
Energie van Zee

Inmiddels zijn verder op zee ook de 
eerste palen voor het tweede Neder-
landse windpark, Q7, geslagen. Wan-
neer de windparken Egmond aan Zee 
en Q7 volgend jaar volop draaien, le-
veren ze jaarlijks voldoende elektrici-
teit voor 250 duizend huishoudens. 
Dat is vergelijkbaar met een stad als 
Den Haag. En we hebben nog veel 
meer schone energie nodig. Om het 
klimaatprobleem serieus te kunnen 
aanpakken, kunnen we niet zonder 
windenergie van zee. 

De Noordzee biedt grote kansen 
voor het schoon opwekken van elek-
triciteit. Er is ruimte en er is meer 
wind dan op land. Maar we kunnen 
niet zomaar aan de slag. De Noord-
zee is een natuurgebied waarin we 
zorgvuldig te werk moeten gaan 
om het op zee veilig te houden voor 
mens en natuur. Bovendien maken 
hoge windsnelheden, golven en het 

zoute water het de windturbines 
niet makkelijk hun werk te doen. 
Veel kennis, technisch kunnen en 
innovaties zijn nodig. Voor de ver-
dere ontwikkeling van windparken 
op zee is een faciliterende rol van de 
overheid nodig. Daarbij gaat het om 
zowel de vergunningverlening als 
stimulering. Als we in 2020 4.000 
windturbines op de Noordzee heb-
ben staan, dan zal de helft van de 
vraag naar elektriciteit van windpar-
ken op  zee komen. Allemaal groene 
elektriciteit. En daar is maar een 
paar procent van het oppervlak van 
de Noordzee voor nodig. Daarom 
moeten we doorgaan met windener-
gie op zee. Voor de toekomst van 
onze kinderen en kleinkinderen.

We@Sea, een samenwerkingsver-
band van organisaties in Nederland 
die zich bezig houden met offshore 
windenergie, is er trots op u met 

Inhoud

Het consortium We@Sea houdt zich bezig met het oplos-
sen van problemen die samenhangen met de bouw en exploi-
tatie van windturbines op zee. Zo is er veel aandacht voor de 
effecten op de natuur. In het consortium werken meer dan 30 
Nederlandse partijen samen, zoals: energiebedrijven, windmo-
lenbouwers, projectontwikkelaars, offshorebedrijven, onder-
zoeksinstituten en natuurorganisaties. Zij ontwikkelen kennis en 

technologie voor een verantwoord gebruik van windenergie op de Noordzee.  
Meer informatie: www.we-at-sea.org

deze krant te kunnen informeren 
over windenergie van onze Noord-
zee. In tekst en beeld bieden wij u 
een kijkje bij de nieuwe windparken 
OWEZ en Q7, informeren we over 
het belang van windenergie van zee 
en nemen we u mee onder de golven 
van de Noordzee zelf.

Wat vInden de strandbezoekers?
Op een zaterdagmiddag, terwijl het windpark voor Egmond aan Zee draai-
de bij windkracht 6, stond op het strand een verslaggever van We@Sea. Hij 
peilde de mening van wandelaars over het windpark. Dat we windenergie 
nodig hebben om het klimaatprobleem aan te pakken, daar was iedereen 
het wel over eens. Meer verdeeldheid was er over de locatie van het wind-
park. Op deze en de volgende pagina’s hun meningen.

Wat vIndt...  
P. van Haveren
Wat vindt u van het Offshore 
Windpark Egmond aan Zee?
Ik vind het een heel goed idee om energie op 
te wekken met windenergie. Ik had alleen wel 
verwacht dat de windmolens verder op zee 
zouden staan. Maar ik vind het niet storend.

Denkt u dat we windenergie nodig hebben?
We hebben windenergie nodig, want we moeten van onze fossiele brandstoffen af. 
Kolen en kernenergie vind ik geen oplossing. 

Hoe ziet u de toekomst van windenergie op zee?
Ik ben voor meer windmolenparken op zee, maar dan moeten ze wel verspreid worden 
gebouwd.

eerste WIndpark In de 
noordzee: belangrIjker 

dan eerste man op de maan!

2
“Het OWEZ is 
innovatief” 
Huub den Rooijen is directeur 
van NoordzeeWind, het samenwer-
kingsverband tussen Nuon en Shell 
en eigenaar van het Offshore Wind-
park Egmond aan Zee (OWEZ). Het 
park staat en levert al elektriciteit. 
De officiële opening zal begin 2007 
plaatsvinden. Een gesprek met een 
trotse man.

4/5
Bouwen voor 
de kust
De bouw van het eerste offshore 
windmolenpark bij Egmond aan 
Zee duurde ruim een jaar. In okto-
ber 2006 brandden de eerste lam-
pen op groene stroom uit zee. Het 
bouwen van windturbines op zee is 
niet gemakkelijk. Foto’s vertellen 
het verhaal over de aanleg van het 
windpark.
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Een dierentuin 
onder water
Het Offshore Windpark Egmond 
aan Zee is gebouwd in de kustzone 
van de Noordzee. De komst van het 
windpark zal in dit gebied het leven 
onder water drastisch veranderen. 
Bioloog en Noordzeeduiker 
Peter van Bragt vertelt welke ver-
anderingen we kunnen verwachten: 
“Het wordt een echte dierentuin!”

“noord-holland heeft 
met duurzame energIe 
altIjd voorop gelopen”
Albert Moens (GroenLinks) is sinds 
mei 2003 gedeputeerde van de Provin-
cie Noord-Holland. In zijn portefeuille 
zit onder andere milieu, natuurbeleid, 
duurzame energie en onderwijs. Al-

lemaal zaken die belangrijk zijn bij duurzame ontwikke-
ling. Albert Moens past met zijn enthousiasme perfect in de 
Noord-Hollandse traditie.

Noord-Holland duurzame energie kampioen?
“Ja, Noord-Holland mag zich met een gerust hart een kampioen op 

het gebied van duurzame energie noemen. Daar ben ik trots op. Toe-
passingen van wind en zonne-energie vind je overal in Noord-Holland. 
Wist je dat Den Helder in 1981 de ‘snelle ambtelijke molenprijs’ ontving 
voor de snelheid waarmee de bouw van een Lagerweymolen een vergun-
ning kreeg? En dat was nog maar het begin, want we hebben op het ge-
bied van windenergie altijd voorop gelopen.”

Is dat zo?
“Zeker, denk maar aan de windmolenparken langs het Noord-Hollands-
kanaal. De eerste Megawatt windturbine in de Wieringermeer bij Me-
demblik en de twee Lagerweymolens voor de elektriciteitsvoorziening 
van de woonwijk Camperduin. En niet te vergeten de eerste vier wind-
turbines in het IJsselmeer. Dat gebeurde allemaal al zo’n tien á twintig 
jaar geleden. En nu bouwen wij voor de Noord-Hollandse kust in zee de 
eerste windturbineparken van Nederland!”

En wat doet de provincie verder aan duurzame energie?
“De provincie werkt nauw samen met ECN, het Energie Centrum Neder-
land, in Petten om de grootschalige toepassing van duurzame energie 
fors verder te ontwikkelen. In de kop van Noord-Holland is voldoende 
expertise en ervaring aanwezig om hét landelijk centrum voor duurzame 
energie te worden.”

Noem nog eens wat voorbeelden?
“Denk even aan het testveld van ECN voor grote windturbines in de 
Wieringermeer. In November hebben we in Den Helder de productiehal 
voor windturbines van Harakosan geopend. Samen met ATO (Associ-
atie Technologie Overdracht) te Den Helder hebben we investeerders ge-
vonden voor een nieuw Nederlands ontwerp voor een speciale offshore 
windturbine ‘DarwinD’. ATO en ECN spelen zodoende een cruciale rol 
bij het vormgeven van allerlei innovaties in Noord-Holland die nodig 
zijn voor de overgang naar een duurzame energievoorziening.”

U staat bekend als een enthousiaste man. Wat drijft u?
“Ik wil niet indutten. Ik heb kinderen en kleinkinderen en denk aan een 
schone duurzame toekomst voor hen. Daar moeten we aan werken. Mi-
lieu en economie kunnen heel goed samen. Samenwerken en doorpak-
ken, dat is wat ik wil en vooral op dat gebied waar we in Noord-Holland 
goed in zijn: duurzame energie.”

