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1. Basiskennis Wind-energie 

 

Waar komt wind vandaan ? 
Alle duurzame energie (met uitzondering van getijden en geometrische energie) en zelfs de 

energie in fossiele brandstoffen, komt uiteindelijk van de zon. De zon straalt per uur 

174.423.000.000.000 kilowattuur energie naar de aarde. De aarde ontvangt dus 1,74 x 10 watt 

macht. Ongeveer 1 tot 2 procent van de energie van de zon wordt omgezet in windenergie. 

Dat is ongeveer 50 tot 100 keer meer dan de energie die omgezet wordt in biomassa door alle 

planten op aarde. 

 

Figuur 1 Temperature on earth 

Temperatuur verschillen gedreven luchtcirculatie 

De regio’s rond de evenaar op de 0 breedtegraad worden meer verwarmd door de zon dan de 

rest van de wereld. Deze hete gebieden zijn op deze infraroodfoto aangegeven in de warme 

kleuren rood, oranje en geel. Hete lucht is lichter dan koude lucht en deze zal stijgen tot 

ongeveer 10 KM hoogte en zal zich verspreiden over het noorden en zuiden. Als de aarde niet 

zou draaien, dan zal de lucht op de polen gewoon weer zinken en terugkeren naar de evenaar. 

De Coriolis kracht 

Aangezien de hele wereld draait, wordt elke beweging op het noordelijk halfrond afgebogen 

naar rechts en op het zuidelijk halfrond wordt elke beweging afgebogen naar links. Deze 

schijnbare buigkracht staat bekend als de Coriolis kracht (vernoemd naar de Franse 

wiskundige Gaspard Gustave Coiriolis, 1792 – 1843). 
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Globe Wind 

De Corioliskracht beïnvloedt de wind op de hele aarde. De wind stijgt op van de evenaar en 

beweegt naar Noord en Zuid in de hogere luchtlagen van de atmosfeer. Op ongeveer 

30 breedtegraad voorkomt de Corioliskracht dat de wind zich veel verder kan verplaatsen. Op 

deze breedtegraad is een hoog drukgebied, zodat de lucht weer naar beneden begint te zinken. 

Omdat de wind opstijgt vanaf de evenaar, ontstaat daar een laag drukgebied en zal op de 

hoogte van het maaiveld weer lucht aantrekken van het Noorden en het Zuiden. Op de polen 

zal er een hoge druk ontstaan als gevolg van de afkoeling van de lucht.  Met de buigende 

krachten van de Corioliskracht in ons achterhoofd komen wij tot de volgende algemene 

resultaten wat betreft de heersende windrichtingen. 

De grootte van de atmosfeer is schromelijk overdreven in de afbeelding hiernaast. In 

werkelijkheid is de sfeer 10 KM dik, dat wil zeggen 1/1200 van de diameter van de 

wereldbol. Dit deel is beter bekend als de troposfeer. De windrichtingen zijn belangrijk voor 

het plaatsen van windturbines, maar ook de plaatselijke geografie die van invloed kan zijn op 

de algemene resultaten in de bovenste tabel. 

Voor een complete uitleg omtrent globale wind (in het Engels):  

http://www.artinaid.com/2013/04/major-wind-currents-in-the-earths-troposphere/ 

Voor animaties over wind: 

http://www.keesfloor.nl/weerkunde/2algcirc/2algcirc.htm 

 

Oppervlakte wind 
In de luchtlaag (100 m) aan de oppervlakte van de aarde zijn vele invloeden van toepassing. 

Niet alleen de Corioliskracht maar ook de oppervlakteruwheid en andere belemmeringen die 

uiteindelijk het rendement van een windturbine bepalen. 

