 

turbinetypes van 9 fabrikanten. 

We bekomen hier een beschikbaarheid van 35%. Een turbine van 1 MW zal hier dus jaarlijks 

(8.766 * 0.35) 3.068 MWh/jaar energie leveren. De gevonden beschikbaarheid hangt echter 

sterk af van site tot site. De beschikbaarheid is van verschillende dingen afhankelijk: de 

windsterkte, onderhoud en herstellingen …  

2.7 Verschillende technologieën in het binnenwerk van de gondel 

De gondel is de machinekamer van een windturbine en bereikbaar voor onderhoudswerken 

via de toren. De twee belangrijkste trends in de evolutie van de gondel worden hier 

besproken. 

2.7.1 De tandwielkast 

Alle klassieke windturbines beschikken over een tandwielkast. Als een gewone generator 

rechtstreeks aangesloten wordt op het net (50Hz), zou de rotor moeten draaien aan een 

toerental van hetzij 1000 (bij 2 polen) hetzij 3000 (bij 6 polen) toeren per minuut13. Bij een 

 
13 Als je 2 polen hebt, verandert de cyclus 1 keer per omwenteling. Bij vier polen duurt een cyclus echter maar 
een halve omwenteling en bij 6 polen een derde van een omwenteling. De snelheid bij een frequentie van 50Hz 
en 2 polen is dus 50 * 60 seconden / 1 cyclus per omwenteling= 3000 toeren per minuut. Bij dezelfde frequentie 
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turbine met een rotordiameter van 43 meter zou dit een tipsnelheid van verscheidene keer de 

snelheid van het geluid betekenen14. (Windpower) 

Een andere mogelijkheid is echter om een traagdraaiende generator te gebruiken met 

meerdere polen, dan is een tandwielkast niet meer nodig. Men noemt dit de direct drive 

methode. Deze techniek is gemakkelijk te herkennen aan de grote schijf die zich direct achter 

de rotor bevind. In die schijf zit de generator die veel groter is in omvang dan anders (door de 

vele polen).  

Deze methode biedt verschillende voordelen: 

- minder lawaai  

- geen nood aan een dure tandwielkast 

- minder bewegende componenten, dus minder slijtage, dus minder nood aan 

onderhoud, dus een grotere beschikbaarheid 

2.7.2 De generator 

Er bestaan zowel synchrone als asynchrone machines. Een synchrone machine draait aan een 

zelfde snelheid als de frequentie van het net waar het op aangesloten is. De meeste 

generatoren (in de windenergie-industrie) werken echter asynchroon. Deze zijn zeer 

betrouwbaar en relatief gezien goedkoper. 

Je hebt ook nog het verschil tussen generatoren die aan een constante snelheid draaien en 

generatoren die aan twee of meerdere snelheden kunnen draaien. Deze laatste kun je 

vergelijken met een auto. Een auto kan namelijk ook van de ene versnelling naar de andere 

overschakelen om aan een ander toerental te draaien. Hét grote voordeel van de generatoren 

die aan meerdere snelheden kunnen draaien, is dat ze veel minder lawaai produceren. Ook 

genereren ze meer energie doordat ze al bij een lagere windsnelheid kunnen beginnen draaien. 

De moderne windturbines maken bijgevolg gebruik van deze tweede techniek. 

                                                                                                                                                         
is dit voor 4 polen 1500 toeren per minuut (50* 60seconden / 2 cyclussen per omwenteling) en voor 6 polen 
1000 toeren per minuut (50 * 60 seconden / 3 cyclussen per omwenteling). 
14 1 toer is dan 135 meter. Per uur wordt dus 8.100 km afgelegd (1000 * 60 minuten * 135 /1.000) bij 6 polen. 
De snelheid van het geluid (via lucht) is 340 meter per seconde, wat gelijk is aan 1.224 kilometer per uur. 
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2.8 Evolutie grootte windpark 

Steeds vaker worden windmolens gegroepeerd. Dit heeft zowel esthetische als economische 

(één grote transformator i.p.v. vele kleintje, 1 netaansluiting …) redenen. Er zijn echter ook 

enkele nadelen aan verbonden: 

In hoofdstuk 1.2.2.1, blz. 7 zagen we reeds de problemen in verband met de netaansluiting. 

Een ander probleem is dat je een lagere opbrengst per molen krijgt dan indien de molen alleen 

staat. In hoofdstuk 2.2, blz. 16 hebben we namelijk gezien dat de windsnelheid gewijzigd is, 

als het de turbine gepasseerd is. In een park zullen de turbines aan de lijzijde dus een lagere 

opbrengst hebben dan deze aan de loefzijde. Om dit fenomeen te beperken steunt men vaak 

op de 4 Ф - 7 Ф regel.  

Hiervoor bepaalt men eerst de dominante windrichting. Dan houdt men minimaal 4 keer de 

diameter tussen de verschillende turbines loodrecht op die windrichting. In de richting 

evenwijdig met de dominante winden, houdt men minimaal zeven keer de rotordiameter van 

de windturbines. (Dewilde, studiedag 02/12/03) 

 
 

Figuur 16: De minimaal te respecteren afstand tussen turbines in een park 

Bron: http://www.windpower.org/en/tour/wres/park.htm 
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Om dit effect te illustreren, vind je hieronder een tabel met waarnemingen die gedaan werden 

bij turbines die in lijnopstelling staan. Een parkefficiëntie van 100% is de efficiëntie van een 

vrijstaande turbine. Zoals je ziet kan de efficiëntie met 8% dalen. 

 

Turbine Nummer Energie (MWh) Parkefficiëntie Gemiddelde windsnelheid 

1 2.575 97,3 6,6 

2 2.463 93,5 6,6 

3 2.509 92 6,7 

4 24.499 92,3 6,6 

5 2.474 93,6 6,6 

6 2.526 97 6,5 

Tabel 3: Parkefficiëntie bij turbines in lijnopstelling 

Bron: Dewilde, studiedag 02/12/03 

 

 

Nu we de werking van een turbine, de verschillende onderdelen en de gebruikte technieken 

van die componenten kennen; kunnen we overgaan naar het volgende hoofdstuk. Dit 

hoofdstuk behandelt de financiële aspecten van de elektriciteit uit windenergie.  
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windenergie  

In dit hoofdstuk zullen we uitvoerig de economische aspecten van windenergie bespreken. Dit 

zullen we in drie delen doen. Eerst bekijken we de kostprijs van windenergie en de verwachte 

toekomstige kostprijs. We stellen ook verschillende scenario’s op voor de toekomst. 

Vervolgens kijken we naar de verschillende opbrengstcomponenten van windenergie. Om te 

eindigen vergelijken we dan de kosten en opbrengsten van windenergie met elkaar. 

In een volgend hoofdstuk zullen we dan de kostprijs van de andere energiesectoren bekijken 

en de toekomstige prijzen in die verschillende sectoren. Ook hiervoor zullen we verschillende 

scenario’s opstellen. 

3.1. De kostprijs van windenergie 

De kostprijs van windenergie kan opgedeeld worden naar verschillende bestanddelen. We 

zullen beginnen met die bestanddelen te vermelden, waar de meeste studies rekening mee 

houden. Vervolgens zullen we de evolutie van die kostprijs bekijken. Hiervoor zullen we 3 

scenario’s opstellen naar de toekomst toe: een optimistisch, een neutraal en een pessimistisch. 

Ten slotte zullen we kijken naar die kosten, die in de meeste studies vergeten worden. 

In hoofdstuk 5.2.2 (blz. 82) wordt ook nog vermelding gemaakt van een vierde scenario, 

namelijk het super-optimistische.  

3.1.1. De kostprijscomponenten van windenergie 

In de vorige hoofdstukken werd er reeds meermaals op gewezen dat de kostprijs van offshore 

windenergie hoger is dan die van onshore windenergie. Daarom zullen we ook hier eerst de 

onshore kostaspecten bespreken, gevolgd door de bijkomende offshore kostaspecten.  

3.1.1.1. Onshore kostprijscomponenten 

Er zijn twee grote groepen van kosten: de kapitaalkosten, die gedaan worden bij de start van 

het project en de kosten van de werking van de windturbine, die gemaakt worden over de 

totale levensduur van de windturbine.  
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We zullen eerst de kapitaalkosten bespreken. Onder kapitaalkosten verstaat men volgende 

soorten kosten: 

- De kost van de windturbine zelf 

- De arbeidskosten 

- De kosten voor de elektrische infrastructuur 

- De kosten voor de netwerkaansluiting 

- De kosten voor het projectmanagement 

- De installatiekosten 

- De verzekeringskosten 

- De onderzoekskosten 

- De intrestkosten van het kapitaal 

Deze kosten zijn zeer sterk afhankelijk van land tot land. 

De kosten van de windturbine vertegenwoordigen 65 tot 75% van de totale kapitaalkosten. 

(Manwell, McGowan en Rogers, blz. 440-441) Daarom hebben wij die kosten nog eens extra 

onderzocht. In de onderstaande grafiek wordt de kostprijs van de windturbine in functie van 

het vermogen uitgezet. 
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Figuur 17: Prijs (in miljoen €) in functie van het vermogen (in MW) voor 93 windturbines van 

8 verschillende fabrikanten 
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We kunnen uit deze grafiek afleiden dat de kostprijs van een windturbine ongeveer 0,9 € / W 

bedraagt. 

We weten nu wat de kapitaalkosten zijn, maar hoe zit het met de werkingskosten? Onder de 

werkingskosten verstaat men de exploitatiekosten en de onderhoudskosten. De 

exploitatiekosten kunnen we dan weer opdelen in kosten voor belastingen, verzekering en de 

huurkosten van de grond. De onderhoudskosten zijn kosten die gemaakt worden voor routine 

controles, periodisch onderhoud, het kuisen van de wieken, ongepland onderhoud … In 

tegenstelling tot de kapitaalkosten die variabel waren voor verschillende groottes van turbines 

(qua vermogen), betreft het hier vaste kosten. 

Dikwijls worden de verschillende kostprijscomponenten in taartvorm weergegeven: 
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Figuur 18: Verdeling investeringskosten windturbine 

Bron: http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/windenergie_winstgevend.pdf 

Hier worden dus enkel bepaalde kapitaalkosten vermeld. 

Ook voor het aandeel van de verschillende kostprijscomponenten hebben we gecontroleerd of 

de studies overeenkomen met de werkelijkheid. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van 

cijfers die we kregen van de heer Maes, die bij Interelectra werkt. Het gaat hier niet over 

catalogusprijzen zoals bij de andere berekeningen, maar over prijzen die Interelectra kreeg 

naar aanleiding van een aanbesteding. Het betreft 26 windturbines van 7 verschillende 

fabrikanten. (Dit zijn confidentiële gegevens, waardoor we de naam van de producenten niet 

mogen vermelden.) De precieze getallen kun je terugvinden in bijlage D. 
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We hebben enkel die kosten opgenomen, waarvoor we prijzen gekregen hebben. We hebben 

dus geen rekening gehouden met de kosten voor verzekering, belastingen, netaansluiting, 

intresten … Hier is wel een werkingskost opgenomen, namelijk die van het onderhoud. 
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Figuur 19: Prijs (in M €) in functie van turbinegrootte (in MW) voor de verschillende 

onderdelen van een windturbine 

We kunnen i.v.m. deze figuur volgende zaken opmerken: 

- Onder de onderhoudskosten worden hier de onderhoudskosten over een periode 

van 20 jaar beschouwd (dit is de verwachtte levensduur van de turbine). De 

onderhoudskosten nemen toe met de grootte van de windturbine tot een vermogen 

van 1 MW, vanaf dan blijven ze constant op ongeveer 500.000 €. Dit komt doordat 

een vast aantal keer per jaar (meestal 2) onderhoud wordt uitgevoerd, ongeacht de 

grootte van de turbine. (Gevens) 

- De kosten van de fundering en van de transformator zijn beide onafhankelijk van 

de grootte van de turbine en relatief laag. De kosten van de fundering zijn 

ongeveer drie keer hoger dan die van de transformator. De fundering kost namelijk 

gemiddeld ongeveer 80.000 €, terwijl de gemiddelde transformator ongeveer       

24.000 € kost. Bij verschillende fabrikanten is de kost van de transformator 

inbegrepen in de prijs van de turbine. 

- De prijs van de windturbine is de enige prijs die toeneemt met het vermogen van 

de turbine.  
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We merken dat het moeilijk is om deze figuur te vergelijken met het taartdiagram, omdat ze 

andere componenten bevat. Als we de prijs van de turbine uit het taartdiagram halen, 

bekomen we 78%15 van de investeringskosten. De funderingskost bedraagt volgens het 

taartdiagram dus 10% van die turbinekost. 

In figuur 19 kunnen we zien dat voor een turbine van 1 MW de funderingskost ongeveer 9% 

van de turbinekost bedraagt. We kunnen dus vermoeden dat het taartdiagram werd opgesteld 

voor een turbine met een vermogen van ongeveer 1 MW. 

3.1.1.2 Offshore kostencomponenten 

De kostprijs van offshore windenergie is hoger dan die van onshore windenergie. Dit komt 

door de volgende aspecten: (Timmermans, studiedag 13/11/03) 

1. Kost bepalende factoren voor funderingen van offshore windmolens 

De prijs van de funderingen bij offshore turbines is hoger dan die bij onshore turbines en van 

een viertal factoren afhankelijk: (Vandenbulcke, studiedag 13/11/03) 

a) Geologische condities  

Vooraleer de fundering geplaatst wordt, gaat men een bodemonderzoek uitvoeren om de 

grondparameters te bepalen. Aan de hand van die bodemsondering kan men dan de 

draagkracht van de grond bepalen. Een zandbodem is goedkoper om turbines op te plaatsen 

omdat men dan gebruik kan maken van hameren en heien, terwijl bij een rotsbodem geboord 

zal moeten worden. De precieze kostprijsverhouding van de funderingen bij verschillende 

bodemstructuren hangt af van site tot site. 

b) Marine milieu 

Onder marine milieu verstaat men de waterdiepte, de getijdenvariatie en de stroming. Elk van 

die eigenschappen heeft zijn invloed op de kostprijs van de fundering. De waterdiepte is 

echter de belangrijkste factor. Hoe groter de waterdiepte is, hoe moeilijker het is om de 

fundering te plaatsen en hoe meer materiaal er nodig is. 

 
                                                 
15 Dit is iets meer dan vermeld op pagina 34. Het verschil tussen de twee getallen kan men verklaren doordat 
meerdere soorten kapitaalkosten in rekening gebracht werden op pagina 34. 
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c) Meteorologische condities 

Met meteorologische condities bedoelt men de wind en de golven. Men zal de windmolens 

steeds plaatsen op een locatie waar er veel wind is, maar door die wind zijn de 

werkomstandigheden om de funderingen (en de rest van de turbine) te plaatsen een stuk 

moeilijker en dus ook duurder. 

d) Turbine type 

Welke turbine men gaat gebruiken is afhankelijk van zowel de geologische, marine en 

meteorologische condities, maar vaak zal de waterdiepte doorslaggevend zijn. Tot op een 

diepte van 10 meter worden voornamelijk graviteitfunderingen gebruikt. Vanaf 10 tot 20 

meter diepte, kiest men meestal voor een monopile fundering. 

2. Kostprijs van de turbine  

In principe kan dezelfde turbine gebruikt worden als onshore. Vaak kiest men echter voor een 

iets duurdere versie met een hogere performantie omdat men dan minder vaak de duurdere 

kosten van herstellingswerken (in vergelijking met onshore) heeft. 

3. Kostprijs van het interne kabelnetwerk 

Ook deze kosten zullen een pak hoger liggen dan onshore. Dit werk moet immers gedaan 

worden door duikers die om de twee uur moeten pauzeren, terwijl er ook vaak niet gewerkt 

kan worden door de weersomstandigheden. 

4. Kostprijs van het transformatorplatform 

De verzamelde energie wordt opgetransformeerd naar een hogere spanning (150 kV). Dit is 

nodig om de verliezen te beperken bij het energietransport over langere afstanden.  

