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Samenvattlng 

Sinds 1977 levert Nederland via de CWD technische assistentie aan de wind

energie-aktiviteiten voor wateropvoer op de Kaap Verdische EUanden. De CWD 

heeft ter plaatse twee deskundigen, draagt zorg voor aankoop van materiaal en ma

terieel, en geeft technische en beheersmatige ondersteuning vanuit Nederland. 

In september 1985 zijn er een 60-tal windpompen in gebruik (geimporteerde 

Dempsters en Southem Crosses); de lokale serieproduktie van de CWD 5000 (een 

door CWD ontworpen windpomp van 5 m diameter) is in voorbereiding. Naast me

chanische windpompen, is er ook een potentieel voor Mwind-elektrischeM pompsyste

men, waarvan de eerste nu in gebruik is. De CWD heeft dit systeem ontworpen en 

getest. 
3 

De kostprijs van een m gepompt water blljkt vooral biJ kleinere capaciteiten (tot 
3 

100 m Idag) aanzienlljk lager te llggen voor een windpomp dan voor een motor-

pomp, en bij lokale produktie is dit verschU nog groter. 

Inleidlng 

De republlek Kaap Verdie bestaat uit 15 eUandJes, waarvan 9 bewoond, zo'n 600 km 

voor de kust van West-Afrika. De republlek is sinds 1975 onafhankellJk; daarvoor 

was het een kolonie van Portugal. 

Br wonen ongeveer 300.000 mensen. Daamaast wonen er wei 500.000 Kaap Verdia

nen in het buitenland, die ziJn geemigreerd wegens de schaarse bestaansmogelljk

heden op de eUanden. Deze exodus is meer dan een eeuw geleden begonnen maar 

neemt de laatste jaren enigszins af. 

Het land wordt sinds 25 Jaar geteisterd door de emstigste en langdurigste droogte 

uit zijn geschiedenis. De gemiddelde regenval is teruggelopen tot 200 mm per Jaar 

daar, waar dat voor de droogte nog 500 mm per Jaar was. De hoeveelheden zoet

water in de bodem ziJn dramatisch afgenomen en in sommige waterhoudende lagen is 

zelfs het zeewater binnengedrongen. 
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Drinkwater dat vroeger geleverd werd door bronnen, moet nu opgepompt worden. Op 

2 eUanden is zelfs helemaal geen zoetwater meer voorradlg en moet zeewater ont

zUt worden om in de behoefte te voorzlen. 

Ben zeer goed windregiem Is een van de welnlge na tuurUJke hulpbronnen waaIover 

Kaap Verdle besch1kt: de noord-oost passnt waalt er 9 maanden per 'aaI. Het ge

brulk van windenergie wordt daarom sterk bevorderd door de Kaap Verdlaanse re

gering. 

Sinds 1917 ondersteunt Nederland de aktlvitelten die in Kaap Verdle ondernomen 

worden op het gebled van drlnkwateropvoer met behulp van windmolens. Deze ak

tlvitelten worden ultgevoerd door het Mlnlsterle van R.urale Ontwlkkellng. 

De asslstentie wordt geleverd in de vorm van een pro)ekt dat uitgevoerd wordt door 

de CWD. Br is door het projekt een nleuwe wer1cplaats gebouwd en ingerlcht ten be

hoeve van windmolenlnstallatles en -onderhoud. Het proJekt levert windpompen, 

gereedschappen en materleel. Daarnaast ziln er permanent twee CWD-des1cundigen 
\ 

aanwezlg voor de technische ondersteuning en opleld1ng van de Kaap Verdianen. 

Schrijver dezes was gedurende de tweede fase van het proJekt Cl981-1984) een van 

die des1cundigen. 

Br zl,n nu -ultimo 1985- 60 windpompen geinstalleerd, van het totale potentleel 

van SOO windpompen. Het zljn geimporteerde molens, Dempsters uit de Verenigde 

Staten en Southern Crosses uit Australie. De lokale proou1ctie van een door de CWD 

ontworpen windpomp begint op gang te komen. 

Verder is er sinds september 1984 een zogenaamd -wind-ele1ctrisch- pompsysteem in 

gebrulk: een windgenerator (in ons geval een LagerweIJ-molen) op een gunstlge 

wlndlokatie drl)ft via een elektrische Kabel een elektrlsche pomp aan in een put, die 

self op een plek met relatlef weinig wind ligt. Dit systeem is ontwlkkeld door de 

CWD. Binnen1cort zullen nog 4 van deze systemen geinstalleerd worden. 

Ook wordt -in samenwer1c1ng met BCN- een prototype toepassing van een autonoom 

wind/diesel systeem voorbereld dat medio 1986 moet gaan draaien. 

De tweede fase van het proJekt is gerapporteerd in ref. 1. De huidige fase loopt van 

1984 tot 1987. 

