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Geachte, 

 

 

Dit verzoekschrift inzake het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ventilus’ wordt 

ingediend in het belang van onder meer de gezondheid van tienduizenden toekomstig betrokken 

benadeelde West-Vlamingen. Enerzijds komt dit door de huidige verkeerd bepaalde 

plandoelstellingen van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’ en anderzijds door 

het ontbreken van controlemetingen en regelgeving betreffende de gevaarlijke magnetische 

velden afkomstig van hoogspanningslijnen die volgens vele tientallen internationale 

wetenschappelijke studies de gezondheid schaden. 

 

 

Ondergetekenden verzoeken het Vlaams Parlement: 

 

1. Zich bevoegd te verklaren om dit verzoekschrift te behandelen; 

2. Duidelijkheid te geven over het totale aantal ingediende reacties, bezwaren, suggesties en 

voorstellen tijdens de eerste publieke raadplegingsfase van GRUP Ventilus; 

3. De huidige opmaak van het GRUP Ventilus onmiddellijk stop te zetten en na bijkomend 

onderzoek te herstarten met aangepaste plandoelstellingen en technologiekenmerken om op 

deze manier het Voorzorgsprincipe te kunnen toepassen; 

4. Plandoelstelling 2 aan te passen van de GRUP Ventilus die momenteel wordt opgemaakt 

door indien noodzakelijk de huidige opmaak van het GRUP Ventilus stop te zetten en te 

herstarten met aangepaste plandoelstellingen; 

5. Plandoelstelling 3 te schrappen van de GRUP Ventilus; 

6. Plandoelstelling 6 te schrappen van de GRUP Ventilus; 

7.  Kenmerk 1 van de uitgangspunten technologiestudies aan te passen; 

8.  Kenmerk 2 van de uitgangspunten technologiestudies aan te passen; 

9.  Kenmerk 3 van de uitgangspunten technologiestudies te verwijderen; 

10. Kenmerk 4 van de uitgangspunten technologiestudies aan te passen. 

11. Het uitdrukkelijk verzoeken aan netwerkbeheerder Elia en Departement Omgeving van de 

Vlaamse Overheid in het kader van de GRUP Ventilus om naast eventuele andere mogelijke 

oplossingen bijkomend minstens de 2 aangeboden alternatieve voorstellen uitgebreid te 

onderzoeken en te vergelijken met het huidig voorstel op vlak van technologie samen met 

alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier en de landbouw: 

A   een rechtstreeks verbinding met Avelgem; 

B    een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding met Mercator of Doel. 
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1  Motivatie van de verzoeken 
 

1.1  Bevoegdheid Vlaamse overheid en Vlaamse Regering 

 
 

Op 29 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering de Ventilus-startnota1 en bijhorende procesnota 

012 goedgekeurd. Op 20 december 2019 nam de Vlaamse Regering kennis van de Procesnota 

023 bij het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ventilus’ waarin op pagina 7 van 

31 staat:  

 

“De Vlaamse overheid is dan weer bevoegd voor de opmaak van het GRUP Ventilus.” 

 

“De Vlaamse overheid, in het bijzonder het departement Omgeving, stuurt het planteam aan 

dat instaat voor de voorbereiding en opmaak van het beoogde GRUP. Het departement 

Omgeving treedt op als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering die de bevoegde 

overheid is om het GRUP uiteindelijk vast te stellen. De ruimtelijk planner binnen het 

planteam behoort ook tot het departement Omgeving.  

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, 

begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het 

planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase 

de verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp-GRUP 

op en bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor.” 

 

 

Hieruit kan besloten worden dat de Vlaamse overheid bevoegd is voor de opmaak van het 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ventilus’ en het departement Omgeving van 

de Vlaamse overheid optreedt als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering. Daarom is dit 

verzoekschrift gericht aan het Vlaams Parlement omdat het valt onder Vlaamse bevoegdheid. 
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1.2  Aantal ingediende reacties, bezwaren, suggesties en voorstellen tijdens 

de publieke raadplegingsfase van GRUP Ventilus 
 

 

Op 20 december 2019 nam de Vlaamse Regering kennis van de Procesnota 02 bij het 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ventilus’ waarin omschreven staat in de 

inleiding op pagina 5 van 31: 

 

‘In het kader van de participatie gekoppeld aan de startnota zijn veel vragen gesteld en 

opmerkingen geformuleerd. Niet de eenvoudigste vragen om te beantwoorden en in de 

scopingnota te vertalen. Daarom is bijkomend onderzoek en overleg noodzakelijk om beter de 

scope te kunnen bepalen. Op welke manier dit onderzoek zal verlopen en hoe de verschillende 

stakeholders (elk vanuit hun eigen rol) zullen worden betrokken, kan u in voorliggende 

procesnota 02 lezen.’ 

 

Op pagina 20 van 31 van de Procesnota 02 bij het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(GRUP) ‘Ventilus’ staat meer informatie over de hoeveelheid gestelde vragen en geformuleerde 

opmerkingen namelijk: 

- 356 schriftelijke reacties op de 10 infomarkten; 

- meer dan 3200 individuele bezwaren; 

- 32 petities waarvan 1 werd ondertekend door ruim 1.500 personen; 

- 75 reacties via de projectwebsite www.ventilus.be. 

Dit komt neer op minstens 5.131 ingediende bezwaren en reacties + 31 petities waarvan 

departement Omgeving niet meedeelt of wil meedelen door hoeveel personen deze ondertekend 

zijn. Het totaal kan dus zowel 5.200 als 20.000 zijn. Hierover is totaal geen duidelijkheid en 

openheid vanuit departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. 

 

HOEVEEL REACTIES, BEZWAREN, SUGGESTIES EN VOORSTELLEN WERDEN 

ER IN TOTAAL INGEDIEND TIJDENS DE EERSTE PUBLIEKE 

RAADPLEGINGSFASE VAN GRUP VENTILUS ? 
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1.3  Voorzorgsprincipe en ruimtelijke principes RSV toegepast op GRUP 

Ventilus 

 

1.3.1  Voorzorgsprincipe 

 

De huidig opgelegde plandoelstellingen en technologiekenmerken in de startnota en 

procesnota’s van het GRUP Ventilus beperken in die mate de mogelijkheden van uitvoering en 

de mogelijke bruikbare technologieën dat er totaal geen rekening kan gehouden worden met de 

toepassing van het Voorzorgsprincipe en de huidige aanvraag duidelijk in strijd is met meerdere 

Europese Verdragen. 

 

Het Voorzorgsprincipe geeft meer uitleg over de betekenis en de interpretatie van onder meer 

de bescherming van de gezondheid van de mens. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)4 

omschrijft de gezondheid als: 

‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity’ 

 

Vertaald naar het nederlands: 

' Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en 

niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken' 

 

 

Beleidsmensen dienen het voorzorgsprincipe toe te passen betreffende onder meer de 

gezondheid van de mens dat zelfs is opgenomen in het Werkingsverdrag5 van de Europese Unie 

van 2009 in artikel 191 dat vermeld:  

‘1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende 

doelstellingen: 

- behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; 

- bescherming van de gezondheid van de mens; 

- behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

- bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of 

mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering. 

2. De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening 

houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Unie. Haar beleid 

berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat 

milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat 

de vervuiler betaalt. 

In dit verband omvatten de aan eisen inzake milieubescherming beantwoordende 

harmonisatiemaatregelen, in de gevallen die daarvoor in aanmerking komen, een 

vrijwaringsclausule op grond waarvan de lidstaten om niet-economische milieuredenen 

voorlopige maatregelen kunnen nemen die aan een toetsingsprocedure van de Unie 

onderworpen zijn.’ 



 
Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement inzake GRUP Ventilus 

 
Pagina 8 van 61 

 

Het voorzorgsprincipe is ook opgenomen in de ‘Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu 

en Ontwikkeling’6 van juni 1992 onder beginsel 15: 

‘Teneinde het milieu te beschermen zullen staten naar hun vermogen op grote schaal de 

voorzorgs-benadering moeten toepassen. Daar waar ernstige of onomkeerbare schade dreigt, 

dient het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet als argument te worden 

gebruikt voor het uitstellen van kosteneffectieve maatregelen om milieuaantasting te 

voorkomen.’ 

 

De toepassing van het voorzorgsprincipe wordt zelfs door Elia uitgelegd in Fiche 67 van hun 

brochure EMF – Elektromagnetische velden en het hoogspanningsnet: 

‘Politieke beslissingen berusten doorgaans op een wetenschappelijke basis. Dat principe 

staat borg voor hun betrouwbaarheid, neutraliteit en degelijkheid. Over de milieu- en 

gezondheidsrisico’s van talrijke recente technologische toepassingen en chemische stoffen is 

echter nog onvoldoende wetenschappelijke informatie beschikbaar. We dringen er nochtans 

steeds uitdrukkelijker bij de overheid op aan om een beleid te voeren dat rekening houdt met 

die onzekerheid, vooral dan in situaties waaraan een ernstig, dreigend of onomkeerbaar 

potentieel gevaar verbonden is. 

 

In 2005 omschreef UNESCO het voorzorgsprincipe als volgt: 

Wanneer menselijke activiteiten moreel onaanvaardbare schade kunnen veroorzaken die 

wetenschappelijk aannemelijk maar ook onzeker is, moeten maatregelen worden genomen om 

deze schade te voorkomen of te beperken. Moreel onaanvaardbaar schade verwijst naar schade 

aan mensen of het milieu die : 

• een bedreiging is voor het leven of de gezondheid van de mens, of 

• ernstig en onomkeerbaar is, of 

• onrechtvaardig is voor de huidige of toekomstige generaties, of 

• toegebracht wordt zonder rekening te houden met de mensenrechten van de personen die 

erdoor getroffen worden.’  

 

Het is zeer betreurenswaardig dat zowel Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid als 

netwerkbeheerder Elia het GRUP Ventilus echter opmaken zonder rekening te houden met het 

bovenvermeld Voorzorgsprincipe ten koste van de gezondheid van duizenden betrokken 

omwonenden.  
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De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens8 van de Verenigde Naties vermeldt: 

- in art. 3: ‘Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’ 

- in art. 7: ‘Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke 

bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere 

achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke 

achterstelling.’ 

- in art. 8: ‘Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale 

rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem 

toegekend bij Grondwet of wet.’ 

- in art. 25: ‘Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de 

gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, 

kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, 

alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden 

van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten 

gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.’ 

- in art. 28: ‘Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en 

internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten 

volle kunnen worden verwezenlijkt.’ 

- in art. 30: ‘Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke 

Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen 

of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten 

en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.’ 

 

 

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie9 (Rome 25-03-1957) staat 

betreffende de volksgezondheid in artikel 168 onder punt 1: 

‘Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie wordt een hoog 

niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.  

Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op 

verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het 

wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit 

optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen 

van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door het 

bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs, en de controle van, de 

alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de 

gezondheid.’ 
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De Belgische Grondwet10 vermeldt bovendien in artikel 23: 

‘Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.  

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend 

met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de 

voorwaarden voor de uitoefening bepalen.  

Die rechten omvatten inzonderheid :  

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen 

werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel 

mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke 

beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;  

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige 

en juridische bijstand;  

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;  

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;  

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;  

6° het recht op gezinsbijslagen.’ 

 

Op welke wettelijke basis mogen zowel Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid als 

netwerkbeheerder Elia zomaar in de GRUP Ventilus de rechten en de gezondheid van de 

duizenden betrokken omwonenden opzettelijk en met voorkennis schaden door nieuwe 

schadelijke bovengrondse wisselstroomhoogspanningsverbindingen te plaatsen boven en in de 

omgeving van woningen en zijn onder meer de ‘Rechten van de Mens’, het ‘Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie’ en de ‘Belgische Grondwet’ hierbij niet van 

toepassing ? 

 

De Belgische Hoge Gezondheidsraad raadt (advies nr.808111) uit voorzorg aan om kinderen 

onder de 15 jaar niet bloot te stellen aan waarden boven de 0,4 µT (gemiddeld over een lange 

periode). Dit houdt in dat de woonplaats en in het bijzonder de slaapkamer best op voldoende 

afstand ligt van elektrische installaties zoals hoogspanningslijnen, distributielijnen en 

transformatorposten. Voor de vroegere bovengrondse hoogspanningslijnen van 380 kV op 

wisselstroom met een veel lichter vermogen dan de nieuwe 6 GigaWatt-verbinding bedraagt 

volgens de Belgische Hoge Gezondheidsraad12 de te hanteren afstand 100 m vanaf de 

hoogspanningslijnen (= zone van minstens 200 m breed).  

 

Volgens Belgische universiteitsonderzoekers van BBEMG bedraagt die gemiddelde afstand tot 

de huidige lichtere hoogspanningslijnen 90 m13 (= zone van 180 m) en bij volle belasting zelfs 

130 m14 (= zone van 260 m). Waarom mogen nieuwe hoogspanningslijnen dan tussen en over 

woningen geplaatst worden ten koste van de gezondheid van de bewoners? 

 

Sinds 2015 worden er in Vlaanderen volgens berekeningen 15.996 huishoudens, 66 scholen en 

103 kinderopvangcentra langdurig blootgesteld aan magneetvelden die volgens het 

Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek een te hoge stralingswaarde hebben15. 
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In het onderzoeksrapport BioInitiative 201216 hebben 14 wetenschappers en deskundigen op 

het gebied van volksgezondheid en overheidsbeleid een analyse gemaakt van meer dan 2.000 

wetenschappelijke studies om het wetenschappelijk bewijs over gezondheidseffecten van 

elektromagnetische straling van een sterkte onder de huidige toegestane limieten te beoordelen.  

Op basis van de vele onderzoeken over kinderleukemie wordt er zelfs gevraagd om magnetische 

straling te classificeren17 onder klasse 1 kankerverwekkend in plaats van de huidige klasse 2b 

beperkte aanwijzingen voor kankerverwekkende eigenschappen. 

 

Tientallen internationale wetenschappelijke onderzoeken tonen een epidemiologisch verband 

aan tussen de blootstelling aan de gevaarlijke magnetische en elektrische velden van 

bovengrondse hoogspanningslijnen op wisselstroom en onder meer: 

 

- Leukemie (bloedkanker) bij kinderen: 

Zeer veel internationale epidemiologische onderzoeken18 19 20 besluiten dat er een statistisch 

verband is tussen kinderleukemie21 22 (lymfatische / myuloïde leukemie) en de blootstelling 

aan hoogspanningslijnen bij afstanden tot 50 m zoals bv. van Petridou et al.23 (1997), tot 100 

m zoals bv. van Feychting & Ahlbom24 (1993), Bianchi et al.25 (2000), Kabuto et al.26 (2006), 

en tot zelfs 600 m zoals Draper et al.27 (2005) en aan magnetische velden tussen: 

- 0,1 en 0,2 µT (microTesla): zoals bv. van Green et al.28 (1999), Bianchi et al.29 (2000), Schüz 

et al.30 (2001), Dockerty et al.31 (1998), Linet et al.32 (1997), Feychting & Ahlbom33 (1993), 

Malagoli et al.34 (2010); 

- 0,2 en 0,4 µT (microTesla): zoals bv. van London et al.35 (1991), Dockerty et al.36 (1998), 

Linet et al.37 (1997), Schüz et al.38 (2001); 

- meer dan 0,3 / 0,4 µT (microTesla): zoals bv. van Pedersen et al.39 (2015), Schüz et al.40 

(2001), Malagoli et al.41 (2010), Linet et al.42 (1997), Feychting & Ahlbom43 (1993); 

- alsook de meta-analyses: van bv. Ahlbom et al.44  (2000) en Greenland et al.45 (2000) waarin 

tientallen eerdere onderzoeken geanalyseerd worden. 

 

- Leukemie (bloedkanker) bij volwassenen: 

Meerdere onderzoeken46 hebben een verhoogd risico gevonden voor leukemie bij 

volwassenen die wonen in de omgeving van hoogspanningslijnen. Eén van de onderzoeken 

ging zelfs over een gevaarlijke zone van 400 m rond hoogspanningslijnen47 door Marcilio et 

al. (2011). 

