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Elektrische auto’s, zon, wind en waterstof

hebben de toekomst (2009 & 2010)
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Zenmo: wetenschap sneller naar de markt
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Over ons

• NEON

• Zenmo



Positieve effecten van windmolens:
veel schone energie uit Herpt



Hoeveelheid CO2eq uitstoot per kWh

• Wind circa 15 gram CO2 per kWh (vooral voor delven grondstoffen)

• Grijze stroom circa 523 CO2eq per kWh (co2emissiefactoren.nl)

Dus het is ruim 500 gram per kWh minder CO2eq

Anders gezegd: met windstroom kan je 35x zoveel energie gebruiken 
als met grijze stroom bij hetzelfde effect op het klimaat.

(En als je windmolens gaat maken met windstroom wordt het verschil 
nog groter.)



Hoeveelheid kWh

• Drie flinke molens leveren 26 miljoen kWh per jaar
(3x 4 MW molen en capaciteitsfactor 25% => 17.5 GWh)

• Dat is genoeg voor circa 7 duizend huishoudens en 15 duizend mensen
(Huishouden van 3600 kWh/jaar, dus zonder warmtepomp en
elektrische auto)

• Het is vergelijkbaar met 65 duizend zonnepanelen
(Heel ruweg: uitgaande van 400 Wp panelen van 1x2 meter
en een opbrengst van 1 kWh/Wp/jaar)

• Dat staat gelijk aan 131 duizend m2 of 13 hectare zonnepanelen
(als je ze zonder tussenruimte opstelt)



Hoeveel CO2 uitstoot scheelt dat nou helemaal?

• 26 miljoen kWh windstroom

• 500 gram per kWh minder

• 13 duizend ton CO2 per jaar (51 ton per dag)

Nieuwe windmolen op zee:
4>15 GW (2x grotere doorsnee wieken)
25>50% capaciteit (2x zoveel wind op zee)
8x zoveel output per molen



Opbrengst: nog niet te zeggen

Afhankelijk van o.a.: 

• SDE++ subsidie

• stroomprijs op de momenten dat de windmolen levert

• grootte windmolen

• hoogte windmolen

• windprofiel op de uitgezochte plekken



Negatieve effecten van windmolens: 
wat je ziet



Zo ziet het er uit vanuit mijn studeerkamer
Rotorhoogte 140 meter
Tiphoogte 215 meter



Negatieve effecten van windmolens:
wat je hoort



Geluidsniveau op circa 600 meter afstand gemiddeld 40 decibel
Kan 30 worden met een hele stille (niet noodzakelijk kleine) molen
Benedenwinds meer. Bovenwinds minder.



Gezondheidseffecten geluid: disclaimer

• Negen van de tien claims die ik heb gelezen bleken bij nader onderzoek 
onjuist

• Windwiki vind ik echt erg. B.v. over laagfrequent (1 vd 7 voorbeelden):
" Een recente studie uit 2018 van Poulsen et al laat associaties zien tussen de sterkte 
van de expositie aan laagfrequent geluid in de woning en een verhoogd risico op het 
krijgen van een myocardinfarct (MI) of een beroerte.“
Uit de conclusie van het onderzoek zelf: " We did not find convincing evidence of 
associations between WTN and MI or stroke.

• Vaak wordt geeist dat bewezen wordt dat windmolens veilig zijn 
(“omgekeerde bewijslast” en “voorzorgsprincipe) op een manier die nooit 
is gehaald voor bijvoorbeeld wegen, treinen, auto’s, etc.

• Het is al met al een complexe materie waar veel mensen in verdwalen en 
waar ik ook nog niet helemaal uit ben (en waarschijnlijk gaat er nooit 100% 
zekerheid komen over veel claims).



Gezondheidseffecten geluid: vastgesteld

• Duidelijk aangetoond dat klein gedeelte mensen (1-10%) dichtbij de 
windmolen (~<1500 meter)  zich ergert wat stress kan veroorzaken.

• Kans op ergernis neemt toe als:
• Je de windmolen kunt zien

• Je dichtbij de molen woont

• Het ‘s-nachts erg stil is

• Kans op ergernis neems af als
• Het amplitudeverschil lager is (minder “swoosh, swoosh”)

• Je bent meegenomen in het proces (dat doet Hans echt goed!)

• Je geinvesteerd hebt in de windmolen (dan kijk en luister je er anders naar)



Gezondheidseffecten geluid: waarschijnlijk
• Een klein deel van de mensen dichtbij een windmolen slaapt lichter 

(minder REM slaap) of wordt af en toe wakker, vooral als ze de ramen 
open hebben in de slaapkamer.



Gezondheidseffecten die omstreden zijn

• Zaken die worden gezien als pseudowetenschap en die volgens de 
meeste wetenschappers zijn ontkracht zijn “wind turbine syndroom” 
en de invloed van elektromagnetische velden.

• Fijnstof en Bisfenol A.

• Invloed van infrasoon (beneden de gehoorgrens) en laagfrequent 
geluid (20-200 Herz) van windmolens. Dit is voor zover ik kon vinden 
(tientallen publicaties gelezen) nooit deugdelijk aangetoond beneden 
de 90 dB en wordt door de meeste wetenschappers als 
onwaarschijnlijk gezien.



Negatieve effecten:
huizenprijzen



Waarde van een huis dichtbij een windmolen neemt af

Auke& Iris



Samenvatting



Samenvatting

• Voor sommige mensen irritatie en lichter slapen/wakker worden vooral 
als geluid van de wiek langs de mast goed hoorbaar is

• Irritatie neemt toe als je het gevoel hebt dat de windmolen is 
doorgedrukt en jij geen invloed had.

• Irritatie neemt af als je mede-investeerder bent en als je de windmolen 
niet kunt zien

• Negatief effect op de waarde van huizen

• Brengt veel geld en energie op en bespaart veel CO2 uitstoot


