BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN
Toelichting aan alle betrokken actoren - onderzoeksresultaten en stand van zaken en verder verloop proces
28 oktober 2021 om 18.00u - Hof van Commerce te Izegem
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1. STAND VAN ZAKEN OPDRACHT INTENDANT
GUY VLOEBERGH
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2. TOELICHTING RESULTATEN ONDERZOEK
ENERGIE
PROF. DIRK VAN HERTEM

Ventilus verbinding
Technische analyse
Presentatie burgemeesters en middenveld
organisaties
28/10/2022

Dirk Van Hertem
Rapport ter ondersteuning Ventilus intendant

Status activiteiten
• Achtergrond netwerkinvesteringen, lange termijn evoluties
• Antwoord op vragen, feedback verzoekschrift
• Analyse uitgevoerd, rapport in ppt vorm

• Analyse opties
• Analyse uitgevoerd, rapport in ppt vorm
• Conclusies

• EM Velden
• Belasting Ventilus + breedte veld (in samenspraak met omgeving en prof. Adang)

• Deep dive vragen
• Beantwoord waar noodzakelijk
• Gedeeltelijk nog open (te zien in welk detail te rapporteren)

Kernvragen technische analyse alternatieven
1. Verbind offshore wind (totaal 4-5 GW, +/- 2.1 GW nieuw) met het
centrale transmissienet
2. Faciliteer nieuwe interconnectoren, Nautilus, optie Denemarken
3. Bijkomend: Upgrade West-Vlaanderen

• Structurele oplossing gezocht die robuust is en future proof
• Focus is Ventilus (alternatief) en niet Boucle du Hainaut (geen detail
analyse), assumptie: BdH wordt gerealiseerd

Energie eiland en 3.5 GW ipv 2.1 GW
Mededeling 15/10/2021
Origineel
2100 MW wind
Nautilus (1* 1400 MW)

Nieuw plan
3150-3500 MW wind
Nautilus (1* 1400 MW) connecteert
wind op princes Elisabeth zone?

• Origineel:

• 2.1 GW Wind
• Nautilus 1.4 GW

• Aankondiging 15/10/2021

• Uitbreiding wind naar 3.15-3.5 GW

• Visie Elia

• Capaciteit van nautilus blijft dezelfde (1.4 GW)
• Resterende wind capaciteit = 2.1 GW (zoals
origineel)
• ➔ Geen invloed op uitkomst analyse
• Zelfs als er twee windparken op aangesloten
worden
• Energie eiland voor toekomstige aansluitingen

https://www.4coffshore.com

• Analyse over de effecten op Ventilus en de
verschillende alternatieven nog niet volledig
uitgevoerd en doorgesproken met
burgerplatformen
• Resterende slides hebben betrekking tot de

Plandoelstellingen en hun koppeling
1. De Vlaamse Regering stelde 6 plandoelstellingen voor in de
startnota Ventilus.
2. De burgerplatformen vragen of de combinatie van deze
plandoestellingen in één plan een oplossing in gelijkstroom
onmogelijk maken.
3. Men vraagt concreet om bepaalde plandoelstellingen te schrappen,
aan te passen of te milderen, om het voorzorgsprincipe te kunnen
toepassen (minder EMF).

Plandoelstellingen en hun koppeling
1. Plandoelstellingen zijn gekoppeld aan een instrument (Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan).
2. Plandoelstellingen hebben niet als bedoeling om een bepaalde
technologie te weerhouden, maar om de verschillende uitdagingen
(hier concrete de hoogspanningsinfrastructuur) binnen een bepaald
plan zoveel als mogelijk te integreren/bundelen om de impact op
mens en milieu te minimaliseren.
3. De zinvolheid van de plandoelstellingen staan niet ter discussie.
4. Analyse of er door de koppeling van de plandoelstellingen onnodig
zware beperkingen gecreëerd zijn die de technologiekeuze stuurt.

Samenvatting plandoelstellingen en
kenmerken
• Vraagstelling/opmerkingen burgerplatformen:
• De verwoording van enkele van de plandoelstellingen had beter kunnen zijn
• Een aantal van de plandoelstellingen (versterking West Vlaamse net en
aansluiting onshore wind) zijn niet strikt noodzakelijk, maar trachten
infrastructuurbundeling te promoten

• Maar de door de burgerplatformen voorgestelde veranderingen aan
de plandoelstellingen, zover aanvaardbaar, geven geen directe
aanleiding tot andere opties om de benodigde transmissiecapaciteit
uit te bouwen: er is geen directe reden om de procedure te herzien
vanwege te strikte (koppeling van) plandoelstellingen

Analyse alternatieven: Methodiek
• Voor alle opties/alternatieven, > 20 aspecten bekeken:
• Technisch realiseerbaar en realistisch
• Injecties mogelijk
• Conceptueel
• Practisch

•
•
•
•
•
•
•

Betrouwbaarheid oplossing
Gevolgen EMF
Hoe robuust en toekomst gericht is de oplossing
Corridor
Andere systeem-upgrades nodig (inclusief verschuiving)
Voldoet het/draagt het bij aan de plandoelstellingen
Samenvattende evaluatie

Zwaar nadeel
Nadeel (moeilijk/kost/efficientie)
Neutraal (voor en nadeel of geen effect)
Voordeel

