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WINDENERGIE...

Wind energy has a rich and long-standing tradition in the Netherlands. For 

centuries wind was the main source of energy, used for gur^dingf cornland; 

sawing wood. Wind mills have made the Netherlands into what it is today. 

Large areas of land could be reclaimed from the sea because of these 

wind mills. And they are still an important trademark of this country.

But wind energy should not only be associated with nostalgia. Wind 

energy also stands for technology and future developments. The 

Netherlands wants to create ample opportunities for renewable energy 

and wind energy plays an important role in achieving this. Modern wind 

turbines supply a large amount of clean energy. In the coming years a 

few thousand wind turbines will be erected in this country.The question 

is not whether there are opportunities for wind energy, but where the 

opportunities for wind energy will be created. Can the wind turbines of 

today, just like the wind mills of the past, be made into characteristic 

features of the Dutch landscape?

I agree with the authors of this atlas, that wind turbines need not have 

a negative impact on the landscape. On the contrary, this atlas shows that 

there are enough locations where they blend in very well with their 

surroundings. Wind turbines can add a new dynamic to the landscape 

and turn it into an exciting experience. They add landmarks and further 

enhance the variety and diversity of landscapes in this country.

The existing wind farms, the feasible plans and the ideas which need 

to be studied further have all been included in this atlas. That is why this 

book is a source of inspiration for those who, just like myself, care deeply 

about the use of wind energy.

Windenergie heeft in ons land een rijke traditie. Eeuwenlang was de wind de voornaamste krachtbron om graan te 
malen en hout te zagen. Windmolens hebben Nederland gemaakt tot wat het nu is. Grote stukken land konden dankzij 
windmolens op het water worden gewonnen. En nog steeds zijn de molens een belangrijk beeldmerk van ons land.

Maar windenergie staat niet alleen voor nostalgie. Windenergie staat ook voor technologie en toekomst. Nederland 
wil ruim baan maken voor duurzame energie en windenergie speelt daarbij een belangrijke rol. Moderne windturbines 
kunnen op een schone manier veel energie leveren. In de komende jaren zullen er een paar duizend verrijzen. De vraag 
is dan ook niet óf windenergie kansrijk is, maar wóór we windenergie de kans geven. Kunnen we -net als in het verleden- 
windturbines op een karakteristieke manier inpassen in het Nederlandse landschap?

Met de samenstellers van deze atlas, ben ik van mening dat windturbines geen aantasting van het landschap 
hoeven te vormen. Integendeel, deze atlas laat zien dat er voldoende plekken zijn waar ze heel goed passen in de 
omgeving. Windturbines kunnen nieuwe dynamiek toevoegen en een gebied tot een spannende belevenis maken.
Ze voegen herkenningspunten toe en vergroten de variatie in ons landschap.

Bestaande windparken, realiseerbare plannen en nog onuitgewerkte ideeën, u vindt ze allemaal in deze atlas.
Dit boek is daarmee een bron van inspiratie voor iedereen die -net als ik- de toepassing van windenergie een warm hart 
toedraagt.

UJ
A. Jorritsma-Lebbink 
Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink 

Minister of Economie Affairs





WINDENERGIE IN CIJFERS
WIND ENERGY: THE FIGURES

VO O R  S C H O N E  S TR O O M  Moderne windturbines dienen voor 
de productie van schone elektriciteit. De turbines zijn aangesloten op 
het landelijke elektriciteitsnet. Iedere kilowattuur die met windenergie 
wordt opgewekt, hoeft daardoor niet met gas of kolen te worden 
opgewekt. Windturbines dragen dus bij aan besparing van brandstof 
en aan reductie van de uitstoot van schadelijke emissies.
In 1998 hebben de windturbines die in Nederland staan opgesteld 
met elkaar 573.000.000 kilowattuur aan het elektriciteitsnet geleverd. 
Dat komt overeen met het gebruik van circa 175.000 huishoudens. 
Windenergie levert daarmee een flinke bijdrage aan een schoner 
milieu.

HET O V E R H E I D S B E L E I D  De Nederlandse overheid stimuleert 
de toepassing van duurzame energie, met name om daarmee de 
uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen. De overheid 
ondersteunt de ontwikkeling van kennis en stimuleert concrete 
projecten met fiscale maatregelen. De overheid heeft met de 
energiebedrijven een afspraak gemaakt, dat eind 2000 3,2 procent

van de Nederlandse elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De 
overheid wil dat in het jaar 2020 tien procent van alle energie, dus 
niet alleen elektriciteit, afkomstig is uit duurzame bronnen. 
Windenergie moet daarvan ongeveer een zesde deel voor z'n 
rekening nemen.

R U I M T E V OO R  W I N D E N E R G I E  Tussen de rijksoverheid en 
de besturen van zeven provincies in het windrijke gedeelte van 
Nederland is in 1991 een bestuursovereenkomst gesloten. Daarin is 
voor het jaar 2000 geregeld dat de provincies in streekplannen 
voldoende ruimte creëren voor de bouw van windturbines. Het is de 
bedoeling om voor de periode na 2000 een nieuwe 
bestuursovereenkomst te sluiten, waarbij ook gemeenten en de 
overige provincies worden betrokken.

H OE V E E L  LEVERT EEN W I N D T U R B I N E ?  De opbrengst 
van een windturbine hangt uiteraard af van de grootte en de plaats 
waar hij staat. De opbrengst hangt ook af van de hoeveelheid wind in

FO R C L E A N  P O W E R  Modern wind turbines produce 

clean electricity.The turbines are connected to the 
national grid. Every kilowatt-hour generated by a wind 

turbine does not need to be generated by gas or coal.
As a result, wind turbines contribute to fuel saving and 

the reduction of hazardous emissions.
In 1998 the wind turbines installed in the Netherlands 
together supplied 573,000,000 kilowatt-hours to the grid. 
This is the equivalent of the electricity consumption of 
approximately 175,000 households.Thus wind energy is 

making a substantial contribution to a cleaner 

environment.

G O V E R N M E N T  P O L IC Y  The Dutch government 
stimulates the application of sustainable energy, in order 
to reduce the emission of the greenhouse gas CO2 in 

particular.The government also supports the development 
of expertise in this field and stimulates a number of 
projects by offering tax incentives.
The government has reached an agreement with the 

utility companies that 3.2 per cent of the electricity

GESCHATTE MILIEUWINST VAN DE WINDTURBINES IN NEDERLAND IN 1998
ESTIMATED ENVIRONMENTAL BENEFITS OF WINDTURBINES INTHE NETHERLANDS IN 19981 D U U R Z A M E  E N E R G IE  IN  N E D E R L A N D  ( IN  P J  P E R  J A A R )

RENEWABLE ENERGY INTHE NETHERLANDS (IN PJ PERYEAR)
B E S T U U R S O V E R E E N K O M S T  P L A A T S IN G  W IN D T U R B IN E S  (1991)
AGREEMENT ON INSTALLING WINDTURBINES (1991)



één jaar; het ene jaar is het andere niet, maar in een gemiddeld jaar 
en op een windrijke plaats aan de kust of langs het IJsselmeer kan 
een middelgrote windturbine van 600 kilowatt minstens 1.200.000 
kilowattuur opleveren. Dat is genoeg om het verbruik van bijna 400 
huishoudens te dekken. Staat diezelfde windturbine meer landin
waarts, dan is de opbrengst uiteraard lager. Om op een locatie in 
Zuid- en Oost-Nederland toch een hoge opbrengst te bereiken, kan 
dezelfde turbine met een hogere mast en een grotere rotor worden 
uitgerust.

