Windenergie,
van bries naar storm
Dr. ir. J.G. Schepers

Lectorinstallatie 10 oktober 2019
Lectoraat Windenergie

Windenergie, van bries naar storm
Dr. ir. J.G. Schepers
Lectorinstallatie 10 oktober 2019
Lectoraat Windenergie
1

2

Inhoud
Inleiding

5

Geschiedenisles

7

De toekomst van de windenergie: uitdagingen

11

Visie/missie van het lectoraat

15

Activiteiten
Onderwijs
Onderzoek

17
17
19

Afsluiting

23

3

4

Inleiding
Geacht College van Bestuur, geachte collega’s, lectoren, studenten, dames en
heren. Het is mij een genoegen om zes en een half jaar na mijn intreerede als
lector windenergie bij NHL hetzelfde te mogen doen als lector Windenergie bij de
Hanzehogeschool Groningen. Ik weet dat er enige discussie was over de vraag of een
lector die is overgenomen van een andere hogeschool nu wel of niet een intreerede
mag houden en ik weet niet wie uiteindelijk heeft bepaald dat dat mogelijk is, maar
ik ben er in er ieder geval dankbaar voor.
Ondertussen werk ik meer dan 33 jaar in de windenergie en in die tijd is het
vakgebied enorm veranderd en heeft het een indrukwekkende vlucht gemaakt.
Windenergie is een onderwerp dat continu in de belangstelling staat en waar bijna
iedereen een uitgesproken mening over heeft. Het zou me dan ook geen enkele
moeite kosten om een rede van vele uren of misschien zelfs vele dagen af te steken.
Ik heb hier slechts 25 minuten dus ik zal proberen kort te zijn.
Wat mag u van mij verwachten in deze 25 minuten?
In de eerste plaats wil ik schetsen hoe ik die afgelopen 33 jaar heb beleefd. Mede
omdat ik vaak vragen krijg van studenten en collega’s die willen weten hoe de
windwereld er midden jaren 80 uitzag.
Nu heb ik geen ambities een soort van geschiedenisleraar te worden, maar het
is wel zo dat uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren verwachtingen voor
de komende decennia kunnen worden afgeleid inclusief een aantal mogelijke
uitdagingen. Dat leidt dan weer tot een visie van het lectoraat en de selectie van
een aantal onderzoekspeerpunten en voorgenomen activiteiten. We zullen zien dat
onderwijs hierbij centraal staat.
En dit alles wil ik larderen met een aantal citaten van mensen die soms iets tussen
neus en lippen door hebben gezegd maar wiens uitspraken me aan het denken
hebben gezet.
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Geschiedenisles
Wie de geschiedenis niet begrijpt, begrijpt de
toekomst niet. Jos Beurskens
Dit statement van Jos Beurskens heeft me aan het denken gezet, want wie heeft
er nu een volledig beeld van de geschiedenis van de windenergie? Dat geldt voor
niemand en zeker niet als we heel ver teruggaan tot de geschiedenis van de oudHollandse windmolens. Toch heeft Gerard van Bussel van TUDelft begin juli ook
hier in de Energy Barn laten zien hoe ontwerpers van oud-Hollandse molens op
basis van ervaring bijvoorbeeld tot beslissingen kwamen m.b.t. de locatie van
de ligger van een molenblad. Die beslissing kunnen we nu begrijpen, maar dat
doen we met behulp van een complex aerodynamisch model, de dunne draagvlak
theorie. Toch laat dit zien dat zelfs die verre geschiedenis wel degelijk interessant is.
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Positionering van molenblad ligger over de jaren bij oud-Hollandse molens (Bron: Drees 1977)

Een stukje thin airfoil theory
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Autoloze zondag, bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/oliecrises-van-1973-en-1979

Toch begint voor mij de moderne windenergie in jaren 70, bij de eerste oliecrisis
waarbij de landen uit het Midden-Oosten om politieke redenen de oliekraan
dichtdraaiden. Dat leidde tot een enorme schok in de westerse wereld en het
mondde zelfs uit in autoloze zondagen. Deze schok maakte dat mensen gingen
nadenken over andere energie bronnen, zoals windenergie.