5. Kostprijs van de zeekabel 

De zeekabel verbindt het windturbinepark met het openbare net. Het is niet één, maar een 

dubbele kabel. Zo kan men bij breuk van de ene kabel (bijvoorbeeld door een anker van een 

schip) nog beroep doen op de andere kabel. De kostprijs is hier dus afhankelijk van de afstand 

tot de kust. 
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6. Besluit kostprijsverhouding onshore / offshore 

Zoals vorige puntjes duidelijk maakten, is de kostprijsverhouding afhankelijk van zeer veel 

verschillende aspecten. Dat er nog veel onenigheid is tussen de kostprijsverhouding onshore / 

offshore bewijzen onderstaande gegevens: 

Ampèreverslag Windmolens kust 0.045 €/kWh 1 

 Windmolens polders 0.065 €/kWh 1,44 

 Windmolens offshore 0.058 €/kWh 1,29 

 Windmolens binnenland 0;078 €/kWh 1,73 

Imler Onshore 1 000 €/kW geïnstalleerd  1 

 Offshore 2 100 €/kW geïnstalleerd 2,1 

Dewilde Onshore  1 

 Offshore  1,5 

Maes Onshore  1 000 €/MW 1 

 Offshore 1 500 €/MW 1,5 

Vandenbulcke Onshore  1 

 Offshore (10 m diep)  1,3 

 Offshore (15 m diep)  2 

 Farshore (20 m diep)  2,8 

Tabel 4: Kostprijsverhoudingen tussen onshore en offshore windenergie 

Het eerste wat hier opvalt, is dat niet alles in dezelfde eenheid staat: het ene is uitgedrukt in 

productiekosten, het andere in installatiekosten. Omdat hier enkel de kostprijsverhouding van 

belang is, zullen we ze niet naar eenzelfde eenheid omzetten. 

De kostprijsverhouding hangt dus af van welk onshore project je met welk offshore project 

vergelijkt. Vanaf nu zullen we voor de eenvoud veronderstellen dat de kostprijsverhouding 

1,3 bedraagt voor nearshore t.o.v. onshore en 2 voor farshore t.o.v. onshore.  

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van volgende veronderstellingen: 

- Nearshore windenergie is de goedkoopste vorm van offshore windenergie. Als 

ondergrens van de offshore windenergie vinden we verschillende keren de factor 

1,3 terug. 
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- Voor farshore windenergie is er een sterke koststijging. De heer Vandenbulcke 

stelde de factor 2,8 voor. Met farshore bedoelt hij echter die plaatsen, waar het 

water 20 meter diep is. De farshore windenergie in België betreft waterdieptes van 

slechts maximaal 17,3 meter16. Daarom zullen we een iets lagere factor nemen, die 

overeenkomt met een diepte van ongeveer 15 meter. 

3.1.2 De kostprijsevolutie van windenergie 

Volgende figuur geeft de productieprijsevolutie van windenergie voor de periode van 1980 tot 

2005. Als we kijken naar 2005 merken we dat de productieprijs tussen de 40 en 60 euro per 

MWh ligt. We merken dat de productieprijs van windenergie al zeer sterk gedaald is.  

 

Figuur 20: Evolutie productiekost windenergie 

Bron: Derveaux, studiedag 02/12/03 

Nu gaan we deze productiekost vergelijken met de productiekost die we bekomen aan de hand 

van onze gegevens. Hiervoor hebben we de kostprijs van het vermogen nodig, de 

kostprijsverhouding en de beschikbaarheid. We veronderstellen dat de beschikbaarheid 

                                                 
16 Op een zeeatlas vonden we dat de Wenduinebank op 2,0 tot 2,4 vadem ligt (lengtemaat van zes voet), de 
vlakte van de Raan op 1,1 tot 3,0 vadem en de Thorntonbank op een diepte van 3,0 tot 9,3 vadem. Via een tabel 
kunnen we dit nu omrekenen naar meters. We vinden dan respectievelijk 3,6 tot 4,9 meter; 2,1 tot 5,5 meter en 
5,5 tot 17,3 meter. 
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onshore 30% bedraagt. (Eerder kwamen we 35% uit, maar dat moeten we wat nuanceren 

aangezien het uit een pro-windenergiebron kwam.) Voor farshore stellen we de 

beschikbaarheid gelijk aan 45% (Bij 20% meer wind ligt de productie 73% hoger17, maar de 

bereikbaarheid voor onderhoud bedraagt maar 53% (Dewilde)) en voor nearshore stellen we 

de beschikbaarheid gelijk aan 40%. 

We bekomen nu volgende prijzen: 

  Standaardprijs     

( € / MWh ) 

Kostverhouding Totaal         

( € / MWh ) 

Onshore 1 / 0,30 x 5,14 x 1,0 = 17,0 

Nearshore 1 / 0,40 x 5,14 x 1,3 = 16,7 

Farshore 1 / 0,45 x 5,14 x 2,0 = 22,0 

Tabel 5: Kostprijsberekening voor onshore, nearshore en farshore windenergie (€ / MWh) 

We merken dus, dat de productiekost van farshore windenergie voorlopig nog iets duurder is 

dan die van onshore en nearshore windenergie, die ongeveer evenveel kosten. Wat echter nog 

sterker opvalt, is dat onze prijzen sterk verschillen van de prijzen van de heer Dervaux 

(bestuurder van Ecopower CVBA).  

Dit komt omdat we met verschillende kosten geen rekening hielden en omdat we de kosten 

niet geannualiseerd hebben. We veronderstellen dat de auteur van de grafiek van de heer 

Derveaux dit wel gedaan heeft, maar jammergenoeg werden die veronderstellingen niet 

vermeld. 

We zullen voor de verschillende scenario’s de productieprijsindicatie van die grafiek volgen. 

We zien dat de curve niet meer veel daalt en veronderstellen dat de productieprijs tussen de 

40 en de 60 € / MWh zal liggen in het jaar 2030, naargelang het scenario. 

3.1.2.1 Neutraal scenario 

Het neutrale scenario is dat scenario, dat momenteel als het meest geloofwaardig beschouwd 

wordt. We beginnen hiermee, omdat het dan gemakkelijker is om aan de hand hiervan de twee 

andere scenario’s op te stellen. 

                                                 
17 (1 + 0,2)³ = 1,73 
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We veronderstellen dat het windturbinepark op de Thorntonvlakte (60 turbines van 3,5 MW, 

dus 210 MW) er komt en dat er ook nog eens drie keer zoveel vermogen op land bijkomt als 

dat er momenteel geïnstalleerd is. Momenteel is in België ongeveer 68 MW geïnstalleerd (zie 

hoofdstuk 5.2.1: Huidige situatie in België). In totaal zou dan dus 482 MW geïnstalleerd zijn. 

Als we nu rekening houden met een beschikbaarheid van 30% onshore en 35% offshore, 

bekomen we een jaarlijkse productie van 1.360 GWh. 

We veronderstellen dat de volledige Europese markt dit scenario volgt. De prijzen zullen dan 

afnemen omwille van de schaalvoordelen en het leereffect. We stellen de productieprijs gelijk 

aan 50 € / MWh. 

3.1.2.2 Optimistisch scenario 

Dit is het scenario, waar er plotseling afgestapt wordt van fossiele en nucleaire energie, 

waardoor er een ware boom komt in de windenergie-industrie.  

In België werd in 2002 ongeveer 80.000 GWh elektriciteit geproduceerd. Indien België 20% 

van zijn elektriciteit uit windenergie wil halen, moeten de windturbines dus gezamenlijk 

16.000 GWh per jaar produceren. Indien we veronderstellen dat er enkel turbines van 1 MW 

met een beschikbaarheid van 35% gebruikt worden, hebben we meer dan 5.200 windturbines 

nodig18. Als je dat vermogen van meer dan 5.200 GW vergelijkt met het huidige 

geïnstalleerde vermogen van 68 MW, merk je dat dit niet echt realistisch is.  

Hoeveel vermogen kan dan wel geïnstalleerd zijn tegen 2030?  

C-Power (de organisatie die de 60 windturbines op de Thorntonbank wil plaatsen) verwacht 

dat de beschikbaarheid 38% zal zijn. Ze hebben ook een clausule opgenomen in hun aanvraag 

om turbines van 5 MW te plaatsen in plaats van 3,6 MW. Op de Thorntonbank zou dan dus 

jaarlijks ongeveer 1.000 GWh (=1 TWh) geproduceerd kunnen worden. We veronderstellen 

ook dat dit het enige Belgische offshore windturbinepark zal zijn, wegens de kleine 

beschikbare oppervlakte (zie hoofdstuk 5.2.2, blz. 78). 

                                                 
18 1 windturbine produceert dan (1 MW *  8.766 h / jaar * 0,35) 3.068 MWh / jaar. 
16.000 GWh / jaar gedeeld door 3.068 MWh / jaar is 5.215 
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Als we nu veronderstellen dat het huidige geïnstalleerde vermogen nog kan vertienvoudigen 

(wat volgens ons zeer optimistisch is) en de beschikbaarheid 35% bedraagt, is dit nog eens 

meer dan 2.000 GWh per jaar19 (= 2 TWh). 

Dan zou er dus ongeveer 980 MW geïnstalleerd zijn in België. Dit getal zullen we in 

hoofdstuk 5 vergelijken met het vermogen dat de Belgische regering geïnstalleerd wil hebben 

tegen 2010. 

Als we dit nu samentellen komen we aan 3.000 GWh per jaar, oftewel 3,75%. Dit mag 

volgens ons als absoluut maximum voor België beschouwd worden. Als ook alle andere EU 

landen meer elektriciteit uit de wind zouden halen, belooft figuur 20 dat dit een prijsdaling 

naar 40 € / MWh zou betekenen. 

3.1.2.3 Pessimistisch scenario 

Bij het pessimistische scenario veronderstellen we dat het windturbinepark op de 

Thorntonbank er toch niet doorkomt20. Het geïnstalleerde vermogen op land neemt wel nog 

wat toe. Stel bijvoorbeeld dat we in totaal aan een 200 MW komen, met een beschikbaarheid 

van 30%. Dan komen we aan een totaal van 526 GWh. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen 

door negatieve ervaringen met windenergie, of door een opmars van een andere technologie. 

Als we opnieuw dit scenario volgen voor heel Europa, zal de prijs nog iets dalen, tot ongeveer 

55 € / MWh. 

3.1.3 Extra kosten van windenergie. 

We hebben twee extra kosten die meestal niet in beschouwing genomen worden: de externe 

kosten en de back-upkosten. 

3.1.3.1 Externe kosten 

De externe kosten worden af en toe vermeld bij de fossiele brandstoffen, maar ook 

windenergie heeft externe kosten. Vooraleer het bedrag van die kosten voor windenergie te 

verklappen, zullen we eerst kort het begrip ‘externe kosten’ uitleggen. 

                                                 
19 680 MW * 8.766 h / jaar * 0,35 = 2.086.308 MWh / jaar = 2.086 GWh / jaar. 
20 Alle vergunningen zijn wel al binnen, maar er is nog geen financieel plan opgemaakt. (De Morgen) 
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“Een externe kost heb je op het moment dat een sociale of economische activiteit van één 

persoon of van een groep mensen gevolgen heeft voor een andere groep mensen zonder dat 

die eerste groep deze gevolgen compenseert.“ (Europese Commissie) 

De Europese Commissie liet een studie uitvoeren naar de externe kosten van elektriciteit en 

transport. Die studie nam hoofdzakelijk drie verschillende soorten effecten in overweging: het 

effect op de menselijke gezondheid, het effect op gewassen en het effect op materialen21. 

Om die kosten dan een monetaire waarde te kunnen geven, maakt men gebruik van een 

bottom-up methode. Eerst probeert men de bronnen van vervuiling vast te stellen aan de hand 

van de uitstoot. Dan kijkt men hoe die vervuiling zich verspreidt over de omgeving. Aan de 

hand van een dosis-respons curve probeert men af te leiden wat de gevolgen zijn van de 

vervuiling. Ten slotte probeert men aan die gevolgen een monetaire waarde vast te kleven. 

(vb. de kost om een astmapatiënt te behandelen) Men houdt rekening met zowel de lucht-, 

water- als bodemvervuiling. (Europese Commissie) 

Over de betekenis van die externe kosten kan men echter discussiëren. Aangezien het 

onmogelijk is om overal ter wereld te meten, betreft het hier schattingen. Ook over de impact 

op de verschillende factoren kan men discussiëren en ook de kost van die impact kan men in 

vraag stellen. Zo wordt er uitdrukkelijk in het rapport vermeld dat over bepaalde factoren 

zodanig veel onzekerheid bestaat, dat men de kost anders moest berekenen. Het betreft hier de 

kosten voor de invloed op het ecosysteem en de opwarming van de aarde. Voor deze laatste 

kost heeft men schaduwprijzen gehanteerd, nodig om de Kyoto-normen te halen. Dit is dus 

minder precies, terwijl net die kost meer dan de helft van de externe kost voor zich neemt! 

We zullen echter in het vervolg steeds gebruik maken van de gegevens uit het rapport van de 

Europese Commissie, zodat telkens dezelfde methodologie gebruikt wordt. 

Ook voor windenergie zijn er externe kosten. Bij de productie van de turbine wordt namelijk 

staal, beton en kunststof gebruikt en tijdens de productie van deze materialen komen er 

vervuilende stoffen in het milieu terecht. Er kunnen zich ook nog andere externe kosten 

voordoen, (lawaaihinder, landschapsvervuiling, effect op vogels, menselijke ongevallen 

                                                 
21 Eigenlijk maakt men gebruik van 7 categorieën. De menselijke gezondheid wordt opgesplitst naar effecten op 
ziektecijfers en effecten op sterftecijfers. Naast het effect op gewassen en materialen onderscheidt men verder 
nog de effecten van de opwarming van de aarde, verminderde leefbaarheid en effecten op het ecosysteem. 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 44



Hoofdstuk 3: De kostprijs en opbrengst van windenergie 

tijdens de constructie of bij aanvaring op zee, ... ) maar die worden verondersteld zo gering te 

zijn, dat men er minder rekening mee houdt. 

Men bekomt voor windenergie externe kosten tussen de 0,5 en 2,5 € / MWh, afhankelijk van 

naar welk land men kijkt. Deze kosten moeten dus eigenlijk bij de productiekostprijs opgeteld 

worden. 

3.1.3.2 Back-upkosten 

Bij eender welke vorm van elektriciteitsproductie heb je een back-upcapaciteit nodig. De 

elektriciteitsproducent moet immers een dag op voorhand laten weten aan de netbeheerder 

hoeveel elektriciteit hij zal produceren. De netbeheerder zorgt ervoor dat de productie hoog 

genoeg is om aan de vraag te voldoen. Hiervoor is echter altijd een marge nodig. Je kunt 

namelijk niet van een dag op voorhand weten hoeveel er precies verbruikt zal worden. Een 

extra marge is eveneens nodig om de levering van elektriciteit te garanderen, als er plots een 

lijn breekt of een centrale uitvalt. Zo staan in Gent bijvoorbeeld 3 dieselmotoren opgesteld 

met een gezamenlijk vermogen van 74 MW (dit is ongeveer 18% van het totale vermogen 

opgesteld in Gent, nl. 404 MW (zie bijlage F).  

Bij windenergie is het echter moeilijker om van op voorhand te zeggen hoeveel je de 

volgende dag zult produceren. Zolang het aandeel van de productie van windenergie onder de 

15% ligt is er niet echt een probleem. Van zodra 15 à 20 % van de elektriciteitsproductie uit 

windenergie komt, heb je een extra back-upcapaciteit nodig om toch voldoende elektriciteit te 

kunnen produceren mocht het onverwachts niet of minder waaien. De back-up moet ongeveer 

30% van het windenergiepark bedragen22. 

In Duitsland heeft men waterkrachtcentrales gebouwd om die variatie op te vangen. Men 

gebruikt de windenergie om het water naar boven te pompen en als het dan eens minder waait 

dan verwacht, schakelt men over naar de waterkrachtcentrale. (MRETReview)  

Denemarken vangt die variatie op door elektriciteit te importeren uit Noorwegen en Zweden.  

Hoe zou België die variatie nu kunnen opvangen? Stel bijvoorbeeld dat België in de toekomst 

20% van zijn elektriciteit uit de wind zou halen23. Er zou dan een extra back-up nodig zijn ter 

                                                 
22 Merk op dat indien een windturbine een beschikbaarheid van 30% heeft, er dus een even grote 
productiecapaciteit in reserve moet staan, als dat het windturbinepark kan produceren. 
23 Op bladzijde 42 zagen we echter al dat dit niet erg realistisch is. 
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grootte van 30% van de Belgische productie uit windenergie. In België staat een capaciteit 

van ongeveer 12 GW opgesteld (De Vos), dus is er een back-up nodig van 720 MW24.  