Bij helder weer zie je vanaf het strand van Noord-Holland het 
eerste Nederlandse “Offshore Windpark Egmond aan Zee” dui-
delijk staan. 36 windturbines die de eerste groene stroom vanaf 
zee leveren. Dit windpark is een uiterst belangrijke stap in de 
richting van een duurzame toekomst van Nederland. Belangrij-
ker zelfs dan destijds de eerste stappen op de maan.  Dat heeft 
naast de toepassing van zonne-energie geen nieuwe energie opge-
leverd. Windturbines op zee leveren schone energie die we hard 
nodig hebben voor onze toekomst.

W e @ S e a � e n e r g i e k r a n t

Chris Westra
Algemeen directeur van We@Sea
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Wat vIndt... Mevr. M. Hogervorst
Wat vindt u van het Offshore Windpark Egmond aan Zee?

Windenergie op zee is een goede oplossing. Op het land vind ik het ook prima, maar daar 
raakt het landschap wel vol. Op zee vind ik het beter staan.

Denkt u dat we windenergie nodig hebben?

We hebben windenergie op zee nodig om bij te dragen aan ons klimaatprobleem.

Hoe ziet u de toekomst van windenergie op zee?

Hoe meer windparken op zee, hoe beter.

Huub den Rooijen, directeur NoordzeeWind:

“het offshore WIndpark
egmond aan zee Is InnovatIef” 

ook naar hoe zichtbaar het park zou 
zijn. Om het betaalbaar te houden, 
mocht het niet in al te diep water 
komen, dus niet te ver van de kust. 
Uit de geschikte locaties kwam Eg-
mond aan Zee als beste naar voren.” 
 
Het park is nu dus te zien  vanaf 
de kust en de duinen, kwam 
daar veel reactie op?
“Ja, want voor  sommige mensen 
kwam het toch nog als een verras-
sing dat er, na jaren van praten, dit 
jaar echt gebouwd werd. Ik begrijp 
best dat er mensen zijn die windmo-
lens niet mooi vinden om te zien. 
Toch vallen de reacties enorm mee. 
Wat me opvalt, is dat veel mensen 
iets hebben van ‘ik vind ze niet zo 
mooi, maar ik begrijp wel dat ze no-
dig zijn om schone energie te maken 
en dus kan ik er wel mee leven’. Je 
mag er, vind ik, als gemeenschap 
ook wel trots op zijn dat je zo’n stuk 
high-tech voor je kust hebt liggen. Ik 
vind dat Egmond aan Zee hier echt 
iets doet om klimaatverandering te-
gen te gaan. En dat geldt natuurlijk 
ook voor de andere kustplaatsen, 
want vanuit Castricum en Wijk aan 
Zee kun je het windpark vaak ook 
goed zien.” 

Er is veel gesproken over de ef-
fecten op de natuur in zee. Wat 
vindt u daarvan?
“Er is inderdaad veel tijd en aan-
dacht besteed aan de milieuaspec-
ten voor, tijdens en straks ook na 
de bouw. Dat is ook goed. Het park 
moet in alle opzichten schoon zijn. 
Maar soms is de kritiek zo groot, dat 
het wel lijkt alsof we helemaal niet 
met een superschone energiecentra-
le bezig zijn. Jaarlijks wordt 140.000 
ton uitstoot van CO2 door dit park 
vermeden. Dat vergeten mensen nog 
wel eens.”

U zegt dat er ook in de toekomst 
nog aandacht wordt geschon-
ken aan natuur en milieu?
“Zeker, om de effecten op milieu en 
natuur te kunnen overzien, is er een 
uitgebreid meetprogramma opge-
zet, dat de komende jaren de boel 
in de gaten houdt. Dit gebeurt door 
onafhankelijke instituten. Omdat 
vóór de start van de bouw nauwkeu-

offshore WIndpark egmond aan zee

•  Locatie: voor de kust van 
Egmond aan Zee

•  Afstand vanaf de kust: 
10.5 km – 18 km

•  Oppervlakte: 30 km2

•  Aantal en type turbines:  
36 x Vestas 3 MW V-90

•  Capaciteit: 108 MW
•  Ashoogte boven zeeniveau: 70 m
•  Elektriciteitslevering:  

>100.000 huishoudens
•  Vermeden CO2 uitstoot: 

140.000 ton per jaar

Het Offshore Windpark Egmond aan 
Zee (OWEZ) werd ontwikkeld door 
NoordzeeWind, de gezamenlijke on-
derneming van Shell en Nuon. Het park 
werd gebouwd door een bouwcombi-
natie van aannemer Ballast Nedam en 
de Deense windturbinebouwer Vestas. 
De voorbereiding van het park duurde 
ruim 10 jaar, waarvan 4 jaar voor de 
engineering en planuitwerking. Een 
relatief snel project met een investe-
ring van € 200 miljoen voor onderne-
mingen als Shell/Nuon.

www.noordzeewind.nl

Huub den Rooijen is directeur van NoordzeeWind, het samen-
werkingsverband tussen Nuon en Shell en eigenaar van het Off-
shore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ). Het park staat en 
levert al elektriciteit. De officiële opening zal begin 2007 plaats-
vinden. Tegenover ons zit een trotse man.

Wat drijft Shell naar zee?
“De overheid heeft als doel gesteld 
dat in 2020 10 procent van de totale 
energievoorziening uit duurzame 
energie moet komen. Een groot deel 
hiervan moet van offshore wind-
energie komen. Wij hebben ervaring 
opgedaan met windmolens op land. 
Op zee hebben wij offshore veel erva-
ring met olie- en gasproductie. Deze 
ervaringen combineren we nu in dit 
eerste windmolenpark. Het OWEZ is 
een innovatief concept en vormt een 
nieuwe uitdaging. Met dit park leren 
we leren hoe je op een commerciële 
manier elektriciteit op zee op kunt 
wekken.”

Kunt u iets vertellen over de 
bouw van het windpark?
“We hebben 36 windmolens op zee 
geplaatst in een relatief korte tijd. 
Dit is gedaan door Bouwcombinatie 
Egmond, een samenwerking tussen 
het bouwbedrijf Ballast Nedam en 
de windturbine leverancier Vestas. 
De eerste windmolens hebben al 
in oktober 2006 de eerste stroom 
geleverd. In december denken we 
de bouwwerkzaamheden af te ron-
den en leveren we stroom aan ruim 
100.000 huishoudens. Mijn ver-
wachting is dat we met innovatieve 
technieken speciaal voor offshore 
wind in de toekomst nog beter en 
sneller, en daardoor goedkoper, dit 
soort projecten kunnen bouwen.” 

Het windmolenpark ligt vrij 
dicht voor de kust van Egmond 
aan Zee. Waarom? 
“Zo dichtbij is het niet: de eerste mo-
lens staan op ruim 10 kilometer uit 
de kust. Dat is een stuk verder dan 
het gasplatform dat er al jarenlang 
staat. We mochten ze zelfs op 8 km 
plaatsen, maar dat hebben we niet 
gedaan, omdat we ons realiseren dat 
niet iedereen ze even mooi vindt om 
te zien. Uiteindelijk is de keuze van 
de locatie door de overheid bepaald. 
Er is gekeken naar economisch ge-
bruik van de zee, natuurwaarden, en 

rig de situatie in kaart is gebracht, 
kunnen we in de komende jaren 
goed zien wat de effecten zijn. We 
meten bijvoorbeeld wat er gebeurt 
met vogels, vissen, zeezoogdieren 
en het bodemleven. De experts ver-
wachten trouwens dat in het wind-
park een soort natuurreservaat zal 
ontstaan, omdat in het gebied niet 
meer gevist en gevaren mag worden. 
Alle metingen worden keurig gerap-
porteerd, en de rapporten kunnen 
op onze website www.noordzee-
wind.nl worden gevonden.”

De komende periode moet uit-
wijzen of het windmolenpark 
het goed doet. Wat wordt er 
precies onderzocht?
“Naast de effecten op natuur, wordt 
ook de technische kant onderzocht. 
Hierbij is het onderzoekscentrum 
ECN uit Petten intensief betrokken. 
Ook kijken we oplettend naar hoe 
het onderhoud van het materieel zal 
verlopen. Door toepassing van veel 
nieuwe ontwikkelingen is de testfa-
se van dit park zeer intensief. Uiter-
aard wordt ook bekeken of het voor 
bedrijven interessant genoeg is om 
te investeren in windmolenparken.” 

En hoe ziet de toekomst er vol-
gens u uit?
“We werken er hard aan om ervoor 
te zorgen dat het windpark Egmond 
aan Zee een wereldreputatie krijgt 
als het veiligste en meest betrouw-
bare offshore windpark ter wereld. 
Dat is de basis voor nieuwe en gro-
tere projecten verder op zee, waar-
door Nederland een steeds schonere 
energievoorziening krijgt.”

