Probleemstelling technologie
Inhoudstafel
Context ................................................................................................................................................... 2
Drijfveren voor Ventilus ................................................................................................................. 2
Algemeen: Energietransitie ............................................................................................................ 2
Specifiek: evoluties en ontwikkelingen in West-Vlaanderen en de Noordzee ................................ 3
Ventilus als onderdeel van het vermaasde hoogspanningsnet .............................................................. 8
Evolutie van het hoogspanningsnet ............................................................................................... 8
Integratie hernieuwbare energie.................................................................................................... 8
Bijkomende investeringen in de ruggengraat (380kV) ................................................................... 9
Voortbouwen op bestaande knooppunten .................................................................................. 10
Kenmerken van betrouwbare ruggengraat .................................................................................. 11
Ventilus als vermazing van de Stevin-verbinding ......................................................................... 13
Ventilus met transportcapaciteit van 6 GW ................................................................................. 13
Technologiekeuze in de startnota ........................................................................................................ 14
Twee studies als basis .................................................................................................................. 14
Uitgangspunten voor technologiestudies ..................................................................................... 14
Vergelijking van de verschillende technologieën ......................................................................... 16
Conclusies in de startnota ............................................................................................................ 17
Dubbelcheck volgens procesnota ......................................................................................................... 18
Dubbelcheck redelijke mogelijkheden voor ondergrondse verbinding ........................................ 18
Keuze van de masten.................................................................................................................... 19

1

Probleemstelling technologie
Context
De Vlaamse Regering nam op 20 december 2019 akte van de procesnota 2.0 voor het GRUP Ventilus.
In deze procesnota staat dat een dubbelcheck nodig is voor de technologiekeuze die gemaakt werd
in de startnota van hetzelfde GRUP.
Dat is de kern van deze oefening die getrokken wordt door het planteam. Hieronder wordt de
probleemstelling voor deze dubbelcheck scherp gesteld.
Eerst wordt de context van het project verduidelijkt en dieper ingegaan op enkele karakteristieken van
de ruggengraat van het Belgische hoogspanningsnet. Daarna volgt ter herinnering een verduidelijking
van de technologiekeuze uit de startnota. Vervolgens wordt een aanpak voorgesteld om deze
dubbelcheck uit te voeren.

Drijfveren voor Ventilus
Algemeen: Energietransitie
De energietransitie is onomkeerbaar ingezet door nationale, Europese en internationale politieke
beslissingen. Dit als antwoord op de wetenschappelijke studies in verband met de opwarming van het
klimaat. De omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie wordt naar voor geschoven als één
van de oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Om dit te realiseren, is een koolstofarm systeem nodig met een energievoorziening die zoveel
mogelijk steunt op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Dit
heeft een grote impact op het Belgische en Europese elektriciteitssysteem. Twee wijzigingen dringen
zich op:
1. Een fundamentele transformatie van het huidige productiepark is nodig om het
energiesysteem op Europese schaal zo koolstofarm mogelijk te maken. De Noordzee speelt
hierin een cruciale rol. In België zou er in de Noordzee tegen 2030 minstens 4 GW offshore
productie worden geïnstalleerd.
2. De verdere uitbouw van het Belgische elektriciteitsnet op hoge spanning is nodig om de
toename van variabele internationale stromen en grotere hoeveelheden hernieuwbare
energie te transporteren. Dit behelst de integratie van hernieuwbare off- en onshore
productie-eenheden binnen het Belgische energielandschap

Dankzij deze wijzigingen aan het elektriciteitssysteem krijgt de maatschappij toegang tot de meest
duurzame en goedkoopste energie, onafhankelijk waar die geproduceerd wordt. Bijna alle
ontwikkelingen aan het elektriciteitsnet in Europa zijn gedreven door de energietransitie. Waardoor
het elektriciteitsnet een strategische hefboom is om de energietransitie te realiseren.
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Figuur 1: elektriciteitsnet als strategische hefboom voor energietransitie

Specifiek: evoluties en ontwikkelingen in West-Vlaanderen en de Noordzee
Onder invloed van regionale, nationale en Europese beleidskeuzes speelt de Noordzee en de kustregio
in de toekomst een cruciale rol binnen het realiseren van de energietransitie. Hieronder volgt een
overzicht van de belangrijkste evoluties en ontwikkelingen.
Stevin-hoogspanningslijn volledig benut
De realisatie van de Stevin-hoogspanningslijn vormde een eerste stap in de uitbouw van het 380kVnet1 richting de kust. De ontwikkeling van deze elektriciteitsverbinding was nodig om de eerste
Belgische offshore productiezone (in totaal 9 windparken) en de eerste interconnectie (Nemo Link)
met het Verenigd Koninkrijk aan te kunnen sluiten op het Belgische hoogspanningsnet.
Daarnaast zorgt de Stevin-hoogspanningslijn voor het garanderen van de bevoorradingszekerheid van
de Haven van Zeebrugge. Bovendien ontlast deze elektriciteitsverbinding het lokale 150kV-net.
Hierdoor konden diverse hernieuwbare energieprojecten in West-Vlaanderen die op een wachtlijst
stonden worden aangesloten op het Belgische elektriciteitsnet.
Wanneer de eerste offshore productiezone vanaf eind 2020 geheel operationeel is, zal de capaciteit
van de Stevin-hoogspanningslijn volledig benut en gesatureerd zijn. De elektriciteitsverbinding voert
dan maximaal 3.000 MW of 3 GW2
aan elektrisch vermogen het binnenland in. De
elektriciteitsproductie- en import aan de Belgische kust vormt hierdoor een belangrijk aandeel in de
Belgische elektriciteitsbevoorrading.
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Dit spanningsniveau vormt de ruggengraat (‘backbone’) van het elektriciteitsnet in België en wordt gebruikt om grote
hoeveelheden elektriciteit snel en efficiënt te transporteren.
2 Het maximaal elektrisch vermogen van de Stevin-verbinding zal eind 2020 bestaan uit windproductie (±2 GW) en import
vanuit het Verenigd Koninkrijk via Nemo Link (±1 GW). De windproductie van 2 GW is afkomstig van 8 van de 9 windparken,
het windpark C-Power werd aangesloten op het bestaande 150kV-net in Oostende.
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Bijkomende productie en ontwikkelingen op/via de Noordzee
Het komende decennium wordt de productiecapaciteit in het Belgische deel van de Noordzee bijna
verdubbeld door de realisatie van bijkomende offshore productiezones. De bijkomende zones zullen
naar verwachting 1,75 GW (tot maximum 2,1 GW) elektrisch vermogen mogelijk maken. Dit brengt de
totale offshore productie op (meer dan) 4 GW tegen 2030. Om dit vermogen aan te sluiten zal Elia
extra netplatformen en –verbindingen bouwen in zee, tussen de betrokken zones en de kust.