Hoogstwaarschijnlijk zullen de klassieke centrales die draaien op fossiele energie stilgelegd 

worden als het aantal windturbines toeneemt. Deze centrales kunnen relatief snel terug 

opgestart worden bij een plots tekort aan elektriciteit en zijn dus geschikt als back-

upcapaciteit. De kosten van de elektriciteitsproductie uit die centrales, evenals de externe 

kosten die hieraan verbonden zijn, moeten dan eigenlijk bij de productiekost van windenergie 

opgeteld worden. 

In hoofdstuk 4.1.1 (blz. 58) zullen we zien dat de productiekosten van klassieke centrales 

variëren naargelang het scenario. In het optimistische scenario bedragen die 45 € / MWh, in 

het neutrale scenario 53 € / MWh en in het pessimistische scenario 60 € / MWh.  

De externe kosten halen we terug uit het rapport over externe kosten van de Europese 

Commissie. We veronderstellen dat de eerste centrales die stilgelegd zullen worden, deze zijn 

die draaien op steenkool. De externe kosten van zulke centrales liggen voor België tussen de 

40 en de 150 € / MWh.  

Steenkool is echter goedkoper dan aardgas (zie blz. 56), waardoor de variabele kosten zullen 

dalen. We komen nu aan productiekosten van 18,4; 19,3 of 21,2 € / MWh, afhankelijk van het 

beschouwde scenario. (Veronderstel dat het rendement van een steenkoolcentrale 5 % lager 

ligt dan dat van een aardgascentrale.) 

Nu kunnen we de verschillende scenario’s opstellen. We veronderstellen dat als de markt van 

de windenergie in de positieve richting evolueert, die van de klassieke steenkoolcentrales in 

de negatieve zin zal evolueren (en omgekeerd).  

In het optimistische scenario voor windenergie, dus met aandacht voor het milieu, stellen we 

dat men ‘propere installaties’ gebruikt met een externe kost van 40 € / MWh. De 

productiekostprijs stellen we gelijk aan 21,2 € / MWh. Dit is dus een totaal aan extra kosten 

van 61,2 € / MWh. We moeten dit nu echter nog vermenigvuldigen met 30 % aangezien voor 

slechts 30 % van het windpark back-up moet voorzien worden. We komen dus aan            

18,4 € / MWh. 

                                                 
24 20 % van 12 GW is 2,4 GW. 30 % van die 2,4 GW is 0,72 GW, wat gelijk is aan 720 MW. 
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In het neutrale scenario stellen we de externe kosten gelijk aan 95 € / MWh en de 

productiekostprijs aan 19,3  € / MWh. Rekening houdend met de 30 % back-up, komen we 

dan aan een extra kost van 34,3  € / MWh. 

In het pessimistische scenario voor windenergie stellen we de productiekosten gelijk aan 18,4 

€ / MWh en de externe kosten gelijk aan 150 € / MWh. We bekomen nu een extra kost van 

50,5  € / MWh. 

Deze kosten zullen we echter enkel toerekenen aan de kosten van windenergie in het 

optimistische scenario. Bij de andere scenario’s is namelijk al zeker geen back-upcapaciteit 

vereist. 

3.2 De opbrengsten van windenergie 

De opbrengst van windenergie bestaat uit twee componenten. Je krijgt namelijk niet alleen de 

verkoopprijs van elektriciteit, maar per geproduceerde MWh heb je ook recht op een 

groenestroomcertificaat. Dit certificaat kun je dan op de markt verkopen aan de geldende 

marktprijs of aan elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, die het certificaat 

aankoopt aan de gegarandeerde minimumprijs. Deze minimumprijs staat vermeld in het 

Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 en bedraagt 50 € / MWh voor onshore windenergie en    

90 € / MWh voor offshore windenergie. Hier wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen 

near- en farshore windenergie.  

Als een elektriciteitsproducent niet de nodige certificaten kan voorleggen (zie hoofdstuk 

5.2.2, blz. 83), moet die hiervoor een boete betalen. Deze boete bedraagt 75 € per ontbrekend 

certificaat op 31 maart 2003, 100 € per ontbrekend certificaat op 31 maart 2004 en 125 € per 

ontbrekend certificaat op 31 maart 2005. (vreg) 

De verkoopprijs van elektriciteit door de producent kun je niet zomaar aflezen van je 

elektriciteitsfactuur. Op die factuur zijn namelijk ook verschillende andere kosten in rekening 

genomen, zoals de transportkosten, de aansluitingskosten, de winstmarge …  
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De verkoopprijs van elektriciteit is ook niet zomaar een vast bedrag. Dit is namelijk 

beursgenoteerd en kan van het ene op het andere ogenblik veranderen van 10 € / MWh naar 

100 € / MWh. We vonden niemand bereid om ons te vertellen hoeveel ze vragen of betalen 

per MWh (naargelang het over producenten of elia gaat) omdat die prijs van zo’n strategisch 

belang is.  

Er wordt echter geen rekening gehouden met de bron waaruit de stroom komt. Voor elia is 

stroom, stroom ongeacht of het nu uit een groene of ‘grijze’ bron komt. We moeten hier dus 

voor de rest van deze thesis geen rekening mee houden. Bij alle technologieën laten we de 

opbrengst uit de verkoop van elektriciteit buiten beschouwing. (Martin Steenwege, elia, 

14/04/04) 

3.3 Resultaatberekening van windenergie. 

Nu kunnen we de kosten met de opbrengsten vergelijken, om zo tot het resultaat te komen. 

Hiervoor zullen we echter weer gebruik maken van enkele hypothesen: 

- De onshore / offshore verhouding bedraagt 2. We veronderstellen dus dat er 

farshore turbines komen. (Thortonbank is farshore) 

- De productiekost voor onshore elektriciteit bedraagt 40, 45 of 55 € / MWh 

afhankelijk van het gebruikte scenario.  

- De externe en back-upkosten worden pas in een tweede instantie van de winst 

afgetrokken. 

- De externe kosten veronderstellen we gelijk aan 2,5 € / MWh in het pessimistische 

scenario; 1,5 € / MWh in het neutrale scenario en 0,5 € / MWh in het optimistische 

scenario.25 

- Voor de opbrengsten beschouwen we enkel de opbrengsten uit de verkoop van de 

certificaten. We maken gebruik van de gegarandeerde minimumprijs. 

 

 

 

                                                 
25 Men gebruikt bijvoorbeeld herbruikbare materialen, die op een duurzame manier vervaardigd werden. 
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3.3.1 Onshore windenergie 
scenario Opbrengsten 

(€ / MWh) 

Kosten 

(€ / MWh) 

Winst / Verlies 

(€ / MWh) 
Optimistisch 50 40 10 

Neutraal 50 45 5 

Pessimistisch 50 55 -5 

Tabel 6: Rendabiliteit bij onshore windenergie volgens de drie scenario’s                      

(exclusief de verkoopprijs van elektriciteit!) 

Scenario Winst / Verlies  
na aftrek externe 
kosten (€ / MWh) 

Winst / Verlies  
na aftrek back-
upkosten (€ / MWh) 

Winst / Verlies na 
aftrek van beide 
kosten (€ / MWh) 

Optimistisch 9,5 - 8,4 - 8,9 

Neutraal 3,5 - 29,3 - 25,8 

Pessimistisch -7,5 - 55,2 - 62,7 

Tabel 7: Rendabiliteit bij onshore windenergie volgens de drie scenario’s, na aftrek van de 

extra kosten. (exclusief de verkoopprijs van elektriciteit!) 

3.3.2 Offshore windenergie 
scenario Opbrengsten 

(€ / MWh) 

Kosten 

(€ / MWh) 

Winst / Verlies 

(€ / MWh) 
Optimistisch 90 80 10 

Neutraal 90 90 0 

Pessimistisch 90 110 -20 

Tabel 8: Rendabiliteit bij offshore windenergie volgens de drie scenario’s                      

(exclusief de verkoopprijs van elektriciteit!) 

Scenario Winst / Verlies  
na aftrek externe 
kosten (€ / MWh) 

Winst / Verlies  
na aftrek back-
upkosten (€ / MWh) 

Winst / Verlies na 
aftrek van beide 
kosten (€ / MWh) 

Optimistisch 9,5 - 8,4 - 8,9 

Neutraal -1,5 - 34,3 - 35,8 

Pessimistisch -22,5 - 70,2 - 92,7 

Tabel 9: Rendabiliteit bij offshore windenergie volgens de drie scenario’s, na aftrek van de 

extra kosten. (exclusief de verkoopprijs van elektriciteit!) 
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3.3.3 Besluit 

We zullen hier de besluiten nemen na aftrek van alle kosten. In hoofdstuk 4 zullen we dan de 

kostprijs vergelijken met de kostprijs van andere sectoren, zonder rekening te houden met 

deze extra kosten van externe en back-upkosten. 

Indien de verkoopprijs van elektriciteit 100 € / MWh bedraagt, wordt er om het even in welk 

scenario, op welke locatie en na aftrek van alle mogelijke kosten, winst gemaakt. 

In het volgende hoofdstuk zullen we als minimumprijs 10 € / MWh nemen (zie blz. 65). Bij 

deze prijs is de onshore windenergie nog winstgevend, tenzij we ons in het pessimistische 

scenario bevinden. Offshore windenergie is dan enkel nog in het optimistische scenario 

winstgevend.  

In het volgende hoofdstuk werken we ook met de prijs van 70 € / MWh. Bij deze prijs is enkel 

de offshore windenergie in het pessimistische scenario niet meer winstgevend.  

 

 

In het volgende hoofdstuk zullen we dus geen rekening meer houden met de extra kosten. 

Anders zouden we immers voor elke bron moeten nagaan hoeveel deze extra kosten bedragen. 

Aangezien de precieze externe kosten voor discussie vatbaar zijn, zou de onzekerheid te groot 

worden. Ook met de back-upkosten moeten we geen rekening meer houden, aangezien België 

hoogstwaarschijnlijk nooit 20 % van zijn elektriciteitsproductie uit wind zal halen en dus geen 

extra back-up nodig zal hebben. 

We zullen dus enkel de kosten in de drie scenario’s, voor zowel de onshore als de offshore 

windenergie, vergelijken met de kosten uit conventionele en alternatieve energiebronnen.  
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in de verschillende sectoren 

In dit hoofdstuk zullen we eerst de kostprijs van elektriciteit uit de andere bronnen proberen te 

achterhalen. Daardoor beschikken we dan over alle gegevens om een vergelijkende studie te 

maken over de kostprijs van elektriciteit in de verschillende sectoren. Dit geeft ons antwoord 

op de vraag of windenergie competitief is (of kan worden). 

In bijlage E vind je alle installaties die in België opgesteld staan, volgens bron en locatie.  

4.1 De kostprijs van elektriciteit in de andere sectoren 

Alvorens met de deur in huis te vallen en direct de kostprijs per sector te geven, zullen we 

eerst wat meer uitleg geven over die bepaalde energiebron. Het is namelijk belangrijk dat je 

eerst een beeld hebt van wat die energiebron allemaal inhoudt. Zo bespreken we per sector 

eerst wat men onder die bron verstaat. We vertellen hier ook zeer beknopt hoe die bron 

omgezet wordt naar elektriciteit. 

Vervolgens bespreken we het belang van die sector in de totale elektriciteitssector, nu en naar 

de toekomst toe. Dan kunnen we overgaan naar het laatste puntje, waar we de kostprijs zullen 

bepalen voor drie verschillende scenario’s. 

Om een eerste indruk te krijgen van het onderlinge belang van de bronnen geven we eerst een 

grafiek. Hierop merken we meteen het grote belang van de fossiele brandstoffen. De nucleaire 

bron en waterkracht26 hebben ongeveer een even groot belang, terwijl de ‘andere’ bronnen 

nog slechts minimale proporties hebben. 

Onder die ‘andere’ bronnen zit onder andere wind- en zonne-energie. 

                                                 
26 Waterkracht exclusief de opgepompte reservoirs (zie ook 4.1.4 Waterkracht, blz. 63) 
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Figuur 21: Evolutie van de elektriciteitsproductie over de wereld, volgens bron                            
(van 1971 tot 2001) (in TWh) 

Bron: http://resourcescommittee.house.gov/Press/reports/energy/ieaegystat03.pdf 

 

We geven hier ook de energiebronnen aan de basis van elektriciteitsopwekking in 2001, voor 

België. 
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Figuur 22: Energiebronnen aan de basis van elektriciteitsopwekking in 2001, te België 

Bron: nationmaster 
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4.1.1 Fossiele energie 

4.1.1.1 Wat verstaat men hier onder? 

Er bestaan drie soorten fossiele brandstoffen: 

- kolen 

- aardolie 

- aardgas 

Eén van de grootste problemen bij deze bronnen is de uitstoot van CO2 tijdens de opwekking 

van elektriciteit. Om die uitstoot te beperken kan men de hoeveelheid CO2 per thermische 

Joule verlagen. Dan heeft men een zogenaamde clean-coal installatie. Een andere methode om 

de uitstoot te beperken is door het aantal kWh / J op te drijven, of met andere woorden het 

omzettingsrendement van warmte naar arbeid te verhogen. Twee belangrijke toepassingen 

hiervan zijn de steg-centrales en de warmtekrachtkoppeling. 

In een klassieke centrale wordt in een boiler stoom opgewekt. Deze stoom doet de turbine 

draaien, die de alternator aandrijft en zo elektrische stroom genereert. Hierbij koelt de stoom 

af. In praktijk haalt men een rendement van ongeveer 40% voor kolencentrales en 45% voor 

gascentrales. Gezien nog veel oude, inefficiënte centrales in gebruik zijn in de wereld, varieert 

het rendement van 30 tot 45%.  

De steg-centrale (stoom-en-gas-centrale) is gebaseerd op de combinatie van een stoomcyclus 

met een gascyclus. Het zijn nu de verbrandingsgassen zelf die door de gasturbine worden 

gestuurd. Wanneer de gassen de turbine verlaten drijven ze nu een klassieke stoomcyclus aan. 

In de praktijk kunnen hiermee rendementen tot 55% gehaald worden. 

Zowel in de klassieke centrale als in de steg-centrale heeft men er alle voordeel bij om een zo 

laag mogelijke eindtemperatuur te hebben (hoger rendement). Bij warmtekrachtkoppeling (of 

WKK) streeft men naar een ‘nuttige’ eindtemperatuur. Het ‘nut’ is sterk afhankelijk van de 

plaatselijke omstandigheden: nood aan proceswarmte (fabriek Vandemoortele te Izegem), 

nood aan gebouwenverwarming (stadsverwarming Gent) … In de praktijk kunnen hiermee 

rendementen gehaald worden tot 54%. (Sommige producenten beweren dat ze een rendement 
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van 70% halen, maar ze vergeten dan rekening te houden met het verschil in kwaliteit tussen 

warmte-energie en elektriciteit27.)     (De Vos, blz. 33-42) 

4.1.1.2 Wat is het belang van deze bron? 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1.2.2.1 (blz. 4) zijn er slechts beperkte reserves aanwezig. 

Hoe lang we nog gebruik kunnen maken van deze reserves is afhankelijk van twee 

componenten: de hoeveelheid beschikbare reserve en de evolutie van het verbruik. Over geen 

van beide componenten bestaat echter zekerheid, wat aanleiding geeft tot discussies. 
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Figuur 23: Energiebronnen aan de basis van elektriciteitsopwekking in 1973 en in 2001 (in %) 

Bron: http://resourcescommittee.house.gov/Press/reports/energy/ieaegystat03.pdf 

Volgens de bovenstaande taartdiagrammen neemt het procentuele verbruik van olie af, ten 

voordele van aardgas. Steenkool blijft relatief gezien stabiel. (Aangezien de productie van 

elektriciteit echter stijgt, neemt het verbruik van steenkool in absolute cijfers wel toe). 

Een verklaring voor de populariteit van aardgas zou kunnen liggen bij het feit dat aardgas 

geen zwavel bevat. Er wordt dus geen SO2 geproduceerd wordt bij de verbranding. Ook de 

uitstoot van CO2 is lager dan bij steenkool en olie. Het probleem van de NOx-uitstoot blijft 

echter wel bestaan. Er ontstaat ook een bijkomend probleem, want hier wordt nu een ander 

broeikasgas geproduceerd, namelijk methaan. 

