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Solidwinds is een onafhankelijk technisch adviesbureau dat zich richt op windenergieprojecten.
Door specifieke kennis en ervaring biedt Solidwinds haar opdrachtgevers heldere antwoorden op
vragen over bijvoorbeeld selectie van projectlocaties, lokaal windaanbod, het opzetten van een
windmeetcampagne, windturbineselectie, parkontwerp, opbrengst, parkoptimalisatie, geluid,
slagschaduw en landschapsvisualisaties.
Solidwinds beoordeelt daarnaast windmeetcampagnes en (financierings-) P50/P90 windstudies van
andere partijen en is gespecialiseerd in het verantwoord en optimaal benutten van incomplete of
beschadigde winddata.
Solidwinds opereert onder gunstige condities en tarieven door te kiezen voor een kleine,
doeltreffende organisatie en een groot extern netwerk. Solidwinds streeft naar de kernwaarden
kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit tijdens al haar activiteiten.
Voor meer informatie over Solidwinds, diensten en portfolio, zie www.solidwinds.com.

Dominique Deen
Solidwinds
Toernooiveld 200
6525 EC, Nijmegen
Nederland
T: +31 (0)6 832 17 832
E: dominique.deen@solidwinds.com
W: www.solidwinds.com
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1

Inleiding

Windenergie-initiatief Wind voor Buren is voornemens twee turbines te realiseren te gemeente Hof
van Twente, provincie Overijssel. Het turbinetype is nog niet definitief, in onderhavige studie
worden berekeningen uitgevoerd voor 2 x Vestas V150, met een nominaal generatorvermogen van
4.2 MW en een ashoogte van 135 m.
Namens samenwerkende partij Pure Energie heeft Dhr. Jelle de Waart Solidwinds verzocht een
indicatieve lange termijn opbrengstberekening uit te voeren.
Het betreft hier nadrukkelijk een indicatieve opbrengstberekening, aangezien op de projectsite nog
geen windmetingen uitgevoerd zijn en ook geen productiedata van nabijgelegen turbines
voorhanden zijn. De studie is daarom gebaseerd op modeldata. Er zal een (LIDAR)
windmeetcampagne op de projectlocatie worden uitgevoerd.
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2

Project informatie en data invoer

2.1 Beschrijving van het project en de project locatie
De projectsite Wind voor Buren is gelegen ten zuidwesten van de plaats Borne, grenzend aan de
rijksweg A35. De vooralsnog beoogde turbines bestaan uit 2 x Vestas V150, met een nominaal
generatorvermogen van 4.2 MW en een ashoogte van 135 m.
Vanaf ca. 500 m ten NO van de projectsite bevindt zicht bebouwing van de plaats Borne, vanaf ca. 2,2
km ten ZO bevindt zich bebouwing van Hengelo en vanaf ca. 3,0 km ten ZW bevindt zich bebouwing
behorend tot de woonkern van Delden. Ten Z-ZW, grenzend aan de site bevindt zich bebost gebied
over een afstand van ca. 2,5 km. Ten W, grenzend aan de site bevindt zich bebossing over een
afstand van c. 5,0 km.
Overig gebied rondom de site kan gekenmerkt worden als agrarisch gebied met verspreid
woonkernen van beperkte grootte. Er bevinden zich geen andere (1 MW+) turbines, of obstakels van
significante hoogte in de omgeving van de site. De oppervlakteruwheid is gemiddeld, met een
equivalente ruwheidsklasse van 2,1, corresponderend met een ruwheidslengte van 0,11 m.
Een overzicht van de kenmerken en positie van de beoogde turbine is weergegeven in tabel 1.
Een overzicht van de locatie van de projectsite en positie van de turbine is weergegeven in figuur 1a
en 1b.

