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Overzicht

• Rol van de ontwikkelaar

• Enkele basisbegrippen

• Waarom offshore wind



Rol van de ontwikkelaar
Wat doet Parkwind?
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Enkele basisbegrippen?



Hoe doen we dit?











Waarom offshore wind?
Veel wind!

vermogen ~ windsnelheid³

windsnelheid +10% = vermogen +33%



Minder obstructies

• Beter windprofiel
• Grotere rotor, kortere toren
• minder NIMBY

Waarom offshore wind?



Veel plaats

• Zeer grote projecten, soms >100 turbines
• Eerste Belgische zones: 399 turbines

Waarom offshore wind?



Veel plaats
Waarom offshore wind?



Hoe groter, hoe beter

Veel kosten zijn vast per turbine, 
en niet variable met vermogen

Dus: hoe groter de turbine, 
hoe economischer

Belwind:   600t MP voor 3MW
NW2: 1200t MP voor 9,5MW

Waarom offshore wind?



Logistiek laat grotere turbines toe

• Ruimte en materialen laten grotere turbines toe
• Zeer grote kraancapaciteit beschikbaar (1500-2000t)
• Geen beperking op transport-afmetingen

Waarom offshore wind?



• Hernieuwbare energie op industriële schaal is mogelijk
• Substantiële bijdrage aan energiemix

Resultaten
Waarom offshore wind?



De toekomst?
Sterke groei

Huidig tempo van installatie: 2-3GW/jaar

Vereiste tempo van installatie: 14GW/jaar 

x5 versnellen!

25   GW    2020
450 GW    2050

x18



DANK U - MERCI
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