
‘Vooruitzichten 
windenergie 
komende vier 
jaar heel gunstig’

Bestuursvoorzitter Lagerwey 
Huib Morelisse (links) en cfo 
Steven Le Poole in de nieuwe 
fabriek in Barneveld. ‘Wij 
verwachten dat we goed 
de Europese markt kunnen 
bedienen.’  FOTO: ROB VOSS VOOR 
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Barneveldse windmolenfabrikant Lagerwey 
sorteert met nieuwe fabriek en Russische 
deal voor op internationale doorbraak

Bert van Dijk en Carel Grol
Barneveld

Meedoen met de grote windmolenbou-
wers als Vestas uit Denemarken en het 
Amerikaanse GE, maar op een slimmere 
manier. Dat is in een notendop het motto 
van de Nederlandse windmolenfabrikant 
Lagerwey. Het Barneveldse bedrijf bestaat 
al decennia, maar is met een jaaromzet van 
ongeveer € 50 mln de start-upfase eigenlijk 
net ontgroeid. Al delen de ambities van La-
gerwey een eigenschap met de windmo-
lens die het produceert: ze zijn torenhoog. 

De Lagerweyfabriek in Barneveld is on-
langs opgeleverd. Een hal van twaalf me-
ter hoog, met bovenloopkranen aan het 
plafond. Op de vloer: manshoge onderde-
len van windturbines, van massief staal, 
met een gewicht van tientallen tonnen. 
Verspreid over het oppervlak ligt ‘de bin-
nenkant’ van de turbine. Assen, lagers, een 
kolossale generator. Alles groot en zwaar.

Hier in Barneveld assembleert Lager-
wey de grote onderdelen, zoals de gene-
rator. Die is vergelijkbaar met een dyna-
mo op een fiets. De generator is de motor 
van de windturbine, op basis van een door 
Henk Lagerweij ontwikkelde technologie. 
De naamgever van het bedrijf bedacht een 
manier waarop de bladen van de molen 
de generator niet via tandwielen aandrij-

Nieuwe fabriek  
Barneveldse fabriek is 
gefinancierd met 
crowdfunding
Winnende technologie 
Lagerwey-molens 
worden modulair 
opgebouwd
Offshore 
Bedrijf ziet ook 
mogelijkheden in 
offshorewindenergie

ven, maar via de zogenoemde ‘direct dri-
ve’-technologie. Dat scheelt bewegende 
onderdelen en is dus minder storingsge-
voelig.

Gemiddeld elke twee weken maakt La-
gerwey een windturbine. De grote onder-
delen wegen tientallen tonnen. Afhanke-
lijk van het type turbine komt daar nog een 
wiekenstel met een diameter van 82 me-
ter tot 136 meter bij, dat ook weer duizen-
den kilo’s weegt. Die wiekenstellen worden 
net als de toren elders gemaakt en komen 
nooit aan in Barneveld.

De daadwerkelijke bouw van een wind-
molen gebeurt op locatie. De holle mast 
van een Lagerweyturbine bestaat uit staal-
platen van slechts twee centimeter dik. 
Toch is dat sterk genoeg om tienduizen-
den kilo’s te torsen. Het ‘opgeroldpapier- 
principe’ wordt dat genoemd in Barneveld, 
naar een opgerold A4’tje, dat ook heel ste-
vig is. 

De generator en diens metalen omhul-
sel — nacelle, in windjargon —worden met 
kranen geïnstalleerd op een stalen mast. 
Op ruim honderd meter hoog schroeven 
monteurs het gevaarte in elkaar.

Recent lanceerde het bedrijf in de 
Eemshaven de hoogste windmolen van Ne-
derland. Met een mast van ruim 130 me-
ter hoog en een tiphoogte van bijna 200 
meter, is de 4,5 Megawatt L136 het para-
depaardje van het bedrijf. Daarmee moet 
Lagerwey de wereld veroveren en de con-
currentie aangaan met Vestas en GE, be-
drijven die vele malen groter zijn.

Dat lijkt op het eerste gezicht misschien 
op bravoure. En toch, wie goed kijkt, ont-
dekt dat windmolens helemaal niet zo veel 
op elkaar lijken. En daar denkt Lagerwey 
het te kunnen winnen van de concurren-
tie. Zo worden de Lagerwey-molens mo-
dulair gebouwd. De mast wordt niet in een 
keer neergezet, maar ter plaatse in elkaar 
gezet door plaatstalen modules in elkaar 
te schroeven en op elkaar te stapelen. Die 
modules worden per standaard vrachtwa-
gen aangeleverd, wat de kosten sterk drukt. 

Met een zelfklimmende kraan kunnen 
de masten ook relatief eenvoudig worden 
opgebouwd, ook op moeilijk bereikbare 
plekken, zo claimt het bedrijf. Bovendien 

hebben windmolens een beperkte levens-
duur. En dan is een modulair gebouwde 
mast een stuk eenvoudiger af te breken 
dan een betonnen mast. ’Je houdt ook een 
goede tweedehands waarde over, vergele-
ken met bijvoorbeeld een windmolen met 
een betonnen mast’, zegt financieel direc-
teur Steven Le Poole in een gesprek op het 
hoofdkantoor in Barneveld.