Lokale wind 

Er zijn verschillende plaatsen in de wereld die hun eigen weer-, en windkarakteristieken 

hebben. Meestal ontstaat dat door het plaatselijke landschap (geografie). Zo geven 

berggebieden interessante weerpatronen. Een voorbeeld is de vallei van de wind die zijn 

oorsprong vindt van op het zuiden gerichte hellingen in het noordelijke deel van het zuidelijk 

halfrond. Wanneer de hellingen en de omliggende lucht wordt verwarmd en de dichtheid van 

de lucht afneemt, zal de lucht opstijgen over het oppervlak van de hellingen. ‘s Nachts zal de 

wind afkoelen en een neerwaartse beweging maken. Dit natuurlijke verschijnsel kan een zeer 

sterke (canyon) wind veroorzaken. Voorbeelden zijn de Föhn in de Alpen in Europa, de 

Chinook in de Rocky Mountains, de Zonda in de Andes, de Mistral in de Rhône vallei, en de 

Sirocco uit de Sahara. 
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2. De ideale locatie 
Als je op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld op het terrein van een school) een windturbine 

wil plaatsen, bijvoorbeeld een UWT, is het belangrijk om te weten hoeveel energie de 

windturbine zou kunnen leveren. Hiervoor moet je eerst weten hoe de omstandigheden zijn op 

het terrein waar je de windturbine gaat plaatsen en op de specifieke plaats waar de 

windturbine komt te staan. 

2.1 Locatie in kaart brengen 

In het vooronderzoek ga je daarom eerst de locatie in kaart brengen. Je let hierbij op de 

volgende punten: 

1. Uit welke richting komt de wind? 

2. Is er verstoring uit die windrichting? 

2.2 De windroos 

Je zal ooit wel gemerkt hebben dat de stormachtige winden meestal uit dezelfde richting 

komen en de wat minder harde winden uit andere richtingen komen. Om dit in kaart te 

brengen wordt gebruik gemaakt van een windroos. Een windroos kan getekend worden op 

basis van meteorologische observaties van windsnelheden en windrichtingen. 

Deze windroos verdeelt de horizon in 12 

sectoren van 30 graden, waarvan de buitenste 

radius van de brede secties de relatieve 

frequentie van de twaalf windrichtingen, 

aangeven in procenten van de tijd dat de wind 

in elke sectie waait. De smallere sectie geeft 

dezelfde informatie maar dan vermenigvuldigd 

met de gemiddelde windsnelheid van elke 

richting. Het resultaat is dat het genormaliseerd 

is tot 100 %. Dit vertelt ons hoeveel elke sectie 

gemiddeld bijdraagt aan de windsnelheden van 

de locatie.  

De kleur van de staven geeft aan welke 

windsnelheid het betreft. Hoe donkerder de 

kleur, hoe hoger de windsnelheid. 

Een windroos geeft je dus verschillende 

soorten informatie. De relatieve windsnelheid en frequentie vanuit 12 richtingen. De langste 

staven geven aan dat vanuit deze richting het vaakst de wind komt. Uit figuur 3 kan je 

opmaken dat de meeste wind uit zuidwestelijke richting komt.  

2.3 Windroos variëteit 

Een windroos kan sterk variëren per locatie en is eigenlijk een soort van meteorologische 

vingerafdruk van een locatie. Bovenstaand plaatje laat een windroos zien van Caen 150 km 

ten noorden van Brest. Ondanks dat de primaire windrichting hetzelfde is, namelijk zuid/west, 

zie je ook dat de andere windrichtingen nihil zijn. Daar hoeft dus amper rekening mee 

gehouden te worden op deze locatie 

  

Figuur 2 Windroos 
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2.4 Het gebruik van de windroos 

De windroos is natuurlijk heel handig om de plaats van een windturbine te bepalen. Het 

vertelt ons waar de primaire windrichting vandaan komt en zo is het logisch dat je juist uit die 

richting geen windruwheid wilt hebben (gebouwen, bergen, bossen of andere obstakels). 

Volgens het bovenstaande plaatje is de primaire windrichting zuid/west en hoef je bij de 

andere windrichtingen je niet druk te maken over de landschapruwheid (2.7).  

