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De “Footprint” van windmolens 
Oudere en meer recente opvattingen en wetenswaardigheden 

 

Windmolens draaien op subsidie, ze maken lawaai, verpesten het landschap en kosten meer 

dan ze opbrengen. Deels oordelen, deels vooroordelen waar we al jaren mee te maken 

hebben, zelfs als ze al lang geleden zijn ontzenuwd. Het enige wat we kunnen doen is de 

laatste stand van zaken weergeven en (de) noodzakelijke vragen blijven stellen.  

Samenvatting van analyses 

Milieudefensie heeft een prachtig FAQ gemaakt met 16 vragen. Het stuk is van eind december 2021 

en geeft een goed overzicht van de stand van zaken. Echt doorlezen en soms even doorklikken naar 

andere sites die worden aangegeven in de tekst. 

https://milieudefensie.nl/onderwerp/veelgestelde-vragen-over-windenergie-en-windmolens 

Sommige berekeningen geven aan dat windenergie tot 100 x minder CO2 -uitstoot leidt t.o.v. 

kolenstroom (gedurende een levenscyclus van 20 jaar). De bijdrage van Milieudefensie lijkt me 

welhaast afdoende. Toch hieronder nog wat kanttekeningen.  

Noodzaak 

De noodzaak om aan energietransitie te werken is evident. De vraag of we niet veel meer energie 

gaan gebruiken dan productie en distributie kunnen bijhouden dringt zich echter meer en meer op. 

Immers: datacenters nemen in aantal toe en slurpen (hernieuwbare) energie; het vorige punt wordt 

grotendeels veroorzaakt door ONS computergebruik (toename en wijze van); elektrisch transport 

neemt jaarlijks enorm toe en verhoogt de vraag; elektriciteit wordt meer en meer als leverancier aan 

warmtebronnen toegepast.  

De transitie-inspanningen lijken steeds meer een doekje voor het bloeden als niet overhaast wordt 

ingezet op reductie van energiegebruik!  

Wat de molens betreft zegt Milieudefensie: “Sommige mensen twijfelen aan de CO2-winst van 

windmolens. Ze denken dat bij de bouw net zoveel energie nodig is als een molen in zijn leven 

opwekt. Maar dat is onzin. De levensduur van een windmolen is ongeveer 20 jaar. In die tijd 

produceert een windmolen tot 80 keer zoveel energie als er nodig is om er 1 te bouwen.” 

Weerstand 

Tegen windmolens (op land) bestaat veel weerstand. Niet in de laatste plaats opgeroepen door de 

houding van de (rijks)overheid en de projectontwikkelaars. Die weerstand is gericht tegen de falende 

procedures, de grote verdienmodellen waarvan de omgeving niets terugzag/-ziet, de 

overvaltactieken, de hoogte van de molens, de geluidsoverlast, de slagschaduwwerking en de licht- 

en horizonvervuiling. Deels is daarin verandering gebracht (in het Nationaal Klimaatakkoord (2019) is 

een streven naar 50% lokaal eigendom opgenomen; óók de overheden en belangenorganisaties van 

https://milieudefensie.nl/onderwerp/veelgestelde-vragen-over-windenergie-en-windmolens
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ontwikkelaars onderschrijven dit), participatieplannen, andere procedures, afstandseisen, etc. De 

weerstand tegen “zon op land” is om vergelijkbare redenen niet veel minder: landschapsaantasting, 

horizonvervuiling, beslag op landbouwgronden, etc. 

Productie, samenstelling, constructie, materiaalgebruik 

Bij productie en transport van windmolens (zowel te land als ter zee) zijn veel grondstoffen nodig. 

Sommige zijn al goed recyclebaar, zoals beton, ijzer, aluminium, etc. Andere niet, zoals de 

rotorbladen en het aardmetaal neodymium dat in de magneten voor de turbines wordt gebruikt. De 

turbinebladen waren jarenlang niet te hergebruiken. Daarin komt langzaamaan verandering. (zie ook: 

https://www.nwea.nl/kb/hoe-worden-windturbinebladen-gerecycled/). Ook neodymium wordt -met 

name om geopolitieke redenen (China is monopolist)-steeds meer gerecycled. 

https://www.sciencelink.net/nieuws-and-verdieping/duurzamere-recycling-

aardmetalen/1641.article 

Maar altijd weer geldt: kosten boven milieu, als argument. 

