
Zeeuwse 
wind

I
n Zeeland staat nu zo’n 350 MW windvermogen opgesteld, 
met relatief veel windturbines: 212 in totaal. Er staan nog 
altijd veel kleinere turbines, veelal ontwikkeld door wind-
coöperatie Zeeuwind en kleine particuliere exploitanten. 
Maar in de loop van jaren zijn er ook steeds meer grotere 

turbines en grotere projecten gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld 
rond de Oosterscheldekering, bij het voormalige werkeiland 
Neeltje Jans. Verschillende partijen hebben zich in 
Zeeland op windenergie geworpen, waaronder de 

energiebedrijven Delta en Eneco, maar ook commerciële 
projectontwikkelaars als Winvast, Weom, Groenraedt, Evelop 
en E-Connection. De bevolking van Zeeland heeft vanaf eind 
jaren tachtig al mee kunnen investeren via windcoöperatie 
Zeeuwind.

Provinciaal beleid
In lijn met veel andere provincies wil de provincie ook hier 
voorkomen dat overal windturbines worden geplaatst en 
heeft daarom zeven concentratiegebieden aangewezen. Deze 
bevinden zich vooral bij grootschalige industriegebieden en de 
Zeeuwse infrastructurele werken. Enkele concentratieprojecten 
zijn al gerealiseerd (of vernieuwd) bij de Oosterscheldekering 
(Neeltje Jans), in het Sloegebied bij Vlissingen, bij de Kreekrak-
sluizen/Schelde Rijnkanaal en rond het kanaal Gent-Terneuzen 
(Koegorspolder). Nieuw worden de locatie Krammersluizen en 
windpark Bouwdokken in de buurt van Neeltje Jans.

Naast de grootschalige locaties kunnen nog beperkt windpro-
jecten worden gerealiseerd op enkele andere, zogenaamde 
‘overige‘ locaties, vooral wanneer sprake is van vervanging door 
grotere turbines. Dit zijn locaties die al in ontwikkeling waren 
op het moment dat besloten werd tot het concentratiebeleid 
in 2012. Op alle andere bestaande locaties is opschaling en 
uitbreiding niet toegestaan; alleen de bestaande rechten op 
deze locaties worden gerespecteerd. Maatwerk ten aanzien 
van maximaal toegestane masthoogtes, rotordiameters en 

aantal te plaatsen turbines wordt bepaald door 
de betreffende gemeentes.

In 2020 moet er in Zeeland 570,5 MW aan wind
vermogen beschikbaar zijn, zo is afge spro ken 
met het Rijk. Dat lijkt geen onover komelijke 
doelstelling voor deze zeer windrijke en relatief 
dunbevolkte provincie, zeker als je het vergelijkt 
met de streefgetallen in de andere provincies. 

Toch moet ook Zeeland nog serieus aan de bak 
om in de buurt van de doel stelling te komen. 
Volgens de monitor ‘Wind op Land 2016’ van 
RVO is het realistisch dat Zeeland tot 526 MW 
windvermogen gaat komen. De overige mega
watts zullen waarschijnlijk wat later gerealiseerd 
worden, aldus RVO. 

Werkzaamheden bij Windpark Krammer 
Foto: Menno Mulder 
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De mogelijkheid voor kleine windturbines op gebouwen en 
turbines met een tiphoogte tot 20 meter is ook een zaak van de 
Zeeuwse gemeenten. Aangezien deze turbines vermogen op-
leveren dat is bedoeld voor energieopwekking achter de meter, 
tellen ze niet mee bij het realiseren van de provinciale doelstel-
ling voor windenergie.

Zeeuwse projecten van e-Connection
Een van de eerste commerciële ontwikkelaars in Zeeland was 
E-Connection. Samen met de Triodosbank heeft dit bedrijf sinds 
begin jaren negentig in enkele joint ventures windprojecten 

in Zeeland gerealiseerd. Verschillende daarvan hebben in de 
tussentijd alweer een retrofit ondergaan, waardoor met minder 
turbines meer elektriciteit kan worden geleverd. Zo beheert 
E-Connection windpark Neeltje Jans (vier Vestas V90 turbines), 
windpark Vlissingen (zeven Vestas V29 turbines), windpark 
Jacoba  haven (drie Vestas V90 turbines), windpark Kapelle 
Schore (twee Vestas V27 turbines, windpark Roompotsluis 
(vier Vestas  V90 turbines) en windpark Roggeplaat (vier Enercon 
E82 turbines).

Het jongste project van E-Connection in Zeeland is windpark 
Bouw dokken, gelegen bij Neeltje Jans. De bouwdokken zijn 
gemaakt om de pijlers van de Oosterschelde kering te kunnen 

maken. De wind turbines komen op de dijken rond die voor-
malige bouwdokken en de bouw ervan is deze maanden 

bezig. Dit project bestaat uit acht (later nog één extra) 
Enercon turbines van 4,2 MW.

