
 

De Turbie 
Een verbeterde windmolen 
 

Je kent ze wel: die grote windmolens met enorme wieken. Er is nu een nieuwe windmolen 
ontworpen - de turbie - die veel voordelen heeft. Hij draait altijd - welke wind er ook waait. 
En hij vraagt ook veel minder onderhoud. Meer weten? Bekijk deze clip. 
  
Wat ben je aan het doen?Ik ben de test Turbie aan het voorbereiden voor zo meteen. Maar 
hij draait niet? Eh, nee, dan moeten we 'm eerst even aan gaan zetten. Maar Martijn, hoe 
kwam je op dit idee? We wouden een windturbine hebben die je in de bebouwde omgeving 
kunt toepassen. Ja, er zijn een paar eisen: hij moet trillingsvrij zijn en hij moet geluidsarm 
zijn.  

We zijn dus gaan kijken van wat voor soort technieken zijn er dan beschikbaar en we 
kwamen vrij snel op een verticale - as turbine. En oude modellen zagen er een beetje uit als 
slagroomkloppertje. En die hadden 2 nadelen: heel veel trillingen en veel geluidsproductie. 
En dat wilden jullie juist niet? En dat willen wij nou net niet. Nee. Toen hebben wij dus 
gekeken van: "waar komen die trillingen en het geluid nou vandaan?". En dat dachten wij te 
begrijpen en daarmee zijn we aan de slag gegaan, en daar is dit ontwerp uiteindelijk 
uitgekomen. 

Maar dit is het klassieke model windmolen hè, zoals we het eigenlijk allemaal kennen?Ja, 
dit is een horizontale windmolen. Maar wij hebben voor onze toepassing niet gekozen voor 
dit soort windturbines. Waarom niet? Onderhoud. Vergt zo'n turbine dan minder 
onderhoud? Turbie is 20 jaar onderhoudsvrij en daarom hebben we maar 2 sluitende delen 
in de turbine zitten en dat zijn de lagers. Hoe zit dat met de techniek?De techniek van de 
turbine zelf? Ja.Nou, dat kan ik je hier een beetje moeilijk laten zien, maar dat kun je mooi 
in de fabriek in Zutphen even gaan bekijken. Okay.  

Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, ik heb begrepen, dat u me kunt vertellen wat dé techniek 
achter de Turbie is. Hij staat altijd goed in de wind, je hebt geen toestanden nodig die 'm zo 
doen draaien.Hij draait altijd? Hij.., hij draait van ongeacht uit welke richting de wind komt, 
hij draait altijd. Maar als de wind plotseling zwaait, wat ie in de bebouwde omgeving nog 
wel eens wil doen trekt zo'n turbine zich daar niets van aan. Het is totaal onverschillig van 
welke kant de wind komt. 