Kostprijs 

Grote windmolens wekken meer energie op dan kleine. De opbrengst neemt kwadratisch toe met de 

diameter van de rotor, gekoppeld aan de hoogte van de mast. Gevolg: lagere kostprijs per opgewekte 

kWh. De kostprijs voor stroom opgewekt door kleine windmolens bedraagt tussen de 25 en 35 ct per 

kWh; die van grote turbines tussen de 8 en de 10 cent! (subsidies niet verrekend). Bij commerciële 

(grote) windmolens wordt er gemeten in MegaWatt (MW) in plaats van in kilowatts (kW) 

energieproductiecapaciteit. De meeste bestaande commerciële windmolen zijn vaak rond 2 MW 

groot en kosten ongeveer 3 miljoen in aanschaf. Er wordt tegenwoordig doorgaans gerekend met 

zo’n € 1100,-/kW. Er worden ook al (hoge) molens gebouwd met een capaciteit van 6 MW en op zee 

zijn ontwikkelingen gaande van meer dan 10MW per molen! Een moderne grote windmolen wekt 

(ruim) binnen een jaar meer energie op dan de productie, bouw, onderhoud tijdens de gehele 

levensduur en sloop ervan kost. 

(zie ook: https://www.beleggeninwindenergie.nl/achtergrond/de-terugverdientijd-van-een-

windmolen-nog-geen-jaar)  

Opbrengst 

Het zal duidelijk zijn dat kleine(re) windturbines naar verhouding ‘duurder’ zijn dan grotere. Ze 

brengen immers minder op en vaak moeten er dezelfde procedures voor worden doorlopen. De 

opbrengsten geven ook duidelijk aan dat ook hier geldt ‘massa is kassa.’ 

Om allerlei redenen verdienen kleinere soms echter de voorkeur boven grotere. Dat zal duidelijk zijn 

en vloeit ook voort uit wet- en regelgeving. Achter de oprichting van kleinere windmolens zitten 

veelal ook meer milieumotieven dan economische. 

Wat de opbrengsten betreft: een moderne turbine van 3 MW (megawatt = 1 miljoen Watt) kan 

afhankelijk van de locatie per jaar wel 6.000.000 tot 7.500.000 kWh elektriciteit 

opleveren. In Duitsland leveren prototypes van 5 megawatt turbines op een mast van 80 meter al 

meer dan 15.000.000 kWh per jaar; een EAZ-molen levert zo’n 25 à 30.000 kWh in een jaar. 

https://www.nwea.nl/kb/hoe-worden-windturbinebladen-gerecycled/
https://www.sciencelink.net/nieuws-and-verdieping/duurzamere-recycling-aardmetalen/1641.article
https://www.sciencelink.net/nieuws-and-verdieping/duurzamere-recycling-aardmetalen/1641.article
https://www.beleggeninwindenergie.nl/achtergrond/de-terugverdientijd-van-een-windmolen-nog-geen-jaar
https://www.beleggeninwindenergie.nl/achtergrond/de-terugverdientijd-van-een-windmolen-nog-geen-jaar
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Afval 

Bij het stukje ‘samenstelling….’ werd al gemeld uit welke materialen windmolens zijn opgebouwd. De 

laatste jaren zijn steeds meer onderdelen recyclebaar geworden. Blijft over dat sommige onderdelen 

nog steeds niet of slecht recyclebaar zijn, al wordt dat percentage steeds kleiner. 

o.a.: https://www.virol.nl/mvo/circulaire-economie/decomtools/ 

Overigens komt bij de verlening van vergunningen dit aspect naar ons idee maar matig naar voren, 

blijkens onderstaande passage uit de vergunning voor windpark Geefsweer: 

“Aan de vergunning is een voorschrift verbonden dat bij definitieve bedrijfsbeëindiging relevant is. In 

de voorschriften is onder andere opgenomen dat de in de inrichting aanwezige grondstoffen, 

producten en afvalstoffen bij definitieve bedrijfsbeëindiging moeten worden verwijderd.” Niets 

concreets, zal ik maar zeggen. De grond schoon opleveren. Maar waar gaat al dat spul naar toe? Hoe 

wordt het verwerkt? 

Handel  

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling, kleven er ook bezwaren aan de CO2-reductie door windmolens. 