Figuur 2: Energiekaart van Marien Ruimtelijk Plan (2020-2026) voor de Belgische Noordzee
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Op langere termijn zal het belang van Noordzee nog sterker toenemen. Met de Green Deal heeft
Europese Commissie zichzelf de ambitie opgelegd om het eerste klimaatneutrale continent te worden
tegen 2050. Het Europese parlement en de Europese Raad hebben deze doelstelling onderschreven.
Het ontginnen van het windpotentieel van de zee als CO2 neutrale energiebron wordt duidelijk naar
voor geschoven. Dit kan worden gerealiseerd via een aangepast regelgevend kader en versterkte
samenwerking tussen de betrokken landen. Vandaag is er 20 GW offshore energie aangesloten op het
Europese elektriciteitsnet. De ramingen voor de toekomst lopen uiteen, maar met de ambities om
Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, is het nu wel zeker dat de ontwikkelingen op zee (en
vooral de Noordzee) de komende decennia exponentieel zullen groeien.
Offshore windenergie zal een zeer belangrijk onderdeel zijn van de hernieuwbare energieproductie.
Volgens het Internationaal Energieagentschap zou dit tegen 2042 zelfs de belangrijkste bron van
energieopwekking kunnen worden in Europa.

Figuur 3: de geïnstalleerde 20 GW offshore nam 10 jaar in beslag maar wordt nu verwacht sterk te groeien

Bijkomende verbinding met buurland
De realisatie van een tweede interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk wordt
momenteel onderzocht: het Nautilus project. Dergelijke verbindingen met buurlanden bevorderen de
integratie van (hernieuwbare) energie op Europese schaal en dragen bij tot een verdere
prijsconvergentie3. Hierdoor verbetert niet alleen de bevoorradingszekerheid, maar blijft België ook
competitief ten opzichte van haar buurlanden en wordt ook de mogelijkheid vergroot om elektriciteit
te verkopen of aan te kopen op de geïntegreerde Europese markt.
De realisatie van het project is afhankelijk van de welvaart die daardoor wordt gecreëerd en die onder
meer wordt bepaalde door de snelheid van de integratie van hernieuwbare energie in de energiemix
in de betrokken landen. Een verbinding kan bijvoorbeeld ook gebeuren met andere Noordzeelanden,
eventueel in combinatie met de aansluiting van bijkomende offshore windparken. In zo’n geval spreekt
men over een hybride interconnectie. Dergelijke projecten passen eveneens in de toekomstvisie voor
de Noordzee.

3

Prijsconvergentie tussen verschillende energiemarkten vergroot naarmate de frequentie van prijsverschillen tussen de
markten vermindert in de tijd. Volledige prijsconvergentie treedt op wanneer er geen prijsverschil is.
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Toekomstvisie: Noordzee als knooppunt van elektriciteitsnetten
Om het potentieel van het Noordzeegebied optimaal te benutten, is de ontwikkeling van een
elektriciteitsnet in zee nodig. In eerste instantie wordt gekeken naar hybride interconnecties die
tegelijkertijd de functie van interconnectie en aansluiting van (een) windpark(en) voorzien.
Afhankelijk van verdere technologische ontwikkelingen, wordt ook de aanleg van vermaasde
elektriciteitsnetten op zee en offshore energiehubs die verbonden zijn met meerdere landen
onderzocht. Hierdoor fungeert de Noordzee niet alleen als productiegebied, maar wordt dit gebied
ook een knooppunt van elektriciteitsnetten waarmee ook het Belgische elektriciteitsnet op land zal
verbonden zijn.
Eerste studies met betrekking tot de randvoorwaarden voor het ontginnen van dit potentieel zijn
reeds gestart. Daarbij wordt rekening gehouden met de welvaartsanalyse, meest optimale locaties en
verbindingen, de impact op nationale (onshore) elektriciteitsnetten, het regelgevend kader, etc.
De Europese Commissie wil volgens de Green Deal op korte termijn tot eerste conclusies komen met
betrekking tot de maatregelen die nodig zijn voor de versnelde uitbouw van offshore windproductie
op middellange en lange termijn, onder meer via een aangepaste netontwikkeling. Zoals hierboven
aangegeven wordt gekeken naar hybride interconnecties, de uitbouw van vermaasde offshore
netwerken en energiehubs. Dit kan met gebruikmaking van wisselstroom en gelijkstroom
technologieën en betreft ook mogelijkheden tot inschakeling van waterstofproductie.

