Dankzij de dijken
Maatschappelijk verantwoord innoveren

Nederlandse kennis en
ervaring met wind, water en
dijken samengevoegd tot
een unieke ontwikkeling.

Dankij de dijken is innovatief en kansrijk
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Begrippenlijst
Waterkering

Ashoogte

Waterkeringen beschermen ons land tegen water. Nederland
heeft ruim 3.700 km aan waterkeringen. Naast natuurlijke
keringen, zoals duinen, zijn er bijna 1.500 aangelegde keringen:
dijken, dammen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen.
De functie is niet voor iedere kering gelijk: de eisen aan de
waterveiligheid kunnen daarom per kering verschillen.

De ashoogte van een windturbine geeft weer op welke hoogte
de as zich bevindt waaraan de bladen zijn bevestigd. Hoger in
de lucht is meer wind, windturbines met een grote ashoogte
brengen dus meer op. De huidige windturbines hebben een
ashoogte van 80 tot 135 meter.

Primaire kering

De tiphoogte van een windturbine geeft de maximale hoogte
weer die de tip van de bladen kan bereiken. Dit is de ashoogte
met daarbij opgeteld de lengte van het blad.

Primaire waterkeringen beschermen ons land tegen buitenwater
uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het
IJssel- en Markermeer. De primaire keringen zijn de belangrijkste
keringen om Nederland droog te houden. Deze keringen kennen
dan ook de zwaarste eisen als het om waterveiligheid gaat.

Green Deal Energie
De Unie van Waterschappen heeft met de Rijksoverheid haar
afspraken uit het Energieakkoord uitgewerkt in een Green Deal
Energie. In het Energieakkoord is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor minstens 40 procent voorzien in de eigen
energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie.

Natura 2000
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk
streeft naar behoud en herstel van de biodiversiteit. Niet alleen
ter bescherming van gebieden (habitats), maar ook als bijdrage
aan soortenbescherming.

Tiphoogte

Inleiding

Rotordiameter

Mooie toekomst
voor wind en water!
Nederland stapt van fossiele brandstoffen over op schone energiebronnen om klimaatverandering en de daaruit
voortvloeiende zeespiegelstijging tegen te gaan. Naast
bijvoorbeeld zonne-energie, biomassa, aardwarmte en
getijdenenergie is windenergie daarbij - zowel op zee als
op land - een onmisbare bron van energie.

De rotordiameter van een windturbine geeft de diameter weer
van de cirkel die de bladen beschrijven. Dit is tweemaal de
lengte van de bladen, en de as. Voor de rotor geldt: hoe groter
de rotor, hoe meer energie de windturbine kan opwekken. De
huidige windturbines hebben een rotordiameter van 90 tot 140
meter. De ashoogte en de rotordiameter bepalen de potentiële
opbrengst.

Windturbines en (primaire) keringen zijn een innovatieve
en aantrekkelijke combinatie waarmee wordt voortgeborduurd op de eeuwenoude Hollandse expertise op het
gebied van water- en windmanagement. Zo leveren we
een bijdrage aan de energiedoelstellingen en aan de betaalbaarheid van primaire keringen. Tegelijkertijd kunnen
we de overlast voor de omgeving beperken. Natuurlijk
roept de combinatie ook vragen op: hoe zit het met de
waterveiligheid? En wat zijn de gevolgen voor de fauna in
bijvoorbeeld de kustgebieden?

Verweking
Eén van de mogelijke faalmechanismen van een dijk. Trillingen
kunnen onder meer tot verweking leiden. Doordat de waterspanning toeneemt, verliest het korrelskelet in de kering haar samenhang, waardoor delen van de kering kunnen wegzakken.

Faalmechanismen
Dijken kunnen om verschillende redenen bezwijken. Deze redenen
noemen we faalmechanismen. Als een activiteit te veel invloed
heeft op deze faalmechanismen, zijn maatregelen nodig om de
waterveiligheid te borgen. Dit kan door de oorzaak van het negatieve effect op het faalmechanisme weg te nemen (voorkomen),
of door de kering op andere wijze te verstevigen om het effect
teniet te doen (genezen).

