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Keuze voor windmolens in Nijmegen Noord
achterhaald

door Harry Huisman

In Nijmegen Noord hebben enkele bewoners het initiatief

genomen om een windpark te realiseren. Het plan is om een aantal grote molens pal langs de A15 te plaatsen.

De website van het burgerinitiatief windpark NijmegenNoord vermeldt dat de molens een masthoogte van

ongeveer 100 meter en rotorbladen van 50 meter hebben en dus in zijn geheel een hoogte van 150 meter

bereiken.

Verder staat op de website dat er nog veel onderzoek verricht moet worden en dat de molens niet eerder

dan 2016 operationeel kunnen zijn. Om dit windpark  te realiseren is de Coöperatie WindPowerNijmegen

opgericht, waarvan de burgers uit Nijmegen Noord voor 25 euro lid van kunnen worden. Er wordt van de

leden verwacht dat ze actief in de vereniging participeren en vooral draagvlak onder de bevolking creëren.
“De leden kunnen voor de coöperatie in stands staan, inspreken op bijeenkomsten of informatie geven over

het project op scholen”, aldus de voorzitter van windpowerNijmegen op de website.

Nee, ik ga het nu niet hebben over de geluidsoverlast en slagschaduw die grote windmolens geven, dat vogels

http://www.nijmegendirect.nl/contact
http://www.nijmegendirect.nl/nieuws-melden
http://www.nijmegendirect.nl/onze-bloggers
http://www.nijmegendirect.nl/over-nijmegen-direct
http://www.nijmegendirect.nl/wp-login.php?action=register
http://www.nijmegendirect.nl/wp-admin
http://www.nijmegendirect.nl/
http://www.nijmegendirect.nl/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/wonen/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/werken/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/onderwijs/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/cultuur/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/politiek/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/sport/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/natuur-2/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/geschiedenis/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/satire/
http://www.nijmegendirect.nl/onderwerp/informatie-voor-bloggers/
http://www.nijmegendirect.nl/author/pentacube/
http://www.nijmegendirect.nl/wp-content/uploads/2013/09/cropped-windmolens2.jpg
http://www.windparknijmegen.nl/


17/10/2013 Keuze voor windmolens in Nijmegen Noord achterhaald

www.nijmegendirect.nl/2013/09/20/keuze-voor-windmolens-in-nijmegen-noord-achterhaald/ 2/8

0 Tweeten 15

vermalen worden door de rotorbladen of dat dergelijke grote windmolens het uitzicht bederven. Ik wil het
ook niet hebben over het feit dat woningen in de nabije omgeving in waarde dalen. Ik zou het willen hebben

over de vraag of de keuze voor een investering in een dergelijk windenergieproject wel een verstandige keuze

is.

Onlangs hebben 2 PvdA-economen Rick van der Ploeg en Willem Vermeend gepleit voor afschaffing van 

overheidssubsidies op dergelijke windenergieprojecten. Ze vinden de keuze voor windenergie “onbegrijpelijk

en weggegooid geld” . De economen geven de volgende argumenten:

 ‘windmolens draaien niet op wind maar op subsidie’, de kostprijs van windenergie is duur en

dergelijke projecten kunnen alleen maar tot stand komen doordat de overheid flink subsidieert

 Windenergie is een ‘oude’ technologie en min of meer uitontwikkeld. De efficiency van windmolens

zal nog slechts beperkt kunnen toenemen.

Windmolens leveren Nederland nauwelijks extra werk en winst op, dit komt vooral terecht bij

buitenlandse molenbouwers en leveranciers. In Nederland is er geen windmolenindustrie (meer).

Als duurzaam alternatief pleiten Van der Ploeg en Vermeend ervoor om grote zonneparken aan te leggen.

Het is zeer waarschijnlijk dat zonnepanelenstroom nog vóór 2020 commercieel opgewekt kan worden
zonder subsidies. Er kan daardoor regionale werkgelegenheid gecreëerd worden en het kan leiden tot het

ontstaan van een innovatieve solarsector in Nederland. En zeg nou zelf wat is er tegen zonne-energie? Het is
duurzaam, geeft geen geluidsoverlast, is beter inpasbaar in het landschap én levert zeker op de lange termijn

een veel hoger rendement dan windenergie. En vogels en vleermuizen vinden zonne-energie ook prettiger. Dat
laatste zou de Gelderse Natuur en Milieu Federatie als deelnemer in het windproject toch ook moeten

aanspreken. Kortom, zonne-energie heeft de toekomst en als u een investering wilt doen in duurzame energie
doe dit dan in zonne-energie!
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 Kees de Boer september 20, 2013, 16 :22

Wat heb ik dit verhaal al vaak gehoord, maar het klopt totaal niet! Om onze klimaatdoelstellingen te
halen hebben we in Nederland álle bronnen nodig: zon, wind, water, biomassa… Windmolens brengen

daarvan nog steeds verreweg het meeste op in vergelijking met de benodigde investeringen en ruimte.
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Als je wind, maar zéker ook zon, vergelijkt met fossiele brandstof, dán is het nu inderdaad niet
renderend. Er moet dus SDE-subsidie bij. Maar dan heb je vervolgens wel een prima rendement op

windenergie!

