
 

 

Jaaroverzicht Windparken Kennemerwind 2017. 

Net als alle andere jaren stonden de Lagerweij molens op windpark Zijpe vaak in storing. De 
winnende storings-smoes was onbalans met 38 keer en windalarm werd tweede met 15 keer. Daarna 
volgde Mutator storing 13 keer, storingen zonder mededeling 9 keer, 3 keer bladhoekrem, 2 keer 
generatortemp en 1 keer de kruizekering storing. Diverse malen moest onderhoudsbedrijf Bettink er 
bij komen om de storing op te heffen. Tijdens de vaste onderhoudsbeurt werd een windmeter 
vervangen, een kruihoekschakelaar hersteld en soms printplaten gewisseld. Een grotere klus was om 
Ken 8 weer te voorzien van een ander werkplateau, die door metaalmoeheid voor de helft los hing. 
Hiervoor werd er met een kraan van 30 ton de kooi van een al stilstaande molen gebruikt. Spannend 
was het toen de monteurs van Bettink eerder in een pittige wind de los hangende kooi om 
veiligheidsredenen naar beneden moesten halen. Er was toen nergens een zware kraan beschikbaar 
en moesten ze het met een minder zware hoogwerker doen. Na drie pogingen, omdat de kraan niet 
dicht genoeg onder de gondel stond, geen rijplaten bij zich hadden en ook niet met z’n tweeën in het 
bakkie konden vanwege de beveiliging, lukte het. Ken 7 staat ook al een tijdje stil omdat vervanging 
van het rotor-pitslager te duur is.  

Op windpark Zijpe is ook de nestor van Burgerbrug actief om het pad onder de molens begaanbaar te 
houden voor alle passanten. Met koudbitumen en kleischelpen probeert Wim Kramer de 
oneffenheden in het pad te bestrijden zodat bewoners en recreanten de kortste weg van 
Burgervlotbrug naar Zijpersluis kunnen nemen.  

Op windpark Burgervlotbrug draaien de Vestas turbines wel goed, al bleef nummer 9 wat achter in 
de opbrengsten. Een maal werd ik gebeld omdat er een molendeur open stond en omdat je voor het 
bezit van een sleutel gediplomeerd moet zijn, dat ik niet ben, moesten er monteurs komen om de 
deur weer af te sluiten. In 2017 ben ik 4 keer gevraagd om te controleren of de wieken van de 
Vestas-turbines vrij van ijs waren zodat ze op afstand weer opgestart konden. De monteurs van 
Vestas hadden in 2016 last van een ram die het gevecht met de servicewagen aan ging omdat hij zijn 
evenbeeld in de spiegelende auto zag, in 2017 werd er een voertuig beschadigd door een van de 
paarden die daar lopen. Zo is er door het jaar genomen aardig wat te doen op de windparken van 
Kennemerwind.  

 

Collega molenaar Jan van Assem uit Camperduin en hulpmolenaar Jan de Maijer hadden geen 
aanvulling op dit verslag. 

 

Piet van Noort (molenaar / ijsdetectieman) 


