
Energie van Zee

Er wordt al hard aan windenergie 
op zee gewerkt. Na Denemarken en 
Engeland heeft Nederland zijn eer-
ste twee windmolenparken in zee. 
Het Offshore Windpark Egmond 
aan Zee (OWEZ) is op 18 april 2007 
officieel in gebruik genomen. In de 
zomer van 2007 zal verder gebouwd 
worden aan windturbinepark Q7 
voor de kust van IJmuiden. Door 
het rustige winterweer zijn alle 60 
fundaties al geplaatst. De bouw van 
deze Nederlandse windparken is een 
belangrijke stimulans voor innova-
tie en kennisontwikkeling. 

Toch is er een impasse. Om de am-
bitieuze doelstelling voor 2020 te 
halen, zijn duidelijke spelregels 
nodig van de overheid voor vergun-
ningaanvragen voor nieuwe wind-

molenparken. Op dit moment ont-
breken die duidelijke regels, maar 
ook de benodigde financiële steun 
van de overheid. Investeerders in 
windmolenparken willen die dui-
delijkheid; het bouwen van een off-
shore windmolenpark is risicovol. 
Investeerders willen zekerheid, ook 
op de lange termijn. Ook milieu- 
organisaties vragen om duidelijk-
heid van de overheid: de overheid 
zou aan moeten geven waar wind-
molens wel en niet gebouwd kunnen 
worden. Waar hebben de gebruikers, 
maar ook de bruinvissen, vogels en 
vissen die in zee leven, het minste 
last van die windmolens? 

Er wordt veel geleerd met de bouw 
van de eerste twee Nederlandse par-
ken; hoe kan je zo goedkoop moge-
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lijk bouwen en hoe zorg je dat ervoor 
dat er zo min mogelijk effecten zijn 
op de natuur? Het motto is: nu leren 
en daarna met grote stappen aan de 
slag om de ambitie van de regering 
te halen! Die grote stappen kun-
nen we alleen maken als overheid, 
milieuorganisaties en bedrijfsleven 
vertrouwen hebben in elkaar. 

De Minister van Economische Za-
ken, Maria van der Hoeven zei het 
zo mooi tijdens de openingsbijeen-
komst van het windpark Egmond 
aan Zee: “Vergunningverlening en 
subsidiering moeten weer op de 
agenda. Dan hebben bedrijven hel-
der zicht op een duidelijk, effectief 
en stabiel beleidskader. En dat is be-
langrijk voor de bereidheid van be-
drijven om te investeren in de ont-
wikkeling van windparken op zee in 
Nederland.” 
Nu de daden!

Chris Westra
Algemeen directeur van We@Sea

Wat vInden de strandbeWoners?
Op een mooie vrijdagmiddag in mei bezochten we de strandhuisjes bij 
IJmuiden. De bewoners van deze huisjes hebben de bouw van het wind-
park OWEZ van dicht bij meegemaakt. Sommige van hen zijn zeer goed 
geïnformeerd en weten precies wat er voor hun deur op zee gebeurt.  
Er zijn ook mensen aan wie de bouw van de offshore windparken voorbij 
is gegaan. We spraken een aantal bewoners van de strandhuisjes aan en 
vroegen hen naar hun mening en erva-
ringen met het windpark op zee.

De heer en mevrouw de Weers  
zitten achter een windscherm lekker in de zon. 
Een goed onderhouden en prachtig ingericht 
huisje. 

Wat vindt meneer de Weers van 
het windmolenpark op zee?
Welk windmolenpark? Dat daar op zee? O, die 
windmolens zien we helemaal niet! We heb-
ben er geen last van. We kijken alleen naar 
de zee en de boten. Heerlijk is het hier. Ik heb 
een kleinkind van een jaar, die kan hier lekker 
spelen en doen. Water en zand wat wil je nog 
meer? Windenergie op zee? Goed hoor.

WIndenergIe op zee: hard nodIg!
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De mannen achter 
E-Connection
Aan het woord zijn twee pioniers op 
het gebied van windenergie op zee:
Henk den Boon en Mathieu 
Kortenoever van E-Connection. 
Ze waren gepokt en gemazeld, maar 
een windpark op zee ontwikkelen 
viel behoorlijk tegen. En toch kre-
gen ze het voor elkaar. 

5
Bouw je eigen 
windmolen
Voor de jonge windmolenfans: 
maak je eigen windmolen! 
De belangrijkste onderdelen van 
een windmolen zijn: een mast, een 
gondel, de as en de wieken. In dit 
bouwpakket zit het allemaal en kun 
je dus een eigen windmolen maken 
die echt draait.
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Vogelonderzoek 
bij windparken
Bij de Nederlandse windparken 
worden de effecten op de natuur in 
en op zee onderzocht. Een interview 
met onderzoeker Mardik Leopold 
van Wageningen IMARES, betrok-
ken bij het vogelonderzoek van de 
Nederlandse windparken.

KroonprIns stelt eerste 
nederlandse WIndparK 
op noordzee In bedrIjf
Nederlands eerste windmolenpark op zee, Offshore Wind-
park Egmond aan Zee, werd op woensdag 18 april 2007 feeste-
lijk geopend door kroonprins Willem Alexander. Samen met 
veertien schoolkinderen uit Egmond aan Zee blies de prins 
de windmolens letterlijk aan, waardoor de schoonste elektri-
citeitscentrale van Nederland in gebruik is genomen. 

Het park is gebouwd door Nuon en Shell. Minister Van der Hoeven van 
Economische Zaken zei tijdens de opening dat windenergie op zee nood-
zakelijk is om de ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie te 
kunnen halen. De regering heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat 
in 2020 20 procent van de energie uit duurzame energie moet komen. 
“We moeten dus de vergunningverlening en subsidiëring gaan regelen, 
op een manier die leidt tot innovaties en kostprijsverlaging,” aldus Van 
der Hoeven.

Minster Van der Hoeven benadrukte dat dit windpark bijdraagt aan de 
een duurzamere energievoorziening. De overheid heeft het windpark 
aangewezen als demonstratieproject. Zowel technische kennis als de ef-
fecten op de natuur worden in kaart gebracht. Deze kennis wordt ge-
bruikt bij de ontwikkeling van toekomstige windparken. 

Het Offshore Windpark Egmond aan Zee bestaat uit 36 windmolens in 
zee, die goed zijn voor een totale capaciteit van 108 megawatt, genoeg om 
100.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het windpark is al sinds 
eind 2006 in gebruik. Het windpark doet het tot nu toe goed. Dankzij 
het winderige, onstuimige weer van het eerste kwartaal werd meer dan 
111 miljoen kilowattuur stroom geproduceerd. Dat is genoeg voor zo’n 
33.000 huishoudens.

Onze nieuwe regering, maar ook de Europese Commissie, heeft 
een hoge ambitie: in 2020 moet maar liefst 20 procent van alle 
energie – elektriciteit, gas en warmte - afkomstig zijn van schone 
bronnen. Om dat te realiseren zullen we alles uit de kast moeten 
halen. Daarbij zijn windmolens op de Noordzee hard nodig!
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Risico voor negatieve 
effecten op natuur en 
veiligheid

Groen: kleinste risico voor nega-
tieve effecten. 

Blauw: gemiddeld risico voor 
negatieve effecten. 

Rood: grootste risico voor nega-
tieve effecten. 

Rode kaders: beoogde (be-
schermde) zeenatuurgebieden. 

Kosten windparken
Geel: (relatieve) kosten gelijk of 

lager dan van OWEZ (zwart)
Blauw: (relatieve) kosten hoger 

dan van OWEZ

Het echtpaar Gast zit uit de wind in de zon achter het 
huisje te lezen. Mevrouw Gast vertelt dat zij al als kind met 
haar familie zomers aan het strand kwam. Het huisje is al zestig 
jaar in de familie. Het huisje staat nu echter te koop. Met veel 
kleinkinderen, een strandhuisje en maar zes weken vakantie, is 
de tijd moeilijk in te delen.