We hebben een volautomatische minister van
Buitenlandse Zaken. Als hij zijn mond opendoet
gaat ergens anders in de wereld de oliekraan dicht.
Conferencier Wim Kan
Ik heb een groot gedeelte van die moderne geschiedenis meegemaakt, want ik
begon in 1986 als wetenschappelijk medewerker bij ECN tegenwoordig TNO. Dat
lijkt misschien lang geleden, maar het voelt als de dag van gisteren. Het was wel een
heel andere tijd. De eerste Europese windenergieconferentie die ik meemaakte trok
misschien honderd deelnemers die ik bijna allemaal kende, terwijl ik op de laatste
Europese conferentie een beetje verloren rondliep tussen zo’n achtduizend mensen.
Hoe heb ik nu die geschiedenis beleefd? Het meest illustratief is misschien het
perspectief van tegenstanders van windenergie.
In mijn beleving werd windenergie in die beginjaren totaal niet serieus genomen,
mijn afstudeerbegeleider zei zelfs ”Gerard, je bent best wel een goede student, waarom ga je nu
toch werken aan die molentjes? Iedereen weet dat dat nooit wat wordt”. Ik herinner me ook mijn
eerste nieuwjaarstoespraak bij ECN waar de directeur zich vrolijk maakte over het
kapotwaaien van turbines die destijds door ECN waren gecertificeerd.

8

Maar langzaamaan werd de kwaliteit van de turbines beter, waarna je weer andere
tegenargumenten hoorde: “OK, de technologie wordt betrouwbaarder, maar windenergie is veel
te duur. Dat gaat echt nooit wat worden.”
Toch ging de prijs langzaam omlaag en kwamen er meer en meer turbines in het
landschap, hetgeen leidde tot weer andere tegenargumenten. Nu had men hinder
van geluid en visuele verstoring van het landschap. Dat zijn bezwaren waarvan ik
overigens vind dat je ze heel serieus moet nemen. Deze hinder is heel persoonlijk,
de één kan last hebben van geluid en de ander niet, maar zonder draagvlak komen
we in een maatschappij als de onze echt niet ver.
Het waren dan ook deze sociale bezwaren die de reden vormden om uit te wijken
naar zee. Toen werd er gezegd: OK,van turbines op zee hebben we inderdaad minder last,
maar die gigantische turbines ver uit de kust moeten in zware omstandigheden geïnstalleerd en
onderhouden worden en hebben een zware fundatie en een lange kabel naar land nodig, dat maakt
het zo verschrikkelijk duur. Dat kan nooit wat worden. Nu is ook dat probleem grotendeels
ondervangen en vervolgens wordt er weer een nieuw tegenargument gevonden:
we bouwen de hele Noordzee vol met molens, stel dat we daar helemaal van afhankelijk worden en het
waait niet, dan gaat het licht uit. Dus nee, dit kan echt nooit wat worden.
Nu weet ik niet of het u is opgevallen maar dit is wel grappig: de eerste bezwaren
waren Het wordt nooit iets met die molentjes en dat is nu verschoven naar: Die turbines en
parken van nu zijn veel te groot geworden en ze leveren veel te veel.
Ter geruststelling: natuurlijk gaat het licht niet uit, want de toekomstige
energievoorziening zal nooit uit alleen windenergie bestaan, het is een mix
van duurzame bronnen. Ook kun je aan opslag werken of bijvoorbeeld aan
internationale verbindingen.
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Als we kijken naar waar we nu staan, dan zien we dat er wereldwijd 591 GW
windvermogen is geïnstalleerd, waarvan een ruime 4GW in Nederland. Ook zien
we gigantische turbines op de markt komen, zoals de GE Haliade die nu door ECN
part of TNO in Rotterdam wordt bemeten. Dit is de grootste turbine ter wereld met
een rotordiameter van 220 meter.
Het feit dat zulke gigantische machines realiteit zijn geworden is een enorme
prestatie. Eén van de problemen die overwonnen moest worden is de zogenaamde
square cube law.
Je kunt aantonen dat het vermogen van een windturbine met het kwadraat van de
rotordiameter omhoog gaat, maar het gewicht gaat met de derde macht. Dus een
verdubbeling van de diameter leidt weliswaar tot vier keer meer vermogen, maar
ook tot acht maal meer gewicht. Althans theoretisch.
Ontwikkeling van blad technologie
Bonus 65 kW, 7.4m,
1985
rotor gewicht
1 ton
Schaal:
Rotor oppervlak:
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Siemens 6MW, 75 m,
2012
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80 ton

