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Turbine-eigenaren bundelen energie in windmolenpark

2016 was een slecht jaar voor de 
windmolenexploitanten: weinig wind 
en een lage stroomprijs. Vooral voor 
oudere windmolens die geen gebruik 
meer kunnen maken van subsidierege-
lingen en die volledig moeten draaien 
voor de marktprijs voor energie was het 
een lastig jaar, stelt Aukje Rypma van 
Windunie.
‘Het is afhankelijk van je onderhouds-
kosten en locatie of je nog rendabel 
kunt draaien’, schetst Rypma. ‘Windunie 
is een coöperatie van windturbine-
eigenaren die zich richt op de gezamen-
lijke afzet van stroom en de eigenaren, 
meest agrariërs, helpt bij het beheer 
van windmolens. Daarnaast is Windunie 

betrokken bij verschillende windparken 
in ontwikkeling.

Molens staan stil
Leven van de wind is er niet meer bij, 
stelt voorzitter Halbe Klijnstra van de 
Vereniging Windturbine-Eigenaren 
Friesland (VWF). ‘De MEP-subsidie, 
de voorganger van de huidige SDE-
regeling, was erg riant en het idee leeft 
nog steeds dat boeren binnenlopen met 
windenergie. Maar dat is al lang niet 
meer zo. Sterker nog: er staan al molens 
stil en de komende jaren zal dat aantal 
alleen maar groeien.’
De VWF telt 165 leden die samen meer 
dan de helft van de huidige Friese wind-

Energie in transitie

De tijd dat iedere boer een eigen windmolen bij het bedrijf kon plaatsen, is al 
lang voorbij. Het beeld van een solitaire windmolen bij een agrarisch bedrijf 
verdwijnt ook stap voor stap. Voor blijvend rendement is collectief investe-
ren in een windpark een alternatief.
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Vervangen van een windmolen door een 
groter exemplaar is in veel provincies niet 
meer toegestaan.

Boerenmolen verdwijnt 
uit het landschap

Steeds meer boeren in Groningen 
investeren in een kleine windmolen 
voor de energievoorziening van het 
eigen bedrijf. EAZ Wind uit Hoogeveen 
brengt windmolens van 15 meter op 
de markt die in de Groninger situatie 
30.000 tot 35.000 kilowattuur per 
jaar produceren. In tegenstelling tot 
zonnepanelen is het piekvermogen 
laag, waardoor er vaak geen zwaardere 
aansluiting nodig is, vertelt Bart Schui-
tema EAZ Wind. ‘Bovendien krijgen we 
SDE-subsidie en daarmee is de terug-
verdientijd zes tot tien jaar.’ 

De molen kost geïnstalleerd 42.500 
euro exclusief btw. Tot nu toe zijn er 
ruim honderd molens verkocht, alle-
maal in Groningen. Dat heeft te maken 
met de regelgeving en met de visie van 
het bedrijf, legt Schuitema uit. ‘De pro-
vincie staat molens tot een hoogte van 
15 meter toe binnen het bouwblok en 
dat is ook in de meeste bestemmings-
plannen opgenomen. Daarnaast zorgen 
we voor een regionale aanpak voor 
draagvlak. We werken met regionale 
leveranciers en hebben mensen uit de 
regio aan het werk.’

Kleine windmolen rukt op in Groningen
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energie leveren. De meeste leden heb-
ben een agrarisch bedrijf en combineren 
dat met een ‘gemiddelde boerenmolen’ 
van 35 tot 40 meter hoog met een 
vermogen van 750 tot 850 kilowatt. De 
meeste molens zijn eind jaren negentig 
van de vorige eeuw gebouwd en aan 
vervanging toe.
De Friese politiek bepaalde echter dat 
vervanging alleen mogelijk is als er het-
zelfde formaat voor in de plaats komt en 
dat is financieel gezien niet interessant, 
beschrijft Klijnstra de patstelling waarin 
de Friese molenbezitters zitten. ‘De 
huidige energieprijs is 2,7 tot 3,5 cent 
per kilowattuur en die wordt aangevuld 
tot 6,8 cent SDE+-subsidie, afhankelijk 
van het gebied waar je zit. Daar kom je 
met de bestaande omvang niet meer 
mee uit.’

Tandwielkast voor 80.000 euro
Een gemiddelde ‘boerenwindmolen’ 
produceert circa 1,5 miljoen kilowattuur 
per jaar. Jaarlijks is een eigenaar rond 
de 20.000 euro kwijt aan onderhoud 
en verzekering en moet er geld opzij 

worden gelegd voor financiering en 
reservering. ‘Vervangen van een kapotte 
tandwielkast kost je al snel 80.000 
euro. Met de huidige lage energieprijzen 
denk je wel even na voordat je die gaat 
vervangen’, schetst Klijnstra.
Voor een rendabel plaatje is een molen 
van 80 tot 100 meter nodig, rekent 
Klijnstra voor. ‘Daar is de huidige
SDE+-regeling ook op gebaseerd. Maar 
het beleid in Friesland staat dat niet toe.’
De VWF wil mogelijkheden om de hui-
dige molens te bundelen en op te scha-
len naar grotere exemplaren. Zo kunnen 
zes molens van 40 meter bijvoorbeeld 
worden vervangen door twee van 100 
meter.
‘We streven daarbij naar participatie en 
zoeken samenwerking in de dorpen, 
zodat iedereen er profijt van heeft. De 
leden hebben net ingestemd met mini-
maal 25 procent participatie bij opscha-
ling. Dat is overigens ook nodig, want 
het gaat om miljoenen euro’s en dat 
heeft een boer niet zomaar even liggen’, 
vult Klijnstra aan.
De Friese windmoleneigenaren willen 

bovendien een koppeling maken met 
kleinschalige zonne-energieprojecten, 
zodat de aansluiting op het netwerk 
rendabeler kan worden gebruikt.

