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Vanuit de Udense gemeenteraad is gevraagd en toegezegd om een proef te doen met een kleine 
verticale windturbine, die geschikt is om te plaatsen in de bebouwde omgeving (Windwokkel). Voor 
deze proef is een windwokkel geplaatst op de hoek van de Hockeyweg nabij de gemeentewerf. 

Het doel van de proef is om ervaring op te doen met dit type windturbine, de opslag en terug leve-
ring van energie en om lokaal een voorbeeld te laten zien en concrete ervaringen te kunnen delen.

Onderdeel van de proef is dat de geproduceerde energie wordt opgeslagen in accu’s, waardoor de 
energie gebruikt kan worden op momenten van veel energieverbruik op de gemeentewerf. Bv op het 
moment dat de elektrische voertuigen en gereedschappen aan het einde van de werkdag opgeladen 
moeten worden. De geproduceerde energie wordt dus aan de gemeentewerf geleverd. 

Bij aansluiting op accu’s produceert de windwokkel al bij lagere windsnelheden energie, dan bij 
aansluiting direct op het lichtnet (met een omvormer). Aansluiting op accu’s levert dus een hoger 
rendement.

Opbrengst
De mini windturbine zoals geplaatst in Uden levert, afhankelijk van de locatie en bij gemiddelde 
windsnelheden, op jaarbasis tussen 1500 en 4000 kWh. Dit is vergelijkbaar met 5 à 12 zonnepanelen 
(350 wattpiek/WP). De pilot is onder andere bedoeld om inzicht te krijgen in de opbrengst van de 
wokkel op basis van de in Uden heersende windsnelheden. We zullen periodiek de resultaten com-
municeren, maar hebben zeker 1 jaar nodig om een representatief beeld te kunnen geven. Zonne- 
panelen hebben een hoge opbrengst bij mooi weer overdag, de windwokkel produceert als het waait 
ook ’s avonds en ’s nachts energie. Gezien de locatie van Uden en de plaats van de wokkel, zal de 
opbrengst bij ons aan de onderkant van de range zitten.

Groene windenergie wordt veel gelijkmatiger opgewekt als bij zonnepanelen. Minder hoge pieken, 
minder dips en niet gebonden aan daglichturen, maar 24 uur per dag kans op opbrengst.

Alle informatie in deze sheet heeft betrekking op het type windwokkel zoals geplaatst in Uden.

We hebben als samenleving een grote opgave in het verduurzamen van 
onze energie. Deze opgave is onder meer vastgelegd in de Regionale 
Energiestrategie (RES 1.0) en in onze duurzaamheidsagenda. Voor stroom 
richten we ons, naast het zoveel mogelijk volleggen van daken van 
woningen en gebouwen met zonnepanelen, op bewezen technieken zoals 
zonne- en windparken en innovaties die kunnen bijdragen om het doel 
voor 2030 te realiseren.
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Vergunningen
Voor het plaatsen van een windwokkel is een omgevingsvergunning nodig met de activiteit 
'bouwen' en waarschijnlijk ook de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.
In artikel 2 en 3 van bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn regels opgenomen voor het om-
gevingsvergunningvrij bouwen van relatief kleine en simpele bouwwerken. Helaas vallen dit soort 
kleine windturbines hier (nog) niet onder.

Er dient vervolgens aan het bestemmingsplan te worden getoetst. Mogelijk is er een afwijking van 
het bestemmingsplan voor nodig. Dat is echt maatwerk en dient door de stedenbouwkundige beoor-
deeld te worden.

Daarnaast dient het initiatief ook te voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Veel Udense 
woonwijken zijn welstandsvrij.
Op het moment dat op de locatie toch welstand geldt, dan moet het plan voorgelegd worden aan 
de welstandscommissie. Verder moet er ook voldaan worden aan het Bouwbesluit en de constructie.

We onderzoeken of we algemene richtlijnen kunnen geven (bv afstand tot objecten, hoogte, etc.) om 
van tevoren de kans van slagen van een vergunningsprocedure beter in te kunnen schatten. 
Wilt u nu al laten beoordelen of plaatsing van een windwokkel mogelijk is in uw situatie, dan kunt 
een informatieverzoek indienen. Hiervoor zijn vanaf 1 januari 2022 leges verschuldigd (€ 190). 
Meer informatie kunt u vinden op www.uden.nl/www.gemeentemaashorst.nl (vanaf 1 januari 2022).

