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Voorwoord 

Dit rapport is een verantwoording van de uitgaven en werkzaamheden die verricht zijn rond de plaatsing en 
monitoring van een kleine windmolen aan de corridor van het IDC energie in Bleiswijk. 
Het ontwerp en de plaatsing is in nauw overleg tussen de windmolenleverancier en de kassenbouwer uitgevoerd en 
heeft geleid tot de daadwerkelijke montage en een kortstondige meetperiode aan de molen. 
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Samenvatting 

Duurzame elektriciteitsproductie is van groot belang voor de Nederlandse tuinbouwsector. Er is een trend van 
dalende warmtevraag, maar een stijgende elektriciteitsvraag zodat nieuwe initiatieven voor groene energie zeer 
welkom zijn. 
In dit kader is er op het IDC geëxperimenteerd met een kleine windmolen die aan de zijgevel van de kas was 
gemonteerd. De hoop was dat de stuwende werking van de kasgevel ervoor zou zorgen dat ook bij een niet zo hoog 
geplaatste molen al veel elektriciteit kon worden geproduceerd. 
Dit bleek niet het geval. Het turbulente karakter van de wind op de hoogte waarop de experimenten hebben 
plaatsgevonden (een ashoogte die 1.5 meter boven de nok van de kas uit stak), maakte dat de molen pas bij een vrij 
hoge windsnelheid stroom begon te produceren en daarbij ook nog eens een kleine hoeveelheid. Al met al was de 
stroomproductie in de korte periode waarin de molen gewerkt heeft ongeveer vier keer zo klein als verwacht. 
In principe was de mast waarop de molen geplaats was ontworpen om ook uitgeschoven te kunnen worden naar een 
grotere hoogte, maar de krachten die op de mast werden uitgeoefend bleken groter dan gedacht. 
Om te kunnen werken op een grotere hoogte moet de mast aanzienlijk zwaarder worden uitgevoerd dan in het 
experiment is gedaan. 
Bij toepassing van zo’n zware mast rijst de vraag of het dan nog zinvol is molens aan de kas te monteren, ook 
gezien het feit dat de stroomproductie van een kleine molen niet groot is (500 kWh per molen per jaar). De 
ontwerper van de molen bezint zich op de vraag of het gebruikte type molen geschikt is voor de montage op of 
langs kassen. 



 3 

 

1 Inleiding 

Veel meer nog dan de warmtebehoefte van Nederlandse kassen maakt de elektriciteitsbehoefte van de tuinbouw het 
lastig om de sector te verduurzamen. Er is een trend van dalende warmtevraag, maar een stijgende 
elektriciteitsvraag. Deze trend wordt deels veroorzaakt door een toenemende vraag naar belichting en 
automatisering, maar is deels ook het gevolg van besparingen op warmte. Om in kassen meer te kunnen schermen 
wordt er meer gebruik gemaakt van luchtcirculatieventilatoren en ook warmtepompen en geothermie<pompen 
gebruiken geen geringe hoeveelheden elektriciteit. Alle mogelijkheden om op duurzame wijze elektriciteit op te 
wekken verdienen dan ook ruime aandacht. 
De toevoeging van windmolen aan kassen is zo’n mogelijkheid en in een korte studie die in 2009 is gepubliceerd 
“Windenergie voor de glastuinbouw, Ingreenious, 2009) werd de integratie van kleine windturbines met de 
constructie van de kas als kansrijk bestempeld. 
Mede vanwege dit rapport heeft het PT besloten dat er een klein budget kon worden vrijgemaakt om een eerste 
vingeroefening te kunnen doen naar de integratie van zo’n molen met de kas. 
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2 Ontwerp 

In de voorbereiding op de vraag die aan de kassenbouwer gesteld zou worden over de bevestigingsmogelijkheden 
van een kleine windmolen aan de kas zijn de verschillende mogelijkheden de revue gepasseerd. Plaatsing van de 
molen in de goot of op de nok van de kas werd als onhaalbaar bestempeld. Voor een bestaande kas is dit zeker niet 
te realiseren, maar ook voor nieuwe kassen is zo’n locatie zeer gecompliceerd. Plaatsing in de goot maakt het 
gebruik van dekwassers praktisch onmogelijk en voor plaatsing op de nok is de bestaande constructie lang niet 
sterk genoeg.  
Bevestiging aan de kopgevels is eveneens lastig in verband met de dekwasser zodat alleen plaatsing langs de 
zijgevels als mogelijkheid overbleef. 
De zijgevel van de kas heeft stevige kolommen die de horizontale krachten in de gootrichting en in de tralierichting 
kunnen opnemen, maar geen grote momenten. Een windmolen aan de zijkant van de kas zal dus op een lange paal 
moeten worden geplaatst die onderaan de kasvoet is gemonteerd om het moment bij de bevestiging op goothoogte 
te minimaliseren. Voor het basis<ontwerp voor de bevestigingsconstructie werd daarom onderstaande schets 
gebruikt. 
 

 
 
Figuur 2.1. Schets voor de bevestiging van de kleine windmolen aan de zijgevel van de kas. 
 
In een praktijksituatie zou aan iedere andere zijgevelkolom van de kas een windmolen gemonteerd kunnen worden en 
zou een kas van 4 ha plaats bieden aan ongeveer 40 tot 50 molens. 