Onderzochte opties

• Directe connectie Avelgem (inclusief Izegem, Horta, Rodenhuize) van
Nautilus en offshore wind AC/DC
Directe
• Directe connectie zone Antwerpen (Doel / Mercator) van Nautilus en
connecties
offshore wind AC/DC
• Connecties diep in binnenland
• Lokale upgrade via 150 kV voor West-Vlaamse netwerk
Deel
• Inlussing beperkt tot 3 GW
oplossingen
• Upgrade Stevin naar 6 GW
Prepare for • Hoog vermogen DC via Ventilus trace voor latere integratie in DC netwerk
future
• (Ventilus initeel in AC, conversie naar DC wanneer mogelijk)

Samenvatting alternatieven connectie regio
Avelgem
Nautilus (1* 1400 MW)

Offshore DC (1*
2100 MW of
2*1050 MW)

• Verbind Nautilus en offshore met DC (+ Denemarken
kabel) met post binnenland (Avelgem meest logische
keuze)
• Lokale (W.-Vl.) upgrade 150 kV
• Boucle Du Hainaut nodig om Horta – Mercator te
ontlasten
• Aansluiting DC technisch mogelijk, maar:
• Betrouwbaarheid offshore levering afhankelijk van
niet redundante lange lijn
• Offshore wind met DC is moeilijk binnen voorgesteld
tijdskader
• Upgrade 150 kV voor locale investeringen WestVlaanderen (afzonderlijk) met lange verbindingen
• 1 (gecombineerd) of meerdere DC corridor
(ondergronds)
• Nautilus omvormerstation verhuist naar Avelgem +
Omvormerstation(s) offshore HVDC Avelgem
• Verdere ontwikkelingen vragen nieuwe
investeringen/procedure
• Onvoldoende voor robuuste en future proof oplossing

Samenvatting alternatieven connectie
Avelgem + inlussing

• Verbind Nautilus en offshore met DC (+
Denemarken kabel) met post binnenland
(Avelgem meest logische keuze)
• Boucle Du Hainaut nodig om Horta – Mercator te
ontlasten
• + inlussing, 3 GW Ventilus (AC luchtlijn + kabel)
• Aansluiting DC technisch mogelijk, maar:
• Betrouwbaarheid offshore levering afhankelijk
niet redundante lange lijn
• Offshore DC is moeilijk binnen voorgesteld
tijdskader
• 1 (gecombineerd) of meerdere DC corridor
(ondergronds)
• Nautilus omvormerstation verhuist naar Avelgem
+ Omvormerstation(s) offshore Avelgem

• Robuust en future proof
• AC corridor vergelijkbaar met Ventilus (één
draadstel ipv 2, Breedte EMF veld zelfde grootteorde)

Samenvatting alternatieven connectie regio
Antwerpen

• Verbind Nautilus en offshore met DC (+ Denemarken kabel) met post
binnenland (regio Antwerpen)
• Lokale (W.-Vl.) upgrade via 150 kV (zonder inlussing)
• Versterking regio Antwerpen (gebruikt nieuwe hosting capaciteit door
nieuwe en geplande upgrades)
• + inlussing, 3 GW Ventilus (AC luchtlijn + kabel)
• Technisch mogelijk, maar:
•
•
•
•

Betrouwbaarheid offshore levering afhankelijk niet redundante, lange lijn
Offshore DC is moeilijk binnen voorgesteld tijdskader
Langere (ondergrondse, DC) corridor
Upgrade 150 kV voor locale investeringen West-Vlaanderen (afzonderlijk) met
lange verbindingen
• Verschuiving flows (en velden) van Ventilus naar regio Antwerpen (gebruikt
beschikbare hosting capacity bij volledige uitbreiding zoals gepland (HTLS,
Brabo3 ) + sterke invloed op interconnectie + verschuiving velden)
• ➔ bijkomende investering regio Antwerpen nodig op termijn (na aansluiting)
• Scheldekabel: elektrisch goede oplossing, maar doorkruising vaargeul, sluizen,
baggerwerken, Nederlands grondgebied, Natura 2000,… ➔ Niet realistisch?

• Geen inlussing: niet robuust en future proof
• Inlussing: geeft AC corridor vergelijkbaar met Ventilus (één draadstel ipv 2,
EM veld zelfde grootte-orde)

Samenvatting alternatieven connectie dieper
binnenland
• Verbind Nautilus en offshore met DC (+
Denemarken kabel) naar sterk
connectiepunt in binnenland
• Lokale (W.-Vl.) upgrade via 150 kV

• In principe mogelijk, maar:

• Lost het echte probleem niet op
• Verbindingen naar Avelgem of
Antwerpen regio zijn mogelijk
• Lange (duur), niet-redundante oplossing
• Verschuiving van de lasten
(infrastructuur + velden)

• Enkel te overwegen indien Boucle du
Hainaut niet gerealiseerd wordt

Versterking Stevin
• Stevin verbinding is nu 2 * 3 GW + 4 * 1 GW
• Als dusdanig kan de Stevin link nu niet meer dan 3 GW belast worden (N1 criterium: bestand tegen uitval van of 1 stuk OHL over 1 stuk kabel)
• Voorstel buurtcommittees: uitbreiding Stevin verbinding (kabel stuk)
zodat we tot 6 GW over het volledige circuit komen (2 * 3 GW OHL + 6 *
1 GW kabel)
• Echter, deze nieuwe verbinding heeft in N-1 nog altijd dezelfde
capaciteit, namelijk 3 GW (in dit geval beperkt door uitval luchtlijn)
• Structureel biedt dit geen versterking zonder de Ventilus verbinding
• Gelijkaardige redenering geldt voor Stevin in vermaasde opstelling
Ventilus ➔ 7-8 GW capaciteit totaal, met extra kabels zou dit verhoogd
kunnen worden, vooral indien de vermogen verdeling over Stevin en
Ventilus dit vraagt
• Als element binnen de aansluiting van offshore, nautilus en de
versterking van het West Vlaamse netwerk is de versterking van het
kabelsegment Stevin naar 6 GW geen beslissend element