Tabel 1: Overzicht kenmerken en positie turbine
Nr. Turbinetype
(merk, type,
gen. vermogen
(MW))
1
2
1)

RotorX 1)
diameter

Vestas V150 (4.2)
Vestas V150 (4.2)

[m]
150
150

[m]
246.892
247.277

Y 1)

Basishoogte
(absoluut)

Ashoogte
(maaiveld)

Tiphoogte
(maaiveld)

[m]
478.527
478.269

[m] (a.s.l.)
15,5
15,0

[m] (a.g.l.)
135
135

[m] (a.g.l.)
210
210

Coördinatensteldel: Rijksdriehoeksstelsel (RD/NAP 2008)
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Figuur 1a: Projectlocatie WP Wind voor Buren (rood).

Figuur 1b: Beoogde turbineposities WP Wind voor Buren (2 x Vestas V150 4.2 MW @ 135 m
ashoogte, rood, genummerd).
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2.2 Beschrijving van orografische data
Voor het invoeren van geografische hoogtedata wordt SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
data toegepast, ingeladen en geëvalueerd met behulp van softwarepakket WindPRO versie 3.3.274.
[1]

2.3 Beschrijving van ruwheidsdata
Voor het invoeren van geografische oppervlakteruwheid wordt Corine Land Cover (CLC 2018) online
ruwheidsdata toegepast, ingeladen en geëvalueerd met behulp van softwarepakket WindPRO versie
3.3.274. [2]

2.4 Beschrijving van obstakels
In de directe omgeving van de site bevinden zich geen relevante obstakels van significante hoogte.

2.5 Beschrijving en evaluatie van meteorologische data
Voor het genereren van een windstatistiek voor o.a. opbrengstberekeningen wordt idealiter
windmeetdata op de site over een minimale periode van een aansluitend jaar geanalyseerd. Indien
gemeten winddata op de site, noch productiedata (tijdseries) van nabijgelegen windturbines (WT’s)
beschikbaar is, kan gebruik gemaakt worden van modeldata en/of meteorologische meetdata van
bijvoorbeeld het KNMI. [3],[4]
Voor dit project wordt gebruik gemaakt van KNMI-KNW modeldata op een hoogte van 150 m,
betrokken van een gridpunt op ca. 400 m van het centrum van de projectsite. De modeldata wordt
modelmatig teruggeschaald naar de lokale ashoogte van 135 m d.m.v. het WAsP rekenmodel, versie
12.4.42. Dit model is onderdeel van het softwarepakket WindPRO v. 3.3.274.
Voor een toelichting op de toegepaste modeldata wordt verwezen naar bijlage A.
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3

Lange termijn opbrengstvoorspelling

3.1 Lange termijn windstatistiek
De toegepaste winddata beschrijft reeds een meerjarige periode (29 jaar) en wordt daarom zonder
lange termijn correctie toegepast als basis voor een lange termijn windstatistiek. Een lange termijn
jaargemiddelde windsnelheid, gemiddeld over beide turbineposities, op ashoogte (135 m) van 7,34
m/s wordt vastgesteld. De jaargemiddelde luchtdichtheid op de site wordt bepaald aan de hand van
lange termijn meteostation data (meteostation Twente) en bedraagt voor de turbinepositie op
ashoogte 1,229 kg/m3. Deze luchtdichtheid bedraagt 100,3 % van de standaard luchtdichtheid van
1,225 kg/m3.
Tabel 2 geeft een opsomming van resulterende lange termijn Weibull factoren (A,k) en
jaargemiddelde windsnelheid op ashoogte van 135 m, voor turbinepositie 1. Figuur 2 geeft de
berekende lange termijn Weibull verdeling en windroos weer voor een hoogte van 135 m, voor
turbinepositie 1.

Tabel 2: Berekende Weibull factoren (A,k) voor ashoogte 135 m en turbinepositie 1.

1)

Periode

Ashoogte

(jaar)
29 (’90-‘18)

[m]
135

Jaargemiddelde
windsnelheid 1)
[m/s]
7,36

Weibull A-factor 1)

Weibull k-factor 1)

[m/s]
8,27

2,705

Jaargemiddelde waarde op ashoogte (34,5 m) op turbinepositie, zonder parkeffect.