Gewicht Bonus rotor op Siemens
schaal bij ongewijzigd
technologie:
1000
Gewicht Siemens rotor:

80
Bonus blad op Siemens
schaal: rotor van 1000 ton

Slechts 8% van ‘opschaling
met ongewijzigde technologie’

Bron: Gijs van Kuik, TUDelft

Deze slide van Gijs van Kuik laat zien dat een Bonus blad van 7,4 meter lengte in
1985 leidde tot een rotorgewicht van 1 ton. Bonus is overgenomen door Siemens en
Siemens heeft nu een blad van 75 meter, dus 10 maal langer. Volgens die square cube
law zou het gewicht dan 10 tot de macht 3 – dus 1000 maal- zwaarder moeten zijn.
Dan zou het blad van 75 meter dus 1000 ton moeten wegen. In werkelijkheid is het
slechts 80 ton, hetgeen aantoont hoeveel technologische vooruitgang er is geweest.
Er is dus al veel bereikt. Maar wat mogen we in de toekomst verwachten?
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De toekomst van de windenergie: uitdagingen

Een goede voorspelling hoeft niet uit te komen. Erik
Dijkstra, op Radio 2 over zijn voorspelling dat PSV
landskampioen zou worden.
Dit is ook weer een statement dat mij aan het denken heeft gezet. Natuurlijk is de
voorspelling dat PSV kampioen wordt in een competitie waarin ook Ajax meedoet
geen goed voorbeeld, dat is gewoon een domme voorspelling. Maar als je erover
gaat nadenken, klopt het in het algemeen wel. Je kunt met de kennis van nu een
heel grondige analyse maken en daarmee tot een verwachting komen die dan
toch niet uitkomt. De kennis van nu kan namelijk nooit alle aspecten overzien
die onze toekomst gaan bepalen. Denk aan onverwachte politieke of economische
gebeurtenissen, die kunnen allesbepalend zijn voor wat er in de toekomst gaat
gebeuren. Bij een project dat ik uitvoer over technische onzekerheden in wind
turbine ontwerp zei mijn collega Benjamin Sanderse van CWI het volgende:

De grootste onzekerheid in wind energie is de
politiek. Benjamin Sanderse, CWI
Dit inzicht maakte me dan ook bescheiden toen ik aan dit hoofdstuk over de
toekomst van windenergie begon te schrijven. Hoewel de toekomst nooit volledig
te voorspellen is, zijn de energie scenario’s die Peter Eecen voor Nederland heeft
geschetst toch wel heel nuttig.
11