Verschillende landen (zoals Malta en Cyprus) halen nog 100% van hun elektriciteit uit 

fossiele brandstoffen. Andere landen maken dan slechts beperkt gebruik van deze bron; zo 

haalt Noorwegen bijvoorbeeld slechts 0,4% van zijn elektriciteit uit deze bron. België haalt 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 54

                                                 
27 Men zou namelijk nog een rendementsverlies lijden om die warmte om te zetten naar elektriciteit. 
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38,4% van zijn elektriciteit uit fossiele energie. (Deze gegevens zijn wel ietwat verouderd 

(2001), maar geven toch een goede indicatie. Er wordt nog verder op ingegaan in 

hoofdstuk5.) (nationmaster) 

4.1.1.3 Wat is de kostprijs ervan? 

Boesmans vermelde in zijn voordracht dat de kostprijs van een steg-centrale zich ergens 

tussen de 10 en de 20 € / MWh bevindt. Helaas gaf hij geen extra informatie over wat er 

allemaal in die prijs inbegrepen zit. Gaat het hier enkel over de marginale productiekosten of 

over de totale productiekosten? 

Een andere bron (in het vervolg aangeduid met ‘Nordic’) gaf volgende grafiek voor de 

kostprijs van de verschillende centrales: 
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Figuur 24: Vergelijking van de kostprijs tussen de centrales die met fossiele energie werken. 

Bron: http://www.norden.org/energi/sk/EconoQ090-003A.PDF 

Deze bron vermeld uitdrukkelijk de gebruikte hypotheses bij hun kostprijsvergelijking.28 

Daaruit kunnen we besluiten dat het over de totale productiekosten gaat. 

                                                 
28 Zo vermelden ze bijvoorbeeld dat er geen rekening gehouden werd met taksen of subsidies en een levensduur 
van 20 jaar verondersteld werd. 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 55



Hoofdstuk 4: Overzicht van de elektriciteitskostprijs in de verschillende sectoren 

Enkel de kosten voor de klassieke en de WKK-centrale werden gegeven. We maakten zelf een 

schatting van de kosten bij een steg-centrale. Hiervoor maakten we gebruik van volgende 

hypothesen: 

- De kapitaalkosten veronderstelden we gelijk aan de kapitaalkosten bij de andere 

centrales. We veronderstellen dus dat ze aan dezelfde rentevoet zullen kunnen 

lenen. (Zelfde termijn om af te betalen en zelfde risico) 

- De vaste kosten veronderstelden we iets hoger dan deze van een klassieke centrale. 

Een steg-centrale bestaat namelijk uit dezelfde onderdelen als een klassieke 

centrale, met nog enkel onderdelen extra. 

- De variabele kosten stelden we dan weer iets lager dan die van een WKK-centrale, 

aangezien ze een iets hoger rendement heeft. 

In het ampèrerapport vinden we volgende verhouding en evolutie van de kostprijs van fossiele 

brandstoffen: 

 1995 2010 2020 

Steenkool 0,79 0,78 0,80 

Aardolie 1,24 1,31 1,57 

Aardgas 1,00 1,22 1,47 

Tabel 10: Kostprijsverhouding en –evolutie van fossiele brandstoffen 

Bron: http://mineco.fgov.be/energy/ampere_commission/B.pdf 

We namen de prijs van aardgas in 1995 als referentiewaarde. 

Uit bovenstaande tabel kunnen we besluiten dat het puur economisch gezien het voordeligst 

zou zijn om met steenkool te werken. Dit strookt echter niet met de huidige sociale en 

politieke visie. We veronderstellen dus dat men voornamelijk met aardgas zal werken (nu en 

in de toekomst) aangezien dit goedkoper blijkt te zijn dan met aardolie te werken. 

Nu beschikken we over alle informatie om de drie scenario’s te kunnen opstellen. 

Kapitaalkosten. We veronderstellen dat de kapitaalkosten in het neutrale scenario constant 

blijven. In het pessimistische scenario veronderstellen we dat de kapitaalkosten lichtjes 
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stijgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat terroristische groeperingen die centrales 

saboteren. Ook in het optimistische scenario houden we deze kosten constant omdat we geen 

reden zien waarom die kosten zouden dalen. 

Vaste kosten.  

Klassieke centrales. In alle scenario’s veronderstellen we een zeer kleine daling van deze 

kosten. Het gaat hier namelijk over een mature techniek. 

Steg-centrales. In het neutrale scenario veronderstellen we een iets grotere daling van de 

kosten als bij de klassieke centrales. In het optimistische scenario veronderstellen we dezelfde 

kosten als in de scenario’s voor de klassieke centrales. De vaste kosten kunnen namelijk niet 

lager gaan dan deze van de klassiek centrales aangezien het dezelfde componenten bevat. In 

het pessimistische scenario stellen we dat de kost slechts evenveel daalt als bij de klassieke 

centrales. De techniek was dan blijkbaar al even volwassen als die van de klassieke centrales. 

WKK-centrales. De vaste kosten zijn hier reeds zodanig laag dat we veronderstellen dat er 

geen verdere daling kan plaatsvinden. Alle scenario’s geven dus hetzelfde resultaat. 

Variabele kosten 

Wat de gasprijs betreft nemen we aan dat deze in het neutrale scenario de evolutie van in tabel 

10 volgt. In het optimistische scenario veronderstellen we dat de prijs vanaf 2010 stabiel blijft 

tot 2030. We hebben dan een verhouding van 1,22 ten opzicht van nu. In het pessimistische 

scenario veronderstellen we dat de prijs nog meer stijgt dan voorzien, tot een verhouding 

gelijk aan die van aardolie, namelijk 1,57.  

Het rendement bekijken we per centrale afzonderlijk. 

Klassieke centrales. In het optimistische geval werden alle klassieke centrales gemoderniseerd 

waardoor ze een rendement van 45% behalen. In het neutrale geval wordt slechts een deel 

gemoderniseerd waardoor we een rendement van 40% bereiken. In het pessimistische geval is 

een andere technologie voordeliger geworden, waardoor men geen centrales meer 

moderniseert. We hebben dan een rendement van 30% 

Steg-centrales. In het neutrale scenario behalen ze een rendement van 55%. In het 

optimistische scenario ontdekt men nog een verbetering en geraakt men tot 59%. In het 
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pessimistische scenario zijn er veel centrales met een gebrekkige werking, waardoor maar een 

rendement van 50% behaald wordt. 

WKK-centrales. In het neutrale scenario behalen ze een rendement van 54%. We 

veronderstellen dat de schommelingen in de kosten maar half zo sterk zijn als bij de steg-

centrales aangezien er ook warmte geproduceerd wordt. We bekomen dan 56% in het 

optimistische scenario en 51,5% in het pessimistische scenario. 

4.1.1.4 Besluit 

0
10
20
30
40
50
60
70

K
la

ss
ie

k

St
eg

W
K

K

K
la

ss
ie

k

St
eg

W
K

K

K
la

ss
ie

k

St
eg

W
K

K

€ / MWh

kapitaalkosten
vaste kosten
variabele kosten

 

Optimistisch Neutraal Pessimistisch

Figuur 25: Kostprijsvergelijking van de verschillende installaties op fossiele energie, volgens 

de verschillende scenario’s. 

In alle scenario’s blijft de elektriciteit geproduceerd in een klassieke centrale duurder dan de 

elektriciteit uit de andere centrales. De gegevens kruiselings vergelijken (bijvoorbeeld steg 

optimistisch met WKK pessimistisch) kan echter niet zomaar! Er werd namelijk gebruik 

gemaakt van de aardgasprijs en die kan niet stijgen bij de ene centrale en dalen bij de andere! 

De productiekosten schommelen tussen de 30 en de 60  € / MWh. 

4.1.2 Nucleaire energie 

4.1.2.1 Wat verstaat men hier onder? 

Kernenergie krijgt men door een uraniumkern te splitsen, waardoor warmte ontstaat. Deze 

warmte wordt opgenomen door een koelvloeistof die de warmte overbrengt naar het water. 
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Er bestaan twee belangrijke types van reactoren: 

- de PWR of pressurized water reactor. Bij dit type reactor wordt water als 

koelvloeistof gebruikt. Het water wordt hierdoor omgezet naar stoom die direct 

naar de turbines wordt geleid. 

- de BWR of boiling water reactor. Deze techniek wordt gebruikt in de meeste 

Westerse kerncentrales. Bij dit type reactor wordt water onder druk door de reactor 

geleid naar een stoomgenerator. De geproduceerde stoom wordt nu naar turbines 

geleid. (Er is dus geen rechtstreeks contact tussen de stoom van in de reactor en de 

turbines.) (Gellynck, blz. 12) 

De voordelen van een kerncentrale zijn: 

- geen uitstoot van SO2, NOx en CO2 

- de lage prijs van de splijtstof 

- de hoge beschikbaarheid van een centrale (België is hier met zijn 91% 

wereldrecordhouder!) 

De nadelen van een kerncentrale zijn: 

- een kerncentrale is duur 

- een kerncentrale kan niet vlug gebouwd worden 

- gevaar voor catastrofes 

- stockeerprobleem van het radioactieve afval  

(De Vos, blz 49-52) 

4.1.2.2 Wat is het belang van deze bron? 

Momenteel is het belang nog redelijke hoog. Verschillende landen (zoals Litouwen en 

Frankrijk) halen tot 77% van hun elektriciteit uit deze bron. Andere landen maken dan totaal 

geen gebruik van deze bron. Voorbeelden daarvan zijn: Oostenrijk, Noorwegen, Portugal … 

België haalt het merendeel van zijn elektrische energie uit kernenergie, namelijk 59,3%. 

(nationmaster) 
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Dit zal echter afnemen naar de toekomst toe aangezien er enkel in Indië en China nog nieuwe 

centrales bijgezet worden. Ook het belang hiervan voor België zal naar de toekomst toe 

afnemen. In het Belgisch regeerakkoord van 7 juli 1999 werd namelijk bepaald dat ‘België 

zich zal inschrijven in een scenario waarbij de desactivering van de nucleaire centrales wordt 

aangevat, zodra ze veertig jaar oud zijn’. (Gellynck, blz. 6) 

 

Kernreactor Vermogen Datum ingebruikname Voorziene datum sluiting 

Doel 1 393 MW 15 februari 1975 2015 

Tihange 1 962 MW 1 oktober 1975 2015 

Doel 2 393 MW 1 december 1975 2015 

Doel 3 1.006 MW 1 oktober 1982 2022 

Tihange 2 960 MW 1 februari 1983 2023 

Doel 4 960 MW 1 juli 1985 2025 

Tihange 3 1.015 MW 1 september 1985 2025 

Totaal vermogen: 5.688 MW   

 

Tabel 11: Overzicht vermogen, data ingebruikname en data sluiting van de kernreactoren op 

Belgisch grondgebied. 

Bron: Ampère en Electrabel 

Kerncentrales maken 37% van het geïnstalleerde vermogen in België uit, maar aangezien ze 

quasi continu stroom leveren zijn ze goed voor 59,3% van de elektriciteitsproductie.  

4.1.2.3 Wat is de kostprijs ervan? 
Uit de ‘Nordic’-bron halen we de totale productieprijs. Deze bedraagt hier 30 € / MWh. Een 

deel van onze veronderstellingen zijn gebaseerd op de veronderstellingen die de Europese 

Commissie gebruikt heeft voor hun ‘World energy, technology and climate policy outlook’. 

Neutraal scenario. De nucleaire afbouw gaat door zoals gepland. Door de groeiende 

veiligheidseisen nemen de investeringen toe, waardoor ook de kosten stijgen. De kostprijs is 

nu 35 € / MWh. 

Optimistisch scenario. Er wordt een totaal nieuwe soort kerncentrale gebouwd. Deze is 

intrinsiek veiliger waardoor er geen extra investeringen nodig zijn naar veiligheid toe. Zowel 

de constructie- als de werkingskosten liggen 35 % lager dan de huidige prijs en bedragen nu 

19,5  € / MWh. 
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Pessimistisch scenario. Er gebeurt een ongeval/aanslag in Europa waardoor het gehele publiek 

zich tegen nucleaire energie verzet. De mensen zijn niet langer bereid om kernenergie te 

gebruiken. Er volgt een totale stopzetting. 

4.1.3 Zonne-energie 
4.1.3.1 Wat verstaat men hier onder? 
Er zijn twee methodes die toegepast worden om zonne-energie om te zetten naar elektriciteit: 

- de thermische omzetting 

- de fotovoltaïsche omzetting 

Bij de thermische omzetting wordt de zonne-energie eerst geabsorbeerd in een zwart lichaam 

en dan met een carnot-machine29 omgezet naar elektriciteit. Hiermee bereikt men echter 

slechts een rendement van 8 %. Om dit rendement te verhogen, maakt men gebruik van twee 

technieken: 

Men gebruikt concentrators om de energie te bundelen. Dit berust op hetzelfde principe als 

van een vergrootglas. De zon op zich kan geen takje doen branden, maar als je gebruik maakt 

van een vergrootglas krijg je dat takje wel aan het branden. Dankzij deze techniek bereikt men 

rendementen tot 86 %. 

De tweede techniek maakt gebruik van een selectieve absorber. Volgens de wet van Kirchoff 

is een goede straler ook een goede absorber. Als je er nu voor zorgt dat de straling met een 

hoge energetische waarde (uv en zichtbaar licht) goed geabsorborbeerd wordt en de straling 

met een lage energetische waarde (ir-licht) slecht, bekom je rendementen tot 52%. Je kunt een 

materiaal een selectieve absorber maken door er een gepaste coating-laag op te leggen. 

De techniek van de thermische omzetting heeft twee belangrijke nadelen: 

- Er wordt enkel gebruik gemaakt van de directe zonnestraling en niet van de 

diffuse. In landen zoals België is de diffuse straling echter belangrijker dan de 

directe straling. Het wordt dus best toegepast in zonnige landen. 

 

 

                                                 
29 Een carnot-machine maakt gebruik van een temperatuursverschil tussen de ene en de andere kant en zet dit op 
ideale wijze om naar arbeid. 
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- Men heeft hiervoor grote spiegels en een centrale toren nodig en het is dus 

esthetisch niet echt verantwoord. 

Bij de fotovoltaïsche omzetting wordt de zonne-energie rechtstreeks omgezet naar 

elektriciteit. De zonne-energie slaat een elektron los uit zijn vaste structuur. Dit elektron 

wordt dan gevangen aan één van de twee uitwendige contacten. 

Het voordeel van deze methode is dat er ook gebruik gemaakt wordt van de diffuse straling en 

dat het geïntegreerd kan worden in een gebouw. In industriële toepassingen kunnen er 

rendementen bereikt worden van ongeveer 15 %. (In labo’s haalt men tot 25 %, de ideale 

bovengrens ligt iets boven de 30 %.)  

(De Vos, blz. 81-103) 

4.1.3.2 Wat is het belang van deze bron? 

Het belang van deze bron is nog zodanig klein, dat hij meestal in de statistieken opgenomen 

wordt onder ‘andere’. Het is net zoals windenergie en waterkrachtenergie een duurzame vorm 

van energie. 

In afgelegen oorden is het soms te duur om een hoogspanningsabel te leggen. (Bijvoorbeeld 

in oasen in de Sahara, berghutten in de Alpen …) Op deze plaatsen kan zonne-energie de 

ideale oplossing zijn. (Ondanks de hoge kosten, zoals we direct zullen zien.) Indien ook        

’s avonds en ’s nachts elektriciteit nodig is, is stockeren van energie vereist. (De Vos, blz. 

107) 

4.1.3.3 Wat is de kostprijs ervan? 

Voor zonne-energie moet er rekening gehouden worden met de extra opbrengst ten opzichte 

van de niet-duurzame energiebronnen door de groenestroomcertificaten. Deze bedragen voor 

zonne-energie 150 € / MWh. 

In de ‘Nordic’-bron vinden we dat de kostprijs van zonne-energie zich ergens tussen de 400 

en 700 € / MWh bevindt. Boesmans vermelde in zijn voordracht dat de huidige prijs van 

zonne-energie nog boven de 400 € / MWh ligt, maar dat er een snelle prijsdaling bezig is. 
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Voor het pessimistische scenario gebruiken we de hoogste prijs die we gevonden hebben. We 

nemen dus een productiekostprijs van 700 € / MWh. Stel bijvoorbeeld dat er een nieuwe 

technologie op de markt komt die intensief gebruik maakt van silicium, dan zou de prijs van 

silicium daardoor sterk stijgen.  

In het neutrale scenario nemen we aan dat de prijs nog iets onder de huidige ondergrens zakt. 

We leggen de prijs dan vast op 350 € / MWh. 

In het rapport van de Europese Commissie vinden we dat de optimistische prijs 170 € / MWh 

zal bedragen tegen 2030.  