Figuur 2: Berekende lange termijn Weibull verdeling en windroos op turbinepositie 1 en ashoogte
van 135 m, o.b.v. KNMI-KNW modeldata.
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3.2 Vaste verliezen
Met vaste verliezen worden die verliezen aangemerkt, welke met redelijke zekerheid ingeschat
kunnen worden aan de hand van (algemene) operationele gegevens, fabrikantspecificaties en evt.
mitigatieberekeningen. Vaste verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door beperkte
turbinebeschikbaarheid (storingen), gepland onderhoud, bladvervuiling, kabel- en
transformatorverliezen en eventueel toegepaste mitigerende maatregelen (geluid, slagschaduw,
fauna, sectormanagement, leveringsvoorwaarden). Vaste verliezen treden op naast de zgn.
parkverliezen, welke veroorzaakt worden door remmende werking op de wind tussen de turbines
onderling. Tabel 3 geeft een overzicht van de voorspelde vaste verliezen.

Rapport REP20200408RAEv1.2

10 / 39

Tabel 3: Voorspelde vaste verliezen in % and factor, gecategoriseerd per groep, voor turbine type
Vestas V150 4.2 MW op 135 m ashoogte.
Categorie

Verlies
(%)

Factor
[-]

Toelichting

N.v.t.
0,000

N.v.t.
1,00000

Apart berekend: per turbine
Niet verwacht in huidige fase

2,500
0,000
0,005

0,97500
1,00000
0,99995

Aanname o.b.v. statistiek
Niet verwacht in huidige fase
O.b.v. studie Netbeheer Nederland [5]

1,000

0,99000

Hysterese (cut-out WS)
Vertikale stromingscomponent
Groep 4: Elektrische verliezen
Elektrische verliezen

0,010
0,000

0,99990
1,00000

Aanname: totaal voor bladvervuiling en
ijsaangroei
Aanname: 1 h/a periode
Niet verwacht op specifieke site

1,000

0,99000

Eigen verbruik
Groep 5: Omgeving
Prestatiedaling t.g.v. bladvervuiling
Prestatiedaling t.g.v. ijsaangroei
Stilstand t.g.v.ijsaangroei,
blikseminslag, hagel, etc.
Extreem hoge en lage temperatuur
Toegang site en force majeure
Bomengroei of -kap
Groep 6: Mitigatie
Wind sector management
Wind sector management (T-ser.)
Net curtailment en ramp-rate
PPA mitigatie
Geluid
Slagschaduw
Vogels
Vleermuizen
Groep 7: Overig
TOTAAL VERLIEZEN

0,100

0,99900

Aanname voor verlies kabels en
transformator
Aanname voor yaw, pitch en control

0,000
0,000
0,000

1,00000
1,00000
1,00000

Aanname: in PV curve afname
Aanname: in PV curve afname
Niet verwacht op specifieke site

0,000
0,000
0,000

1,00000
1,00000
1,00000

Niet verwacht op specifieke site
Niet verwacht op specifieke site
Niet verwacht

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,550

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
0,95449

Niet verwacht
Niet verwacht
Niet verwacht
Niet verwacht
Niet behandeld in huidige fase
Niet behandeld in huidige fase
Niet behandeld in huidige fase
Niet behandeld in huidige fase
Niet behandeld in huidige fase
N.b. optelling d.m.v. factorisatie

Groep 1: Park effect
Park effect, alle WTG’s
Toekomstig park effect
Groep 2: Beschikbaarheid
Turbine beschikbaarheid
Balance of plant (BOP, substation)
Beschikbaarheid net
Groep 3: Turbine prestatie
PV curve afname
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3.3 Resultaat berekening lange termijn opbrengst
Een lange termijn opbrengstberekening wordt uitgevoerd op basis van de berekende lange termijn
windstatistiek, vaste verliezen en de specificaties van de beoogde Vestas V150 4.2 MW turbine, zie
bijlage B. Een gedetailleerd overzicht van de opbrengstberekening, evenals de uit de
fabrikantspecificaties overgenomen vermogenscurve van de Vestas V150 4.2 MW, wordt
weergegeven in bijlage C.
Resultaten van de opbrengstberekening worden weergegeven in tabel 4 en 5.