Bijkomende productie in West-Vlaanderen
De Vlaamse Regering stelt in haar Energieplan een jaarlijkse groei van windenergie van 108 MW
tussen 2020 en 2030 voor. De provincie West-Vlaanderen heeft de hoogste windsnelheden van
Vlaanderen, maar heeft momenteel ook het op één na kleinste aandeel aan onshore
windproductiecapaciteit in Vlaanderen. Ook het aantal vergunde installaties is het op één na laagste.
Rekening houdend met het groeiplan voor wind en het feit dat West-Vlaanderen veel windrijke
locaties kent, zal de onshore energieproductie door windturbines in West-Vlaanderen de komende
jaren en decennia wellicht toenemen.
Tot op heden kreeg Elia reeds aanvragen voor de aansluiting van 377 MW aan windproductie in WestVlaanderen. Voor deze aansluitingen kan vandaag geen volledige injectie van productie worden
gegarandeerd. Hierdoor kunnen sommige producties enkel worden toegelaten met een flexibel
schema. Dit wil zeggen dat in geval van congestie op het elektriciteitsnet, de output van deze
windmolens beperkt moet worden. Er gaat op die manier dus hernieuwbare energie verloren.
Het West-Vlaamse hoogspanningsnet stoot dus op haar limieten. Voor de integratie van de onshore
windproductie in West-Vlaanderen volstaat het bestaande 150 kV-net niet langer. Op korte termijn
zijn bijkomende verbindingen noodzakelijk om het 150kV net te ontlasten en de extra voorziene
windproductie op te vangen.
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Conclusie: op middellange termijn nood aan meer dan 7GW onthaalcapaciteit aan de kust
Bovenstaande noden geven aan dat er op korte termijn aansluitingscapaciteit van bijkomende offshore
en onshore windenergie noodzakelijk is. Op middellange termijn is bovendien extra capaciteit vereist
voor bijkomende interconnecties, waardoor de nood aan totale onthaalcapaciteit in de kustregio
stijgt tot meer dan 7 GW. Om deze onthaalcapaciteit te realiseren is een verdere versterking van de
backbone, en meer bepaald deze in de kustregio, noodzakelijk.

Figuur 4: Overzicht van noodzaak aan onthaalcapaciteit op korte en middellange termijn

o
o
o
o

4,4 GW offshore
0,6 GW onshore
1 GW Nemo Link
1 tot 2 GW bijkomende (hybride) interconnectie
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Ventilus als onderdeel van het vermaasde
hoogspanningsnet
Met het oog op de bijkomende energieproductie in de Noordzee en West-Vlaanderen dient meer
onthaalcapaciteit in de kustregio te worden gerealiseerd. Ventilus biedt hier een antwoord op.

Evolutie van het hoogspanningsnet
Het elektriciteitsnet is ontwikkeld om vermogen te transporteren van de elektriciteitscentrales naar
de plaats van het verbruik. In het verleden volgde de topografie van het elektriciteitsnet de
productieontwikkelingen: het net verbond grote centrale productie-eenheden (voornamelijk kolen- en
nucleaire centrales) met verbruikerscentra.
Doorheen de geschiedenis is het elektrisch verbruik steeds gestegen, waardoor ook het vermogen van
de centrales toenam. Deze toename in vermogen noodzaakte ook de evolutie naar een hogere
spanning van het transmissienet naar 380 kV. Dit spanningsniveau vormt intussen de ruggengraat
(backbone) van ons elektriciteitsnet en laat toe om meer vermogen efficiënt, dit wil zeggen met minder
installaties en minder verliezen, over lange afstanden te transporteren.
De keuze voor het spanningsniveau 380 kV was ingegeven door het feit dat deze spanning reeds in
onze buurlanden gebruikt werd. Dit maakte het mogelijk om grensoverschrijdende verbindingen
(interconnecties) met buurlanden te bouwen. Dit was nodig om de bevoorradings- en
leveringszekerheid verbeteren. Door de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt nam het
belang van interconnecties toe, dit met het oog op commerciële uitwisselingen in een geïntegreerde
energiemarkt.