4.1.4 Waterkracht 

4.1.4.1 Wat verstaat men hier onder? 

Bij waterkrachtenergie wordt de gravitationele energie omgezet in mechanische arbeid en 

vervolgens in elektrische arbeid. We moeten een belangrijk onderscheid maken tussen 

grootschalige en kleinschalige projecten. De grootschalige projecten werken met 

stuwdammen, terwijl de kleinschalige projecten gebruik maken van hydromolens. De 

betekenis van het begrip ‘klein’ blijkt sterk te variëren van land tot land. In Europa varieert de 

grens van 1 MW tot 20 MW. 

Theoretisch zijn er rendementen van 100% mogelijk. 

(De Vos, blz. 117-121) 

4.1.4.2Wat is het belang van deze bron? 

Hydraulische energie of waterkracht is veruit de belangrijkste leverancier van duurzame 

energie. Nieuwe grootschalige projecten zijn echter politiek moeilijk haalbaar, wegens de 

vernietiging van watertransportwegen, woon- en/of natuurgebieden.  

Bij deze bron is Noorwegen echt de koploper! Meer dan 99% van hun elektrische energie 

komt namelijk uit hydraulische installaties. Andere landen maken dan slechts beperkt tot geen 

gebruik van deze bron. Cyprus en Malta halen bijvoorbeeld niets van elektriciteit uit 

waterkracht. Ook België maakt hier slechts beperkt gebruik van (0,6%). (nationmaster) 

Opgelet! Hydro-elektriciteit kan leiden tot dubbeltellingen. Sommige hydro-installaties 

worden namelijk gebruikt als opslagreservoir:  
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- tijdens daluren is elektriciteit goedkoop en wordt water opgepompt, 

- tijdens piekuren is elektriciteit duur en wordt de potentiële energie terug omgezet 

in elektrische energie. 

(De Vos, blz. 117-121) 

4.1.4.3 Wat is de kostprijs ervan? 

Ook voor waterkracht moet er rekening gehouden worden met de extra opbrengst ten opzichte 

van de niet-duurzame energiebronnen door de groenestroomcertificaten. Deze bedragen in 

Vlaanderen voor waterkrachtenergie 50 € / MWh. Enkel installaties die minder dan 10 MW 

aan vermogen hebben kunnen groenestroomcertificaten krijgen. 

De twee installaties van Coo die met opgepompt water werken komen dus niet in aanmerking 

voor GSC, evenals die van Lixhe en die van Monsin. (Zie bijlage E) 

Boesmans zei in zijn presentatie dat de kostprijs van elektriciteit uit waterkrachtcentrales in 

België zich tussen de 100 en de 250 € / MWh bevindt. In de ‘Nordic’-bron vinden we echter 

dat de kostprijs 37,5 € / MWh bedraagt.  

De verklaring is simpel. De ‘Nordic’-studie gaat namelijk over Duitsland, Finland, Zweden en 

Noorwegen die respectievelijk 0,1%; 18,7%; 99,3% en 50,8% van hun elektriciteit uit 

waterkracht halen. Deze drie laatste cijfers contrasteren sterk met de 0,6 % van België. 

Daardoor kunnen ze gebruik maken van extra ervaring, schaalvoordelen, … . Die landen 

hebben bovendien een gunstiger reliëf dan België om waterkracht te benutten. 

De investeringskosten bij kleinschalige projecten zijn veel kleiner dan die bij grootschalige 

projecten. Daarom veronderstellen we in België bij de kleinschalige projecten een 

productiekostprijs van 100 € / MWh en bij grootschalige projecten een productiekostprijs van 

200 € / MWh. 

 

We veronderstellen dat die productiekostprijs bij alle scenario’s dezelfde is voor de 

grootschalige projecten, aangezien het een mature technologie betreft en de markt reeds 

volledig verzadigd is. 

Voor de kleinschalige projecten stellen we in het optimistische scenario dat de 

productiekostprijs nog heel licht kan dalen. Er is namelijk hier en daar nog wel de 
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mogelijkheid om een hydromolen te plaatsen. We veronderstellen dat de productiekostprijs 

daalt tot 95 € / MWh. In de twee andere scenario’s blijft het op 100  € / MWh staan. 

4.2 Kostprijsvergelijking tussen alle behandelde sectoren. 

Nu zullen we, rekening houdend met alle gemaakte hypotheses een vergelijking maken van de 

kosten in de verschillende sectoren. Dit doen we aan de hand van een tabel, die je op de 

volgende pagina kan vinden. 

In deze tabel staan de GCS, de netto en de bruto kosten. De GCS is het bedrag aan 

groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh. Met de netto kosten bedoelen we de 

kosten na aftrek van de GCS. 

Laten we nu eerst eens kijken naar de bruto-productiekostprijzen. 

We veronderstellen dat de maximumprijs die je kunt krijgen 100 € / MWh is (Steenwege). 

Hieruit kunnen we besluiten dat zowel zonne-energie als grote waterkrachtcentrales steeds 

verlieslatend zijn. In het pessimistische scenario voor offshore windenergie wordt er ook 

verlies geleden. 

De winst bij de kleine waterkrachtcentrales en offshore zonne-energie is te klein om daar echt 

op te rekenen. 

We veronderstellen dat de minimumprijs die je op een bepaald moment kan krijgen 10 € / 

MWh is (Steenwege). Bij deze prijs maken alle producenten verlies. 

Mocht dit inderdaad de gemiddelde prijs zijn, dan zou er van de energiemarkt in België niet 

meer veel overblijven. In Bijlage E vinden we echter dat de geproduceerde elektriciteit in 

België voor 59,3% uit nucleaire energie en voor 38,4% uit fossiele energie komt. Deze 

moeten dus een positief resultaat boeken. 
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Figuur 26: Kostprijsvergelijking tussen alle behandelde sectoren voor de verschillende 

scenario’s. (bruto kosten – GSC = netto kosten)30 

Stel dus bijvoorbeeld dat de elektriciteitsproductieprijs 70 € / MWh bedraagt (grijze 

stippellijn), zodanig dat zowel de nucleaire als alle fossiele bronnen een positief resultaat 

opleveren. We merken dan dat enkel onshore windenergie nog een positief resultaat oplevert 

en dus competitief is! 
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Nu zullen we eens een kijkje nemen naar de netto-productiekostprijzen. Nu zijn er dus wel 

extra steunmaatregelen voor de duurzame energiebronnen. 

Als we nu terug dezelfde maximumprijs van 100 € / MWh nemen merken we dat de grote 

waterkrachtcentrales nog steeds verlies lijden. Enkel in het optimistische geval is zonne-

energie dan winstgevend. 

Als we kijken naar de minimumprijs van 10 € / MWh merken we dat alleen de windenergie 

kan overleven. (Behalve in het pessimistische scenario de offshore windenergiesector niet). 

Als we nu kijken naar de stippellijn die de prijs van 70 € / MWh weergeeft, merken we dat de 

steun die de zonne-energiesector krijgt nog niet voldoende is om het rendabel te kunnen 

maken. 

 

4.3 Besluit 

Als de hypotheses die we gemaakt hebben kloppen, is onshore windenergie zelf zonder extra 

maatregelen rendabel en in staat om te concurreren met de conventionele energiebronnen. Er 

bestaan dus geen economische redenen om geen windturbines te installeren. Veel producenten 

van elektriciteit willen dit dan ook doen, maar krijgen heel vaak geen toestemming. (Zie ook 

hoofdstuk 5.2, blz. 79, de procedure voor het bouwen van een windturbine in België) 

Offshore windenergie kan nog extra steunmaatregelen gebruiken, maar zou zelf competitief 

zijn indien de maatregelen gehalveerd zouden worden. Dit is dus goed nieuws voor het 

project op de Thorntonbank. Als de nieuwe regering bijvoorbeeld minder enthousiast is over 

groene stroom en besluit het gegarandeerde minimumtarief te verlagen, kunnen ze er toch nog 

geld aan verdienen. 

Ook de kleine waterkrachtcentrales zijn competitief, op voorwaarde dat ze de hulp krijgen de 

ze nu hebben. De grote waterkrachtcentrales zijn niet competitief, maar dit moeten we 

relativeren. België is namelijk niet het ideale land voor deze vorm van energie en andere 

landen kunnen dus veel goedkoper produceren. De grote waterkrachtcentrales in België 

dienen trouwens als opslagcapaciteit en worden ingeschakeld op piekmomenten, wanneer de 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 67



Hoofdstuk 4: Overzicht van de elektriciteitskostprijs in de verschillende sectoren 

prijs dus hoog is. Ze worden uitgebaat door Electrabel die nood heeft aan back-upcapaciteit 

voor mochten zich ergens problemen voordien. Electrabel kan het verlies dat ze hier maken 

compenseren met de winst die ze elders maken. 

Zonne-energie komt nog een groot stuk achter en scoort enkel goed in het optimistische 

scenario. Het is vanzelfsprekend zeer gevaarlijk om te veronderstellen dat dit scenario zal 

uitkomen en al je geld in zonnepanelen te steken. 

Dit geldt wel alleen maar onder de voorwaarde dat de hypothesen die we gemaakt hebben 

kloppen! Aangezien er goed geld te verdienen valt in de elektriciteitssector wordt heel veel 

informatie angstvallig geheimgehouden. Zo willen buitenlandse producenten hun prijs niet 

meedelen aan elia. Ze vrezen namelijk dat hun prijzen dan zouden uitlekken naar Electrabel 

die vroeger de taak uitvoerde die elia nu heeft. (Steenwege) 

Het kan dus zijn dat sommige van onze veronderstellingen niet zo realistisch zijn als dat 

we gehoopt hadden. Dit zijn dus enkel richtlijnen en geen wetmatigheden! 

 

 

Nu we de prijzen kennen van elektriciteit uit de verschillende bronnen kunnen we een kijkje 

nemen naar de huidige situatie in Europa. Welke landen maken reeds gebruik van 

windenergie, hoeveel vermogen staat daar reeds opgesteld, zijn er politieke beslissingen ter 

ondersteuning van windenergie … ? 
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In dit laatste hoofdstuk zullen we een kijkje nemen naar de situatie van windenergie in 

Europa. Hiervoor kijken we eerst naar Europa in zijn geheel. Daarin bespreken we twee 

zaken:  

- Welke landen van Europa beschikken over veel wind en hoeveel vermogen is er 

reeds geïnstalleerd. 

- Welke politieke maatregelen werden genomen ter ondersteuning van windenergie. 

Daarna kijken we naar verschillende landen en bespreken daar de huidige situatie en het 

politiek beleid. We beginnen met België en gaan dan, in volgorde van het geïnstalleerde 

vermogen, de drie belangrijkste landen van Europa af. 

5.1 Europese Unie 

Aangezien op 1 mei 2004 de Europese Unie zal uitbreiden, zullen we ook de tien bijkomende 

landen in beschouwing nemen. Het gaat over: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 

Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. 

Ook Noorwegen, Oekraïne, Roemenië, Turkije en Zwitserland zullen we vermelden omwille 

van hun geografische ligging. 

In bijlage E vind je voor al deze landen een tabel met daarin een overzicht van de 

energiebronnen die ze gebruiken. Je vindt er ook hoeveel elektriciteit ze produceren, 

consumeren, importeren en exporteren. 

5.1.1 Huidige situatie 

Welke landen hebben de beste mogelijkheden om met windenergie te werken? 

Vanzelfsprekend die landen, die over de grootste gemiddelde windsnelheden beschikken. Die 

windsnelheden kun je aflezen op een kaart van Europa met isopleten. Isopleten zijn lijnen van 

gelijke gemiddelde windsnelheden.  



Hoofdstuk 5: De situatie in Europa 

Hier heeft men de wind gemeten op 50 meter hoogte. Het is dus een onderschatting aangezien 

de naafhoogte tegenwoordig tot 100 meter hoog is (figuur 12, hoofdstuk 2). Helaas zijn deze 

gegevens slechts voor enkele landen beschikbaar. 

De kaart werd aangevuld met de geïnstalleerde vermogens aan windenergie eind 2003 in de 

EU-15 landen31. Van de drie belangrijkste landen werd het vermogen vetjes weergegeven.  

Op deze kaart zien we dat het aan de kust het hardst waait. Enkele landen beschikken over 

heel hun grondgebied over een gunstige windstroom. De meest windrijke landen zijn de 

Balkanlanden, Engeland en Ierland. 

Volgens deze figuur was er eind 2003 reeds 68 MW geïnstalleerd in België. In hoofdstuk 

5.2.1, blz. 78 zullen we zien dat dit ongeveer correct is. 

 

m / s Beschut 
terrein 

Open vlakte Kustzone Open zee Heuvels 

 > 6,0 > 7,5 > 8,5 > 9,0 > 11,5 
 5,0 – 6,0 6,5 – 7,5 7,0 – 8,5 8,0 – 9,0 10,0 – 11,5 
 4,5 – 5,0 5,5 – 6,5 6,0 – 7,0 7,0 – 8,0 8,5 – 10,0 
 3,5 – 4,5 4,5 – 5,5 5,0 – 6,0 5,5 – 7,0 7,0 – 8,5 
 < 3,5 < 4,5 < 5,0 < 5,5 < 7,0 
  > 7,5    
  5,5 – 7,5    
  <5,5    

Legenda van figuur 27 (zie volgende bladzijde) 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Met de EU-15 landen bedoelen we die landen, die reeds vóór 1 mei 2004 tot de EU behoorden. 
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Figuur 27: Kaart van Europa met isopl
geïnstalleerd verm

Bron:  http://www.wind

http://www.ewea.org/do

We merken dat de hoeveelheid geïn

gemiddelde windsnelheid in dat land.

kunnen we volgende zaken opmerken: 

Soetkin Deroose 

                                                 
32 De legenda vind je op de vorige bladzijde. 
Lux.
22
 

Oostenrijk
415 

Italië
904 

Griekenland
375 

 

eten (gemiddelde windsnelheid op 50 meter hoogte) en 
ogen (in MW) per land eind 200332 

power.org/en/tour/wres/euromap.htm en 

cuments/europe_windata_jan20041.pdf 

stalleerd vermogen niet enkel afhankelijk is van de 

 Als we bijvoorbeeld Frankrijk vergelijken met Italië 
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- Frankrijk heeft een gunstiger windklimaat dan Italië. 

- Frankrijk heeft een groter grondgebied dan Italië. 

Toch heeft Italië ruim drie keer meer vermogen aan windturbines opgesteld staan.  

De oorzaak hiervan ligt ongetwijfeld bij de politieke en economische verschillen tussen die 

landen. Vooraleer we de politieke beslissingen behandelen, geven we nog vlug even de 

geïnstalleerde capaciteiten van de andere landen. 

Land Geïnstalleerde capaciteit 

eind 2003 (MW) 

Land Geïnstalleerde capaciteit eind 

2003 (MW) 

Noorwegen 101 Estland 3 

Oekraïne 57 Slowakije 3 

Polen 57 Cyprus 2 

Letland 24 Roemenië 1 

Turkije 19 Litouwen 0 

Tsjechië 10 Malta 0 

Zwitserland 5 Slovenië 0 

Hongarije 3   

Tabel 12: Geïnstalleerde capaciteit (MW) aan windenergie eind 2003 van de nieuwe EU 

landen en de niet-EU landen 

Bron: http://www.ewea.org/documents/europe_windata_jan20041.pdf 

De EWEA komt zo aan een capaciteit van 28.706 MW voor alle beschouwde landen samen. 

De drie belangrijkste landen op vlak van windenergie (Duitsland, Spanje en Denemarken) 

hebben samen 23.921 MW, dit is maar liefst 98 % van dit totale vermogen. 

5.1.2 Politiek beleid 

Over het politiek beleid van Europa ten opzichte van duurzame energie kan een volledige 

thesis geschreven worden. Daarom zullen we hier slechts oppervlakkig enkele belangrijke 

onderwerpen aanraken. 
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Europa streeft vier doelstellingen na in hun politiek over energie. 

- De normen van Kyoto halen. (Een vermindering van 8% van de CO2-uitstoot 

tussen 2008-2012 in vergelijking met 1990.) 

- Het aandeel van energie uit RES (Renewable Energy Sources) verdubbelen. (Van 

6% naar 12% van de bruto binnenlandse productie tegen 2010) 

- De efficiëntie van energie verbeteren. (Stijging met 18% tegen 2010 ten opzichte 

van 1995.) 

- Continuïteit van de energievoorziening verzekeren. 

Hoe wil ze dit nu nastreven? 

