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Windenergie één derde 
van de elektriciteit in één generatie

In de eerste briefing werd uiteengezet dat windenergie vandaag reeds goedkoper is dan
kernenergie en in gunstige omstandigheden de concurrentie aankan met steenkool- en
gascentrales. De 'Energy Review' van de Britse regering voorziet dat tegen 2020
windenergie op land de allergoedkoopste vorm van elektriciteitsvoorzienings zal zijn,
gevolgd door gascentrales en offshore windenergie. 

In deze briefing zetten we uiteen dat windenergie een zeer groot potentieel heeft, zowel
op land als offshore. Binnen één generatie kan offshore wind één derde van de
elektriciteitsvoorziening van de Noordzeelanden voorzien. Windenergie op land én offshore
kan in dezelfde tijdspanne één derde van de elektriciteitsvoorziening van de EU leveren. Om
dit mogelijk te maken moet de discriminatie van windenergie tov kernenergie en fossiele
centrales weggewerkt worden.

Doordat windenergie én competitief is én een gigantisch potentieel heeft, besteedt
Greenpeace momenteel bijzonder aandacht aan deze technologie. Windenergie moet echter
gekaderd worden binnen een ruimer energiebeleid. Deze briefing zal daarom kort het
relatieve belang van windenergie situeren in een ruimer energiescenario voor de komende
decennia. Hierbij zien we dat windenergie, energie-efficiëntie en warmtekracht-koppeling
klaar zijn voor een snelle doorbraak. Windenergie zou het grootste deel van zijn potentieel
kunnen realiseren in de komende 20 jaar. Andere hernieuwbare bronnen zullen trager
groeien en een groot potentieel kunnen ontwikkelen in de komende 50 jaar.



? Binnen één generatie kan offshore windenergie één derde van de
elektriciteit van de Noordzeelanden produceren

? Binnen één generatie kan windenergie op land én offshore samen
één derde van de elektriciteit van Europa produceren

? België heeft een beperkt potentieel binnen de eigen
landsgrenzen. Door de uitbouw van een hoogspanningsnet in zee
kan offshore windenergie uit internationale wateren ook in België
aan land gebracht worden. Hierdoor heeft België, net als andere
Noordzeelanden onbeperkt toegang tot het gigantisch potentieel
op zee 



1. Windenergie: revolutie van de voorbije jaren

Windenergie heeft de laaste jaren een zeer snelle groei gekend, met jaarlijkse groeicijfers
van 40%. 

Omdat windturbines minder uren per jaar werken dan b.v. een kerncentrale1, kan je 1MW
wind niet vergelijken met 1MW kernenergie. Gemiddeld zal 3 keer zoveel windvermogen
nodig zijn op land en 2 keer zo veel voor offshore. Voor offshore met de beste
windcondites is slechts 1,5 keer zo veel windvermogen nodig.
Als we vergelijken hoeveel grote kerncentrales (1000 MWe elk) er zouden nodig zijn om
evenveel elektriciteit te produceren als de nieuw geplaatste turbines produceren), dan is dit
voor vorig jaar meer dan 2 kernreactoren en voor volgend jaar 3,4 reactoren. Zoals blijkt
uit de cijfers van het IEA, kent kernenergie de laatste jaren eerder een dalende trend, terwijl
windenergie aan een snelle opmars bezig is.

1 Voor een kerncentrale nemen we 6833 vollasturen/j (capaciteitsfactor van 0.78 of het gemiddelde van
de OESO) ; voor onshore wind 2200 vollasturen/j ; voor offshore gemiddeld 3500h, met maximum
4500h.

Illustration 1: EWEA / Greenpeace, Wind Force 12, May 2002
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2. Een Europees succesverhaal

Europa is de bakermat van de moderne windindustrie. Van de 25.000MW die eind 2001
wereldwijd was geïnstalleerd bevindt zich 70% in Europa. Momenteel is Europa ook de
snelste groeier, met twee derden van het in 2001 geïnstalleerd vermogen. Daar waar
Duitsland en Denemarken dank zij een stimulerend beleid de industrie op dreef hebben
geholpen, is de Europese markt vandaag veel gediferentieerder, met nieuwkomers zoals
Spanje (1050MW vorig jaar), Italië en Griekenland.