Integratie hernieuwbare energie
Vandaag wordt de ontwikkeling van het Europese en Belgische elektriciteitsnet gestuurd door het
klimaatbeleid. Dit met de massale integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind tot
gevolg. De steeds toenemende productie van hernieuwbare elektriciteit over heel Europa waar de
output voornamelijk afhankelijk is van de wind en de zon, zorgt voor stijgende en moeilijk
voorspelbare stromen doorheen het elektriciteitsnetwerk. Er zullen dan ook meer pieken in het
transport voorkomen.
Het hoogspanningsnetwerk moet daarom in staat zijn om bij veel zon en wind veel grotere stromen te
transporteren dan momenteel het geval is. Een goed ontwikkelde ruggengraat wint in deze context
nog meer aan belang.
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Bijkomende investeringen in de ruggengraat (380kV)
De komende jaren dienen verschillende investeringsprojecten in de ruggengraat van het
elektriciteitsnet te worden gerealiseerd. Dit is nodig om de integratie van hernieuwbare energie via
het 380kV-net mogelijk te maken. Deze investeringen werden beslist door de Federale Minister van
Energie. Dit gebeurde op voorstel van Elia en na publieke consultatie en adviesprocedures via het
federaal-ontwikkelingsplan-van-het-transmissienet-2020-2030.
Het basisprincipe van het Ontwikkelingsplan is om maximaal het potentieel van bestaande
infrastructuur te benutten. Dit pakket investeringen laat toe om bijkomende onthaalcapaciteit te
creëren voor de aansluiting van nieuwe productiecapaciteit. Daarnaast kunnen deze investeringen ook
gewijzigde elektriciteitsstromen (fluxpatronen) ondervangen. Deze fluxen kunnen ontstaan door
bijvoorbeeld een andere samenstelling van het productiepark (hernieuwbare energiebronnen) en
verhoogde marktuitwisselingen.
Concreet wordt de capaciteit van de bestaande ruggengraat (380 kV) verdubbeld. Dit gebeurt door het
aanbrengen van HTLS-geleiders4 op bestaande elektriciteitsverbindingen. Dit nieuw type
hoogperformante elektriciteitsdraden kan op hetzelfde spanningsniveau meer stroom vervoeren dan
elektriciteitsdraden van de vorige generatie. Via deze nieuwe geleiders zal de hele Belgische
ruggengraat een transportcapaciteit van 6 GW hebben. Voordien was dat beperkt tot 3 GW.
Daarnaast wordt de ruggengraat (380kV) ook verder uitgebreid door de ontwikkeling van de nieuwe
verbindingen Boucle du Hainaut (Avelgem-Courcelles) en het voorliggende project Ventilus, een
nieuwe verbinding tussen Avelgem en de Stevin-as, elk met een transportcapaciteit van 6 GW.

Figuur 5: Ontwikkeling van het 380kV-net volgens het Federaal Ontwikkelingsplan

4

De samenstelling van deze elektriciteitsdraden zorgt ervoor dat ze minder snel doorhangen door de warmte die wordt
opgewekt bij het vervoeren van elektriciteit. De afkorting HTLS staat voor High Temperature Low Sag.
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Voortbouwen op bestaande knooppunten
Bij de uitbouw van een hoogspanningsnet wordt het principe van ‘vermazing’ toegepast. Elke nieuwe
elektriciteitsverbinding die wordt toegevoegd, bouwt voort op bestaande knooppunten. De functie
van het vermaasde elektriciteitsnet valt te vergelijken met de werking van het wegennet. Als een weg
afgesloten is door een incident of werken, kan steeds een omleiding worden gevolgd.
Bij een incident op een bepaalde elektriciteitsverbinding of als een verbinding in grondig onderhoud
is, kan de elektriciteit via overige verbindingen binnen de vermaasde structuur getransporteerd
worden. Hierdoor is in normale omstandigheden ook onderhoud mogelijk zonder belangrijke
beperkingen aan de energieproductie op te leggen.
Niet alleen in België wordt dit vermazingsprincipe toegepast op het hoogspanningsnet. In heel Europa
is dit de gangbare aanpak om de bevoorradingszekerheid op een hoog niveau te kunnen houden.

Figuur 6: principe van ‘vermazing’ binnen het elektriciteitsnet
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Kenmerken van betrouwbare ruggengraat
Een incident op de ruggengraat van het elektriciteitsnet kan verreikende gevolgen hebben voor de
bevoorradingszekerheid of de marktprijzen, niet alleen in België maar over heel Europa. Risico’s op
problemen met de bevoorradingszekerheid5 dienen zo beperkt mogelijk gehouden te worden.
Een betrouwbare ruggengraat (380kV), die grote hoeveelheden energie kan transporteren en
uitwisseling met buurlanden mogelijk maken, is cruciaal. In de Europese netwerkcode is opgelegd dat
het uitvallen van een netelement niet mag leiden tot een overschrijding van de operationele
veiligheidslimieten en -criteria.
In België bestaat de ruggengraat van het elektriciteitsnet daarom uit hoogspanningslijnen (380kV) met
telkens 2 circuits die via grote lussen met elkaar verbonden zijn. Op die manier kunnen grote
vermogens eenvoudig van de ene naar de andere zijde van het land worden getransporteerd. Na het
uitvoeren van de nodige versterkingen zal elke bovengrondse verbinding die behoort tot de
ruggengraat een transportcapaciteit hebben van 3 GW per circuit met in totaal 6 GW.
Enkelvoudig storingsreserve (N-1)
In principe is één circuit voldoende om het totale vermogen te transporteren. Wanneer één circuit niet
gebruikt kan worden (bv. onderhoud) kan het andere circuit nog steeds alle vermogen transporteren.
Deze redundantie noemt men N-1, waarbij N staat voor normale omstandigheid en 1 voor een
enkelvoudige storingsreserve.

Figuur 7: vergelijking transportcapaciteit in normale situatie (N)
en bij gebruik van slechts 1 circuit (N-1)

5

Vandaag is het Belgische transmissienet voor 99.999% van de tijd betrouwbaar.
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Dubbele storingsreserve (N-2)
Bij een groot incident waarbij de volledige verbinding in onbruik raakt (bv. een pyloonincident), zijn
er dankzij de vermazing nog overige verbindingen die gebruikt kunnen worden om het vermogen te
transporten. Deze redundantie noemt men N-2, waarbij N staat voor normale omstandigheden en de
2 voor dubbele storingsreserve. In gevallen waarbij de redundantie niet volstaat zal de netbeheerder
het evenwicht zo snel mogelijk moeten herstellen door actieve tussenkomst.