Meer informatie:   
www.noordzeewind.nl

Alleen door een goede combinatie van energiebesparing en 
schone energiebronnen kan Nederland straks droge voeten 
houden. Windenergie op zee is een van de belangrijke maat-
regelen om het klimaatprobleem aan te pakken. Dit blijkt uit 
‘De Nederlandse energierevolutie’ van Greenpeace, een scena-
rio voor een duurzame en klimaatveilige energievoorziening.  

offshore WInd hard 
nodIg In strIjd tegen 
klImaatveranderIng

In Nederland liggen de kustgebie-
den grotendeels onder de zeespie-
gel. Voorspellingen spreken over 
een zeespiegelstijging van enkele 
meters in de komende eeuwen. 
Juist daarom is het belangrijk om 
de uitstoot van broeikasgassen zo-
als CO2 te beperken en klimaatver-
andering tegen te gaan.
   In ‘De Nederlandse energierevo-
lutie’ heeft een Duits onderzoeks-
instituut voor Greenpeace bere-
kend hoe de uitstoot van CO2 kan 
worden verminderd. In het scena-
rio blijft de uitstoot van CO2 bin-
nen veilige grenzen door zwaar in 
te zetten op slimme energiebespa-
ring en op duurzame energie zoals 
zon, schone biomassa én wind-
energie, zowel op land als op zee.
 

Niet alleen haalbaar, ook 
betaalbaar
Uit het scenario blijkt dat dit niet 
alleen haalbaar is, het is ook nog 
betaalbaar. De eerste tijd nemen de 
kosten voor een schone energievoor-
ziening toe. Maar uiteindelijk komen 
de totale kosten veel lager uit dan 
wanneer we vervuilende bronnen als 
kolen en aardgas blijven gebruiken. 
Door schone energie op grote schaal 
op te wekken, door technologische 
vooruitgang en door slimmer met 
elektriciteit om te gaan, loopt het 
totale voordeel op tot 2,5 miljard 
euro per jaar in 2050. 

Noordzee levert schone elektri-
citeit
Windenergie op zee speelt een be-
langrijke rol in het scenario. Ook 
de Noordzee biedt veel mogelijk-
heden. Het scenario laat zien dat 
offshore windenergie de komende 
jaren flink kan groeien: 2500 Mega-
watt (MW) in 2020 tot uiteindelijk 
6000 MW in 2050. Ter illustratie: in 
2020 kunnen 2,5 miljoen huishou-
dens van elektriciteit worden voor-
zien en in 2050 zelfs 6 miljoen huis-
houdens. De Nederlandse offshore 
parken bij Egmond aan Zee en Q7 
zijn de eerste, goede stappen.

Minder is meer
Het scenario van Greenpeace legt 
ook een grote nadruk op het ver-
minderen van de vraag naar energie. 
Dat is het allerbeste voor het kli-
maat én voor je eigen portemonnee. 
In het scenario wordt er in 2050 50 
procent energie bespaard ten op-
zichte van 2000. Goed geïsoleerde 
huizen en energiezuinigere appa-
raten combineren comfort voor de 
consument met een lagere energie-
rekening. Ook op zuinige auto’s, 
vervoer per trein op groene stroom 
en slimmere logistieke planning valt 
heel veel energiewinst te boeken.

Meer informatie: www.greenpeace.nl/
revolution, info@greenpeace.nl 
of bel 0800-4223344

© GP/Beentjes
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•  Locatie: voor de kust bij IJmuiden, 
in blok Q7 van het Nederlands 
continentaal plat.

•  Afstand vanaf de kust: vanaf 23 km
•  Oppervlakte: 14 km2
•  Aantal en type turbines: 
 60 x Vestas 2 MW V80
•  Capaciteit: 120 MW
•  Ashoogte boven zeeniveau: 59 m
•  Elektriciteitslevering: 
 142.000 huishoudens
•  Vermeden CO2 uitstoot: 
 225.000 ton per jaar

Het Offshore Windpark Q7 is een 
gezamenlijk project van duurzame 
energiegroep Econcern, investerings-
maatschappij Energy Investments 
Holding en energiebedrijf ENECO 
Energie. Het park is het eerste off-
shore windpark dat met private in-
vesteerders tot stand is gekomen. 
Het park wordt momenteel gebouwd 
en zal naar verwachting begin 2008 
opgeleverd worden en in productie 
gaan. 

Floris Groenendijk is directeur van Stichting De Noordzee, een 
natuur- en milieuorganisatie die opkomt voor de belangen van 
de Noordzee. Stichting De Noordzee houdt zich daarom ook be-
zig met windenergie. Samen met onder andere Stichting Natuur 
en Milieu, Milieudefensie, de Vogelbescherming en Greenpeace 
maakte zij de brochure ‘Frisse Zeewind 2’. Hierin geven de orga-
nisaties hun visie op offshore windenergie. 

Floris Groenendijk, directeur van Stichting De Noordzee:

“Ik ben vóór WIndenergIe op zee”

Wat is het doel van Frisse Zee-
wind 2?
 “Het doel is om aan te geven dat 
natuurorganisaties vóór windener-
gie op zee zijn. Er is geen uitstoot 
van CO2 zoals bij aardgas of kolen. 
En de energie komt uit een bron 
die nooit opraakt: het blijft waaien! 
Maar, het moet wel met 
respect voor de natuur. 
Windmolens kunnen 
niet overal op de Noord-
zee neergezet worden. 
Ook moet er rekening 
gehouden worden met 
andere gebruikers van de 
zee, zoals scheepvaart en visserij. In 
‘Frisse Zeewind 2’ hebben we plek-
ken aangewezen die het meest ge-
schikt zijn voor windenergie. In die 
gebieden hebben vogels, vissen en 
zeezoogdieren als bruinvissen er het 
minste last van. Daarnaast vinden 
we dat de overheid een belangrijke 
sturende taak heeft om offshore 
windenergie mogelijk te maken en 
dat zij een betere regie moet voeren 
waar windmolens gebouwd gaan 
worden.”
 
Staat het OWEZ op een geschik-
te plek volgens Stichting De 
Noordzee? 
“Nee, eigenlijk niet. Het park staat 
vlak voor de kust bij Egmond aan 
Zee. En juist die zone vlak langs de 

kust is een kraamkamer voor jonge 
schol, tong en haring. Ook is het een 
belangrijk voedselgebied voor zee-
honden en vogels als sterns, rood-
keelduikers en zwarte zee-eenden. 
Niet voor niets zijn delen van die 
kustzone door de overheid als ‘be-
schermd gebied’ aangewezen. Het 

stuk waar het park staat 
zal niet in dit gebied val-
len, maar ook dit deel 
van de kustzone is rijk 
aan leven. Windmolen-
parken op zee kunnen 
effect hebben op die 
natuur. Het heien van 

de fundering en het draaien van de 
windmolens kan overlast veroorza-
ken voor bruinvissen, een schuwe 
dolfijnensoort, en voor zeehonden. 
Sommige vissen hebben last van de 
lichte elektromagnetische straling 
van de elektriciteitskabels. Vogels 
moeten om het windpark heen vlie-
gen. Hoe groot de effecten zijn, we-
ten we niet precies. Daarom wordt 
er onderzoek naar gedaan.”

Toch is Stichting De Noordzee 
voor de komst van het park?
 “Het OWEZ is opgezet als proef om 
meer te weten te komen over ener-
gie op zee: hoeveel kost het en wat 
zijn de effecten? Daarom hebben we 
ermee ingestemd. Als we wat willen 
doen aan het klimaatprobleem dan 

zijn windmolens nog altijd vele ma-
len beter dan energie uit olie of gas. 
En als je A zegt, moet je ook B zeg-
gen. Je kan niet zeggen dat je ergens 
voor bent en dan vervolgens roepen: 
‘Maar niet in mijn achtertuin!’ Het 
is onze rol om kritisch te zijn, maar 
je moet wel grenzen aan die kritiek 
stellen, anders kun je daar gemakke-
lijk in doorslaan.”

Kunnen windmolens en natuur 
in de toekomst samen gaan op 
zee? 
“De tijd zal het leren. Uit onderzoek 
van een Deens windmolenpark, 
Horns Rev, is gebleken dat de effec-
ten op vogels niet zo groot waren als 
werd gedacht. Vogels blijken op tijd 
om het park heen te vliegen. Maar 
wanneer er veel parken in zee komen 
en trekvogels tijdens hun oversteek 
steeds weer om moeten vliegen, dan 
kost dat veel energie en kan het zo 
zijn dat ze de overkant niet halen. 
De uitwerking op de natuur kan ook 
heel positief uitpakken. Rond de pa-
len op de bodem liggen stenen, die 
ontzettend veel bodemleven zullen 
aantrekken. Daar komen dan weer 
vissen en andere dieren op af. Door 
de veiligheidszone om het park heen 
kan niemand in het park komen en 
worden de dieren niet gestoord. On-
danks het geruis van de molens lijkt 
mij het er een oase van rust.”