Development in offshore wind power until 2050
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Dus ja, ik geloof wel in 11,5 GW offshore in 2030 en zelfs 60 GW in 2050, mits er
geen al te onverwachte dingen gebeuren.
Daarnaast durf ik nog een aantal andere dingen te hopen.
Zo denk ik dat het gaat lukken om de sociale acceptatie van windenergie te
verbeteren. Deels omdat er meer en meer turbines naar zee gaan waar de problemen
van sociale acceptatie weliswaar niet geheel weg zijn, maar toch van mindere orde
dan op land. Daarnaast is mijn indruk dat de jongere generatie in het algemeen
meer gewend is aan turbines in het landschap en er ook iets minder problemen
mee heeft dan de oudere generatie. Daarmee samenhangend heb ik begrepen dat
er in het verleden tegenover oud-Hollandse molens soortgelijke bezwaren zijn
ingebracht als tegen de windturbines van nu. “Dat woud aan windmolens verpest mijn
uitzicht”.
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Toch zijn die oud-Hollandse molens nu industriële monumenten. Dat wil niet
zeggen dat de huidige molens later ook industriële monumenten worden, maar
wel dat de perceptie van wat mooi of lelijk is in het landschap kan veranderen.
Ook denk ik dat we gaan leren van de lessen uit het verleden, waarin er projecten
zijn geweest waarbij niet goed is gecommuniceerd met de omwonenden. En
tenslotte, en dat is voor ons lectoraat van belang, denk ik dat er technologische
ontwikkelingen zijn die zullen helpen om de sociale acceptatie te verbeteren. Ik
heb daarover verteld in mijn inaugurele rede bij NHL waarin ik vooral in ging
op innovaties die we hebben gerealiseerd om het geluid van windturbines te
verminderen.
Sociale acceptatie is dus een thema dat in de toekomst belangrijk zal blijven.
Een andere uitdaging waar we aan moeten blijven werken is de opschaling van
windturbines, in het bijzonder voor offshore toepassingen. We zitten al op rotor
diameters van 220 meter en ik geloof in nog veel groter. Op de recente Wind Energy
Science conferentie in Ierland zat ik samen met Todd Griffith van de Universiteit
van Dallas een sessie voor over Large Scale Wind Turbines. Todd werkt aan 50
MW turbines met rotordiameters van meer dan 400 meter en we probeerden een
discussie te initiëren over de vraag waar de grens ligt.

Bron: www.sumrwind.com

En hoewel iedereen grote uitdagingen ziet aan 50 MW turbines en deze er vast
anders uit gaan zien dan de huidige concepten, viel het me op dat er geen keiharde
barrières werden opgeworpen. Met andere woorden: we kunnen voorlopig nog
niet uitsluiten dat ze er echt gaan komen. En ik vergeet nooit de kick-off meeting
van een van mijn EU projecten eind jaren 90 waar ik ’s avonds aan de buitenlandse
projectpartners vertelde over een nieuw Nederlands project: DOWEC.
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DOWEC stond voor de Dutch Offshore Wind Energy Converter, een turbine met
een vermogen van 6 MW en een diameter van een kleine 130 meter. “Nu kunnen we
je echt niet meer serieus nemen” werd er bijna unaniem door alle buitenlandse gasten
gereageerd, maar kijk nu naar de Haliade, die is al twee maal groter!
En dan zitten we natuurlijk met het probleem dat we het licht niet uit willen laten
gaan op momenten dat het niet waait. Daarnaast brengen hoge windsnelheden ook
uitdagingen met zich mee. Er is dan zoveel aanbod van energie dat niemand het
nog wil kopen en windenergie op dat moment dus bijna niets waard is. Daarom
hebben we in nationaal en internationaal verband gewerkt aan turbineontwerpen
die worden geoptimaliseerd voor productie bij lage windsnelheden, de momenten
waarop energie wel veel waarde heeft. Bij al te hoge windsnelheid zetten we deze
turbines stil. De gedachte is dat door dit stopzetten bij hoge windsnelheden
de belastingen worden verlaagd, waardoor je goedkoper kunt ontwerpen. Ik
heb enthousiast meegedacht aan de opzet van dit soort projecten, maar ergens
voelt het niet helemaal goed. Ik ben opgevoed met de gedachte dat je geen eten
mag weggooien en dit voelt vergelijkbaar. Je gooit als het ware energie weg
omdat die energie geen waarde heeft. Energieopslag, bijvoorbeeld door middel
van waterstof, kan dan een oplossing zijn. Je maakt waterstof wanneer er een
elektriciteitsoverschot is en elektriciteitsprijzen laag zijn; je gebruikt de waterstof
weer door via een brandstofcel elektriciteit en warmte te leveren op momenten dat
er weinig wind is.