 5 

 

Een belangrijke vraag die met de uitvoering van dit experiment speelde was de hoogte waarop de molen zou moeten 
worden geplaatst. Een hoger geplaatste molen zal meer wind vangen en dus meer stroom produceren, maar vereist 
ook een zwaardere constructie. 
In de proefopzet is gekozen voor een uitschuifbare constructie zodat data verkregen zouden kunnen worden over de 
relatie tussen de plaatsingshoogte en de stroomproductie. De molen was daarom verstelbaar gemaakt, zodanig dat 
de as van de molen op tussen 1.5 meter en 3.5 meter boven nok kon worden geplaatst. 
Volgens opgave van de fabrikant levert de molen ook bij harde wind een maximale horizontale kracht van 200 N. Bij 
een hart van de molen dat 4.30 meter boven het bevestigingspunt ligt levert dit een buigend moment van bijna 900 
Nm. Bij een ingeschoven molen is het buigend moment bij een horizontale kracht van 200 N op het bevestigingspunt 
500 Nm. 
Voor de buis waarop de molen bevestigd werd is gekozen voor een stalen buis met een diameter van 76 mm en een 
wanddikte van 4 mm. Zo’n buis levert een opneembaar moment van 4 kNm en zou daarmee ruim 4 keer sterker zijn 
dan het op te nemen moment bij de molen in de hoogste stand. De uiteindelijke constructie is zelfs nog wat sterker 
omdat de uitschuifbare binnenbuis tot een lengte van 80 cm wordt omvat door een mantelbuis. 

 
 
Figuur 2.2. Zijaanzicht van de windmolen aan de zijgevel van de kas. 
 
De schetsen zijn uitgewerkt door een kassenbouwer, die tevens de bevestiging van de mast aan de kolom van de 
kas heeft uitgewerkt. 
Vanwege het feit dat de molen zichzelf in de goede richting moet draaien is een exacte verticale plaatsing van de 
mast van groot belang. Het onderste en bovenste bevestigingspunt hebben daarom stelbouten waarmee de mast in 
twee richtingen afgesteld kan worden. 
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3 Resultaten 

De werking van de molen kan worden beschreven met een grafiek die de elektriciteitsproductie weergeeft in 
afhankelijkheid van de windrichting en de windsnelheid. 
Voor meteo<stations in de tuinbouw geldt meestal dat de windrichting wordt opgedeeld in 8 sectoren. Onderstaande 
overzicht toont hoe voor de situatie in Bleiswijk de windsnelheden zijn verdeeld over de verschillende windrichtingen. 
 

 

 
Figuur 3.1. Frequentieverdeling van windsnelheden en windrichtingen boven het kascomplex in Bleiswijk. 
 
Figuur 3.1 laat zien dat de wind meestal uit het westen komt (2600 uur per jaar) en als de wind uit het westen komt 
is de gemiddelde snelheid daarvan 5.5 m/s. Wind uit het zuidwesten komt ook veel voor (1850 uur per jaar) en uit 
die richting is de windsnelheid gemiddeld 4.5 m/s. 
Uit de overige richtingen is de windsnelheid meestal lager, zodat de jaargemiddelde windsnelheid zoals die door de 
weertoren van het kassencomplex wordt gemeten 3.7 m/s bedraagt. Deze snelheid wordt gemeten met een 
windsnelheidsmeter die 1 meter boven de nok van het hoofd kassencomplex uitsteekt. 
 
 
De molen heeft slechts enkele dagen gewerkt en voornamelijk in de laagste stand. De molen heeft een middag in de 
hoogste stand gestaan, maar stond toen zo te zwiepen dat deze weer naar benden geschoven is. De metingen aan 
het elektriciteitsverbruik kunnen dan ook worden gezien als metingen van de prestatie van de molen in de laagste 
stand. 
Tijdens de meetperiode heeft de wind alleen uit het westen en zuidwesten gewaaid. Zoals te zien het de 
onderstaande overzicht begint de molen elektriciteit te produceren bij een windsnelheid van 4 tot 5 m/s en levert de 
molen op de positie waarin hij heeft gedraaid (het hart van de molen stak 1.5 m boven de nok uit) ongeveer 7 W per 
m/s windsnelheid boven de 4 m/s.  
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Figuur 3.2. Gemeten elektriciteitsproductie als functie van windrichting en windsnelheid. 
 
De waargenomen elektriciteitsproductie is veel lager dan verwacht. De verwachting is namelijk dat de molen al bij 2 
m/s elektriciteit gaat produceren en dan zo’n 30 W levert per m/s windsnelheid boven die 2 m/s. De ontwerper 
geeft aan dat dit waarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat de wind ter plaatse van de molen veel turbulenter is dan in 
een meer open gebied of op grotere hoogte. Hierdoor moet de molen veel meer ‘zoeken’ naar de juiste windrichting 
en bij de hoge windsnelheden in de vlagen gaat de molen op de rem. Beide zaken doen de elektriciteitsproductie 
geen goed. 
 
De conclusie van het korte experiment luidt dan ook dat voor het gebruik van de wind langs de rand van de kas de 
molen ver boven de nokhoogte moet uitsteken (3 tot 4 meter). Daarvoor moet de molen op een aanzienlijk sterkere 
mast worden geplaatst. De buigstijfheid ter plaatse van het bevestigingspunt zal rond de 10 kNm moeten liggen. 