In deze presentatle worden een aantal aspekten van dit projekt belicht, die wellicht 

voor de Nederlandse export van hardware en kennis van belang zlln. 
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De keuze van windmolenlokaties 

Het probleem: welke windmolen op welke plaats speelt ook in Kaap VerdH! een be

langrljke rol. De mlcroklimatologische, topografische, hydrogeologische en 10gb-· 

tieke kondities ziJn dusdanig gevarieerd dat identieke situaties zich niet of nauwe

Ujks voordoen. Iedere situatie moet apart bestudeerd worden. Deze studies worden 

u1tgevoerd door een "site-survey" team, opgeleid door het projekt. 

De volgende aspekten komen daarbi) aan de orde: 

1. Waterbehoefte en -aanbod. 

Om het benodigde vermogen te schatten moet men de behoefte aan water we-
3 

ten CbiJv. in m Idag) en de opvoerhoogte. De waterbehoefte voigt uit het 

aantal mensen en vee dat door de nieuwe installatie van water voorzien moet 

worden en het consumptieniveau. Voor mens en wil de regering een minimum

aanbod van 30 IIdag garanderen. 

Om de opvoerhoogte te be palen moet men de volgende gegevens hebben: 

- het waterniveau in de put als er gepompt wordt; 

- de vertlkale afstand tussen kop van de put en inlaa t van de opslagtank; 

- de stromingsverUezen. 

Verder moet de maximaal toelaatbare exploratiegraad van de put bekend zi)n. 

2. Windregiem. 

De soort winddata die van belang zijn, betreffen het 'aarliJks gemlddelde van de 

windsnelheid op naafhoogte, de frekwentieverdeling, de dageliJkse- en sei

zoensvariaties, de verdeUng van windstlltes. Het is onmogelijk deze gegevens te 

verzamelen op elke lokatie. aangezien de inspanning van de "site-survey" in 

redelijke verhouding moet staan tot de waarde van het toekomstige systeem. 

De analyse van het windregiem gebeurt daarom vooral op meso-schaal, waarbij 

aanvullende metingen verricht worden op de lokatie. Meestal geven windrun 

registraties 2x per dag gedurende 2 tot 6 maanden. en de korrelatie met de

zelfde gegevens op meteo-stations, een voldoende indikatie voor de haalbaar

heid van een windpomp-installatie. 

In Kaap Verdie kunnen 3 typische windregiems onderscheiden worden: 

- het It Achadalt-windregiem op de hoogvlaktes. met een ,aargemlddelde van 

6,5 mls; 

- het ItRibelra"-windregiem in rivierdalen die in Noord-oosteliJke richting 10-

pen, met een ,aargemlddelde van 4 mls; 

- het "no-wind"-windregiem met een ,aargemlddelde lager dan 3 mls. 
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3. Logistlek. 

De volgende punten moe ten geevalueerd worden: 

- de beschikbaarheid van gekwallficeerd en niet-gekwaUflceerd werkvolk ter 

plekke; 

- beschikbaarheid van Installatlegereedschap; 

- de transportmogeli)kheden en aanvoerroute van materieel; 

- huisvestlng van het instaUatleteami 

- aanwezlgheld van fundatiemateriaal (cement, zand, water!); 

- beschikbaarhe1d van reserve-onderdelen en verf; 

- beschikbaarheid van onderhoudspersoneel; 

- kwallteit van de bodem met be trekking tot de fundatle; 

- keuze en aanstelllng van de windmolenoperateuri 

- afspraken met lokale autoritelten. 

4. Keuze van het opvoerwerktulg. 
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De keuze van de windpomp (in het geval van voldoende wind, Anders moet er 

een dleselpomp komen) gebeurt aan de hand van nomogrammen die door het 

pro'ekt zi'n gemaakt. Figuur 1 geeft het nomogram dat gebruikt wordt als de 

lokatle een "Achada· -windregiem heeft. 

9 POL. 

12 POL. 

Figure 1 Output predictions for the" Achada" wind regime 

ACHADA 

- ISO mm boorpllt 

-- JOO mm nOl)rput 
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S. Operatie-strategle. 

Br moet vastgesteld worden hoe het bedrijven van de molen zal zljn en waar

voor en waar het water gebrulkt wordt. 

6. Bestele van het systeem. 

7. Tijdschema van de installatie. 

8. Budget. 

De installatie van een wlndpomp 

Ais voorbeeld volgen we de installatie-manual van de Southern Cross 2S'-wlndpomp, 

die gemaalet is door het projelet Cref. 2l. 

Ben team van 4 personen is nodig voor de installatie. 

Gebrulk altijd veiligheidsriem en helm. 