Wat vindt meneer Gast van het windmolen-
park op zee? 
Ik vind het prachtig! Ik ben een groot voorstander van duur-
zame energie en ook bereid er voor te betalen. Nu kan ik dat 
natuurlijk makkelijker zeggen dan iemand met een minimum 
inkomen. Maar laten de hogere inkomens maar wat meer beta-
len, want we moeten naar een duurzame energievoorziening.

Juni 2007

hoe staat het met de bouW van 
WIndparKen op de noordzee? 

Huidige status
Naast de eerste twee windparken op 
de Noordzee is voor elf andere lo-
caties een serieuze vergunningaan-
vraag ingediend: 
- Drie daarvan zijn door Rijkswa-
terstaat afgewezen. Dat wil zeggen 
dat ze niet voldoen aan de wettelijke 
eisen of dat ze in de weg staan voor 
andere activiteiten. Deze aanvragen 
worden niet verder behandeld. 
- Vijf aanvragen zijn een stap verder: 
ze hebben samen met een milieu-ef-
fect rapportage (MER) ter inzage 
gelegen. Zo’n MER is verplicht; de 
initiatiefnemer moet laten zien hoe 
hij de effecten op het leven in zee zo 
veel mogelijk beperkt. Als een aan-
vraag ter inzage ligt, kunnen geïnte-
resseerden, zoals milieuorganisaties 
en gemeentes, hun mening over de 
vergunning en de MER geven. 

oWez heeft eIgen 

Infocentrum

Op maandag 16 april werd het In-
focentrum van het eerste windpark 
op zee, Offshore Windpark Egmond 
aan Zee (OWEZ), van NoordzeeWind 
feestelijk geopend. NoordzeeWind is 
een samenwerking tussen en Nuon 
en Shell en eigenaar van het eerste 
windpark. In het Infocentrum kun je 
zien hoe het windpark gebouwd is 
en wat de invloed van het park is 
op de natuur van de Noordzee, bij-
voorbeeld de vogels en vissen die in 
zee leven. Ook wordt uitgelegd hoe 
je energie opwekt en hoe een wind-
turbine werkt. Het centrum bevindt 
zich in het VVV-kantoor van Egmond 
aan Zee, Voorstraat 82 a, en is gratis 
te bezoeken. 

Het eerste windmolenpark op zee, het Offshore Windpark Eg-
mond aan Zee (OWEZ), is een feit. Aan het tweede windpark Q7, 
voor de kust van IJmuiden, wordt momenteel gebouwd. Voor een 
windmolenpark is een vergunning nodig. Rijkswaterstaat ver-
leent de vergunningen. Hoe ziet de ontwikkeling van windener-
gie op zee er de komende jaren uit?

Lange tijd lagen de vergunningaan-
vragen voor de bouw van windturbi-
neparken op de Noordzee stil. Alleen 
de vergunningen van het OWEZ en 
Q7-WP werden door Rijkwaterstaat 
behandeld. Sinds december 2004 
kunnen weer vergunningen worden 
aangevraagd. In sommige gebieden 
mag niet worden gebouwd, bijvoor-
beeld de kustzee. Dat is een gebied 
van het strand tot 12 mijl in zee. 
Ook in de scheepvaartroutes en oe-
fengebieden voor defensie mag niet 
worden gebouwd. Maar de rest van 
de zee is ‘open’ voor aanvragen. De 
overheid behandelt vergunningaan-
vragen volgens het principe ‘wie het 
eerst komt, het eerst maalt’. In korte 
tijd zijn 65 startnotities ingediend. 
Zo’n startnotitie is de eerste stap in 
de procedure voor een vergunning-
aanvraag. 

Voor deze vier initiatieven gaat 
Rijkswaterstaat kijken of de vergun-
ningaanvraag aan alle voorwaarden 
voldoet. Op basis daarvan wordt 
een ontwerp-vergunning opgesteld. 
Die wordt dan opnieuw ter inzage 
gelegd. Daar kan vervolgens ieder-
een weer op reageren. Aan de hand 
van de reacties worden eventueel 
aanpassingen gedaan en kan een 
vergunning worden verleend. 
- Van de overige drie van de elf aan-
vragen worden er momenteel twee 
beoordeeld op volledigheid door 
Rijkswaterstaat. De twee andere lig-
gen ‘op de plank’. Voor deze locaties 

vIsIe van 10 mIlIeu-organIsatIes 
op offshore WIndenergIe
Om klimaatverandering binnen de perken te houden, moet er 
energie bespaard worden. Naast windenergie op land, zonne-
energie en bio-energie zal windenergie op zee hard nodig zijn 
om de temperatuur niet te hard te laten stijgen. Windmolens op 
de Noordzee zijn een kansrijke bron van duurzame energie. Dat 
vinden 10 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties.

Frisse Zeewind 2 is een initiatief van: Stichting De Noordzee, Greenpeace, Stichting Natuur 
en Mileu, de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud, De Kustvereniging, Stichting 
Reinwater, Vogelbescherming Nederland, Milieudefensie en Natuurmonumenten. 

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

is door een andere partij eerder een 
plan ingediend en het principe geldt, 
‘wie het eerst komt het eerst maalt’. 
Pas wanneer een definitief besluit is 
genomen over die eerder ingediende 
plannen, worden de aanvragen wel 
of niet verder in behandeling geno-
men. 

Op www.noordzeeloket.nl/windenergie 
geeft Rijkswaterstaat de actuele sta-
tus van de lopende aanvragen.

In 2005 ontwikkelden 10 
natuur- en milieuorgani-
saties hun visie op wind-
energie op zee. Hun visie 
staat in Frisse Zeewind 2. 
Windenergie op zee moet 
ambitieus en zorgvuldig 
ontwikkeld worden. 

Waar? 
Zet de windparken daar neer waar de 
kans op schade aan de natuur zo klein 
mogelijk is. Bijgaand kaartje laat zien 
waar windmolens het best geplaatst 
kunnen worden. Voer onderzoek uit bij 
de eerste parken die gebouwd worden. 
Zo weten we straks beter of vogels, vis-

sen, zeehonden en bruin-
vissen last hebben van 
windmolens.

Stap-voor-stap
Bouw nieuwe parken stap-
voor-stap. Wind op zee 
is geen zaak voor de vrije 

markt. Er is subsidie nodig van de over-
heid omdat de parken nog te duur zijn. 
Ook zal de overheid er voor moeten zor-
gen dat andere gebruikers en de natuur 
in zee geen last hebben van de parken. 
Door stap-voor-stap te bouwen kunnen 
we ervaring opdoen met de opbrengs-
ten, de kosten van windenergie op zee 
en de effecten op de natuur.

Wat vInden de 
strandbeWoners?

Het vergunningtraject voor deze vijf 
parken wordt verder uitgewerkt:
1  “IJmuiden” van WEOM  

(namens Nuon en Shell WindEnergy)
2  “Katwijk” van WEOM  

(namens Nuon en Shell WindEnergy)
3  “Den Haag II” van WEOM  

(namens Nuon en Shell WindEnergy)
4 “Scheveningen Buiten” van Evelop
5 “West Rijn” van Airtricity (Ierland)

Á OWEZQ7 Ë

Bron: Frisse Zeewind 2, 2005
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noorDzee-moSSel 
herkomSt: 
WinDmolenpark Q7
Windmolenparken zijn afgesloten voor 
andere gebruikers van de Noordzee. 
Vissers, scheepvaart en zeilers mogen 
er niet komen. Alleen voor technisch 
onderhoud en onderzoek mogen sche-
pen tussen de windturbines varen. 
Elk windmolenpark is dus een afge-
schermd gebied van ongeveer 20 tot 
40 km2. Dit bracht Henk den Boon van 
E-Connection op het idee om tussen de 
windmolens van Q7 mossels te gaan 
kweken. Wanneer er tussen de wind-
molens constructies hangen, groeit 
de mossel daaraan. Mosselen groeien 
als kool door algen uit het water te fil-
teren. In België zijn voor de kust van 
Nieuwpoort al succesvol dergelijke 
Noordzeemosselen gekweekt. Op dit 
moment wordt Q7 nog gebouwd. Maar 
wanneer het park af is zal bekeken 
worden of het haalbaar is om ook tus-
sen deze windmolens echte duurzame 
Noordzee mosselen te kweken.