Illustration 2EWEA / Greenpeace, Wind Force 12, May 2002

Illustration 3: IEA, 2002

Wind Power worldwide: annual installation in equivalent of large NPPs
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3. Verdere groei van windenergie en energiescenario's voor Europa

3.1.Relevantie van de Europese elektriciteitsmarkt

Door de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt, heeft het vandaag nog weinig zin
om over 'nationale' elektriciteitsmarkten te spreken. Tegen de zomer van volgende jaar zal
b.v. de Vlaamse elektriciteitmarkt volledig open zijn. Verder zien we dat de grote
elektriciteitsproducenten (EdF,  Electrabel,...) het grootste deel van hun investeringen in het
'buitenland' doen. 

Het heeft wél zin om over regionale of decentrale productie te spreken tov Europese
productie, maar de landsgrenzen binnen de EU zijn geen relevant gegeven. De zgn.
'bottlenecks' doen zich zowel binnen EU-lidstaten voor als op interconnecties tussen
lidstaten.

In die zin zijn eerdere scenario's zoals de STEM-studie van 1995 of het AMPERE-rapport
achterhaald. De STEM-studie blijft echter zijn waarde behouden omdat het een 'bottom-

Illustration 4: installed capacity of wind power in selected EU countries (no total for EU15). Wind Force 12,
May 2002
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up'- analyse is, die kan aangeven wat het potentieel is van energie-efficiëntie, warmtekracht-
koppeling en hernieuwbare energie in België. Die gegevens moeten echter binnen een
andere context geïnterpreteerd worden. De conclusies van AMPERE zijn irrelevant in de
Europese context.

Het is onzinnig dat het binnen een toekomstige Europese elektriciteitsmarkt - waarbij in
toenemende mate hernieuwbare energie zal geïntroduceerd worden - iedere regio zijn eigen
elektriciteit moet voorzien. Er zijn nu eenmaal grote concentraties van elektriciteitsvraag (bv.
Vlaanderen, Rurh-gebied,...), terwijl het potentieel van productie elders kan liggen
(Noorwegen, Denemarken, Noordzee, Schotland, Alpen,...). Dit sluit niet uit dat decentrale
productie en efficiëntie het uitgangspunt moeten blijven vormen, alleen al vanwege het
vermijden van onnodige transmissieverliezen en hinderlijke hoogspanningslijnen en het
stimuleren van lokale tewerkstelling.

Hieronder gegeven we eerst een scenario specifiek voor windenergie, daarna situeren we dit
kort in een breder Europees energiescenario, en tenslotte passen we dit toe op België. Een
meer gedetailleerde en systematische bespreking van energie-scenario's komt aan bod in
een volgende briefing.

3.2.Wind Force 12: tegen 2020  kan windenergie 12% van de
elektriciteitsproductie in de wereld produceren

Voor de prognose van de verdere groei van windenergie wereldwijd wordt uitgegaan van
de groeicijfers van windenergie over de voorbije 10 jaar en de industriële en economische
beperkingen.

Illustration 5: EWEA / Greenpeace, Wind Force 12, May 2002
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Jaarlijkse groei van geïnstalleerd
vermogen (% tov het vorige jaar)2

1993-1998 40%

1999-2002 35%

2002-2007 25%

2008-2012 20%

2013-2015 15%

2016-2020 10%

2020-2040 0%

In het verleden is steeds gebleken dat dergelijke prognoses overklast werden door de reële
groei.

Uitgaande van deze voorzichtige prognose, zou tegen 2020 niet minder dan 3093TWh
geproduceerd worden door windenergie, d.i. 20% van het huidige wereldverbruik. Als we
uitgaan van een groei van de wereldvraag naar elektriciteit met 66% in 2020 (IEA), dan nog
kan windenergie 12% van de wereldvraag dekken. Dit houdt echter onvoldoende rekening
met het gigantische potentieel aan energie-efficientie.

3.3. DEWI-studie: technisch potentieel voor de Noordzee

In de DEWI-studie3 wordt gebruik gemaakt van een studie van Matthies et. al.4 voor de
schatting van het technisch potentieel van offshore wind in de Noordzee. 

Het gaat uit van de volgende restricties:

• max. waterdiepte van 40m ; max. afstand van de kust van 30km ; helling
van de zeeboden minder dan 5°;

• Vaarroutes en pijpleidingen met 2km corridor uitgesloten;

• olieplatformen met bufferzone van 10km uitgesloten;

• natuurgebieden uitgesloten

Het technisch potentieel van windenergie in de Noordzee bedraagt 1.933 TWh. Dit is bijna
het dubbele van het  huidige elektriciteitverbruik van de Noordzeelanden (1.125 TWh).