2.5 Windroos maken 
Voor Nederland: http://www.knmi.nl/samenw/hydra/cgi-bin/freqtab.cgi 

2.6 Verstoring 

Als je goed in beeld hebt wat gedurende het jaar de windsnelheden en windrichtingen zijn op 

een locatie, kun je op zoek gaan naar een plaats voor de windturbine op het terrein. Belangrijk 

is hierbij dat als het waait de windturbine zoveel mogelijk wind vangt. Er moeten daarom 

geen obstakels in de directe omgeving van de windturbine staan, die de wind ter plaatse van 

de windturbine kunnen afzwakken. Dit soort obstakels noem je ook wel verstoringen, omdat 

ze de stroming van de wind verstoren. Dit kunnen bijvoorbeeld hoge bomen zijn of 

gebouwen. 

2.7 Landschapruwheid 
Hoog boven de begane grond, op een hoogte van ongeveer 1 kilometer boven het oppervlak 

van de aarde, wordt de wind nauwelijks beïnvloed. 

In de onderste lagen van de atmosfeer wordt de wind beïnvloed door wrijving tegen het 

oppervlak van de aarde, waardoor windsnelheden beïnvloed worden. In de windenergiesector 

wordt er onderscheid gemaakt tussen ruwheid van het terrein, belemmeringen en de invloed 

van terreincontouren, die ook wel de orografie van het gebied wordt genoemd. We zullen te 

maken krijgen met orografie wanneer we onderzoek doen naar zogenaamde snelheid- en, 

speedup effecten, tunneleffecten en heuveleffecten. 

2.8 Ruwheid 

In het algemeen kan men aannemen dat hoe ruwer het aardoppervlak is hoe meer de wind 

wordt vertraagd. Bossen en grote steden vertragen de wind natuurlijk aanzienlijk terwijl 

landingsbanen op vliegvelden minder van invloed zijn op de wind. Wateroppervlakten zijn 

nog gladder dan de betonnen bulderbanen, maar daarentegen zullen struiken en heesters de 

wind al aanzienlijk vertragen. 

 

  

http://www.knmi.nl/samenw/hydra/cgi-bin/freqtab.cgi
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Experiment 1 
De opdracht luidt: Bepaal voor een terrein de optimale plaats waar de windturbine het meeste gaat 

opbrengen. Je gaat drie mogelijke plekken bepalen. Dit ga je in de volgende stappen doen. 

1. Theoretisch bepalen door middel van Internet en Google Maps (Google Earth) op welke drie 

plekken de turbine het meeste gaat opbrengen. 

2. In de praktijk, op locatie de locaties controleren. (Kloppen de verstoringen nog?) 

3. Door windmeters te plaatsen en over een bepaalde tijd en de gemiddelde windsnelheid te 

meten. 

 

Theoretisch bepalen 

 Maak voor het terrein een windroos. Zoek hierbij het dichtstbijzijnde meetstation en draai de 

windroos uit.  

 Zoek het terrein op via Google Maps / Google Earth.  

 Combineer deze met elkaar (let op dat je de windrichtingen gelijk houdt) zodat je kan 

bepalen op welke plekken de windturbine de meeste wind gaat ontvangen. 

 Bepaal met het pinnetje drie mogelijke locaties voor de turbines. 

 Print de plattegrond, de pinnen en de windroos (figuur 4 is een voorbeeld). 

 

 
Figuur 3 Three locations on a map 
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In de praktijk 
Nu gaan we de theorie in de praktijk bekijken. Print de plattegrond die in het vorige deel gemaakt is. 

Dit zijn jouw uitgangsposities. 

 Bezoek de locatie. 

 Bepaal waar de jij turbine A wil plaatsen en bezoek deze plek. 

 Bepaal waar het noorden is. 

 Houd de windroos naar het noorden en kijk of de lange staven op de windroos (bij het 

voorbeeld zuid/west) inderdaad vrij uitzicht hebben.  

