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Zeldzame metalen in windturbines 

 

Zeldzame metalen 

In diverse modellen windturbines worden 

‘zeldzame’ metalen gebruikt. De term ‘zeldzaam’ 
is eigenlijk misleidend, want de elementen 

komen relatief veel voor. Echter, zeldzame 

metalen zijn moeilijker te winnen dan andere 

metalen. In tegenstelling tot andere elementen 

worden de genoemde zeldzame metalen nooit 

geconcentreerd in een ader aangetroffen. De 

zeldzame metalen hechten zich aan andere 

elementen in lage concentraties. Dit maakt een 

complex scheidingsproces noodzakelijk om de 

gewenste elementen vrij te maken. De 

ongewenste elementen worden één voor één 

aan de gedolven delfstoffen onttrokken. 

Hierdoor blijft uiteindelijk het gewenste 

zeldzame metaal over.  

In windturbines worden zeldzame metalen 

gebruikt in de constructie van de generator. Dit 

is specifiek het geval bij modellen met 

generatortypes welke zijn voorzien van 

permanente magneten. Deze magneten zijn 

opgebouwd uit diverse zeldzame metalen, 

waardoor een magneet ontstaat met 

uitzonderlijk sterke en duurzame magnetische 

eigenschappen. Een voordeel van een dergelijke 

generator is dat deze relatief onderhoudsarm en 

efficiënt is. Daarnaast is dit type compacter en 

lichter, wat scheelt in kosten voor de rest van de 

constructie, zoals de mast, etc.  

De zeldzame metalen die voornamelijk worden 
gebruikt voor permanente magneten in 
windturbines zijn: 

• Neodymium (Nd) 

• Dysprosium (Dy) 

• Praseodymium (Pr) 

• Terbium (Tb) 

De verhouding waarin de elementen worden 

gebruikt is afhankelijk van de toepassing. Er zijn 

uiteenlopende toepassingen, waarvan de 

productie van magneten momenteel de 

voornaamste is. Het aandeel van de 

magneetproductie neemt nog ieder jaar toe. 

 

 

http://www.nwea.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neodymium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dysprosium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Praseodymium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terbium
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Neodymium wordt gebruikt om een magneet 

uitzonderlijk krachtig te maken. Daarnaast 

kunnen  dysprosium en terbium aan de legering 

worden toegevoegd om de coërciviteit (afname 

van magnetische eigenschappen naarmate 

magneet veroudert) en demagnetiseren bij zeer 

hoge temperaturen tegen te gaan. Hierbij geldt 

dat de magnetische kracht van neodymium 

afneemt naarmate er dysprosium wordt 

toegevoegd. Tot slot kan praseodymium worden 

toegevoegd om corrosie van de magneet tegen 

te gaan.1 

Metaal kg/MW 

Dysprosium 2.8 - 25.0 

Neodymium 0 - 186 

Praseodymium 4 - 35 

Terbium 0.8 - 7.02 

 

Risico’s 

Door veranderende marktomstandigheden 

neemt de vraag naar zeldzame metalen snel toe. 

De verduurzaming van onze samenleving ligt 

daar mede aan ten grondslag, maar speelt in het 

totale verbruik slechts een ondergeschikte rol. 

Over het gebruik van de zeldzame metalen  is  

regelmatig discussie. Dat komt met name door 

zorgen omtrent het (beperkte) aanbod en 

milieuproblematiek bij de winning.  

Tussen 1965 en 1995 werden zeldzame metalen 

grootschalig gewonnen in de ‘Mountain Pass’ 
(San Bernardino, Californië). De productie van 

deze mijn voorzag vrijwel in de mondiale vraag 

naar zeldzame metalen. Aanscherping van 

milieuwetgeving, in combinatie met toenemende 

concurrentie van zeldzame metaalwinning in 

China, leidde ertoe dat de winning van zeldzame 

metalen in de VS vrijwel geheel stopte in 2002.  

 

Als gevolg verwierf China vrijwel een monopolie 

op de winning van de vier genoemde zeldzame 

metalen. Dat dit geopolitieke risico’s met zich 

                                                                 

1https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420
717300077  

meebrengt bleek onder andere in 2010/2011, 

toen China exportrestricties instelde om 

voldoende beschikbaarheid van zeldzame 

metalen voor de eigen industrie te garanderen. 