 

- Hersentumoren (hersenkanker) bij kinderen: 

Vele onderzoeken48 tonen een epidemiologisch verband aan tussen hersentumoren bij 

kinderen en hoogspanningslijnen bij een magnetisch veld tussen: 

- 0,1 en 0,2 µT (microTesla): zoals bv. van Tynes & Haldorsen49 (1997); 

- 0,2 en 0,4 µT (microTesla): zoals bv. van Schüz et al.50 (2001), Saito et al.51 (2010); 

- meer dan 0,3 / 0,4 µT (microTesla): zoals bv. van Saito et al.52 (2010), Pedersen et al.53 

(2016). 
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- Hersentumoren (hersenkanker) bij volwassenen: 

Meerdere onderzoeken54 gebaseerd op geografische gegevensbronnen tonen een 

epidemiologisch verband tussen hersentumoren bij volwassenen en een langdurige 

blootstelling aan hoogspanningslijnen op een afstand van minder dan 50 m55. Het gaat hier 

specifiek over gliomen (hersentumor in het steunweefsel van de hersenen)56 57 en 

meningiomen (hersentumor in het hersenvlies)58 59 60. 

 

- Lymfomen (lymfeklierkanker) bij kinderen: 

Meerdere onderzoeken61 tonen een epidemiologisch verband aan tussen lymfomen en 

hoogspanningslijnen bij een magnetisch veld boven de 0,2  µT (microTesla) zoals bv. van 

Tynes & Haldoson62 (1997), Pedersen et al.63 (2015), Feychting & Ahlbom64 (1993) en Savitz 

et al.65 (1988). 

 

- Huidmelanoom (huidkanker): 

Wetenschappelijk onderzoek66 toont aan dat er een verhoogd risico is op huidmelanoom bij 

de blootstelling aan de magnetische velden van hoogspanningslijnen. 

 

- Borstkanker: 

Enkele wetenschappelijke onderzoeken67 tonen zelfs een mogelijks epidemiologisch verband 

aan tussen wonen in de omgeving van hoogspanningslijnen en borstkanker tot zelfs een 

afstand van 300 m68  van hoogspanningslijnen. 

 

- Alzheimer en dementie: 

Er zijn ook meerdere wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat er een epidemiologisch 

verband is tussen de blootstelling aan magnetische velden en Alzheimer69 70 71 door bv. Huss 

et al.72 (2008) en dementie73 binnen de 50 m van hoogspanningslijnen. 

 

- Overige mogelijke gezondheidsrisico’s: 

In bepaalde wetenschappelijke onderzoeken worden zelfs lichte verbanden gelegd tussen 

hoogspanningslijnen en onder meer vrouwelijke onvruchtbaarheid74 tot op 1.000 m afstand 

van de hoogspanningslijnen, spontane abortus boven 0,2 µT en ALS. 

 

De vele wetenschappelijke onderzoeken waarnaar hierboven verwezen wordt, kunnen 

geraadpleegd worden via de internetlink in de desbetreffende eindnoot. De vermelde 

onderzoeken zijn maar enkele van de vele honderden wetenschappelijke onderzoeken. 
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In onderstaande tabel staan ontvangen meetwaarden van netwerkbeheerder Elia van het 

elektrisch en magnetisch veld in een woning te Maldegem gelegen naast de recente Stevin-

hoogspanningsverbinding bij een belastingsgraad van slechts 19 % : 
 

 

 
 

Is het verantwoord dat er een magnetisch veld van 5,55 µT gemeten wordt in een slaapkamer 

bij maar een belasting van 19 % terwijl de grens voor schadelijke gezondheidsgevolgen in 

tientallen wetenschappelijke epidemiologische onderzoeken op 0,1 µT tot maximum 0,4 µT 

ligt? Hoeveel schade wordt dan toegebracht aan de gezondheid bij een hogere belastingsgraad 

van bijvoorbeeld 60 % of 80 % al is dit gedurende korte periodes?  

 

Is dit de manier hoe de Vlaamse en federale beleidsmensen omgaan met de gezondheid van 

duizenden betrokken omwonenden ? De grens tussen het voorzorgsprincipe voor de gezondheid 

en de realiteit liggen blijkbaar enorm ver uit elkaar terwijl de bevoegde beleidsmensen hier 

reeds tientallen jaren niets aan doen en dit accepteren ten koste van de gezondheid van 

tienduizenden omwonenden ! 

 

Met de huidige opgelegde plandoelstellingen en technologiekenmerken in de startnota en 

procesnota’s van het GRUP Ventilus is er zelfs geen mogelijkheid om alternatieve voorstellen 

te onderzoeken op bijvoorbeeld ondergrondse gelijkstroom door de niet noodzakelijke 

beperkingen die worden opgelegd. Hierdoor worden ten koste van de gezondheid van 

duizenden omwonenden de alternatieve mogelijkheden van uitvoering en andere mogelijke 

bruikbare technologieën zoals het ongevaarlijke gelijkstroom volledig uitgesloten terwijl deze 

toch mogelijk zijn. 
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Bovendien werd duidelijk tijdens de stakeholdervergaderingen betreffende de 

technologiekeuze dat de hoogspanningsverbinding Ventilus van 2 x 3 GigaWatt niet zal 

gebruikt worden als 1 x 3 GigaWatt bruikbaar vermogen en 1 x 3 GigaWatt reserve voor 

noodsituaties en onderhoud zoals tijdens de infomarkten werd gezegd tegen de bezoekers. De 

huidig aangevraagde Ventilus-verbinding zal blijkbaar voortdurend 4 tot 5 GigaWatt vermogen 

transporteren en in de toekomst waarschijnlijk zelfs 5 tot 6 GigaWatt. De vermelding in de 

GRUP Ventilus van n-1 (situatie bij uitval van 1 verbinding) slaat niet enkel op de Ventilus-

verbinding maar dient volgens netwerkbeheerder Elia samen gezien te worden met de reeds 

bestaande Stevin-hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem waarbij een 

gedeelte van 3 GigaWatt bruikbaar vermogen en 1 GigaWatt reservevermogen ondergronds 

werd geplaatst.  

 

Er werd tijdens de stakeholdervergaderingen gemeld door de medewerkers van Elia dat er een 

te transporteren vermogen van minstens 7 tot zelfs 8 GigaWatt op de 2 

hoogspanningsverbindingen Ventilus en Stevin zal getransporteerd worden maar in de 

documenten van de huidig lopende vergunningsaanvraag voor La Boucle du Hainaut75 staat dat 

het zelfs 9 GigaWatt zal zijn (blijkbaar reeds rekening houdend met het verbruik van de 

windenergie door de gebruikers in West-Vlaanderen). Eerlijkheid en openheid over de belasting 

van de Ventilus-hoogspanningslijn is er dus totaal niet van netwerkbeheerder Elia. Hoe meer 

stroom en dus vermogen dat er door een hoogspanningsverbinding loopt, hoe groter en breder 

het schadelijk magnetisch veld is bij bovengrondse hoogspanningslijnen op wisselstroom. 
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Tijdens de stakeholdervergaderingen betreffende de technologiekeuze werd herhaaldelijk 

gemeld door de medewerker van departement Omgeving van de Vlaamse Overheid dat deze 

vergaderingen enkel gingen over de bevestiging van de reeds gekozen 

wisselstroomtechnologie. Er was duidelijk geen mogelijkheid om de door Elia gevraagde 6 

professoren alternatieve voorstellen te laten onderzoeken vanwege de opgelegde beperkte 

plandoelstellingen en technologiekenmerken in de startnota en procesnota’s van het GRUP 

Ventilus.  

Bovendien heeft een deelnemende professor achteraf via mail gemeld dat de alternatief 

voorgestelde ondergrondse punt-punt-gelijkstroomverbindingen wel mogelijk zijn maar niet 

voldoen aan de huidige plandoelstellingen. In bijlage 1 staan ter informatie meer dan 100 zware 

hoogspanningsverbindingen op gelijkstroom die wereldwijd reeds werden uitgevoerd en dit ter 

vergelijking met de gevraagde Ventilus-verbinding. Een gelijkstroomverbinding kan volledig 

ondergronds worden aangelegd en veroorzaakt geen gezondheidsschade aan de mens. 

 

De vermelde gezondheidsgevolgen van hoogspanningsverbindingen op schadelijke 

wisselstroom zijn er niet bij een uitvoering van Ventilus in ondergrondse gelijkstroom. 

Het is dus van zeer groot gezondheidsbelang dat er in het kader van het 

Voorzorgsprincipe een correcte vergelijking wordt gemaakt tussen een uitvoering in 

wisselstroom en in gelijkstroom met hierbij een eerlijke en uitgebreide vergelijking van 

alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van zowel mensen als dieren. Hierbij dienen 

voor het gezondheidsonderzoek voor de mens minstens de tientallen eerder vermelde 

wetenschappelijke internationale onderzoeken van de vele kankers besproken te worden. 

 

 

1.3.2  Ruimtelijke principes RSV toegepast op GRUP Ventilus 

 

Op 29 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering de GRUP Ventilus-startnota en bijhorende 

procesnota 01 goedgekeurd waarbij in de startnota onder ‘4.1 Ruimtelijke Principes’ op pagina 

30 van 121 betreffende het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vermeld staat: 

‘Volgende principes worden vooropgesteld in het richtinggevende gedeelte van het RSV: 

 (1) - totale lengte van het bovengrondse net wordt niet uitgebreid (‘stand-stillprincipe’); 

 (2) - aan te leggen ondergrondse hoogspanningsleiding verhindert het functioneren en de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande lijninfrastructuur waarmee gebundeld 

wordt, niet;  

(3) - bundeling houdt in dat de nieuwe leiding zo dicht mogelijk bij de bestaande 

lijninfrastructuur wordt aangelegd, rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter 

zake;  

(4) - voor de toepassing van de bundeling worden alle technische oplossingen in overweging 

genomen;  

(5) - toepassing van het bundelingsprincipe gebeurt binnen de wettelijke voorschriften en 

veiligheidsnormen en binnen het BATNEEC-principe.’ 
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1 Principe 1, ‘totale lengte van het bovengrondse net wordt niet uitgebreid (‘stand-

stillprincipe’)’, maakt geen onderscheid in de grootte van de spanning en het te transporteren 

vermogen aan elektriciteit. Een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 

380.000 Volt met een vermogen van 6.000.000.000 Watt is niet vergelijkbaar met een 

hoogspanningsverbinding van 70.000 Volt of 150.000 Volt met een vermogen van 

bijvoorbeeld nauwelijks 100.000 Watt. 

 

De grootte van de uitstraling van de elektrische velden staat in verhouding tot de spanning 

van de hoogspanningsverbinding. Hoe hoger het aantal Volt, hoe sterker en breder het 

elektrisch veld zal zijn rond de hoogspanningslijnen. 

 

De grootte van het schadelijke magnetische veld bij wisselstroom 

hoogspanningsverbindingen is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid stroom die door 

de hoogspanningslijnen lopen. Een grotere hoeveelheid stroom zorgt voor een veel sterker 

en breder magnetisch veld rond de hoogspanningslijnen waardoor alle omwonenden tot meer 

dan 1.000 meter ver van de verbinding aan veel sterkere schadelijke magnetische straling 

worden blootgesteld. 

 

Het verzwaren van een lichte bestaande hoogspanningsverbinding van 70.000 Volt of 

150.000 Volt naar een zeer zware hoofdverbinding van 6.000.000.000 Watt op 380.000 Volt 

dient dus als een uitbreiding van het bovengrondse net en nieuwe hoogspanningsverbinding 

aanzien te worden tegenover het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en tegenover de 

gezondheid van de betrokken omwonenden die door een bovengrondse Ventilus-

hoogspanningsverbinding op wisselstroom aan veel zwaardere en dus veel meer schadelijke 

magnetische velden zouden worden blootgesteld. 
 

 

2  Principe 2, ‘aan te leggen ondergrondse hoogspanningsleiding verhindert het functioneren 

en de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande lijninfrastructuur waarmee gebundeld 

wordt, niet’, wordt ook gerespecteerd bij een volledig ondergrondse aanleg van de nieuwe 

hoogspanningsverbindingen tussen: 

- de tweede verbinding op gelijkstroom met het Verenigd Koninkrijk (Nautilus) en Avelgem 

(of Mercator / Doel, zie figuur p. 14 voor ligging Mercator); 

- de verbinding van de nieuwe windmolenparkzone met Avelgem (of Mercator / Doel); 

- de reserveverbinding met de Stevin-hoogspanningsverbinding en/of de productie-eenheden 

die de stroom leveren naar de Stevin-as en Avelgem (of Mercator / Doel); 

- een vernieuwing van de huidige hoogspanningsverbinding tussen Oostende Slijkens en 

Brugge Waggelwater. 

 

Deze hoogspanningsverbindingen moeten nog geplaatst worden en kunnen ondergronds 

voorzien worden op de nodige afstand van snelwegen, spoorwegen en waterwegen. De 

kruising met bestaande lijninfrastructuur kan gebeuren door middel van gestuurde 

grondboringen en boortunnels op een diepte die geen hinder of beperkingen veroorzaken 

zoals bij het ondergronds gedeelte van de Stevin-hoogspanningsverbinding in Damme. 
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3  Principe 3, ‘bundeling houdt in dat de nieuwe leiding zo dicht mogelijk bij de bestaande 

lijninfrastructuur wordt aangelegd, rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter 

zake’, is volgens pagina 32 van 131 van de GRUP Ventilus-startnota van toepassing voor 

onder meer bestaande wegen en houdt geen rekening met de gezondheid van de mens.  

 

De plaatsing van de zware bovengrondse hoogspanningsverbinding Ventilus met 24 

luchtlijnen die niet geïsoleerd worden naast grote drukke snelwegen zoals de E40 en E403 

die een grote bron van fijnstof zijn, zorgt voor een bijkomend verhoogd risico van hart- en 

luchtwegaandoeningen. Door metingen in onderzoeken76 werd reeds aangetoond dat 

elektrische coronaontladingen77 (corona-ionen) ontstaan bij hoogspanningslijnen78 79, 

waardoor het fijnstof wordt opgeladen80 en het extra geladen fijnstof door de wind wordt 

verspreid81 82. 

 

Hoogspanningslijnen veroorzaken zelf geen fijnstof. Indien deze worden aangelegd naast 

een grote bron van fijnstof, zoals een grote snelweg (samen met de uitstoot door de 

omliggende landbouw en industrie)83, zorgt de grotere hoeveelheid ingeademd geladen fijn 

stof84 85 voor een veel grotere blootstelling aan gezondheidsschade86, zoals onder meer hart- 

en luchtwegenziekten en longkanker.  

 

Hieronder werd rekening gehouden met de indeling naar de grootste gezondheidsrisico’s87 

van de Wereldgezondheidsorganisatie om de kleinere deeltjesfracties (PM2,5) als indicator 

te gebruiken88. Deze deeltjesfracties PM2,5 zijn het gevaarlijkst doordat ze dieper in de 

longen doordringen, bovendien meerdere dagen tot zelfs een paar weken in de lucht blijven 

hangen89 en over lange afstanden kunnen worden verplaatst90. “Bij een korte blootstelling 

aan fijnstof worden bestaande gezondheidsproblemen, zoals luchtweginfecties en astma 

ernstiger, maar de gezondheidseffecten van lange termijn- of chronische blootstelling zijn 

aanzienlijk groter. Chronische blootstelling verhoogt het risico van cardiovasculaire 

aandoeningen, longziektes en longkanker.”91 

 

Op de laatst geactualiseerde hoge resolutie fijnstof-kaart92 (2017) van België voor PM2,5 is 

duidelijk te zien dat de voorgestelde Ventilus-verbinding bijna volledig (Oostende, Bredene, 

Blankenberge, Oudenburg, snelweg E40, Jabbeke, Brugge, Zuienkerke, Zeebrugge, 

Oostkamp, Zedelgem, Torhout, snelweg E403, Wingene, Lichtervelde, Ardooie, Pittem, 

Meulebeke, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Roeselare, Harelbeke, Deerlijk, Waregem, 

Zwevegem, Avelgem) ligt in zones van verhoogde vervuiling van fijnstof PM2,5 van 13 tot 

15 microgram/m³ met hogere waarden dan de omliggende zones.  

De maximale grenswaarde voor fijnstof PM2,5 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) is 10 microgram/m³.  Inademen van fijn stof veroorzaakt hart- en 

luchtwegaandoeningen93 die leiden tot vroegtijdige sterfte94 95 waardoor in België jaarlijks 

ongeveer 1.440 mensen sterven96.  