Figuur 8: vergelijking transportcapaciteit in normale situatie (N) en bij gebruik van slechts 1 verbinding (N-2)

Gecombineerde N-1 transportcapaciteit
De vermazing laat ook een grotere gecombineerde capaciteit toe. De N-1 capaciteit zal via de
vermazing immers toenemen omdat er telkens twee uitwegen bestaan die zijn voorzien van 2 circuits
van 3 GW. Wanneer 1 circuit binnen het vermaasde elektriciteitsnet wegvalt, kan het vermogen wel
getransporteerd worden via de andere circuits waardoor de gecombineerde ‘N-1 transportcapaciteit’
9 GW bedraagt.

Figuur 9: gecombineerde transportcapaciteit in vermaasd net bij incident op 1 circuit (N-1)
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Ventilus als vermazing van de Stevin-verbinding
Vandaag is de Stevin-lijn een ‘antenne’ vanuit Zomergem die de enige verbinding vormt tussen de
hoogspanningspost in Zeebrugge en de rest van het Belgische 380kV-hoogspanningsnet. Het vormt
een doodlopende straat. Er is dus geen andere uitweg in geval van een incident.
Met de Stevin-lijn werd een eerste stap gezet om het 380kV-net uit te bouwen naar de kust, met een
onthaalcapaciteit van 3 GW (N-1). Die 3 GW is een belangrijke limiet, want dat is de maximale
capaciteit die bij een ernstig incident op de as ogenblikkelijk kan opgevangen worden via de Europese
primaire reserves. Deze reserves zijn echter niet ongelimiteerd beschikbaar, na 15 minuten moet
België zelf zijn evenwicht herstellen. Het Europese net moet zich immers terug klaar maken om een
eventueel volgend incident op te vangen. Bij de bouw van Stevin werd aanvaard om voor deze eerste
stap een antenne te bouwen. Op dat moment was de ontwikkeling op zee en ook het project Nemo
Link nog zeer embryonaal.
De elektriciteitsproductie verplaatst zich echter meer en meer naar de kustregio. Op middellange
termijn wordt de mogelijke elektriciteitsproductie in de Noordzee (offshore) en in de provincie WestVlaanderen (onshore) geraamd op meer dan 7 GW. Het is nodig om maatregelen te nemen om deze
productie veilig te kunnen aansluiten. Indien het hoogspanningsnet in de kustregio verder wordt
uitgebouwd vanuit het vermazingsprincipe, zal dit de weerbaarheid van de kritische infrastructuur van
het land vergroten. Ter vergelijking: de kritische productie-eenheden Doel (3 GW) en Tihange (3 GW)
vormen knooppunten die beiden zijn verbonden met meerdere elektriciteitsverbindingen en optimaal
vermaasd zijn.
De vermazing van Stevin en Ventilus laat een grotere gecombineerde capaciteit toe dan wanneer er
geen vermazing plaatsvindt. Zonder vermazing is de aansluitcapaciteit 6 GW (aldus 3 GW in N-1 van de
Stevin verbinding en 3 GW in N-1 van de Ventilus verbinding). Met vermazing bedraagt deze minimaal
7 GW, omdat dit volume kan getransporteerd worden in het geval van een enkelvoudig storingsreserve
(N-1), bijvoorbeeld door onderhoudswerken. Dit komt niet overeen met de 9 GW zoals grotendeels
voorzien binnen de ruggengraat (380kV) van het Belgische elektriciteitsnet (zie hoger). Dit is een gevolg
van het gedeeltelijk ondergronds aanleggen van de Stevin-lijn met een verminderd vermogen.
Hierdoor heeft deze verbinding in normale omstandigheden een transportcapaciteit van 4 GW6. De
capaciteit kan tijdelijk worden verhoogd tot 6 GW. Dit gebeurt echter door een tijdelijke overbelasting
en vormt geen normale en optimale exploitatie.

Ventilus met transportcapaciteit van 6 GW
De geplande verbindingen Ventilus en Boucle Du Hainaut zullen deel uitmaken van de ruggengraat
(380kV) van het Belgische en Europese elektriciteitsnet. Logischerwijze zullen deze verbindingen
eenzelfde transportcapaciteit hebben van 6 GW in normale omstandigheden (N) en 3 GW bij het
uitvallen van een netelement (N-1). De West-Vlaamse lus is immers het netwerkplatform dat België
absoluut nodig heeft voor een inbedding in het Europese, duurzame elektriciteitssysteem van 2030
en daarna.

6

Lopende berekeningen en studies bekijken het verhogen van de mogelijke transportcapaciteit in normale omstandigheden
tot 5 GW. Daardoor zal het volume dat na de vermazing met Ventilus vanuit de kust kan getransporteerd worden
waarschijnlijk kunnen stijgen tot 8 GW.
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Technologiekeuze in de startnota
Twee studies als basis
Ter voorbereiding van het GRUP Ventilus zijn twee analyses gemaakt die mogelijke technologieën voor
de te realiseren hoogspanningsverbinding onderzoeken. Deze studies liepen parallel en hadden
hetzelfde doel: het beoordelen van de verschillende technologieën (bestaand en in ontwikkeling) op
hun relevantie voor de toekomstige elektriciteitsverbindingen Ventilus en Boucle du Hainaut. Dankzij
deze twee studies zijn de visies van een groot deel van de wereldwijde experten over de
technologiekeuze gekend. Beide analyses werden als bijlage aan de startnota toegevoegd.
1. Een “Technologiestudie” (link) werd opgesteld door experten van Elia. Dit gebeurde op basis
van informatie van ENTSO-E (de Europese vereniging van transmissienetbeheerders), Cigré (de
wereldwijde sectororganisatie voor elektrische systemen) en een aantal producenten van
elektrische infrastructuur. Deze studie werd besproken met een groep van Belgische
academici7 die in hun advies de resultaten van de technologiestudie onderschrijven.
2. Een studie “Elia Future Grid 2030 - Stevin-Avelgem and Avelgem-Center Power Corridor”
werd door de Britse consultants Mott MacDonald opgesteld. Deze studie bestond uit twee
onderdelen:
o