Dit betekende een aanzienlijke vermindering van 

de beschikbaarheid van zeldzame metalen op de 

wereldmarkt. Een sterke prijsstijging was het 

gevolg, evenals de bewustwording dat het 

geringe aantal aanbieders van zeldzame metalen 

op de wereldmarkt een risico kan vormen voor 

de afnemers (waaronder verschillende 

windturbinefabrikanten).  

 

Daarnaast is het procedé dat wordt toegepast 

om zeldzame metalen te winnen is niet 

onomstreden. Naast het gewenste erts komen 

bij de winning verschillende ongewenste 

elementen vrij, zoals het radioactieve thorium en 

uranium, dat bij onzorgvuldige mijnbouw in het 

milieu terecht kan komen. Een voorbeeld hiervan 

is de winning van neodymium en dysprosium in 

Baotou, China. Hierop is (internationaal) veel  

kritiek geuit, waarna China in 2012 strengere 

regels heeft ingevoerd, inspectieprotocollen 

heeft verscherpt en illegale mijnen heeft 

gesloten. 

Aandeel windsector 

Uit onderzoek door de Europese Unie (Joint 

Research Center) blijkt dat het aandeel van de 

Europese wind-industrie in het gebruik van het 

zeldzame metalen beperkt is. Het is een 

misverstand dat de windindustrie een 

grootgebruiker is van zeldzame metalen. 

Ook de International Energy Agency constateert 

dat de genoemde zeldzame metalen in veel 

andere producten wordt gebruikt. Volgens de 

IEA “tonen extrapolaties aan dat ook in de 

toekomst minder dan 1% van de wereldvraag 

naar deze materialen uit de windenergie-

industrie komt”. Geschat wordt dat wereldwijd 

2 https://actionaid.nl/wp-
content/uploads/2018/02/83827_ActionAid_RapportWindmo
lens_FINAL.pdf  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420717300077
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420717300077
https://actionaid.nl/wp-content/uploads/2018/02/83827_ActionAid_RapportWindmolens_FINAL.pdf
https://actionaid.nl/wp-content/uploads/2018/02/83827_ActionAid_RapportWindmolens_FINAL.pdf
https://actionaid.nl/wp-content/uploads/2018/02/83827_ActionAid_RapportWindmolens_FINAL.pdf
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23% van de operationele windturbines 

gebruikmaakt van permanente magneten. De 

overige 77% zijn uitgerust met een 

elektromagnetisch geïnduceerd magneetveld 

(gebruikmakend van elektromagneten, gemaakt 

van koper en ijzer). 

Uit een rapport, opgesteld door het Amerikaanse 

Department of Energy, blijkt dat alle vormen van 

‘duurzame energietechnieken’ samen (van 
elektrische en hybride auto’s tot fietsen en  

windturbines) verantwoordelijk zijn voor iets 

meer dan 10% van het totale gebruik van 

zeldzame metalen3.  

Toekomst 

De zeldzame metalen die worden gebruikt in 

magneten voor windturbines zijn zeer effectief 

voor wat betreft de functie die zij vervullen. De 

windenergiesector investeert in het in recyclen 

en revitaliseren van permanente magneten (en 

de zeldzame metalen die daar in verwerkt zijn). 

Daarnaast leiden innovaties tot een steeds 

efficiënter gebruik van zeldzame metalen. 

Hierdoor kan men met minder materiaal een 

gelijke of een hogere stroomopbrengst 

realiseren. 

Van groot belang is dat de waardeketen op orde 

is en de winning van zeldzame metalen op een 

verantwoorde wijze plaatsvindt, met respect 

voor mens en natuur. De windindustrie draagt er 

middels verschillende trajecten aan bij om dit te 

bewerkstelligen. 

                                                                 

3 https://www.osti.gov/servlets/purl/1000846  
*Afbeeldingen komen uit het rapport van de Colorado School 

of Mines. 

 

 

https://www.osti.gov/servlets/purl/1000846
https://dspace.library.colostate.edu/bitstream/handle/11124/77777/Hart_mines_0052N_10109.pdf?sequence=1
https://dspace.library.colostate.edu/bitstream/handle/11124/77777/Hart_mines_0052N_10109.pdf?sequence=1