We@Sea houdt zich bezig met het oplossen van problemen die sa-
men hangen met de bouw en exploitatie van windmolens op zee. 
In We@Sea werken meer dan 30 Nederlandse partijen samen, 
zoals energiebedrijven, windmolenbouwers, projectontwikke-
laars, offshorebedrijven, onderzoeksinstituten en natuur- en 
milieuorganisaties. Zij doen onderzoek en ontwikkelen nieuwe 
technieken. Trends en ontwikkelingen in de wereld worden in de 
gaten gehouden, om bakens tijdig te verzetten. Al die kennis is 
nodig voor een verantwoord gebruik van windenergie op zee.

Wat doet We@sea?

Veel huiswerk!
Op dit moment is de schone elek-
triciteit uit een offshore windmolen 
nog twee keer duurder dan gewone 
elektriciteit. De kosten moeten dus 
omlaag. Hoe kan je goedkoper bou-
wen? Moeten we een grote, goed-
kope windmolen ontwikkelen? Ook 
willen we beter weten wat de effec-
ten zijn op natuur en milieu wan-
neer er steeds meer windparken in 
zee komen. Hoe zal dat samengaan 

met andere gebruikers van de zee? 
En hoe kan je het onderhoud van 
een windmolenpark zo slim en zo 
goedkoop mogelijk uitvoeren? De 
turbines staan immers ver weg. En 
de zee kan zeer ruig zijn! Genoeg 
huiswerk dus.

Zo maar wat onderwerpen waar 
onderzoek voor nodig is: ruimte-
lijke inpassing, de financiering door 
banken, verbeterde draagconstruc-
ties van de windmolens, verbeterin-
gen in de assemblage en bouw van 
windmolenparken, goedkoop on-
derhoud, natuur- en milieuaspecten 
en het transport van de opgewekte 
stroom naar land. 

Onderzoek naar transport van 
de elektriciteit:
De door de windmolens opgewekte 
elektriciteit moet uiteindelijk in 
jouw huis uit het stopcontact ko-
men. Kabels verbinden de windmo-
lens met het elektriciteitsnet dat 
door heel Nederland in de grond 
ligt. Hoe kan dat zo goedkoop mo-
gelijk? Wie dat gaat betalen? En 
waar worden die kabels neergelegd? 
Een andere belangrijke vraag gaat 
over gaat over de schommelingen in 
de elektriciteitsproductie van wind-

parken. Het waait vaak op zee, maar 
niet altijd. Kan ons elektriciteitsnet 
er wel tegen als er soms wel elektri-
citeit uit de windmolens komt en 
soms niet? Hoe zijn problemen door 
schommelingen te voorkomen?
 
Onderzoek naar effecten op na-
tuur in zee: 
Windmolens leveren schone elektri-
citeit. Dat is hartstikke duurzaam. 
Het kan niet zo zijn dat deze schone 
vorm van elektriciteit schade veroor-
zaakt aan de natuur in zee. Daarom 
wordt veel geld besteed aan onder-
zoek naar de effecten op natuur en 
milieu. Dat gebeurt ook in Dene-
marken en Duitsland. Zo lijken vo-
gels om een windmolenpark heen te 
vliegen. Die effecten lijken beperkt. 
Maar bij de bouw en de exploitatie 
van windmolens is er extra geluid 
onder water. Daar is nog maar wei-
nig over bekend. Ook is onderzoek 
nodig naar de zogenaamde ‘cumula-
tieve effecten’: één windmolenpark 
hoeft geen probleem te zijn, maar 
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Binnen in het strandhuisje van meneer 
en mevrouw Holshuysen vin-
den we een gezellig ouderwets ingerichte 
kamer. Leen Holshuysen zit op zijn driezits-
bank een biertje te drinken met zijn vrouw 
en zijn buurman. Aan de muur hangen veel 
luchtfoto’s van het IJmuiderstrand en een 
schilderijtje met de vuurtoren.

Wat vindt Leen Holshuysen van 
het windmolenpark op zee?
Ja die windmolens… ik vind het prima. Ik 
zie ze nauwelijks. Ik zou het niet leuk vin-
den als er zo dichtbij nog meer bij zouden 
komen, maar ze bouwen het tweede park 
gelukkig een eind verder weg.

Henk den Boon en Mathieu Kortenoever:

“We zIjn door een mIjnenveld gegaan.”

Aan het woord zijn twee pioniers op het gebied van windenergie 
op zee: Henk den Boon en Mathieu Kortenoever van E-Connec-
tion in Bunnik. E-Connection ontwikkelt en beheert veel wind-
molens op land. Met die ervaring is men tien jaar geleden begon-
nen met het idee om windturbines op zee te plaatsen. Ze waren 
gepokt en gemazeld, maar een windpark op zee ontwikkelen viel 
behoorlijk tegen. Met hun pionierswerk hebben ze de weg vrij 
gemaakt voor windenergie op zee.

Het begon allemaal zo rond 1997. 
Op land verlopen procedures voor 
het bouwen van windturbines traag. 
Het zijn lange kostbare ontwikke-
lingstrajecten. Al in 1990 worden in 
Zweden de eerste windmolens in het 
water gebouwd. In 1991 wordt het 
menens. In Vindeby, Denemarken, 
worden 11 windturbines in ondiep 
zout water gebouwd. Nederland 
blijft niet achter en bouwt in 1994 
vier 500 kW windturbines in het IJs-
selmeer. 

In 1995 verwerft E-Connection de 
vergunning voor de bouw en het 
beheer van het eerste commerciële 
‘nearshore’ windpark, in het water 
vlak langs de IJsselmeerdijk tus-
sen Lelystad en de Ketelbrug. Het 
bouwen van windturbines in water 
krijgt steeds meer aandacht. E-Con-
nection ziet de voordelen van echte 
‘offshore’ windparken; op zee waait 
het harder en vaker. Wanneer in 
1997 een haalbaarheidstudie wordt 
gedaan voor een windpark voor de 

Nederlandse kust, gaan Henk den 
Boon en Mathieu Kortenoever al 
een stap verder. Zij gaan op zoek 
naar een geschikte locatie op de 
Noordzee. 

Henk den Boon: ”We zochten een lo-
catie waar de turbines vanaf de kust 
met het blote oog niet of vrijwel niet 
te zien zouden zijn. Verder in zee 
vonden we ook beter in verband met 
trekvogels. Maar het moest wel weer 
een locatie zijn dichtbij een haven. 
Uiteindelijk kwam de locatie Q7 
naar voren, 23 km vanaf de kust, 
met waterdiepten van 20 tot 25 me-
ter. En met de haven van IJmuiden 
goed bereikbaar.” 

Mathieu Kortenoever: “In 1999 heb-
ben we een vergunning aangevraagd 
en in mei 2000 een startnotitie 
geschreven voor de Milieu Effect 
Rapportage (MER). De MER werd 
geaccepteerd in juni 2001 en gepu-
bliceerd in september 2001. Uitein-
delijk kregen we de vergunning voor 
de bouw en kabels van het park in 
februari 2002.” Den Boon: “Alles 
bij elkaar ruim twee jaar werk, maar 
toen begon het pas echt.”