 

In de Ventilus-zone staan zelfs meerdere gemeenten reeds hoog gerangschikt in de top van 

de Belgische gemeenten met het meeste fijnstof PM2,5
97 namelijk: 
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- op 1 Oostrozebeke = ligt naast Ventilus-gemeenten Ingelmunster, Meulebeke en 

Harelbeke; 

- op 2 Wielsbeke = ligt naast Ventilus-gemeenten Harelbeke en Waregem; 

- op 8 Ventilus-stad Roeselare met Ventilus-buurgemeenten Ardooie, Lichtervelde, 

Lendelede en Izegem; 

- op 9 Ventilus-stad Zwevegem met Ventilus-buurgemeenten Deerlijk en Avelgem.  

 

Door de aanwezigheid van de snelwegen E403 en E40 bestaat een groter percentage van het 

fijn stof in de lucht bovendien uit zware metalen die mogelijks schadelijk98 zijn bij 

inademing99 en komen van het verkeer (zink en koper)100 bovenop deze uit de omliggende 

landbouw (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood en zink)101, industrie (arseen, 

cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood en zink)102 en woningen (cadmium, koper, 

chroom, zink).  

 

De bovengrondse hoogspanningsverbinding Ventilus zal dus voor een nog slechtere 

luchtkwaliteit zorgen door het fijnstof elektrisch te laden, waardoor de gezondheidsschade 

voor vele betrokken West-Vlamingen nog ontoelaatbaar zal toenemen. 

 

Ondergrondse hoogspanningskabels hebben rondom een elektrisch isolerende 

beschermmantel. Ze hebben hierdoor geen elektrische velden rond de kabels en kunnen dus 

fijnstof niet elektrisch laden. 

 

Beleidsmensen dienen het voorzorgsprincipe toe te passen dat door UNESCO103 104 in 2005 

werd omschreven als:  ‘wanneer menselijke activiteiten moreel onaanvaardbare schade 

kunnen veroorzaken die wetenschappelijk aannemelijk maar ook onzeker is, moeten 

maatregelen worden genomen om deze schade te voorkomen of te beperken’. 

 

 

4  Principe 4, ‘voor de toepassing van de bundeling worden alle technische oplossingen in 

overweging genomen’, kan momenteel niet toegepast worden met de huidig opgelegde 

beperkende plandoelstellingen en technologiekenmerken in de startnota en procesnota’s van 

het GRUP Ventilus. Dit bleek ook tijdens de stakeholdervergaderingen betreffende de 

technologiekeuze. Door die beperkingen is het niet realistisch om met de huidige 

plandoelstellingen eenzelfde vergelijking van uitvoering te maken tussen wisselstroom- en 

gelijkstroomtechnologie en is er zelfs geen mogelijkheid in het kader van het 

Voorzorgsprincipe om een vergelijking te maken tussen beide technologieën van de voor- 

en nadelen die beide technologieën bieden. 

 

Het is dus noodzakelijk om de plandoelstellingen en technologiekenmerken van de GRUP 

Ventilus aan te passen om principe 4 te kunnen respecteren. 
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5  Principe 5, ‘toepassing van het bundelingsprincipe gebeurt binnen de wettelijke voorschriften 

en veiligheidsnormen en binnen het BATNEEC-principe’, kan momenteel ook niet toegepast 

worden met de huidig opgelegde beperkende plandoelstellingen en technologiekenmerken 

in de startnota en procesnota’s van het GRUP Ventilus. BATNEEC staat voor Best Available 

Techniques Not Entailing Excessive Costs.  

 

Zolang er geen aanpassing is van de huidig opgelegde beperkende plandoelstellingen en 

technologiekenmerken in de startnota en procesnota’s van het GRUP Ventilus, kan er geen 

vergelijking gemaakt worden tussen bijvoorbeeld een bovengrondse 

wisselstroomverbinding en een ondergrondse gelijkstroomverbinding.  

 

Bij het onderzoeken van mogelijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen dient men wel 

realistische voorstellen te onderzoeken en zich niet te baseren op een totaal onrealistisch 

voorstel zoals in het kader van Ventilus gebeurde. Dit wordt onder punt 2.1 verder uitgelegd. 

 

Het is dus noodzakelijk om de plandoelstellingen en technologiekenmerken van de GRUP 

Ventilus aan te passen om principe 5 te kunnen respecteren. 

 

 

WIJ VRAGEN DAT DE HUIDIGE GRUP VENTILUS ONMIDDELLIJK WORDT 

STOPGEZET ZODAT NA BIJKOMEND ONDERZOEK EEN NIEUW GRUP 

VENTILUS KAN WORDEN OPGESTART MET AANGEPASTE 

PLANDOELSTELLINGEN EN TECHNOLOGIEKENMERKEN DIE REKENING 

HOUDEN MET DE VOOROPGESTELDE PRINCIPES IN HET RUIMTELIJK 

STRUCTUURPLAN VLAANDEREN EN OM DE TOEPASSING VAN HET 

VOORZORGSPRINCIPE VOOR DE GEZONDHEID NIET UIT TE SLUITEN MAAR 

MOGELIJK TE MAKEN. 
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1.4  Plandoelstelling 2 GRUP Ventilus en noodzaak aanpassing 

 

 

Op 29 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering de GRUP Ventilus-startnota en bijhorende 

procesnota 01 goedgekeurd. In die startnota staan de doelstellingen van het GRUP Ventilus 

vermeld die bepaald werden door departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het 

kader van dit project. Op pagina 15 van 121 van die startnota staat: 

 

“De doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan is om de vereiste planologische basis te 

creëren voor de realisatie van een aantal noodzakelijke ontwikkelingen van het 

hoogspanningsnet in West-Vlaanderen in functie van de energietransitie. Daarbij wordt 

optimaal rekening gehouden met het bestaande juridische en beleidsmatige kader en de 

omgeving. 

 

Alle alternatieven die zullen onderzocht worden, moeten cumulatief voldoen aan de volgende 

doelstellingen: 

1. Het aan land aansluiten van hernieuwbare energie van nieuwe offshore windparken op 

het 380 kV-net; 

2. Realiseren van een robuust net door een hoogspanningsverbinding van 6 GW tussen 

de Stevin-as en het hoogspanningsstation te Avelgem; 

3. Onthaalcapaciteit voor nieuwe onshore energieproductie in West-Vlaanderen 

realiseren; 

4. Aansluitingsmogelijkheid creëren van een tweede onderzeese verbinding met het 

buitenland (Verenigd Koninkrijk) waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verdere 

integratie van een Europese elektriciteitsmarkt; 

5. De optimale vervanging van de 150 kV-verbinding Slijkens (Oostende) – Brugge-

Waggelwater; 

6. Versterking van de bevoorradingszekerheid van de regio Izegem.” 

 

 

Plandoelstelling 2, ‘Realiseren van een robuust net door een hoogspanningsverbinding van 6 

GW tussen de Stevin-as en het hoogspanningsstation te Avelgem’, legt een 

hoogspanningsverbinding op van 6 GW tussen de Stevin-as en het hoogspanningsstation te 

Avelgem terwijl dit totaal niet noodzakelijk is en volledig ten koste van de gezondheid van de 

omwonenden zou zijn.  

 

Deze doelstelling is enkel van toepassing indien zowel de nieuwe offshore windparken (2,1 

GW) als de tweede onderzeese gelijkstroomverbinding met het Verenigd Koninkrijk (project 

Nautilus van 1,4 GW DC) in rechtstreekse verbinding staan met de Stevin-as terwijl dit niet 

noodzakelijk is.  
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Indien de nieuwe offshore windparken (2,1 GW) en de tweede onderzeese 

gelijkstroomverbinding met het Verenigd Koninkrijk (Nautilus van 1,4 GW DC) rechtstreeks 

in Avelgem (of Avelgem / Doel) toekomen via ondergrondse gelijkstroomkabels is er enkel een 

reserveverbinding nodig met een capaciteit van een te transporteren vermogen dat in 

verhouding staat tot: 

-  de maximale hoeveelheid vermogen die nu kan komen van de bestaande windmolenparkzone 

(2 GW) en de eerste onderzeese gelijkstroomverbinding met het Verenigd Koninkrijk (project 

Nemo van 1 GW DC) die moeten opgevangen worden door de reserveverbinding van Ventilus 

indien de Stevin-hoogspanningsverbinding (beperking van 3 GW bruikbare capaciteit en 1 

GW reserve) van Zeebrugge naar Zomergem volledig uitvalt of in onderhoud moet; 

- de maximale hoeveelheid vermogen van 1 GW die de huidige Stevin-verbinding als reserve 

beschikbaar heeft om bijkomend vermogen van de nieuwe windmolenparkzone (2,1 GW) en 

de tweede overzeese gelijkstroomverbinding met het Verenigd Koninkrijk (1,4 GW DC) te 

transporteren in het geval dat de Ventilus-verbinding naar Avelgem gedeeltelijk uitvalt of in 

onderhoud moet. 

 

Omdat de Stevin-hoogspanningsverbinding maar een beperkt vermogen kan transporteren van 

3 GW bruikbaar vermogen en 1 GW reservevermogen is een Ventilus-verbinding van 6 GW 

dus zeker niet noodzakelijk en kan de plandoelstelling aangepast worden naar maximaal 3 GW 

als reserveverbinding zodat hierdoor geen beperkingen worden gelegd op de mogelijke 

bruikbare technologieën en het toepassen van het voorzorgsprincipe inzake milieueffecten. 

 

Bij een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding naar Avelgem van zowel de nieuwe 

offshore windparken (2,1 GW) als de tweede onderzeese gelijkstroomverbinding met het 

Verenigd Koninkrijk (project Nautilus van 1,4 GW DC) zal het vermogen van beide 

verbindingen zelfs niet door de reserveverbinding met de Stevin-as lopen bij een incident of 

onderhoud op de hoogspanningsverbinding tussen Avelgem en Zomergem (Horta) maar 

rechtstreeks via de hoogspanningsverbinding Avelgem – Horta (Zomergem) en de 

hoogspanningsverbinding in aanvraag La Boucle du Hainaut van 6 GW tussen Avelgem en 

Courcelles.  

 

Er is dus enkel een totaal vermogen nodig voor de reserveverbinding van maximaal 3 GW dat 

nu toekomt op de Stevin-as, namelijk 2 GW van de bestaande windmolenparkzone (0,3 GW 

van het eerste windmolenpark C-Power loopt naar Bredene en is aangesloten op het lokale 150 

kV-hoogspanningsnetwerk) en 1 GW van de eerste overzeese gelijkstroomverbinding met het 

Verenigd Koninkrijk. Het overnemen van dat vermogen van de huidige windmolenparkzone 

kan zowel gedeeltelijk gebeuren door een verbinding tussen het productieverdeelstation MOG 

I in zee met het nog te plaatsen productieverdeelstation MOG II (voor de nieuwe 

windmolenparkzone) om zo via ondergrondse gelijkstroomkabels rechtstreeks naar Avelgem te 

lopen.  
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De 1 GW op gelijkstroom die van het Verenig Koninkrijk komt kan via een ondergrondse 

reservegelijkstroomverbinding of eventueel indien het niet anders mogelijk is via een 

ondergrondse 150 kV-reservewisselstroomverbinding rechtstreeks naar Avelgem gebracht 

worden. De overige verbindingen van de eerste windmolenparken die niet zijn aangesloten op 

MOG I kunnen dan het lokale hoogspanningsnetwerk op 150 kV voeden in Bredene en 

Zeebrugge en staan dan nog steeds in verbinding met het binnenland via het 150 kV-

hoogspanningsnetwerk. 

 

Daarnaast is het als alternatieve oplossing ook mogelijk om vanuit Zeebrugge/Dudzele (Stevin-

as) een ondergrondse gelijkstroomverbinding aan te leggen die rechtstreeks volledig 

ondergronds zonder gezondheidsgevolgen naar Avelgem (of Mercator / Doel) loopt. De stroom 

in die reservegelijkstroomverbinding dient enkel in nood of bij onderhoud naar Avelgem (of 

Mercator / Doel) te lopen waardoor er enkel een conversiestation (omzetting gelijkstroom naar 

wisselstroom) in Avelgem (of Mercator / Doel) nodig is en in Zeebrugge/Dudzele enkel een 

gelijkrichterstation (eenvoudige omzetting wisselstroom naar gelijkstroom) nodig is. Dit maakt 

financieel een groot verschil uit. Er is totaal geen noodzaak om de stroom van Avelgem naar 

de Stevin-as te transporteren doordat de hoogspanningsverbinding Stevin te beperkt is in de 

hoeveelheid te transporteren reservevermogen (1GW). Bovendien bevinden de verbruikers van 

grote vermogens zich in het binnenland en niet aan de kust. 

 

De redundantie (reserve) van een rechtstreekse hoogspanningsverbinding op ondergrondse 

gelijkstroom naar Avelgem (of Mercator / Doel) van de nieuwe offshore windparken (2,1 GW) 

kan indien gewenst bovendien worden opgevangen door een extra kabelpaar te voorzien bij de 

aanleg van de ondergrondse gelijkstroomkabels. 

 

Door een eventueel bijkomende aanleg van extra reservekabels op gelijkstroom naar Avelgem 

(of Mercator / Doel) , kan toekomstgericht rekening gehouden worden met een mogelijke 

uitbreiding van het productievermogen offshore indien er later nog een derde 

windmolenparkzone zou worden aangelegd of indien er een verbinding gewenst zou zijn met 

het internationale windmolenparknetwerk op gelijkstroom dat meerdere landen in de Noordzee 

binnen enkele jaren gaan aanleggen. 

 

 

WIJ VRAGEN DAT PLANDOELSTELLING 2 AANGEPAST WORDT ZODAT ER 

HIERDOOR GEEN GROTE BEPERKING KOMT OP DE MOGELIJKHEDEN VAN 

UITVOERING EN DE MOGELIJKE BRUIKBARE TECHNOLOGIEËN VAN 

ELEKTRICITEITSTRANSPORT WAARDOOR OOK DE TOEPASSING VAN HET 

VOORZORGSPRINCIPE MOGELIJK WORDT. 
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1.5  Plandoelstelling 3 GRUP Ventilus en noodzaak schrapping 

 

 

Plandoelstelling 3, ‘Onthaalcapaciteit voor nieuwe onshore energieproductie in West-

Vlaanderen realiseren’,  is van groot belang om later bijkomende onshore windturbines in 

West-Vlaanderen te kunnen plaatsen en de geproduceerde groene stroom via het 

hoogspanningsnetwerk naar het binnenland te transporteren. Afhankelijk van de locatie van 

mogelijke toekomstige windmolenturbines op land in West-Vlaanderen, dient er onderzocht te 

worden waar de verbinding kan gemaakt worden met het bestaande hoogspanningsnetwerk.  

Omdat windmolenturbines maar een klein vermogen opwekken, is een rechtstreekse aansluiting 

op de zware Ventilus-hoogspanningsverbinding op 380.000 Volt niet aangewezen. 

Windmolens worden aangesloten op hoogspanningsverbindingen op een lager vermogen van 

36.000 Volt of 70.000 Volt. Indien een windmolenpark bestaande uit vele windmolenturbines 

moet aangesloten worden kan met een geschikte spanningstransformator eventueel rechtstreeks 

aangesloten worden op een 150.000 Volt-hoogspanningsverbinding.  

 

De aansluiting van windmolenturbines dient dus telkens onderzocht te worden. Dit vereist 

indien nodig een bijkomende ondergrondse kabelverbinding op 36.000 Volt, 70.000 Volt of 

150.000 Volt afhankelijk van het totale opgewekte vermogen en de nabijheid van een 

hoogspanningsverbinding in de omgeving van de locatie van de te plaatsen windturbines. Het 

totale bijkomende opgewekte vermogen kan vervolgens getransporteerd worden via de 150 kV-

verbindingen naar een hoogspanningsstation dat is aangesloten op het hoogspanningsnetwerk 

op wisselstroom van 380.000 Volt in onder meer Izegem, Avelgem, Dudzele en Zeebrugge. 

Van daaruit lopen de bestaande hoogspanningslijnen op 380.000 Volt naar het binnenland en 

naar internationale connecties met de omliggende landen Frankrijk, Nederland, Duitsland en 

Luxemburg.   