W A A R O M  S T A A N  W I N D T U R B I N E S  S OM S  S T I L ,  
T E R W I J L  HET T O C H  W A A I T ?  Een windturbine werkt 
uiteraard alleen als het waait. Maar ook dan staat hij soms stil. Als 
het bijvoorbeeld te hard waait, of als de wind te vlagerig is, wordt de 
turbine automatisch stilgezet om overmatige slijtage te voorkomen. 
Windturbines worden ook stilgezet als ze een (periodieke) 
onderhoudsbeurt ondergaan. In een windpark gebeurt dat meestal 
met enkele turbines tegelijk.Ten slotte worden, om de kans op schade 
te beperken, windturbines automatisch stilgezet als zich een storing 
voordoet. De beheerder van de windturbines kan via een on line 
verbinding met het park op afstand bepalen wat er aan de hand is en 
eventuele maatregelen nemen.

DE K OS T E N  VAN W I N D E N E R G I E  Dankzij schaalvergroting, 
serieproductie en technologische vooruitgang is de kostprijs van 
windstroom in de afgelopen jaren sterk gedaald. Gemiddeld ging 
er ieder jaar zo’n tien procent van de prijs af. Op dit moment is 
windenergie één van de goedkoopste duurzame energiebronnen 
waarover we in Nederland kunnen beschikken. De kosten van 
windstroom hangen sterk af van hoe en waar een project wordt 
gerealiseerd. Shell geeft aan dat op windrijke locaties (op 
wereldschaal) waar bovendien gunstige aansluitcondities zijn, 
één kilowattuur windstroom vijf tot zeven eurocent kost (1995).

De Europese Windenergievereniging EWEA heeft voor 1998 voor 
de Europese situatie een kostprijs van drie tot acht eurocent per 
kilowattuur berekend.
In Nederland zijn de meest gunstige locaties echter al bezet 
waardoor bij nieuwe projecten de kostprijs van windstroom in 
praktijk hoger zal uitvallen. Het Ministerie van Economische Zaken 
(1997) houdt rekening met een kostprijs van acht eurocent per 
kilowattuur (in 1995) tegen een kostprijs van ruim drie eurocent voor 
elektriciteit uit aardgas. Dat windenergie ten opzichte van fossiele 
energiebronnen toch concurrerend is, is te danken aan enkele 
regulerende financiële maatregelen. Daarmee vertaalt de overheid 
de maatschappelijke voordelen van windenergie in een economisch 
voordeel.

generated in the Netherlands by the end of 2000, will be 

clean power. The government also wishes that by 2020, ten 
per cent of all energy, so not only electricity, should come 

from renewable sources. Wind energy should account for 
one-sixth of the total energy production.

M A K IN G  R O O M  FO R W IN D  E N E R G Y  In 1991 
central government and the executive councils of the 

seven provinces with the highest annual average wind 
speed in the Netherlands reached a mutual agreement.
It implied that in the year 2000 the regional plans of the 

provinces will include sites for the erection of wind 
turbines. For the period after 2000 the aim is to reach a 

new agreement, involving municipalities and the other 
provinces as well.

W H A T  IS T H E  O U T P U T  O F A W IN D  

T U R B IN E ?  A wind turbine's output depends, of 
course, on its size and location.The output also depends 
on the amount of wind in one particular year. It fluctuates 

from year to year but, in an average year and at a windy 
location along the coast, a medium-sized 600 kWh wind 

turbine generates at least 1,200,000 kilowatt-hours.
This equals the electricity consumption of nearly 400 
households. If a similar wind turbine is located further 
inland, the yield is of course lower.To generate a high 

yield with the same type of turbine at sites in the south 

and the east of the Netherlands, these turbines need to

J A A R L IJ K S E  O P B R E N G S T  V A N  EEN  W IN D T U R B IN E  M E T  
EEN  V E R M O G E N  V A N  600 K IL O W A T T
ANNUAL YIELD OF A W INDTURBINE W ITH A  CAPACITY OF 
600 KILOWATTS

K O S T E N  V A N  W IN D E N E R G IE  P E R  K IL O W A T T U U R  
O M G E R E K E N D  N A A R  E U R O C E N T  ( €  1 $ 1,10)
THE COST OF W IND ENERGY PER KILOWATT HOUR 
CONVERTED INTO EURO CENTS (€  1 = $ 1.10)

TOPTIEN VAN NEDERLANDSE WINDPARKEN, GERANGSCHIKT NAAR 
SPECIFIEKE JAAROPBRENGST (1998)
TOPTEN OFTHE DUTCH WIND FARMS, RANKED ACCORDINGTOTHEIR SPECIFIC 
ANNUAL YIELDS (1998)

op 30 meter hoogte
Average wind speeds a 
a height of 30 metres

') De kostprijs van windenergie in 2000 en 2005 is
')The cost price of wind energy in 2000 and 2005 has

naam windpark
name wind farm municipality

aantal turbines
number of

totaal vermogen
total capacity 

(kW)

specifieke

specific annual

Neeltje Jans Veere 8 2.000 1.247
De Bjirmen Franekeradeel 12 6.000 1.223
Tjessinga Het Bildt 11 5.500 1.203
Roggepiaat Schouwen-Duiveland 12 4.800 1.189
Hiddum-Houw Wonseradeel 10 5.000 1.170
Oudeschild Texel 4 1.000 1.117
Jacobahaven Wissenkerke 5 1.125 1.054
Slufterdam Rotterdam 12 6.000 1.053
Wagendorp Wieringermeer 5 3.000 1.003
Zeeuwind Schouwen-Duiveland 3 675 *»

tot/to



DE BEST R E N D E R E N D E W I N D P A R K E N  De prestaties van 
alle windturbines die in Nederland staan, worden door KEMA in 
opdracht van Novem centraal geregistreerd. Via het Internet is deze 
zogenoemde windmonitor te bekijken (http://www.kema.nl/kema/wind- 
novem.htm).
Om de prestaties van windparken met elkaar te vergelijken, wordt 
gekeken naar de opbrengst in kilowattuur in verhouding tot de grootte 
van het windpark en de afmeting van de windturbines: ofwel de 
‘specifieke jaaropbrengst’. Om de specifieke jaaropbrengst te 
berekenen wordt de jaaropbrengst gedeeld door het totale rotor- 
oppervlak dat de door de turbines van één windpark wordt bestreken. 
In de tabel staan de tien beste windparken van Nederland, 
gerangschikt naar specifieke jaaropbrengst. De opbrengstcijfers zijn 
gebaseerd op registraties uit 1998. In het overzicht staan alleen 
windparken met meer dan één windturbine.