2 EWEA / Greenpeace, Wind Force 12, May 2002
3 Deutsches Windenergie-Institut (DEWI), Offshore wind in the North Sea. Technical possibilities

and ecological considerations, A study for Greenpeace. October 2000 (beschikbaar op onze website
www.greenpeace.be)

4 Matthies, Study of offshore wind energy in the EC. Final report of Joule I. Brekendorf, 1995



3.4.Wind Force 12: potentieel tegen 2020 voor OESO-Europa

Wind Force 12 komt tot een realistisch potentieel van 940 TWh productie aan windenergie
voor de Europese OESO-landen, waarvan tegen 2020 564TWh kan gerealiseerd worden.
In de loop van de daarop de jaren na 2020, kan windenergie verder groeien tot 940TWh
bij een verdere constante groei van 15.000MW/jaar. Vandaar spreken wij van 1/3de van
de productie in één generatie. 

• 940TWh is 31% van de Europese brutoproductie in 19985;

• Bij een jaarlijkse groei van de vraag van 1,9% tot 2020 (groei van 50%
zoals voorzien door het IEA) is dit nog 12,5% van de brutoproductie;

• Bij een gematigd efficientie-beleid met stabilisatie van de vraag, kan
windenergie 31% of ca. 1/3de van de elektriciteitsvoorziening dekken
binnen één generatie (20 à 30 jaar)

• Bij een doorgedreven efficiëntie-beleid, met een absolute daling van de
vraag van 1%/jaar, kan windenergie 24% van de vraag dekken tegen
2020.

Van dit potentieel van 940TWh is 630TWh afkomstig van onshore en 313 van offshore.
Voor offshore betekent dit slechts het uitvoeren van 10% van het technisch potentieel voor
de Europese OESO-landen.

Kan zoveel elektriciteit wel in het hoogspanningsnet geïntegreerd worden? Dit is in de eerste
plaats afhankelijk van de flexibiliteit van de overige productie. Kernenergie vormt hier een
probleem en staat duidelijk in de weg omdat het niet kan opgestart en stilgelegd worden
naargelang de vraag, of naargelang er al dan niet voldoende schone stroom beschikbaar is.

5 Eindverbruik van de Europese OESO-landen in 1998 bedroeg 2533,4TWh

Illustration 6: Technical potential offshore wind in the North Sea compared to the electricity
production in the North Sea countries. (DEWI, 2000)
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Dit is het onderwerp van onze 3de briefing.

3.5.Het rapport van de LTI-Research Group

In 1998 publiceerde de LTI Resarch Group6 (Long Term Integration of renewable energy
sources in the European Energy sector) in opdracht van de Europese Commissie een
rapport met energiescenario's voor 2050. Het uitgangspunt was de doelstelling van een
CO2-reductie van 80% in 2050 tov 1990 voor de EU. Deze doelstelling is afgeleid van
de bevindingen van het IPCC 2nd assessment report op basis van de maximaal
aanvaardbare CO2-concentraties in de atmosfeer en het evenredige deel dat de OESO
landen tegen 2050 mogen uitstoten om dit te bereiken.

LTI integreert een doorgedreven energie-efficiëntie-beleid, met een absolute daling van
de energievraag met de grootschalige toepassing van hernieuwbare energie. Van CO2-
captatie en kernenergie is zowel om economische- als milieuredenen geen sprake.
Kernenergie wordt tegen 2010 geheel afgebouwd in de EU. 

De grote meerwaarde van deze studie is dat het een energie-scenario is en geen scenario
van de elektriciteitsmarkt. Bij een ver doorgedreven toepassing van hernieuwbare energie, is
stockage (oa in de vorm van waterstof) van elektriciteit noodzakelijk. Deze waterstof kan
dan bv. gebruikt worden in brandstofcellen die als warmtekracht-koppeling functioneren en
dus ook warmte produceren. Met andere woorden.: er treedt een substitutie op van andere
energiedragers (steenkool, gas, olie) door hernieuwbare elektriciteit.

6 De belangrijkste partners zijn: Wuppertal Institut, Frauenhofer Institut, Riso University, Université
de Mons, EUREC.



LTI is optimistischer over de groei van windenergie in Europa, met tegen het jaar 2020
610TWh productie offshore en 573TWh onshore. In totaal betekent dit 1183TWh
elektriciteit uit windenergie tegen 2020, vergelijkbaar met de 940TWh uit de studie Wind
Force 12. LTI gaat er van uit dat het volledige potentieel van windenergie voor 2050 reeds
kan gerealiseerd worden tegen 2020.