Plandoelstelling 3 mag dus geen beperking opleggen op de mogelijke bruikbare technologieën 

omdat in de realiteit een aansluiting van in totaal mogelijks enkele tientallen verspreide 

windturbines niet rechtstreeks op een zware hoogspanningslijn met een vermogen van 

6.000.000.000 Watt van de voorgestelde 380.000 Volt zal gebeuren.  

 

 

WIJ VRAGEN DAT PLANDOELSTELLING 3 GESCHRAPT WORDT ZODAT DEZE 

NIET VERKEERD KAN GEINTERPRETEERD WORDEN. 
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1.6  Plandoelstelling 6 GRUP Ventilus en noodzaak schrapping 

 

 

Plandoelstelling 6, ‘Versterking van de bevoorradingszekerheid van de regio Izegem’,  moet 

niet noodzakelijk verwerkt zitten in de hoogspanningsverbindingen die komen van de offshore 

of de reserveverbinding met de Stevin-as door de huidige bovengrondse 

hoogspanningsverbinding van 3GW op 380 kV tussen Izegem en Avelgem.  

 

Bij een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding naar Avelgem (of Mercator / Doel) 

van zowel de nieuwe offshore windparken (2,1 GW) als de tweede onderzeese 

gelijkstroomverbinding met het Verenigd Koninkrijk (project Nautilus van 1,4 GW DC) is het 

dus niet noodzakelijk om af te takken of te stoppen in Izegem.  

 

Bij het onderzoek naar een reserveverbinding op gelijkstroom tussen Stevin en Avelgem (of 

Mercator / Doel) kan onderzocht worden of een eventuele aansluiting op het 

hoogspanningsstation in Izegem een meerwaarde kan bieden of niet. Dit mag echter geen 

beperkend kenmerk zijn van de uitgangspunten in de technologiestudies van de GRUP Ventilus.  

 

 

WIJ VRAGEN DAT PLANDOELSTELLING 6 GESCHRAPT WORDT ZODAT ER 

HIERDOOR GEEN GROTE BEPERKING KOMT OP DE MOGELIJKHEDEN VAN 

UITVOERING EN DE MOGELIJKE BRUIKBARE TECHNOLOGIEËN VAN 

ELEKTRICITEITSTRANSPORT WAARDOOR OOK DE TOEPASSING VAN HET 

VOORZORGSPRINCIPE MOGELIJK WORDT. 
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1.7  Beperkend kenmerk 1 uitgangspunten technologiestudies aanpassen  
 

 

Op 29 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering de Ventilus-startnota en bijhorende procesnota 

01 goedgekeurd. In die startnota werden voor het onderzoek naar bruikbare technologieën plots 

bijkomende specifieke kenmerken opgenomen die grote beperkingen leggen op de 

plandoelstellingen, de mogelijke bruikbare technologieën en het toepassen van het 

voorzorgsprincipe inzake milieueffecten op onder meer de gezondheid van mensen en dieren 

en de gevolgen voor de landbouw. In de Startnota van GRUP Ventilus staat op pagina 21 van 

121:  

“Het uitgangspunt voor de studies was een oplossing die kon voldoen aan de volgende 

kenmerken: 

- 6GW-transportcapaciteit in normale omstandigheden; 

- Minstens 3GW-transportcapaciteit in een N-1-situatie; 

- Een lengte van 50 à 100 km;  

- De mogelijkheid om in de toekomst aftakkingen te creëren op de verbinding.” 

 

 

De noodzaak van de aanpassing van het eerste kenmerk, 6GW-transportcapaciteit in normale 

omstandigheden, werd reeds uitgebreid uitgelegd onder titel ‘4. Plandoelstelling 2 GRUP 

Ventilus en noodzaak aanpassing’. 

 

 

WIJ VRAGEN DAT HET EERSTE KENMERK AANGEPAST WORDT. 
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1.8  Beperkend kenmerk 2 uitgangspunten technologiestudies aanpassen  
 

 

Het tweede kenmerk inhoudende minstens 3 GW transportcapaciteit in een N-1-situatie te 

voorzien staat niet in de plandoelstellingen en is bij het onderzoek naar bruikbare technologieën 

toegevoegd zonder dat dit verklaard wordt. Dit kenmerk is specifiek van toepassing op 

bovengrondse hoogspanningsverbindingen en houdt totaal geen rekening met het mogelijke 

gebruik van ondergrondse kabelverbindingen. Bij een ondergrondse transportverbinding wordt 

het vermogen namelijk opgesplitst over meer verbindingen dan bij een bovengrondse 

verbinding.  

 

Als voorbeeld kunnen we de recente Stevin-hoogspanningsverbinding bespreken die bestaat uit 

beide types verbindingen namelijk 2 bovengrondse verbindingen van elk 3 GW waarbij 3 GW 

bruikbaar is en 3 GW reserve is, en 4 ondergrondse verbindingen van elk 1 GW bestaande uit 

3 bruikbare en 1 reserveverbinding. Dit is het reserveprincipe van n-1 waarbij n staat voor het 

totaal aantal verbindingen en de n-1 voor 1 verbinding minder dan normaal. Hiermee rekening 

houdend heeft de Stevin-verbinding dus 3 GW reserve bovengronds en 1 GW ondergronds. 

 

Bij een rechtstreekse gelijkstroomverbinding naar Avelgem (of Mercator / Doel) van zowel de 

nieuwe offshore windparken (2,1 GW) als de tweede onderzeese gelijkstroomverbinding met 

het Verenigd Koninkrijk (project Nautilus van 1,4 GW DC) dient de verbinding tussen Ventilus 

en Stevin volledig als reserveverbinding en is een capaciteit van 3 GW voldoende.  

Dit bijkomende kenmerk van minstens 3 GW-transportcapaciteit in een n-1-situatie is dus zeker 

niet algemeen van toepassing en dient dus geschrapt te worden in het onderzoek naar bruikbare 

technologieën. 

 

 

WIJ VRAGEN DAT KENMERK 2 BETREFFENDE DE MINSTENS 3 GW-

TRANSPORTCAPACITEIT IN EEN N-1-SITUATIE AANGEPAST WORDT IN DE 

VOORWAARDEN WAARAAN EEN OPLOSSING MOET VOLDOEN IN HET 

ONDERZOEK NAAR BRUIKBARE TECHNOLOGIEËN WAARDOOR DAN OOK 

DE TOEPASSING VAN HET VOORZORGSPRINCIPE MOGELIJK WORDT. 
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1.9  Beperkend kenmerk 3 uitgangspunten technologiestudies aanpassen  
 

 

Het derde kenmerk inhoudende een lengte van 50 à 100 km kan enkel van toepassing zijn voor 

de hoogspanningsverbindingen op land in het kader van het GRUP Ventilus zonder rekening te 

houden met de verdere kabelverbinding van zowel de nieuwe offshore windparken (2,1 GW) 

als de tweede onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk (project Nautilus van 1,4 

GW) die in de zeebodem worden ingegraven. 

 

De huidige gelijkstroomkabels van de eerste onderzeese verbinding met het Verenigd 

Koninkrijk (project Nemo) hebben momenteel in zee een lengte van ongeveer 130 kilometer. 

De lengte van 50 à 100 km van het derde kenmerk mag dus geen beperkende rol spelen in het 

onderzoek naar de mogelijke technologieën en het toepassen van het voorzorgsprincipe. 

 

 

WIJ VRAGEN DAT KENMERK 3 AANGEPAST WORDT. 
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1.10  Beperkend kenmerk 4 uitgangspunten technologiestudies verwijderen 

 

 

Het vierde kenmerk vermeldt de mogelijkheid om in de toekomst aftakkingen te creëren op de 

verbinding. Omdat de Ventilus-hoogspanningsverbinding een spanning heeft van 380.000 Volt 

dient deze verbinding voor het transport van grote vermogens aan elektriciteit naar het 

binnenland en dient deze niet om het lokale laagspanningsnetwerk te voeden. Dit gebeurt enkel 

op grote knooppunten die na aftakking van de spanning van 380.000 Volt het voltage met 

transformatoren verlagen naar 150.000 Volt. Vanaf dat knooppunt vertrekt dan de 

hoogspanningsverbinding naar grote aftakpunten met transformatoren die de spanning verlagen 

naar 70.000 Volt, vervolgens naar 36.000 Volt en lager, tot we een netspanning hebben van 400 

Volt voor de industrie en de 230 Volt die uit het stopcontact komt. 

 

West-Vlaanderen heeft momenteel reeds een uitgebreid 150 kV-netwerk dat gevoed wordt 

vanuit de grote 380-kV-knooppunten in onder meer Izegem, Avelgem, Dudzele en Zeebrugge, 

en in Bredene rechtstreeks vanuit het windmolenpark C-Power. Een aftakking maken van deze 

Ventilus-hoofdtransportverbinding is dus niet noodzakelijk, maar kan steeds mee onderzocht 

worden. 

 

Het maken van een aftakking op de Ventilus-verbinding kan bekeken worden als een 

meerwaarde, maar kan door de vele huidige aftakpunten geen beperkende factor zijn in de keuze 

en het onderzoek van bruikbare technologieën. 

 

 

WIJ VRAGEN DAT PUNT 4 BETREFFENDE DE MOGELIJKHEID OM IN DE 

TOEKOMST AFTAKKINGEN TE CREËREN OP DE VERBINDING VERWIJDERD 

WORDT UIT DE VOORWAARDEN WAARAAN EEN OPLOSSING MOET 

VOLDOEN IN HET ONDERZOEK NAAR BRUIKBARE TECHNOLOGIEËN 

WAARDOOR DAN OOK DE TOEPASSING VAN HET VOORZORGSPRINCIPE 

VOOR MILIEUEFFECTEN MOGELIJK WORDT. 
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1.11  Onderzoeken van 2 alternatieve voorstellen 

 

 

Tijdens de stakeholdervergaderingen technologiestudie is gebleken dat ondergrondse 

gelijkstroomverbindingen perfect mogelijk zijn als deze worden uitgevoerd als eenvoudige 

punt-punt-verbindingen. Reeds sinds 1970 werden meer dan honderd zware 

gelijkstroomverbindingen gerealiseerd (zie bijlage 1). Bovendien zijn er wereldwijd volgens de 

literatuur reeds 40 verbindingen van minimum 6.000 MegaWatt per verbinding gerealiseerd 

terwijl hier geadviseerd wordt om voor Ventilus de voorkeur te geven aan 2 keer 3.000 MW 

(minstens 72 keer uitgevoerd) of nog beter aan 4 keer 1.500 MW (minstens 93 keer uitgevoerd).  

 

De huidige Nemo-verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en België (Zeebrugge) werkt op 

gelijkstroom en werd volledig ondergronds aangelegd over een afstand van 140 km. Ook de 

Alegro-verbinding tussen Duitsland en België werd volledig ondergronds in gelijkstroomkabels 

gerealiseerd over een afstand van 90 km.  

De tweede toekomstige verbinding met het Verenigd Koninkrijk (Nautilus) zal ook terug op 

gelijkstroom uitgevoerd worden tot in België om vervolgens via de voorgestelde Ventilus-

wisselstroomverbindingen aangesloten te worden met het hoogspanningsnetwerk van België. 

In plaats van het conversiestation voor de omschakeling van de toekomende gelijkstroom naar 

de wisselstroom van het Belgisch hoogspanningsnetwerk aan de kust te plaatsen, kan dit 

conversiestation ook in Avelgem, Mercator of Doel geplaatst worden. De locatie zal in de 

kostprijs van het conversiestation nauwelijks verschil uitmaken maar de langere ondergrondse 

gelijkstroomtransportverbinding zorgt voor geen gezondheidsgevolgen voor de omwonenden 

langs het traject dat de gelijkstroomkabels ondergronds volgen tot in Avelgem, Mercator of 

Doel. 

 

Omdat in vele landen de offshore windmolenparken steeds meer met het vasteland worden 

verbonden met gelijkstroomverbindingen, dient dit ook voor België onderzocht te worden. De 

belangrijkste redenen voor het noodzakelijk onderzoek is dat gelijkstroom geen 

gezondheidsschade veroorzaakt in tegenstelling tot wisselstroom, de verbinding op 

gelijkstroom volledig ondergronds kan aangelegd worden over zelfs meerdere honderden 

kilometers en de transportverliezen veel kleiner zijn dan bij wisselstroom. Bovendien moet de 

geproduceerde stroom door de windmolens maar in 1 richting getransporteerd te worden 

waardoor maar 1 conversiestation dient geplaatst te worden in Avelgem, Mercator of Doel. De 

windmolens produceren namelijk stroom voor de verbruikers en niet omgekeerd. 

 

Ook de reserveverbinding met de Stevin-as kan op een onschadelijke manier voor de 

gezondheid gerealiseerd worden met een volledig ondergrondse gelijkstroomverbinding naar 

Avelgem, Mercator of Doel. Hierbij is er enkel een conversiestation nodig in Avelgem, 

Mercator of Doel en een veel eenvoudiger gelijkrichterstation aan de Stevin-as. De stroom die 

aan het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht via de huidige Nemo-gelijkstroomverbinding 

wordt reeds gevoed door de geproduceerde stroom die in Zeebrugge toekomt van de huidige 

windmolenparkzone. 
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A  Hoogspanningsverbindingen met Avelgem 

 

Rekening houdend met de vele wetenschappelijke onderzoeken over de schadelijke 

magnetische velden van wisselstroom, dient rekening houdend met het Voorzorgsprincipe elk 

hoogspanningsproject zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in gelijkstroom. Bovendien zijn 

de overheden in België verplicht door de Europese regelgeving om elk alternatief uitgebreid te 

onderzoeken. Daarom verzoeken wij dat netwerkbeheerder Elia en Departement Omgeving van 

de Vlaamse Overheid in het kader van de GRUP Ventilus verplicht worden om volgend 

alternatief voorstel uitgebreid te onderzoeken en te vergelijken met het huidig voorstel op vlak 

van technologie samen met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier en 

de landbouw: 

- een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk 

(Nautilus) en Avelgem; 

- een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen de nieuwe 

windmolenparkzone en Avelgem; 

- een reserveverbinding van maximaal 3 GW tussen de Stevin-as en Izegem/Avelgem in de 

verschillende mogelijkheden van hoogspanningsverbindingen, namelijk zowel 

ondergronds als bovengronds voor zowel gelijkstroom als wisselstroom. 

 

 

B  Hoogspanningsverbindingen met Mercator of Doel 

 

Om toekomstgericht rekening te houden met eventuele bijkomende offshore windmolens in een 

mogelijks derde offshore windmolenparkzone, een mogelijke verbinding met het eventueel 

toekomstig Europees windmolenpark centraal in de Noordzee of een mogelijke internationale 

hoogspanningsverbinding met bijvoorbeeld Noorwegen, vragen wij hierbij rekening te houden 

met de aanleg van volledig ondergrondse gelijkstroomverbindingen die van vermogen zwaarder 

zijn dan de huidig gevraagde bruikbare transportcapaciteit van 2,1 GigaWatt. Die verbinding 

kan het best rechtstreeks verbonden worden met een sterk vertakt centraal gelegen 

hoogspanningsverdeelpunt, zoals Mercator, dat zich zo dicht mogelijk bevindt bij de grootste 

verbruikers zoals de haven van Antwerpen en Gent, en dat optimaal gebruik kan maken van het 

huidige hoogspanningsnetwerk zoals in Mercator en Doel rekening houdend met de geplande 

kernenergieuitstap. 

 

Het vermogen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Zeebrugge en Mercator of 

Doel kan hierdoor enkele GigaWatt zwaarder voorzien worden (bvb. 10 GigaWatt in totaal) 

zodat binnen 10 jaar geen derde hoogspanningsverbinding nodig is vanaf de kust door West-

Vlaanderen. Bovendien kan deze verbinding met Mercator of Doel gebruikt worden als de 

hoofdverbinding voor het transport van de stroom van de offshore windmolenparken naar het 

binnenland en de grote verbruikers. De extra kabels kunnen dan in gebruik genomen worden 

op het moment dat ze nodig zijn in de toekomst. 
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Een zware ondergrondse gelijkstroomverbinding bestaat telkens uit meerdere onafhankelijke 

kabelverbindingen van bijvoorbeeld elk 1.500 of 2.000 MegaWatt. Door een extra 

kabelverbinding te voorzien wordt hierdoor een redundantie (reserveverbinding) gemaakt die 

zorgt voor een zeer betrouwbare ondergrondse hoofdverbinding op gelijkstroom. 