14

Visie/missie van het lectoraat
In de voorgaande hoofdstukken is het kader van de windenergiewereld geschetst,
alsmede een aantal verwachtingen voor de toekomst en een aantal uitdagingen.
Als we nu de missie van het lectoraat op hoofdlijnen definiëren, dan is dat heel
globaal gezien het geven van een kwaliteitsimpuls aan onderwijs en praktijkgericht
onderzoek op het gebied van windenergie bij de Hanzehogeschool.
Meer specifiek wil ik het volgende noemen als leidraad voor ons handelen:
• We geloven dat een praktijkgerichte technische HBO- opleidings/
onderzoeksinstelling nodig is in de Nederlandse windenergieketen.
• Samenwerking met gerenommeerde partijen wordt gezien als
de meest geëigende methode om een positie te verkrijgen in het
werkveld. Windenergietechnologie is zeer multidisciplinair en alleen
door samenwerking kun je het volledige pallet beslaan. Beoogde
samenwerkingspartners zijn o.a. ECN part of TNO en het netwerk dat
ik daar heb, Maar ook TUDelft, UAS Emden, Zephyros met Hogeschool
Zeeland en Inholland, Hogeschool Rotterdam en vele lokale partners,
bijvoorbeeld uit de Northern Energy Coalition en de partners waarmee
we het zogenaamde OWIC project opstellen, zoals het MBO-college
Noorderpoort.
• De samenwerking tussen het lectoraat en het onderwijs vind ik heel
belangrijk. Ik weet dat studenten op hogescholen soms klagen dat ze
weliswaar weten dat er op hun hogeschool lectoren rondlopen, maar dat ze
geen idee hebben wat deze lectoren nu eigenlijk doen. Ik hoop dat dit niet
over mij gezegd gaat worden en dat ik wel degelijk zichtbaar ben.
• Internationalisering beschouw ik ook als zeer belangrijk. Weliswaar
wordt deze rede in het Nederlands gehouden maar het windenergieveld in
Nederland is zeer internationaal georiënteerd en het onderliggende milieuen energieprobleem is natuurlijk een wereldprobleem. Groningen is dus
belangrijk, maar het internationale speelveld is nog belangrijker.
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Activiteiten
Waar werken we nu concreet aan?
Ik maak hierbij onderscheid tussen onderwijs en onderzoek, maar dat doe ik alleen
omdat iedereen dat onderscheid maakt, ikzelf heb dit onderscheid nooit goed
begrepen.
Dat komt omdat ik altijd al om me heen kijk in mijn onderzoeksactiviteiten en
bedenk welke nieuwe kennis geschikt is om op wat voor manier dan ook over te
dragen aan studenten. Omgekeerd werken we in onderzoeksprojecten altijd samen
met studenten. Dat doe ik overigens niet alleen hier bij Hanzehogeschool, maar
ook bij ECN part of TNO, waar ik als stagecoördinator van de afdeling Windenergie
de mooie taak heb gekregen om het stage- en afstudeerbeleid te verbeteren.
Onderwijs