S T E E D S MEER W I N D T U R B I N E S  IN N E D E R L A N D
Het gebruik van windenergie is in Nederland sinds de jaren tachtig in 
zwang.Tot en met 1998 zijn ruim duizend vooral kleine en middelgrote 
turbines gebouwd met een gezamenlijk vermogen van 363 megawatt. 
De Nederlandse rijksoverheid wil dat er in 2020 minstens 2.750 
megawatt staat. Hiervan moet 1.500 megawatt op land komen. De rest 
kan naar verwachting op zee worden gebouwd. Als dat allemaal lukt, 
kan windenergie in 2020 zorgen voor een jaarlijkse

brandstofbesparing van 0,5 miljard kubieke meter aardgas (of een 
equivalente hoeveelheid andere brandstoffen).

W I N D E N E R G I E  IN DE W E R E L D  Nederland is niet het enige 
land waar windenergie wordt gebruikt. In veel meer landen is 
windenergie de best haalbare optie om een schonere elektriciteits
voorziening te bereiken en in sommige landen is het één van de 
weinige manieren om op afgelegen locaties voor een betrouwbare 
energiestructuur te zorgen. In Europa was eind 1997 bijna vijfduizend 
megawatt turbinevermogen in bedrijf waarvan bijna zeven procent in 
Nederland. Dit vermogen groeit snel. De afgelopen jaren gaven een 
groei van veertig procent te zien. Het Deense BTM Consult verwacht 
dat er eind 2002 meer dan twaalfduizend megawatt in Europa staat 
opgesteld.
Ook elders in de wereld wordt windenergie op steeds grotere schaal 
toegepast. BTM verwacht een jaarlijkse toename van ongeveer 
twintig procent, waarmee aan het eind van 2002 een mondiaal 
vermogen van meer dan twintig duizend megawatt in bedrijf is. Voor 
het jaar 2007 wordt op wereldschaal een geïnstalleerd vermogen van 
veertig tot vijftig duizend megawatt voorspeld.

HET D R A A G V L A K  V OO R  W I N D E N E R G I E  Detoepassing 
van windenergie mag zich verheugen in een groot maatschappelijk 
draagvlak. Naar schatting 95 procent van de Nederlandse bevolking

be equipped with higher towers and larger rotors.

W H Y  A RE W IN D  T U R B IN E S  S O M E T IM E S  
ID L E , W H IL E  T H E R E  IS  E N O U G H W IN D ?
Wind turbines, of course, only operate when there is wind. 
But even then they sometimes stand idle. For example, 
when there is too much wind or when the wind is blustery, 
the turbine is stopped automatically to prevent excessive 
wear. Wind turbines are also stopped when they need to 

be serviced. Wind turbines at wind farms are usually all 
serviced on a regular basis at the same time.To minimise 

damage the wind turbines are stopped automatically in 

case of a breakdown. Via an on line link with the farm, and 
by remote control, the wind farm manager can determine 

the problems and take the necessary measures.

T H E  C O S T  O F W IN D  E N E R G Y  Duetoan  

increase in scale, mass production and technological 
advances, the cost price of wind power has been 

decreasing considerably over the past few years. On 
average, prices have dropped by ten per cent each year.
At present wind energy is one of the cheapest renewable 

sources of energy available in the Netherlands.The cost 
of wind power depends very much on how and where a 

project is being realised. According to Shell, sites with 
high wind levels (on a global scale) and good connecting 

facilities can produce one kilowatt-hour at five to seven 

euro cents (1995).

W IN D T U R B IN E V E R M O G E N  IN  N E D E R L A N D  IN  M E G A W A T T *
WINDTURBINE CAPACITY INTHE NETHERLANDS IN MEGAWATTS

1 megawatt = 1.000 Kilowatt
1 megawatt = 1,000 kilowatts

; 3) Ministerie van Economische
i; 3) Ministry of Economic Affairs, 1'

OPGESTELO WINDTURBINEVERMOGEN IN NEDERLAND, EUROPA EN DE 
WERELD IN MEGAWATT (EIND 1997)
WINDTURBINE CAPACITY IN MEGAWATTS INSTALLED IN EUROPE AND INTHE 
WORLD (AT END 1997)

Europa / Europe MW Wereld/World MW
Denemarken / Denmark 1,116 Europa / Europe 4,794
Duitsland / Germany 2,081 Verenigde Staten / United States 1,611
Finland / Finland 12 Canada / Canada
Frankrijk / France 13 Mexico, Zuid- en Midden Amerika / 44
Griekenland / Greece 29 Mexico, South and Central America
Ierland / Ireland 53 China / China 146
Itali»/Italy 103 India/India «0

D R A A G V L A K  V O O R  W IN D E N E R G IE  IN  N E D E R L A N D
SUPPORT FOR WIND ENERGY INTHE NETHERLANDS

Vindt u dat uw gemeente actief een geschikte locatie moet zoeken 
de plaatsing van windturbines?
Do you think that your municipality should play a pro-active role in finding 
suitable locations for wind turbines?

Nederland /The Netherlands
Portugal / Portugal

Overige landen en gebieden /
Other countries and regions

Spanje / Spain

Zweden / Sweden 122
Overige Europes
Other European c<

e landen / 58
luntries

Totaal Europa /Tötal Europe 4,794 Totaal wereld /Total world 7,638

-

http://www.kema.nl/kema/wind-novem.htm
http://www.kema.nl/kema/wind-novem.htm


is voorstander van de toepassing van windenergie. De meeste 
mensen zijn er bovendien vóór, dat er in hun eigen gemeente gezocht 
wordt naar geschikte locaties voor windturbines, hoewel zij daar wel 
vaak nadere voorwaarden aan verbinden.
Opmerkelijk is, dat het draagvlak voor windenergie vaak afneemt 
wanneer er concrete plannen voor de bouw van een park worden 
gemaakt. Veel mensen worden dan onzeker over de mogelijke 
effecten van de turbines op hun directe leefomgeving. Wanneer het 
windpark eenmaal draait, blijken die effecten meestal mee te vallen 
en herstelt het draagvlak zich weer.