 

De huidige Stevin-hoogspanningsverbinding op schadelijke wisselstroom kan dan gebruikt 

worden als extra verbinding op piekmomenten van stroomproductie in plaats van voortdurend 

ten koste van de gezondheid van de omwonenden.  

 

 

De overheden in België zijn bovendien verplicht door de Europese regelgeving om elk 

alternatief uitgebreid te onderzoeken. Daarom verzoeken wij dat netwerkbeheerder Elia en 

Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het kader van de GRUP Ventilus verplicht 

worden om volgend alternatief voorstel uitgebreid te onderzoeken en te vergelijken met het 

huidig voorstel op vlak van technologie samen met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid 

van mens en dier en de landbouw: 

- een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk 

(Nautilus) en Mercator of Doel; 

- een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen de nieuwe 

windmolenparkzone en Mercator of Doel; 

- een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding van minimaal 3 GW tussen de 

Stevin-as en Mercator of Doel. 

 

WIJ VRAGEN DAT BEIDE ALTERNATIEVE VOORSTELLEN UITGEBREID 

WORDEN ONDERZOCHT EN VERGELEKEN MET HET HUIDIG VOORSTEL OP 

VLAK VAN TECHNOLOGIE SAMEN MET ALLE MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR 

DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER EN DE LANDBOUW, BOVENOP 

EVENTUELE ANDERE MOGELIJKE OPLOSSINGEN.  
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2  Aanvullende informatie GRUP Ventilus 

 

2.1  Onderzoek van de gelijkstroomtechnologie door netwerkbeheerder Elia 

 

Tijdens de eerste publieke raadplegingsfase in 2019 en tijdens de stakeholdervergaderingen 

betreffende de technologiekeuze legde netwerkbeheerder Elia studies voor over de gedeeltelijke 

uitvoering van de Ventilus-hoogspanningsverbindingen in gelijkstroom. De gegevens en 

voorwaarden werden door netwerkbeheerder Elia overgemaakt aan de desbetreffende 

studiebureaus. Hierbij werd door de medewerkers van netwerkbeheerder Elia uitgegaan van een 

zeer onrealistisch voorstel dat ook is opgenomen als schematische voorstelling in meerdere 

studies (onder meer in de studie ‘Technical Note – Technical Challenges & Risks of HVDC 

Transmission for Ventilus and Loop of Hainaut Corridors’105 van Manitoba Hydro en de studie 

‘Bijkomend advies – Conclusie HVDC Centre over gelijkstroom’ van HVDC Centre 

Schotland106) zoals hieronder te zien is. 

 

 
 

Op bovenstaande figuur uit de studie ‘Technical Note – Technical Challenges & Risks of 

HVDC Transmission for Ventilus and Loop of Hainaut Corridors’107 van Manitoba Hydro 

International is onderaan te zien dat de Nautilus-verbinding (tweede verbinding met het 

Verenigd Koninkrijk) van 1,4 GW op gelijkstroom (paars/roze kleur) toekomt aan land en eerst 

wordt geconverteerd naar wisselstroom voor deze wordt verbonden met schakelstation TBD. 

In het schakelstation komt ook de wisselstroom toe van de nieuwe windmolenparkzone en de 

reserveverbinding met de Stevin-as om vervolgens voor 6 GW te worden omgezet naar 

gelijkstroom en naar Izegem te lopen. Daar wordt het volledige vermogen van 6 GW terug 

geconverteerd naar wisselstroom voor het bovengronds naar Avelgem wordt getransporteerd. 
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In Avelgem wordt het volledige vermogen van 6 GW terug omgezet naar gelijkstroom om 

uiteindelijk voor de derde keer te worden geconverteerd naar wisselstroom in Courcelles. 

 

Op deze manier wordt een zeer moeilijke onrealistische en onbetrouwbare transportverbinding 

gemaakt waarbij de resultaten van de studies op dit voorstel zeer voorspelbaar waren. Er kan 

enkel besloten worden dat er uiteraard nog nergens zo een verbinding in de wereld is 

gerealiseerd en hierbij een onbetrouwbare verbinding wordt gemaakt. Dit is duidelijk een 

verspilling van geld, die in de netwerkkosten aan iedereen wordt doorgerekend waarbij 

netwerkbeheerder Elia wil aantonen dat hieruit door hen algemeen kan besloten worden dat een 

verbinding op gelijkstroom niet mogelijk is.  

 

Bovendien werd er tijdens de stakeholdervergaderingen en in vele documenten meermaals 

verwezen naar een gelijkstroomsysteem met één of meerdere technisch moeilijke 

multiterminal-verbindingen terwijl Ventilus kan gerealiseerd worden met eenvoudige punt-

punt-verbindingen die reeds sinds 1970 voor een vermogen van 1,44 GW werden gerealiseerd 

en waarna reeds meer dan honderd zware gelijkstroomverbindingen wereldwijd werden 

geplaatst en gebruikt worden. 

 

Het huidig voorgestelde Ventilus-project van 6 GigaWatt (= 6.000 MegaWatt) bestaat vanuit 

Zeebrugge tot in Avelgem doorheen West-Vlaanderen uit 2 bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen van elk 3 GigaWatt op wisselstroom (= HVAC = High Voltage 

Alternating Current) via hoogspanningslijnen en hoogspanningsmasten. Eén van de mogelijke 

alternatieven voor het voorgestelde Ventilus-project bestaat uit 4 hoogspanningsverbindingen 

van elk 1,5 GigaWatt (= 1.500 MegaWatt) op gelijkstroom (= HVDC = High Voltage Direct 

Current) via ondergrondse gelijkstroomkabels. 

 

In de technologiestudie van Elia van het Ventilus-project werd geadviseerd om bij een 

alternatief op ondergrondse gelijkstroomkabels met liefst 4 parallelle verbindingen van 1.500 

MegaWatt (= 4 x 1.500.000.000 Watt) te werken of 2 verbindingen van 3.000 MegaWatt. 

 

In bijlage 1 staat een opsomming van enkele zware gelijkstroomverbindingen in de wereld 

waarin te zien is dat er reeds minstens 93 zware gelijkstroomverbindingen van 1.500 MegaWatt 

in gebruik zijn in de wereld. Medewerkers van Elia ontkenden echter op de infomarkten dat die 

er zijn en beweerden dat deze onbetrouwbaar zouden zijn. Het is toch weinig waarschijnlijk dat 

die landen voor zware hoogspanningsverbindingen sinds 1971 herhaaldelijk hebben gekozen 

voor risico’s en problemen met het transport van hun elektriciteit door gelijkstroomtechnologie 

(België 2x(+2), Brazilië 4x, Canada 8x, China 70x(+12), Italië 2x, India 9x, Frankrijk 4x(+5), 

Mongolië 3x, Rusland 3x, Spanje 2x(+2), Verenigd Koninkrijk 6x(+8), Verenigde Staten 

9x(+1)) ? 

 

De technologie om zware punt-punt-verbindingen op gelijkstroom te realiseren werd reeds in 

1971 toegepast en is voldoende betrouwbaar. Ze wordt veelvuldig in meerdere landen toegepast 

waaronder zelfs 2 keer (+ 2 extra in 2028) in België. Bovendien zijn er wereldwijd reeds 40 

gelijkstroomverbindingen van minimum 6.000 MegaWatt per verbinding gerealiseerd. 
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Nochtans wordt hier geadviseerd om voor Ventilus de voorkeur te geven aan 2 keer 3.000 MW 

(minstens 72 keer uitgevoerd) of nog beter aan 4 keer 1.500 MW (minstens 93 keer uitgevoerd). 

In Europa zijn er ook reeds minstens 46 hoogspanningsverbindingen op gelijkstroom108. 

De Duitse afdeling (50 Hertz) van de Elia Group is in Duitsland bovendien betrokken in de 

aanleg van onder meer 4 x 2.000 MegaWatt109 110 111 112 op gelijkstroom en heeft daarvoor zelfs 

een geschikte en betrouwbare kabel113 114 laten ontwikkelen. Gelijkstroomkabels voor 

ondergronds gebruik zijn dus in België ook perfect betrouwbaar toepasbaar door de Elia Group. 

 

In tegenstelling tot wisselstroomkabels hebben gelijkstroomkabels geen last van het skin-

effect115 waardoor de oppervlakte van de volledige kabeldoorsnede gebruikt wordt. 

Gelijkstroomverbindingen hebben minder kabels nodig: per verbinding 2 lijndraden en zelfs 1 

is mogelijk afhankelijk van het type gelijkstroomsysteem terwijl wisselstroom steeds 3 

lijndraden nodig heeft die veel warmteverlies ontwikkelen. 

 

Gelijkstroomkabels worden steeds meer gebruikt voor hoogspanningsverbindingen 

ondergronds op land en op zee. De vergelijking116 in de verwachte vraag door de vereniging 

van Europese netwerkbeheerders Entso-e en de vereniging van Europese kabelproducenten 

Europacable voor productie van gelijkstroomkabels gebaseerd op onder meer projectgegevens 

tussen 2017 en 2026 bedraagt: 

- op land van 320 kV: 3.696 km; 

- op zee van 320 kV: 19.332 km; 

- op land van > 320 kV: 8.200 km; 

- op zee van > 320 kV: 31.338 km. 

 

 

Tijdens de stakeholdervergaderingen betreffende de technologiekeuze werd bovendien 

duidelijk door het studierapport ‘Studie van het gedeeltelijk ondergronds brengen van de 380kV 

hoogspanningsverbinding’117 van netwerkbeheerder Elia dat het verbinden van de nieuwe 

windmolenparkzone op wisselstroom naar land voor een nog meer onbetrouwbaar en onstabiel 

hoogspanningsnet zorgt. Het huidige Belgische hoogspanningsnet zit volgens TenneT reeds in 

een gevaarlijke zone en de situatie wordt steeds gevaarlijker door wisselstroomverbindingen 

ondergronds aan te brengen. Hoe meer ondergrondse zware wisselstroomverbindingen worden 

geplaatst, hoe dichter we met de eerste resonantiepiek bij de 100 Hz komen doordat de 

resonantiepiek naar links verschuift (zie kleuren legende rechts van 0 km tot 50 km), hoe 

gevaarlijker de situatie en onstabieler het Belgische hoogspanningsnet wordt. 

 

Op de grafiek uit het studierapport ‘Studie van het gedeeltelijk ondergronds brengen van de 

380kV hoogspanningsverbinding’ van Elia is op pagina 60 de grafiek te zien die op de volgende 

pagina staat van dit verzoekschrift.  
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Uit bovenstaande grafiek en de bijhorende studie is af te leiden dat het niet realistisch is om in 

het kader van het huidig voorgesteld Ventilus-hoogspanningsproject bijkomend op land nog 

een gedeelte van de verbinding ondergronds te brengen op wisselstroom in tegenstelling tot wat 

door netwerkbeheerder Elia wordt beweerd. Meer technische informatie is te vinden in het 

studierapport. De link hiernaar staat in de eindnoten achteraan dit verzoekschrift. 

 

Daarnaast heeft netwerkbeheerder Elia ook in een ander hoogspanningsproject in aanvraag 

‘Boucle du Hainaut’ doorheen de provincie Henegouwen (van Avelgem naar Courcelles), 

gemeld dat daar 8 km ondergronds op wisselstroom zou gebracht kunnen worden. 
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2.2  Ontbreken van wetgeving en controlemetingen op bestaande 

hoogspanningsverbindingen 

 

Op dit moment is er geen wetgeving betreffende de gevaarlijke magnetische velden van de vele 

hoogspanningslijnen op wisselstroom, die juridisch gebruikt kan worden bij te hoge schadelijke 

magnetische velden veroorzaakt door ons Belgisch wisselstroomhoogspanningsnetwerk. 

Netwerkbeheerder Elia dient dus momenteel blijkbaar wettelijk aan niets te voldoen betreffende 

de sterkte van het magnetisch veld dat de gezondheid van omwonenden kan schaden. Er bestaat 

in Vlaanderen enkel een Binnenmilieubesluit118 van de Vlaamse Regering met een geadviseerde 

richt- en interventiewaarde119 die bedraagt: 

- richtwaarde voor blootstelling van meer dan 365 dagen, geldig voor levenslange blootstelling: 

0,4 µT (microTesla); 

- interventiewaarde voor blootstelling 1-14 dagen: 20 µT (microTesla). 

 

Gebaseerd op de vele tientallen wetenschappelijke internationale onderzoeken en het 

onderzoeksrapport BioInitiative 2012120 die epidemiologische verbanden aantonen tussen de 

verhoogde kans op aantasting van de gezondheid van de mens en het magnetisch veld van 

hoogspanningslijnen op wisselstroom op vele tienduizenden omwonenden wereldwijd rond 

hoogspanningslijnen is een juridisch bruikbare limietwaarde zeker nodig in het kader van het 

Voorzorgsprincipe. 

 

Bovendien hebben 14 wetenschappers en deskundigen op het gebied van volksgezondheid en 

overheidsbeleid in het onderzoeksrapport BioInitiative 2012 een analyse gemaakt van meer dan 

2.000 wetenschappelijke studies om het wetenschappelijk bewijs over gezondheidseffecten van 

elektromagnetische straling van lage sterkte onder de huidige toegestane limieten te beoordelen.  

Op basis van de vele onderzoeken over kinderleukemie wordt er zelfs gevraagd om magnetische 

straling te classificeren121 onder klasse 1 kankerverwekkend in plaats van de huidige klasse 2b 

beperkte aanwijzingen voor kankerverwekkende eigenschappen. 

 

Doordat er geen wetgeving is betreffende de gevaarlijke magnetische velden van de vele 

hoogspanningslijnen op wisselstroom, gebeuren er vanuit de overheidsinstanties ook geen 

controlemetingen op reeds vergunde bestaande hoogspanningslijnen. 

 

Bezorgde omwonenden kunnen momenteel wel zelf netwerkbeheerder Elia om een meting 

vragen in hun woning maar er is totaal geen controle over hoeveel stroom er op dat moment 

door de hoogspanningsverbinding getransporteerd wordt. Enkel netwerkbeheerder Elia is 

hiervan op de hoogte en maakt deze gegevens niet openbaar beschikbaar. 
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2.3  Mogelijke gevolgen voor dieren van bovengrondse wisselstroom 
 

- Voor melkkoeien, slachtkoeien, varkens, kippen en ander vee 

In Frankrijk is het verband reeds voldoende bewezen voor de bevoegde rechtbanken122 tussen 

melkkoeien123 die ziek worden en de elektromagnetische straling in hun omgeving van 

bovengrondse hoogspanningslijnen op wisselstroom waardoor hun melk niet meer geschikt is 

voor menselijke consumptie. Ondertussen wordt er ook onderzocht waarom zoveel dieren 

beïnvloed worden of zelfs sterven124 tijdens de opgroei in de kwekerijen in de omgeving van 

hoogspanningslijnen op wisselstroom125 126 127 128 129. De beïnvloeding door magnetische 

wisselvelden130 131 van hoogspanningslijnen132 is zelfs zichtbaar bij grazend vee133. 

Bovendien zijn alle elementen die elektriciteit geleiden in de stallen en buiten de stallen van de 

kwekerijen in de directe omgeving van hoogspanningslijnen onderhevig aan stapspanningen134 

(bij blikseminslag: potentiaalverschil tussen de voor- en achterpoten), zwerfstromen door 

weerstandsbeïnvloeding135 136 (door kortsluiting tussen een hoogspanningslijn en geaarde mast) 

en contactspanningen door elektrische capacitieve stromen137 of parasitaire stromen138 

komende van de elektrische velden en inductieve stromen139 140 door de wisselende magnetische 

velden van de hoogspanningslijnen als ze niet allemaal bijkomend volledig geaard zijn. Het 

gaat niet enkel over metalen rasters in de stallen maar onder meer ook over een vochtige of 

goed geleidende ondergrond, de drink- en eetbakken van de koeien, afsluitingshekkens, 

voedersystemen, melkinstallaties met geleidingshekkens, isolatie bekleed met aluminiumfolie, 

poorten, weideafrastering, leidingen en nog vele andere elementen. Hierdoor zijn de koeien: 

- zenuwachtig en worden ze gestresseerd; 

- brengen ze minder tijd door bij de voederbakken waardoor ze onvoldoende voedsel 

consumeren141; 

- gewond raken door het wegspringen uit schrikreactie; 

- weigeren ze bepaalde delen van de stallen of melkinstallatie te betreden; 

- vermijden ze bepaalde drinkbakken, enz.  