1 Verlfieer dat allewlndmolenonderdelen ter pleklce zijn. 

2 Verlfieer dat aUe benodigde gereedschappen en lnstallatiematerleel er zijn. 

3 Graaf de gaten voor de fundatie. 

4 Stort in elk gat een werkvloer en zorg ervoor dat de werkvloeren op geliJlee 

hoogte liggen. Zie Piguur 2. 

FIG 2: NIVELAIt 0 PlSo 
~Pl+U~N f'4i1/ ~~ 

S Bouw het eerste deel van de toren op en stel de toren boven de put. 

6 Stort de fundatie rond de torenpoten. 

7 Bouw de toren af als het beton voldoende droog is. 

8 Rieht de installatie-giele op. Zie Piguur 3. 

9 Installeer het krullager. 

10 Installeer het platvorm met de giele en de lier. 

11 Installeer de leop met de giele en de lier. 

12 Installeer de vaan met de giele en de lier. 

18 Laat de giele neer. 

14 Giet olie in de leop en breng het furllngmeehanisme aan. 

IS Breng de ringenkonstrulctie van de rotor aan. 

16 Installeer de bladen. 

17 Installeer de pomp, opvoerpl)pen en pompstangen met behulp van de lier. 
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18 Installeer de windketel, pompstangpakking, watermeter en bovengrondse 

leldingen. 

19 Breng het balanceergewlcht in de rotor aan. 

20 Laat de molen proefdraalen. Zie Flguur 4. 

21 Draag de molen over aan de windmolenoperateur. 

22 Zorg dat je op het feest bent. 
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De inltallatie van het Hwind-elektrilchll pompsysteem 

Mede vanwege het potentieel in Kaap VerdU~, heeft de CWD in 1983 een "wind

elektrisch" pomplysteem ontwikkeld en getelt. In leptember 1984 Is de eerste van 

een dergeU)k Iysteem getnstalleerd op Achada Baleia en funktloneert sindsdien 

succelvol. De windgenerator 00.6 m diameter LagerwelJ) staat op de Achada, waar 

op naafhoogte een taarUJks gemlddelde van 7,5 mls gemeten 11. De pomp is ge

installeerd in een boorput in de valle!. Het water wordt gebrulkt voor drinkwater en 

irrlgatie (zie Piguur 5). 

Naast de voorbereldingen, dIe ook voor een windpomp nodig ziJn, moest een speclaal 

Installatiesysteem ontworpen worden, aangezien de plek niet te berelken is voor een 

grote kraan, netzomin als veel andere lokaties in Kaap Verdle. De fabrlkant, in sa

menwerking met de CWD, ontwierp en testte een hydrauUsch systeem, waarblJ de 

Molen op de grond gemonteerd wordt en dan met een hydrauUsche pomp omhoog 

"geklaptH woldt. De fundatie moest speclaal voor deze methode aangepast worden. 

Bet hydrauUsch Iysteem is demontabel en zal ook yoor toekomstige installatles van 

elektrische molens gebrulkt worden. 

Figure .s. lay-out of water pumping system at Achada Balala 

lIogerwelJ 

drinking wlter supply fO( vi ..... of CANCElO .00 ACHADA BAlE'A 

...... 
i 
i 

lniptlon on ACHADA "'etrlcal ~ .. 

Vr.aI""mlim 

I r-'-'-' 
, ~ -/:---..... -. 
L._._~.-i.! 

control box 
I I H=2,5 m 

irrigation in RIBE. 

static Ievll 19,5 m 

dvnamlc leve. 26 m i5 ml/hr) 

·35 m 110 m3/hrl 

._~---- gruOOfo.-pump SP 1025 



Toen aUe onderdelen ter plekke waren en de fundatie gestort, zijn twee medewer

kers van de fabrikant enkele dagen in Kaap VerdH! geweest om de installatie te 

1eiden en na de test-runs het systeem aan het projekt over te dragen. 

Figuur 6 laat de installatie v~n de mol en zi[m~ 

.. 

Rkonomlsche gegevens 

Figuur 6a 

Lagerweij-molen 

wordt gel.nstal

leerd met 

hydraulisch 

systeem 

De totale kosten van een kompleet windpomp systeem Cinclusief de Cboor)put, op-
3 

slagtank, distributie en leidingwerk) kunnen uitgedrukt worden in escudo's per m 

gepompt water. Dit is gedaan in Figuur 7, waarin de kosten uitgezet zijn tegen de 

capaciteit van het systeem in m3/dag 0 Kaap Verdiaanse escudo = 4 cent). Tevens 

zijn ter vergelljking de kosten van een motorpomp systeem aangegeven. 

Men kan uit deze figuur konstateren dat windpompen met een capaciteit kleiner dan 
3 100 m Idag veel goedkoper zijn dan motorpompen met dezelfde capaciteit. De 

3 drinkwaterbehoeftes van veel dorpen liggen in de orde van 10 tot 30 m Idag. 