Tabel 4: Resultaten lange termijn opbrengstberekeningen, AEP P50 (indicatief)
WT type en configuratie
@ ashoogte

2 x Vestas V150 4.2 MW @
135 m

Windsnelheid
(@ ashoogte,
berekend, LT,
gemiddeld)

Opbrengst
(BRUTO AEP)
(LT)

Opbrengst
(PARK AEP)
(LT)

Opbrengst
(NETTO AEP, P50)
(LT) (indicatie)

[m/s] 1)

[MWh/a] 2)

[MWh/a] 3)

[MWh/a] 4)

7,34

36.128

35.326

33.701

1)

Parkgemiddelde windsnelheid op ashoogte
Berekende bruto jaarlijkse elektriciteitsproductie, zonder park effect, zonder vaste verliezen, indicatief
3)
Berekende bruto jaarlijkse elektriciteitsproductie, met park effect, zonder vaste verliezen, indicatief
4)
Berekende netto jaarlijkse elektriciteitsproductie als AEP P50, met evt. park effect, met vaste verliezen,
indicatief
2)

Tabel 5: Resultaten vaste verliezen, parkeffect en AEP P50 (indicatief)
WT type en configuratie
@ ashoogte

2 x Vestas V150 4.2 MW @
135 m

Vaste
verliezen

Park
efficiëntie

Cap.
Factor
(CF)

Vollasturen
(FLH)

Opbrengst
(NETTO AEP, P50)
(LT) (indicatie)

(%)

(%)

(%) 1)

[h/a] 1)

[MWh/a] 2)

4,6

97,8

45,8

4.012

33.701

1)

Op basis van 4,6 % vaste verliezen
Berekende indicatieve netto jaarlijkse elektriciteitsproductie als AEP P50, met evt. park effect, met vaste
verliezen, indicatief
2)
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4

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat voor het totaal van twee Vestas V150 4.2 MW turbines op 135 m ashoogte
bij een berekende langjarig jaargemiddelde windsnelheid van 7,34 m/s en voorspelde vaste verliezen
van 4,6 %, de indicatieve voorspelde netto jaarlijkse elektriciteitsproductie 33.701 MWh/a bedraagt,
met een overschrijdingskans van 50 % (AEP P50). Het corresponderend aantal vollasturen bedraagt
4.012, welke overeenkomt met een capaciteitsfactor van 45,8 %.
Opgemerkt wordt dat lokale (LIDAR) windmetingen op de projectsite uitgevoerd zullen worden,
resulterend in nauwkeurigere windsnelheidswaarden en opbrengstvoorspelling.
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Bijlage A:

Verklaring van gebruikte databron(nen) en
hun oorsprong

KNMI-KNW:
De KNMI-KNW (KNMI- KNMI Noordzee Windatlas) dataset is een windatlas welke gegenereerd is met
behulp van het HARMONIE mesoschaal model en ERA-interim data voor meteorologische
grenscondities. De windschering is gekalibreerd met behulp van data van de 200 m hoge Cabauw
meetmast. De dataset beslaat een periode van 35+ jaar, lopend vanaf 1979 tot heden. De dataset
beslaat een gebied bestaand uit Nederlands vasteland en aangrenzende Noordzee. De spatiale
resolutie bedraagt 2,5 km. De dataset is ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut (KNMI) en is vrijgegeven voor het publieke domein volgens een gratis en open licentie, CCO
1.0.
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