4 (6) * 1 GW

Kabel
3 GW

3 GW

Luchtlijn

4 (6) * 1 GW

Kabel
3 GW

3 GW

3 GW

3 GW

Luchtlijn

Samenvatting “Individuele connecties”
• Individuele connecties zijn technisch mogelijk om aan te sluiten (injectie),
door middel van HVDC technologie
• Mits nodige upgrades lokaal via 150 kV netwerk

• Geen AC velden
• Tijdskader ontwikkeling offshore wind twijfelachtig
• Niet toekomstgericht want elke substantiële nieuwe investering vraagt
nieuw project
• Niet robuust want biedt onvoldoende versterking van Stevin-as
• Bij incidenten en onderhoud

• Optie met beperkte inlussing (Ventilus in beperkt vermogen, 3 GW) lost
robuustheid op, maar heeft geen fundamentele voordelen op originele
oplossing

Concept “prepare for future”
• Kijk naar welke ideale oplossing (voldoen aan alle voorwaarden, en
DC realisatie traject) in de toekomst realiseerbaar is
• Bouw vandaag wat kan
• Upgrade naar de ideale oplossing wanneer de technologie klaar is
• 3 concepten:
• Eerst AC, later omvormen naar DC
• AC -> DC: Wordt toegepast in Ultranet, maar voor deze toepassing eerder theoretisch
concept, hergebruik installatie beperkt, omschakeling moeilijk en tijdrovend

• DC op toekomstige DC grid spanning (voorafname HVDC grid) 3 GW
• DC op toekomstige DC grid spanning (voorafname HVDC grid) 2*2 GW

Alternatief: 2*2 GW offshore → Avelgem
3 fases
• Concept:

• Initieel niet robuust, maar bouwen aan toekomstvisie DC grids

Eiland/platform
2* 2 GW + 2GW
Nautilus + offshore

• Begin radiaal, niet redundant Avelgem naar offshore + nautilus met “future proof”
HVDC (525 kV of zelfs 640 kV), gebruik makende van Ventilus tracé.
• Multi-terminal en multi-vendor “ready”
• Inlussing in DC wanneer mogelijk (Extra verbinding) ➔ robuustheid
• Vermazing wanneer mogelijk
• Initieel, upgrade W.-Vl. 150 kV AC
• Moeilijke uitbating
• Initieel 2 omvormerstations in regio Avelgem, later 3 in regio Avelgem en 2-3 in regio
Stevin
• 2 GW voor offsshore aansluiting geen standaard beschikbare optie ➔ timeline
offshore ontwikkeling in gevaar? + lange niet-redundante lijn (vlg DC naar Avelgem)
• Multivendor – Multi-terminal ready: nog onduidelijk hoe technologie van vandaag
voldoet aan vereisten toekomst (gaat de initiële installatie upgradebaar zijn, hoe
vandaag specifiëren)? ➔ kan vandaag nog niet besteld worden ➔ uitstel offshore
• Risico op “verkeerde” spanning
• ➔ Risico op sunk investment die nooit verder zal komen dan de initiële niet
robuuste oplossing
• ➔ Risico investering niet geschikt voor backbone van het Belgische netwerk

Samenvatting alternatieven
• Verschillende alternatieve connecties onderzocht
• Alle opties vereisen Boucle du Hainaut en/of additionele verschuiving probleem naar zone Antwerpen
• Basisconcept voorstellen burgerplatforms “Individuele connecties naar binnenland”:
• Verbind individueel, door middel van HVDC, naar binnenland
• Upgrade West Vlaanderen met 150 kV kabels
• Samenvattende analyse:
• Realisatie individuele HVDC verbindingen is mogelijk
• Offshore integratie met DC moeilijk tijdsmatig
➔ Voordeel voor omwonenden in West Vlaanderen, Geen robuuste oplossing en geen future proof oplossing
• Tenzij inlussing: additioneel een ventilus verbinding op 3 GW (AC, OHL)
➔ geen meerwaarde voor omwonenden noch maatschappij

• Concept “Prepare for Future”
• Realiseer zo snel mogelijk elementen van robuuste DC oplossing (hoog vermogen, vermaasd) die nu al mogelijk zijn
• Upgrade systeem wanneer technologie beschikbaar komt (tijdelijk niet aan alle eisen voldoen)
• Samenvattende analyse:
• Conceptueel interessante optie
• Initiële investeringen zullen integratie offshore vertragen (timeline issue door HVDC offshore + extra vereisten HVDC (niet beschikbaar))
• Geen garantie dat technologiekeuze vandaag “upgradebaar” is en dat het deel kan uitmaken van toekomstig DC net (juiste spanning)
• Onduidelijk of en wanneer upgrade gerealiseerd kan worden; mogelijkheid permanent niet aan eisen te voldaan (sunk investment)
➔ Risicovolle investering niet geschikt voor backbone van het Belgische netwerk