D R A A G V L A K  V O O R  W IN D E N E R G IE  IN  N E D E R L A N D
SUPPORT FORW IND ENERGY INTHE NETHERLANDS
draagvlak /  public support

10

In 1998 the European Wind Energy Agency EWEA 
calculated a cost price of three to eight euro cents per 
kilowatt-hour for Europe.
In the Netherlands the most favourable locations are 

already operational and, as a result, the cost price of new 
wind energy projects will work out higher.The Ministry of 
Economic Affairs (1997) envisages a cost price of eight 
euro cents per kilowatt-hour (in 1995) as against a cost 
price of over three euro cents for electricity from natural 
gas. Regulatory financial incentives ensure that wind 

energy, when compared to fossil energy sources, is still 
competitive. In this way the government renders the 

environmental advantages of wind energy economically 
viable.

W IN D  F A R M S W IT H  H IG H E S T  Y IE  L D S 

The performance of all the wind farms installed in the 

Netherlands is centrally registered by Kema, on behalf 
of Novem, the Netherlands Agency for Energy and the 

Environment.The so-called wind monitor can be visited 
on Internet

(http://www.kema.nl/kema/wind-novem.htm). In order to 
compare the performance of wind farms, the kilowatt-hour 
yield is related to the size of the wind farm and the size of 
the wind turbine; in other words the ‘specific annual 
yield'.To calculate the specific annual yield, the annual 
yield is divided by the total rotor surface of the turbines 
at one wind farm.The table lists the ten best wind farms 

in the Netherlands, ranked according to their specific 

annual yield.The yield figures are based on registrations 
in 1998.The overview only shows wind farms with more 
then one wind turbine.

M ORE A N D  M O RE W IN D  T U R B IN E S  IN T H E  

N E T H E R L A N D S  Since the eighties the use of wind 
energy in the Netherlands has become increasingly 

popular. Up to and including 1998 more than a thousand 
mainly small and medium-sized turbines were built with 

a total capacity of 363 megawatts. It is the Dutch central 
government's intention to expand the capacity to at 
least 2,750 megawatts by 2020.1,500 megawatts will be 

produced by landbased wind turbines. The rest is 
expected to be produced off shore. If all goes well, this 

can result in an annual fuel saving in 2020 of 0.5 billion 

cubic metres of natural gas (or an equivalent amount of 
other fuels).

W IN D  E N E R G Y  IN  TH E  W O R L D  The Netherlands 

is not the only country where wind energy is being used.
In far more countries wind energy is the most viable 

option to attain a cleaner electricity supply and in some 

countries it is one of the few possibilities to ensure a 
reliable power supply to remote places. Nearly five 

thousand megawatts of turbine capacity were operational 
in Europe by the end of 1997, of which almost seven per 
cent were produced in the Netherlands and the capacity 
is growing fast.These past years have shown a growth 

of forty per cent.The Danish firm, BTM Consult, expects 

that by the end of 2002 more than twelve thousand 
megawatts will be installed in Europe.
But also outside Europe wind energy is being applied on 
an ever increasing scale. BTM expects an annual increase 

of twenty per cent, resulting in a global capacity of more 

than twenty thousand megawatts by the end of 2002.
By the year 2007 an installed capacity of forty to fifty 

thousand megawatts worldwide has been forecast.

A P L A T F O R M  F O R W IN D  E N E R G Y  The public 
support for the application of wind energy is large.
An estimated 95 per cent of the Dutch population are 

in favour of wind energy and its applications. In addition, 
most people are in favour of the installation of wind 

turbines in their own municipality, although often specific 
conditions need to be met.
It should be noted that the public support often 

diminishes when the construction plans for a wind 

farm become more concrete. A t this stage many people 

become less sure about the possible effects of the 
turbines on the physical environment close to their 

homes. Once the wind farm has become operational, 
the effects are often less negative than anticipated and 
the support grows again.

W indpark /  wind farm Harry den Kroonenberg, Lelystad

http://www.kema.nl/kema/wind-novem.htm
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WINDENERGIE IN KAART
WIND ENERGY MAPPED OUT

WINDENERGIEPROJECTEN IN NEDERLAND MET EEN VERMOGEN 
VAN 1.000 KILOWATT OF MEER (SITUATIE IN DECEMBER 1998)
WIND ENERGY PROJECTS INTHE NETHERLANDS WITH A CAPACITY 
OF 1,000 KILOWATTS OR MORE (SITUATION IN DECEMBER 1998)

windpark
wind farm

aantal vermogen / capacity in kilowatts
ir turbine

number of per turbine 
turbines

1 Groningen Eemshaven 40 250 10.000
2 Groningen Harkstede 12 80 1.000
3 Groningen Lauwersoog 4 250 1.000
4 Groningen Scheemda 12 80 1.000
5 Groningen Eemsmond 94 360 34.000
6 Groningen Eemshaven 1 1.000 1.000
7 Friesland Herbaijum 10 250 2.500
8 Friesland Hiddum-Houw 10 500 5.000
9 Friesland Lemmer 2 500 1.000

10 Friesland Minnertsga 11 500 5.500
11 Friesland De Bjirmen 12 500 6.000
12 Friesland Spannenburg 6 225 ,3 »
13 Friesland Tjerkwerd 5 600 3.000
14 Friesland Bokma/Leeuwarden 2 500 1.000
15 Flevoland Harry van der Kroonenberg 18 750 13.500
16 Flevoland Irene Vorrink 28 600 16.800
17 Flevoland Westermeerdijk 50 300 15.000
18 Flevoland Eemmeerdijk 19 1.000 19.000
19 Flevoland Lelystad 2 500 1.000
20 Flevoland Zuidermeerdijk 2 750 1.500
21 Noord-Holland Anna Paulowna 16 80 1.280
22 Noord-Holland Enkhuizen 250 1.800
23 Noord-Holland Waardpolder 4 250 1.000
24 Noord-Holland Medemblik 1.000 1.000
25 Noord-Holland Oudeschild 4 250 1.000
26 Noord-Holland Ulketocht 10 500 5.000
27 Noord-Holland Wagendorp 5 600 3.000
28 Noord-Holland Lely 4 500 2.000
29 Noord-Holland Kneeshoek 8 600 4.800
30 Noord-Hoil.'id Waardpolder 19 250 4.750
31 Noord-Holland Noorderpolder 5 600 3.000
32 Noord-Holland Ve.-'n 5 225 1.125
33 Zuid-Holland Battenoert/Herkingen 5 250 1.250
34 Zuid-Holland Westerse polder 7 500 3.500
35 Zuid-Holland Hartelkanaal 15 500 7.500
36 Zuid-Holland Slufterdam 12 500 6.000
37 Zuid-Holland Dobbelsteen 10 500 5.000
38 Zuid-Holland Neefjes 250 1.000
39 Zuid-Holland Van Pallandt 12 500
40 Zuid-Holland Moerdijk 4 1.000 4.000
41 Zuid-Holland Haringvliet 6 600 3.600
42 Zuid-Holland Battenoert 6 600 3.600
43 Zuid-Holland Volkerak 17 500 8.500
44 Zeeland Borssele 13 160 2.080
45 Zeeland Colijnsplaat 4 250 1.000
46 Zeeland Jacobahaven 5 250 1.250
47 Zeeland Kats 4 250 1.000
48 Zeeland Kreekraksluis 26 500 13.000
49 Zeeland Neeltje Jans 8 250 2.000
50 Zeeland Perkpolder 8 250 2.000
51 Zeeland Roggenplaat 12 400 4.800
52 Zeeland Terneuzen 5 250 2.500
53 Zeeland Terneuzen 2 600 1.200
54 Zeeland Westkapelle 2 500 1.000
55 Zeeland Vlissingen 15 250 3.750
56 Zeeland Vlissingen-buiten 250 1.750
57 Noord-Brabant Fijnaart 7 750 5.250
58 Noord-Brabant Halsteren 7 500 3.500
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WINDENERGIE IN BEELD
WIND ENERGY IN THE PICTURE