Graag geven we in deze brochure meer informatie over
onze unieke aanpak. In goede samenspraak met experts
en beleidsmedewerkers heeft innogy unieke kennis en
inzichten opgedaan. Hiermee zijn wij tot de conclusie
gekomen dat windturbines op primaire keringen technisch gezien mogelijk zijn. We verheugen ons er nu op
om dit initiatief te gaan realiseren op de Oostpolderdijk
bij Eemshaven, met oog voor de omgeving. En wat ons
betreft blijft het hier niet bij. We nodigen iedereen uit de
handschoen samen met ons op te pakken en dit concept
verder uit te rollen!

Dynamische belasting
Doordat de windturbine krachten ondervindt van de wind,
veroorzaakt hij trillingen. Dit gebeurt zowel in stilstand als bij
beweging. Deze trillingen werken door op de ondergrond en kunnen invloed hebben op de waterkerende functie van de kering.
Praktijkmetingen, door Fugro in opdracht van innogy uitgevoerd,
wijzen uit dat deze trillingen in de ondergrond snel uitdempen
maar niet helemaal voorkomen kunnen worden. Goede berekeningen en modelleringen zijn belangrijk. Dit vraagt om maatwerk
voor iedere locatie.

Statische belasting
Alleen al doordat een windturbine op de kering staat, oefent hij
druk uit op de kering. Dit kan een negatief effect hebben en goed
onderzoek is daarom belangrijk. Het is van belang om het totale
gewicht van de turbine zoveel mogelijk te beperken.
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Waarom wind
op onze keringen?
Primaire keringen hebben als functie het water te keren. Door functionaliteiten slim te combineren kunnen we bijvoorbeeld al parkeergarages in een dijk maken. En innogy gaat nu ook
windturbines op primaire keringen plaatsen.
De behoefte aan multifunctioneel gebruik van de keringen neemt
onder meer toe door:
• d
 e stijgende zeespiegel en het bijbehorende kostenaspect
voor aanpassingen en onderhoud van de keringen;
• schaarser wordende beschikbare ruimte in Nederland;
• landelijke en provinciale doelstellingen voor de realisatie van
wind op land;
• Green Deal Energie, voor 40% verduurzaming van waterkeringbeheerders in 2020;
• toegenomen kennis en ervaring over waterkeringen.

voor windturbines in primaire keringen. Het hebben van zo’n leidraad is geen noodzaak voor de beoordeling van zo’n vergunningaanvraag. Wel biedt het de vergunningverlener duidelijkheid, en
kan eenduidig de impact op waterveiligheid beoordeeld worden.
Een leidraad ondersteunt daarmee een verdere uitrol. Uiteindelijk
is het ontwerp voor iedere kering maatwerk. Uitgangspunt voor
innogy is dat vanuit dat het ontwerp een negatief effect op
de waterveiligheid ‘voorkomt’, in plaats van ‘geneest’.

Windturbines op primaire keringen:
hoe dan?

Een windturbine op een primaire kering vraagt een andere voorbereiding dan een windturbine op bijvoorbeeld landbouwgrond. De
turbine zorgt namelijk voor een statische en dynamische belasting
op de ondergrond en dit kan een risico vormen voor de waterkerende functie van de kering. Normaal gesproken bestaat de
fundatie van een windturbine uit heipalen die tientallen meters
de grond in gaan. Voor het functioneren van een waterkering is
dit vaak geen ideale oplossing, omdat de heipalen door meerdere
lagen van een kering kunnen gaan. Dit kan leiden tot een grotere
kans op falen van de waterkering. Een oplossing ligt in een fundatie die veel dichter bij de opbouw en functie van de waterkering
zelf ligt, en mogelijk zelfs bijdraagt aan de waterveiligheid. Hiermee
kunnen we voorkomen dat de windturbine en haar fundatie een
negatief effect hebben op de waterveiligheid. Bovendien sluit een
fundatie die integraal in de kering verweven is, beter aan bij de levensduur van de kering, en in mindere mate bij die van de windturbine. Het heeft de voorkeur dat de fundatie na de levensduur van
de windturbine (20 tot 30 jaar) niet verwijderd hoeft te worden.
Vanaf 2012 voert innogy samen met Arcadis, Deltares en Fugro
zorgvuldig onderzoek uit naar de mogelijkheden van windturbines
in primaire keringen. Met de opgedane kennis en inzichten, doorgerekende ontwerpen van diverse fundatie-alternatieven en positief
advies van dijkexperts is voor innogy de tijd rijp voor uitvoering
van dit concept: Windpark Oostpolderdijk.

