Technologiestudie voor
het Ventilus-project
Korte samenvatting

Wie is Elia?

Samenvatting technologiestudie

Elia is de beheerder van het Belgische
transmissienet dat uit meer dan 8.000 kilometer
aan hoogspanningsverbindingen bestaat.
Elia vervoert immers de elektriciteit van de
producenten naar rechtstreekse verbruikers
en naar de distributienetten waarop kleine
verbruikers (kmo’s, instellingen, particulieren)
en lokale (decentrale) productie zijn aangesloten.

Door haar geografische ligging in het hart van
Europa is Elia een essentiële speler op de
energiemarkt en vormt het bedrijf een draaischijf
binnen het Europese geïnterconnecteerde
elektriciteitsnet.
Elia heeft verscheidene initiatieven gelanceerd
om de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt
op een efficiënte en transparante manier te
bevorderen ten dienste van de verbruikers.
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Elia voerde in het kader van het Ventilus-project
een uitgebreide technologiestudie uit. Hierin
worden verschillende technologieën voor de
nieuwe hoogspanningsverbinding bestudeerd.
Elia heeft de studie ook voorgelegd aan
verschillende academici. Zij bevestigen de
conclusie van de studie.
Deze brochure is een korte samenvatting
van deze technologiestudie. Vier mogelijke
technologieën worden onderzocht op vlak van
de technische haalbaarheid, de kosten voor de
samenleving en de impact op de omgeving.

De analyses en resultaten gelden alleen voor het
Ventilus-project en kunnen niet veralgemeend
worden voor andere projecten.
Indien u meer achtergrond wenst, raden we u
aan om de volledige studie en het advies van de
academici te raadplegen. Al deze informatie is
beschikbaar op de website www.ventilus.be.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

Noordzee speelt grote rol

De ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk
is nauw verbonden met het energie- en
klimaatbeleid. Door nationale, Europese en
internationale beslissingen evolueren we naar
een koolstofarme samenleving.

De Belgische Noordzee is belangrijk voor onze
energievoorziening in de toekomst. Vanaf 2020
voorzien de windmolenparken op zee ongeveer
10% van de totale elektriciteitsvraag in
België. En tegen 2030 moet deze capaciteit
verdubbelen.

Op korte termijn worden een stijgend percentage
hernieuwbare elektriciteitsproductie
(on- en offshore) én een belangrijke toename van
internationale elektriciteitsstromen verwacht.
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Om deze stroom naar de verbruikers te brengen,
is een versterking van het elektriciteitsnet
nodig. De bestaande verbindingen hebben hun
maximumcapaciteit bereikt.
Het Ventilus-project zorgt er met een nieuwe
hoogspanningsverbinding voor dat de
bijkomende elektriciteit getransporteerd
kan worden.

België en het Verenigd Koninkrijk zijn al
verbonden met een onderzeese kabel.
Dit maakt uitwisseling van elektriciteit tussen
beide landen mogelijk. Een tweede onderzeese
verbinding met het Verenigd Koninkrijk wordt
onderzocht.

En de huidige Stevin-verbinding dan?
Met de elektriciteit van de eerste reeks
windmolenparken en de eerste interconnectie met
het Verenigd Koninkrijk wordt de capaciteit van de
Stevin-verbinding volledig benut.
Om nieuwe productie aan te sluiten is een
bijkomende verbinding in West-Vlaanderen nodig.
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Een sterk en toekomstgericht West-Vlaams elektriciteitsnet

Traject ligt nog niet vast

De Vlaamse regering voorziet in haar Energieplan
een jaarlijkse groei van 50 megawatt (MW)
aan windenergie tussen 2020 en 2030. Het
elektriciteitsnet is vandaag lokaal niet voldoende
robuust om deze toename van hernieuwbare
energie op te vangen. Een sterker en
toekomstgericht West-Vlaams elektriciteitsnet is
nodig.

Het traject dat de nieuwe verbinding moet
volgen, is nog niet bekend. De verbinding zal
starten aan de Stevin-as en eindigen in Avelgem.
In studies gaat Elia uit van een verbinding
tussen de 50 à 100 kilometer totale
transportcapaciteit van 6 gigawatt (GW),
waarvan 3 gigawatt gegarandeerd moet
blijven bij onderhoud of tijdens een incident.
De verbinding zal deel uitmaken van het
hoofdtransportnet op 380 kilovolt (kV).

