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Oe firma Timmermans & Zn, een bedrijf
dat gespecialiseerd is in hardhout en

plaatmaterialen en gevestigd is op het indus-
trieterrein bij Delfzijl, zal medio oktober een
windmolen voor elektriciteitsopwekking in
bedrijf nemen. Voor het drogen van hout is
nl kontinu warmte nodig, verkregen dmv
elektriciteit en gas. Bovendien draaien hier-
voor kontinu ventilatoren. Door dit tame-
lijk gelijkmatige elektriciteitsverbruik komt
de toepassing van een windmolen voor elek-
triciteitsopwekking goed tot zijn recht. De
geproduceerde elektriciteit zal dan nl voor
een groot deel direkt kunnen worden gebruikt
en slechts een gering deel zal als overtollige
stroom aan het openbare net behoeven te
worden geleverd. Uit ekonomische overwe-
gingen is dit aantrekkelijk.

De windmolen waar het om draait is de
door de firma Lagerwey en Van de Loenhorst
ontwikkelde windturbine met een vermo-
gen van 10-15 kW. Afhankelijk van het wind-
regime kan de molen per jaar 30.000-40.000
kWh aan elektriciteit opwekken. Ter verge-
lijking: een Nederlands gezin verbruikt ge-
middeld 3000 kWh per jaar. Met één zo'n
windturbine kunnen dus 10 gezinnen van
stroom worden voorzien. Door opslag van
elektriciteit in akku's te vermijden — bij-
zonder duur en ook weinig efficiënt — wordt
de wind turbine parallel met het openbare
net geschakeld. Daardoor is een volledige
uitwisseling van elektriciteit mogelijk.

Een eerste prototype van deze molen staat
sinds eind juni op het terrein van de Stichting
Energie Anders bij Hoek van Holland proef
te draaien. Met dit tweebladige prototype
zijn enkele problemen gerezen betreffende
de stabiliteit. Lagerwey en Van de Loenhorst
ontwikkelen nu een driebladig type, waar-
mee ze in september op het terrein van het
ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland)

te Petten gaan proefdraaien. Als deze molen
bevredigend funktioneert, zal hij bij de fir-
ma Timmermans in Leeuwarden worden
geplaatst.

De houtdrogerij van Timmermans heeft,
zoals gezegd, enkele gunstige kenmerken wat
betreft het elektriciteitsverbruik. Het bedrijf
verbruikt jaarlijks ongeveer 80.000 kWh met
een dag-en-nacht vrijwel gelijk afnamepa-
troon. Bovendien is het bedrijf, gesitueerd
op het industrieterrein, gunstig gelegen wat
betreft de windsnelheid. Met de nieuw ont-
wikkelde driebladige windturbine hoopt men
op jaarbasis zelfs 40.000 a 50.000 kWh te
kunnen opwekken. Deze jaaropbrengst heeft
men berekend op grond van de windgegevens
van de vliegbasis Leeuwarden. Mede gezien
de gunstige subsidiemogelijkheden in het
kader van de WIR en de gunstige leverings-
voorwaarden van het PEB-Friesland kan
worden gerekend op een ekonomisch ren-
dabele exploitatie.

Dit windmolenprojekt is niet het enige in
het noorden van het land. Bij het bedrijf
"Skylge", een koöperatieve zuivelfabriek
op Terschelling, loopt men ook al enige tijd
met plannen rond om een windturbine van
Lagerwey en Van de Loenhorst te installeren
Hier vormt het gemeentelijke bestemmings-
plan echter een probleem. Bij de firma Tim-
mermans was alleen een bouwvergunning
nodig. Als men zich wat coulant opstelt wat
betreft het bestemmingsplan (de molen
wordt ca 18 m hoog), zal ook de zuivelfa-
briek "Skylge'tot aanschaf van een wind-
turbine kunnen overgaan.
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