Als je puur naar de kosten kijkt, dan stellen we de omslag naar duurzame energie nóg weer tien of
twintig jaar uit en halen we eerst alle olie en gas naar boven uit teerzanden, schalie- en steenkoollagen

etc. Dat is nu (helaas) goedkoper, doordat de gevolgen niet zijn beprijsd en worden afgewenteld op
volgende generaties.

Harry, zon en wind zijn geen tegenstelling, we hebben ze allebei nodig!

Beantwoorden

 Harry Huisman september 22, 2013, 10 :59

In Nederland wordt in tegenstelling tot Duitsland zonne-energie nog maar beperkt ingezet. In
Duitsland is nu ongeveer 12% van de totale energie productie al zonne-energie. In Nederland is
dit slechts 0,2%! (Bron: Trouw:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3472249/2013/07/08/Recordhoeveelheid-
zonne-energie-in-Duitsland.dhtml)

In Nederland is er nog 400 vierkante kilometer aan geschikt dak voorradig. (bron: ECN) In
ieder onderzoek wordt verwezen naar de verwachte technische ontwikkelingen van

zonnepanelen voor de komende jaren. Het rendement van zonnepanelen worden hoger, de
energieopbrengst per vierkante meter neemt toe terwijl de kostprijs al jaren daalt. De

windmolens in het Nijmegen Noord project zijn pas operationeel in 2016 en tegen die tijd zal
het rendement van zonnepanelen al weer een stuk verbetert zijn.

Beantwoorden

 Alex de Meijer september 24, 2013, 14 :47

Naast zonne-energie kent Duitsland ook heel veel windenergie, met nota bene lagere windsnelheden zo
ver van zee. Dat onderstreept m.i. het en-en-pleidooi van Kees de Boer. Temeer omdat je je kunt

afvragen waar de grens ligt bij de vele zonnepanelen-akkers. Anders dan bij panelen op daken,

concurreren deze zonnepanelen immers met andere functies, bijv. landbouw of natuur.

Ook gaat het rendement van zonnepanelen niet zómaar omhoog. Als we bijv. ook in oude
binnensteden panelen willen plaatsen, waar ik vóór ben, zullen immers duurdere, goed vormgegeven en

geintegreerde oplossingen-op-maat nodig zijn. Nu mag je bijv. in het beschermde stadsgezicht van

Zutphen géén panelen plaatsen.
En zo is het ook met windmolens.Ze worden steeds efficienter, wat in het binnenland samengaat met

hoger. Daardoor zijn ze lastiger in te passen, maar je hebt er ook minder nodig.

Beantwoorden

 Harry Huisman september 24, 2013, 16 :08
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Duitsland kent inderdaad heel veel windenergie en dat komt niet doordat windenergie zo rendabel is

maar omdat boeren hiervoor flinke subsidies kunnen krijgen. Windmolens worden technisch niet

efficiënter, de enige factor om ze meer te laten opleveren is ze steeds hoger te maken. Hoe groter de
molen hoe groter de overlast/hinder. Hierdoor verpesten ze gewoon het landschap en veroorzaken ze

hinder bij omwonenden. Wie betaalt eigenlijk de maatschappelijke kosten van een dergelijk project?

Het is aangetoond dat woningen in de omgeving van windmolens in waarde dalen.
En waarom zou je ik eigenlijk als inwoner van Nijmegen Noord gaan investeren in zo’n project. “Wie

meedoet, betaalt op het moment dat het windpark daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden een inleg

die na twaalf jaar wordt terugbetaald. Intussen wordt jaarlijks een rendement van naar verwachting

zo’n 5 procent uitbetaald. “ http://www.hieropgewekt.nl/initiatieven/gelderland/windpark-nijmegen
Het is maar 5% opbrengst en ze staan er pas in 2016! Misschien is de spaarrente dan wel gestegen tot

boven de 5% . Wie zal het zeggen?. En wat de plaatsing over de zonnepanelen betreft: volgens de

ECN is er nog ruim 20 vierkante kilometer aan geschikt dak beschikbaar, zet dat maar eerst vol. Je

hebt er niet eens een MER voor nodig en je kunt nu direct beginnen. In Nijmegen(Noord) zijn ook
zeker nog voldoende locaties te vinden. Ik kan je ze zo aanwijzen.