Hoe moet windenergie op 
zee zich volgens Stichting De 
Noordzee in de toekomst ont-
wikkelen?
“Wij zijn voor een stap voor stap 
benadering. Eerst leren van deze 
proef, het OWEZ. En dan de kennis 

en ervaring gebruiken voor nieuwe 
parken. Ik zou niet willen dat in 
één keer de hele Noordzee vol gezet 
wordt. Niet alleen ter bescherming 
van de natuur, maar het lijkt me ook 
niet zo’n fraai gezicht. Ik kan me 
voorstellen dat sommige kustbewo-
ners zich storen aan de windmolens. 
Bij mooi weer kan je ze zien vanaf 
de boulevard. En die eindeloze, vrije 
horizon is juist zo mooi. Toekomsti-
ge parken liggen daarom ook verder 
op zee.” 

Stichting De Noordzee heeft 
nogal wat kritiek op de rol van 
de overheid, waarom?
“De overheid zou een sturende rol 
moeten spelen, maar zij maakt er 
een zooitje van. De ministeries van 
Verkeer & Waterstaat en Economi-
sche Zaken hebben niet goed nage-
dacht over het vergunningssysteem 
voor wind op zee. Resultaat is dat 
er nu zo’n 70 aanvragen liggen voor 
zo’n twee tot drie nieuwe parken. 
Al die aanvragen moeten wèl in be-
handeling genomen worden en dat 
kost ontzettend veel tijd en geld. 
Trouwens, het hele beheer van de 
Noordzee moet beter. Er komen 
steeds meer activiteiten op zee en 
dat moet veel beter op elkaar afge-
stemd worden.” 

stIchtIng  

de noordzee

Stichting De Noordzee is een onaf-
hankelijke milieuorganisatie die zich 
inzet voor een duurzaam gebruik van 
de Noordzee. Een gezonde zee vol vis 
en ander leven staat voor ons boven-
aan. Op het gebied van scheepvaart, 
duurzame visserij, energie, water en 
natuur praten we met beleidsmakers 
en gebruikers zoals vissers, zeilers en 
windmolenparkeigenaren. We stellen 
problemen aan de kaak, dragen cre-
atieve maar realistische oplossingen 
aan en waar nodig treden we op als 
advocaat van de Noordzee.

Op de Drieharingstraat in Utrecht zet-
ten 14 zeespecialisten zich vol pas-
sie in om de Noordzee mooi, schoon 
en gezond te houden. De organisatie 
heeft een bestuur op afstand van 
5 personen. Stichting De Noordzee 
wordt gewaardeerd om haar kennis en 
originaliteit.

Meer informatie: 
www.noordzee.nl

 

maakt de Noordzee zichtbaar en geeft 
de zee een 

Stem…
door aandacht te vragen 
voor problemen op zee  

Gezicht…
door te laten zien hoe 

bijzonder het zeeleven is 

Hart…
door ons vol passie in te 
zetten voor de Noordzee
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hoe Werkt een WIndturbIne? 
Een windturbine levert elektri-
sche stroom. Daar zijn echter 
nog wel diverse stappen voor 
nodig. Het begint natuurlijk al-
lemaal met de wind, die de wie-
ken, ook wel rotorbladen, van 
de windturbine laat draaien. De 
bladen zitten vast aan een as in 
de kop van de turbine, ook wel de 
gondel genoemd. 

Wind vangen
De gondel is draaibaar op de toren bevestigd, zodat rotorbladen in de wind 
kunnen worden gezet. Een vaantje op het dak van de gondel is onderdeel 
van de meetapparatuur die ervoor zorgt dat de windturbine goed in de wind 
staat. De molen kan ook helemaal stopgezet worden. Dit gebeurt wanneer 
de bladen uit de wind worden gedraaid. Onderin de toren van de windmolen 
staat een computer waarmee alle stuursignalen worden geregeld. Ook is er 
aan land een computer waarmee op afstand alle turbines worden bewaakt. 

Stroom maken
Op deze afbeelding 
is te zien hoe een 
gondel er van bin-
nen uitziet. Links is 
de voorkant, waar 
de drie rotorbladen 
zitten. Doordat de 
bladen draaien, gaan 
de tandwielen in de tandwielkast ook draaien. In de tandwielkast (roze) 
wordt het toerental versneld. Deze snel draaiende as drijft een generator aan 
(blauw), die net als een fietsdynamo elektriciteit opwekt.

In de dynamo wordt dus de draaiende beweging omgezet in elektriciteit. 
De opgewekte elektriciteit wordt door een transformator in de windturbine 
naar een hoog voltage gebracht. Vervolgens wordt de elektriciteit via een ka-
bel naar land gebracht, waar het bij Wijk aan Zee aan land komt. 

offshore WIndpark Q7

www.q7wind.nl

De eerste funderingpalen van windpark Q7 zijn al door 
Mammoet van Oord in de bodem geheid. 

© Econcern

Wat vIndt... 

t. de Kruif
Wat vindt u van het Offshore 

Windpark Egmond aan Zee?

Ik ben voor windenergie als het na-
tuurlijke leven in de zee maar niet ge-
schaad wordt.

Denkt u dat we windenergie 

nodig hebben?

Duurzame energie moet gewoon een 
keer komen. De fossielbrandstoffen 
raken op.

Hoe ziet u de toekomst van 

windenergie op zee?

Als we er voor zorgen dat het milieu 
niet geschaad wordt, dan juich ik het 
toe.
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bouWen
De bouw van het eerste Nederlandse offshore windmolenpark bij Egmond aan 
Zee duurde ruim een jaar. Eind 2005 begonnen bouwbedrijf Ballast Nedam en 
windmolenleverancier Vestas met de klus. In oktober 2006 brandden de eerste 
lampen op groene stroom uit zee. Het bouwen van windturbines op zee is niet ge-
makkelijk. De foto’s vertellen het verhaal over de aanleg van de funderingen, de 
plaatsing van de windmolens en de aanleg van de elektriciteitskabels. 

1 In de nieuwe IJmondhaven in IJmuiden worden de onder-
delen voor de windturbines zoals de wieken (windturbine 

bladen), masten en gondels verzameld. 
2 De IJmondhaven staat in open verbinding met de Noord-

zee waardoor de onderdelen gemakkelijk naar de bouwlo-
catie kunnen worden gevaren. Het gele transitiestuk, dat boven 
water zichtbaar blijft, en de monopile liggen hier te wachten 
om naar zee te gaan.

3 De 36 windturbines worden allemaal voorgemonteerd op 
de kade in IJmuiden. Na keuring worden masten op hoog-

te aan elkaar gemonteerd. De masten van de turbines zijn 55 
meter hoog. 

7 Het heien van de fundering en het bevestigen van het tus-
senstuk kost twee dagen. Op dit tussenstuk wordt vervol-

gens de mast van de molen geplaatst.
8 Nu komt het Deense kraanschip ‘Sea Energy’ in actie. De 

mast hangt al in de takels van de grote kraan. 

12 Het derde blad wordt aan de as, op de kop van de gondel 
vastgezet. Het kost gemiddeld twee dagen om elke wind-

turbine te plaatsen. 
13 De windmolens zijn in totaal 115 meter hoog. Dat is 

hoger dan een gebouw van 35 verdiepingen. Onderin 
de mast staat een computer om de molen te sturen. Op land 
staat ook een computer om alle 36 windturbines te laten sa-
menwerken. 

14 Boven in de gondel van de windturbine zit de generator 
waarmee elektrische stroom wordt opgewekt. Net zoals 

in een fietsdynamo wordt een draaiende beweging omgezet in 
elektriciteit. 

18 De kabels, hier nog niet ingegraven, lopen vanuit de zee 
ruim twee meter onder het strand naar het transforma-

torstation op het terrein van Corus bij Wijk aan Zee.
19 Hier wordt de elektriciteit naar hoogspanning van 150 

kV getransformeerd en via drie kabels aangesloten op 
het landelijke elektriciteitsnet bij de Nuoncentrale in Velzen 
Noord.