• Ventilus alternatief zoals bevestigd in technologiekeuze (2* 3 GW luchtlijn + gedeeltelijk ondergronds)
• Current day technology (op de nieuwe standaard capaciteit)
• Te realiseren binnen tijdskader
➔ Robuuste, future proof oplossing voor Vlaanderen om de noodzakelijke stap in de energietransitie te realiseren tegen 2030
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Elektromagnetische velden bij
transmissielijnen
Compact design vermindert veld op afstand tov
• Magnetische velden veroorzaakt door stroom
• De stroom door de 3 Fasen is 120 graden verschoven
(som stromen is 0 op elk ogenblik)
• Als de draden tegen elkaar liggen, is het resulterend
B=0, maar dat gaat niet (kortsluiting)
• Transmissielijnen zijn enkele meters van elkaar
gescheiden ➔ een resulterend veld B > 0
• 3 fasen compenseren elkaar, maar afstanden zijn
verschillend
• Gecombineerd veld evenredig met 1/r2 ver van de lijn

traditioneel design

r
𝑟=

𝑥2 + 𝑦2

Elektromagnetische velden bij
transmissielijnen
• Magnetische velden veroorzaakt door stroom
• De stroom door de 3 fasen is 120 graden verschoven
(som stromen is 0 op elk ogenblik)
• Als de draden tegen elkaar liggen, is het resulterend
veld 0, maar dat gaat niet (kortsluiting)
• Transmissielijnen zijn enkele meters van elkaar
gescheiden ➔ een resulterend veld B > 0
• 3 fasen compenseren elkaar, afstanden zijn verschillend
• Gecombineerd veld evenredig met 1/r2 ver van de lijn
• Hoogte (y) afhankelijk van de doorhang
• Hoogte kan ook “aangepast” worden door hogere
pylonen te gebruiken

𝑟=

𝑥2 + 𝑦2

Flows (stroom) door Ventilus link
• Alle injecties op Stevin:
• 4000 MW offshore wind (rechtstreeks op
380 kV)
• 600 wind onshore aangesloten
• 2400 MW HVDC

600 MW onshore
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• ➔ injectie is max 7 GW
• Max ogenblikkelijke flow per ventilus circuit
• Wind 100 %, en 100% import
• Systeem normale werking
• 0.57 * 7/2 => 66 % belasting
• Max gemiddelde flow:
• 100 % import + wind variabel
• Capacity factor 40 %
• Maximum gemiddelde (onrealistisch)
• 0.57* (4.6*0.4+2.4)/2 => 40 %
• Realistisch max gemiddelde flow
• NEMO nu: voornamelijk export
• Veronderstelling 50 % import (75 %
import, 25 % export)
• 0.57* (4.6*0.4+2.4*0.5)/2 => 29 %
belasting
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Breedte veld (berekening departement
omgeving) Compact mast

Samenvatting
• Ventilus past in groter kader van toenemende capaciteit in België en naar het buitenland ➔
grotere vermogenstromen over grotere afstanden
• Het is mogelijk om de offshore wind en nautilus rechtstreeks te verbinden naar het binnenland,
gebruik makende van HVDC, maar dat heeft beperkingen:
• Tijdskader offshore wordt onrealistisch
• Versterkingen binnenland vanuit bestaande netwerk
• Robuustheid en toekomstgerichtheid netwerk

• Omgevingseffecten:
• AC netwerk

• heeft een corridor van 110 (tot 180) m boven 0.4 uT limiet (40-tal meter voor kabel stuk)
• Zichtbare pylonen en lijnen

• HVDC
•
•
•
•

Geen AC velden
Corridor beperkt tot installatie (20 tot 40 m)
Grote conversiestations
Ondergronds

• Resultaten onder voorbehoud van 3.5 GW uitbreiding check

Vragen/discussie

3. TOELICHTING RESULTATEN ONDERZOEK
GEZONDHEID
PROF. DIRK ADANG

Hoogspanningslijnen &
Gezondheid
©Dr. Dirk ADANG
Prof. UHasselt
Hoge Gezondheidsraad
28/10/2021
© 2021 Dr. Dirk ADANG - Niets uit deze volledige presentatie/uitgave mag worden gebruikt, gedeeld, verspreid en/of openbaar
gemaakt, op welke wijze en voor welke doeleinden dan ook zonder toestemming van Dr. Dirk ADANG. De slides en inhoud van deze
volledige presentatie zijn en blijven eigendom van Dr. Dirk ADANG en het gedeeltelijk of volledig gebruik ervan zijn verboden zonder
uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande punctuele toestemming van deze laatste.
Bedoelde aanvraag tot toestemming is recurrent.

Doelstellingen
• Antwoorden op gestelde vragen burgerplatformen
• Werkingsmechanisme elektromagnetische straling
• Elektrisch veld
• Magnetisch veld
• Biofysica

• Gezondheidseffecten
• Normering

• Take-home messages
• Bespreking & interactie
© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Het elektromagnetisch spectrum

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Magnetisch veld omheen magneet

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Magnetisch veld rond stroomvoerende geleider

Cirkelvormig magnetisch veld

Geleider waardoorheen elektrische stroom vloeit

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Magnetisch veld
• Magnetische veldlijnen rond en in een magneet
• Bewegende ladingen (stroomdraad)
• Oefent een kracht uit op een elektrische stroom
• Eenheid: A/m
• Stroomsterkte bepaalt grootte magnetisch veld

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Waarom duidt men het magnetisch veld de ene
keer aan met ‘H’ en de andere keer met ‘B’?
• Omdat er een relatie bestaat tussen de magnetische inductie (B) en
magnetische veldsterkte (H)
• B=µ.H
• Eenheid: (µ)T = (micro)Tesla
• µ: magnetische permeabiliteit van het medium in kwestie