De Ventilus-verbinding is noodzakelijk om de lus
met de bestaande Stevin-verbinding rond te
maken. Hierdoor ontstaan er meerdere uitwegen
om elektriciteit te vervoeren.
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Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het
elektriciteitsnet. Bovendien creëren we door
deze ‘vermazing’ een grotere onthaalcapaciteit
voor elektriciteit. Zo ontstaat er meer marge voor
toekomstige ontwikkelingen op zee of op
het land.
Bijkomend zorgt Ventilus voor een hogere
bevoorradingszekerheid. Dit is uiteraard
belangrijk voor de vele industriële activiteiten
in West-Vlaanderen, waaronder de elektrointensieve diepvriessector.

Daarnaast moet het eenvoudig zijn om
aftakkingen te maken naar het lokale
elektriciteitsnet. Dit is nodig om toekomstige
hernieuwbare productie-installaties in
West-Vlaanderen aan te sluiten op het
nationale elektriciteitsnet en om de lokale
elektriciteitsbevoorrading te verzekeren.

Huidig 380kV-net in West- en
Oost-Vlaanderen
Toekomstige hoogspanningsverbinding Stevin - Avelgem

STEVIN

IZEGEM

AVELGEM
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Verschillende technologieën voor een verbinding
Wisselstroom of gelijkstroom
Een AC-verbinding werkt op
wisselstroom of Alternating Current
(AC). De stroom en spanning wisselen
50 keer per seconde heen en weer van
richting (50 hertz).

Een bovengrondse luchtlijn bestaat
uit masten (ook wel pylonen genoemd)
waar draden (of geleiders) aan
vastgemaakt worden die elektriciteit
transporteren.

Een DC-verbinding is gebaseerd op
gelijkstroom of Direct Current (DC).
De stroom vloeit continu in één
bepaalde richting.

Een ondergrondse kabelverbinding
transporteert elektriciteit via kabels die
in een sleuf (soort van gracht) of via
een boringinstallatie onder de grond
worden gebracht.

AC-luchtlijn
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Ondergronds of bovengronds

AC-kabelverbinding

DC-luchtlijn

Vooral wisselstroomnetten in Europa
De elektriciteitsnetten in België en Europa werken
op wisselstroom. De aanleg van een DC-verbinding
blijft beperkt tot trajecten met zeer lange
afstanden (meer dan 100 tot 1000 kilometer) of
dient voor interconnecties tussen verschillende
elektriciteitsnetten (zoals de onderzeese kabel
NemoLink tussen België en het Verenigd Koninkrijk).

DC-kabelverbinding
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Technische haalbaarheid
Op basis van verschillende criteria wordt
bepaald of een technologie technisch haalbaar
is voor het Ventilus-project.
Kan het elektriciteitsnet op een efficiënte en
veilige manier uitgebaat worden? Werden al
gelijkaardige projecten gerealiseerd? Kunnen
eenvoudig aftakkingen naar een lokaal
elektriciteitsnet worden gemaakt? En is de
verbinding toekomstgericht?

DC-kabel en DC-luchtlijn
Een verbinding op basis van gelijkstroom
biedt weinig flexibiliteit om aftakkingen (o.a.
verbindingen met lokale netten) te realiseren.
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In dit geval moeten bijkomende
conversiestations worden gebouwd om een
aftakking op de DC-verbinding in het ACelektriciteitsnet te integreren. Bovendien staat
deze multi-terminal DC-technologie nog in haar
kinderschoenen en is ze niet voldoende matuur.
Bijkomend heeft de DC-technologie een lagere
beschikbaarheid. Om een vermogen van 6 GW
te bereiken moeten meerdere installaties parallel
worden geïnstalleerd. Dit vergroot het risico op
stabiliteitsproblemen door resonanties.
Door deze technische eigenschappen is de
aanleg van een DC-kabel of DC-luchtlijn niet
geschikt voor de Ventilus-verbinding.

AC-kabel
Een verbinding met AC-kabels werd tot op
heden nog nooit gerealiseerd voor een
dergelijke afstand (50 à 100 km) en een dergelijk
vermogen (6 GW).
Kabels gedragen zich elektrisch anders dan
luchtlijnen. Bij kabels ontstaat er reactief
vermogen. Dit is een soort “bijproduct” dat
leidt tot een verlies van transportcapaciteit.
Om dit te compenseren moeten extra toestellen
(spoelen) worden geplaatst. De combinatie van
de kabels en de spoelen zorgt voor ongewenste
effecten (bijvoorbeeld resonanties). Dit brengt de
stabiliteit van het net in gevaar. Hoe langer de
kabelverbinding, hoe groter het risico op deze
ongewenste effecten.