6 Op elke funderingspaal wordt een zogenaamd transitie-
stuk (tussenstuk) geplaatst. Deze steekt ongeveer 13 meter 

boven het water uit. Aan dit transitiestuk zitten de werkplat-
forms, de ladders en een ‘aanlegsteiger’ voor schepen. 

�

 Wat vIndt... P. overdijK
Wat vindt u van het 
Offshore Windpark 
Egmond aan Zee?
Het staat er met een bepaalde 
reden, dus we zullen het wel 
nodig hebben. Naar mijn me-
ning is het geen horizonvervui-
ling, ik lig er niet wakker van.

Denkt u dat we 
windenergie nodig 
hebben?

Persoonlijk ben ik tegen kernenergie. Windenergie is een goede duur-
zame oplossing voor ons energieprobleem.

Hoe ziet u de toekomst van windenergie op zee?
Als we het nodig hebben, mogen ze er van mij meer neer zetten.
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4 Elke molen heeft drie bladen van elk 45 meter lang. Twee 
van de drie bladen worden alvast aan de turbines vastge-

maakt. Dit worden ook wel de ‘bunny ears’ genoemd. 
5 Het hefschip de ‘Svanen’ van Ballast Nedam vervoert de 

monopaal en het transitiestuk naar zee. Daar wordt de 
paal 30 meter de bodem in geheid. Om wegspoeling van het 
zand te voorkomen, worden stenen rondom de paal gestort. 

9 De Sea Energy neemt per keer twee masten, twee ‘bunny 
ears’ en twee losse bladen mee. Het schip pendelt tussen de 

haven in IJmuiden en het windpark. 
10 De mast wordt op het gele transitiestuk geplaatst en 

met 140 bouten en moeren vastgezet. Het geheel steekt 
nu 70 meter boven het water uit.

11 Vervolgens wordt de zogenaamde gondel met ‘bunny 
ears’ door een hijskraan omhoog gehesen. Zo’n gon-

del weegt meer dan 100.000 kilo. De gondel kan draaien op 
demast, zodat de rotorbladen in de wind komen te staan om 
elektriciteit op te wekken.

15 De elektriciteit wordt met dikke kabels naar land ge-
bracht. Het kabellegschip ‘Team Oman’ legt de stroom-

kabels. Bij Wijk aan Zee zijn deze aangesloten op een trans-
formator. 

16 De aanleg van een elektriciteitskabel startte met het 
trekken van een dikke nylon lijn naar het strand vanaf 

de ‘Team Oman’.
17 Het schip vaart daarna naar het windpark waarbij de ka-

bel uitviert. Tegelijkertijd wordt de kabel met een harde 
waterstraal ingegraven in de zeebodem, tot een diepte van 1,5 
tot ruim 3 meter. 

20 De eerste elektriciteit kwam in oktober 2006 aan land. 
De 36 windturbines wekken zo voor 100.000 huishou-

dens schone elektriciteit op. Dat is voldoende voor een stad 
als Eindhoven. 

21 De windturbines staan in een gebied van 30 km2 en 
staan 650 meter uit elkaar. De dichtstbijzijnde turbi-

nes staan op 10 kilometer uit de kust en zijn bij goed weer te 
zien. De verste windturbine staat 18 kilometer uit de kust.

op zee

Wat vInden... 
C. van de Pol & v. HeenKler

Wat vindt u van het Off-
shore Windpark Egmond 
aan Zee?
Liever niet. We vinden windener-
gie goed, maar we vinden het niet 
mooi. We willen ze niet zien. Of 
ze moeten verder de zee op of ze 
moeten ze niet bouwen. 

Denkt u dat we windenergie nodig hebben?
We hebben de energie wel nodig. Als we er maar niet meer voor hoe-
ven te betalen.

Hoe ziet u de toekomst van windenergie op zee?
Liever niet.

�

de WaterbouWers
Aannemer Ballast Nedam heeft samen met de Deense 
windturbinebouwer Vestas het eerste Nederlandse wind-
turbinepark OWEZ gebouwd. Het bouwen was een inno-
vatief proces. Zo werd voor het plaatsen en heien van de 
stalen funderingspalen het hefschip de Svanen van Ballast 
Nedam ingezet. De Svanen is een catamaran met een hijs-
hoogte van 76 meter. Dit schip werd in 1990 speciaal ge-
bouwd voor de constructie van grote betonbruggen bij o.a. 
Denemarken.

Ballast Nedam en Vestas zijn 
vijf jaar druk geweest met de 
voorbereiding van het hele 
project. De twee bedrijven 
werkten samen onder de 
naam Bouwcombinatie Eg-
mond. Zij bouwden ook de 
116 meter hoge meetmast 
waarmee meteorologische ge-
gevens zoals de windsnelheid 
en -richting en ook de golf-
hoogten worden gemeten.

Voor deze fotoreportage werd dankbaar 
gebruik gemaakt van het fotomateriaal van 
Greg Pascaud, Jos Beurskens, NoordzeeWind, 
Chris Westra en GreenPeace/Bas Beentjes 
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geluId onderWater ook bIj 
WIndmolenpark aandachtsgebIed
Net als in de lucht, is er ook onderwater geluid. Van de zee en 
de zeedieren natuurlijk, maar ook geluid afkomstig van men-
sen. Scheepvaart, bouwen in zee, platforms, sonarsignalen van 
de marine: allemaal veroorzaken ze geluid. Sinds een paar jaar 
weten onderzoekers dat geluid onderwater van invloed is op het 
leven in zee. Geluid speelt zodoende ook een rol bij het windmo-
lenpark bij Egmond aan Zee.

Gevoelige oren
Van bruinvissen, dolfijnen, zeehon-
den en vissen weten we intussen dat 
ze last hebben van geluid onderwa-
ter. Ruisachtige geluiden zijn niet 
zo hinderlijk, maar bijvoorbeeld 
fluitgeluiden, die in toonhoogte ver-
anderen, maken een heleboel zeedie-
ren bang. Zeehonden zijn het minst 
bang voor geluiden als ze weten dat 
er verder geen gevaar dreigt. Bruin-
vissen zijn erg bang, zij hebben dan 
ook gevoelige oren. Dolfijnen en 
bruinvissen gebruiken hun oren om 
in het donker (diep onderwater en 
ook ’s nachts) vis te kunnen vinden. 
Als ze hun gehoor niet optimaal 
kunnen gebruiken, kunnen ze niet 
voldoende voedsel vinden en ver-
hongeren ze. 

Dat ook vissen last kunnen hebben 
van geluid onderwater is pas sinds 
kort bekend. Soorten als de kabel-
jauw en de paling hebben weinig 
last, maar bijvoorbeeld zeebaars en 
horsmakreel reageren sterk op di-

verse geluiden. Vissen kunnen, als 
er teveel lawaai onderwater is, hun 
partners niet vinden zodat de voort-
planting minder succesvol wordt.

Windmolens maken ook geluid
Ook een windmolenpark maakt 
geluid. Vooral tijdens de bouw als 
er geheid wordt. Wanneer het park 
volledig in bedrijf is, zal er ook on-
der water geluid waarneembaar zijn 
van bijvoorbeeld de trillingen van de 
tandwielkast. De verwachting is dat 
dat niet tot problemen zal leiden. 
Bij het ontwerpen van windturbi-
nes wordt rekening gehouden met 
geluidsproductie. Door onderzoek 
naar de afkomst van het geluid kun-
nen tijdens het ontwerpen maat-
regelen worden genomen om de 
turbine zo stil mogelijk zijn werk 
te laten doen. Bij plaatsing op zee 
speelt met name het contactgeluid 
een rol. Ook de locatie op zee be-
paalt hoe ver het geluid uitstraalt. 
Hoe ondieper het water, hoe verder 
geluid meestal draagt. 

Innoverend
Tijdens de bouw van het OWEZ-
park heeft NoordzeeWind gepro-
beerd de negatieve gevolgen voor de 
zeenatuur zoveel mogelijk te beper-
ken. Ook is er tijdens het bouwen 
onderzoek gedaan naar het onder-
watergeluid. Wanneer blijkt dat de 
geluidsoverlast te groot wordt, zul-
len nieuwe bouwtechnieken worden 
gebruikt. In de oude binnensteden 
worden nu bijvoorbeeld al geluid- 
en trillingsarm fundatiepalen ge-
plaatst. Deze technologie kan ook 
op zee geluidsoverlast van het heien 
voorkomen. Er wordt al gebruik 
gemaakt van zogenaamde pingers 
(geluidssignalen). Pingers verjagen 
vooral de bruinvissen voordat er 
met heien wordt gestart. Tijdens het 
gebruik van het park, zal het onder-
watergeluid verder worden onder-
zocht.