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Werkingsmechanisme van elektrische en
magnetische velden van de hoogspanning op het
menselijk lichaam

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden
• De aard van een reactie hangt hoofdzakelijk af van de frequentie

• Want verschillende frequenties interageren op verschillende manier met het lichaam
• Extreme Low Frequency-velden (ELF) veroorzaken o.a. stimulatie van zenuwen en
spieren (gezondheidseffect), terwijl microgolven biologische weefsels opwarmen

• De omvang van de reactie is afhankelijk van de intensiteit van het veld
• Zwakkere velden: hoofdzakelijk waarnemings- en zintuiglijke effecten
• Sterkere velden: meer ernstige reactiesgezondheidseffecten
• Vb. stimuleren van zenuwen en spieren

• Opdat er reacties optreden moet een grenswaarde van blootstelling
overschreden worden
© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Effecten elektromagnetische velden
• Directe effecten komen voort uit de interactie tussen
elektromagnetische velden en het lichaam
• Kunnen zowel thermisch als low-thermal (niet-thermisch) zijn
• Casus Hoogspanningslijnen: low-thermal effects

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Elektrisch veld: effect op menselijk lichaam
• Laagfrequente elektrische velden buiten het lichaam kunnen
elektrische velden in de lichaamsweefsels induceren
• Het veld veroorzaakt voornamelijk een migratie van ladingen aan het
oppervlak van het lichaam. Deze geïnduceerde stromen lopen over
het oppervlak van het lichaam.
• Het lichaamsoppervlak biedt een hoge mate van afscherming
• Aangezien E-veld van de hoogspanning omzeggens niet in het
menselijk lichaam penetreertfocus op magnetisch veld
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Elektrisch veld: effect op menselijk lichaam
• Menselijk lichaam = geleider
• O.i.v. extern elektrisch veld: opstapeling van elektrische ladingen aan
oppervlak lichaam
• Macroscopisch:

• Bewegen haartjes op huid, kriebelend gevoel
• Kleine vonkjes tussen huid en objecten die men aanraakt (bril, kledij, ...)

• Waarnemingsdrempel: verschillend mens/mens

• <10 kV/m: minderheid voelt iets (//luchtstroom langs de huid)
• Vanaf 20 kV/m: meerderheid voelt prikkelingen

focus op magnetisch veld
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Veranderend magnetisch veld induceert
kringstromen in een geleider
Wisselstroom door hoogspanningslijn
50 Hz

Veranderend magnetisch veld

Geïnduceerde stromen in lichaam (geleider)

Wanneer een geleider in een veranderend magnetisch veld wordt geplaatst, ontstaat in die geleider een elektrisch veld dat op zijn beurt
cirkelvormige geïnduceerde stromen opwekt, ‘wervelstromen’ (‘eddy currents’) of Foucault-stromen
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Effecten magnetisch veld
Frequentie

Effect

Effecten op de zintuigen

Effecten op de
gezondheid

1 Hz - 10 MHz
(50 Hz)

Niet-thermisch

Netvliesfosfenen* vnl. +/_
20 Hz (1- 400 Hz in EU
Richtlijn)  veiligheidsrisico

Stimulatie zenuwen *
(magn.):
Tintelend gevoel of pijn
door zenuwstimulatie
Spontane spierbewegingen (spiertrekkingen)
Hartritmestoornissen

*Magnetofosfenen ontstaan in de retina
(fotoreceptoren)
*intensiteit >> dagdagelijkse normale
blootstelling

*extreem hoge intensiteiten

30 Hz: 10 mT (10 000 µT)

50 Hz

(WHO)

>500 - 5 000 µT: beperkte biologische effecten
>5 000 - 50 000 µT: effecten op CNS en
Gezichtsvermogen
(CNS=centraal zenuwstelsel: mineure wijzigingen
in hersenfunctie (1-400 Hz):
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50 Hz

(WHO)

>50 000 - 500 000 µT stimulatie weefsels
> 500 000 µT ventriculaire fibrillaties

Belangrijke opmerkingen
• Ten aanzien van de interpretatie van de studies over kleine risico’s in
complexe domeinen, kan één enkele studie (of soort studie) geen
definitief antwoord geven
• De resultaten moeten volgens diverse modaliteiten bevestigd worden

• Biologische effecten vs. Gezondheidseffecten

• Verandering in bepaalde biologische parameters
• Hoeven niet noodzakelijk schadelijk voor de gezondheid te zijn
• Vb. warm bad; vaccinatie (reactieve lymfocytose)
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Causaal verband
• Het bepalen van een causaal verband vereist het evalueren van de
aanwezigheid van criteria zoals (criteria van Bradford Hill):
• een constant en coherent verband, ongeacht de onderzochte populatie
• een verband tussen de dosis (graad van blootstelling) en het effect
• coherentie van het causale verband met bestaande biologische en
wetenschappelijke gegevens
• de aanwezigheid van een experimenteel bewijs …

• Alvorens te concluderen tot een echt gevaar, is een bevestiging van de
resultaten van de epidemiologische studies noodzakelijk,
hoofdzakelijk door laboratoriumstudies
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In beschouwing te nemen pathologieën
• Leukemie
• Andere: Quid?
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ELF & Leukemie bij kinderen: historiek
• Epidemiologisch onderzoeken verschillende decennia
• Consistente bevestiging associatie
• 1979: Nancy Wertheimer & Ed Leeper (Colorado University, Denver)
• 2000: Ahlbom (Karolinska Instituut, Stockholm) +/- 15 studies

• Ahlbom A, Day N, Feychting M, Roman E, Skinner J, Dockerty J, Linet M,
McBride M, Michaelis J, Tynes T, Verkasalo PK. A pooled analysis of magnetic
fields and childhood leukaemia. Br J Cancer. 2000;83 (5:692–698.