“Want makkelijk hebben we het niet 
gehad, we zijn door een mijnenveld 
gegaan,” zegt Kortenoever. “We wa-
ren met offshore windenergie in die-
per water de allereerste. We zijn bij 

anderen heel wat koudwatervrees 
tegen gekomen. We waren de eerste 
particuliere netbeheerder met onze 
kabel op zee en op land. Ookal had-
den we sterke partijen aan boord zo-
als ABB, men wist niet wat men met 
ons aanmoest. De vergunningen 
voor de kabel op land hadden we 
binnen in drie maanden voor elkaar. 
Maar toen wilde men ons niet aan-
sluiten. Dat duurde 6 maanden.”

Den Boon: “En dat is alleen nog 
maar over de techniek. De finan-
ciering rond krijgen was zeker geen 
kleinigheid. We hebben veel voor-
werk gedaan op het gebied van fis-
cale maatregelen, in Den Haag en 
Brussel goedkeuring moeten halen.
We hebben voor Q7 ook de subsidie 
verworven (uit de MEP-regeling).” 

“Het project moest voor de banken 
behapbaar zijn, daarom hebben we 
gekozen voor bewezen technologie 
en dat waren de V80 turbines van 
Vestas. Wel wat kleinere turbines 
dan bij Egmond maar met een bewe-
zen prestaties,” aldus Kortenoever.

Nu is Q7 is overgedragen aan inves-
teerders. Het wordt gebouwd door 
Eneco en E-Concern. “We wisten 
dat we het op een gegeven moment 
moesten overdragen aan de inves-
teerders.” Als Q7 gebouwd is, wil  
E-Connection mosselzaad gaan 

Naam We@Sea

Doelstelling Kennis en technologie ontwikkelen d.m.v. onderzoek om verant-
woord duizenden windturbines op zee te bouwen en in bedrijf 
te houden.

Subsidie (BSIK) € 13 miljoen, op totaal onderzoeksbudget van € 26 miljoen. 
De partners die meedoen betalen ook € 13 miljoen.

Looptijd Van 2006 tot eind 2009

Wie doen mee? Meer dan 30 deelnemers. 
Waaronder Nederlandse bedrijven in de offshore-technologie, 
ontwikkelaars van windenergietechnologie, de energiesector, 
investeerders, onderzoekers en milieuorganisaties zoals Green-
peace en Stichting De Noordzee.

Aantal onderzoekers circa 100

als er 10 of 20 naast elkaar staan, 
hoe zit het dan met de schade aan 
de natuur?

Kans voor Nederland: kijk 
vooruit! 
Nederland heeft een internationaal 
sterke offshore-industrie. Onze ha-
vens liggen gunstig. En we hebben 

kweken bij het windpark. Het lijkt 
erop dat E-Connection nu met lege 
handen zit. Henk den Boon: “Nee 
hoor, wij gaan gewoon door. De toe-
komst ziet er zeer rooskleurig uit.”

veel onderzoeksinstituten die veel 
weten over offshore windenergie. 
Offshore windenergie is een kans 
voor het Nederlandse bedrijfsleven. 
Investeren in kennis over windener-
gie op zee zal ons geen windeieren 
leggen. 

Meer informatie: www.we-at-sea.org

Wat vInden de 
strandbeWoners?
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Mevrouw Pinto is druk bezig met schoonmaken van haar huisje. Haar man is 
binnen bezig, haar kinderen spelen voor het huisje in het zand.

Wat vindt mevrouw Pinto van het windmolenpark op zee?
Ik vind het geweldig. Er moeten nog veel meer van die parken komen. Het is schone 
energie en er is niets beters. Maar ja het geld, dat is een andere kwestie. Die energie-
bedrijven hebben miljarden, maar wij moeten dubbel betalen: we betalen belasting om 
zo’n windmolenpark mogelijk te maken en als je groene stroom wilt moet je nog een 
keer betalen. 

KlImaatveranderIng 
op de noordzee
Het is zo goed als zeker: het klimaat verandert door de uitstoot 
van CO2. Dit zal ook gevolgen hebben voor de Noordzee. Han 
Lindeboom en Gerard Jansen geven in ‘Opgewarmd Nederland’ 
een overzicht van de veranderingen. De belangrijkste zijn: stij-
ging van de zeespiegel, verhoging van de zeewatertemperatuur, 
meer regenval en een veranderende windrichting. 

Zeespiegel
De meeste mensen weten wel dat de 
zeespiegel zal stijgen door klimaat-
verandering. De komende eeuw 
wordt voor de Nederlandse kust 
een stijging van zo’n 35 tot 85 cm 
verwacht. Dit betekent een grotere 
druk op onze kusten. Een deel van 
de stijging van de zee zal de natuur 
zelf oplossen, maar het wordt steeds 
belangrijker dat wij een handje hel-
pen. Dat doen we door langs de kust 
extra zand te storten. Dit zand komt 
uit diepere delen van de Noordzee. 
Zo blijft de kust veilig, maar dit zal 
wel effect hebben op planten en die-
ren in het kustgebied. Bijvoorbeeld 
de planten in de duinen, of dieren 
die op het strand leven. 

Warmere zee
Ook zal de temperatuur van het 
zeewater stijgen. Wereldwijd is in de 
periode 1955-2000 de temperatuur 
van het zeewater met 0,06 graden 
Celsius gestegen. De temperatuur 
van de Noordzee steeg in die periode 
zelfs met 0,5 graden Celsius. Deze 
stijging zal doorzetten. Dit heeft ge-
volgen voor de hele voedselketen in 
de Noordzee. Het gebied waar som-
mige dieren leven, kan verschuiven. 
In de afgelopen 40 jaar zijn som-
mige soorten algen en plankton 
1000 kilometer naar het Noorden 
opgeschoven. En die kleine beestjes 
zijn de basis van de hele voedselke-
ten. Hoe het Noordzee systeem als 
geheel zal reageren op de verande-
ringen in temperatuur is nog on-
bekend, en ook is nog grotendeels 

onbekend welke soorten hiervan 
zullen profiteren en welke negatief 
beïnvloed zullen worden.
In het algemeen zullen zuidelijkere 
soorten meer naar het noorden trek-
ken. En de meer noordelijke soorten 
zullen het in de Noordzee moeilijker 
krijgen en nog verder naar het noor-
den wegtrekken. Een voorbeeld is de 
mul. Kwam deze vis vroeger vooral 
voor langs de meer zuidelijke kus-
ten van de Atlantische oceanen, nu 
wordt de mul steeds meer gezien in 
de Noordzee. Er wordt door vissers 
zelfs op gevist. Hetzelfde geldt voor 
inktvis. Te verwachten is dat steeds 
meer soorten die van kouder water 
houden, zoals de schol en wijting, 
plaats zullen maken voor soorten 
die van warmer water houden, denk 
aan de makreel en tong. 

Meer zoet water door meer regen
De rivieren zullen meer regenwa-
ter gaan afvoeren. Er zal dus steeds 
meer zoet water in de Noordzee 
komen. Dit betekent dat het water 
aan de kust brakker wordt. Dat kan 
negatieve gevolgen hebben voor het 
leven in de kustzone. Ook kunnen 
er bij de Afsluitdijk en Haringvliet 
vaker zoetwaterbellen ontstaan, die 
voor sommige dieren dodelijk zijn. 
Brakker water heeft voor sommige 
soorten voordelen (bijvoorbeeld 
bot), maar voor andere juist nadelen 
(schol en tong).