De Ventilus-verbinding zal deel uitmaken van de
ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet
en daarbij is een veilige netuitbating noodzakelijk.
Op basis van deze criteria is de AC-kabel niet
haalbaar voor de volledige verbinding.

Wat zijn resonanties?
Door de combinatie van kabels en spoelen
ontstaan resonanties. Dit noemen we ook
harmonische frequenties of eigen frequenties.
Resonantie kunnen we vergelijken met een
radio waarbij gelijktijdig meerdere stoorzenders
zijn die continu van frequentie veranderen. Op
dezelfde manier kunnen verschillende elementen,
waaronder kabels, een soortgelijke ‘verstoring’
veroorzaken in het naburige elektriciteitsnet.
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AC-luchtlijn
De AC-luchtlijn is een gekende technologie
die wereldwijd al verschillende decennia wordt
gebruikt en dus een hoge maturiteit heeft.
De technologie is betrouwbaar en steeds
beschikbaar.
Meer dan 98% van het hoofdtransportnet het net dat op het hoogste spanningsniveau
(380kV) wordt uitgebaat - is opgebouwd
uit bovengrondse hoogspanningslijnen op
wisselstroom.

Besluit
De AC-luchtlijn blijkt de meest geschikte
technologie voor de Ventilus-verbinding. Een
AC-kabel is alleen geschikt bij een korte/lagere
afstand en/of beperktere capaciteit. DC-varianten
komen niet in aanmerking door diverse technische
beperkingen.

Wat zijn netfenomenen?
Hierdoor zijn de integratie van een bijkomende
AC-luchtlijn en de nodige aftakkingen relatief
eenvoudig te realiseren.
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Netfenomenen is een verzamelterm voor
situaties die optreden in het elektriciteitsnet
die moeilijk controleerbaar zijn en die tot
uitval van het elektriciteitsnet kunnen
leiden. Wanneer bijvoorbeeld de spanning
te hoog oploopt, of wanneer resonanties
(golfbewegingen) ontstaan die niet meer
onder controle kunnen worden gehouden.
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Investeringskosten
Iedereen die elektriciteit verbruikt, maakt gebruik
van het elektriciteitsnet. De investerings- en
onderhoudskosten voor een nieuwe verbinding
worden gedragen door de samenleving.

M€

2000

De bouw van een AC-luchtlijn is het
goedkoopste: dit kost ongeveer 140 miljoen
EUR. De aanleg van een AC-kabelverbinding zou
6 maal duurder zijn omdat er meer en duurdere
kabels nodig zijn.
DC-varianten hebben de hoogste
investeringskosten. Ze zijn 9 tot 11 maal
duurder dan een AC-luchtlijn. Dit is een gevolg
van de conversiestations die nodig zijn om
wissel- naar gelijkstroom om te zetten
(en omgekeerd).
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139

950

1.093

1.298

1.568
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(7x duurder)

(9x duurder)

(11x duurder)

1500
4M€
41M€

1000

968M€
1.208M€
1.163M€

500

909M€

verbinding
600M€

4M€

Besluit
Een AC-luchtlijn is de goedkoopste verbinding.
De kosten die de samenleving zal moeten dragen,
liggen lager dan bij het gebruik van een andere
technologie.

0

135M€

AC-luchtlĳn

onderstation

90M€

AC-kabel

AC-GIL

DC-luchtlĳn

DC-kabel

* De cijfers in deze grafiek zijn inschattingen gebaseerd op veronderstellingen.
Meer gedetailleerde informatie kan u in de technologiestudie vinden op de website www.ventilus.be
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Impact op de omgeving
De bouw van een nieuwe verbinding heeft
een impact op de omgeving en het milieu. In
de technologiestudie worden verschillende
aspecten beschreven zonder hieraan een
beoordeling te koppelen. Dit komt doordat de
persoonlijke ervaring van de mogelijke impact
moeilijk te objectiveren valt.

Visuele impact
Elke technologie heeft een visuele impact op
het landschap. De masten van 50 meter hoog
en hoogspanningsdraden van luchtlijnen zijn
vanop afstand te zien. Bij DC-varianten worden
4 conversiestations gebouwd van 20 meter
hoog.

Voorbeeld van een conversiestation

Geluid

Grondinname

Elke technologie brengt geluid met zich mee.
Een AC-luchtlijn knispert bij vochtig weer want
de natte lucht rondom de elektriciteitsdraden zal
ook stroom geleiden. Een DC-luchtlijn knispert
luider en doet dit vooral bij droog weer.