Als Nederland door één woord wordt gekenmerkt, dan is het 
afwisseling. Afwisseling in vegetatie en afwisseling in cultuur. 
Sommige delen van ons land zijn compact bebouwd en in andere 
delen heeft de natuur vrij spel. We hebben intensief bevaren rivieren 
en kanalen, maar ook meanderende beken met grillig gevormde 
oeverwallen. We hebben strak bemeten polders maar ook brede 
stranden en aangeslibde kwelders.
De landschappelijke variatie in Nederland is enorm. Die koesteren 
we en gebruiken we als uitgangspunt bij de ruimtelijke inrichting van 
ons land. Dat geldt voor de plaatsing van windturbines niet anders 
dan voor de bouw van nieuwe huizen en de aanleg van spoorlijnen.

If there is one word that characterises the Netherlands, it 
is the word diversity. Diversity of vegetation and diversity 
of culture. Some parts of the Netherlands have high 

density levels, whereas in other parts nature is allowed to 
run its course. Shipping is heavy on Dutch rivers and 

canals, but there are also meandering streams with 

rugged banks. Besides the meticulously laid-out polders, 
linear and straight, there are also wide beaches and salt 
marshes, called ‘kwelders’.The variety of landscape is 
indeed overwhelming and the Dutch cherish it.The entire 

spatial planning is based on preserving the diversity and 

variety of the Dutch landscape.This holds for the 
installation of wind turbines as well as for the 

construction of new houses and railway lines.

Maar anders dan spoorlijnen en huizen, zijn windturbines iets 
nieuws. Een windturbine is geen vanzelfsprekend landschappelijk 
element, zoals een hoogspanningsmast of een zendmast. Sommige 
mensen zien windturbines daardoor als visuele ruis en als vijand van 
het landschap.

Deze atlas geeft een ander beeld: dat van windturbines die de 
landschappelijke variatie benadrukken en die de dynamiek van het 
landschap een extra dimensie geven. Ze markeren knooppunten en 
concentratiegebieden van menselijke activiteit. Strak in het gelid 
accentueren ze structuren van dijken en kanalen. In andere 
opstellingsvormen geven ze aan het landschap een nieuwe 
belevingswaarde. Windturbines kunnen zich qua vorm en kleur 
neutraal schikken naar de omgeving, maar soms kunnen ze ook 
speels en zelfs brutaal een meerwaarde aan het landschap geven 
zodat we er op een andere manier naar gaan kijken.

But contrary to railway lines and houses, wind turbines 

are a new phenomenon. A wind turbine is not yet a 
common feature in the landscape, unlike power pylons 

and radio and television masts.This is why for some 
people wind turbines have a negative visual impact on the 

landscape and are sometimes regarded as intruders in the 

physical environment.

This atlas presents another image: the image of wind 

turbines enhancing and emphasising the heterogenous 
features and the dynamics of the landscape.They mark 

the hubs and concentrations of human activity. Arrayed in 
straight lines they accentuate the structures of dykes and 

canals. When arranged in a different manner the 

landscape will be perceived differently.
Wind turbines by their shape and colour can blend into 

the landscape, but sometimes they stand out, playful or 
even bold, thus constituting an added value to the 

landscape so that it is perceived in a different way.

De foto’s en de computervisualisaties op de volgende pagina’s laten 
zien wat mogelijk is. Ze tonen het effect van afmeting, vorm, kleur en 
opstellingsvorm en kunnen helpen om de landschappelijke marges 
van windenergie te verkennen.

The photos and the computer visuals on the following 

pages show the various possibilities.They show us the 

effects that dimensions, shape, colour and lay-out can 

have on the landscape and help us to explore the niches 
of wind energy.
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W indpark / wind farm Irene Vorrink, Lelystad-Dronten
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W indpark /  wind farm Vlissingen-buitenhaven, Vlissingen

17





W indpark /  wind farm Halsteren
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THE SKY IS THE LIMIT
Hoe groter, hoe beter. Want hoe groter een windturbine, hoe meer 
windstroom hij levert. Grote windturbines zijn ook het meest 
indrukwekkend, vooral als je er vlak onder staat. Hoe groter, hoe 
dynamischer.
Voor de landschappelijke inpassing maakt de absolute grootte van 
een windturbine niet veel uit. Belangrijker is hoe een windturbine 
zich verhoudt tot z’n omgeving. Staat er een gebouw of een kerktoren 
naast, dan kan zelfs een kleine windturbine een ongepaste kolos zijn. 
Ook de windturbine zélf moet in verhouding zijn; de afmeting van de 
rotor moet passen bij de hoogte van de mast. Zoniet, dan lijkt een 
turbine al gauw lomp of sprieterig.
Zolang windturbines in evenwicht zijn, én zolang ze de ruimte hebben, 
kunnen ze tot aan de hemel reiken.

The bigger, the better. Because the bigger a wind turbine 

is, the more wind power it supplies. Big wind turbines are 
also the most impressive, especially looking up at them 

from the ground.
If we look at the visual impact of a wind turbine, its 

absolute size is not so significant.The manner in which 

the wind turbine relates to its environment is far more 
important. If located next to a building or a church, even 

a small-sized wind turbine can look like a disproportionate 
colossus.The wind turbine itself should also have the 

right proportions; the size of the rotor should match the 

height of the tower. If not, the turbine tends to be 
inelegant or scrawny. As long as the proportions are 

right, and there is ample space, the sky is the limit.