Gaat heen en onderwijst, Professor Gerard van
Bussel van TUDelft bij de intreerede van Gerard
Schepers, NHL, 2013
Als het gaat om lectoren en onderwijs valt me al een tijdlang iets op en dat wordt
bevestigd in de publicatie van het Interstedelijk Studenten Overleg ISO Lectoraten in
het HBO, Dichtbij de student waaruit ik citeer:
Op dit moment worden lectoren vooral afgerekend op hun onderzoekprestaties en valorisatie van de
onderzoeken in de praktijk. De meest belangrijke, en paradoxaal genoeg de meest ondergewaardeerde,
vorm van valorisatie is echter via het onderwijs. Juist in het betrekken van studenten bij onderzoek ligt
een enorme kans voor de valorisatie van kennis. Studenten zijn immers de werknemers en ondernemers
van morgen.
Hier kan ik het alleen maar mee eens zijn en ik ben dan ook heel erg blij met
de afstudeerprojecten die onze studenten uit bijvoorbeeld de EUREC Master
uitvoeren. Ze doen dat over de gehele wereld, tot in China aan toe. Bij bijna
alle turbinefabrikanten, bij windpark ontwikkelaars, consultancy bedrijven,
onderzoeksinstellingen etc.
Wat mij ook opvalt is dat we ons als lectoren graag spiegelen aan hoogleraren
op universiteiten, maar toen ik in de sollicitatiecommissie van de hoogleraar
Windenergie bij TUDelft zat, moesten alle kandidaten een proefcollege geven voor
een studentenpopulatie en dit college woog zwaar in de beoordeling. Als we ons
aan hoogleraren willen spiegelen, moeten we ook dit overnemen.
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Standaard begin ik mijn toespraken bij de diploma-uitreikingen van studenten
door te zeggen dat ik dit telkens weer het mooiste moment vind in mijn werk.
Ik ben oprecht vereerd dat ik bij zo’n mijlpaal in het leven van afstudeerders de
gelegenheid krijg ze nog iets mee te geven.
Ook is het heel mooi om te zien hoe onze afstudeerders zich nadien ontwikkelen.
Bij de EUREC Master Renewable Energy ben ik niet alleen verantwoordelijk voor
de module Wind Energy, maar ook voor de module Marine Energy en dat is een
onderwerp waar ik niet zoveel van af weet. Ik vond het dan ook altijd heel mooi
om Carly Nicols, een studente uit de eerste lichting van 2013 die later bij Bluewater
in de Marine Energy terecht is gekomen, uit te nodigen om over haar werk te
vertellen. De nieuwe lichtingen studenten hingen daarbij aan haar lippen. “From
student to teacher”, zei ik altijd over haar als ik haar aan de studenten voorstelde.
Ik zal niet alle onderwijsactiviteiten van het lectoraat benoemen maar hier is een
globaal overzicht :
• Het, in nauwe samenwerking met docenten, ontwikkelen van de Minor
Windenergie. In het OWIC project ontwikkelen we samen onderwijs gedreven
door onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven.
• Het coördineren van de module Wind Energy (en Marine Energy) binnen
de EUREC masteropleiding Renewable Energy bij de Hanzehogeschool
Groningen. Dit omvat het ontwikkelen van studiemateriaal en het geven
van colleges.
• Het begeleiden van studenten bij onderzoeksprojecten bij zeer diverse
partijen in binnen- en buitenland. Een aandachtspunt hierbij is om de
opgedane kennis te laten landen binnen het lectoraat.
• Gastcolleges geven bij diverse opleidingen van de Hanzehogeschool, maar
ook bij andere Nederlandse universiteiten en hogescholen zoals Hogeschool
Rotterdam, TUDelft, TU Eindhoven, WUR en Universiteit Utrecht.
18

Onderzoek

Zoals ik eerder al aangaf : we willen naar grote windturbines toe en dat doen we
paradoxaal genoeg door naar kleine windturbines te kijken. Vergeet niet, we zijn
een educatieve instelling en kleine turbines zijn handzaam en praktisch. Het is
dan ook heel mooi om te zien hoe studenten onze turbines instrumenteren en de
resultaten analyseren. Zo doen ze experimentele vaardigheden op en dat is goed.
Een heel vaak door mij genoemd stokpaardje is het volgende:

What we need is measurements, measurements
MEASUREMENTS G. Schepers Key note lecture
at PhD seminar of Academy of Wind Energy,
September 2016 Stuttgart
We doen dat o.a. in het RAAK project Pumswindt, maar ook werken we samen
met de UAS van Bremerhaven aan het ontwerp van een kleine windturbine voor
Tandem Wind Energie die bij ons wordt doorgemeten. Verder zijn we in 2013, in
mijn NHL tijd, een internationale kleine windturbine wedstrijd begonnen waarbij
studententeams vanuit de hele wereld een windturbine ontwerpen en bouwen met
een rotordiameter van 1,6 meter. De prestaties van die molen worden vervolgens
gemeten in de windtunnel van TUDelft. Op de laatste dag van deze wedstrijd
gaan we naar Groningen waar de studenten hun ontwerp presenteren voor een
deskundige jury waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. Volgend jaar gaan we die
wedstrijd inbrengen in de beroemde Science of Making Torque conferentie die dan
in Delft wordt gehouden.