• Greenland (California University, LA)

+/- 15 studies

• Greenland S, Sheppard AR, Kaune WT, Poole C, Kelsh MA. A pooled analysis of
magnetic fields, wire codes, and childhood leukemia. Childhood LeukemiaEMF Study Group. Epidemiology. 2000;11 (6:624–634.
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ELF & Leukemie bij kinderen: historiek
• 2002: IARC “Mogelijk carcinogeen mens” groep 2B
• L Kheifets, A Ahlbom, C M Crespi, G Draper, J Hagihara, R M
Lowenthal, G Mezei, S Oksuzyan, J Schüz, J Swanson, A Tittarelli, M
Vinceti and V Wunsch Filho. Pooled analysis of recent studies on
magnetic fields and childhood leukaemia, Br J Cancer. (2010) 103,
1128–1135.
• Pooled analysis op basis van primaire data van studies na 2000
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ELF & Leukemie bij kinderen: historiek
• 2009: Europese Commissie Scientific Committee on Emerging and
Newly Identified Health Risks (SCENIHR): statistisch significant
verband
• 2010: l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et
du travail (AFSSET): statistisch significant verband
• 2015: SCENIHR: statistisch significant verband
• 2016 + 2018: Zweedse Autoriteit voor Stralingsveiligheid (SSM):
statistisch significant verband
• 2018: Gezondheidsraad NL (meta-analyse: resultaten van
verschillende onderzoeken samennemen): x 2,7 risico
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Huidige stand van zaken
• Onderzoeksresultaten: soms positief, soms negatief
• Bij gebrek aan voldoende harde bewijzen kunnen we gezondheidseffecten van
ELF (50 Hz) elektrische/magnetische velden noch bevestigen noch ontkennen
(m.b.t. “normale” blootstellingsomstandigheden)
• Kanker: één duidelijk resultaat van de epidemiologische studies: hoger
(ongeveer 2x) risico voor kinderleukemie bij langdurige dagelijkse
blootstelling aan magnetische velden van 50 Hz met een gemiddelde waarde
van de magnetische fluxdichtheid van > 0,3 à 0,4 µT (over een jaar
gemiddelde waarde)
• Het gaat om een statistisch verband. Een dergelijk resultaat maakt het evenwel niet
mogelijk een causaal verband met het effect te bevestigen.
• GR NL: m.b.t. hersentumoren: zwak verband (oorzakelijkheid?, werkingsmechanisme?)
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Huidige stand van zaken: quid andere
pathologieën?
• Neurodegeneratieve aandoeningen: enkele studies (Hug et al, 2006;
Huss et al, 2009) verband – zij het beduidend minder zeker dan voor
kinderleukemie – tussen ELF magnetische velden & ziekte van
Alzheimer

• Vnl. arbeidssituaties (andere bronnen en intensiteiten)
• Huss et al, 2009 namen de afstand tot de hoogspanningslijn als
blootstellingsmaat, eerder dan de sterkte van het magnetisch veld*
• Meer recente studies konden een verband met neurodegeneratieve
aandoeningen echter niet bevestigen (Frei et al, 2013; Seelen et al, 2014;
Vinceti et al, 2017)
• Aanwijzingen voor verband: zwak en onzeker, maar verdere aandacht voor de
mogelijkheid van zo’n verband is gerechtvaardigd

*There was a dose-response relation with respect to years of residence in the immediate vicinity of power lines and Alzheimer's disease: Persons living at least 5 years within 50 m had an
adjusted hazard ratio of 1.51 (95% CI: 0.91, 2.51), increasing to 1.78 (95% CI: 1.07, 2.96) with at least 10 years and to 2.00 (95% CI: 1.21, 3.33) with at least 15 years.
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Invloed elektromagnetische velden op
melatonine?
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Pijnappelklier of epifyse
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Melatonine
• Instellen dag- en nachtritme (circadiane ritmiek) - bioritme

• Dagelijkse veranderingen van fysiologische processen die een regelmatig dagen nachtpatroon vormen
• overdag laagst
• ‘s nachts hoogst

• Antioxidant

• Beschermt neuronen in het CNS tegen vrije radicalen die in actief
zenuwweefsel kunnen ontstaan