Dit zorgt voor rendement- en productieverlies bij melkkoeien want ze worden minder vlot 

gemolken doordat ze zich onvolledig laten uitmelken of het melkstel aftrappen. Dit resulteert 

vervolgens in een hoger celgetal142 door de ontsteking van het melkklierweefsel (subklinische 

mastitis) en veroorzaakt zware economische verliezen door een verminderde melkproductie, 

behandelingskosten, dierenartskosten, tijdverlies en het noodzakelijk verwijderen van 

chronisch geïnfecteerde dieren143. Bovendien wordt hierdoor ook het dierenwelzijn aangetast 

bij een pijnlijke uierontsteking en treedt er voedselverspilling op doordat de melk moet 

vernietigd worden. Er is bijkomend ook besmettingsgevaar voor andere dieren in de kudde 

doordat mastitiskiemen worden uitgescheiden en er is kans op opflakkering tot klinische 

mastitis144 waarbij de koeien kunnen sterven door de uierontsteking. 
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Ook in de weide waar de hoogspanningsmast staat wordt vee blootgesteld aan een dodelijk 

gevaar namelijk aan ophanging in het gaffelvormig (scherpe V-vorm) lattenwerk in de 

broekstukpoten van de mast. Indien hier geen bijkomende beschermplaat wordt aangebracht 

kan het weidevee zichzelf ophangen wanneer zij hun kop erin steken (om te wrijven tegen jeuk) 

en vervolgens vast zitten of struikelen145.  

Bij varkens zijn er door de parasitaire stromen bijkomend nog andere gevolgen merkbaar zoals 

een langzamere groei, op elkaar kruipen van biggen, agressie, kannibalisme, doodgeborenen en 

verlenging van de bevallingsperiode, verpletterde biggen door een zenuwachtige zeug146. 

Volgens verschillende onderzoeken waaronder die van onderzoekers Cox in 1993 en Farrell in 

1997 (bij 1 µT) zijn er negatieve effecten en afwijkingen in de ontwikkeling van 

kippenembryo’s gevonden door de invloed van de elektromagnetische veldsterkte147 148. 

Daarnaast schrikken de dieren en worden de dieren zenuwachtig van zowel de fluitende 

geluiden bij winderig en stormachtig weer veroorzaakt door de aanwezigheid van 

hoogspanningslijnen en het grote aantal metalen profielen van de vakwerkmasten, als van de 

luide knetterende coronageluiden die ontstaan aan de isolatoren die de vele 

hoogspanningslijnen ophouden. 

Bij het inslaan van de bliksem op een hoogspanningsmast of op de aardingskabel boven de 

hoogspanningslijnen is het mogelijk dat de dieren die op de grond staan in de omgeving van de 

mast dodelijk geëlektrocuteerd worden, doordat de bliksemstroom de grond in wordt geleid. 

Dit komt door de stapspanning149 en treft vooral viervoeters door het potentiaalverschil tussen 

hun achterste en voorste poten. De elektrische stroom loopt dan door het lichaam en door het 

hart. 

- Voor vele soorten vogels 

Dagelijks sterven in België gemiddeld minstens 466 vogels150 door te pletter te vliegen151 tegen 

de moeilijk zichtbare hoogspanningslijnen volgens Natuurpunt. Naar schatting vallen er in 

België elk jaar 170.000 tot 500.000 ‘draadslachtoffers’152. Het gaat hierbij onder meer over de 

soorten Stormmeeuw, Stadsduif, Kievit, Krakeend, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Krakeend, 

Kolgans, Grauwe Gans, Smient, Pijlstaart, Tafeleend, Nijlgans, Koperwiek, Spreeuw, Blauwe 

reiger, Knobbelzwaan153, Grote Canadese Gans, Wilde eend, Aalscholver, Wulp, Watersnip, 

Kokmeeuw, Gierzwaluw, Graspieper, Kleine karekiet, Kleine zilverreiger, Zwarte Ibis, 

Geoorde fuut en ook zeldzame en Europees beschermde soorten zoals onder andere Roerdomp, 

Woudaapje154 en Lepelaar155.  

Bovendien gaan veel vogels tijdens de uitvoering van de werken ondervinden dat hun vaste 

broedplaats verdwenen is of de omgeving er rond enorm veranderd is door minder omliggende 

vegetatie en met een toename van zowel geluidsverstoring als van andere hinder zoals de 

uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en trillingen door de zware machines. 
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- Voor bijen en andere insecten 

Ook alle dieren die zich oriënteren156 op de aardse magnetische statische velden gaan de zware 

kunstmatige magnetische wisselvelden van hoogspanningslijnen zoveel mogelijk vermijden, 

zoals de noodzakelijke bijen157 158 159 160 (voor de bestuiving161 van buitenteelten en 

serreteelten), andere soorten insecten162 163 en zelfs vogels164 165. Tijdens onderzoeken (o.a. 

Greenberg e. a. in 1981 en Rogers e.a. in 1982) werden ook schadelijke effecten geconstateerd 

door elektrische velden van hoogspanningslijnen, zoals een toename van de sterfte en een 

afname van de winteroverleving van de bijenkolonies166.  

 

 

Besluit gevolgen voor dieren  

Behalve de bijkomende duizenden vliegende ‘draadslachtoffers’ die jaarlijks door de 

bovengrondse Ventilus-hoogspanningslijnen gaan vallen, is er ook duidelijk een bewezen 

mogelijke impact op melkkoeien, slachtkoeien, varkens, kippen en ander vee van landbouwers 

en zelfs op bijen, insecten en vogels. Hoe zwaarder het te transporteren vermogen via 

wisselstroom door de bovengrondse hoogspanningslijnen, hoe zwaarder de magnetische 

wisselvelden van honderden meters breed en dus hoe extremer ook de gevolgen voor de dieren 

en de bestuiving van de teelten hoogstwaarschijnlijk zullen zijn. Het kan toch niet de bedoeling 

zijn van de Ventilus-verbinding dat vele betrokken landbouwgronden gedeeltelijk onbruikbaar 

worden voor de landbouwers in West-Vlaanderen?  

 

2.4  Mogelijke gevolgen voor planten en bomen van bovengrondse wisselstroom 
 

Onderzoek bij planten heeft reeds aangetoond dat er door elektromagnetische velden van 

bovengrondse hoogspanningslijnen beschadigingen kunnen ontstaan aan vooral de toppen van 

spitse bladeren zoals van naaldbomen.167 

Bij de aanleg van een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding worden steeds vele 

planten en bomen verwijderd omdat ze plaats moeten maken voor de vele zware machines en 

de grote hoogspanningsmasten. Bovendien worden bomen verwijderd in het traject van de te 

plaatsen hoogspanningslijnen omdat er overslag zou kunnen ontstaan door het elektrisch veld 

rond de hoogspanningslijnen met kortsluiting en eventueel brand tot gevolg. Ook na de 

installatie mogen bomen in de omgeving van de hoogspanningslijnen niet ongestoord groeien168 

want er moet steeds een minimale veiligheidsafstand zijn om elektrische overslag te voorkomen 

waardoor een hoogtebeperking169 wordt opgelegd. 

Bij de toepassing van ondergrondse gelijkstroomkabels kunnen die kabels rond gebieden met 

veel planten en bomen gelegd worden en dus deze schade niet veroorzaken. 
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2.5  Mogelijke gevolgen voor de landbouw van bovengrondse wisselstroom 

 
Ook de komende gevolgen voor de vele land- en tuinbouwers in West-Vlaanderen zijn zeer zwaar 

door de elektromagnetische wisselvelden van de voorgestelde nieuwe bovengrondse Ventilus-

hoogspanningsverbinding. 

 
Naast de verminderde bestuiving van de teelten door bijen ondervinden de landbouwers 

mogelijks nog veel andere hinder en gevolgschade van bovengrondse hoogspanningsmasten 

met zelfs eventueel de dood tot gevolg zoals onder meer:  

- de schade tijdens de aanleg van de hoogspanningslijn zoals onder meer door de inname van 

een grote oppervlakte van landbouwgrond, verwijdering van afsluitingen, scheurvorming in 

gebouwen door trillingen, verdroging van gewassen door de verlaging van de 

grondwaterstand170; 

- het negatieve effect op de bedrijfswaardering door de beperking van de uitbreidings- en 

exploitatiemogelijkheden en de grote minwaarde bij verkoop171 door onder meer de extra 

slijtage, corrosie en metaalmoeheid van stallen en serres door de inwerking van de 

wisselstroomvelden van de hoogspanningslijnen en rendementsverlies van zonnepanelen door 

schaduw komende van hoogspanningsmasten en -lijnen; 

-  de bodemverdichting172 rond de hoogspanningsmasten door de inzet van zware machines op 

een slappe ondergrond waardoor het compacter worden van de grondlagen zorgt voor een 

verminderde regenwaterinfiltratie en nadelige plasvorming of schijngrondwaterspiegels173 op 

het akkerland; 

- verontreiniging van de landbouwgronden door onder meer (zware) metalen (vb. zinkverf en 

loodverf), olieresten van machines, bestrijdingsmiddelen of door andere chemicaliën tijdens 

de plaatsing en het onderhoud van de hoogspanningsmasten; 

- de meerkost voor de landbouwer voor de extra volledig te verzekeren gevolgschade aan 

hoogspanningslijnen boven de loodsen, stallen, woning en andere gebouwen en 

hoogspanningsmasten in de directe omgeving van de gebouwen van de landbouwer waaraan 

er schade kan optreden door een ongeval, brand in de gebouwen, ontploffing, … ; 

- het tijdverlies door volgens de voorschriften telkens verplicht174 contact te moeten opnemen 

met Elia voor er met een landbouwmachine kan gewerkt worden onder of zelfs in de directe 

omgeving (100 meter175) van hoogspanningslijnen176;  

- een beperking van het gebruik van hoge landbouwvoertuigen of -toestellen zoals 

sproeimachines met opendraaiende armen177 178 of laadmachines met telescopische armen of 

zelfs ladders179 180  vanwege het elektrocutiegevaar; 
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- het niet meer kunnen beregenen van de teelten181 onder en in de omgeving van 

hoogspanningslijnen vanwege het gevaar voor elektrocutie182 183 bij het ontstaan van een 

waternevel die elektrische overslag kan veroorzaken waardoor de gewassen dus uitdrogen en 

minder groeien184 of zelfs doodgaan door uitdroging bij droog weer; 

- het extra keren met de landbouwmachines tijdens het bewerken van het land door de ontstane 

kopakkers door de mastvoeten op de percelen185; 

- het omrijden en het efficiëntieverlies door het vaker moeten in- en uitklappen van de armen 

van landbouwmachines doordat de hoogspanningsmasten in de weg staan waardoor de 

onderdelen van de machines sneller slijten en de onkosten toenemen186; 

- het verlies van teeltoppervlakte bij het ontstaan van smalle stroken door de inplanting van een 

hoogspanningsmast in de dichte nabijheid van de perceelgrens omdat die stroken niet meer 

voldoende toegankelijk zijn voor de nodige landbouwmachines187; 

- het beheer van ongebruikte grond rond de mastvoeten188 zoals maaien en onkruidbestrijding 

en het beheer van grachtkanten als de mast dichtbij een gracht wordt geplaatst; 

- er kan drupschade ontstaan door een overschot aan water na een regenbui waardoor de 

onderliggende gewassen te nat worden, hun wortels over te weinig zuurstof beschikken en 

hierdoor een rottingsproces ontstaat in de plant waardoor het gewas afsterft. Daarnaast is de 

kans zeer groot dat dit rottingsproces ontstaat rond de mastvoeten van de hoogspanningsmast 

door de overmaat aan water dat afloopt van de mast en niet in de grond kan lopen door de 

betonnen fundering189; 

- teeltschade door de schaduw veroorzaakt door hoogspanningsmasten en de vele 

hoogspanningslijnen waardoor de gewassen minder zonlicht krijgen en dus minder groeien 

waardoor er minder opbrengst in gewicht is en de gewassen bij verkoop in een lagere 

gewichtsklasse vallen die minder opbrengt; 

-  de grote risico’s (verlamming en mogelijks de dood190) van botulisme door de ziektekiemen 

van dode besmette vogels (gemiddeld 466 vogels sterven dagelijks191 door tegen de moeilijk 

zichtbare bovengrondse hoogspanningslijnen te vliegen) die terecht komen in de 

voedergewassen die worden geteeld voor het vee dat wordt gekweekt en zo wordt besmet192; 

- de bijkomende kosten om gewassen voor menselijke consumptie extra te sorteren na het 

oogsten om alle dode (verrotte) vogels en aangetaste gewassen uit het gedeelte van onder de 

hoogspanningslijnen uit te halen en te vernietigen; 

- de beperking in serres van de mogelijke teelbare gewassen afhankelijk van hun afstand tot de 

hoogspanningslijnen en de sterkte van het elektrisch en magnetisch veld dat wordt afgegeven 

van de hoogspanningslijnen bij bestuivingsafhankelijke gewassen doordat bijen een te grote 

beïnvloeding ondervinden (zie hierboven bij gevolgen voor dieren);  
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- de schade door glasbreuk veroorzaakt door vogels die sterven door tegen de ‘bijna 

onzichtbare’ hoogspanningslijnen te vliegen en vervolgens door het onderliggend glazen dak 

van de serre te vallen met als gevolgen onder meer: 

- de kapotte dakbeglazing; 

- de schade aan onderliggende gewassen; 

- het tijdverlies voor de opkuis en de uitvoering van de herstelling; 

- het tijdverlies door het tevergeefs proberen ontvangen van een vergoeding voor de 

geleden schade bij Elia of de eigenaar van een geringde duif. 

- de schade door glasbreuk veroorzaakt door vallend ijs en zware sneeuw die bij dooi in korte 

tijd in grote hoeveelheid op de onderliggende serres voor een rechtlijnige breuk van de 

geraakte dakbeglazing zorgt en een beschadiging of zelfs vernietiging van de getroffen 

gewassen zoals sla; 

- de beperkingen op het houden van melkvee en ander vee bij teveel beïnvloeding van de 

gezondheid van de dieren door elektrisch en magnetische velden komende van de 

hoogspanningslijnen (zie hierboven bij gevolgen voor dieren) en de beïnvloeding van de 

luchtwassers; 

- het gebruik van elektromagnetische bodemsensoren voor de meting van bijvoorbeeld het 

vochtgehalte, de textuur, de mineralen en de eventuele aanwezigheid van een verstorende laag 

in de bodem, zijn niet mogelijk binnen een afstand van 50 meter uit het hart van de 

hoogspanningslijnen193; 

- de storingen op apparatuur en installaties (vb. melkinstallaties, klimaatcomputers en 

verluchtingssturing) die gevoelig zijn voor hoogfrequente elektromagnetische golven (> 9 

kHZ) door corona-ontladingen die ontstaan aan de isolatoren van hoogspanningsmasten194; 

- er zijn negatieve effecten op autonome landbouwvoertuigen waardoor deze niet gebruikt 

kunnen worden indien ze sensorsystemen bevatten die gevoelig zijn voor magnetische 

wisselvelden zoals magnetische encoders, inductieve encoders, kompassen of inclinometers 

binnen een afstand van 50 meter uit het hart van de hoogspanningslijnen. 