‘Als je een windmolen koopt, moet je 
naar de totale turbinekosten kijken’, zegt 
bestuursvoorzitter Huib Morelisse van La-
gerwey. ‘Het gaat niet alleen om de prijs 
van de turbine zelf, maar ook om de kosten 
van transport, onderhoud, bouw en sloop.’ 

Vooralsnog worden de windmolens van 
Lagerwey uitsluitend op land gebruikt, on-
der andere in Nederland, België en Fin-
land, maar Morelisse zegt dat het bedrijf 
ook naar de aantrekkelijke en snelgroeien-
de offshoremarkt aan het kijken is. Mee-
doen in grote consortia om tenders op de 
Noordzee te winnen is nog een stap te ver, 
omdat daarvoor bankgaranties van € 1 mrd 
of meer moeten worden afgegeven. Lager-
wey is echter in gesprek met andere par-
tijen om te kijken welke rol het kan spe-
len. ‘De druk om kosten te besparen bij 
offshorewind is enorm’, zegt Morelisse. 
‘Onze technologie, zoals de opbouw van de 
mast met de zelfklimmende kraan, kun je 
daar heel goed voor gebruiken.’ 

De huidige ogenschijnlijke voorspoed 

van Lagerwey staat in schril contrast met 
het verleden. Twee keer ging het bedrijf al 
failliet. Maar volgens Morelisse is dat goed 
uit te leggen. ‘We waren een Hollands be-
drijf op de Hollandse markt die op slot ging 
door overheidsbeleid. En als je dan niet ge-
diversifieerd bent, tsja.’ 

Nu zijn de vooruitzichten beter, mede  
door het klimaatakkoord in Parijs. ‘Kamp 
(minister Henk Kamp van Economische 
Zaken, red.) heeft een superbeleid gevoerd. 
Ik denk dat de komende vier jaar de rand-
voorwaarden heel gunstig zijn’, meent Mo-
relisse. 

En dus durft Lagerwey ook weer te inves-
teren. Voor de financiering van de nieuwe 
fabriek in Barneveld haalden Morelisse en 
Le Poole geld op via crowdfunding. In een 
mum van tijd waren de benodigde miljoe-
nen binnen en is de fabriek binnen bud-
get en op tijd gebouwd. ‘Een mooi vertrou-
wen van de markt’, vindt Morelisse. ‘Zo’n 
crowdfundingsactie verbindt je echt met 
je klanten.’

Voorlopig heeft de fabriek een capaci-
teit voor het maken van vijftig turbines per 
jaar, maar er is ruimte om uit te breiden. 
‘Uiteindelijk verwachten we dat we goed de 
Europese markt kunnen bedienen en dat 
dit een modelfabriek zal worden, waar we 
de nulseries gaan maken om ze vervolgens 
via licentiedeals op te schalen in fabrieken, 
zoals straks in Rusland’, aldus Morelisse.

Nieuwe fabriek heeft capa-
citeit voor het maken van 50 
windturbines per jaar 
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Twee keer is windturbinefabri-
kant Lagerwey failliet gegaan 

Lagerwey zag in 2015 de 
omzet verviervoudigen tot 
€43 mln 
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€43 mln

Grote deal in Rusland

Eerder dit jaar sloot 
Lagerwey een in-
tentieverklaring 
met het Russische 

energiebedrijf Otek. Wan-
neer deze wordt omgezet 
in een concrete licentie-
deal, moet het tot de we-
reldwijde doorbraak van 
Lagerwey leiden. 

Otek is een dochter van 
de grootste kerncentrale-
bouwer van Rusland, Rosa-
tom, die een windtak wil 
opbouwen om in te spelen 
op de ambitieuze Russi-
sche windenergieplannen 
van de komende jaren.

‘Er deden 22 spelers mee 
om de deal binnen te halen 
en dan is het mooi dat ze 
voor ons hebben gekozen 
boven zelfs GE’, zegt voor-
zitter Huib Morelisse van 
Lagerwey. Als de deal 
definitief wordt, leidt dat  

tot een significante stijging 
van de omzet, zegt financi-
eel directeur Steven Le 
Poole. De omzet van La-
gerwey verviervoudigde in 
2015 tot € 43 mln, maar 
was vorig jaar vlak. 

De bedoeling is dat Otek 
in Volgodonsk bij de Zwar-
te Zee een kernreactorfa-
briek gaat ombouwen, 
waar op basis van de tech-
nologie en specificaties 
van Lagerwey windmolens 
zullen worden gebouwd. 
Waarschijnlijk zal het gaan 
om tientallen molens per 
jaar. ’Een heel interessant 
concept voor ons’, aldus 
Morelisse, die dergelijke 
deals ook in andere landen 
ambieert. Alleen niet in 
China: ‘Daar houden we 
heel bewust de deur dicht. 
We willen zelf de regie 
behouden.’
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Lagerwey troefde 
22 spelers — inclu-
sief GE — af om 
deal met Otek 
binnen te halen
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