Elk type verbinding vereist een bepaald gebruik
van ruimte. Bij een luchtlijn zal elke mast enkele
tientallen m² in beslag nemen. Daarnaast
mogen bomen en beplantingen onder de luchtlijn
niet te hoog groeien.

Bij een AC-kabel zorgen de bovengrondse
elektrische installaties (shuntreactoren) voor
het nodige omgevingslawaai. Bij DC-varianten
zijn de conversiestations een belangrijke
geluidsbron.

Bij een AC-kabel neemt het tussenstation voor
de elektrische installaties tussen 24 tot 66
voetbalvelden in. Boven de kabels kan niet
meer gebouwd of gestapeld worden.
Bij een DC-variant zullen de 4 conversiestations
24 tot 36 voetbalvelden in beslag nemen.

Bij een AC-kabelverbinding worden bovengronds
elektrische installaties geplaatst die zichtbaar
zijn (shuntreactoren om het reactief vermogen
te compenseren).
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Magnetische velden
Alle elektrische toestellen en installaties brengen
magnetische velden voort. Dit gebeurt ook bij
elektriciteitsverbindingen. Bij een AC-luchtlijn zijn
magnetische velden aanwezig. Een AC-kabel
genereert hogere waarden boven de kabel. Maar
de waarden nemen sneller af met de afstand dan
bij een AC-luchtlijn.

Besluit
Elk type verbinding heeft een andere impact op
de omgeving. Deze impact verschilt van plek tot
plek en wordt door iedereen anders ervaren. Dit
maakt het moeilijk om één beste optie voor de
omgeving en het milieu naar voor te schuiven.

Bij de DC-luchtlijn en DC-kabel wordt er een
statisch magnetisch veld opgewekt. Dit is
vergelijkbaar met het magnetische veld van de
aarde. Bij alle verbindingen kunnen de wettelijke
bepalingen worden nageleefd.
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AC-luchtlijn als beste optie

Deel van het traject ondergronds?

Uit de technologiestudie, die onderschreven is
door academici, wordt de AC-luchtlijn als enige
redelijke uitvoering voor de Ventilus-verbinding
naar voor geschoven. Zo’n verbinding kan
eenvoudig alle elektriciteit transporteren en heeft
haar betrouwbaarheid ruim bewezen.

Een deel van het traject kan bestaan uit een
AC-kabelverbinding. Dit is slechts voor een
korte afstand technisch haalbaar, namelijk over
een afstand van in totaal maximum 8 kilometer.

Een AC-luchtlijn is makkelijk in het bestaande
elektriciteitsnet te integreren. Bovendien liggen
de financiële kosten voor de samenleving
lager dan bij andere technologieën. De hoge
masten en geleiders zullen zichtbaar zijn in het
landschap. Een “slimme” inpassing van de
verbinding kan dit beperken.
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Een luchtlijn waarvan een beperkt deel
ondergronds wordt gelegd, is technisch
mogelijk, maar niet wenselijk. Met elke
kilometer die ondergronds wordt geplaatst,
stijgen het aantal falingen, het risico op
resonanties en de kostprijs.
Zelfs voor eventuele ondergrondse trajecten die
minder lang zijn dan 8 kilometer, moet geval
per geval onderzocht worden of dat technisch
mogelijk is zonder de netzekerheid in gevaar
te brengen.
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Waarom niet meer dan 8 km ondergronds?

Inpassing van een verbinding

Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat weinig
tot geen projecten met een transportcapaciteit
van meer dan 4,5 GW gerealiseerd worden met
een ondergronds traject dat langer is dan 10
kilometer.

Elia besteedt veel aandacht aan een duurzame
inpassing van haar elektriciteitsnet in de publieke
ruimte. Bij elk project kunnen mitigerende
maatregelen de negatieve effecten op milieu en
omgeving voorkomen of verminderen.

AC-kabel

AC-luchtlĳn

DC-kabel

Er zijn wereldwijd zelfs geen voorbeelden
gevonden van projecten met een
transportcapaciteit van 6 GW waarbij een
gedeelte van het project ondergronds werd
gerealiseerd.

Dit doet Elia bijvoorbeeld door rekening te
houden met het landschap (reliëf, landbouw en
biodiversiteit). Of door groenzones te voorzien
tussen hoogspanningsstations en woonwijken.

DC-luchtlĳn
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Meer weten over Ventilus?
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Volg dan alles op de website
www.elia.be/ventilus en schrijf je in
op de nieuwsbrief over het project.

LENGTE ROUTE (KM)

22

23