Maatwerk voor iedere kering
Voor Windpark Oostpolderdijk is in de eerste helft van 2017 het
ontwerp tot in detail uitgewerkt. De ervaringen en kennis uit
dit project kunnen input vormen voor de ontwikkeling van een
leidraad voor waterkeringbeheerders bij de vergunningverlening
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Voordelen van windturbines op
zeedijken
• (Zee)keringen zijn energierijke locaties met bijna
offshore windcondities, die tot een hoge opbrengst
leiden per geïnstalleerde MW.
• Effecten op de omgeving zijn beperkt vanwege de
relatief grote afstand tot omwonenden.
• De windturbines kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de waterschappen.
• De jaarlijkse grondvergoeding voor de turbines draagt
bij aan een betaalbare waterveiligheid en kan van
invloed zijn op de hoogte van de waterschapsbelastingen.
• Werkgelegenheid in de regio: leveranciers vestigen
zich (tijdelijk) in de regio en werken zoveel mogelijk
samen met lokale bedrijven.

Primaire keringen hebben als functie het
water te keren. Door functionaliteiten slim
te combineren kunnen we echter ook
windturbines op primaire keringen plaatsen.

Op langere termijn vergroot dit concept
onze landelijke kennis en ervaringen
met water- en windmanagement, waar
we als Nederland internationaal ons
voordeel mee kunnen doen.

• Op langere termijn vergroot het onze landelijke kennis
en ervaringen met water- en windmanagement, waar
we als Nederland internationaal ons voordeel mee
kunnen doen.
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Bouwen op een dijk
Het project op de Oostpolderdijk maakt onderdeel uit van de dijkverzwaring die vanaf 2017
wordt uitgevoerd voor de gehele kering van Eemshaven tot Delfzijl. Oostpolderdijk maakt daar
aan de noordzijde onderdeel van uit. Waterschap Noorderzijlvest heeft de werkzaamheden
voor de dijkversterking middels het concept van Design & Construct aan een aannemersconsortium gegund.
Diverse meekoppelprojecten, waaronder het windpark, worden
parallel hieraan – en waar mogelijk gecombineerd – voorbereid en
uitgevoerd. Het is in deze fase van de detailengineering voor de
fundaties, maar ook voor de toegangswegen en eventuele opstelplaatsen, nog niet bekend hoe de Oostpolderdijk versterkt wordt.
In een iteratief proces wordt in overleg met partijen gezocht naar
de optimale totaaloplossing. Omdat de kering niet breed is, zullen
de materialen via de noordzijde, ‘just in time’, naar de bouwlocatie
gebracht worden. De vrachtwagens zullen vervolgens aan de zuidzijde de kering weer verlaten.

Ruimte voor de wind

Dijken zijn erg interessant voor windenergie. Een turbine op een
dijk combineert de best beschikbare vrijwel offshore windcondities met relatief lage kosten van onshore wind. Op land zijn
bijvoorbeeld de logistieke kosten lager dan op zee. Er komt echter
nog wel het nodige kijken bij het bouwen van een windturbine op
een waterkering.

Beperkte ruimte

Bij de bouw van een windturbine wordt meestal gebruik gemaakt van een kraanopstelplaats, vanwaar een kraan de diverse
onderdelen van de windturbine omhoog hijst en de windturbine
opbouwt. Ook tijdens groot onderhoud kan het zijn dat de kraan
tijdens de operationele fase van de windturbine nodig is. Veel waterkeringen zijn vanwege de afmetingen en de opbouw minder tot
niet geschikt voor een kraanopstelplaats. In samenwerking met
diverse marktpartijen heeft innogy mogelijkheden gevonden om
zonder of met beperkte aanpassingen aan de dijk tot constructie
en groot onderhoud van de windturbine te komen. Ook de aanvoer
van de materialen is hierin meegenomen. De onderdelen zullen
voor zover mogelijk op het laatste moment aangevoerd en direct
geassembleerd worden (‘just in time’).