Illustration 8: LTI Research Group, 1998
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Illustration 7: LTI Research Group, energie-scenario voor de EU tot 2050



Als we het aspect windenergie uit de LTI studie lichten ziet het relatieve aandeel van de EU-
lidstaten er als volgt uit:

LTI Research Group: windenergie tegen 2020 in de
EU vergeleken met kernenergie in 1999

Onshore
2020

Offshore
2020

Nucleair
1999

IRL 44 37

UK 114 197 96.3

DK 29 110

S 41 5 70.1

FIN 7 0 23

EL 44 18

I 69 31

AU 3 0

E 86 28 58.9

P 15 10

F 85 95 394.8

D 24 47 169.5

B 5 5 49

NL 7 27 4

LUX 0 0

SUBTOT: 573 610

TOTAAL: 1183 865.6

4. Relevantie voor België

Volgens de LTI studie kan de EU bijna volledig voorzien in zijn eigen energiebehoeften op
basis van hernieuwbare energie. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen landen. Algemeen
zijn de perifere landen netto producenten, terwijl België, Duitsland, Luxemburg en
Nederland meer verbruiken dan ze kunnen produceren. België is het land van de EU dat in
verhouding het minst kan produceren. Op zich is dit een weinig relevant gegeven. Men kan
ook niet van het Ruhr-gebied verwachten dat het energetisch zelf-voorzienend is. Wel is het
zo dat er in de komende decennia toenemende uitwisselingen zullen nodig zijn van energie
tussen de lidstaten, daar waar momenteel het grootste deel van de energie van buiten de
EU wordt geïmporteerd.

Voor wat windenergie betreft zou het Belgisch aandeel zich beperken tot een productie van
10 TWh, waarvan de helft offshore.

Als we deze doelstellingen vergelijken met andere studies:

• Voor offshore komt de ODE-studie op 4,5TWh (+/- 1,5TWh) tegen
2020. De DEWI-studie komt op een technisch potentieel van 24TWh.



• Op land zou volgens ODE 1,2 TWh kunnen geproduceerd worden tegen
2020. De STEM-studie van 1995 komt tot 1,7TWh.

In het licht van de recente ontwikkelingen rond offshore wind, lijkt 5TWh tegen 2020
eerder een onderschatting. Hiertoe is slechts 1500MW nodig, ofwel een 150km2. 

Anderzijds lijkt 5TWh op land tegen 2020 ambitieus. Zonder een  mentaliteitswijziging bij
het bestuur Ruimtelijke Ordening, waardoor bv. windturbines in agrarisch gebied zouden
kunnen geïntegreerd worden, lijkt dit moeilijk realiseerbaar. 

We kunnen dus veronderstellen dat in België offshore een belangrijkere rol zal spelen dan
onshore, maar dat een totaal van 10TWh tegen 2020 realistisch is.

5. Een hoogspanningsnet in zee 

Illustration 9impression of a high tension seabed grid in the
north sea integrating offshore windenergy in national
transmission grids (European Wind Energy Association / 3E,
June 2002)



Om het grote potentieel aan windenergie in de Noordzee ook effectief te kunnen gebruiken,
moet het op een optimale wijze aan land gebracht worden. 

De EWEA heeft recent een voorstel gelanceerd om een zgn. 'ringkabel' te bouwen, een
hoogspanningsnet in de zeebodem van de Noordzee te bouwen. Dit is een gekende
technologie (bv. de zeekabel tussen Frankrijk en Engeland) die verder moet aangepast
worden zodat windparken hierop kunnen aankoppelen.

Het concept van EWEA voorziet in een eerste fase tegen 2010 in de bouw van een
ringkabel van 1000km die de kusten van Denemarken, Duitsland, Nederland, België en
Engeland met elkaar verbindt. Hierop kunnen tegen 2010 een twintigtal parken van ca.
500MW elk geconnecteerd worden. In deze eerste fase zou het in totaal om 10.000MW
gaan. Vanuit die ringkabel kan dan de elektriciteit op de meest geschikte plaatsen aan land
gebracht worden en daar geïntegreerd worden met het bestaande hoogspanningsnet.

Het grote voordeel van dergelijk concept is:

• een zeer stabiele productie van hernieuwbare energie : het waait wel bijna
altijd ergens in de Noordzeelanden

• Verdere integratie met waterkracht in Noorwegen is een interessante optie,
bij overaanbod van windenergie kan deze gestockeerd worden door water
op te pompen, bij lage productie kan waterkracht bijspringen

• optimalisatie van netintegratie

• ontsluiting van de hele Noordzee voor lande met een beperkt potentieel
zoals België.

Voor meer informatie: 
Jan Vande Putte: jan.vande.putte@be.greenpeace.be