Meer informatie:
Ron Kastelein, SEAMARCO,  
researchteam@zonnet.nl.

Ron Kastelein is een expert op het gebied 
van onderwatergeluid en zeedieren. In 
Nederland startte hij in 2002 zijn eigen 
bedrijf SEAMARCO en doet al jaren ge-
luidsonderzoeken met TNO en IMARES.

Wat vIndt... Mevr. r. banMinK
Wat vindt u van het Offshore Windpark Egmond aan Zee?

Ik zie er weinig of niks van. Nu ik er op let, zie ik het pas. Persoonlijk vind ik het geen hori-
zonvervuiling. 

Denkt u dat we windenergie nodig hebben?

We hebben zeker alternatieven nodig. We moeten niet afhankelijk worden van andere lan-
den voor onze stroomvoorziening. En we moeten toch van ons fossiel brandstofgebruik af. 

Hoe ziet u de toekomst van windenergie op zee?

Zo’n windpark is wel een klein beetje verandering voor de horizon. Maar dat moeten we er 
voor over hebben om verder te kunnen, ook voor onze kinderen. En als we de windparken 
niet meer kunnen zien staan, is het helemaal ideaal natuurlijk.

Bruinvissen zijn geen vissen maar zeezoog-
dieren, net als dolfijnen. Alleen bij een rus-
tige zee kan je bruinvissen zien. Ze zijn na-
melijk nogal schuw en springen niet uit het 
water zoals dolfijnen. Ze komen wel aan de 
oppervlakte om adem te halen. Daarbij zie je 
meestal alleen een stukje rug met een kleine 
driehoekige rugvin. 

Wetenschappers beweren dat de bruinvis 
het meest gevoelige gehoor ter wereld heeft. 
In vergelijking met mensen, fluisteren ze als 
ze met elkaar communiceren. Om elkaar 
te kunnen horen, ook op afstand, hebben 
bruinvissen hele goede oren. Om die reden 
staan bruinvissen als schuwe dieren bekend; 
ze zwemmen weg van (te hard) geluid. Daar-
om zul je ze ook nooit voor de boeg van een 
schip zien zwemmen, zoals dolfijnen.

de beste oren van de Wereld

W.J. Strietman

vogels 
Uit onderzoek bij de Deense windparken Horns Rev en Nysted is gebleken dat vogels 
veel minder last van het windmolenpark ondervinden dan aanvankelijk werd gedacht. 
Vogels blijken ruim van te voren het windpark als obstakel op hun weg te zien en zij 
verleggen vervolgens hun vliegroute zo, dat zij langs de turbines of over het park heen 
vliegen. 

Onderstaand radarbeeld geeft aan dat de vogels de windmolens weten te ontwijken. 
Het lijkt een hoop gekras, maar de vele lijnen zijn de routes die de vogels hebben ge-
vlogen. Te zien is dat ze duidelijk om het windmolenpark heen vliegen. De pijlen geven 
aan dat de vogels bij daglicht het windpark al vanaf drie kilometer zien en bij nacht de 
windturbines op 1 kilometer afstand waarnemen.  

De bouw van het windpark Q7 
is eind 2006 begonnen. Het park 
komt in blok Q7 van het Neder-
lands continentaal plat, 23 km uit 
de kust bij IJmuiden. De kabelver-
binding op land werd dit jaar samen 
met die van OWEZ gerealiseerd. In 
september begon Mammoet Van 
Oord met het plaatsen van de fun-
deringen in zee. In blok Q7 is het 
water 20 meter diep. Het is voor het 
eerst dat de windturbines in zulk 

diep water geplaatst worden. Naar 
verwachting zal het windpark be-
gin 2008 in gebruik zijn. 

Q7 kent een lange geschiedenis. Al 
in 1998 is E-Connection uit Bun-
nik gestart met de ontwikkeling 
van het windpark. Het eigendom 
van het park is inmiddels overge-
gaan in handen van E-concern, 
Energy Investments Holding en 
Eneco Energie. 

Q7  Wordt een 
bIjzonder WIndpark

dag = ca. 3.000 m
nacht = ca. 1.000 m

0 2 4  kilometer

Q7 is het tweede windturbinepark dat op het Nederlands deel 
van de Noordzee gebouwd wordt. Het park komt vlak bij het 
OWEZ te liggen, maar verder op zee. Het zal vanaf de kust niet 
te zien zijn. De ligging van Q7 is bijzonder: nergens ter wereld 
staat een windpark verder uit de kust en in dieper water.
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de vele gezIchten van de noordzee

de kustzone: leven op een typIsche zandbodem

een dIerentuIn onder Water
Bioloog Peter van Bragt over de veranderingen onderwater door het windmolenpark

Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is gebouwd in de kust-
zone van de Noordzee. De bodem bestaat uit zandbanken en 
metershoge golven die langzaam van plaats veranderen. In het 
gebied waar het windmolenpark staat, zal in de toekomst echter 
een geheel andere situatie ontstaan. Bioloog en fanatiek Noord-
zeeduiker Peter van Bragt vertelt welke veranderingen we kun-
nen verwachten: “Het wordt een echte dierentuin!” 

“Op bodem van de Noordzee leven 
dieren die van zand houden,” vertelt 
Van Bragt. “Op het eerste gezicht 
lijkt daar niet veel te zitten, maar 
als je goed kijkt, zie je dat er van al-
les leeft. Kokerwormen, schelpen en 
vissen die zich ingraven in het zand. 
En ook op het zand zitten krab-
ben, garnalen, vissen, noem maar 
op.” Peter van Bragt (51) studeerde 
biologie en ontwikkelde daarnaast 
een grote passie voor het duiken in 
Zeeland en op de Noordzee. Tevens 
fotografeert hij onder water en geeft 
hij cursussen over het fascinerende 
onderwaterleven van de Noordzee. 

Veranderend zeelandschap

Door het 30 km2 grote windpark 
zal het landschap onder water ver-
anderen. De 36 windmolens staan 
op palen in de bodem. Van Bragt: 
“De zandbodem verdwijnt door de 
stenen die gestort zijn om de palen 
te verstevigen. Biologen noemen 
dat ook wel ‘hard substraat’.” Ook 
op andere plaatsen in de Noord-
zee en langs de Nederlandse kust 
ligt dit harde substraat. Vroeger 
waren er in de Noordzee veel meer 
plekken met zo’n bodem. Er waren 
enorme oester- en schelpenbanken. 
Die zijn verdwenen. Tegenwoordig 
is het meeste hard substraat door 

mensen aangelegd. “Denk aan de 
dijken in Zeeland, boorplatforms, 
gezonken scheepswrakken en nu 
dus ook windmolens. Op die harde 
ondergrond gaan diertjes leven die 
niet van zandbodems houden,” ver-
telt Van Bragt. “Het is opvallend dat 
onder water op de dijken in Zeeland 
heel veel ‘nieuwkomers’ leven.” Deze 
nieuwkomers in zee worden exoten 

genoemd. Ze zijn met schepen uit 
het verre Azië hierheen gekomen. Of 
ze hebben zelf de oversteek gemaakt 
van Schotland, Engeland, of komen 
uit Noord Frankrijk.

Dierentuin in zee 

“Op de bodem bij het Offshore 
Windpark Egmond aan Zee ontstaat 
een soort eiland waar een groep an-
dere dieren gaat leven dan op het 
zand,” voorspelt Van Bragt. “Eerst 
komen de pioniers; soorten als an-
jelieren die zich snel voortplanten 
en zich er massaal zullen vestigen. 
Na verloop van tijd komen er steeds 
meer andere soorten: zeeanemonen, 
zakpijpen, sponzen, en mosdiertjes. 

Kabeljauw en zeebaars zoekt be-
schutting tussen de stenen. En daar 
komen weer grotere zeezoogdieren 
op af, zoals bruinvissen en zeehon-
den. Het wordt een echte dierentuin 
met leven uit heel de wereld, dicht 
op elkaar gepakt.” Bovendien wordt 
het park een gesloten gebied, waar 
niet meer gevaren mag worden. 
“Net als onder boorplatforms, zal 
ook hier een toevluchtsoord voor 
vis ontstaan, omdat ze hier veilig 
zijn voor de vissers.”

Van Bragt vindt het nieuwe wind-
molenpark een bijzonder interes-
sant project. De ontwikkeling van 
het leven onder water zal een ver-

In het Nederlands deel van 
de Noordzee vind je vooral 
zandbodems, soms ver-
mengd met slib of grind. Zo 
ziet ook de kustzone eruit, 
de strook zee langs de kust 
die loopt vanaf het strand 
tot 12 mijl de zee op. 