Belemmering of een kans?

De aanvoer en de bouw van de windturbine vraagt om maatwerk
in het geval van waterkeringen. innogy heeft concepten uitgewerkt om hier goed mee om te kunnen gaan, rekening houdend
met de waterkeringen, waterveiligheid en de heersende windcondities. Dit vraagt om innovaties en aanvullende studies. Het
mogelijk maken van bouwen op locaties met zeer beperkte ruimte
biedt echter ook weer andere kansen. Niet alleen waterkeringen,
ook andere locaties worden zo bereikbaar voor de ontwikkeling
van windenergie. innogy ervaart deze restrictie in beschikbare
ruimte op waterkeringen dan ook als een kans, en niet als een
belemmering.

Meer dan wind

Dijken zijn erg interessant voor windenergie.
Een turbine op een dijk combineert de best
beschikbare vrijwel offshore windcondities
met relatief lage kosten van onshore.

Waterkeringen lenen zich ook goed voor andere vormen van duurzame energie. Denk aan zonne-energie, veel keringen lenen zich
goed hiervoor. Ook hierin heeft innogy veel ervaring. In de energietransitie zetten we alle zeilen bij om een duurzamere toekomst te
creëren.
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Welke impact
hebben windturbines
op primaire keringen
op de omgeving?

Net als bij ieder windproject heeft ook dit concept een impact op de omgeving. In het geval
van omwonenden kan de impact veelal beperkt blijven. De primaire keringen vormen op veel
plaatsen de laatste grens tussen land en water en hebben daardoor al snel een grotere afstand
tot omwonenden. Als het gaat om de beleving van het geluid en slagschaduw zijn de effecten
dan ook minimaal.

Passerende trekvogels

Primaire keringen kennen wel andersoortige ‘buren’. Bij de
Eemshaven hebben we bijvoorbeeld te maken met veel trekvogels die in het voor- en najaar de Eemshaven passeren, en
de waterkering als een van de referenties in het landschap
benutten. In opdracht van innogy hebben Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga hier jarenlang onderzoek
verricht naar de effecten van windturbines op de primaire
keringen op vogels en vleermuizen. Dit heeft ons veel kennis
en inzicht gegeven over het gedrag van deze dieren. Ook de
natuur- en milieu organisaties zijn bij deze studies betrokken.

Goede balans

Omdat bij het project op de Oostpolderdijk bij Eemshaven
de natuurwaardes zo’n belangrijke rol spelen, zijn we met natuur- en milieuorganisaties in overleg gegaan om te zoeken
naar een goede balans tussen het opwekken van duurzame
energie enerzijds, en het beperken van de effecten op vogels en vleermuizen anderzijds. Want ook al is de afstand tot
omwonenden groot, goed naoberschap strekt zich uit naar
alle ‘buren’.

Energie-efficiency

Ook energie-efficiency is onderzocht als milieuaspect. Vanwege de veelal uitstekende windcondities op waterkeringen
is de opbrengst per windturbine hoger dan gemiddeld. Met
windturbines op de keringen zijn er dus minder windturbines
nodig om dezelfde hoeveelheid duurzame energie op te
kunnen wekken!

Maatwerk

Foto: Bureau Waardenburg

Iedere locatie en iedere waterkering is uniek. De rode draad
in de aanpak van innogy is dat we een goede relatie nastreven met onze omgeving. Of in de omgeving nu omwonenden, vogels, vleermuizen of anderen onze buren zijn, goed
naoberschap staat bij innogy voorop.
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Vanwege de uitstekende
windcondities op
waterkeringen is de
opbrengst per windturbine
hoger dan gemiddeld.