Windrichting
Tot slot zal ook de windrichting ver-
anderen als gevolg van klimaatver-

andering. De wind waait steeds va-
ker vanuit het zuiden. Dat betekent 
niet alleen een toevoer van warmer 
water, maar door een andere wind-
richting veranderen ook de golven. 
Dit heeft effect op het slib, wat 
het water troebeler zal maken. Dat 

steeds meer 

exoten

Door menselijk toedoen is de kustlijn 
van Nederland op sommige plekken 
drastisch veranderd in de afgelopen 
decennia. Neem bijvoorbeeld de delta. 
Door de aanleg van dijken en dammen, 
is de kust daar niet langer zacht, be-
staande uit zand, maar is de kust hard 
geworden. Samen met de toename 
van de watertemperatuur heeft dit in 
de Delta tot gevolg dat er steeds meer 
leven komt dat én van warmer water 

houdt én van harde ondergronden 
houdt. Deze soorten worden exoten ge-
noemd. Neem bijvoorbeeld de Japanse 
oester. Deze komt tegenwoordig in de 
gehele kustzone algemeen voor. Soor-
ten als de Amerikaanse zwaardschede, 
ook wel scheermes, en bepaalde types 
anemonen zijn via ballastwater van 
schepen veelal van ver gekomen en 
hebben het hier prima naar hun zin.  

Het gaat snel met de bouw van Q7, het 
tweede windpark op de Noordzee. Door 
het rustige winterweer en vroege voorjaar, 
zijn alle 60 funderingspalen al de grond in 
geheid door Mammoet Van Oord. Op de 
funderingspaal wordt een geel tussenstuk 
geplaatst, dat zo’n 13 meter boven het 
water uitsteekt. Hierop worden de wind-
turbines geplaatst. De eerste turbine werd 
geplaatst op 4 juni. Naar verwachting is 
het park in 2008 klaar.

bouW WIndparK Q7 verloopt soepel

maakt het voor sommige roofvissen 
moeilijker een prooi te vinden. 

Bron: 
Han Lindeboom en Gerard Janssen, ‘Woe-
lige zee, belaagde kust’, in: Rolf Roos e.a., 
Opgewarmd Nederland (2004).  
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Mevrouw Sassen zit in een hoekje te lezen en 
heeft ons van een afstand aan de gang gezien bij de 
buren. Zij wil ook wel iets kwijt over windenergie. Het 
strandhuisje heeft ze nog niet zolang. Mevrouw Sas-
sen wandelt graag en heeft juist een nieuwe vouw-
fiets gekocht om de buurt wat beter te leren kennen. 

Wat vindt mevrouw Sassen van het 
windmolenpark op zee?
Het is allemaal heel mooi maar het is net zoals mijn 
buurman zegt: als we er meer voor moeten gaan be-
talen is het minder leuk. Het leven is al duur genoeg. 
Ik ben wel een voorstander van windenergie, maar het 
uitzicht van de windmolens boeit me niet. Ik vind die 
boten leuk, het strand is leuk, de ondergaande zon is 
mooi. Maar naar die windmolens kijken, die interesse 
heb ik niet.

�

Met dit bouwpakket kun je een windmo-
len maken die echt draait. Een windmolen 
werkt net als de dynamo van je fiets: als-ie 
draait wordt er stroom opgewekt, waardoor 
je fietslamp gaat branden. Bij een windmo-
len wordt de opgewekte elektriciteit naar 
jouw stopcontact gestuurd. De belangrijk-
ste onderdelen van een windmolen (ook 
wel windturbine genoemd) zijn: een mast, 
een gondel (waar de dynamo in zit), de as 
en de wieken (rotorbladen). Natuurlijk kan 
je je windmolen inkleuren met potlood of 
stift!

maaK je eIgen WIndmolen!
Voor de jonge 

windmolen-fans!

Tip:
Plak de bouwtekening op een stuk dik papier 
of karton. 

Eerst even dit:
‘Ritsen’ maakt vouwen makkelijker: maak met een 
lineaal en een mesje voorzichtig een dunne snee 
op de plaats waar je wilt vouwen. Zorg ervoor 
dat je daarbij niet door het papier heen snijdt.  
(--- = ritsen, ––– = knippen)

Wat heb je er voor nodig?
Schaar
Aardappelschilmesje
Liniaal
1 satéstokje
1 kurk
Lijm
Stuk karton (A4)

1. Knip alle onderdelen uit.
2. De mast (A)
Rits eerst de stippellijnen van de mast. Vouw ‘m 
zo dat het een driehoekige koker wordt en lijm de 
plakrand vast op de zijkant. Vouw aan de boven- 
en onderzijde de flappen naar buiten om.

3. De gondel (B)
Prik met de punt van de schaar gaatjes op de 
plek van de stippen. Rits de stippellijnen en buig 
daarna het grote vlak van de gondel zo om dat 
er een gebogen bovenkant en een platte onder-
kant ontstaat. Plak eerst de ronde bovenkant aan 
het vlakke gedeelte en maak daarna de boogjes 
eraan vast.

4. De rotorbladen (C)
Pak de rotorbladen en het rondje (D). Rits de stip-
pellijnen van elk rotorblad, knip de vouwrand in 
op het lijntje en vouw deze daarna om. Knip ver-
volgens de rotorbladen in aan de kant waar een 
* bij staat. Knip ook de lijntjes van het rondje ‘D’ 
in en prik een gaatje op de stip. Schuif nu de *-
kant van de rotorbladen zó in de inkepingen van 
het rondje ‘D’ dat ze allemaal op dezelfde manier 
scheef staan en plak ze daarna alleen aan de 
voorkant vast.

5. Het vastmaken van de as en de 
rotorbladen
Snij van de kurk 2 kaarsrechte plakjes af van een 
halve centimeter dik en prik met het satéstokje 
precies in het midden een gaatje. Steek het saté-
stokje door de gondel en breek ‘m af zodat-ie aan 
beide kanten een halve centimeter uitsteekt. Het 
stokje dient als as. Schuif nu het eerste kurkplakje 
op de as en vervolgens de rotorbladen. Zorg dat 
het rondje makkelijk om de as draait, door het 
gaatje iets groter te maken. Schuif dan het tweede 
plakje kurk op de as.

6. Tenslotte
Plak nu de gondel met de rotorbladen op de aan-
gegeven plek op de mast en lijm de mast in het 
midden van het stuk karton (bodemplaat). Zet 
‘m nu in de wind en schuif net zolang met de 
kurkplakjes tot de rotorbladen los genoeg zitten 
om goed te kunnen draaien. Bij voldoende wind 
zal de windmolen gaan draaien. Als er veel wind 
staat, kun je tegen het omvallen iets zwaars op 
de bodemplaat zetten. Klaar is je molen. Veel 
plezier!

A.

B.

C.

C.C.
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Windmolenparken op zee bouwen is een hele operatie. En omdat 
we ze niet vlak langs de kust willen, komen de parken ook nog 
eens een flink stuk de zee op. De opgewekte elektriciteit moet 
echter nog wel aan land gebracht worden. Dat gaat via kabels 
die twee meter diep door de bodem van de Noordzee lopen. Hoe 
verder op zee het park gebouwd is, hoe langer die kabels moeten 
zijn en hoe duurder het is. 

Windmolenbouwers moeten nu 
voor elk nieuw park zelf de kabels 
aanleggen en zelf betalen. Ongeveer 
20% van de investeringen zitten in 
de kabel. Dit kan handiger én goed-
koper door het aanleggen van zoge-
naamde ‘stopcontacten op zee’. De 
overheid zou samen met het bedrijf 

dat het elektriciteitsnet in Neder-
land beheert op bepaalde punten op 
zee transformatorstations moeten 
aanleggen en daarvandaan kabels 
naar land trekken. De windmolen-
parkbouwers hoeven dan alleen 
nog te zorgen voor de kabels van de 
windturbines naar het transforma-

Al die vogels die over zee vliegen - echte zeevogels zoals zee-eenden, duikers, 

meeuwen, maar ook enorme aantallen trekvogels - kunnen last hebben van 

windmolenparken op zee. Wat doen ze als ze een park tegenkomen op zee, 

vliegen ze er met een grote boog omheen? En hoe groot is het risico dat ze 

er tegenaan vliegen? Door de effecten goed in kaart te brengen, kunnen we 

bepalen of populaties van bepaalde soorten in het geding komen, en kunnen 

toekomstige offshore windparken zo gunstig mogelijk gesitueerd worden. 