De “Technology Review and Benchmarking Study” (link) werd afgerond in december
2018. Deze deelstudie bevat een uitgebreide, algemene toelichting over de
verschillende mogelijke technologieën voor het transport van grote vermogens over
lange afstanden en een vooruitblik naar de toekomst. Voor elk van de technologieën
werd gezocht naar representatieve projecten, voornamelijk in Europa en waar nodig
wereldwijd. Daarnaast werd in de deelstudie een samenvatting met de projectlengte,
transportcapaciteit en gebruikte technologie opgenomen.

o

De “Comparison of Technology Options” (link) werd afgerond in januari 2019. Deze
deelstudie bevat een beschrijving van de mogelijke technologieën, toegepast op de
vereisten van Ventilus en een vergelijking van de voor- en nadelen voor deze situatie.

Uitgangspunten voor technologiestudies
Het belangrijkste doel voor de uitgevoerde studies was een oplossing vinden voor ontwikkeling van
een hoogspanningsverbinding die kan voldoen aan de volgende uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.

In totaal 6 GW-transportcapaciteit in normale omstandigheden (N)
Minstens 3 GW-transportcapaciteit bij onderhoud of incident (N-1)
Traject is nog niet gekend, maar rekening houdend met lengte van 80 à 90 km per corridor
Mogelijkheden voor integratie met het lokale transportnet voor ondersteuning van de regio
Zeer stabiele werking binnen het vermaasde ruggengraat netwerk (380kV)

Voornamelijk het laatste uitgangspunt is van cruciaal belang. Dat werd in de startnota mogelijk
onvoldoende beklemtoond en geduid. Het Belgische transmissienet op 380 kV maakt namelijk deel uit
van het Europese Continentale synchrone netwerk. Dit is een synchroon netwerk verbonden door
7

Academici betrokken bij de Technologiestudie waren: Ronnie Belmans en Dirk Van Hertem (KU Leuven & Energyville), Jan Desmet
(Universiteit Gent), Emmanuel De Jaeger (Université Catholique de Louvain), Pierre Henneaux Université Libre de Bruxelles) en Francois
Vallee (Université de Mons).
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wisselstroomverbindingen waarin de frequentie constant gehouden wordt door het evenwicht tussen
verbruik (inclusief netverliezen) en productie van elektriciteit. Binnen een synchroon net is de
frequentie constant.

Figuur 10: Synchrone zones in Europa

Hoewel in Europa alle elektriciteitsnetten werken met een frequentie van 50 Hz vormen ze geen
volledig synchroon systeem. Er bestaan verschillende asynchrone netten zoals in Figuur 10
vereenvoudigd wordt weergegeven. In elk van deze netten moet afzonderlijk het evenwicht tussen
verbruik en productie bewaard worden.
Als netbeheerder is Elia verantwoordelijk voor dit evenwicht in haar regelzone en dient regels te
respecteren zoals ook de andere netbeheerders in het Europese net, om de stabiliteit van het gehele
synchrone net te garanderen. Is dit niet het geval, dan wijkt de frequentie te veel af wat kan leiden tot
gedeeltelijke of volledige instorting van het synchrone net.
Indien het elektrisch verbruik groter is dan het toegevoerde vermogen, dan zal de frequentie dalen.
De frequentie kan hersteld worden door het toegevoerde vermogen te doen stijgen. Binnen één
synchrone zone worden er dan ook op elk moment reserves voorzien om de frequentie binnen de
wettelijke grenzen8 te houden, met een maximale afwijking van slechts 0,8 Hz.

De primaire Europese reserves9 die ingeschakeld kunnen worden in geval van een incident bedragen
ongeveer 3 GW. Dit betekent dat bij een incident, waarbij er plots meer dan 3.000 MW aan productie
of verbruik van het net afgeschakeld wordt, het volledige elektrisch systeem binnen continentaal

8
9

De bepalingen waaraan de frequentie moet voldoen zijn vastgelegd in Artikel 127 van de EU Network Code on System Operation.
De primaire Europese reserves worden ook wel “Frequency Containment Reserves” of FCR genoemd.
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Europa in gedrang komt. De afwijking van de frequentie zal in dat geval immers te groot zijn, waardoor
een Europees cascade-effect kan optreden.
Gezien de grootteorde van het toekomstige vermogen in de kustregio en de verhouding met de
reserves die ingezet kunnen worden bij een incident, dient het ontwerp omzichtig te gebeuren. Dit is
nodig om te garanderen dat de limieten voor het beheer van de frequentie steeds gerespecteerd
blijven.
Nieuwe technologieën kunnen uitsluitend in aanmerking komen indien er voldoende garanties zijn
dat op geen enkel moment een verlies van meer dan 3.000 MW aan productie10 of import kan
optreden. Want dit heeft gegarandeerd een impact op Europese schaal.

