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Doel van het onderzoek
● Zijn er bij de winning van windenergie op zee emissies van stoffen 

mogelijk? 
● Wat is daarbij het mogelijke risico en welke (preventieve) 

maatregelen zijn mogelijk?
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Aanpak in twee stappen

1. Uitvoeren quickscan (kans op) emissies van stoffen in de 
verschillende levensfasen

❑ Via literatuur, bestaande LCA’s, interviews experts, … 

tussentijdse presentatie en voorstel vervolgaanpak

2. Afhankelijk van de uitkomsten quickscan zijn er mogelijkheden:
❑ Gericht vervolgonderzoek / risico-analyses met 

handelingsperspectief
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Scope 
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➢ Emissies van 
chemische 
stoffen naar 
milieu  

➢ Exclusief 
broeikasgassen, 
met 
uitzondering 
van SF6



Stappen quick scan
● Inventarisatie: type windturbines, levensloop, materiaalgebruik in 

relatie tot aanwezigheid van stoffen
● Analyse: gebruik (zorgwekkende) stoffen in relatie tot 

gevaareigenschappen en (potentiele) blootstelling
● Expert judgment: Welke levensfase meeste risico op emissies 

(maakt type windturbine , ouderdom…etc uit), 
● Conclusie en aanbevelingen: vervolgonderzoek nodig, zo ja wat 

voor onderzoek?
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Inventarisatie: levensloop windturbines
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1.
opbouw op 
zee  

2. gebruik en
onderhoud

3. 
ontmanteling

4.
recycling / 
afvalfase

5. Substation



Inventarisatie: gebruikte materialen,LCA inzichten
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• LCA’s geven goed inzicht in 
gebruikte materialen voor
turbine

• Tox wordt vaak 
meegenomen; dan gaat het 
met name om emissies bij 
productie van materialen, 
energie en transport. 

• Emissies van de turbine 
onderdelen zelf tijdens 
gebruik of hergebruik 
komen niet terug in de LCA 
studies.

• End-of-life inzichten bij 
turbines op land



LCA inzichten: end-of-life (vestas) 
● Metaalcomponenten uit monomateriaal (e.g. toren) aangenomen

98% gerecycled
● Andere grote componenten zoals generator, tandwielkast, kabels, 

aangenomen 95% gerecycled. 
– Let op: Dit is exclusief de bladen (die zijn slecht recyclebaar)
– Vestas schatting 95% SF6 teruggewonnen bij einde levensduur.
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LIFE CYCLE 
ASSESSMENT OF 
ELECTRICITY 
PRODUCTION FROM AN 
ONSHORE V112-3.3 MW 
WIND PLANT 
(vestas.com)



Analyse: risico?
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Inventarisatie: materiaal en toepassing stoffen

Onderdeel

Materiaal stoffen met 
potentiele
gevaar-
eigenschappen

toepassing

Monopile - Epoxy 
- Cathodische
beschermingsblokken

- Phenolen (PBA/F, 4-
tBP) , microplastics
- Verschillende metalen

- Coating
- Corrosiebescherming

Internals -Hydraulische olie
-isolatiegas

- Additieven
- SF6

- Smeerolie
- Elektrische isolatie

Bladen - Epoxyhars met 
carbon/glassvezel
- Coating 
polyurethane?

- Microplastics - Constructiemateriaal
blad
- Coating

substation - Isolatiegas
- Cathodische
beschermingsblokken

- SF6
- Verschillende metalen

- Elektrische isolatie
- Corrosiebescherming
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Inventarisatie: emissies en levensfase

Onderdeel

Installatie Gebruik en
onderhoud

Ontmant
eling

Recycling 
/ end-of-
life

Monopile - Phenolen (PBA/F, 
4-tBP) 
- Microplastics
- Metalen van cath. 
bescherming

…

Internals - hydraulische
olie

- hydraulische olie
- SF6

- SF6 …

Bladen - PFAS
- Microplastics

... 

substation -(grouting) - SF6
- metalen van cath. 
bescherming

…
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Inventarisatie: 2 typen WoZ-parken
A. Ouder:

– MP+TP systemen vaak bij
oudere turbines; in 
principe land-turbines 
met meer kans op 
emissies

› Gemini (overgang)
› Luchterduinen
› Prinses Amalia 
› Egmond aan Zee 

B. Nieuw:
– MP + secondary steel is 

nieuwer en beter offshore 
design. Bijv. Direct drive 
(geen tandwielkast, 
minder olie-issues)