Bureau Waardenburg doet in opdracht van NoordzeeWind sinds februari 

gedurende twee jaar observaties vanaf de meetmast bij het park om te kijken 

hoe vogels reageren op het park. Aalscholvers bijvoorbeeld lijken niet zoveel 

moeite met het park te hebben, die vliegen er naar hartelust doorheen. Maar 

vluchten ganzen die aankomen uit Engeland vliegen met een boog om het park 

heen. 

Onderzoek naar vogels en windparken is de afgelopen tijd ook in andere 

Europese landen verricht. Er is voornamelijk onderzoek gedaan bij de Zweedse 

windparken Utgrunden en Yttre Stengrund en in Denemarken is onderzoek 

gedaan bij Tuno Knob, Horns Rev en Nysted. 

In het onderzoek is naar meerdere soorten vogels gekeken. Het wordt duidelijk 

dat soorten verschillend reageren op windmolens. Eén van de uitkomsten is dat 

de meeste trekvogelsoorten het windpark goed weten te ontwijken. Radar-

beelden hebben aangetoond dat zij al van drie kilometer afstand het park zien 

en eromheen of erover vliegen. Een aantal soorten vermijdt het park. Andere 

soorten vliegen en zwemmen tussen de molens door. Zij hebben wel kans ge-

raakt te worden door een draaiend blad, maar soorten die altijd laag over zee 

vliegen blijven ‘onder het maaiveld’. 

Uit onderzoek worden vooral de globale gedragingen van soorten duidelijk. 

In vervolgonderzoeken wil men nog specifieker kijken naar individuele vogels. 

Bijvoorbeeld naar hun gedrag in het park en de hoogtes waarop ze meestal 

vliegen. 

torstation. Ze kunnen als het ware 
‘inpluggen’ op het stopcontact. 

Dit soort stopcontacten op zee geeft 
veel voordelen. De locaties van toe-
komstige windmolenparken kun-
nen zo gestuurd worden, omdat 
een bouwer het park altijd dicht bij 
een stopcontact zal willen bouwen. 
Voor de bouwer gaan de kosten aan-
zienlijk omlaag, omdat een groot 
deel van de kabels al gelegd zijn. 
Tot slot zal ook de hoeveelheid ka-
bels in de Noordzee beperkt kunnen 
blijven. De investeringskosten voor 
zo’n net op zee zou in de kWh prijs 
verrekend kunnen worden. Dat zal 
zo weinig zijn dat geen enkele con-
sument daar iets van merkt. 

ato noord-
holland zet In 
op WIndenergIe

Noord-Holland speelt een belangrijke rol op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling van duurzame energie. 
De aanwezigheid van grote kennisinstituten, zoals het 
Energieonderzoek Centrum Nederland ECN, de Konink-
lijke Marine, TNO, IMARES en het NIOZ, geven de provin-
cie een unieke kans zich op het gebied van duurzame 
technologie verder te ontwikkelen. ATO-NH speelt hierbij 
een belangrijke rol. 

‘stopcontacten op zee’

De provincie Noord-Holland en 
ATO-NH werken aan de verbete-
ring van het investerings- en ves-
tigingsklimaat voor bedrijven die 
duurzame producten en diensten 
ontwikkelen, maken en verkopen. 
Hun samenwerking richt zich op 
drie hoofdzaken: 

1  het opzetten van het Kenniscen-
trum Duurzame Energie onder de 
hoede van ATO-NH 

2  het stimuleren van productont-
wikkeling door middel van finan-
ciële bijdragen voor ontwikke-
lingsclusters 

3  het creëren van een ontwikke-
lings- en (pilot)productieplaats 
voor startende en doorstartende 
ondernemers op dit terrein. 

Darwind
De focus ligt vooral op de kop van 
Noord-Holland, offshore windener-
gie en de maritieme technologie. In 
Den Helder staat een productiehal 
voor windturbines van windtur-
binebouwer Harakosan. ATO-NH 
heeft ook het initiatief genomen 
voor de ontwikkeling van een 5 MW 
offshore windturbine. Dat gebeurt 
in de joint venture “Darwind”, met 
het Utrechtse E-concern en ODEN, 
het Ontwikkelingsfonds Duurzame 
Energie. De ontwikkeling van deze 
5 MW offshore windturbine heeft 
ATO-NH samen met de provincie 
Noord-Holland financieel mogelijk 
gemaakt. De molens zullen in Den 
Helder ontwikkeld en gebouwd 
worden. De eerste testturbine zal op 

het testveld van ECN in de Wierin-
germeer worden geplaatst. 

Duurzame energiehal
ATO-NH wil bedrijven helpen, door 
haar kennis en faciliteiten ter be-
schikking te stellen. Zo zal een duur-
zame energiehal worden gebouwd 
voor product- en productieontwik-
keling van zonne- en windenergie. 
Uiteraard hebben ECN en andere 
bedrijven uit de regio baat bij deze 
faciliterende rol van ATO-NH. Het 
ATO Synergy Centre richt zich niet 
alleen op de gevestigde bedrijven 
maar vooral ook op de startende on-
dernemers die met hun activiteiten 
in de beginfase zitten maar de po-
tentie hebben binnen enkele jaren 
flink te groeien. 

Angelique en René van Zuylen zitten achter hun 
huisje in het zand, van de zon te genieten.

Wat vinden Angelique en René van het windmo-
lenpark op zee?
Angelique: “Ik ben er voor. Ik vraag me alleen af of het voldoende 
zal opleveren. Het is een forse investering en je hebt een aantal 
jaren nodig eer dat de investering is terugverdiend. Maar als je leest 
dat aardgas en andere energievoorraden langzaam opraken, dan is 
windenergie voor Nederland, waar veel wind is, een oplossing.

René: Windenergie in het algemeen vind ik een goeie zaak. We 
hebben hier op de strandhuisjes zonne-energie en dat is perfect. Ik 
ben nu aan het onderzoeken of ik zelf een klein windmolentje kan 
bouwen. Want we hebben hier meer wind dan zon. Dan kan mijn 
koelkast op windenergie draaien in plaats van butagas.

Wat vInden de 
strandbeWoners?

onderzoeK naar vogels

© Marijke de Boer

© Bureau Waardenburg

© Bureau Waardenburg



e n e r g i e � v a n � Z e e � 2 �

Ed Keur zit voor zijn strandhuisje een krantje te lezen. Hij 
kijkt verbaasd op als we hem aanspreken. 

Wat vindt Ed Keur van het windmolenpark 
op zee?
Ik vind het minder dat ze zo dichtbij staan. Maar gelukkig hoor 
je ze niet. Kunnen het geen ónderwater turbines zijn? Voor het 
milieu en de opwarming van de aarde zijn die molens wel goed 
natuurlijk. Maar ze kunnen ook net zo goed op alle nieuw-
bouwhuizen zonnepanelen leggen.

Mardik Leopold is net terug van zijn 
eerste week op zee. De voorjaarstrek 
van trekvogels werd bestudeerd en 
de mogelijke hinder door de eerste 
twee windmolenparken, Egmond 
aan Zee (OWEZ) en Q7. “Het was 
prachtig weer, dus we hebben ons 
onderzoek goed kunnen uitvoeren,” 
aldus Mardik Leopold. “Dit onder-
zoek doen wij, omdat windmolens 
op zee een obstakel voor vogels 
kunnen zijn. Vogels kunnen zich 
bijvoorbeeld tegen de rotorbladen 
doodvliegen.” 