- Witboek: Een energiebeleid voor de Europese Unie (1995)  

- Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan (1997) 

- Groenboek: Op weg naar een Europese strategie voor een continue 

energievoorziening (2000) 

- Ontwerpen van Richtlijnen 

- Ondersteuningsprogramma’s 

In uitvoering van het Kyoto protocol en de wereldklimaatconferenties werd op 27 september 

2001 een Europese richtlijn uitgevaardigd. In het kader van deze richtlijn waren de lidstaten 

verplicht om een nationaal streefdoel vast te leggen over de toekomstige consumptie van 

energie uit RES. De richtlijn geeft ook indicaties over welk percentage de lidstaten zouden 

moeten nastreven. Deze percentages vind je in de onderstaande figuur. 

Indien deze streefdoelen bereikt worden, zou het aandeel van RES van 14 % in 1997 

toenemen naar 22% in 2010. (Europese Unie) 
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Figuur 28: Overzicht doelstellingen van de EU-15 i.v.m. vermindering broeikasgassen en 

aandeel RES tegen 2010. Vergelijking met aandeel RES in 2001. 

Bron: Europese Unie en Federale diensten voor het leefmilieu.  

Een ander belangrijk punt zijn de groenestroomcertificaten. In december 1998 werd het 

concept van het systeem van deze certificaten (Renewable Energy Certificate System) 

voorgesteld en in 2002 ging het internationaal van start. De Europese Commissie stelde een 

raamwerk op, zodanig dat de certificaten naar de toekomst toe internationaal verhandelbaar 

zijn. We zullen in de volgende hoofdstukken zien hoe de verschillende landen dit ingevoerd 

hebben. 
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In hoofdstuk 1.2.2.1 (blz. 5) werd al kort iets vermeld in verband met het Kyoto-protocol. 

Hier zullen we nu iets verder op ingaan.  

Op 4 februari 1991 heeft de Raad van Europa toestemming gegeven aan de Europese 

Commissie om in naam van de Europese Gemeenschap deel te nemen aan de 

onderhandelingen over het Raamverdrag van de Verenigde Naties betreffende de 

klimaatverandering. Dit verdrag van New York kan als een succes beschouwd worden. Het 

heeft namelijk het publiek in de gehele wereld bewust gemaakt van de problemen die zich 

kunnen voordoen bij een klimaatverandering. 

Pas op 11 december 1997 werd in Kyoto het protocol van Kyoto aangenomen.  

Het protocol van Kyoto heeft betrekking op de volgende zes broeikasgassen: 

- koolstofdioxide (CO2) 

- methaan (CH4) 

- stikstofoxydule (N20, lachgas) 

- fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) 

- perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) 

- zwavelhexafluoride (SF6) 

De lidstaten van de Unie moeten samen hun uitstoot van broeikasgassen, tussen 2008 en 

2012, met ten minste 8% terugdringen. De doelstellingen per land werden reeds opgenomen 

in figuur 27. 

5.2 België 

In bijlage F vind je tabellen met alle productie-installaties van elektriciteit in België. 

5.2.1 Huidige situatie 

België heeft een pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling van de windenergiesector. België 

realiseerde immers het eerst onshore windturbinepark van de Europese Unie. Het gaat hier 

over het windturbinepark van Zeebrugge. Door de geringe publieke en private interesse kon 

deze pioniersrol niet omgezet worden in de ontwikkeling van een nieuwe industriële sector 

zoals in Denemarken, Duitsland en Spanje. (Autrique, studiedag 24/10/02)  
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Ook voor België bestaat een kaart met isopleten, maar deze windsnelheden werden gemeten 

op 10 meter hoogte en zijn daarom niet realistisch. (De Vos, blz. 67) 

Op de volgende figuur zie je de evolutie van het vermogen (MW) en de productie (GWh) van 

1997 tot 2003 in Vlaanderen. We merken dat het vermogen op 6 jaar tijd vertienvoudigd is. 

Wat ook opvalt, is dat het vermogen in 2002 niet veel toenam, maar de productie wel. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben. Zo kan bijvoorbeeld de beschikbaarheid sterk toegenomen 

zijn in 2002. Het kan echter ook zijn dat er eind 2001 veel turbines gezet werden, die pas 

vanaf 2002 konden beginnen produceren. 
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Figuur 29: Evolutie vermogen (MW) en productie (GWh) in Vlaanderen tussen 1997 en 2003 

Bron: http://www.ode.be/frameredir.asp?page=wat 

Volgens deze bron beschikte Vlaanderen in 2003 over 50 MW windturbines. Dit blijkt echter 

wat overdreven als we het vergelijken met andere bronnen.  

Vergelijken we dit bijvoorbeeld met de lijst van productie-installaties waaraan 

groenestroomcertificaten worden toegekend. Op basis van deze lijst kunnen we bepalen 

hoeveel windenergie geïnstalleerd is in Vlaanderen en waar. 

Onderstaande tabel geeft de situatie weer zoals het was op 31 maart 2004. De installaties van 

5 kW namen we niet op in de tabel wegens hun te geringe belang. 
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plaats turbines 
 
 

aantal 
turbines 

 

vermogen per 
windturbine 

(MW) 

totaal 
vermogen 

(MW) 
Zeebrugge 12 0,4 4,8 
Zeebrugge 10 0,2 2 
Zeebrugge 1 0,6 0,6 
Kapelle op den Bos 3 0,4 1,2 
Hasselt 3 0,4 1,2 
Schelle 3 1,5 4,5 
Kasterlee 1 0,66 0,66 
Kallo 1 0,6 0,6 
Middelkerke 1 0,66 0,66 
Brugge 7 0,6 4,2 
Brugge 5 0,6 3 
Brugge  2 0,6 1,2 
Eeklo 1 1,8 1,8 
Eeklo 1 1,8 1,8 
Eeklo 1 0,6 0,6 
Rodenhuize 2 2 4 
Zeebrugge 2 0,6 1,2 
Eeklo 1 1,8 1,8 
Zedelgem 1 1,8 1,8 
Halle 1 1,6 1,6 
Middelkerke 1 0,9 0,9 
Wondelgem 2 2 4 
Totaal 62  44,12 

Tabel 13: Windturbines in Vlaanderen: plaats, vermogen en aantal (31/03/04) 

Bron: vreg 

 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de locatie van deze windturbines, hebben we ook een 

kaart van Vlaanderen gemaakt. Op deze kaart zie je hoeveel MW er geïnstalleerd is per 

provincie. 
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Figuur 30: Kaart van Vlaanderen met de geïnstalleerde vermogens van windturbines (in MW) 

Bron: vreg 

Ondanks de minder gunstige winden in Wallonië, staan ook daar heel wat turbines opgesteld. 

Zo stond er eind 2003 reeds 21,5 MW opgesteld. Voorbeelden van parken in Wallonië zijn 

Perwez (3 x 1,5 MW), Villers-le Bouillet (6 x 1,5 MW) en Roche-en-Ardenne (4 x 1,5 MW). 

(Daras) (Een volledige lijst is helaas niet beschikbaar.) 

Wij komen dus aan een totaal vermogen van 66 MW eind 2003, wat niet zo veel afwijkt van 

de 68 MW die op bladzijde 71 vermeld staat. 

We zullen hier ook nog iets extra vertellen over een toekomstig project, namelijk dat van op 

de Thorntonbank.  

“Het project op de Thorntonbank gaat uit van C-Power, een consortium waarin vijf Belgische 

bedrijven en een internationale partner zijn vertegenwoordigd: de waterbouwgroep Dredging 

International, het intercommunaal energiedistributiebedrij Interelectra, de Belgische 

windturbinefabrikant Turbowinds, de Waalse openbare investeringsmaatschappij Socofe, de 

Waalse milieuholding Ecotech en de Europese groep SIIF Energies.” (C-Power) 

Wegens de relatief kleine oppervlakte van de Belgische territoriale zee en het grote aantal 

beperkende factoren, zijn het aantal mogelijke locaties voor offshore windenergieparken sterk 

gelimiteerd. Voorbeelden van die beperkende factoren zijn onder andere: de 

zandwinningsgebieden, de militaire zones, gasleidingen, natuurgebieden, zeevaartroutes … 

(Timmermans, studiedag 13/11/03) 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 78



Hoofdstuk 5: De situatie in Europa 

Als er met al deze beperkingen rekening gehouden wordt, is er naast de Thorntonbank geen 

plaats meer voor andere offshore windparken in België. 

C-Power diende een aanvraag in om 60 turbines van 3,6 tot 5 MW te plaatsten op de 

Thorntonbank. Dit is samen 216 tot 300 MW. Deze bank ligt 27 tot 30 kilometer voor de kust 

van Knokke-Heist. Het park zou uit twee delen bestaan, een eerste deel uit 24 turbines en een 

tweede deel uit 36. 

Om een windturbine te mogen plaatsen moet je eerst een aantal wettelijke procedures 

doorlopen. De belangrijkste daarvan zijn: 

- Domeinconcessie aanvragen (10 maanden) 

- Milieuvergunning en – machtiging (8 tot 12 maanden) 

- Stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor de kabels 

- Vergunning aanvragen voor de netwerkkoppeling 

(Timmermans, studiedag 13/11/03) 

Op onderstaande figuur wordt de inplanting van de windturbines binnen het concessiegebied 

weergegeven. Je kunt er ook enkele beperkende factoren op zien waar rekening mee moest 

worden gehouden. 

Soetkin Deroose Universiteit Gent 79



Hoofdstuk 5: De situatie in Europa 

 

Figuur 31: De inplanting van de windturbines binnen het concessiegebied op de 

Thorntonbank. 

Bron: www.c-power.be 

Op 15 april 2004 heeft federaal minister voor de Noorzee, Johan Vande Lanotte de bouw- en 

exploitatievergunning afgeleverd. Hierdoor kan de bouw van de turbines beginnen. De eerste 

zes windturbines zouden tegen de zomer van 2005 stroom moeten leveren. (De Morgen) 

Tegen 2006 zouden dan de volgende 18 turbines van deelgebied A er moeten staan, evenals 

het transformatorplatform. Tegen 2007 zouden dan ook de turbines van deelgebied B er 

moeten staan. (C-Power) 

5.2.2 Politiek beleid 

Er is een duidelijk onderscheid tussen de federale en regionale bevoegdheden op vlak van 

energie. 
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FEDERAAL REGIONAAL 

Prijs Rationeel energiegebruik 

Grote infrastructuurwerken Openbare gasdistributie 

Nucleaire brandstofcyclus Hernieuwbare energie (!behalve offshore 

wind!) 

Elektriciteitstransport > 70 kV Elektriciteitsdistributie < 70 kV 

Tabel 14: Bevoegdheden op vlak van energie 

Bron: Draeck, studiedag 04/11/03 

Ontwikkelingen op het Belgisch-federaal vlak: 

Op 29 april 1999 werd de CREG opgericht. Dit is de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas. De CREG heeft twee belangrijke opdrachten: een raadgevende taak 

ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een algemene taak van toezicht en controle op de 

toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. (CREG) 

Er werd ook een fonds opgericht voor rationeel energiegebruik (REG). Dit fonds wordt 

gespijsd door Electrabel en SPE die de kost doorrekenen aan de klant. (Dit vind je terug op je 

energiefactuur). Per kWh geproduceerd uit groene stroom kreeg de producent 1 Belgische 

frank. Omgerekend is dit ongeveer 25 € / MWh. 

In 1998 kwam er op initiatief van minister Van Rompuy een studie die de belemmeringen 

moest nagaan van de ontwikkeling van groene stroom. Als gevolg van deze studie werd er een 

extra groen frank toegekend voor elektriciteit en waterkracht. 

In augustus 2002 kwam er een koninklijk besluit die de minimumterugkoop van GSC 

vastlegde.  

Op de federale ministertop van 20 en 21 maart 2004 te Raversijde werd het actieplan 

voorgesteld om de Kyoto-normen te halen. De belangrijkste maatregel die werd voorgesteld 

om die normen te halen is de bouw van een reusachtig windturbinepark in de Noordzee. 

De regering gelooft nu dat tegen 2010 privé-investeerders voldoende parken zullen bouwen 

zodat een vermogen van 2.000 MW wordt gehaald. Dit is 7 tot 9 maal het C-Power project! 

Zoals we echter al vermeldden is de plaats in het Belgische stuk van de Noordzee beperkt. 
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Daarom zouden de turbines moeten gebouwd worden in 30 meter diep water. (De standaard) 

Uit hoofdstuk 2.4 (blz. 20) weten we echter dat zoiets tot op vandaag nog niet bestaat. 

In hoofdstuk 3.1.2 (blz. 40) stelden wij ons optimistisch scenario voor windenergie voor. Wij 

kwamen echter aan een maximaal vermogen van 1.000 MW. Het zou natuurlijk kunnen zijn 

dat wij niet optimistisch genoeg durfden zijn, maar een verschil van een factor twee getuigt 

volgens ons van overdreven optimisme bij de ministers.  

Tenzij de ministers natuurlijk door het vuur zouden gaan om de kyoto-doelstellingen te 

behalen. In de derde editie van de Belgische ‘National Communication on Climate Change’ 

werd berekend welke maatregelen men hiervoor zou moeten nemen. Men zou hiervoor een 

speciale belasting moeten opleggen aan alle sectoren (energie, productie, transport …). Deze 

belasting zou 20,3 € / ton CO2 moeten bedragen. Dit is dus een internalisering van de externe 

kosten.  

Dit zullen we het super-optimistische scenario noemen. 

Als we bijvoorbeeld kijken naar een klassieke aardgascentrale met een rendement van 40 %, 

weten we uit de cursus van De Vos dat deze verantwoordelijk is voor 0,585 ton CO2-uitstoot 

per MWh. Als we dit vermenigvuldigen met de belasting van 20,3 € / ton CO2, bekomen we 

een belasting van ongeveer 12 € / MWh. In hoofdstuk 4.1.1.3 (blz. 54) zagen we dat de 

productieprijs van elektriciteit uit een klassieke gascentrales in het neutrale scenario 53 € / 

MWh bedraagt. De totale kostprijs wordt dan 65 € / MWh. De kostprijs van elektriciteit uit 

onshore windenergie in het optimistische scenario bedraagt 40 € / MWh (zie blz. 49) en zou 

dus veel voordeliger zijn. 

Indien deze belasting doorgevoerd zou worden, zou er misschien wel 20 % van de 

elektriciteitsproductie uit windenergie kunnen komen.  

Ontwikkelingen Vlaams niveau. 

In het Vlaams regeerakkoord van 1999 werden belangrijke besluiten genomen voor de 

energiemarkt. Het gaat over de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, de invoering van de 

GSC en de bepaling van de boetes voor de producenten waarvan het opgelegde aandeel van 

hun elektriciteit niet uit RES komt.  

Soetkin Deroose Universiteit Gent 82



Hoofdstuk 5: De situatie in Europa 

Sinds 1 januari 2002 is iedere elektriciteitsleverancier verplicht om een minimumaandeel van 

zijn verkoop aan eindafnemers te halen uit hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. Dit 

minimumaandeel bedraagt 0,8 % in 2002; 1,2 % in 2003, 2,0 % in 2004 en zal verder 

toenemen tot 6% in 2010. De leverancier zal jaarlijks vóór 31 maart een aantal 

groenestroomcertificaten moeten inleveren bij de vreg (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de 

Elektriciteits- en Gasmarkt). Het aantal in te leveren certificaten komt voor iedere leverancier 

overeen met het minimumaandeel aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in zijn 

totale elektriciteitslevering aan eindafnemers tijdens het voorbije jaar.  

Een leverancier kan aan deze verplichting voldoen door zelf elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen te produceren en dus groenestroomcertificaten te verdienen ofwel door 

groenestroomcertificaten aan te kopen op de markt. Het groenestroomcertificaat kan immers 

apart verkocht worden van de elektriciteit waarvoor het werd verkregen. 

Indien een leverancier niet kan voldoen aan de verplichting van een minimumaandeel 

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zal hij een boete moeten betalen in verhouding 

met het aantal groenestroomcertificaten dat hij te kort komt. Deze boete bedraagt 75 euro per 

ontbrekend certificaat op 31 maart 2003 en 100 euro per ontbrekend certificaat op 31 maart 

2004. Vanaf 31 maart 2005 wordt de boete bepaald op 125 euro per ontbrekend certificaat. 

Jammergenoeg bestaat er geen plan (of wordt die toch niet gecommuniceerd) voor de waarde 

van de boetes en voor de gegarandeerde minimumprijzen van GSC op lange termijn, wat voor 

veel onzekerheid zorgt bij de (potentiële) investeerders van windenergie. 

Sinds 1 juli 2003 is de Vlaamse energiemarkt volledig geliberaliseerd.  