De primaire keringen vormen op veel
plaatsen de grens tussen land en
water en hebben daardoor een grotere
mogelijke afstand tot omwonenden.
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Waterveiligheid
boven alles!
Zorg voor veilige keringen is de belangrijkste
taak van waterschappen. Zij stellen dan ook
terecht als harde voorwaarde dat de kering niet
mag falen door de installatie, het gebruik of de
ontmanteling van de windturbines. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft geadviseerd over waterveiligheid in combinatie met
windturbines, en heeft eind 2014 een positief
advies gegeven voor de aanpak van Windpark
Oostpolderdijk.

Iedere locatie en iedere kering is anders. Hierdoor is voor iedere specifieke locatie zorgvuldig
onderzoek nodig naar de faalkansbegroting.
Dat wil zeggen: in welke mate heeft een
project, rekening houdend met alle mogelijke
faalmechanismen, een negatief effect op de
waterveiligheid? Past dit binnen de normen, of
moeten we maatregelen treffen, zoals een aangepast ontwerp? Dit gebeurt in nauw overleg
met waterkeringbeheerders en experts op het
gebied van watermanagement, windturbinefundaties, logistiek en constructie.

Nieuwe inzichten door
onderzoek

Windpark Oostpolderdijk:
extra maatregelen

Waterveiligheid heeft ook voor innogy de
hoogste prioriteit. innogy heeft sinds 2012
diepgaand onderzoek laten uitvoeren naar de
impact van windturbines op een (primaire)
kering en de waterveiligheid. Experts van Fugro,
Arcadis en Deltares hebben gekeken naar
verschillende bovengrondse en ondergrondse
calamiteiten die van invloed kunnen zijn op de
veiligheid van de dijk. In onderstaande tabel
worden deze calamiteiten toegelicht.

Invloed

Gebeurtenis

Toelichting

Bovengronds

Bladbreuk

Een rotorblad breekt af en wordt (gedeeltelijk) weggeworpen

Mastbreuk

De mast (inclusief gondel en rotor) valt om

Gondelval

De gondel stort neer

Vallen van kleine
onderdelen

Kleine onderdelen vallen van de turbine af

Trilling

De windturbine beweegt door de kracht van de wind langzaam heen
en weer. Trillingen kunnen uiteindelijk onder meer tot verweking leiden

Verweking

Doordat de waterspanning toeneemt, verliest het korrelskelet in de
kering haar samenhang, waardoor delen van de kering kunnen
wegzakken

Belasting
door aanleg,
onderhoud en
demontage

Tijdens de realisatie van de turbines kunnen grote belastingen
optreden die ondergronds doorwerken

Ondergronds
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Illustratie van modellering van de impact van de
trillingen van de windturbine op de waterkering.

Na onderzoek is de conclusie bij Windpark
Oostpolderdijk dat we de turbines kunnen realiseren. Afhankelijk van de uiteindelijke oplossing
kan het zijn dat extra maatregelen nodig zijn
om de waterveiligheid te garanderen. Deze
maatregelen moeten vooral de ondergrondse
invloed van de windturbines compenseren.
Denk aan het plaatsen van een damwand tussen de windturbine en de kruin of de teen van
de dijk. Met deze maatregel is de constructie
sterk genoeg om de gevolgen van de hogere
zeespiegel en - in Groningen ook van belang een aardbeving te weerstaan. Ideaal is echter
een fundatie die de lijnen en functie van de
kering volgt en mogelijk zelfs bijdraagt aan de
waterkerende functie. Hiermee voorkomen we
een negatief effect in zijn geheel. Voor iedere
kering is dit maatwerk, en op uiteenlopende
locaties kunnen we tot verschillende ontwerpen komen. De kennis en inzichten bij Windpark
Oostpolderdijk geven innogy en haar partners
de flexibiliteit om iedere situatie efficiënt te
beoordelen en tot een ideale maatwerkoplossing te komen.

De dijk mag niet falen
door de installatie, het
gebruik of de ontmanteling
van de windturbines.

Experts van Fugro, Arcadis
en Deltares onderzochten
onder meer trillings- en
waterspanningen en
(maatwerk)funderingen
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Windturbines op
primaire keringen: dat
zet zoden aan de dijk!

meer informatie
Projectmanagement:
Martine van Gemert
Rob Smit
Woordvoerder:
Jorrit de Jong
wind.nl@innogy.com
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