Motorpompen ziJn voor deze toepassingen in Kaap Verdie zelfs nooit ingezet! 
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Voor stedelijke gebieden liggen de Kosten van drlnkwatervoorziening aanzienlijk ho

ger: 35 escudo's/m
3 

in Praia (grote opvoerhoogte, grote afstanden) tot 330 escu

dO's/m
3 

in Mindelo, waar zeewater ontzilt moet worden. 

Ultsplitsing van de Kosten naar onderdelen van het systeem levert de tabel onder de 

figuur. 

Zoals verwacht mag worden, vormen de brandstofkosten in het geval van motorpom

pen de belangrijkste kostenpost. Verder valt op dat de opslagtank een relatief grote 

post is van een windpomp systeem. Dat is voor het pro}ekt aanleiding geweest om: 

te bestuderen hoever de capacitelt van de opslagtanks verkleind kan worden 

zonder de beschlkbaarheid al te veel aan te tasten; 

goedkopere tankkonstrukties, bUv. van ferrocement, te introduceren in Kaap 

VerdUS. 

Ben zeer belangri)k aspekt is verder dat door lokale produktie de Kosten van een 

windpomp systeem nog aanzienlijk vedaagd kunnen worden (zie Figuur 7). Bovendien 

wordt dan nlet aIleen bespaard op de buitenlandse devlezen, maar wordt ook werk-
• 

gelegenheid geschapen en is de onderhouds- en reparatiecapac1teit gegarandeerd. 

Figuur 6b 

Lagerwe]j-molen: 

installatie 

voltooid 
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Figure l' - Water pumping costs versus cal!acitx 

TABEL 

UITSPLITSING KOSTEN VAN DIVERSE WATBRPOMPBNDi SYSTEMEN 

Systeem Totale jaar- WInd- Instal- Opslag- Water- Leldln- Onder- Opera-
llJkse totten resp. latie tank put gen how & teur 
in Kaap Ve.r- motor- e.d. brand-
diaanse es- pomp stof 
cudo's 
(" 10096) 96 96 96 96 96 96 96 

Wlndpomp 
Dempster 8' 117.140 11 2 15 23 7 11 31 

Dempster 14' 156.54:& :&1 2 23 17 6 8 23 

Southern Cross 25' 266.322 29 2 37 10 3 6 13 

CWD 5000 (lobal 
gefabrlceerd) 154.935 6 40 17 6 7 23 

Motorpomp met 
opslagtanli: 287.311 11 2 10 3 61 13 

Motorpomp zonder 
opslagtanli: 384.887 8 1 25 7 2 47 10 

Opmerklng: Deze tabells overgenomen ult referentle 3. 
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Voor de CWD SOOO komen de produktiekosten in Kaap Verdie op ongeveer J 600 per 

m
2 

rotoroppervlak, terwiJl de import van kommerciele windpompen (aankoop en 
2 

tr~msport) op gemiddeld zo'n J 900 per m rotoroppervlak neerkomt. , 
De ervaring met windgeneratoren en het autonoom windldiesel systeem is nog vol-

strekt onvoldoende om ekonomische gegevens te kunnen presenteren. De vooruit

zichten zlJn echter gunstig, hoewel het verschU ten opzlchte van andere energie

systemen lang niet zo groot Is als bit de windpompen ten opzichte van motorpompen. 

Kostenredukties die in de toekomst in Nederland verwacht worden, hebben dan ook 

een dlrekt effekt op de haalbaarheid van windgeneratorsystemen in Kaap Verdie en 

andere ontwikkelingslanden. 

Konklusie en perspektief 

De toepassing van windmolens voor wateropvoer in Kaap Verdie is zi)n experimen

tele fase gepasseerd en heeft bewezen een betrouwbaar en verhoudingsgewiJs goed

koop middel te zlJn om water op te pompen. Zorgvuldlg lnstalleren, regelmatig on-
\ 

derhoud en de opleiding van lokale mensen zi'n hierbl) de belangrl)kste faktoren ge-

weest. 

Momenteel worden ongeveer 15.000 mens en van drinkwater voorzien door middel 

van 60 windpompen. Dat Is 896 van de rurale bevolking. 

Het totale potentieel aan windmolens voor de watervoorziening Is 300 windpompen 

(74 met een rotordiameter van 3 m, lOS van S men 121 van 8 m) en SO windgene

ratoren Cwind-elektrlsche pompen). Daarmee zou 7S96 van de hoeveelheid op te 

pompen water door windkracht verpompt worden. De windpompen kunnen op den 

duur aUemaallokaal gemaakt worden, terwiJI de windgeneratoren geimporteerd 

moe ten worden. 
e 

Het aanzwengelen van de lokale produktie Is een belangrlJk doel van de 3 fase 

van het pro)ekt Cl984-1987), uast de kontinuering van de opleiding van de Kaap 

Verdianen. 
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