Torenhoge turbines structureren het landschap /
Towering turbines give structure to the landscape 
W indpark /  wind farm Irene Vorrink, Lelystad-Dronten



W indturbine bij /  wind turbine near Sexbierum
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Windturbine bij /  wind turbine



W indpark / wind farm De Bjirmen, Oosterbierum
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WINDTURBINES SPOTTEN
WINDTURBINE SPOTTING

Wie het over windenergie heeft, praat over windparken: meerdere 
turbines die qua vorm en opstelling een eenheid vormen. Meestal 
gaat het o ii  rijen van vijf, tien of vijftien turbines. Dat is een over
zichtelijk aantal waar niemand van opkijkt.
Maar het kan ook massaler. V ijftig  turbines op de dijk bij Urk en bijna 
honderd turbines bij Eemsmond. Wat te denken van een veld met 
honderd turbines bij Kornwerderzand als 'landmark' van de Oostzijde 
van de Afsluitdijk? Of een veld met honderd turbines bij Almere die 
de overgang tussen het oude en het nieuwe land markeert?
Het is een keuze. Korte rijen windturbines zijn bescheiden en voegen 
zich als h *  ware in het landschap. Grote massale windparken zijn 
brutaal en domineren de omgeving. Daarmee versterken ze de 
landschappelijke variatie. Het is misschien een plek om eens naar 
toe te gaan. Om windturbines te bekijken. Zoals we ook wel eens 
naar Schiphol gaan. Om vliegtuigen te spotten.

When you think of wind energy, you think of wind farms: a 
number of turbines forming an entity in shape and lay-out. 
In the Netherlands, they are mostly arranged in rows of 
five, ten or fifteen. People can cope with these numbers. 
But they also appear in larger numbers. Fifty turbines on 

the dyke near Urk at the Ijsselmeer lake and nearly a 

hundred at the Eemsmond in the northeast. And what 
about a field with a hundred turbines at Kornwerderzand 

creating a landmark on the east side of the Afsluitdijk?
Or a field of a hundred turbines near Almere marking the 

transition between the old and the new land?
It is always a matter of choice. Short rows of wind 
turbines are inconspicuous and blend into the landscape. 
Large scale wind farms are bold and dominate the 

environment.
At the same time they reinforce specific aspects of the 

landscape. A wind farm might be worth a visit. Just as 
some people visit Schiphol airport to spot airplanes.

Windpark / wind farm Kneeshoek, Anna Paulowna
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W indpark /  wind farm Eemsmond
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W indpark / wind farm Sloewind, Borssele

32



D it kan ook nog: de ‘Quadro' 
met vier rotoren op één mast /
Another possibility: the ‘Quadro’ 
with four rotors on one tower

Een ‘landm ark' w aar de A fs lu itd ijk  en de Friese kust e lkaar ontmoeten /
A landmark at the meeting point of the Afsluitdijk and the coast of Friesland

W indpark / wind farm Kapelle, Schore
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Tien turbines in een rasteropstelling /Ten turbines in a grid. W indpark /  wind farm Herbayum
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LIJNEN, RASTERS, CIRKELS EN ELLIPSEN
LINES, GRIDS, CIRCLES AND ELLIPSES

Mensen hebben er behoefte aan om hun omgeving te begrijpen.
Er moet eenvoud, logica en orde in zitten. Nederlanders hechten 
daar misschien nog wel sterker aan dan anderen. We willen een 
ordelijk landschap, aangeharkte tuintjes en lantaarnpalen die keurig 
op een rij staan. Orde en netheid zijn ons met de paplepel ingegeven. 
Maar op z'n tijd zoeken we naar spanning. Dan storten we ons in de 
chaos van de Amsterdamse binnenstad en laten we ons verrassen 
door onverwachte wendingen.
Ook bij windenergie zoeken we naar eenvoud, orde en logica.Tien 
of twintig turbines volgens mathematische precisie op een rij.
Maar wat vinden we van een cirkel die door windturbines als enorme 
piketpaaltjes is uitgezet? Of een rasteropstelling die vanuit elke 
beeldhoek een ander spektakel te zien geeft? Laten we ons van de 
wijs brengen door een wilde opstelling van een stuk of twintig 
turbines kriskras, schijnbaar zonder plan door elkaar gezet? De 
spanning zit in de afwisseling.

People want to be able to get to grips with the world 

around them. Logic, order and simplicity is what they 

are after. Perhaps the Dutch value these things more 
than others.They like to plan every inch of the man-made 

landscape, they are fond of their neat little gardens and 
they like the lampposts standing in tidy rows.They took 

tidiness in with their mother’s milk. But they are also 

fascinated by the chaotic jumble of the Amsterdam city 
centre, where they are in pursuit of the unexpected, the 

excitement, the sensations of hectic city life.
This dualism can also be seen in the search for simplicity, 
order and logic in the lay-out of Dutch wind farms.Ten or 
twenty turbines stand in line with mathematical precision. 
But what about wind turbines arranged in circles, looking 

like oversized pole? Or grid formations which offer 
spectacular views from every angle? Is it confusing when 

twenty wind turbines are laid-out, criss-cross, seemingly 

at random?The variety is the sensation.

Driemaal de Pampushaven bij Almere: een ovaal, een raster 
en een willekeurige opstelling /Three times the Pampushaven 
in Almere: turbines arranged in an oval, a grid and at random
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W indpark / wind farm Tjessinga, Minnertsga
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Windturbines versterken de geometrische precisie van het polderlandschap / Wind turbines underline the geometry of the polder landscape 
W indpark / wind farm Wagendorp, W ieringerwerf
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W indpark /  wind farm Lely, Medemblik
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HET OOG WIL OOK WAT
APPEARANCES ALSO COUNT

Fabrikanten van windturbines besteden steeds meer aandacht aan 
vormgeving. Windturbines zien er tegenwoordig dan ook mooier uit 
dan vroeger. Ze zijn minder blokkerig en meer gestroomlijnd.
De nieuwste modellen hebben bijna een organische vorm waarbij 
allerlei verbindingen zijn gepolijst. Er is meer variatie in mast- 
constructies en ook allerlei randverschijnselen zoals transformator- 
huisjes en aansluitkasten krijgen aandacht van de turbine-stylist.
Ook aan kleurgebruik wordt zorg besteed. Hoewel de meeste 
windturbines grijs van kleur zijn, zijn er ook windparken die door 
gedurfd kleurgebruik de aandacht naar zich toe trekken. Speels 
gekleurde gondels. Of een rij masten in een verlopend spectrum. 
Kunnen we niets met lichteffecten doen? Of met kunst? Bij huizen en 
auto's wordt de vormgeving allang niet meer uitsluitend bepaald door 
functionele eisen. Integendeel, soms heeft de esthetiek de overhand. 
Bij windenergie moeten we er nog aan wennen dat het oog ook wat 
wil.

Design has become increasingly important to the 

manufacturers of wind turbines. Nowadays wind turbines 
look more attractive than in the past.The design is less 

square and the streamlining is better.The latest models 
have an almost organic shape, they look smooth and 

polished.There is more variation in the tower construc
tions and all kinds of peripherals, such as transformer 
houses and junction boxes do not escape the turbine 

designer's attention.
Colour is also playing a more important role now. Most 
wind turbines are dun-coloured, but there are also wind 

farms which attract attention by the use of daring colours. 
Bright coloured nacelles, or a row of wind turbines 

comprising all the colours of the spectrum. Why not try 
light effects? Or art? In the housing and car industry, 
design is no longer determined by functional 
requirements alone. On the contrary, aesthetics 
sometimes prevail. We have to get used to the idea that 
in wind energy appearances also count.