Zandbodems bieden weinig hou-
vast en de meeste dieren leven niet 
op het zand, maar ertussen. Ze heb-
ben zich helemaal of gedeeltelijk in-
gegraven. Zo zie je er op het eerste 

gezicht niet veel van. Maar er kun-
nen op een vierkante meter wel meer 
dan 4000 dieren voorkomen. Er zijn 
ook dieren die zich niet ingraven. 
Zij bewegen zich over het zand en 

a. KloostaMan
Wat vindt u van het Offshore 

Windpark Egmond aan Zee?

Windmolens op zee vind ik vele malen 
beter als op het land. Maar het moet 
niet helemaal worden volgebouwd 
langs de kust. 

Denkt u dat we windenergie 

nodig hebben?

Het is zoeken naar alternatieven. Ik 
vind dat we als maatschappij bezig 
moeten zijn met energie. Mensen be-
wust maken dat het zo niet verder kan 
met het energiegebruik. 

Hoe ziet u de toekomst van 

windenergie op zee?

Windenergie op zee is één van de goe-
de oplossingen voor het grote energie-
probleem.

rijking zijn voor de Noordzee. Maar, 
benadrukt hij, we moeten ook aan-
dacht besteden aan de natuurlijke 
bijzondere gebieden in de Noord-
zee. “Daarom is het instellen van na-
tuurgebieden op zee zo belangrijk. 
Het windmolenpark wordt een ge-
bied dat afgesloten wordt voor vis-
serij en scheepvaart. Dat zou met de 
andere gebieden op zee ook moeten 
gebeuren.” 

Typische zandbewoners zijn 1. slibanemoon (P. van Bragt); 2. heremietkreeft (W. Willekens), 3. Noordzeekrab (M. Vestjens) en 4. Zeester (M. Vestjens)

leven van andere bodemdieren, zo-
als de Noordzeekrab en zeester. Ook 
vissen als schol en tong doen dit. 
De kustzone geldt als kraamkamer 
voor jonge vis als schol en tong.

Eigenlijk kun je niet praten over 
‘de’ Noordzee. Verschillen in diepte, 
stromingen en de bodem geven de 
zee een afwisselend uiterlijk. Het ene 
stuk is bijvoorbeeld zeer woest, on-
stuimig en onvoorspelbaar, het an-
dere veel kalmer en bedaard. Er zijn 
een aantal plaatsen op de Noordzee, 

van de Noordzee. Je vindt er o.a. 
de koraalsoort dodemansduim. De 
kustzone is heel veranderlijk: soms 
is het water heel zout dan weer veel 
zoeter, de temperatuur wisselt flink 
en het water is er troebel. Maar er is 
heel veel eten te vinden. 

Wat leeft er in de Noordzee?
De Noordzee is een ondiepe, voed-
selrijke zee en is rijk aan leven. Er 
zitten veel verschillende vissoorten, 
als schol, tong, kabeljauw en haring. 
Maar ook zitten er diverse haaien 
soorten. In de Noordzee zwemmen 
ook zeezoogdieren, denk aan de 
bruinvis, de zeehond en we hebben 
zelfs diverse soorten dolfijnen! 

De Noordzee kent diverse zeevogels 
die zowat hun hele leven op zee door-
brengen. Zij komen alleen aan land 
om te broeden. Echte Noordzeevo-
gels zijn de Jan van Gent, Noordse 
Stormvogel en de Zeekoet.

die bijzondere gebieden in de toe-
komst beschermd zullen worden. 

De Doggersbank is een zandwal 
midden in de Noordzee en een ide-
ale plek voor allerlei vissen,  dolfij-
nen en ook vogels, zoals de Jan van 
Gent. Bij het Friese Front wordt de 
ondiepe, onstuimige zee plotseling 
dieper en kalm. Bruinvissen en zee-
vogels komen hier graag. De Klaver-
bank is de enige grindbank in het 
verder zo zandige Nederlandse deel 

1. Schol (M. Vestjens); 2. Hondshaai (J. Krol); 3. Grijze zeehond (S. Marx); 4. Tuimelaar 

(M. de Boer); 5. Noordse stormvogel (H. Offringa); 6. Zeekoet (M. de Boer) 
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schatten van de noordzee
Unieke documentaireserie over de Noordzee 

Welk bijzonder leven vindt de bio- 
loog onder een gaswinningplat-
form? Lukt het de visser om unieke 
prehistorische botten te vinden? 
En wat treft de wrakduiker aan op 
een wrak in de Noordzee? In de 
documentaireserie “Schatten van 
de Noordzee” gaan drie hoofd-
personen op zoek naar ieder hun 
eigen ultieme Noordzee schat.  

Via hen zien we hoe mooi en boeiend 
de Noordzee is en wat er zoal onder 
de zeespiegel leeft. Schatten van de 
Noordzee wordt vanaf 3 februari om 
18.00 uur uitgezonden bij NCrV Na-
tuurlijk op Nederland 2. tevens zal 
de serie op dvd verschijnen. 

Meer informatie: Stichting  
De Noordzee, info@noordzee.nl
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Wat vInden...  

toekomst van WInd op zee heeft 
duIdelIjke spelregels nodIg
Het beleid
Voor de ontwikkeling van windpar-
ken op zee is nog financiële steun 
van de overheid nodig. Tot nu toe is 
het stimuleringsbeleid van de over-
heid niet consistent. Het Ministerie 
van Economische Zaken verandert 
steeds de subsidieregeling voor off-
shore windenergie. Terwijl in 2005 
nog werd besloten om minder sub-
sidie aan wind op zee te geven, is in 
2006 besloten om de hele subsidie-
regeling af te schaffen. Volgens de 
Minister zou de doelstelling gehaald 
zijn om 9% van de elektriciteit in 
2010 op duurzame wijze te produ-
ceren. Maar er is nog een tweede 
doelstelling: in 2020 wil Nederland 
6000 megawatt windenergie op zee. 
En om die doelstelling te halen, zijn 
nieuwe en duidelijke regels nodig 
die investeerders op lange termijn 
zekerheid bieden.

Duidelijke regels
Het huidige vergunningenstelsel is 
gebaseerd op het beginsel ‘wie het 
eerst komt, die het eerst maalt’. Er 
worden nauwelijks eisen gesteld 
aan de aanvraag en aan degene die 
de vergunning aanvraagt. De aan-
dacht lijkt zich vooral te richten op 
het binnenhalen van de benodigde 
subsidies. De overheid dient de re-
gie weer ter hand te nemen en een 
regime te creëren dat investeerders 
zekerheid biedt. 

Het verlenen van offshore windener-
gievergunningen zou daarom geba-
seerd moeten worden op een ‘aanbe-
stedingsregime’. Zo kan de overheid 
van te voren bepalen in welke ge-
bieden en in welk tempo offshore 
windturbines worden gebouwd. Als 
de hoogte van het subsidiebedrag als 
selectiecriterium dient, kan de over-
heid ook beter inschatten hoeveel 
subsidie uiteindelijk nodig is. 

M.veltHuijs & r. van rouwe
Wat vindt u van het Offshore Windpark Egmond aan Zee?

We vinden het wel mooi. We wonen aan zee, dus we hebben het in de zomer gebouwd 
zien worden. Best interessant om te zien.

Denkt u dat we windenergie nodig hebben?

We hebben het wel nodig, het is natuurvriendelijk en we moeten toch van die olie af.

Hoe ziet u de toekomst van windenergie op zee?

Van ons mogen ze door gaan met windenergie op zee.

Tekst en foto’s in deze serie: Toon Westra.

parken zijn een schone, veilige ener-
giebron voor de toekomst.”

Een super elektriciteitsnet
Airtricity is samen met het Zweedse 
bedrijf ABB met een zeer ambiti-
eus voorstel gekomen voor een Eu-
ropees offshore elektriciteitsnet. 
Dwars door de Noordzee, vanaf 
Noorwegen en de Oostzee naar het 
zuiden, door het Kanaal naar Spanje 
wil Airtricity een zogenaamde Ho-
geVoltageDC-kabel (=gelijkstroom) 
aanleggen. Op deze HVDC kabel 
kunnen alle offshore windparken 
worden aangesloten. Op die manier 

Airtricity wil het windpark ‘West 
Rijn’ van 284 Megawatt (MW) bou-
wen op 40 kilometer uit de kust bij 
Hoek van Holland. Het park achter 
de horizon zal voldoende elektri-
citeit leveren voor bijna 200.000 
huishoudens. De ingediende mi-
lieueffectrapportage (MER) en de 
vergunningsaanvraag in het kader 
van de Wet beheer rijkswaterstaats-
werken (Wbr) zullen aan een pu-
blieke inspraakprocedure worden 
onderworpen. De algemeen direc-
teur van Airtricity Eddie O’Connor 
is zeer tevreden met de beslissing 
van het ministerie: “Offshore wind-

Als Minister van Energie bent u verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van duurzame 
energie in Nederland. Met passie voor een duurzame ontwikkeling en een gezond milieu, draagt 
u de noodzaak van duurzame energiebronnen uit. U analyseert de wensen van de industrie, 
signaleert marktkansen en geeft richting aan verdere kennis en technologische ontwikkeling. 