E-Connection is voor dit project een samenwerking 
aangegaan met coöperatie Zeeuwind, die voor 25 pro-
cent eigenaar wordt. Bijzonder aan dit project is dat er 
samen met Rijkswaterstaat, Het Zeeuwse Landschap, 
Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde 

naast de plannen voor het windpark ook veel ruimte 
voor natuur is gecreëerd. Zo is er een broedeiland 
voor visdieven aangelegd en is er een hoogwater-
vluchtplaats gemaakt. Ook wordt vanuit dit project 
het toerisme en educatie gestimuleerd, onder 

andere door de bijdrage aan een wandelpad langs 
Neeltje Jans, de herinrichting van de getijdenpoelen en 

voorlichtingen op scholen. De verwachting is dat het park 
in 2018 gaat produceren.

Zeeuwind
Zeeuwind is een van de oudste windcoöperaties van Nederland 
en bestaat dit jaar 30 jaar. Dat heuglijke feit wordt dit najaar 

gevierd, en daar is met alle lopende projecten – ook met 

Windpark Bouwdokken bij Neeltje Jans
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zonne-energie timmert Zeeuwind aan de weg - en een gestaag 
groeiend ledental, alle reden toe. De coöperatie leeft meer 
dan ooit. In de projectenstroom is mooi de ontwikkeling van 
windenergie in Nederland vanaf eind jaren tachtig te zien. De 
coöperatie begon met kleine, soms zelfs solitaire turbines, en 
kon steeds grotere projecten aan. Ook heeft de coöperatie al 
veel ervaring opgedaan met opschaling van projecten en ver-
koop van turbines.

De eerste turbines plaatste Zeeuwind bij Bath, een mooi rijtje 
van drie Lagerweys van 75 kW. Daarna volgden er nog vele, 
zoals bijvoorbeeld bij Borssele, Dreischor en Goese Sas. In de 
loop van de tijd zijn diverse turbines, zoals gezegd, vervangen 
of weggehaald als er geen goede mogelijkheden voor renovatie 
waren. Op de website van Zeeuwind staat de reactie van omwo-
nenden op het afscheid van de turbine bij Goese Sas: ‘het icoon 
van Het Sas is verdwenen!’ Verschillende turbines zijn na reno-
vatie voor een tweede leven naar Ierland verscheept.

De lijnopstellingen volgen in Zeeland uiteraard veelal de dijken 
en dammen. Een prachtig voorbeeld is windpark Kats bij de 
kop van de Zeelandbrug met drie Vestas V90 turbines . Dit park 
is voor 50 procent in handen van Camperwind, een BV waar 
enkele lokale agrariërs in zitten.

Zeeuwind heeft op het moment ook nieuwe projecten om han-
den: de vervanging van één van de twee turbines van windpark 
Olaz Compostering en windpark Krammer. Verder is Zeeuwind 
betrokken bij het eerdergenoemde windpark Bouwdokken.

Het project Olaz Compostering draaide met twee Vestas V47 
turbines al 16 jaar en was toe aan vervanging. Vanwege de 
beperkingen op die locatie was het vooralsnog alleen mogelijk 
om een van de twee turbines te vervangen; dat is nu project 
Polenweg met een Enercon E70. Deze turbine zal dit najaar 
gaan produceren. De andere, oude turbine blijft voorlopig 
doordraaien.

Windpark Krammer
Met windpark Krammer heeft Zeeuwind een zeer ambitieus en 
omvangrijk project opgezet, samen met de naburige coöperatie 
Deltawind. Dat is werkelijk een huzarenstukje voor beide coö-
peraties; een groot park rond de Krammersluizen, waar jaren 
voorbereiding aan vooraf is gegaan met overleggen met alle 
stakeholders en met een zoektocht naar partners en bouwers. 
Ook dit project wordt in een natuurgebied gebouwd. Daarom is 
samen met natuurorganisaties gekeken wat de beste opstel-
lingen zouden zijn die flora en fauna zo min mogelijk negatief 
beïnvloeden.

Beide coöperaties hebben samen 51 procent van de aandelen 
in eigendom, fabrikant Enercon 49 procent. Het project valt 
binnen de Rijkscoördinatieregeling waardoor de diverse ruimte-
lijke procedures en vergunningen sneller doorlopen konden 
worden. Het projectteam voor dit grote project bestaat uit 
experts van beide coöperaties en enkele externe experts. Afge-
lopen voorjaar werd financial close bereikt met vier banken. 

De bouw is nu volop bezig. Er worden 34 windturbines op en 
rondom de Krammersluizen geplaatst met een totaal opgesteld 
vermogen van 102 MW. De stroom gaat via een 13 kilometer 
lange kabel naar Middelharnis. Die kabelverbinding is inmid-
dels aangelegd en de bouw van alle fundaties vordert snel. De 
eerste gondels en rotorbladen zijn gehesen en gaan in oktober 
de testfase in. Google, Philips, AkzoNobel en DSM gaan stroom 
afnemen van het park.

Windpark Krammer wordt vooralsnog het grootste burgerwind-
park van Nederland, met een directe achterban van 4000 leden 
van Deltawind en Zeeuwind. Ook voor de werkgelegenheid is 
het windpark goed; er werken 2000 mensen aan het project. 
Dit project levert met ruim 100 MW een belang rijke bijdrage 
aan de Zeeuwse doelstelling voor windenergie.

Gebied van de Krammersluizen waar windpark 
Krammer verrijst. Foto: Sky Pictures

Meer informatie over windenergiebeleid vindt u via de volgende link: 
https://www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/windenergie
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