Afw ijkende vormen trekken de aandacht /  Eye-catching shapes





W indpark / wind farm De Bjirmen, Oosterbierum



W indpark / wind farm Eemmeerdijk, Zeewolde







W indpark / w W indpark / wind farm Ulketocht, W ieringermeer

boven / above, Windturbine bij / wind 
turbine near Oude Tonge

rechts /  right, Dobbelsteen, M aasvlakte, 
Rotterdam

ind farm Van Pallandt, Middelharnis
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Versterking van bedrijvigheid / Increase in activities. W indpark / wind farm H arte lkanaal, Rozenburg
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CONTRAST OF COHESIE?
CONTRAST OR COHESION?

In het landschap komt alles samen. De vorm, de kleur, de opstelling, 
het aantal turbines en de afmeting.
Vaak hebben we behoefte aan een direct waarneembare samenhang 
tussen de windturbines en de omgeving. En aangezien de plekken 
waar het hard waait ook vaak begrensd zijn door dijken, is het geen 
wonder dat strakke lijnopstellingen in ons land de overhand hebben. 
Ook langs kanalen, spoorlijnen en autowegen sluiten lijnopstellingen 
naadloos aan bij het landschap. Havens, sluizencomplexen en 
industriegebieden nodigen vaak uit tot andere opstellingsvormen: 
rasters of schijnbaar willekeurige formaties met veel en grote 
turbines.
We kunnen de zaak ook omdraaien en bewust op zoek gaan naar 
een contrast tussen een windpark en z’n omgeving: een imposant 
windpark in een open akkerland of een rij dwars op de richting van 
een snelweg. Dan bepaalt niet de omgeving hoe het windpark eruit 
komt te zien, maar bepaalt het windpark hoe we de omgeving 
beleven. In plaats van inpassing is er sprake van wisselwerking.
Een palet van mogelijkheden qua kleurgebruik, vorm en maatvoering 
kan uit de kast worden gehaald om die wisselwerking te bereiken.

In the landscape all the different aspects converge.
Shape, colour, lay-out, and the number and size of wind 

turbines.
People often want to see a clear, perceptible cohesion 

between the wind turbines and their physical 
environment. And as the regions with the highest wind 

speeds are mostly bounded by dykes, it is no wonder that 
wind turbines are mostly installed in straight lines in the 

Netherlands. Also along canals, railway lines and 
motorways straight line arrangements fit seamlessly 

into the landscape. Harbours, locks and industrial 
estates often require a different lay-out; grids or 
seemingly random formations with many and large 

turbines.
Conversely, it can be a deliberate choice to look for a 

contrast between wind farms and their surroundings: 
an impressive wind farm in open farm land or a row of 
turbines at right angles to a motorway.Then it is not the 

environment that determines the wind farm, but it is the 

wind farm that determines how the environment will be 
experienced. Instead of integration, there is interaction. 
To achieve interaction a whole range of possibilities such 

as colours, shapes and dimensions can be exploited.

W indpark / wind farm Sabinapolder





links /  left W indpark /  W indpark / wind farm Dobbelsteen, Maasvlakte
wind farm Lauwersoog
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Een windturbine als een baken aan de kust bij Scheveningen / A wind turbine like a beacon on the coast of Scheveningen
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Windturbines volgen de d ijk /W ind turbines 
follow the shape of the dyke. W indpark / wind 
farm Irene Vorrink, Lelystad-Dronten



Contrast of cohesie? /  Contrast or cohesion?
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WINDENERGIE IN OPMARS
WIND ENERGY AS A GROWING POWER

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren, om met Willem Elsschot te spreken. Een plek voor de 
bouw van een windpark wordt dan ook niet alleen geselecteerd op 
basis van landschappelijke overwegingen. In de eerste plaats zijn 
er technisch-functionele eisen waar een locatie aan moet voldoen.
In de tweede plaats zijn er aan ieder gebied ook andere functies 
toegekend, die vaak wel, maar soms niet samen kunnen gaan met 
de bouw van windturbines.

IS E R W E L V O L D O E N D E W I N D ?  De eerste, tamelijk triviale 
eis waar een locatie aan moet voldoen, is dat het er voldoende waait. 
Op een plek met een jaargemiddelde windsnelheid van zeven meter 
per seconde levert een windturbine de helft meer dan op een locatie 
waar het gemiddeld zes meter per seconde waait. Dat wil niet zeggen 
dat windturbines alleen aan de kust kunnen staan. In de windrijke 
delen van Nederland wordt op een hoogte tot zestig meter een 
jaargemiddelde windsnelheid bereikt van zeven meter per seconde. 
Diezelfde windsnelheid wordt meer landinwaarts bereikt op een 
hoogte van zestig tot tachtig meter. Verder in het binnenland is een 
hoge opbrengst dus mogelijk als de turbine een hogere mast heeft.

W IN D A A N B O D K A A R T V A N  N E D ER LA N D
MAP OF WIND SPEED LEVELS INTHE NETHERLANDS

Een jaargemiddelde windsnelheid van zeven meter per seconde wordt 
bereikt op een hoogte van: /  An annual average wind speed of seven 
metres per second is reached at a height of:

IS ER EEN E L E K T R I C I T E I T S N E T ?  Een klein windpark moet 
z'n stroom kunnen afvoeren naar het bestaande elektriciteitsnet. Een 
voorwaarde voor de financiële haalbaarheid van de bouw van zo’n 
windpark is daardoor, dat er een geschikt aansluitpunt in de buurt is, 
bijvoorbeeld een onderstation of een kabel met voldoende 
restcapaciteit. Moet er over een afstand van kilometers een 
ondergrondse kabel worden getrokken, dan zijn de aansluitkosten al 
snel te hoog. Bij grootschalige windparken speelt dat minder een rol 
en kan het de moeite lonen om een apart windnet aan te leggen.

A ND E R E  R U I M T E L I J K E  B E S T E M MI N G E N  Op het gebruik 
van de buitenruimte rusten allerlei bestemmingen en claims. 
Sommige zijn niette combineren met de bouw van een windpark,

landbouw / agriculture 

spoorwegen / railway lines

duurzame energie / other

bedrijfsterreinen / industrial estates 
recreatie / recreational areas 
bosbouw / woodlands 
dijken en dammen / dykes and weirs

radio en tv / near radio and tv masts 
natuur / the countryside

veiligheidszones rond vliegvelden /

laagvlieggebieden / low fly zones 
veiligheidszones rondom militaire terreinen /
security zones around military grounds 
straalpaden / beams

leidingen, kabels en buizen / pipes, mains and cables

Bron / Source: Novem, 1997

When choosing a site for a wind farm, several aspects 
need to be taken into consideration and the suitability 

of the landscape is only one aspect. Firstly, the site needs 
to meet technical and functional requirements. Secondly, 
locations usually have different functions, which can 

sometimes be in conflict with the construction of wind 
turbines.