Vergelijking van de verschillende technologieën
De vergelijkingen en analyses van de technologieën focusten zich in eerste instantie op de technische
randvoorwaarden. De onderzochte technologieën moeten op een veilige en betrouwbare wijze
bruikbaar zijn voor een hoofdtransportverbinding en een stabiele werking garanderen. De maturiteit
van de verschillende technologieën werd eveneens geëvalueerd. Daarbij werd bijvoorbeeld gezocht
naar gelijkaardige projecten op vlak van afstand en vermogen die reeds zijn gerealiseerd.
In grote lijnen werden twee variabelen, met diverse combinaties beschouwd:
1. Wisselstroom of Alternating Current (AC) versus gelijkstroom of Direct Current (DC).
2. Bovengrondse infrastructuur versus ondergrondse infrastructuur.
o
o

10

De keuze bij een bovengrondse infrastructuur beperkt zich tot een luchtlijn, met
diverse type masten.
Bij een ondergrondse structuur zijn meerdere opties mogelijk:
 Ondergrondse kabels;
 Gas Insulated Lines (GIL), dit zijn pijpleidingen gevuld met een isolerend gas
en daarin een geleider;
 Supergeleiders, buizen gevuld met een geleider en een extreem gekoelde
vloeistof.

In feite gaat de voorkeur bij productie zelfs naar niet meer dan 1.000 MW.
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Conclusies in de startnota
Een AC-luchtlijn wordt door beide studies als de voorkeursoplossing naar voren geschoven. Die
technologie is het meest matuur en zeer betrouwbaar. Bovendien bestaat meer dan 98 % van het
West-Europese 380 kV-net uit AC-luchtlijnen.
Een eerste ondergronds alternatief voor AC-luchtlijnen zijn AC-kabels. Beide studies geven aan dat
ondergrondse kabels uitgebaat op wisselstroom zich elektrisch anders gedragen dan bovengrondse
luchtlijnen. Het wegwerken van de negatieve effecten hiervan vraagt het toevoegen van een groot
aantal bijkomende toestellen (o.a. shunt reactoren) in het elektriciteitsnet. Dat zorgt voor een grotere
complexiteit en meer risico’s in het netbeheer. Hoe langer het ondergrondse tracé, hoe groter de
risico’s. Op basis van bovenstaande werd in de startnota voor het GRUP Ventilus gesteld dat een
volledige aanleg in AC-kabels geen haalbare oplossing is. Korte tracédelen kunnen wel ondergronds
worden gebracht voor in totaal maximaal 8 km.
De GIL en supergeleiders worden beoordeeld als te prematuur. De GIL bestaat nog niet over langere
afstand en de supergeleiders bevinden zich nog in een experimenteel stadium en werden uitsluitend
toegepast bij projecten van veel kleinschaliger niveau.
De technologie die met gelijkstroom (DC) werkt, werd grondig bekeken voor wat betreft de
ondergrondse variant, dit vanuit ervaring binnen diverse projecten. Elia heeft onder andere ervaring
opgedaan bij Nemo Link, een onderzeese verbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk en
ALEGRO, de ondergrondse verbinding tussen België en Duitsland. Via haar participatie in 50 Hertz heeft
Elia Group ervaring met de SuedOstLink die een punt-tot-puntverbinding maakt tussen het noorden
en het zuiden van Duitsland. Op basis van karakteristieken zoals vermogen, afstand, functionaliteiten,
aftakkingen etc. zijn deze projecten echter niet te vergelijken met de vereisten voor Ventilus.
Voor de inpassing van de DC-technologie in het vermaasde AC-hoofdtransportnet en de specifieke
casus van Ventilus beoordeelden Elia en de betrokken Belgische academici dit als een niet-redelijke
technologie. De grootste handicap van gelijkstroom is dat het voor het specifieke geval van Ventilus
onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt als het ingebouwd wordt in het vermaasde AC-netwerk.
De betrouwbare uitbating van het net zou niet meer gegarandeerd zijn. Er werden ook verhoogde
risico’s voor de algemene netstabiliteit en hoge faalkansen van de DC-apparatuur vermeld. Hierdoor
is deze technologie niet geschikt voor Ventilus als platform voor het duurzame elektriciteitssysteem.

Voor Ventilus wordt in de startnota een luchtlijn met wisselstroom beschouwd als de
referentietechnologie. Technisch gezien kan een AC-verbinding plaatselijk ondergronds gebracht
worden, mits een aantal bijkomende installaties. Dit ondergrondse alternatief zou volgens de
startnota ook mee onderzocht worden in de milieu-effectenbeoordeling. De uiteindelijke keuze voor
het al dan niet gedeeltelijk ondergronds aanleggen zou volgens de startnota na de milieueffectbeoordeling, het veiligheidsonderzoek en de maatschappelijke kostenbaten-analyse kunnen
gemaakt worden.
Alle andere technische mogelijkheden (gelijkstroom, GIL, supergeleiders) werden op basis van de
studies en het advies van de Belgische academici voor dit project niet beschouwd als redelijke
alternatieven en niet verder meegenomen in het onderzoek.
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Dubbelcheck volgens procesnota
In veel inspraakreacties werden vragen gesteld over de mogelijkheid om een andere technologie te
gebruiken dan de referentieoplossing: een bovengrondse luchtlijn uitgebaat op wisselstroom (AC). De
keuze voor de technologie is bepalend voor de beoordeling van de mogelijke redelijke tracés.
De volgende stap in het geïntegreerd planproces voor Ventilus is normaliter de uitwerking van een
scopingnota waarin de reacties en adviezen mee verwerkt worden. Om de inhoud van die nota te
bepalen, is het belangrijk te weten op welke wijze dit project kan gerealiseerd worden. Daarom
wordt een bijkomende tussenstap voorzien.
Er zal een dubbelcheck van de technologiestudie gebeuren vanuit de vraag in welke mate de
conclusies van de startnota correct zijn en of het technisch haalbaar is om het project ondergronds te
realiseren. In de scopingsnota wordt daarna opgenomen welke tracés en welk type pylonen als
redelijke alternatieven en varianten in het plan-MER moeten onderzocht worden. Het planteam kiest
er dus voor om in de eerste plaats meer duidelijkheid te creëren over welke technologische keuzes te
beschouwen zijn als redelijke alternatieven en varianten.
De uit te klaren aspecten rond technologie zijn:
-