De certificaten die worden ‘verdiend’ met reductie van broeigassen t.o.v. andere energiewinning, zijn 

verhandelbaar. Een deel van de opbrengst van windmolens komt uit handel in broeigascertificaten 

(GVO). (Vervuilende) bedrijven zijn uiteraard geïnteresseerd in de inkoop van zoveel mogelijk 

broeigascertificaten om daarmee hun eigen boetes op vervuiling af te komen! Staat tegenover dat de 

kosten van GvO’s ook dwingen om op termijn zelf minder CO2 uit te stoten. 

Zon versus wind 

De FAQ’s van Milieudefensie geven al wat aanknopingspunten. Zon en wind vullen elkaar (in 

Nederland) goed aan. “Maar de opbrengsten van wind zijn vele malen hoger dan van zon. Per 

geproduceerde kWh is windenergie grofweg de helft goedkoper dan energie opgewekt met 

zonnepanelen” (bron: RvO). 

https://pure-energie.nl/kennisbank/zonnepanelen-vs-windmolens/:  “Zo is er Windpark Deil, langs de 

snelweg A15 in de gemeente West-Betuwe. Twee van de elf windmolens van dat windpark zijn van 

ons. Dat zijn windmolens met een ashoogte van 140 meter, een rotordiameter van 136 meter en een 

tiphoogte van 208 meter. Dat zijn moderne windmolens. Eén zo’n windmolen wekt per jaar circa 15 

miljoen kilowattuur (kWh) op.  Ter vergelijking: dat is evenveel als circa 6000 huishoudens per jaar 

gemiddeld gebruiken. Vergelijk dat maar eens met Windpark Kloosterlanden in Deventer. Deze 

windmolens uit 2015 hebben een ashoogte van 85 meter, een rotordiameter van 92 meter en een 

"In één rondje van de wieken levert 

een windturbine op zee ongeveer 

net zoveel stroom als één 

huishouden in een dag nodig heeft", 

zegt Arthur Vermeulen, 

directeur windenergie van groene 

stroom- leverancier Pure Energie. 

Een zonnepaneel van 250 W 

levert jaarlijks gemiddeld 250 

kWh aan stroom. Om dus aan 

dezelfde hoeveelheid stroom te 

komen als een windmolen van 3 

MW, moeten er 28.000 

zonnepanelen worden geplaatst. 

https://www.virol.nl/mvo/circulaire-economie/decomtools/
https://pure-energie.nl/kennisbank/zonnepanelen-vs-windmolens/
https://pure-energie.nl/over-ons/nieuws/de-bouw-van-onze-grootste-windmolens-gaat-beginnen/
https://pure-energie.nl/energiebronnen/windpark-kloosterlanden-deventer/
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tiphoogte van 131 meter. Deze twee windmolens samen wekken per jaar circa 8,5 miljoen kWh op. 

Dus de twee windmolens in Deventer wekken ongeveer de helft op wat één windmolen 

van Windpark Deil opwekt. Zo belangrijk is de hoogte van een windmolen. Als stelregel kun je 

hanteren: als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer 

zoveel op.”  

En verder:  

“Bij zonneparken is ook het formaat van belang. Als stelregel kun je gebruiken dat één hectare met 

zonnepanelen ongeveer 1 á 1,3 miljoen kWh per jaar opwekt (de precieze opbrengst hangt af van het 

vermogen van de panelen). Een miljoen tot 1,3 miljoen kWh is evenveel als circa 400 á 520 

huishoudens per jaar gemiddeld gebruiken. Net als windmolens worden ook zonnepanelen steeds 

efficiënter. Bij windmolens zit dat vooral in de grotere afmetingen, maar zonnepanelen worden door 

technische verbeteringen steeds efficiënter in het omzetten van zonlicht in elektriciteit. 

Eén hectare vol zonnepanelen – dat is ongeveer anderhalf voetbalveld – wekt dus lang niet zoveel 

op als een moderne windmolen. Maar als er de ruimte is om meer zonnepanelen te plaatsen, kan de 

productie van een zonnepark wel vergelijkbaar zijn met die van een moderne windmolen. Om 

evenveel op te wekken als één van onze windmolens van Windpark Deil, is er circa elf á vijftien 

hectare aan zonnepanelen nodig. Dat zijn circa 16 á 22 voetbalvelden.”  

https://pure-energie.nl/zonnepanelen/