Beantwoorden

 alfred van mameren oktober 1, 2013, 09 :55

Als mede-Lentenaar ben ik blij dat je voor duurzame energie lijkt te zijn. Zelf ben ik daarin actief op

meerdere fronten: ik heb zelf zonnepanelen, ben medeontwikkelaar van windpark Nijmegen en ik
ondersteun in mijn werk onder meer burgercooperaties die zonne-energie willen opwekken. Daarbij

blijkt dat nog steeds maar een klein aantal huiseigenaren en woningcorporaties zonnepanelen willen

plaatsen. Bovendien is er (nuancering: dit is mijn kennis van 10 jaar geleden) zo’n 7 hectare

zonnepaneel nodig om een windturbine te vervangen. Ik denk dat er maar één ding telt: op zoveel
mogelijk verschillende manieren zo snel mogelijk duurzame energie opwekken. Deze week stelde het

IPPC Klimaatpanel vast dat het toch wel heel waarschijnlijk is dat de mens het broeikaseffect

veroorzaakt en dat gaat steeds sneller. Zullen we hier eens over praten bij een kop koffie?

Beantwoorden

 Harry oktober 12, 2013, 20 :44

Windindustrie veroorzaakt gigantische milieuramp in China

lees nu deel 2 uit de serie “Windenergie; wat voor nut heeft het eigenlijk? ”

http://www.nijmegendirect.nl/2013/10/12/een-groet-van-de-kinderen-uit-boatou-binnen-

mongolie-china/

Beantwoorden

 Harry oktober 4, 2013, 23 :58

Alfred, als je zelf zonnepanelen op je dak hebt en je bent er ook met je werk mee bezig dan lijkt het

me toch niet moeilijk om even uit te rekenen hoeveel m2 je er nu voor nodig hebt om 1 windturbine te

vervangen. Lijkt me beter dan je te baseren op kennis van 10 jaar geleden. Maar we kunnen het ook
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wel samen doen met een kop koffie, je hebt mijn e-mail dus noem maar een avond. Nu is natuurlijk de
vraag hoeveel levert een windturbine nu precies op, en wie goed de wetenschappelijke literatuur volgt

komt dan tot “verrassende” conclusies.

Beantwoorden

 Henk Daalder Windparken Wiki oktober 12, 2013, 22 :50

Windmolens op het land leveren verreweg de goedkoopste stroom, ook goedkoper dan

kolencentrales, als daar normale CO2 prijzen voor worden gerekend. De klimaatkosten van de CO2
uitstoot kost ons ca €9000 de man voor de komende tien jaar, aldus een studie in Nature.

Ook de kale kostprijs van stroom uit een windpark is laag, 5 cent per kWh, twintig jaar vaste prijs en
zonder subsidie. Maar dan moet je zelf een stukje windmolen kopen, en de stroom zelf gebruiken.

Reken maar mee.

Een windpark op het land wordt gebouwd en draaiend opgeleverd voor €1300 per kW
opwekvermogen. Deze prijs geldt voor windparken groter dan 10 MW, dus bijvoorbeeld vier

windmolens van 3 MW en groter.

Een stukje van zo’n windpark van bijv €2600 is 2 kW groot en levert per jaar iets meer dan ca 4000
kWh, en dat minstens twintig jaar lang.

Je schrijft de windmolen dus in 20 jaar af, dus kost hij €130 per jaar. Omgerekend per kWh is dit 3,2

cent per kWh

De molen heeft wel onderhoudskosten, die zijn 1,1 cent per kWh.Dus dat is 4,3 cent per kWh. Dan

zijn er nog wat kleine kosten zoals WOZ, grondkosten en aansluitkosten. Dat leidt tot een kostprijs

van 5 cent.

Nu zijn er grondeigenaren die dit goedkoop vinden en die heel erg veel geld eisen voor dat stukje

grond waar de windmolen staat. De staat is zo’n partij. Zij willen hun fossiele belangen beschermen, en

er zijn nog steeds ambtenaren die vinden dat zij meer belang hebben bij Shell dan bij een duurzame
toekomst van de hele samenleving.

Maar als de gemeente zijn eigen burgers helpt, kunnen ze samen duurzame stroom opwekken, voor 5

cent per kWh.

Beantwoorden
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 26 september 2013

Color Obstacle Run 2013: een kleurrijk succes!

Geen reacties

Lees & Reageer

 25 september 2013

Vurig debat over afvalscheiding

6 reacties

Lees & Reageer
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