U zorgt voor de ontwikkeling van noodzakelijke wet- en regelgeving voor een duurzame ener-
gievoorziening. U staat uw mannetje in de Tweede Kamer en laat u niet in de war brengen door 
de eerste de beste kritiek of door onbenullige vragen. 

U ontwikkelt een stabiel duurzaam energiebeleid. Zo realiseert U ambitieuze doelstellingen 
en doet Europese collega’s versteld staan van de voortvarende, maar realistische Nederlandse 
aanpak. U zorgt ervoor dat Nederland in het zicht van de hele wereld aantoonbaar bijdraagt 
aan een duurzame koers voor onze planeet.

Om succesvol te zijn als Minister van Energie beschikt u over het volgende profiel:
•  bewezen daadkracht in een leidinggevende functie
•  bewezen succes in het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende concepten
• in staat conceptueel te denken en daadkrachtig op te treden
•  een ondernemende en servicegerichte instelling met focus op de kansen voor het 
 Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstituten.
•  resultaatgericht leiderschap, teamspirit, inlevingsvermogen en overtuigingskracht
•  uitstekende communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de energie- en milieukennisinstellingen en 
het bedrijfsleven in Nederland.

Advertentie

Gezocht: Minister van Energie
Voor de ontwikkeling van een consequent 

en duurzaam energiebeleid.

Bij dit ‘aanbestedingsregime’ kan 
de overheid vooraf duidelijk aange-
ven welke locaties op zee het meest 
geschikt zijn voor de ontwikkeling 
van offshore windparken. Dat voor-
komt conflicten met andere gebrui-
kers van de zee zoals oliemaatschap-
pijen en scheepvaart. Het aanwijzen 
van dergelijke gebieden kost op de 
korte termijn veel tijd, maar scheelt 
veel kosten op de lange termijn. Dat 
blijkt ook uit de ervaringen van an-
dere Noordzeelanden. Een ander 
voordeel van zo’n aanbestedingsstel-
sel is dat dit aansluit op het beleid 
van andere Noordzeelanden en de 
aanbesteding van het windpark bij 
Egmond aan Zee. De Nederlandse 
overheid zou de ervaringen met dit 
eerste windpark moeten gebruiken 

bij het ontwikkelen van een nieuw 
stelsel voor vergunningverlening. 

Nu de Minister heeft besloten om 
de subsidies op nul te zetten, wordt 
de ontwikkeling van windenergie 
op zee ernstig belemmerd. Hopelijk 
wordt het moment aangegrepen om 
een stabiel stelsel van regels te ont-
wikkelen dat niet alleen toeziet op de 
hoogte van de subsidies, maar ook 
op een betere vergunningverlening. 
Alleen dan kan Nederland zijn ambi-
tieuze doelstelling voor 2020 halen. 

Martha Roggenkamp is als advocaat ver-
bonden aan Counsel Simmons & Sim-
mons advocaten te Rotterdam en is tevens 
hoogleraar Energierecht aan de Rijksuni-
versiteit Groningen.
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	 		 	Ja,	stuur	mij	de	digitale	ZEEMAIL	en	het	jaarverslag.

Stuur deze bon in een envelop naar: Stichting De Noordzee,	

Antwoordnummer	51269,	3501	WB	Utrecht

help mee de noordzee mooI, 
schoon en gezond te houden

kan de elektriciteit van de Noordzee 
goed worden afgevoerd. Wanneer 
het dan een keer windstil is, wordt 
de kabelverbinding voor het onder-
ling verhandelen van elektriciteit ge-
bruikt. Zo kan er schone stroom uit 
de waterkrachtcentrales van Noor-
wegen worden geleverd zodat het 
licht niet uitgaat en we gewoon naar 
voetballen kunnen blijven kijken. 

Airtricity, een Iers bedrijf in duurzame energie, heeft van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat exclusiviteit gekregen om 
op de locatie ‘West Rijn’ een windmolenpark te ontwikkelen. 
Hiermee verwerft Airtricity een positie op de Nederlandse offshore 
windenergie markt.

ColofonMet dank aan:

Airtricity
www.airtricity.com

AtO
Stichting Associatie 
technologie Overdracht 
Noord-Holland (AtO-NH)
www.ato.nl/atomp/nieuws.asp

Ballast Nedam (Nieuwegein) 
www.offshore-energy.nl 

Bureau Waardenburg bv
www.buwa.nl

Delft University of 
technology
www.duwind.tudelft.nl

DELtA Energy B.V.
www.delta.nl

Dynamar Consultancy B.V. 
a StC group company
www.dynamar.net

Connection Project B.V.
www.e-connection.nl

Eneco Energie 
corporatenl.eneco.nl 

Ecofys bv
www.ecofys.com

ECN Windenergie
www.ecn.nl/wind

Econcern
www.econcern.com

Fabricom Oil & gas
www.fabricom-oilandgas.com

 

Fugro 
www.fugro.com

general Electric (gE Energy) 
www.gepower.com

genius Vos B.V.
www.genius-vos.nl

greenpeace
www.greenpeace.nl

IHC gusto Engineering 
B.V. & Marine Structure 
Consultants B.V.
GustoMSC  www.gustomsc.com

kEMA Power generation 
& Sustainables
www.kema.com

kenniscentrum
WMC BV
www.kc-wmc.nl

Lloyds register
www.lr.org

NIB Capital Bank N.V.
www.nibcapital.com

Nuon Energy Sourcing
www.nuon.nl

Shell WindEnergy B.V.
www.shell.com/renewables 

Siemens Nederland N.V.
www.powergeneration.
siemens.com/en/windpower/
solutions 

Smulders groep B.V.
www.smuldersgroep.com

Statkraft Markets B.V.
www.statkraft.com

Stichting de Noordzee
www.noordzee.nl

tennet bv
www.tennet.org

tNO Bouw en ondergrond
www.tno.nl/bouw_en_ 
ondergrond 

Universiteit twente
www.utwente.nl

Vestas - Nederland 
Windtechnologie B.V.
www.vestas.nl 

Wageningen Imares B.V.
www.wageningenimares.wur.nl

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

We@Sea partners

®		Ja, ik word donateur en	ik	maak	gebruik	van	deze	eenmalige	actie*.	
Ik	machtig	Stichting	De	Noordzee	om	tot	wederopzegging	het	
volgende	bedrag	van	mijn	bank-	of	girorekening	af	te	schrijven**:

	 €  …….....….. per maand

*	 Bij	een	minimale	bijdrage	van	€	3	per	maand	ontvang	ik	een	cadeau.

**	 Ik	blijf	minimaal	1	jaar	donateur.

®	 Boek	‘De Goede Vis-
gids’

De	derde,	herziene	druk	voor	
kritische	visconsumenten,	
met	meer	dan	80	verschil-
lende	vissoorten	die	te	koop	
zijn	op	de	Nederlandse	
markt.

Kies	uw	cadeau:

®	 Boek ‘Walvissen en  
dolfijnen in de Noordzee’ 

Wat	eet	een	bruinvis?	Hoe	
herken	je	een	tuimelaar?	
Dit	fotorijke	boek	neemt	
je	mee	naar	de	wereld	van	
walvissen	en	dolfijnen	in	de	
Noordzee.

®	 DVD ‘Schatten van  
de  Noordzee’

Beleef	meer	dan	anderhalf	
uur	lang	bijzondere	Noord-
zeeavonturen:	mammoet-
botten	opvissen,	duiken	
onder	een	gasplatform,	
dolfijnen	spotten	en	meer.

Redactie: Stichting De Noordzee
Vormgeving & productie: STRETTA, Utrecht

In samenwerking met en in opdracht van: 

Stichting We@Sea
Postbus 1
1755 ZG  Petten
Tel: 0224-564281
Mail: info@ecn.nl
www.we-at-sea.org