(Derde, studiedag 18/11/03) 

Voorlopig is de distributie van hernieuwbare energie in België geproduceerd nog steeds 

gratis. Europa vindt echter dat buitenlandse groene stroom zo gediscrimineerd wordt. Daarom 

moet de volgende Vlaamse regering een andere subsidieregeling uitwerken. (De Morgen) 

5.3 Duitsland 

5.3.1 Huidige situatie 

Duitsland haalt 4,2 % van zijn elektriciteit uit waterenergie, 61,8 % uit fossiele energie,      

29,9 % uit nucleaire energie en 4,1% uit ‘andere’ energie. Onder die ‘andere’ energie zit de 

14.609 MW aan turbines (zie paragraaf 5.1.1, blz. 69). 
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De Duitse regering schat dat het toekomstige windpotentieel zich ergens tussen de 20.000 en 

de 25.000 MW zal bevinden tegen het jaar 2030. Ze hebben aangekondigd dat ze in de 

Noordzee 22 windparken willen plaatsen en in de Oostzee 7. 

Voor 26 van die windparken ligt de locatie reeds vast. 

 

Figuur 32: De geplande offshore windparken in Duitsland 

Bron: http://www.solarenergie.com/solarzeitung/windenergie/Offshore7-02.html 

In 2001 installeerde Duitsland 2.659 MW aan windturbines. Dit is zowel nationaal als 

internationaal het recordaantal geïnstalleerd vermogen aan windturbines in 1 jaar tijd in een 

land. (eia) 

Ondanks het feit dat Duitsland wereldleider is op vlak van het geïnstalleerde vermogen, slaagt 

het er niet in die positie ook in te nemen op de markt van de windturbineproductie. (zie tabel 

1, blz. 6). De belangrijkste Duitse producent is Enercon. Er zijn ook nog twee kleinere Duitse 

spelers op de markt: Nordex en REpower. 

5.3.2 Politiek beleid 

Duitsland wil tegen 2010 5 à 6 % van zijn energie uit RES halen en tegen 2050 zelf                

50 %. (Sorensen, studiedag 24/10/02) 

Duitsland hanteert een systeem van gereguleerde terugkoop en vrijwillige certificatenhandel. 

Ze maken een onderscheid naar technologie en naar windregime (een gebied met veel wind 

krijgt een kleinere vergoeding). De eerste jaren krijgen de producenten een vergoeding van 90 

€ /MWh, na een tijdje verlaagt dit naar 61,9 € / MWh. Deze vergoeding ontvangen ze 
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naargelang de opbrengst die ze behalen in de eerste vijf jaar, gedurende minimaal 5 jaar en 

maximaal 20 jaar. 

Met deze regeling stimuleren ze de spreiding van de turbines over het hele land, ook de 

windarme locaties. Deze regeling is zeer kosteffectief en zeer succesvol.  

(Derde, studiedag 18/11/03) 

5.4 Spanje  

5.4.1 Huidige situatie 

Spanje haalt 18,2 % van zijn elektriciteit uit waterenergie, 50,4 % uit fossiele energie, 27,2 % 

uit nucleaire energie en 4,2% uit ‘andere’ energie. Onder die ‘andere’ energie zit de 6.202 

MW aan turbines (zie paragraaf 5.1.1, blz. 71). 

Spanje wil tegen 2010 niet minder dan 9.000 MW aan windenergie hebben (awea) en 

verwacht dat tegen 2012 één vierde van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zal komen. 

(elia) 

De belangrijkste Spaanse producent van windturbines is Gamesa. 

5.4.2 Politiek beleid 

In 1993 had Spanje nog maar 52 MW aan windenergie opgesteld staan. Dit nam echter 

spectaculair toe, toen de regering besliste een gegarandeerde minimumprijs uit te betalen 

tijdens de eerste vijf jaar. (awea) 

Spanje overweegt om de subsidies voor hernieuwbare energiebronnen te schrappen, omdat de 

sector het zo goed doet. De Spaanse minister voor energie verklaarde in oktober 2002 dat de 

wind-, biomassa- en waterkrachtcentrales sterk genoeg staan om de competitie van de open 

markt aan te kunnen. 

De minister staat wel achter het systeem van groene certificaten onder het Renewable Energy 

Certificate System. (elia) 
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5.5 Denemarken 

5.5.1 Huidige situatie 

Denemarken wordt dikwijls als referentiepunt gebruikt op het gebied van windenergie. 

Gedurende de jaren 80 en begin de jaren 90 werden 12.500 windturbines geproduceerd in 

Denemarken, waarvan er 9.000 geëxporteerd werden. (D’hondt, blz 37) Grote Deense 

producenten zijn onder andere Vestas en NEG Micon. 

Denemarken haalt 0,1 % van zijn elektriciteit uit waterenergie, 82,7 % uit fossiele energie en 

17,2 % uit ‘andere’ energie. Onder die ‘andere’ energie zit de 3.110 MW aan turbines (zie 

paragraaf 5.1.1, blz. 71). 

Merk op dat Denemarken geen gebruik maakt van nucleaire energie. 

In 2001 haalde Denemarken 12,6 % van zijn energie uit de windenergie. (eia)  

In april 2003 had Denemarken reeds 233 MW offshore windenergie staan. Dit is meer dan 

80% van de totale offshore windenergie die reeds geïnstalleerd was. Ze waren ook het eerste 

Europese land die een offshore turbine zette (in 1995, te Vindeby). (Beurskens & Noord) 

Denemarken heeft hoogspanningskabels naar Duitsland, Zweden en Noorwegen. Vooral de 

kabels naar Zweden en Noorwegen spelen een belangrijke rol om het elektriciteitsaanbod in 

Scandinavië uit te balanceren. Noorwegen haalt 99% van zijn elektriciteit uit waterkracht. In 

periodes van droogte exporteert Denemarken dan heel wat van zijn energie naar Noorwegen. 

In de regenachtige periodes gebeurt dan het omgekeerde. 

Naar de toekomst toe kan Denemarken bij winderige omstandigheden zijn elektriciteit 

exporteren naar Noorwegen. Tijdens deze periode kan Noorwegen zijn waterreserves dan 

goedkoop stockeren. (Krohn, studiedag 24/10/02) 

5.5.2 Politiek beleid 

“Denemarken was er al vroeg bij om beleidsmaatregelen in verband met windenergie uit te 

vaardigen. Het eerste beleid was de “Danish Energy Policy 1976” als reactie op de eerste 

oliecrisis. Het volgende beleidsplan, “Energy 81”, benadrukte reeds socio-economische 

aspecten en milieu-aangelegenheden. In 1990 werd “Energy 81” opgevolgd door “Energy 
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2000” waarin vooral het doel van duurzame ontwikkeling in de energiesector naar voor 

kwam. Het vierde beleidsplan “Energy 21” is in 1996 gelanceerd. Daarin wordt vooral de 

nadruk gelegd op de reductie van CO2.” (D’hondt, blz. 38) 

Begin 2004 werden in Denemarken de subsidies voor nieuwe windturbines geschrapt wegens 

het grote succes. Het aantal windinstallaties in Denemarken had reeds in 2003 de 

doelstellingen van het programma “Energy 21” voor 2005 overschreden. Dit programma heeft 

als doelstelling om tegen 2030 een capaciteit aan windturbines te hebben van 5.500 MW, 

waarvan 4.000 MW offshore. (eia) 
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Windenergie kent in België een zeer sterke groei. In Vlaanderen was er bijvoorbeeld nog 

maar 5 MW geïnstalleerd in het jaar 1997. In 2003, slechts zes jaar later, is dit reeds 

vertienvoudigd! 

Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit. Wij verwachten namelijk dat het geïnstalleerde 

vermogen in België ergens tussen de 200 en de 5.200 MW zal liggen tegen 2030. Hiervoor 

maakten we gebruik van verschillende scenario’s: 

- Super-optimistisch scenario. De regering wil de Kyoto-normen halen en is bereid 

hier zeer ver voor te gaan. We veronderstellen dat ze per ton CO2-uitstoot een 

belasting van 20,3 € innen. Hierdoor zou windenergie kunnen instaan voor 20 % 

van de Belgische elektriciteitsproductie. Indien we een beschikbaarheid van 35 % 

veronderstellen, is dan 5.200 MW nodig. 

- Optimistisch scenario. In het optimistische scenario komen we aan een capaciteit 

van 980 MW. Hiervoor veronderstelden we dat er op de Thorntonbank molens 

geplaatst worden van 5 MW. Andere offshore projecten zien we niet haalbaar in 

België wegens de geringe beschikbare oppervlakte en de technologische 

beperkingen (maximale waterdiepte van 20 meter). Onshore kan de capaciteit 

echter nog vertienvoudigen. 

- Neutraal scenario. Dit is het scenario die de grootste waarschijnlijkheid heeft om 

realiteit te worden. De plannen van de 60 windturbines van 3,5 MW gaan door, 

zoals gepland. Op land komen nog verschillende windturbines bij, maar we moeten 

rekening houden met de dichte bevolkingsgraad van België. We veronderstellen 

dus dat er nog eens drie keer zo veel capaciteit bijkomt. In totaal hebben we dan 

een capaciteit van 482 MW. 

- Pessimistisch scenario. Het financiële plan van C-Power geraakt er maar niet door 

en er komen dus geen turbines in zee. De capaciteit onshore neemt nog iets toe, tot 

200 MW. 

 



Algemeen Besluit 

Wij veronderstellen dus dat in het meest realistische scenario de capaciteit kan toenemen van 

68 MW nu, tot een kleine 500 MW tegen 2030 (in een neutraal scenario).  

Dit betekent dat de windenergietechnologie in België zich nu nog in de introductiefase 

bevindt en dat de groei nog moet beginnen. 

Die 500 MW aan windturbines zou echter slechts minder dan 2 % van de huidige 

elektriciteitsproductie voor zich kunnen nemen. Windenergie kan dus niet als alternatief 

dienen voor de nucleaire centrales (59,3 % van de elektriciteitsproductie). 

Als oorzaak van het toenemende vermogen kunnen we een drietal componenten 

onderscheiden: 

1. Onshore windenergie is competitief met de conventionele energiebronnen, zelf 

zonder groenestroomcertificaten. (Offshore windenergie blijft echter 

achterophinken en is nu nog beperkt tot waterdieptes van 20 meter.) 

2. Dankzij de technologische innovaties en de toenemende kennis zijn veel nadelen 

van windenergie verdwenen of toch sterk afgevlakt. Men weet nu al beter waar 

men moet op letten bij de aansluiting op het net en de modernere windturbines 

maken al veel minder lawaai. Het grootste probleem dat nu nog bestaat is het 

probleem van het ‘not-in-my-backyard’ syndroom. 

3. Dankzij de technologische innovaties zijn er steeds grotere turbines op de markt 

met een grotere beschikbaarheid. De moderne turbines hebben vermogens tot        

5 MW, rotordiameters tot 83 m, naafhoogtes tot 114 m en een beschikbaarheid tot 

40 %. 

Om deze indrukwekkende opmars te maken moet er echter een goed politiek beleid gevoerd 

worden. Om te voldoen aan de term ‘goed beleid’ onderscheiden we drie criteria: 

1. Er moet een beleid komen die verder kijkt dan de huidige legislatuur en niet om 

het jaar wijzigt. De potentiële producenten moeten immers nu al weten wat de 

evolutie zal zijn van de groenestroomcertificaten, anders is de onzekerheid voor 

hen te groot en kan de groei van de sector belemmerd worden. Vaste bedragen 

vooropstellen, voor de toekomstige 10 jaar, zou niet erg realistisch zijn. Men kan 

echter wel een plan op basis van het geïnstalleerde vermogen volgen. Elke 
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drempel die dan overschreden wordt, zou dan een verlaging van de prijs van de 

groenestroomcertificaten betekenen.  

2. De overheid kan ook iets proberen doen aan het grootste probleem dat nu nog 

bestaat voor windenergie, namelijk de ‘not-in-my-backyard’ visie. Er zijn 

regelmatig sensibiliseringscampagnes voor brood, vlees, metaal … Waarom eens 

niet voor windenergie? 

3. Het belangrijkste puntje blijft echter eerlijkheid. Maak de mensen geen dingen 

wijs waarvan je weet dat het niet haalbaar is. Geef mensen voldoende informatie. 

Vertel de mensen bijvoorbeeld dat een windturbine van 1 MW gemiddeld 

genomen maar 300 kW opbrengt. Indien je dit niet doet bestaat het gevaar dat de 

mensen zich bedrogen zullen voelen en dat de aversie van wind nog zal toenemen. 

Indien de politiek deze drie richtlijnen zou volgen, is er dus een mooie toekomst weggelegd 

voor windenergie. 

 

 

Om af te sluiten wens ik hier nogmaals de drie specifieke moeilijkheden van dit onderwerp te 

herhalen, omdat dit belangrijke implicaties heeft voor bovenstaand besluit. 

1. Zowel de techniek van windmolens en de economie en politiek errond wijzigt snel. 

2. Het is zeer moeilijk om over een emotioneel getint onderwerp zoals dit een 

neutraal verslag te schrijven. Alle gebruikte bronnen zijn onderhevig aan dit 

proces. 

3. Vaak wordt bij bestaande studies geen uitleg gegevens over welke 

startveronderstellingen genomen werden. Hierdoor is het moeilijk om 

verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. 
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Module 2  (13/11/03) 

    De Man Maggy, Funderingen en uitvoeringsmethodes van windturbines: Types en  

       principes van het ontwerp. 
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    Vandenbulcke Luc, Fundering en uitvoeringsmethodes van windturbines:  

      Uitvoeringsmethodes. 

    Van Ranst Albert, Netaansluiting. 

Module 3  (18/11/03) 

    Boesmans Bart, Windenergie. Ontwerp en Risico-analyse. 

    Derde Chris, Windenergie een zinvolle investering. 

Module 4  (02/12/03) 

    Derveaux Karel, Hernieuwbare energie in een ruimer kader. 

    Dewilde Luc, Aandachtspunten bij de ontwikkeling van een windenergieproject. 

    Everaert Joris, Impact van windturbines op de natuur. 
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Bijlagen 

A. Vergelijking van het experimentele en theoretische vermogen 

Deze bijlage geeft de vergelijking van het experimentele en het theoretische vermogen. Het is 

gebaseerd op figuur 5 (Vermogencurve van een 600 kW windturbine) uit hoofdstuk 2, blz. 17: 

Evolutie van de technologieën in de windindustrie. 

De moeilijkheid om de twee curven te vergelijken bestaat uit twee delen. Ten eerste geeft de 

theoretische formule  

W = 1/2 µ v³ 

de energie per vierkante meter, terwijl de vermogencurve het totale vermogen over de totale 

oppervlakte geeft. 

Ten tweede is er een verschil tussen de in- en de uitgaande energie. De theoretische formule 

geeft namelijk de ingaande energie, terwijl de experimentele curve er een is van het 

geproduceerde vermogen, wat gelijk is aan de uitgaande energie.  

Als we dan beide curves met elkaar vergelijken, bekomen we het rendement van de 

omzetting. Wegens de theorie van Betz weten we dat dit lager moet zijn dan 59%. 

Eerst zullen we proberen het eerste probleem op te lossen. Op de site van windpower (waar 

we de vermogencurve vonden) wordt verondersteld dat een turbine van 600 kW een 

rotordiameter van 44 meter heeft. Aangezien de oppervlakte gelijk is aan ¼ π diameter², 

bedraagt de oppervlakte hier dus ongeveer 1 520 m². (voorgesteld door het symbool S) 

µ is de dichtheid van de lucht en we veronderstellen dat dit constant is op 1,23 kg/m³. (Wat 

echter zeker geen waar is, want zoals iedereen weet is de lucht samendrukbaar en de dichtheid 

dus variabel volgens de seizoenen.) 