– Kavel & waterbesluit
geldig
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➢ 2 typen: 
➢ A (ouder)

➢ 4 
parken

➢ B 
(nieuwer) 
➢ de rest 

Analyse: hot spot analyse
1. Opbouw op 
zee 

2. Gebruik en
Onderhoud

3. 
Ontmanteling
(type A)

4. recycling / 
afvalfase
(type …)

- (Grouting 
substation)

- Leaching stoffen
uit coatings (A & 
B)
- (microplastics)
(A & B)

- (SF6) (A & B) - (Nog geen
offshore 
windparken einde
levensduur NL) 

- Erosie bladen
(A & B)

- (Bladen) (A & 
B)

- SF6 (A & B)

- Onderhoud, o.a.
olie voor
tandwielkast, 
(type A)

- Metalen van 
cathodische
bescherming (A)s



Nader bekeken, geen aanknopingspunten vervolg
● Grouting

– Cementvloeistof
Masterflow 9500

– Precieze samenstelling
onduidelijk, maar van 
Masterflow 928 geen
schadelijke emissies naar
het milieu te verwachten.

● Hydraulische olie
– Procedure tegen lekken
– Bijv. Castrol Hyspin AWH-M 32
– Genoemde componenten in olie

volgens SDS niet geclassifeerd
voor milieu
› Weinig milieubelastend

– Additieven evt
› <0,1% (e.g. zinkstabilisatoren)
› Kan gaan om ZZDP (zink

dialkyl(C3-C6)dithiofosfaat): pZZS
wegens PBT
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Nader bekeken, aanknopingspunten vervolg
● Bladen 

– Slijtage door weer
– (End-of-life moeilijkheden)

● Coatings
– Beperkte literatuur, maar emissies van zorgwekkende stoffen aannemelijk

bij monopile coatings 
› Mogelijkheden in samenstelling coating 

● SF6
– Zeer sterk broeikasgas

› Alternatieven waar mogelijk, anders monitoring (banking systeem)
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Monopile coating
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Uitloging stoffen
epoxy / polyurethaan coating:

- Kirchgeorg (2018), zie tabel
- Organic compounds BPA/F, 
- Particulate material (microplastics)

- Bell (2020)
- 4tBP (phenol) uit epoxy 

- 4tBP en BPA zijn ZZS



Turbinebladen
● Erosie gedurende gebruik

– Microplastics/ deeltjes
– PFAS in coating?

● Leading edge protection
– Voorkomt (grotendeels) 

erosie 

● End-of-Life
– Recycling een probleem
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Wind Turbine Blades 
Can’t Be Recycled, So 
They’re Piling Up in 
Landfills - Bloomberg

Repair of wind 
turbine blades: 
Review of 
methods and 
related 
computational 
mechanics 
problems –
ScienceDirect

(10) Polytech 
ELLE® -
Leading Edge 
Protection –
YouTube



SF6 (zwavelhexafluoride)
● SF6 is een isolatiegas voor stroomvonken
● Gebruikt op plekken waar hoog voltage kan ‘overslaan’ 
● Bij windturbines is dat bij zogenaamde circuit-breaks; 

units waarmee het stroomcircuit onderbroken kan
worden (veiligheidseis). 

● Deze units (‘switchgear’) kunnen op verschillende
plekken aanwezig zijn in de turbine, het zijn een soort
‘kasten’. Daarin zit een compartiment met SF6 (of een
vervangend isolatiegas).
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SF6 – nader bekeken
● Artikel waarop nieuwssites

(BBC, NRC, Telegraaf,…) zich
baseren (link, 2018):

● Gebruikt in de energiesector
(‘distribution and transmission’)

● SF6: 22,800 maal sterker
broeikasgas dan CO2

● SF6 emissies stijgen op globale
schaal door aanleg
electriciteitsnetten (m.n. Azie) 
(Simonds et al., 2020)
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https://acp.copernicus.org/articles/20/7271/2020/acp-20-
7271-2020.pdf



SF6 – wind turbines
● Oudere turbines ondervinden waarschijnlijk meer lekkage 
● Nieuwe varianten worden soms al met alternatief gas uitgevoerd 

(bijvoorbeeld GE alternatief gas)
● Geschat verlies (2,6% p/j, IPCC) (industrie schatting 0,1% p/j)
● Turbine, kleinere switchgear, relatief laag voltage, ~6 kg SF6

– Alternatief mogelijk
● Substation groter voltage, groter volume, ~>100 kg SF6

– Alternatief moeilijker
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SF6 - control en alternatieven
● Alternatieven on EU level:

– https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/docs/c_2020_6635_en.
pdf

● Elektriciteitsnet: banking systeem (boekhouding)
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SF6 impact, vergelijking auto’s 
● 1 kg SF6 heeft 22,800 x GWP (global warming potential) van CO2

● 1 kg SF6 → 2736 km met de auto (verbrandingsmotor stoot 112 gram
CO2 / km uit: 0,12*22,800 = 2736)
– IPCC schattiging lekkage: 2,6% per jaar

› 7 kg per turbine, 100 kg per substation
› 773 turbines in Noordzee, 10 substations

● (7 * 773 + 100 * 10) * 0,026 = 167 kg SF6 p/j
– 167 * 2736 = 396,000 km met de auto per jaar

● Gemiddeld rijdt een auto in NL 13,000 km per jaar
● SF6 WoZ GWP eveneel als 30 auto’s per jaar

● IPCC value: IPCC value (2.6% including handling losses and 
malfunctions: final-report-sf6_en.pdf (umweltbundesamt.de)
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Totaal NL:
• 773 turbines
• 10 

substations 



Mogelijke maatregelen
● Nieuwe turbines: voorkom gebruik SF6

– Voor turbines veel ontwikkeling
alternatieven SF6

› (Voor substations nog niet
mogelijk wegens te hoog voltage)

● Bestaande & substations: banking 
system (monitoring)

● Volg ontwikkelingen alternatieven
(e.g. via EU, of F-gassenregulatie)
– Bij aanbesteding bijhouden SF6 in 

bestaand systeem
● Recycling: afvangen en borgen (ook

opnemen in banking system)
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c_2020_6635_en.pdf (europa.eu)



Eerste bevindingen
● Aandachtspunten :

– Mogelijke uitloging ZZS (fenolen) bij MP coatings 
– Deeltjes eroderen van bladen (vezels van constructe / 

coating)
– End-of-life onzekerheden onbekend, vooral bij bladen

› NL circular ideation circular wind report: Modular design and recyclable 
materials needed. 

– SF6
› PM Mogelijke (preventieve) maatregelen & monitoring

– Toekomstige grote substations kunnen tot nieuwe emissies
leiden

– Kans: Circulair wind op zee wordt opgepakt door EzK, o.a.
via TKI WoZ. Er is ook een Circo-track geweest. 

● Voorzorgsprincipe leidend
– Multi-use scenario; e.g. Algenvelden

› voorwaarden coatingsystemen?

– inzetten op alternatief voor SF6 

– Voorkom emissies bij onderhouden bladen 
– Circulair strategie voor WoZ kan emissies helpen voorkomen.
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RWS_Lichtkogel_2020-2_Seaweed.pdf 
(northseafarmers.org)



Transitie circulaire economie: risico of kans?
● Doelstelling NL: circulaire economie 2050 

– 2030 halvering gebruik primaire grondstoffen
● Klimaattransitie (meer windturbines): grote(re) vraag materialen
● End of life windturbines onbekend, vooral bladen
● Aanbeveling:

1. Haak aan bij circulaire transitie, bijv. Circo track, TKI WoZ
2. Vervolgonderzoek End-of-life onzekerheden, m.n. bladen
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Samenvattend

● Er is een kans op emissies van stoffen: monopile coating, 
deeltjes van de bladen, SF6

● Preventieve maatregelen mogelijk: 
– Samenstelling coatings
– Verminderen erosie bladen
– SF6 alternatieven mogelijk voor turbines, monitoring

● Waarschijnlijk grootste impact bij multi-use scenario’s 
– risico-inschatting vergt verder onderzoek.

● Aandacht transitie circulaire economie; 
– End-of-life onzekerheden onbekend, vooral bij bladen
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Doel (kort samengevat): zijn er emissies (of kans op) van 
stoffen, wat is het risico en welke (preventieve) maatregelen 

zijn mogelijk (bij windenergie op zee)



Mogelijk scenario 
inschatting emissies

● Epoxy coatings
– Uitloging chemische stoffen
– (Microplastics) 

● Erosie bladen
– Materiaaldeeltjes
– Eventueel PFAS coating

● Risicoprofiel vast te stellen?
› In kader van multi-use 

scenario’ s (worst-case)
› Beide bronnen (coating & 

bladen) meenemen voor
schatting
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- Gebied: wateroppervlakte ‘onder’ 
het windpark

- Emissie: coatings en bladen
- ‘badkuip model’? 

Vervolgonderzoek multi-use scenario’ s 