Een schatting van hoeveel vogels 
jaarlijks tegen een windmolen op 
zullen vliegen, is al gemaakt. Leo-
pold: “Uitgaande van zo’n 30 tot 60 
molens binnen een park, heeft Bu-
reau Waardenburg berekend dat het 
om zo’n 1000 dode vogels per jaar 
zal gaan. Maar dat probleem is niet 
veel anders dan op het land. Daar 
zijn ook windmolens en daar vlie-
gen ook wel eens vogels tegenaan, 
maar er is vrijwel niemand die daar 
iets van zegt. Afgezet tegen hoeveel 
vogels jaarlijks in het verkeer om-
komen, is het al helemaal niets. En 
daar klaagt niemand over. Maar ik 
wil wel benadrukken dat we niet 
precies weten hoe vogels op zee rea-
geren op windturbines.” 

Trekvogels en zeevogels

Op zee moet je volgens Leopold on-
derscheid maken tussen trekvogels 
en zeevogels. Trekvogels, vliegen in 
het voorjaar over zee naar - en in 
het najaar terug van - de broedge-
bieden. Vogels die van Noorwegen 
naar bijvoorbeeld Nederland vlie-
gen, komen zowel op zee als op land 
windmolens tegen. “Voor hen is een 
windmolen niets anders dan een ge-
bouw of een boom. Die ontwijken ze 
gewoon. Maar zeevogels, die op zee 
leven, komen nooit boven land. Die 
hebben minder vaak te maken met 
obstakels. Zeevogels zijn mogelijk 
een kwetsbaardere groep.” En daar 
doet Leopold de komende twee jaar 
onderzoek naar. Uiteraard wordt 
daarbij dankbaar gebruik gemaakt 
van de resultaten en inzichten van 
buitenlands onderzoek bij windpar-
ken zoals van het Deense windpark 
Horns Rev. 

Uit onderzoek bij Horns Rev, naar 
zowel zeevogels als trekvogels, is ge-
bleken dat trekvogels om het park 
heen vliegen. “Trekvogels zien het 
park ruim op tijd en maken een 
boog en vliegen eromheen. Er wordt 
wel eens gezegd dat het veel energie 
voor die vogels kost om de route te 
verleggen, maar op het grote aantal 
kilometers dat ze vliegen – zeg van 
zuid Frankrijk naar Noord Noor-
wegen - is natuurlijk een kleine 
boog om het windmolenpark niet 
iets waar we van wakker liggen. Het 
probleem blijft wel dat aanvaringen 
van vogels met windmolens zullen 
gebeuren bij slechte weersomstan-
digheden, zoals mist en storm, wan-
neer er weinig zicht is. Dan is er ook 
voor ons onderzoekers weinig zicht 
en zien we dus niet precies wat er 
gebeurt.”  

Uit het onderzoek bij Horns Rev is 
tevens gebleken dat zeevogels het 
windpark mijden. “Een grote draai-
ende windmolen is voor hen iets 
nieuws en iets waar ze angstig op 
reageren. Ze blijven er met een paar 
kilometer uit de buurt. Dat is op 
zich prima, maar wanneer een wind-
molenpark in een gebied komt, waar 
veel vogels zitten, dan zorgt zo’n 
park er dus voor dat hun leefgebied 
kleiner wordt. De Noordzee is heel 
groot, zo’n 600.000 km2. Een wind-
molenparkje van enkele tientallen 
vierkante meters doet daar niets aan 
af. Maar de zuidelijke bocht van de 
Noordzee, waar Nederland in ligt, is 
met enkele tienduizenden vierkante 
kilometers aanzienlijk kleiner. Als 
je daar naar het leefgebied van spe-
cifieke zeevogels kijkt, dan is één 
windmolenpark niet erg. Maar wan-
neer het er dertig worden, dan kan 
het wel een probleem worden. Het 

verlies van leefgebied (habitatver-
lies) voor de vogels is dan zeker het 
bekijken waard.” Overigens geven 
de laatste resultaten van Horns Rev 
aan, dat vogels die ter plaatse over-
winteren, zoals zwarte zee-eenden, 
lijken te wennen aan het park en er 
geleidelijk aan binnendrijven om er 
te gaan foerageren.

Onderzoeker Mardik Leopold over de effecten van windmolenparken op vogels. 

“In het verKeer Komen jaarlIjKs 
veel meer vogels om.”
Windparken op zee zijn nodig voor een duurzame energievoor-
ziening in de toekomst, maar er is ook discussie over de effec-
ten, bijvoorbeeld op de natuur in zee. Bij alle Europese offshore 
windparken is, of wordt, onderzoek gedaan. Ook bij de Neder-
landse windparken worden de effecten op de natuur en het leven 
in en op zee onderzocht. Onderzoeker Mardik Leopold van Wa-
geningen IMARES is, samen met onderzoekers van het Neder-
lands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Bureau Waar-
denburg, betrokken bij het vogelonderzoek van de Nederlandse 
windturbineparken. Ruimte

“Gelukkig kunnen we goed onder-
zoek doen naar het verlies van leef-
gebied,” vervolgt Leopold, “want 
Nederland bouwt de windmolen-
parken één voor één. We kunnen 
goed de vinger aan de pols houden 
en zien of die vogels lijden onder ha-
bitatverlies.” De plaatsing van toe-
komstige windmolenparken is dus 
heel belangrijk, zegt Leopold. “In de 
kuststrook, de eerste tien kilometer, 
daar moeten geen windmolens ko-
men, want daar zitten veel vogels. 
Maar daar komt ook geen park. Ook 
omdat kustgemeentes de horizon 
vrij willen houden. Ook het OWEZ 
is wat dat betreft ver genoeg uit de 
kust gebouwd.”

“Maar het telt op. Er zijn meer men-
selijke activiteiten op zee. Scheep-
vaartroutes zijn voor vogels ook 
verstorend. Daar komen ze ook niet 
bij in de buurt. Dat kun je dus op-
tellen bij het habitat gebruik van 
windmolenparken. Als alle plannen 
doorgaan, zal het straks zo zijn dat 
voor de kust van Zuid-Holland je op 
zee, óf in windmolenpark óf op een 
scheepvaartroute zit. En dan wordt 
het wel druk voor de vogels. Dus het 
is meer de optelsom die een poten-
tieel probleem oplevert, dan een en-
kel windpark. Er moet dus gemeten 
worden wat daar gaat gebeuren en 
of de vogels aan het nieuwe, steeds 
verder ingevulde landschap zullen 
kunnen wennen, of niet.”

Winter 

In Nederland is het onderzoek al 
vóór de bouw van het windmolen-
park gestart. Onderzoekers hebben 
bij beide windparken Q7-WP en 
OWEZ een zogenaamde nul-meting 
gedaan. Dat wil zeggen, dat ze heb-
ben gekeken naar welke vogels vóór 
de komst van het park in het gebied 
leefden. “We weten nu wat daar zat 
en in welk jaargetijde,” legt Leopold 
uit. “In de zomer, in de broedtijd, 
zit er vrijwel niks. In het najaar is er 
een najaarstrek, maar dan gebeurt 
er in dat gebied niet veel, omdat je 
net buiten de kuststrook zit. In de 
winter zitten er echt veel zeevogels. 
Jan van genten, zeekoeten, alken, 
roodkeelduikers, drieteenmeeuwen, 
noordse stormvogels. Tijdens de 
voorjaarstrek, zitten kustsoorten 
zoals duikers, zee-eenden en dwerg-
meeuwen daar omdat ze afsnijden. 
De winter en het voorjaar zijn de 
meest kritische periodes.” 

