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Experten gezondheid en energie presenteren Ventilus-onderzoek.
Ventilus-intendant Guy Vloebergh bereidt aanbevelingen voor.
Transmissienetbeheerder Elia plant een hoogspanningsverbinding Ventilus. Met deze verbinding beoogt
Elia twee zaken: enerzijds de capaciteit om tot meer dan 7 GW stroom vanuit de Noordzee te kunnen
ontsluiten (niet enkel wat nu al gekend is) en anderzijds een inlussing (of koppeling) met de bestaande
Stevin-verbinding zodat de stroomzekerheid gegarandeerd wordt in het geval van een incident op Stevinof Ventilusverbinding. Daarnaast kan dankzij deze verbinding ook de toenemende West-Vlaamse
elektriciteitsvraag beantwoord worden. Omdat dit project in West-Vlaanderen veel tegenwind krijgt,
stelde Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir in mei 2021 Guy Vloebergh aan als
intendant voor Ventilus. In oktober 2020 dienden de burgerplatformen tegen Ventilus namelijk een
verzoekschrift in bij het Vlaams parlement. De vragen in dit verzoekschrift waren toegespitst op
technische alternatieven voor de bovengrondse hoogspanningslijnen, op de gezondheidsrisico’s alsook op
milieu en landbouw.
In de afgelopen maanden voerden Vloebergh en zijn teamleden intensief overleg met alle stakeholders.
De intendant coördineerde de bijkomende energie- en gezondheidsonderzoeken. Met de
burgerplatformen werd de voorbije weken besproken of alle vragen uit hun verzoekschrift voldoende
werden beantwoord. Op 28 oktober legt de Ventilus-intendant deze onderzoeksresultaten voor aan de
gouverneur, de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de middenveldorganisaties en de
burgerplatformen. Hij toetst eerste denkpistes voor zijn aanbevelingen over gezondheid aan de Vlaamse
regering af. Voor het technisch onderzoek worden de analyses nog uitgebreid op basis van de recente
nieuwe informatie vanuit de federale overheid over de uitbreiding van de offshore windcapaciteit en de
bouw van een energie-eiland voor de Belgische kust. Bedoeling is dat intendant Guy Vloebergh bij het
afronden van zijn opdracht eind november 2021 bouwstenen aanreikt hoe het Ventilusproject kan
gedeblokkeerd worden.

Het team van Ventilus-intendant Guy Vloebergh verzette in de afgelopen maanden al heel wat werk. Wat
leren de resultaten van deze onderzoeken ons nu?

Bevindingen uit het energieonderzoek
De technische analyse van energie-expert prof. Dirk Van Hertem (coördinator elektrische netwerken
EnergyVille) bestaat uit drie aspecten:
1. terugkoppeling van de antwoorden op het verzoekschrift van de burgerplatformen en in het
bijzonder de koppeling van de plandoelstellingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP) Ventilus,
2. de breedte en grootte van het elektromagnetische veld rond een wisselstroom-transmissielijn (AC),
3. de mogelijke gelijkstroom-alternatieven (DC) op de wisselstroom-technologie die Elia voorstelt.

Een nieuwe wisselstroomverbinding (hoogspanning) van 2 x 3 Gigawatt (GW) tussen Avelgem en de kust
blijkt technisch de beste oplossing om windenergie die in de toekomst op zee geproduceerd wordt aan land
te brengen en de verbinding met het Verenigd Koninkrijk te maken. Deze oplossing kan op vrij korte termijn

gerealiseerd worden, voldoet aan alle plandoelstellingen en is robuust en flexibel naar toekomstige
uitbreidingen.
Er zijn echter ook nadelen aan deze oplossing. Hoogspanningslijnen en pylonen hebben niet alleen een
visuele impact op de omgeving. De lijnen genereren een magnetisch veld van meer dan 0.4 microtesla (µT) in
een totale zone van ongeveer 110 tot maximum 180 meter breedte. Momenteel is het nog onduidelijk wat
de impact van het bijkomende energie-eiland en de toename in capaciteit van de Belgische windmolens op
zee is op de breedte van het magnetisch veld.
Deze nadelen van hoogspanningslijnen op wisselstroom zijn er niet bij ondergrondse alternatieven op
gelijkstroom. Met ondergrondse alternatieven op gelijkstroom worden geen magnetische velden opgewekt.
Bij bundeling van de verbindingen is de benodigde corridor beperkt tot 20 à 40 meter en er is geen visuele
impact.
De technologie is beschikbaar om de geplande offshore windenergie en nieuwe verbinding met het Verenigd
Koninkrijk direct door te verbinden naar het binnenland via ondergrondse alternatieven op gelijkstroom. De
realisatie van de verbinding van de offshore windenergie met gelijkstroom kan echter niet binnen de
vooropgestelde planperiode (2027-2030). Bovendien is deze oplossing minder flexibel voor toekomstige
evoluties in het netwerk en is deze oplossing minder robuust tegen uitval.
Ventilus-intendant Guy Vloebergh laat onderzoeken of de bevindingen van het energieonderzoek al dan niet
aangepast moeten worden aan deze nieuwe situatie (bijkomend energie-eiland en toename van de
capaciteit van Belgische windmolens op zee).