Kleine windturbine wedstrijd, TUDelft windtunnel Bron: NHL
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Kleine windturbine wedstrijd, presentatie ontwerp Bron: NHL

Ook werken we binnen het Zehpyros consortium aan de erosie van bladen, samen
met o.a. ECN part of TNO en de zogenaamde Kustcoalitie van Hogeschool Zeeland
en Inholland. Zo werkt er nu een student van de EUREC Master bij ECN part of
TNO aan het voorspellen van het opbrengstverlies door erosie.
Light erosion

Medium erosion

Heavy erosion

Wind tunnel modellen van bladen met erosie, Bron: Jesper Madsen, LM

Verder werken we aan sociale acceptatie. Ik heb in mijn intreerede bij NHL
laten zien dat veel aspecten die te maken hebben met sociale acceptatie vaak een
technologische component hebben en dat geldt in het bijzonder voor geluid. Hier
zie je bijvoorbeeld de geluidsbronnen geprojecteerd op een rotorvlak van een GE
turbine op het ECN testveld in de Wieringermeer uit het EU project Sirocco. Dit
is de eerste keer dat we gedetailleerd zichtbaar konden maken waar de dominante
geluidsbronnen op een windturbine zitten.
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Sirocco: Geluidsbronnen op een wind turbine en geluidsreductie met zaagtanden
Bron: Sirocco consortium

Ik ben dan ook heel blij met de samenwerking die we hebben opgestart met
GreenTrust, waar twee studenten werken aan geluid, de een op technisch gebied, de
ander op sociaal gebied.
Tenslotte willen we voorkomen dat in de toekomst, met het vele geïnstalleerd
windvermogen, het licht uitgaat bij weinig wind. Gezien de focus op waterstof bij
EnTranCe en in het noorden in het algemeen, is het niet meer dan logisch om te
kijken hoe we onze windkennis kunnen combineren met de waterstofkennis uit
deze regio. We hebben een student bij NEC zitten die een kostenanalyse maakt
van een zogenaamd energie-eiland. Maar ook kijken we naar de combinatie van
windenergie en kleinschalige toepassingen van waterstof, bijvoorbeeld voor de
warmte- en elektriciteitsvoorziening van woonwijken.
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Afsluiting
Wind Energy is not rocket science, it is beyond
(gemodificeerd van Emil Sorensen LM WindPower
over de uitdagingen van het LM 88.4 blad, het op
dat moment grootste blad ter wereld)
Een ding is zeker: er zijn nog veel uitdagingen en onderzoek op het gebied
van windenergie blijft nodig. De geluiden die ik af en toe hoor in de trant van
“Windenergie is af’’, vind ik hoogst merkwaardig. Dit soort uitspraken hoor ik
bijvoorbeeld nooit in de luchtvaart. Toch kon je in de jaren 30 van de vorige eeuw
met dezelfde argumenten zeggen dat met de komst van de Dakota de luchtvaart af
was en er geen verder onderzoek meer nodig was. Desalniettemin zijn er sindsdien
nog vele honderden miljarden aan besteed.
Zo moet het ook in de windenergie. Met ons onderzoek kunnen we de kosten
van windenergie nog verder verlagen. Wie wil er nu niet bijna gratis energie?
Tegelijkertijd moeten we werken aan voldoende draagvlak en van windenergie een
nog meer betrouwbare energiebron maken.
Al met al zijn dus nog voldoende uitdagingen en die uitdagingen, tezamen met het
maatschappelijke nut van windenergie, maken dat het een fantastisch onderwerp
is om aan te werken. Als je dat dan ook nog mag doen met enthousiaste jonge
studenten kan de slotconclusie niet anders zijn dan dat ik het leukste vak ter wereld
heb!

Zo gezegd, zo gedaan!
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