Landbouwvoertuigen met allemaal duurdere specifieke magnetisch ongevoelige sensoren 

moeten in de omgeving van hoogspanningsmasten wel kunnen beschikken over software die 

complexere berekeningen aankan omdat er meer handelingen nodig zijn om het land te 

bewerken doordat er meer moet gekeerd worden door de aanwezigheid van de 

hoogspanningsmastvoet als obstakel op het perceel195; 

- beperking van het gebruik van geschikte drones met vergunning voor toepassingen in de 

landbouw om bijvoorbeeld aan de hand van sensordata het chlorofylgehalte en stikstofgehalte 

te weten doordat de hoogspanningslijnen in de weg hangen om te kunnen vliegen en er een 

nodige veiligheidsafstand moet aangehouden worden met de hoogspanningslijnen om geen 

overslag te veroorzaken196. Het besturingssysteem van de drone dient daarom bijkomend 

voorzien te zijn van een Real Time Kinetic (RTK) GPS-systeem zodat elektromagnetische 

velden er niet voor kunnen zorgen dat de drone oncontroleerbaar wordt197; 
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- er zijn negatieve effecten bij het gebruik van Globale Navigatie Satelliet Systemen (GNSS) 

met Real Time Kinetic198 GPS (RTK-GPS) in de directe omgeving van 

hoogspanningsmasten199 200 en hoogspanningslijnen201 202 waarbij door de schaduwwerking 

(tussen de GPS en de satellieten) de verbinding soms wegvalt met de satellieten waardoor bij 

het spuiten en kunstmest strooien de machine uit voorzorgsmaatregel stilvallen en die delen 

van het land onbehandeld blijven203 204; 

- het wettelijk verplicht moeten aarden van ‘de metalen onderdelen die, door hun aanwezigheid 

in het elektrisch veld opgewekt door een installatie van transmissie of distributie van 

elektrische energie (dus onder en in de directe omgeving van hoogspanningslijnen),  op een 

potentiaal worden gebracht die in bestendig regime een contactstroom geeft van ten minste 1 

mA’ volgens Artikel 139 van het huidige Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installaties205 (AREI) van 1981 en volgens Afdeling 4.6.1. van het nieuwe Algemeen 

Reglement op de Elektrische Installaties206 (AREI) Boek 2 van 28 oktober 2019 dat in werking 

treedt op 1 juni 2020207: land- en tuinbouwers moeten dus hun geleidende voorwerpen208 (vb. 

alle metalen delen in en rond gebouwen en weiden, hekkens, drinkbakken, melkinstallatie) en 

mobiele elementen (vb. tractoren, metalen toebehoren, kranen, containers, vrachtwagens) 

verplicht aarden tijdens hun aanwezigheid en tijdens hun gebruik zoals hun tractoren met 

materieel tijdens het bewerken van hun land. Moeten ze dan wettelijk verplicht telkens hun 

tractor met een lange kabel verbinden met een aardingspen die 2 m diep in de grond zit? Een 

metalen cultivatortand of zware metalen sleepkettingen meetrekken bij bijvoorbeeld het 

sproeien is geen mogelijkheid als er gewassen op de percelen staan omdat die gewassen dan 

te zwaar beschadigd worden;  

- de mogelijke veranderende risico’s voor de voedselveiligheid en de hieruit volgende kosten 

als de World Health Organisation (WHO) na verder onderzoek zou oordelen dat bepaalde 

gewassen niet meer mogen geteeld worden of melkkoeien of slachtvee niet meer mag grazen 

onder bovengrondse hoogspanningsmasten op wisselstroom door de negatieve invloeden dat 

de magnetische velden kunnen hebben ten koste van de voedselveiligheid van mens en dier209. 

 

Besluit gevolgen voor de land- en tuinbouw  

Hoe zwaarder het te transporteren vermogen via wisselstroom door de hoogspanningslijnen, 

hoe groter de magnetische wisselvelden van honderden meters breed en dus hoe extremer ook 

de gevolgen voor de landbouw zullen zijn. Bijkomend praktijkonderzoek naar de 

gezondheidsgevaren van een bovengrondse hoogspanningsverbinding van 6.000.000.000 Watt 

op wisselstroom is dus essentieel voor er een beslissing kan genomen worden om deze 

eventueel bovengronds op wisselstroom toe te laten want ondergrondse gelijkstroomkabels 

hebben deze vele nadelen niet.  
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3  Samenvatting verzoeken 
 

Ondergetekenden verzoeken het Vlaams Parlement: 

 

1. Zich bevoegd te verklaren om dit verzoekschrift te behandelen; 

2. Duidelijkheid te geven over het totale aantal ingediende reacties, bezwaren, suggesties en 

voorstellen tijdens de eerste publieke raadplegingsfase van GRUP Ventilus; 

3. De huidige opmaak van het GRUP Ventilus onmiddellijk stop te zetten en na bijkomend 

onderzoek te herstarten met aangepaste plandoelstellingen en technologiekenmerken om op 

deze manier het Voorzorgsprincipe te kunnen toepassen; 

4. Plandoelstelling 2 aan te passen van de GRUP Ventilus die momenteel wordt opgemaakt 

door indien noodzakelijk de huidige opmaak van het GRUP Ventilus stop te zetten en te 

herstarten met aangepaste plandoelstellingen; 

5. Plandoelstelling 3 te schrappen van de GRUP Ventilus; 

6. Plandoelstelling 6 te schrappen van de GRUP Ventilus; 

7.  Kenmerk 1 van de uitgangspunten technologiestudies aan te passen; 

8.  Kenmerk 2 van de uitgangspunten technologiestudies aan te passen; 

9.  Kenmerk 3 van de uitgangspunten technologiestudies te verwijderen; 

10. Kenmerk 4 van de uitgangspunten technologiestudies aan te passen. 

11. Het uitdrukkelijk verzoeken aan netwerkbeheerder Elia en Departement Omgeving van de 

Vlaamse Overheid in het kader van de GRUP Ventilus om naast eventuele andere mogelijke 

oplossingen bijkomend minstens de 2 aangeboden alternatieve voorstellen uitgebreid te 

onderzoeken en te vergelijken met het huidig voorstel op vlak van technologie samen met 

alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier en de landbouw: 

A   een rechtstreeks verbinding met Avelgem; 

B    een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding met Mercator of Doel. 

 

 

4  Nota betreffende het gebruik van de informatie in dit verzoekschrift 
 

De inhoud van dit verzoekschrift mag na indiening bij de Voorzitter van het Vlaams Parlement 

gebruikt worden door mogelijke benadeelden in het kader van het Gewestelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan Ventilus voor de opmaak van bezwaarschriften en voor eventuele latere 

procedures voor de Raad van State of elke andere bevoegde instantie of rechtbank. Het is aan 

elke gebruiker om de inhoud te controleren voor deze wordt overgenomen. In de tekst staan 

verwijzingen naar de eindnoten die achteraan terug te vinden zijn en de bronnen vermelden 

waarop de informatie gebaseerd is. Bepaalde gebruikte afbeeldingen staan niet op internet maar 

zijn te verkrijgen bij netwerkbeheerder Elia. 

 

Dit verzoekschrift werd opgemaakt onder voorbehoud van alle rechten en 

zonder enige nadelige erkentenis. 
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Bijlage 1: Enkele zware hoogspanningsverbindingen op gelijkstroom in de wereld ter 

vergelijking met de gevraagde Ventilus-verbinding 

In de technologiestudie van Elia van het Ventilus-dossier werden indien op gelijkstroom 

ondergronds 4 parallelle verbindingen geadviseerd van 1.500 MegaWatt (= 4 x 1.500.000.000 

Watt) of 2 verbindingen van 3.000 MegaWatt (= 2 x 3.000.000.000 Watt) op 320 kiloVolt (= 

320.000 Volt) of 500 kiloVolt (= 500.000 Volt). 

 

Onderstaande opsomming bewijst duidelijk dat de technologie om zware verbindingen op 

gelijkstroom te realiseren reeds lang genoeg bestaat en deze verbindingen voldoende 

betrouwbaar zijn want ze worden veelvuldig in vele landen toegepast waaronder momenteel 2 

keer (+ 2 extra in 2028) in België. Bovendien zijn er wereldwijd volgens de literatuur reeds 40 

verbindingen van minimum 6.000 MegaWatt per verbinding gerealiseerd terwijl hier 

geadviseerd wordt om voor Ventilus de voorkeur te geven aan 2 keer 3.000 MW (minstens 72 

keer uitgevoerd) of nog beter aan 4 keer 1.500 MW (minstens 93 keer uitgevoerd).  

 

Het bestaan van een geschikte betrouwbare gelijkstroomkabel is te vinden op de website van 

de Duitse afdeling van Elia op onderstaande link:  

https://www.50hertz.com/en/News/FullarticleNewsof50Hertz/id/6169  of anders op: 

https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2018/11/Nexans-successfully-qualifies-

a-525-kV-HVDC-underground-cable-system-to-German-TSO-standards.html 

 

Hieronder staan enkele zware hoogspanningsverbindingen210 211 vanaf 1.000 MegaWatt op 

gelijkstroom opgesomd met onderlijning van alle verbindingen van minstens 1.500 MegaWatt: 

 

- 1970: 1.440 MW op 400 kV in VS, Celilo OR – Sylmar CA 

- 1971: 1.854 MW op 463 kV in Canada, Gilliam – Rosser  

- 1975: 1.920 MW op 533 kV in Mozambique - Zuid-Afrika, Cahora – Bassa 

- 1978: 1.000 MW op 250 kV in Canada, Sundance – Rosser  

- 1979: 1.000 MW op 400 kV in VS, Underwood ND – Rockford MN 

- 1984: 1.000 MW op 140 kV in Canada, Chateauguay 

- 1984: 2.000 MW op 400 kV in VS, Celilo OR – Sylmar CA 

- 1984: 3.150 MW op 600 kV in Brazilië, Parana – Sao Paulo 1 

- 1985: 2.000 MW op 500 kV in Canada, Sundance – Rosser  

- 1986: 1.920 MW op 500 kV in VS, Intermountain UT – Adelanto CA 

- 1986: 2.000 MW op 270 kV in Frankrijk - VK, Les Mandarins – Sellindge  

- 1987: 3.150 MW op 600 kV in Brazilië, Parana – Sao Paulo 2 

- 1989: 1.200 MW op 200 KV in China, Gezhouba – Nan Qiao 

- 1989: 3.100 MW op 500 kV in VS, Pacific Intertie, Oregon – California 

- 1990: 1.500 MW op 500 kV in India, Rihand – Dadri  

https://www.50hertz.com/en/News/FullarticleNewsof50Hertz/id/6169
https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2018/11/Nexans-successfully-qualifies-a-525-kV-HVDC-underground-cable-system-to-German-TSO-standards.html
https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2018/11/Nexans-successfully-qualifies-a-525-kV-HVDC-underground-cable-system-to-German-TSO-standards.html
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- 1991: 2.250 MW op 450 kV in Canada, Radisson – Nicolet 

- 1997: 3.100 MW op 500 kV in VS, Celilo OR – Sylmar CA 

- 1999: 1.500 MW op 500 kV in India, Chandrapur – Padghe  

- 2000: 1.400 MW op 250 kV in Japan, Anan – Kihoku  

- 2001: 1.800 MW op 500 kV in China, Tianshengqiao – Beijiao/Guangzhou 

- 2003: 2.500 MW op 500 kV in India, Odisha – Karnataka  

- 2003: 3.000 MW op 500 kV in China, Longquan – Zhengping 

- 2004: 3.000 MW op 500 kV in China, Guizhou – Guangdong  

- 2004: 3.000 MW op 500 kV in China, Jingzhou – Huizhou  

- 2006: 3.000 MW op 500 kV in China, Yidu - Shanghai 

- 2007: 3.000 MW op 500 kV in China, Xingren – Shenzhen  

- 2008: 1.500 MW op 500 kV in China, Gaoling 

- 2008: 3.000 MW op 500 kV in China, Guizhou – Guangdong II 

- 2009: 5.000 MW op 800 kV in China, Yunnan - Guangdong 

- 2010: 1.000 MW op 500 kV in VK - Nederland, Grain – Maasvlakte  

- 2010: 2.500 MW op 500 kV in India, Ballia – Bhiwadi  

- 2010: 3.000 MW op 500 kV in China, Baoji – Denyang 

- 2010: 3.000 MW op 500 kV in China, Hulunbeir – Shenyang  

- 2010: 3.000 MW op 500 kV in China, Debao 

- 2010: 4.000 MW op 660 kV in China, Ningdong - Shangdong 

- 2010: 5.000 MW op 800 kV in China, Yunnan – Zengcheng  

- 2010: 6.400 MW op 800 kV in China, Xiangjiaba – Fengxia/Shanghai  

- 2011: 1.000 MW op 500 kV in Italië, Latina – Fiume Santo 

- 2011: 1.500 MW op 500 kV in China, Geermu – Lhasa  

- 2011: 3.000 MW op 500 kV in China, Jingmen – Fenjing  

- 2011: 4.000 MW op 660 kV in China, Yinchuan – Qingdao  

- 2012: 2.500 MW op 500 kV in India, Mundra – Mohindergarh  

- 2012: 7.200 MW op 800 kV in China, Jinping - Sunan 

- 2013: 1.000 MW op 320 kV in China, Dalian North – Dalian South 

- 2013: 1.500 MW B2B in China, Northeast - North 

- 2013: 5.000 MW op 800 kV in China, Nuozhadu - Guangdong 

- 2013: 6.400 MW op 800 kV in China, Nuozhadu – Jiangmen  

- 2013: 6.400 MW op 500 kV in China, Zhaotong – Conghua  

- 2013: 7.100 MW op 600 kV in Brazilië, Porto Velho – Araraquara  

- 2013: 7.200 MW op 800 kV in China, Jinping – Suzhou  

- 2014: 2x 3.200 MW op 500 kV in China, Xiluodu – Guangdong 

- 2014: 4.000 MW op 660 kV in Rusland - China, Russia - Liaoning 

- 2014: 8.000 MW op 800 kV in China, Hami – Zhenzhou/Henan 

- 2014: 8.000 MW op 800 kV in China, Xiluodu – Jinhua/Zhejiang  
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- 2015: 1.000 MW op 500 kV in Canada, Newell – Heathfield  

- 2015: 1.000 MW op 500 kV in Canada, Genesee – Langdon  

- 2015: 2x 1.000 MW op 320 kV in Frankrijk - Spanje, Baixas – Santa Llogaia 

- 2015: 6.400 MW op 800 kV in China, Humeng – Shandong  

- 2015: 6.400 MW op 800 kV in Rusland - China, Irkutsk – Beijing 

- 2015: 8.000 MW op 800 kV in China, Humeng – Tangshan 

- 2015: 11.000 MW op 1.100 kV in China, Zhundong - Chengdu 

- 2016: 3.000 MW op 800 kV in China, Goupitan – Guangdong 

- 2016: 2x 3.000 MW op 800 kV in India, Champa – Kurukshetra 

- 2016: 6.400 MW op 800 kV in China, Jinsha River II – East China 

- 2016: 6.000 MW op 800 kV in India, Agra – Biswanath  

- 2016: 8.000 MW op 800 kV in China, Zhundong - Congqing 

- 2016: 8.000 MW op 800 kV in Mongolië - China, Mongolia - Shangdong 

- 2016: 8.000 MW op 800 kV in China, Mengxi - Jiangxi 

- 2016: 8.000 MW op 800 kV in China, Humeng – Shangdong 

- 2016: 8.000 MW op 800 kV in China, Ningdong - Zhejiang 

- 2017: 1.000MW op 500 kV in Italië - Montenegro, Cepagatti – Lastva Grbaljska 

- 2017: 4x 1.250 MW op 420 kV in China, ChongQing – Hubei 

- 2017: 2.200 MW op 600 kV in VK, Hunterston – Flintshire  

- 2017: 4.000 MW op 800 kV in Brazilië, Para – Minas Gerais 

- 2017: 4.000 MW op 660 kV in China, Baoqing - Liaoning 

- 2017: 5.000 MW op 800 kV in China, Lijiang – Zhengzhen  

- 2017: 6.400 MW op 800 kV in China, Qiaowan – Xiangtan  

- 2017: 6.400 MW op 800 kV in China, Shizhustan – Linyi  

- 2017: 6.400 MW op 800 kV in China, Yinchuan – Zhuji 

- 2017: 7.200 MW op 800 kV in China, Tibet - Chongqing 

- 2017: 7.200 MW op 800 kV in China, Hami - Shandong 

- 2017: 7.200 MW op 800 kV in China, Jiuquan - Hunan 

- 2017: 8.000 MW op 800 kV in China, Mengxi - Jiangsu 

- 2017: 8.000 MW op 800 kV in China, Sichuan - Jiangxi 

- 2017: 10.000 MW op 800 kV in China; Xillin Hot – Taizhou  

- 2018: 1.200 MW op 320 kV in VK, Spittal – Blackhillock  

- 2018: 1.500 MW B2B in China, Northwest - North 

- 2018: 2.000 MW op 500 kV in Canada, Keewatinohk – Riel  

- 2018: 3.000 MW op 500 kV in Thailand – China, Thailand - Jinghong 

- 2018: 3.500 MW op 600 kV in VS, O’Brien County – Grundy  

- 2018: 4.000 MW op 600 kV in VS, Texas County – Shelby County 

- 2018: 5.000 MW op 800 kV in China, Xinsong – Dongfang  

- 2018: 6.400 MW op 800 kV in China, Humeng – Liaoning  
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- 2018: 6.400 MW op 800 kV in China, Jinsha River II – Fujian  