 Als het verschuiven van jouw optimale plek nodig is om beter zicht te hebben, moet je deze 

verschuiving uitvoeren.  

 Indien de locatie veranderd is, moet je dit op de plattegrond beschrijven. 

 Voer deze stappen voor alle drie de locaties uit. 

 

Meten 
Meter is weten en daarom gaan we met de anemometers de gemiddelde windsnelheid over een 

bepaalde periode meten. De duur van deze periode moet voldoende lang zijn om een objectieve 

meting te kunnen uitvoeren. Een aantal minuten tot maximaal een uur is aan te raden. 

 Plaats een statief op locatie A. 

 Monteer de anemometer (zie figuur 8). 

 Bepaal waar de wind op dit moment vandaan komt (dit kan je doen door een natte vinger in 

de lucht te steken).  

 Bepaal met behulp van het kompas de windrichting en noteer deze in tabel 1. 

 Plaats de anemometer richting de wind. 

 Reset de anemometer zodat hij bij nul begint. 

 Stel de anemometer in zodat hij de gemiddelde windsnelheid en de maximum windsnelheid  

gaat meten. (Zie de handleiding van de anemometer) 

 Zet het statief op maximale hoogte. 

 Herhaal deze stappen voor alle drie de locaties 

!  Optimale meetresultaten behaal je als de metingen exact op hetzelfde moment gestart en  

gestopt worden. Hiervoor is een groep van minimaal drie leerlingen nodig om de  

anemometers tegelijk te starten en te stoppen. Plaats eerst de meters en zet ze tegelijk aan.  

 Wacht totdat meettijd voorbij is. 

 Lees de anemometer op locatie A uit en vul deze waarde in de tabel in (tabel 1) 

 Demonteer de meetopstelling. 

 Doe dit voor alle drie de meetopstellingen. 

 

Windrichting :  

 

Meetopstelling Gemiddelde windsnelheid Maximale windsnelheid 

A m/s m/s 

B m/s m/s 

C m/s m/s 

Tabel 1, meetgegevens op verschillende locaties 
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Concluderen 
Uit de meetgegevens kan je aflezen welke locatie de hoogste gemiddelde windsnelheid heeft. Deze 

locatie is voor deze windrichting het meest optimaal. Als je het theoretische deel goed hebt 

uitgevoerd, zal meetopstelling A de hoogste gemiddelde windsnelheid hebben gemeten. 

 

 

 

3. Windhoogte 
Volgens het gezegde ‘hoge bomen vangen 

veel wind’ zou de windkracht afhankelijk zijn 

van de hoogte waarop dit gemeten wordt. Dit 

verklaart meteen waarom grote windturbines 

op hoge masten geplaatst worden. Hoe hoger 

de windsnelheid, hoe meer kracht de wind 

heeft en hoe meer energie de windturbine zal 

opleveren. Een hogere mast is duurder. De 

producent van windturbines zal een juiste 

verhouding tussen de hoogte en de 

opbrengst proberen te vinden. 

Volgens figuur 5 zou de wind logaritmisch 

met de hoogte toenemen. De windsnelheid is 

met een logaritmische windprofiel te bepalen.  

Met dit experiment gaan we zelf op verschillende hoogten meten en indien gewenst kan hier een 

eigen grafiek van getekend worden.  

 

  

Figuur 4 Windspeed at height 
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Experiment 2 
 Zoek in de omgeving een gebouw waar het mogelijk is om op verschillende hoogtes een 

anemometer te plaatsen.  

 Plaats op de begaande grond het eerste statief.  

 Monteer de anemometer (zie figuur 8). 

 Bepaal waar de wind op dit moment vandaan komt (dit kan je doen door een natte vinger in 

de lucht te steken).  

 Plaats de anemometer richting de wind. 

 Reset de anemometer zodat hij bij nul begint. 