Bevindingen uit het gezondheidsonderzoek
Gezondheidsexpert Dirk Adang (prof. UHasselt en voorzitter van de permanente commissie niet-ioniserende
elektromagnetische straling bij de Hoge Gezondheidsraad) onderzocht alle vragen van de burgerplatformen
over de gezondheidseffecten van bovengrondse hoogspanningslijnen.
In tegenstelling tot de hogere frequenties van het elektromagnetisch spectrum (hoger dan 100 kHz) zorgt
blootstelling aan de velden van de extreem lage frequenties (waaronder de velden van de
hoogspanningslijnen) niet voor een opwarming in het lichaam maar wel voor niet-thermische effecten (lowthermal effects), bijvoorbeeld lichtsensaties of lichtflitsen voor de ogen. Die doen zich weliswaar enkel bij
hogere intensiteiten van het magnetisch veld ( >>100 µT) voor, zijn vervelend maar hebben geen directe
invloed op de gezondheid. Stimulering van zenuwen en spieren, tintelingen, pijngewaarwordigen en
spontane spierbewegingen alsook hartritmestoornissen treden slechts op bij hogere waarden, die niet in de
omgeving van hoogspanningslijnen aanwezig zijn.
In de afgelopen decennia vonden verschillende epidemiologische studies een statistisch verband tussen de
langdurige blootstelling van kinderen aan de magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening in de
woonomgeving en het optreden van kinderleukemie. Een causaal verband tussen de blootstelling aan deze
magnetische velden en het verhoogd vóórkomen van kinderleukemie kon niet aangetoond worden. Over
andere aandoeningen bij kinderen of volwassenen bij blootstelling aan magnetische velden van de
hoogspanningslijnen geeft het onderzoek geen uitsluitsel.
Op basis van deze bevindingen is het aanbevolen om het voorzorgsprincipe toe te passen door zoveel
mogelijk te vermijden dat er kinderen langdurig blootgesteld worden aan jaargemiddeld meer dan 0.4 µT
(microtesla).
Op Europees niveau bestaan er wetgevende initiatieven ten aanzien van acute gezondheidseffecten. De
Aanbeveling 1999/519/EG van 12/07/1999 van de Raad van Europa stelt een referentieniveau voorop van
100 µT met betrekking tot de 50 Hz magnetische velden die voorkomen bij hoogspanningslijnen. Deze
waarden voor blootstelling zouden in de Vlaamse regelgeving best juridisch afdwingbaar gemaakt worden,

waardoor mogelijkheden tot handhaving ontstaan. Om redenen van transparantie en geloofwaardigheid
naar de burgerbevolking toe is een systeem van permanente monitoring die door het publiek geconsulteerd
kan worden sterk aanbevolen in de omgeving van hoogspanningslijnen.

Uit de bespreking van deze conclusies volgt
Voorgesteld wordt om het beste van de gelijkstroomalternatieven te vergelijken met het (bovengrondse)
voorstel op wisselstroom. Deze vergelijking moet gebeuren door de functionele vereisten (voor- en nadelen)
te combineren met de gevolgen qua prijs, timing, effecten op landbouw en gezondheid en de impact op de
omgeving.

Uit het gezondheidsonderzoek blijkt dat in de beschouwde context blootstelling aan de magnetische velden
van gelijkstroom geen gezondheidseffecten heeft. Bij blootstelling aan elektromagnetische velden die door
wisselstroom worden opgewekt, is er een ruime wetenschappelijke consensus over twee waardes, namelijk
een aanbeveling van 0,4 µT jaargemiddelde, gebaseerd op het voorzorgsprincipe, die best zoveel mogelijk
wordt vermeden en een norm van 100 µT voor acute blootstelling die niet overschreden mag worden.
Bij hoogspanning kunnen echter gedurende bepaalde langere periodes waarden gemeten worden die hoger
zijn dan 0,4 µT, maar toch ver beneden die 100 µT zitten. Hier zou een additionele veiligheidsfactor kunnen
toegepast worden door als grenswaarde voor semi-acute blootstelling 20 µT te gebruiken. Op heden bestaat
vanuit het binnenmilieubesluit een waarde opgeworpen van 20 µT . Verder onderzoeken moet uitwijzen hoe
deze waarde in functie van hoogspanning kan geïmplementeerd worden. De omzetting van deze 3 maximale
stralingswaarden in een wetgevend kader met garanties is een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van
Ventilus en andere toekomstige projecten.
Verder mag het ontstaan van eventuele psychosomatische klachten bij de bouw van hoogspanningslijnen
niet genegeerd worden, al zijn die wetenschappelijk moeilijk te staven. Het is zeker aangewezen om in de
verdere Ventilusprocedure voldoende milderende maatregelen op te nemen, onder meer op het vlak van
milieu en landschap.

Verder verloop
Ventilus-intendant Guy Vloebergh bespreekt de impact van het federale plan en werkt op basis van alle
onderzoeksresultaten en de suggesties van alle stakeholders een vergelijkende tabel op hoofdlijnen uit. Op
basis daarvan maakt hij zijn rapport voor de Vlaamse regering op. Bedoeling is om bouwstenen aan te reiken
hoe het Ventilusproces kan gedeblokkeerd worden. In principe loopt zijn opdracht tot eind november 2021.
Vervolgens is het uitkijken naar een beslissing van de Vlaamse regering.
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