• Timing geslachtsrijpheid
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EMF en melatonineproductie
Er werden veel studies werden uitgevoerd op het einde van de jaren 90, maar zonder
sluitend bewijs. We gaan ervan uit dat er geen effect is. Personen met hypersensitiviteit
rapporteren een lagere slaapkwaliteit en -kwantiteit, maar dit kon niet worden teruggevonden
in melatonine-concentraties.
Enkele recentere studies brengen evenmin sluitend bewijs: EM velden veroorzaakten een
marginaal statistisch significante verhoging van melatoninegehaltes bij blootgestelde ratten
in vergelijking met de controlegroep. Slaapanalyse gaf aan dat blootstelling aan EM velden
weinig effect hadden op de slaaparchitectuur, in ieder geval niet binnen de eerste dag na 1
maand continue blootstelling.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de klinische verschijnselen (depressie, stemmings-en
slaapstoornissen, kwaadaardige aandoeningen, enz.) die in sommige studies van mensen
die in de buurt van elektrische leidingen of onderstations wonen of werken, in verband
worden gebracht met een verstoring van hun melatoninespiegel. Het is mogelijk dat het
verschil dat bij dieren en mensen wordt waargenomen in de effecten op melatonine te wijten
is aan zowel de verschillen in anatomische ligging en configuratie van de pijnappelklier als
het verschil in het rustritme tussen knaagdier en mens. Een verschillende gevoeligheid voor
magnetische velden tussen soorten zou ook een deel van de verklaring kunnen zijn. Een
grotere gevoeligheid voor magnetische velden van sommige menselijke proefpersonen kan
niet worden uitgesloten, maar is nauwelijks aantoonbaar vanwege de zeer grote
interindividuele variabiliteit van de melatonine concentraties.
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EMF en melatonineproductie
Conclusie
Is er wetenschappelijk onderbouwd onderzoek beschikbaar over de invloed van
magnetische velden op melatonine? Kan er verwezen worden naar
onderzoeksresultaten hierover?
Er is een veel onderzoek beschikbaar over de invloed van magneetvelden op melatonine.
Een overzicht staat in de EHC van de WHO (Environmental Health Criteria Monograph
No.238 - Extremely Low Frequency Fields) © World Health Organization Geneva, 2007) De
conclusie in 2007 was: ‘However, the overall evidence suggests that human melatonin
rhythms are not significantly delayed or suppressed by exposure to magnetic fields’.

WHO (2007):
‘Overall, these data do not indicate that ELF electric and/or magnetic fields affect the neuroendocrine
system in a way that would have an adverse impact on human health…’.
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Hoogspanningslijnen en fijn stof?
• Hoogspanningslijnen kunnen fijn stof soms elektrisch opladen
• Dit zou er toe kunnen leiden dat de effecten van fijn stof (hart- en
luchtwegaandoeningen) versterkt worden
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Hoogspanningslijnen en fijn stof?
• Het mechanisme kent 4 stappen
•
•
•
•

Ontstaan van elektrische ontladingen bij hoogspanningslijnen
Opladen van fijn stof door corona-ontladingen
Verspreiden van het extra geladen fijn stof door de wind
Extra neerslag van fijn stof in de luchtwegen, longen of op de huid

• De eerste 3 stappen zijn met metingen aangetoond
• De vierde, beslissende stap werd niet aangetoond; kon niet plausibel
gemaakt worden

• ‘Voor zover nu bekend beïnvloeden bovengrondse hoogspanningslijnen de schadelijke
effecten van fijn stof niet’
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Voorlopige conclusie
• Het gebruik van elektriciteit veroorzaakt een blootstelling aan
elektrische en magnetische velden van 50 Hz. Het debat over de
mogelijke effecten op de gezondheid is belangrijk. Het
wetenschappelijk antwoord is complex, want tot op heden:

• Hebben laboratoriumonderzoeken geen plausibel en reproduceerbaar
mechanisme aan het licht gebracht dat gezondheidseffecten zou kunnen
verklaren aan de blootstellingsniveaus waarmee wij gewoonlijk worden
geconfronteerd.
• Maar wel consistente bevindingen in epidemiologische studies t.a.v.
kinderleukemiewetenschappelijk plausibel, maar onzeker

• Epidemiologische studies kunnen systematische fouten vertonen en laten ook niet toe
de reële oorzaak van de waargenomen verbanden te bepalen
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Hoge gezondheidsraad
• Adviserend federaal wetenschappelijk orgaan aan de Minister
• Niet-bindende adviezen
• HGR kan enkel maar bepaalde maatregelen suggereren: “Het is
aangewezen om...”
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Normering
• Geen federale wetgeving inzake ELF (BE)
aanbeveling Raad Europese Unie: maximale blootsellingslimiet
100µT
• Waalse Gewest & Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: sectorale
voorwaarden voor uitbating vermogenstransformatoren: limiet 100µT
• Vlaamse Gewest: Besluit houdende maatregelen tot bestrijding van
de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu
(2004 en aangepast in 2018): richt- en interventiewaarden voor ELF:
0,4µT en 20µT

• Al wie verantwoordelijk is voor de bouw, het onderhoud of de uitrusting van woningen of publiek toegankelijke gebouwen
dient alles in het werk te stellen om de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu maximaal te beperken
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Grenzen acute versus chronische blootstelling
• Acuut: directe effecten
• Chronisch: > 1 jaar (jaargemiddelde waarde)
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Principes bepaling blootstellingsnormen
• 2 principes

• Risk assessment
• Voorzorgsprincipe

© 2021 Dr. Dirk ADANG - alle rechten voorbehouden - geen
kopie toegelaten

Risk assessment (=risicobeoordeling)
• Geldt voor wetenschappelijk bewezen gezondheidseffecten
- waar men een veilige drempel kan bepalen
- en eventueel over een dosis-effectrelatie beschikt
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Risk assessment
• Voor 50 Hz magnetische velden hoogspanning énkel causaal
wetenschappelijk bewijs voor de acute effecten
• Er werden blootstellingsnormen (richtlijnen, aanbevelingen, ...)
opgemaakt door internationale wetenschappelijke organisaties
gebaseerd op grondige studie en evaluatie van de literatuur
• WHO, ICNIRP, EU, IEEE
• Hierop baseren
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Gezondheidskundige advieswaarde
• Voor bepaling van grenswaarden voor blootstelling aan agentia in het
algemeen:
• naast wetenschappelijke kennis gezondheidseffecten
• óók technische haalbaarheid en bedrijfseconomische factoren