We bekomen nu de volgende theoretisch formule: 

W = ( S/2 ) µ v³ = ( 1 520/2 ) * 1,23 * v³ = 935 v³ 



Bijlagen 

Als we dit nu vergelijken met de experimentele formule van: 

W = a v³ = 245 v³ 

bekomen we een rendement van 26 %. Dit resultaat klopt inderdaad met de theorie van Betz. 
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B. Catalooggegevens over kenmerken van turbines 

 
Fabrikant Vermogen (W) Prijs (€) Rotordiameter (m) Naafhoogte (m)
 
AN BONUS 300 304.219 33,40 30,0 
 300 322.114 33,40 40,0 
 600 475.000 43,99 42,0 
 600 490.000 43,99 50,0 
 600 506.000 43,99 55,0 
 600 516.000 43,99 58,0 
 1.000 828.000 54,12 50,0 
 1.000 858.000 54,12 60,0 
 1.000 899.000 54,12 70,0 
 1.300 1.165.000 62,00 68,0 
 1.300 1.257.000 62,00 80,0 
 1.300 1.354.000 62,00 90,0 
 2.000 1.660.000 76,00 60,0 
 2.000 1.789.000 76,00 80,0 
 2.000 1.900.000 76,00 90,0 
 
DeWIND 600 567.500 47,98 60,0 
 600 583.000 47,98 70,0 
 1.000 1.120.000 62,00 69,0 
 1.250 1.125.000 62,00 65,0 
 1.250 1.181.000 64,00 68,0 
 1.250 1.283.000 64,00 91,5 
 2.000 1.927.500 80,00 80,0 
   
ENERCON 600 510.000 44,00 50,0 
 600 520.000 44,00 58,0 
 600 545.000 44,00 65,0 
 600 600.000 43,99 78,0 
 1.000 1.105.000 58,60 70,5 
 1.000 1.240.000 58,60 89,0 
 1.800 1.645.000 70,00 65,0 
 1.800 1.760.000 70,00 86,0 
 1.800 1.910.000 70,00 98,0 
 1.800 2.100.000 70,00 114,0 
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Fabrikant Vermogen (W) Prijs (€) Rotordiameter (m) Naafhoogte (m)
 
FUHRLÄNDER 100 133.000 20,99 35,0 
 250 240.000 29,49 42,0 
 250 243.000 30,49 50,0 
 800 677.000 52,68 60,0 
 800 756.000 52,68 70,0 
 1.000 772.000 54,00 70,0 
 1.000 882.000 54,00 82,0 
 1.500 1.330.000 70,01 65,0 
 1.500 1.467.000 70,01 85,0 
 1.500 1.383.000 76,99 61,5 
 1.500 1.456.000 76,99 85,0 
 1.500 1.630.000 76,99 100,0 
   
LAGERWAY 2 13.615 5,00 12,5 
 80 97.145 17,98 40,0 
 80 104.815 17,98 52,0 
 250 214.815 45,90 40,0 
 250 222.525 45,90 50,0 
 750 654.454 50,50 50,0 
 750 705.583 50,50 74,5 

750 802.250 58,00 65,0 
 750 816.800 58,00 80,0 
 2.000 1.732.500 71,22 65,0 
 2.000 1.795.500 71,22 80,0 
   
NM 750 578.000 48,19 60,0 
 750 615.000 48,19 70,0 
 900 695.000 52,20 61,5 
 900 715.000 52,20 73,8 
 1.000 970.000 60,00 70,0 
 1.000 1.000.000 60,00 80,0 
 1.500 1.200.000 64,00 68,0 
 1.500 1.250.000 64,00 80,0 
 1.500 1.480.000 72,00 64,0 
 1.500 1.530.000 72,00 80,0 
 1.500 1.580.000 72,00 98,0 
 1.500 1.765.000 82,00 93,6 
 1.500 1.840.000 82,00 108,6 
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Fabrikant Vermogen (W) Prijs (€) Rotordiameter (m) Naafhoogte (m)
 
NORDEX 600 494.031 43,00 50,0 
 600 572.647 43,00 78,0 
 800 623.776 50,01 46,0 
 800 664.679 50,01 70,0 
 1.300 1.063.487 60,01 60,0 
 1.300 1.089.052 60,01 69,0 
 1.300 1.109.502 62,01 60,0 
 1.300 1.109.503 62,01 69,0 
 1.300 1.119.729 62,01 69,0 
 2.500 1.840.651 80,00 60,0 
 2.500 1.917.345 80,00 80,0 
 2.500 2.300.813 80,00 100,0 
   
REPower 600 540.000 48,40 65,0 
 600 563.000 48,40 75,0 
 750 545.000 48,40 65,0 
 750 568.000 48,40 75,0 
 1.050 885.000 57,00 60,0 
 1.050 895.000 57,00 70,0 
 1.500 1.317.000 70,01 65,0 
 1.500 1.463.000 70,01 85,0 
 1.500 1.432.000 77,00 61,5 
 1.500 1.524.000 77,00 85,0 
 1.500 1.550.000 77,00 90,0 
 1.500 1.640.000 77,00 100,0 
 2.000 1.500.000 70,00 65,0 

 

Tabel 15: Catalooggegevens over kenmerken van turbines. 

Bron: Erneuerbare energien en German Wind Energy Association 
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C. Catalooggegevens i.v.m. de experimentele jaarproducties 

 
Fabrikant 
 

Nominaal 
vermogen (W) 

Jaarproductie 
(MWh/jaar) 

Experimenteel 
vermogen (W) 

Beschikbaarheid
% 

  
AN BONUS 1.000 2.738,20 312,15 32 
 1.000 2.866,60 326,79 31 
 1.000 2.972,10 338,82 30 
 1.300 3.813,40 434,73 30 
 1.300 3.951,60 450,48 29 
 1.300 4.048,80 461,56 28 
 2.000 5.731,20 653,36 31 
 2.000 6.114,80 697,09 29 
 2.000 6.264,10 714,11 28 
     
ENERCON 600 1.770,70 201,86 30 
 600 1.838,40 209,58 29 
 600 1.889,10 215,36 28 
 600 1.967,90 224,34 27 
 1.000 3.276,10 373,48 27 
 1.000 3.440,90 392,26 25 
 1.800 5.059,20 576,75 31 
 1.800 5.403,30 615,98 29 
 1.800 5.557,40 633,54 28 
     
ENRON 1.500 4.719,90 538,07 28 
 1.500 4.946,00 563,84 27 
 1.500 5.010,00 571,14 26 
 1.500 5.176,80 590,16 25 
     
LAGERWAY 80 197,50 22,52 36 
 80 213,20 24,30 33 
 750 2.104,90 239,96 31 
 750 2.321,50 264,65 28 
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Fabrikant 
 

Nominaal 
vermogen (W) 

Jaarproductie 
(MWh/jaar) 

Experimenteel 
vermogen (W)

Beschikbaarheid
% 

NEG MICON 750 2.123,40 242,07 31 
 750 2.202,20 251,05 30 
 900 2.548,50 290,53 31 
 900 2.675,40 305,00 30 
 1.000 3.215,70 366,59 27 
 1.000 3.304,10 376,67 27 
 1.500 4.173,70 475,80 32 
 1.500 4.338,10 494,54 30 
 1.500 4.842,30 552,02 27 
 1.500 5.072,60 578,28 26 
 1.500 5.271,20 600,92 25 
 1.000 2.937,30 334,85 30 
 1.000 3.049,20 347,61 29 
 1.500 4.613,90 525,98 29 
 1.500 4.889,60 557,41 27 
     
NORDEX 800 2.158,90 246,11 33 
 800 2.347,00 267,56 30 
 1.300 3.397,60 387,33 34 
 1.300 3.519,40 401,21 32 
 1.300 3.695,20 421,25 31 
 1.300 3.595,50 409,89 32 
 1.300 3.716,90 423,73 31 
 
Repower 600 1.846,90 210,55 28 
 600 1.965,40 224,06 27 
 600 2.020,30 230,31 26 
 1.000 2.872,70 327,49 31 
 1.000 2.937,30 334,85 30 
 1.000 3.049,20 347,61 29 
 1.500 4.613,90 525,98 29 
 1.500 4.889,60 557,41 27 
 2.000 6.390,10 728,47 27 
 2.000 6.590,10 751,27 27 
 2.000 6.902,20 786,85 25 
     
SÜDWIND 1.500 4.613,90 525,98 29 
 1.500 4.889,60 557,41 27 
 1.500 4.889,60 557,41 27 
 1.500 5.043,20 574,92 26 
 1.500 5.194,70 592,20 25 
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Fabrikant Beschikbaarheid
 

Nominaal 
vermogen (W) 

Jaarproductie 
(MWh/jaar) 

Experimenteel
vermogen (W)  

 
VESTAS 850 2.474,30 282,07 30 
 850 2.519,70 287,25 30 
 850 2.591,90 295,48 29 
 850 2.673,20 304,74 28 
 1.650 4.121,80 469,89 35 
 1.650 4.240,70 483,44 34 
 1.650 4.401,00 501,71 33 
 2.000 6.240,90 711,46 28 
 2.000 6.390,10 728,47 27 
 2.000 6.590,10 751,27 27 
 2.000 6.902,20 786,85 25 

 

Tabel 16: Catalooggegevens i.v.m. de experimentele jaarproducties 

Bron: Erneuerbare energien en German Wind Energy Association 

 

 

Soetkin Deroose Universiteit Gent XXXI



Bijlagen 

D. Kenmerken van turbines verkregen bij aanbesteding 

 
Vermogen 

(W) 
Hoogte 

(m) 
Fundering

(€) 
Transfo

(€) 
Totaal 

(€) 
Rotor- 

diameter  
(m)  

Wind- 
turbine 

(€) 

20 jaar 
onderhoud 

(€) 
600 44 65 493.000 39.000 20.000 552.000
600 48 60 570.155 81.805 12.890 114.031 778.881
600 48 85 656.918 98.166 12.890 114.031 882.005
660 47 65 544.200 43.000 35.140 212.000 834.340
660 47 74 616.000 47.000 35.140 212.000 910.140
850 52 65 659.127 45.000 43.198 260.500 1.007.825
850 52 74 687.927 49.000 43.198 260.500 1.040.625
850 52 86 717.674 51.450 43.198 260.500 1.072.822

1.000 60 80 971.445 101.512 16.758 448.500 1.538.215
1.300 62 80 1.248.342 101.512 16.758 448.500 1.815.112
1.300 62 85 1.146.681 101.512 16.758 448.500 1.713.451
1.500 77 85 1.707.714 117.799 18.592 495.787 2.339.892
1.500 77 85 1.487.600 61.400 20.560 300.000 1.869.560
1.500 82 80 1.765.000 115.000 incl. 380.000 2.260.000
1.500 82 94 1.795.000 130.000 incl. 380.000 2.305.000
1.750 66 78 1.371.800 59.200 19.336 428.400 1.878.736
1.800 70 65 1.556.000 70.000 22.700 1.648.700
1.800 70 86 1.667.240 90.760 incl. 440.000 2.198.000
1.800 70 98 1.750.000 110.000 22.700 1.882.700
2.000 76 60 1.616.940 83.292 20.327 448.600 2.169.159
2.000 76 80 1.821.920 101.512 20.327 448.500 2.392.259
2.000 76 100 1.819.722 111.663 20.327 448.600 2.400.312
2.000 80 80 1.917.900 75.600 incl. 564.000 2.557.500
2.000 80 100 1.946.000 92.000 incl. 514.600 2.552.600
2.300 82,4 80 1.921.920 101.512 22.360 448.500 2.494.292
2.500 80 80 1.917.332 101.512 incl. 204.264 2.223.109

 

Tabel 17: Kenmerken van turbines verkregen bij aanbesteding 

Bron: Erneuerbare energien 
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E. Overzicht van de gebruikte energiebronnen in de behandelde landen, 

hun productie, consumptie, export en import. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 18: Overzicht van de gebruikte energiebronnen in de behandelde landen, hun productie, 
consumptie, export en import. 

 
Bron: Nationmaster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Voor Cyprus waren enkel de gegevens van het Grieks-Cypriotisch gedeelte 

beschikbaar. 
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F. Tabellen van de productie-installaties in België 

1. Fossiele energie 
Klassieke thermische centrales: 5.909 MW 

Aalter 18 MW Noordschote 18 MW

Amercœur 256 MW Mol 285 MW

Awirs 416 MW Monceau 92 MW

Beerse 32 MW Monsin 70 MW

Buda 18 MW Péronnes 111 MW

Cierreux 17 MW Rodenhuize 654 MW

Deux-Acren 18MW Ruien 950 MW

Drogenbos 78 MW Ruien repowering 333 MW

Gent 74 MW Schaerbeek 18 MW

Harelbeke 87 MW Schelle 269 MW

Ixelles 18 MW Turon 17 MW

Kallo 522 MW Zedelgem 18 MW

Langerlo 548 MW Zeebrugge 18 MW

Langerlo repowering 602 MW Verbrande brug 352 MW

 

Steg-centrales: 2.677 MW 

Angleur 158 MW Herderbrug 460 MW

Drogenbos 460 MW Saint-Ghislain 350 MW

Gent-Ringvaart 350 MW Seraing 460 MW

Gent-Ham 54 MW Vilvoorde  385 MW
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WKK-centrales: 901 MW 

Amylum (Aalst) 48 MW Hartog Union 

(Mersem) 

1,3 MW

Balta (Avelgem) 1,8 MW ITC/Balta (Tielt) 5 MW

Balta (StBaafs-Vijve) 6 MW Langerbrugge 20/30 59 MW

Bayer (Lillo) 43 MW Monsanto 

(Antwerpen) 

43 MW

Bressoux 2,7 MW Oudegem papier 14,5 MW

Chembel (Geel) 43 MW Phenolchemie 

(Beveren) 

22,8 MW

Cockerill Sambre 

(Charleroi) 

45 MW SAPPI (Lanaken) 43 MW

Cockerill Sambre 

(Luik) 

105 MW Solvay (Jemeppe sur 

Sambre) 

94 MW

Degussa 

(Antwerpen) 

43 MW Spanolux (Vielsalm) 19,4 MW

Distrigas 

(Zeebrugge) 

43 MW TotalFinaElf 

(Antwerpen) 

154 MW

Esso (Antwerpen) 38,8 MW Vandemoortele 

(Izegem) 

22 MW

Fabelta (Ninove) 2,8 MW Wanze 0,5 MW

 

Andere centrales op basis van fossiele energie: 75, 5 MW 

Indaver (Beveren) 20 MW Schaerbeek 45 MW

ISVAG (Wilrijk) 10,5 MW  
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2. Nucleaire energie 
Nucleaire centrales:5.689 MW 

Doel 1 393 MW Tihange 1 962 MW

Doel 2 393 MW Tihange 2 960 MW

Doel 3 1.006 MW Tihange 3 1.015 MW

Doel 4 960 MW   

 

3. Waterkracht 
Waterkrachtcentrales: 94,7 MW 

Opgepompte opslagreservoirs: 1 164 MW 

Coo I 474 MW Coo II 690 MW 

Waterkrachtcentrales: 94,7 

Ampsin-Neuville 9,5 MW Heid-de-Goreux 8,1 MW 

Andenne 9,1 MW Ivoz-Rarnet 9,5 MW 

Bévercé 9,2 MW La Vierre 1,9 MW 

Bütgenbach 1,8 MW Lixhe 18,3 MW 

Cierreux 0,1 MW Lorcé 0,1 MW 

Coo-aftakking 0,4 MW Monsin 20,8 MW 

Floriffoux 0,7 MW Orval 0,05 MW 

Grands-malades 5 MW Stavelot 0,12 MW 

 

Tabel 19: Tabellen van de productie-installaties in België 

Bron: Alternative Energy Project en Electrabel 
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G. Kostprijsvergelijking tussen alle behandelde sectoren voor de 

verschillende scenario’s 
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Figuur 33: Kostprijsvergelijking tussen alle behandelde sectoren voor de verschillende 

scenario’s, exclusief zonne-energie. (bruto kosten – GSC = netto kosten) 
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Bron  scenario bruto kosten GSC netto kosten 
   € € € 
Wind-energie onshore neutraal 45 -50 -5 
  optimistisch 40 -50 -10 
  pessimistisch 55 -50 5 
Wind-energie offshore neutraal 90 -90 0 
  optimistisch 80 -90 -10 
  pessimistisch 110 -90 20 
Klassiek  neutraal 52,8  52,8 
  optimistisch 45,7  45,7 
  pessimistisch 59,7  59,7 
Steg  neutraal 36,2  36,2 
  optimistisch 31,9  31,9 
  pessimistisch 41,1  41,1 
WKK  neutraal 32,9  32,9 
  optimistisch 29,4  29,4 
  pessimistisch 35,6  35,6 
nucleair  neutraal 35  35 
  optimistisch 19,5  19,5 
  pessimistisch   0 
zon  neutraal 350 -150 200 
  optimistisch 170 -150 20 
  pessimistisch 700 -150 550 
waterkracht groot neutraal 200  200 
  optimistisch 200  200 
  pessimistisch 200  200 
 klein neutraal 100 -50 50 
  optimistisch 95 -50 45 
  pessimistisch 100 -50 50 

 

Tabel 20: Kostprijsvergelijking tussen alle behandelde sectoren voor de verschillende 

scenario’s. (bruto kosten – GSC = netto kosten) 
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