 Stel de anemometer in zodat hij de gemiddelde windsnelheid en de maximum windsnelheid  

gaat meten. (zie de handleiding van de anemometer) 

 Zet het statief op maximale hoogte.  

 Bepaal de hoogte van de anemometer (vanaf de grond gemeten) en noteer deze in tabel 2. 

 Herhaal deze stappen voor verschillende hoogten. 

!  Optimale meetresultaten behaal je als de metingen exact op hetzelfde moment gestart en  

gestopt worden. Hiervoor is een groep van minimaal drie leerlingen nodig om de  

anemometers tegelijk te starten en te stoppen. Plaats eerst de meters en zet ze tegelijk aan.  

 Wacht totdat de meettijd voorbij is. 

 Lees de anemometer op locatie A uit en vul deze waarde in bij tabel 2. 

 Demonteer de meetopstelling. 

 Doe dit voor alle drie de meetopstellingen. 

 Indien gewenst, maak met behulp van Excel een grafiek van deze metingen. 

 Vergelijk deze grafiek met die van figuur 5. 

 

Windrichting :  

 

Hoogte Gemiddelde windsnelheid Maximale windsnelheid 

m m/s m/s 

m m/s m/s 

m m/s m/s 
Tabel 2, meetgegevens op verschillende hoogten 

 

Conclusie 

 Klopt het dat de windsnelheid hoger wordt naarmate de hoogte toeneemt? 

 Is het een logaritmische verhouding? 

 Is de grafiek vergelijkbaar met de grafiek 5? 
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4. Materialen 
De kosten voor het aanschaffen van de materialen die nodig zijn voor dit experiment. 
 
Slim inkopen spaart kosten. 
 
3 x Anemometer (€ 40,- each)    € 120,- 
3 x stands for photo camera (€ 30,- each)  €   90,- 
                 ----------- 
Total        € 300,-   
 
 
Een cub-anemometer (figuur 7) is beter voor het meten van windsnelheden uit verschillende 
richtingen. Deze meters zijn veel duurder.  
 
 

5. Instructie voor studenten 
 Let wel op dat je de anemometers niet onbeheerd achterlaat. 

 Als de wind veel draait, is het meten met een anemometer met wieken niet mogelijk. Je zal 
dan met een cup-anemometer moeten meten zodat de wind van alle richtingen wordt 
gemeten. 

      

Figuur 5 wieken-anemometer Figuur 6 cub-anemometer 

 Let bij het meten van de wind op ongewenste verstoringen. Denk bij het meten eraan dat de 
wind vrij spel heeft. Plaats de anemometer nooit in een nis, dichtbij een muur of in nabijheid 
van andere wind verstorende objecten. 

 Wees altijd zuinig en zorgvuldig op meetapparatuur. Dit voorkomt schade en onnauwkeurige 
metingen. 
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6. Instructies voor de docent (tips) 
 Zoek voor jouw land een website waarmee een windroos gemaakt kan worden. Zet deze 

website in het lijstje bij 2.5 zodat leerlingen deze kunnen gebruiken. 

 Meten van wind kan alleen als er ook wind is. Maak gebruik van een winderige dag. 

 Zorg ervoor dat leerlingen de anemometer makkelijk op het statief kunnen plaatsen. Het kan 

provisorisch met tirewraps of tape maar voor professionele montage zal hier een beugel voor 

gemaakt moeten worden. In figuur 8 is één van de mogelijkheden te zien.  

 Voor de beste meting is het raadzaam om de leerlingen in groepen van minimaal drie 
personen te verdelen. Hierdoor is simultaan meten mogelijk. Deze geeft het meest 
objectieve meetresultaat. 

 Sommige anemometers hebben een shutdowntijd. Dit betekent dat ze na een verloop van 

tijd uit gaan. Als dit het geval is, kan deze tijd gebruikt worden als meetperiode.  

 

   
 

Figuur 7 Gemonteerde anemometer 

    
 