- 2018: 7.200 MW op 800 kV in China, Baihetan - Hubei 

- 2018: 8.000 MW op 800 kV in China, Xiluodu - Jiangxi  

- 2018: 8.000 MW op 800 kV in Mongolië - China, Mongolia – Tianjin 

- 2018: 8.000 MW op 800 kV in China, Ximeng – Nanjing 

- 2018: 11.000 MW op 1.100 kV in China, Wudongde - Fujian 

- 2019: 1.000 MW op 320 kV in Frankrijk - VK, Les Mandarins – Sellindge  

- 2019: 1.000 MW op 400 kV in België - VK, Zeebrugge – Richborough (140 km) 

- 2019: 2.000MW op 500 kV in Ethiopia - Kenya, Wolayta – Suswa 

- 2019: 3.000 MW op 600 kV in VS, Sinclair – Boulder City 

- 2019: 6.000 MW op 800 kV in India, Raigarh – Pugalur  

- 2019: 7.200 MW op 800 kV in Rusland – China, Russia - Liaoning 

- 2019: 7.200 MW op 800 kV in Mongolië – China, Mongolia – Jing-Jin-Tang 

- 2019: 9.000 MW op 1.100 kV in China, Tibet - Zhejiang 

- 2019: 12.000 MW op 1.100 kV in China, Wuicaiwan – Anhui  

- 2020: 1.000 MW op 320 kV in België - Duitsland, Visé – Aachen (90 km) 

 

Besluit van gerealiseerde gelijkstroomhoogspanningsverbindingen: 

→ er zijn minstens 61 HVDC-verbindingen van minimum 1.500 MW 

→ er zijn minstens 42 HVDC-verbindingen van minimum 3.000 MW 

 

In uitvoering / nog te realiseren hoogspanningsverbindingen op gelijkstroom: 

 

- 2020: 1.000 MW op 400 kV in Frankrijk - VK, Tourbe – Pilling 

- 2020: 1.400 MW op 525 kV in Noorwegen - Duitsland, Tonstad – Wilster 

- 2020: 1.400 MW op 515 kV in Noorwegen - VK, Kvilldal – Blyth 

- 2020: 7.200 MW op 800 kV in China, Baihetan – Hunan 

- 2020: 9.000 MW op 1.100 kV in Kazakstan – China, Kazakhstan - Chengdu 

- 2020: 9.000 MW op 1.100 kV in China, Yili - Sichuan 

- 2021: 2x 1.500 MW op 500 kV in China, Beijing – Kangbao  

- 2021: 2x 3.000 MW op 500 kV in China, Beijing – Zhangbei  

- 2021: 3.500 MW op 600 kV in VS, Ford County – Sullivan County 

- 2021: 3.000 MW + 5.000 MW op 800 kV in China, Yunnan – Guangdong 

- 2021: 8.000 MW op 800 kV in China, Yunnan – Guangxi  

- 2022: 1.100 MW op 400 kV in China, Jiangsu – Rudong  

- 2022: 1.100 MW op 250 kV in China, Jiangsu – Sheyang  

- 2022: 2.000 MW op 500 kV in Israël - Griekenland, via Cyprus - Attica 

- 2022: 2.000 MW op 400 kV in VK, Peterhead – Hawthorn  
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- 2024: 2x 1.000 MW op 400 kV in Frankrijk - Spanje, Cubnezais - Gatika 

- 2024: 2x 1.200 MW op 320 kV in VK, Creyke Beck – Dogger Bank Platform 

- 2025: 1.400 MW op 320 kV in Frankrijk - VK, Menuel on Cherbourg – Exeter 

- 2025: 2.000 MW op 525 kV in Duitsland, Saxony-Anhalt – Bavaria  

- 2025: 2.000 MW op 525 kV in Duitsland, Niedersachsens – Baden-Württemberg 

- 2025: 2x 2.000 MW op 525 kV in Duitsland, Wilster – Berghrheinfeld  

- 2025 ? : mogelijke realisatie van 2.100 MW ? in België (Ventilus), Noordzee – Avelgem ? 

- 2025 ? : mogelijke realisatie van 3.000 MW ? in België (Ventilus), Zeebrugge – Avelgem ? 

- 2028: 1.000 MW op 320 kV in België - Duitsland (2de verbinding)   

- 2028: 1.400 MW op 500 kV in VK-België (2de verbinding), Leiston - Noordzee - Avelgem ? 

  deze reeds voorziene 2de gelijkstroomverbinding met het VK zal volgens de huidige 

vergunningsaanvraag voor GRUP Ventilus aangesloten worden op de Ventilus-

wisselstroomverbindingen maar kan beter met minder transportverlies en zonder 

gezondheidsgevaren samen met de andere 2 mogelijke gelijkstroomverbindingen voor 

Ventilus in gelijkstroomkabels ondergronds rechtstreeks doorgelegd worden naar 

Avelgem zodat deze later eventueel kunnen aangesloten worden op het Europees 

gelijkstroomnetwerk 

- 2030: 1.000 MW in IJsland / Verenigd Koninkrijk 
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Bijlage 2: Eindnoten uit de tekst 
 

1 Startnota GRUP Ventilus: 
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/000/960/original/StartnotaVentilus_def.pd
f?1553981673 , NL  

2 Procesnota 01 (opstartfase) GRUP Ventilus: 
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/001/980/original/VR_2019_2012_MED.043
8-2_Procesnota_Ventilus_-_bijlage.pdf?1576848576 , NL 

3 Procesnota 02 GRUP Ventilus: 
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/000/961/original/procesnota_def.pdf?155
3981695 , NL 

4 Definitie van gezondheid door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): https://www.who.int/about/who-
we-are/frequently-asked-questions , ENG 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN , ENG 
6 Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en Ontwikkeling’6 van juni 1992: 

https://intussen.info/OldSite/Planbureau%20DO/pdf/rio_n.pdf , NL 
7 Brochure EMF van Elia: Fiches van EMF- Elektromagnetische velden en het hoogspanningsnet: 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-
site/company/publication/brochure/brochures/nl_elektromagnetische-velden-en-het-
hoogspanningsnet_fiches_v2.pdf?la=nl , NL 

8 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties van 10 december 1948: 
https://www.amnesty-international.be/uvrm-volledig , NL 

9 Artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957, 
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel168 , NL 

10 Belgische Grondwet: https://www.senate.be/doc/const_nl.html , NL 
11 Publicatie van de Belgische Hoge Gezondheidsraad nr. 8081 van 1 oktober 2008:  Aanbevelingen betreffende 

de blootstelling van de bevolking aan magnetische veld en van elektrische installaties: 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/15954532/Aanbeveli
ngen%20betreffende%20de%20blootstelling%20van%20de%20bevolking%20aan%20magnetische%20velden
%20van%20elektrische%20installaties%20(oktober%202008)%20(HGR%208081).pdf , NL 

12 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: Elektriciteit en 
kinderleukemie?: https://www.health.belgium.be/nl/elektriciteit-en-kinderleukemie , NL 

13 Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG): FAQ over Luchtlijnen & Ondergrondse kabels: 3. Op welke 
afstand van luchtlijnen mag men aannemen dat menselijke wezens niet meer gezondheidsrisico’s lopen 
dan in het gewone leven? : https://www.bbemg.uliege.be/faq-over-luchtlijnen-ondergrondse-
kabels/?lang=nl , NL 

14 Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG): Kinderleukemie: Aanvullende informatie en 
wetenschappelijke referenties: Gegevens over blootstelling bij kinderen: 

 https://www.bbemg.uliege.be/kinderleukemie-aanvullende-informatie-en-wetenschappelijke-
referenties/?lang=nl , NL 

15 Artikel VRT: Bijna 16.000 gezinnen wonen te dicht bij hoogspanningslijn: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2015/07/08/bijna_16_000_gezinnenwonentedichtbijhoogspanningslijn-1-
2386110/ , NL 

16 Onderzoek BioIniative 2012: https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/bioInitiativeReport2012-
Updated2014-2019.pdf , ENG 

17 Onderzoek BioInitiative 2012: sectie 12 kinderleukemie: https://bioinitiative.org/wp-
content/uploads/pdfs/sec12_2012_Evidence_%20Childhood_Cancers.pdf , ENG, p. 15-17 van 54 

18 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC): IARC 
Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and 
Extremely Low-Frequency (ELF) Electric en Magnetic Fields, volume 80: 
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2587/3c82f294820f129b683b98668fd76246d5ad
cf58.pdf , ENG, p. 114-146 van 445 

https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/000/960/original/StartnotaVentilus_def.pdf?1553981673
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/000/960/original/StartnotaVentilus_def.pdf?1553981673
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/001/980/original/VR_2019_2012_MED.0438-2_Procesnota_Ventilus_-_bijlage.pdf?1576848576
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/001/980/original/VR_2019_2012_MED.0438-2_Procesnota_Ventilus_-_bijlage.pdf?1576848576
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/000/961/original/procesnota_def.pdf?1553981695
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/000/961/original/procesnota_def.pdf?1553981695
https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://intussen.info/OldSite/Planbureau%20DO/pdf/rio_n.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/brochure/brochures/nl_elektromagnetische-velden-en-het-hoogspanningsnet_fiches_v2.pdf?la=nl
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/brochure/brochures/nl_elektromagnetische-velden-en-het-hoogspanningsnet_fiches_v2.pdf?la=nl
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/brochure/brochures/nl_elektromagnetische-velden-en-het-hoogspanningsnet_fiches_v2.pdf?la=nl
https://www.amnesty-international.be/uvrm-volledig
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel168
https://www.senate.be/doc/const_nl.html
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/15954532/Aanbevelingen%20betreffende%20de%20blootstelling%20van%20de%20bevolking%20aan%20magnetische%20velden%20van%20elektrische%20installaties%20(oktober%202008)%20(HGR%208081).pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/15954532/Aanbevelingen%20betreffende%20de%20blootstelling%20van%20de%20bevolking%20aan%20magnetische%20velden%20van%20elektrische%20installaties%20(oktober%202008)%20(HGR%208081).pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/15954532/Aanbevelingen%20betreffende%20de%20blootstelling%20van%20de%20bevolking%20aan%20magnetische%20velden%20van%20elektrische%20installaties%20(oktober%202008)%20(HGR%208081).pdf
https://www.health.belgium.be/nl/elektriciteit-en-kinderleukemie
https://www.bbemg.uliege.be/faq-over-luchtlijnen-ondergrondse-kabels/?lang=nl
https://www.bbemg.uliege.be/faq-over-luchtlijnen-ondergrondse-kabels/?lang=nl
https://www.bbemg.uliege.be/kinderleukemie-aanvullende-informatie-en-wetenschappelijke-referenties/?lang=nl
https://www.bbemg.uliege.be/kinderleukemie-aanvullende-informatie-en-wetenschappelijke-referenties/?lang=nl
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2015/07/08/bijna_16_000_gezinnenwonentedichtbijhoogspanningslijn-1-2386110/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2015/07/08/bijna_16_000_gezinnenwonentedichtbijhoogspanningslijn-1-2386110/
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/bioInitiativeReport2012-Updated2014-2019.pdf
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/bioInitiativeReport2012-Updated2014-2019.pdf
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec12_2012_Evidence_%20Childhood_Cancers.pdf
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec12_2012_Evidence_%20Childhood_Cancers.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2587/3c82f294820f129b683b98668fd76246d5adcf58.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/2587/3c82f294820f129b683b98668fd76246d5adcf58.pdf


 
Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement inzake GRUP Ventilus 

 
Pagina 51 van 61 

 

 
19 Onderzoek Gezondheidsraad Nederland: Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen: 

kernadvies:  
https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2018/04/18/hoogspanni
ngslijnen-en-gezondheid-deel-i-kanker-bij-
kinderen/Kernadvies+Hoogspanningslijnen+en+gezondheid+deel+I_kanker+bij+kinderen+pro.pdf , NL, p. 17-
25 van 46 

20 Onderzoek Gezondheidsraad Nederland: Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen: 
achtergronddocument: 
https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2018/04/18/hoogspanni
ngslijnen-en-gezondheid-deel-i-kanker-bij-
kinderen/Achtergronddocument+Literatuurevaluatie+hoogspanningslijnen+en+gezondheid+deel+I.pdf , NL, 
p. 6-18 + 22-30 van 38 

21 Publicatie van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8081: Aanbevelingen betreffende de blootstelling van de 
bevolking aan magnetische velden van elektrische installaties: 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/15954532/Aanbeveli
ngen%20betreffende%20de%20blootstelling%20van%20de%20bevolking%20aan%20magnetische%20velden
%20van%20elektrische%20installaties%20%28oktober%202008%29%20%28HGR%208081%29.pdf , NL, p. 2-3 
van 7 

22 Databank Belgian BioElectroMagnetics Group: Kinderleukemie: Aanvullende informatie en 
wetenschappelijke referenties: https://www.bbemg.uliege.be/kinderleukemie-aanvullende-informatie-en-
wetenschappelijke-referenties/?lang=nl , NL 

23 Onderzoek Petridou, E., Trichopoulos, D., Kravaritis, A.,  Pourtsidis, A., Dessypris, N., Skalkidis, Y., Kogevinas, 
M, … Kalapothaki, V. (1997): Electrical Power Lines and Childhood Leukemia: A Study From Greece: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/%28SICI%291097-
0215%2819971104%2973%3A3%3C345%3A%3AAID-IJC7%3E3.0.CO%3B2-%23 , ENG 

24 Onderzoek Feychting, M. & Ahlbom, A. (1993): Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near 
Swedish High-Voltage Power Lines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8213751/ , ENG 

25 Onderzoek Bianchi, N., Crosignani, P., Rovelli, A., Tittarelli, A., Carnelli, C. A., Rossitto, F., … Berrino, F. (2000):  
Overhead Electricity Power Lines and Childhood Leukemia: A Registry-Based, Case-Control Study: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10939597/ , ENG 

26 Onderzoek Kabuto, M., Nitta, H., Yamamoto, S., Yamaguchi, N., Akiba, S., Honda, Y., Hagihara, J., … Kubo, O. 
(2006): Childhood leukemia and magnetic fields in Japan: A case‐control study of childhood leukemia and 
residential power‐frequency magnetic fields in Japan: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.21374 , ENG 

27 Onderzoek Draper, G., Vincent, T., Kroll, M. E., Swanson, J. (2005): Childhood cancer in relation to distance 
from high voltage power lines in England and Wales: a case-control study: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC558197/ , ENG 

28 Onderzoek Green, L. M., Miller, A. B., Villeneuwe, P. J., Agnew, D. A., Greenberg M. L., Li, J., Donelly, K. E. 
(1999): A Case-Control Study of Childhood Leukemia in Southern Ontario, Canada, and Exposure to 
Magnetic Fields in Residences: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/%28SICI%291097-
0215%2819990719%2982%3A2%3C161%3A%3AAID-IJC2%3E3.0.CO%3B2-X?sid=nlm%3Apubmed , ENG 

29 Onderzoek Bianchi, N., Crosignani, P., Rovelli, A., Tittarelli, A., Carnelli, C. A., Rossitto, F., Vanelli, U., Porro, E., 
Berrino, F. (2000):  Overhead Electricity Power Lines and Childhood Leukemia: A Registry-Based, Case-
Control Study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10939597/ , ENG 

30 Onderzoek Schüz, J., Grigat, J.-P., Brinkmann, K., Michaelis, J. (2001): Residential magnetic fields as a risk 
factor for childhood acute leukaemia: Results from a German population‐based case‐control study: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/1097-0215%28200002%299999%3A9999%3C%3A%3AAID-
IJC1097%3E3.0.CO%3B2-D?sid=nlm%3Apubmed , ENG 

31 Onderzoek Dockerty, J. D., Elwood, J. M., Skegg, D. C. G., Herbison, G. P. (1998): Electromagnetic Field 
Exposures and Childhood Cancers in New Zealand: 
https://www.researchgate.net/publication/13599890_Electromagnetic_Field_Exposures_and_Childhood_Ca
ncers_in_New_Zealand , ENG 
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