Aanschaf- en installatiekosten (medio 2021)

Prijs Windwokkel
Windwokkel, compleet     € 5.990,-
• Windwokkel, composiet
• Generator 1.5 kWh 96vac/180rpm
• Controller 2.0 kWh 350vdc
• Operationeel geprogrammeerd
• Voorgemonteerd

Paalconstructie
• Paal gegalvaniseerd 4.00m     € 400,-
• Prefab betonfundering 120x120 1200 kg € 400,-
• Totaal installatie WindWokkel op paal € 500,- 

(exclusief graafwerk, inclusief transportkosten)
 
Omvormers (hybride managers)
• Hybride manager Totaal 48V / 220V € 1.690,-   € 300,-
• Hybride manager Opslag 48V / 220V € 1.490,-
 
AGM accu’s
280Ah 48V 12,5 kWh       € 1800,-
 
Elektrotechnische aansluiting op netwerk gemeentewerf: € 1567,-

Subsidie
Er zijn momenteel geen subsidiemogelijkheden voor deze windwokkel.



Specificaties

Materialen
Windwokkel: composite
Binnenwerk windwokkel: gefreesd aluminium
Paal: gegalvaniseerd staal
Fundering: beton met bewapening

Afmetingen
Hoogte 2.00 m
Diameter 1.00 m
Hoogte generator en verbindingsstuk 0.45 m
Totale hoogte windwokkel 2.45 m
Paalhoogte 4.00 m
Betonblok (fundering) 1.2x1.2x0.25m grondplaat met bevestigingsblok 0.4x0.4x0.8m
Totale hoogte systeem na plaatsing:  6.65 m

Plaatsing van de wokkel op een dak of aan een gevel, stelt eisen aan de constructie ter voorkoming 
van trillingen.

Generator
Type: Permanent magnet generator
Capaciteit: 1.2 kWh bij 180rpm
Max voltage: 96vac (128vdc)
Opstart snelheid: 1.5 ms
Max snelheid: 12 ms (snelheid is electronisch begrensd door controller)

Controller
Type: off grid charge controller
Capaciteit: max 2.0 kWh
Voltage: max 350vdc
MPPT: auto MPPT of zelf instellen
Accu laad specs: 48V met buck en boost function (input wordt omgevormd naar 48V accu lading)
Controller regelt en controleert de generator. Max draaisnelheid, max input power, overload 
protectie, noodstop en acculaad management zijn met diverse variabelen instelbaar.

Hybride manager (geschikt voor aansluiting van meerdere Windwokkels)
Type: on/off grid omvormer voor nieuwe installatie
Capaciteit input: max 5.0 kWh
Capaciteit output: 3.6 kWh
Voltage: 230V
Accu management: 48V
Aansluiten Solar: ja (ca 16 zonnepanelen)
MPPT: auto MPPT of zelf instellen

Store manager (geschikt voor aansluiting van meerdere Windwokkels)
Type: opslagmanager voor bestaande on grid systemen
Capaciteit input: max 5.0 kWh
Capaciteit output: 3.6 kWh
Voltage: 230V
Accu management: 48V
Aansluiten Solar: nee



Geluid
Landelijke geluidsnormen:

LAmax = Maximale geluidsniveau

Geluidsmeting windwokkel (volgens rapportage leverancier)

Meteo omstandigheden:

Temperatuur 4.0 °C
Wind  45 km/h ZZW
Bewolking droog bewolkt

Resultaten:

   LAmax dB(A) LA,lt   
Afstand 2 meter  13.3  13.0
Afstand 5 meter    8.5    8.2
Afstand 10 meter 0    0

Periode 
(uur)

Periode 
(uur)

Periode 
(uur)

Norm dB(A)
07 - 19 19 - 25 23 - 07

LAmax op de gevel van gevoelige 
gebouwen 50 45 40

LAmax in geluidsgevoelige ruimten 
en verblijfsruimte van in- en aan-
pandige gevoelige gebouwen

35 30 25

LAmax op de gevel van gevoelige 
gebouwen 70 65 60

LAmax in geluidsgevoelige ruimten 
en verblijfsruimten van in- en aan-
pandige gevoelige gebouwen

55 50 45
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