Windcollectief
In Flevoland en de Kop van Noord-
Holland participeren de eigenaren van  
windturbines in grootschalige wind-
molenparken die de solitaire ‘boeren-
molens’ op termijn gaan vervangen. 
Windcollectief Wieringermeer (WCW), 
een vereniging van 34 windturbine-
eigenaren, is met Nuon en het Energie 
Onderzoekcentrum Nederland initia-
tiefnemer van het Windpark Wieringer-
meer. 
Het plan is uiteindelijk de bouw van 99 
windmolens met een vermogen van 3 
tot 4 megawatt elk die in totaal 1 miljard 
kilowattuur stroom per jaar produceren, 
goed voor 280.000 huishoudens. De 
34 solitaire molens mogen nog vijf jaar 
parallel aan het nieuwe park draaien en 
worden daarna afgebroken.
Akkerbouwer Jacco de Graaf uit Wie-
ringerwerf is samen met zijn vader in 

Een windmolen is voor veel 
agrarische bedrijven de 
basis onder het bedrijf.
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maatschap lid van WCW. Ze hebben 
een windturbine uit 2015 van 50 meter 
hoog en met een vermogen van 800 
kilowatt. Het akkerbouwbedrijf heeft 
sinds 1994 een windtak. Welk percen-
tage van het totale bedrijfsresultaat 
uit wind komt, is moeilijk te zeggen. 
‘Dat hangt zowel van de opbrengst van 
de gewassen af als van de wind. De 
windmolen zorgt voor een stukje basis 
en geeft je als ondernemer de ruimte 
om meer risico’s te nemen met andere 
producten.’
De leden van WCW investeren al enkele 
jaren in het nieuwe park dat in 2019 
operationeel moet zijn. ‘Ondernemen is 
risico’s nemen. Er gaat nu al veel geld in 
zonder dat het wat oplevert, maar we 
hopen natuurlijk dat we beter worden 
van het project. Dat investeringsrisico 
is de reden waarom de solitaire molens 
nog vijf jaar parallel aan het park mogen 
draaien, zodat we een geldstroom blij-
ven houden.’
Windunie werkt als adviseur mee aan 
het project in de Wieringermeer. Daar-
naast is het ook betrokken bij soortgelij-
ke projecten in Zeewolde en de Drentse 
Veenkoloniën.
In Flevoland worden solitaire molens 
vervangen door veel grotere exemplaren 

in een park. Rypma: ‘Grote molens bren-
gen veel meer energie op, met twee 
keer zo grote rotorbladen wek je vier 
keer zoveel stroom op, maar die turbi-
nes kun je niet zomaar in je achtertuin 
zetten. Bovendien willen de provin-
cies ook af van het rommelige beeld 
van overal verspreid staande molens. 
Daarom ligt er nu een landschappelijk 
ontwerp ten grondslag aan een wind-
park, waarbij de turbines in rijen worden 
geplaatst.’

Participatie omwonenden
‘Doordat het initiatief bij de lokale 
agrariërs ligt, blijven de inkomsten 
in het gebied en dat is goed voor de 
lokale economie’, vervolgt Rypma. ‘Waar 
mogelijk nodigen we burgers uit om te 
participeren. Omdat het om veel geld 
gaat, zo’n 4,5 miljoen euro per turbine, 
zijn vaak meer aandeelhouders nodig 
om het project te financieren.’
Wie actief wil blijven als ondernemer in 
windenergie, kan de molen op zijn erf 
niet zomaar vervangen door een groter 
exemplaar. Deelnemen in een wind-
park biedt dus kansen, maar er zijn ook 
voorwaarden aan verbonden. Zo moet 
de eigen molen op termijn worden afge-
broken. Aan deelname in een windmo-

lenpark zitten ook ondernemersrisico’s, 
benadrukt Rypma. ‘Maar boeren zijn wel 
gewend om te ondernemen met het 
weer en de prijs als onzekere factor.’
In het buitengebied van Zeewolde wor-
den de 220 windmolens die er nu staan 
vervangen door 93 molens die vanaf 
2020 stroom gaan leveren aan 280.000 
huishoudens. Windpark Zeewolde is 
een initiatief van Ontwikkelvereniging 
Zeewolde, die bestaat uit bewoners, 
agrarisch ondernemers en molenei-
genaren uit ontwikkelgebied Zuidelijk 
Flevoland.
Voorzitter Wim Veldboom spreekt van 
een uniek project van deze omvang in 
Nederland. ‘Het gaat om een park in 
lokaal eigendom waarin op dit moment 
80 procent van de boeren deelneemt. 
Afgesproken is dat de huidige molens 
uiterlijk in 2026 zijn gesaneerd. Dan 
hebben ze technisch en economisch 
gezien hun beste tijd ook wel gehad.’
Vrijwel ieder agrarisch bedrijf in Zeewol-
de heeft nu een eigen windmolen. ‘Een 
windmolen is de basis onder je bedrijf. 
Hoe meer poten je onder je bedrijf hebt, 
des te beter je je risico’s kunt spreiden. 
Door deelname in het windpark kun 
je als boer je verdiencapaciteit van de 
wind voortzetten.’

Om landschappelijke verrommeling tegen te gaan, worden grote windmolens tegenwoordig in lijnen opgesteld.