IS  TH E R E  E N O U G H  W IN D ?  Wind, trivial as it may 

seem, is the first requirement the site needs to meet. A t a 

site with an annual average wind speed of seven metres 
per second a wind turbine has an output that is fifty per 
cent higher than a site with a wind speed of six metres 
per second.This does not mean that wind turbines can 

only be located along the coast. Up to a height of sixty 

metres regions of high wind have an annual average wind 
speed of seven metres per second. A t locations situated 
further inland similar wind speeds are reached at heights 

of sixty to eighty meters. So high yields are possible 

further inland if the towers are high enough.

IS T H E R E  A G R ID ?  A small wind farm needs to 

feed its power into an existing grid. One of the pre
conditions to rendering the construction of a wind farm 

financially viable is that there is a suitable connecting 
facility close by, for example a substation or a cable with 
sufficient residual capacitance. If it is necessary to lay an 

underground cable over a distance of several kilometres, 
the connection charges are often too high.This is less so 
for large-scale wind farms and it may be worthwhile 

building a separate wind grid.

O T H E R  S P A T IA L  D E S IG N A T IO N S  Inthe 

Netherlands the entire physical space has been 
designated or claimed for different purposes. Some, 
such as housing, nature reserves and safety zones cannot 
be combined with the construction of wind farms. Others, 
such as roads and railways, harbours, industry and agri
culture, can very well, or under certain conditions, be 

combined with wind turbines.
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zoals woningbouw, natuurmonumenten en allerlei veiligheidszones. 
Andere bestemmingen kunnen heel goed of onder bepaalde 
voorwaarden met windturbines worden gecombineerd, zoals wegen 
en spoorlijnen, havens, industrie en landbouw.

W I N D T U R B I N E S  EN GE L U I D  Windturbines maken geluid en 
dat mag geen hinder voor omwonenden veroorzaken. Bij de 
beoordeling van het windturbinegeluid speelt achtergrondgeluid een 
grote rol. Is het achtergrondgeluid hard, bijvoorbeeld bij een snelweg, 
dan is er weinig kans dat de windturbines hinder veroorzaken. Is er 
weinig achtergrondgeluid, dan zijn windturbines al snel te horen. 
Daarnaast speelt de windsnelheid een rol. Op de meest geluid
gevoelige momenten, bij windstilte, zijn ook de windturbines stil.
Bij storm maken ze het meeste geluid, maar dan is ook het achter
grondgeluid hard.
In de wettelijke normen voor de beoordeling van windturbinegeluid 
telt de windsnelheid mee. Bij een windsnelheid van een tot twee 
meter per seconde mag het geluid van een windturbine bij de dichtst
bijzijnde huizen niet harder zijn dan 40 dB(A). Dat is vergelijkbaar 
met het geluid in een rustige woonkamer. Bij harde wind loopt het 
toegestane geluidsniveau op tot 50 dB(A).

W I N D T U R B I N E S  EN V O G E L S  Windturbines zijn wel eens 
vergeleken met gehaktmolens met vogels als willoze slachtoffers. De 
ervaringen wijzen echter uit, dat vogels slimmer zijn dan menigeen 
denkt. Omgerekend naar 1.000 megawatt windturbinevermogen, wordt 
het aantal vogelslachtoffers geschat op hooguit 21.000 per jaar. Dat 
lijkt misschien veel, maar het autoverkeer in Nederland eist maar 
liefst vierhonderd keer zoveel vogelslachtoffers. Ook het aantal 
vogels dat sterft vanwege de jacht en vanwege hoogspannings- 
leidingen en zendmasten is vele malen hoger.
Voor vogels in broedgebieden en voor trekvogels heeft de plaatsing 
van windturbines over het algemeen weinig gevolgen. Broedvogels 
blijven onverstoorbaar door broeden en trekvogels vliegen doorgaans 
op grote hoogte over de windturbines heen.
De grootste risico’s zijn er voor vogels die in de buurt van een 
windpark foerageren, zoals allerlei soorten eenden die op het IJssel- 
meer in de buurt van dijken overnachten. Zij vliegen vaak dicht bij de 
grond en kruisen dan de rij windturbines. Meestal kunnen zij de

turbines effectief mijden; overdag vliegen ze er tussendoor, ‘s nachts 
en bij slecht zicht gaan ze voor de zekerheid om de hele rij heen.

W IN D N O R M C U R V E
WIND NORM GRAPH
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Vindsnelheid op 10 meter hoogte in m/s / Wind speed at the hight in m/s

Bron / Source: Lichtveld Buis & Partners BV, 1998.

V O G E L -D O O D S O O R Z A A K
CAUSE OF BIRDS' DEATH
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W IN D  T U R B IN E S  A N D  N O IS E  Windturbines 

make noise and this may not hinder those living near by 
wind farms. When determining the levels of wind turbine 

noise, background noise plays an important role. If there 

is much background noise, for example near a motorway, 
there is little chance that wind turbines will cause noise 

nuisance. If there is little background noise, the noise of a 
wind turbine is quite audible. In addition, the wind speed 

levels need to be taken into account. At the most noise 
sensitive moments, on windless days, the wind turbines 

stand still as well. In gales the turbines produce the most 
noise, but then the background noise is also loud.
In the legal norms for the determination of wind turbine 
noise wind speed levels are taken into consideration. At a 

wind speed of one or two metres per second, the noise 

level of the wind turbine may not exceed 40 dB(A) at the 
houses nearest by.This level is comparable to noise 

levels in a quiet living room. When the wind is strong the 

noise levels are allowed to rise to 50 dB(A).

W IN D T U R B IN E S  A N D  B IR D S  Wind turbines 
have sometimes been compared to mincing machines, the 

birds being their unwitting victims. However, it has been 

proved that birds are more intelligent than most people 
think. Based on a 1,000 megawatt wind turbine capacity, 
the number of birds killed has been estimated at 21,000 

per year at the most.This seems a large number but 
four hundred times more birds are killed yearly by road 
vehicles.The number of birds killed in hunting and those 

killed by high voltage lines is also much higher.The 

installation of wind turbines generally has little effect on 
birds in breeding grounds and migratory birds. Breeding 

birds keep on breeding regardless and migratory birds 
usually fly high over the wind turbines.
Birds foraging near wind farms run the highest risk, 
such as various kinds of ducks spending the night at the 
Ijsselmeer lake near by the dykes. They often fly low and 

then cross the row of wind turbines.They are mostly very 
effective in avoiding the turbines; in the daytime they fly 

among the turbines, at night and when the visibility is 

poor they fly past the whole row of turbines.

Bron: Landelijk Bureau Windenergie, 1997 / Source: Landelijk Bureau Windenergie, 1997
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