Dubbelcheck redelijke mogelijkheden voor ondergrondse verbinding
Mogelijke keuzes van de masten

Dubbelcheck redelijke mogelijkheden voor ondergrondse verbinding
De mogelijkheid van een volledig ondergrondse verbinding werd in veel inspraakreacties voorgesteld.
Daarbij wordt verwezen naar voorbeelden uit het buitenland, vaak uit Nederland. Sommige
adviesinstanties bevelen ook extra studies aan om deze kwestie uit te klaren. Daarnaast wordt
benadrukt dat eerder toegevoegde rapporten voor niet-deskundigen moeilijk te begrijpen zijn.
Voor het project Ventilus is de technologiekeuze zeer bepalend op planniveau, onder meer voor de
mogelijke alternatieven/varianten die in het plan-MER moeten onderzocht worden. Duidelijkheid over
de redelijk haalbare technologie die bepalend. Daarom is duidelijkheid een absolute voorwaarde om
stappen vooruit te kunnen zetten.
Het is de bedoeling om tot een helder en gedeeld begrip van de feiten te komen met verschillende
betrokkenen.

Bijkomende studies en rapporten gevraagd aan Elia
Het planteam dat verantwoordelijk is voor het GRUP Ventilus, zal de dubbelcheck uitvoeren op basis
van nieuwe studies die ze Elia zal opdragen (omwille van de specifieke gegevens van het Belgische
hoogspanningsnetwerk) en zal zich hiervoor inhoudelijk versterken met externe experten.
Voor de uitvoering van deze dubbelcheck heeft het planteam heeft aan Elia gevraagd om drie zaken
op te leveren:
1. Een 1ste bijkomende studie die is opgesteld door een internationaal studiebureau, met daarin
de vraag of een (ondergrondse) verbinding in gelijkstroom een redelijke oplossing is voor
Ventilus met daarbij minstens aandacht voor de technische uitdaging, de veiligheid van de
netuitbating en verifiëren of zo’n oplossing al elders in de wereld werd gerealiseerd.
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2. Een 2de bijkomende studie te bezorgen over de redelijke maximale afstand dat Ventilus
ondergronds kan gebracht worden in wisselstroom met een veilige exploitatie?
3. Elia werd ook uitgenodigd om een beschrijvend rapport op te stellen in het Nederlands op
basis van de haar aanwezige kennis én de verschillende studies die intussen gemaakt werden,
met desgevallend nog verwijzing naar andere referenties, welke mee aan de experten kan
voorgelegd worden.
Samenstelling van het adviserende expertenpannel
De meeste van dit soort van studies worden door internationale consultants uitgevoerd. Voor de
dubbelcheck van deze oefening en het gebruik ervan in de Belgische/Vlaamse context zal het planteam
beroep doen op experten. Het planteam hanteerde voor de selectie van experten volgende criteria:
-

Aangetoonde kennis hebben van hoogspanningstechnologieën of aangetoonde kennis
hebben van de exploitatie van een hoogspanningsnet

-

Geen politiek of commercieel belang bij een bepaalde technologiekeuze
Minstens één buitenlandse expert, bij voorkeur uit Nederland omwille van vele verwijzingen
naar Nederland bij inspraakreacties
Minstens telkens één expert met specialisatie in:
o Gelijkstroom
o Wisselstroom
o Netbeheer

-

-

Minstens de helft van de experten was niet rechtstreeks betrokken bij het advies van de
Belgische academici dat gevoegd was bij de startnota. Op die manier wordt niet enkel de
nieuwe studie geanalyseerd maar kan ook de dubbelcheck op de eerdere studie gebeuren met
nieuwe inzichten.

Keuze van de masten
In verschillende opmerkingen werden suggesties gedaan voor het type masten dat kan gebruikt
worden voor Ventilus. Uiteraard is dit een hypothetische kwestie die mee afhankelijk is van het
resultaat van de technologie-oefening en de mogelijkheid van ondergrondse varianten. Omwille van
de tijdswinst zal dit parallel met de technologie-oefening bekeken worden.
In de startnota stond reeds dat de masten of pylonen van de hoogspanningsinfrastructuur mee
bepalend kunnen zijn voor de impact op het landschap. Deze keuze zal mee bepalend zijn voor
sommige aspecten in het plan-MER (bv. effecten op het landschap en effecten op de gezondheid).
Daarom is het belangrijk om voorafgaandelijk te weten welke pylonen al dan niet in aanmerking
komen.
Het planteam heeft in overleg met Elia een overzicht gemaakt van de karakteristieken van de
mogelijke masten. Ook de resultaten van deze oefening zullen worden besproken met de hoger
vermelde stakeholdersgroep.
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