Nu het park er staat, kunnen de ge-
gevens van de nul-meting vergeleken 
worden met wat ze nu waarnemen. 
Mardik vertelt over de eerste week op 
zee: “We hebben met z’n vieren een 
week lang op zee vogels geteld. We 
zaten op het dak, twee stuurboord en 
twee bakboord en dan telden we al 
varend stroken van 300 meter breed 
aan beiden kanten van het schip. We 
zagen daar meeuwen en aalscholvers 
gewoon tussen de windmolens door 
bewegen. Voor de zeevogels was het 
een vroeg voorjaar en in april waren 
de voorjaars-trekvogels onder hen 
niet meer in het gebied aanwezig. 
Waarschijnlijk waren ze al op weg 
naar hun broedgebieden. We hebben 
dus geen negatieve effecten gemeten. 
Dit jaar doen we het onderzoek nog 
vier weken. In 2008 zes weken en in 
2009 nog 1 week. Dan hebben we 
twee jaar rond.”

De drieteenmeeuw is de enige 

meeuwensoort die alleen aan land 

komt om te broeden.

De Noordse stormvogel is door zijn 

lichte bouw heel goed in staat eide-

loos te zweven op de wind, zonder 

zijn vleugels te bewegen.

De jan van gent is met een span-

wijdte van twee meter de grootste 

vogel van de Noordzee.

Mardik Leopold (links) telt met een collega-onderzoeker de vogels bij het 

windmolenpark.

Wat vInden de 
strandbeWoners?
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Background
Airtricity is seeking to appoint a project manager for its offshore wind farm development programme. The person
appointed will be responsible for a number of Airtricity offshore wind farm developments in the Netherlands.
This appointment will be based in the Netherlands and will report to the Head of Dutch Offshore.

The preferred candidate must have:
• A Degree in engineering, environmental science or comparable industry project management qualifications.
• Good written and oral communication skills and the ability to prepare and present clear reports to senior

management at board level.
• Strong working knowledge of renewable energy generating technologies (especially wind energy),

offshore oil & gas operations and/or utility/electricity market experience.
• Sound project management and control capability skills including a proven ability to manage complex

matrix projects with multiple stakeholders.
• Minimum of 5-10 years proven recent project management experience leading large scale projects.
• Strong communication and well developed people skills.
• Fluency in Dutch, English and German.

Offshore Project Manager – The Netherlands
Airtricity is a world leading renewable energy company, developing and operating wind farms in Ireland,
the UK, the United States, Canada, Germany and the Netherlands. As an integrated utility, the company
is both a generator and supplier of green electricity.

Through partnerships with leading international companies such as GE, ACCIONA Energía (formerly EHN)
and Fluor, Airtricity is taking a leading role in the development of offshore wind farms.

For detailed job description please
visit the Careers page of our website:
www.airtricity.com

Interested candidates should send a
detailed C.V. and cover letter outlining
why they should be considered to:

Elaine Quinlan,
Airtricity HR Dept,
Airtricity House,
Ravenscourt Office Park,
Sandyford, Dublin 18,
Ireland

or email:
elaine.quinlan@airtricity.com
by 22nd June 2007

Bram Been geniet van zijn vrije 
tijd voor zijn strandhuisje. 

Wat vindt Bram Been van 
het windmolenpark op zee?
Duurzame energie vind ik goed, maar 
die windmolens moeten ze niet gebrui-
ken.
Ik vind dat helemaal niet mooi. Geluk-
kig dat ik dat offshore windturbinepark 
dus niet zie. Maar die op het land staan 
vind ik afschuwelijk en weggegooid 
geld. Ik vind dat we zonnepanelen 
moeten gebruiken. Je hebt tegenwoor-
dig van die moderne die veel energie 
geven. Windenergie moet er wel zijn, 
maar dan ver van mijn bed, óp zee.

Fotografie van deze serie: Toon Westra

Bank/giro	

Naam	 	 	dhr	/	 	mevr

Voornaam	

Adres	

Postcode	 	 Plaats			

Email	

Datum	 	 Handtekening			

	
	 		 	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

Colofon

Met dank aan:

Airtricity
www.airtricity.com

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	€	5	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

In samenwerking met en in opdracht van: 

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

E-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-oiland-
gas.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

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

Stel je voor: het is 2020 en er staan héél véél windmolens op de 
Noordzee. Wel 20 parken van 100 molens van wel 3 MW. Is dat 
mogelijk? Wel zeker. Maar de vraag is of het Nederlandse elek-
triciteitsnet dat aan kan. Het waait immers niet altijd, dus soms 
zal er veel elektriciteit zijn en soms minder. Hoe gaan we daar-
mee om? 

Meer windmolens levert geen 

problemen op

Toen er in Duitsland vorig jaar sto-
ringen waren met het elektriciteits-
net, werd dat aan de windmolens 
toegeschreven. Het elektriciteitsnet 
zou er niet goed tegen kunnen wan-
neer er grote schommelingen zijn 
in het aanbod van elektriciteit. En 
dat is het nadeel van windenergie: 
soms waait het en soms niet. Onder-
zoekers (van bijvoorbeeld We@Sea) 
kijken hoeveel windmolens er aan 
het net ‘geknoopt’ kunnen worden, 
voordat de schommelingen écht een 
probleem worden. Het valt gelukkig 
mee. Er kan veel meer windenergie 
gebouwd worden dan eerder ge-
dacht. Voorlopig hoeven we ons 
hierover dus niet druk te maken.

Opslag van elektriciteit

Wel is het goed na te denken over de 
opslag van de energie die niet direct 
gebruikt hoeft te worden. Als wind-
molenparken in de toekomst ge-
combineerd worden met opslag van 
de opgewekte elektriciteit, dan kun-
nen er nog veel meer windmolens 
gebouwd worden. Er bestaan ver-
schillende soorten van opslagsyste-
men. Opslag kan met zogenaamde 
opslagbekkens, persluchtsystemen, 
batterijen of accu’s, waterstof en 
supercondensatoren. Voordat ge-
kozen wordt voor één bepaald soort 
opslagsysteem moet goed gekeken 
worden naar de schaal van het sy-
steem, de kosten, de flexibiliteit van 
die systemen en – niet te vergeten - 
de gevolgen voor natuur en milieu. 

Waterstof maken uit windenergie

Waterstof is de toekomst. In de krant 
lees je vaak over bussen en auto’s die 
op waterstof rijden. Waterstof komt 

niet als olie of aardgas uit de aarde, 
maar moet gemaakt worden. Op dit 
moment wordt waterstof gemaakt 
uit aardgas. Dat is ook een fossiele, 
niet duurzame, brandstof. Om écht 
duurzaam waterstof te maken moet 
deze gemaakt worden uit biomassa, 
windenergie of zonne-energie. Dus 
met energie uit windmolens op zee 
zou je ook waterstof kunnen ma-
ken! 

Als waterstof uit elektriciteit ge-
maakt wordt, gaat ongeveer 25% 
van de energie verloren. Het is dus 
nu nog zonde om daar die dure 
elektriciteit uit offshore windmo-
lens voor te gebruiken. Ook is de 
vraag naar waterstof nu nog niet 
groot genoeg. Maar in de toekomst 
wordt dat anders. Stel je eens voor… 
Als dan op zee waterstof wordt ge-
maakt, dan kan die opgeslagen wor-
den in containers op oude olie- en 
gasplatforms. Gasleidingen die al in 
zee liggen worden ‘hergebruikt’ om 
de waterstof naar land te vervoeren. 
En als we straks schepen hebben die 
op waterstof varen, dan kunnen ze 
gewoon op zee tanken bij zo’n plat-
form! 

en de toeKomst?

Wat vInden  
de strand- 
beWoners?
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