• De wetenschappelijke component krijgt vorm in gezondheidskundige
advieswaarde

• ->Proberen te bepalen wanneer het schadelijk effect voor het eerst optreedt
en wat vanuit gezondheidskundig perspectief de maximaal toelaatbare
blootstelling zou mogen zijn na toepassing van een veiligheidsmarge
• Het bepalen van een gezondheidskundige advieswaarde m.b.t. blootstelling
aan magnetische velden van hoogspanningslijnen heeft als doel beschermend
te zijn tegen de acute gezondheidseffecten van pijnlijke elektrostimulatie
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Acute gezondheidseffecten van pijnlijke
elektrostimulatie
• Mechanistisch terug te voeren tot celplasmamembraandepolarisatie

• i.e. verandering van de natuurlijke rustpotentiaal over de celmembraan door
het in situ elektrische veld
• Alle levende cellen: gepolariseerde celmembranen
• In neuronen: verandering van de elektrische potentiaal van de
celplasmamembraanleidt tot een actiepotentiaal (zenuwimpuls)

• Alleen skeletspiervezels en axonen van neuronen hebben exciteerbare membranen die
actiepotentialen geleiden
• Depolarisatie van de membranen van zenuw- en spierweefsel kan aanleiding geven tot hun
excitatie (elektrostimulatie)
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Gezondheidskundige advieswaarde (m.b.t.
acute effecten)
• Raad van de Europese Unie:

• Aanbeveling 1999/519/EG d.d. 12 juli 1999

• Is geen verordening of richtlijnvrijblijvendheid voor lidstaten om al dan niet
op te nemen in hun nationale wetgeving
• België: NIET opgenomen in nationale wetgeving
• Aanbeveling Raad EU berust op ICNIRP-richtlijnen (1998)
• ICNIRP-richtlijnen geactualiseerd in 2010
• Raad van de EU paste tot hiertoe aanbeveling niet aan

• 50 Hz magnetisch veld: referentieniveau (= blootstellingsevaluatie in de praktijk)
= 100 µT
• Ter info: huidige ICNIRP guideline: 200 µT

• Voorstel gezondheidskundige advieswaarde: 100 µT (meest conservatieve)
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Voorzorgsprincipe
• Geldt voor niet-bewezen gezondheidseffecten waar een kans bestaat dat er
toch effecten zijn die een grote maatschappelijke impact hebben
• het voorzorgsprincipe as such wordt gereserveerd voor die situaties waarin
menselijke activiteiten tot moreel onaanvaardbare schade die wetenschappelijk
gezien wel plausibel maar onzeker is, zouden kunnen leiden (World Commission on
the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, 2005)
• Maatregelen nemen vóór de schade zich voordoet

• Omwille van:

• onvermogen - tot op heden - causaal bewezen effect aan te tonen tussen verblijven
in een omgeving gekenmerkt door een magnetische fluxdichtheid van om en bij de
0,3 – 0,4 µT en het optreden van kinderleukemie
• IARC (WHO): Cat 2B: ELF = ‘Mogelijk carcinogeen voor de mens’
toepassing voorzorgsprincipe m.b.t. hoogspanningslijnen
aanbeveling kinderen <15j niet langdurig blootstellen aan jaargemiddelde > 0,4 µT
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WHO
• Klemtoon op info, communicatie tussen wetenschap, overheid,
bevolking en betrokken industrietak(ken)
• Rekening houden met bezorgdheden publiek
• Voorlichting en raadpleging van de bevolking
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Take-home messages
• Voorzorgsprincipe hanteren (0,3 – 0,4 µT) voor wat betreft de langdurige
blootstelling bevolking aan magnetische velden hoogspanningslijnen
• Gezondheidseffecten kortdurende intense blootstelling aan magnetische
velden zijn bewezengezondheidskundige advieswaarde voor acute
effecten: voorstel 100 µT
• Vastlegging van bovenstaande in wetgeving mét uitvoeringsbesluiten
• B.v. in de Vlarem (HS opnemen als niet-ingedeelde inrichting // gsm-masten)

• Controle van grenswaarden, blootstellingslimieten, ... a.d.h.v. transparante
real-time monitoring (publiek) en opvolging door onafhanklijke instantie
• Handhaving
• Quid binnenmilieubesluit 2018 (Vlaamse Gewest)?
• richt- en interventiewaarden voor ELF: 0,4µT en 20µT
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Binnenmilieubesluit (BMB)
• 2 versies:
• 2004

• Richtwaarde: 0,2 µT
• Idealiter

• Interventiewaarde: 10 µT (1-14 dagen)

• 2018

• Maximaal toelaatbaar risiconiveau
• Dient om dwingend op te treden als de gezondheid in onmiddellijk gevaar verkeert
• Volgens bepalingen BMB is woning waarin interventiewaarde overschreden is een
onbewoonbaar geachte woning

• Richtwaarde: 0,4 µT
• Interventiewaarde: 20 µT (1-14 dagen)
• Basis kwantitatieve normering = ICNIRP-guidelines x 1/10
“Uit voorzorg rekening houden met de richt- en interventiewaarde”

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is het binnenmilieubesluit enkel van toepassing op bronnen die voorkomen in het binnenmilieu van gebouwen.
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Dat impliceert dat hoogspanningslijnen niet onder het binnenmilieubesluit vallen...
toegelaten

Dank u voor uw aandacht!
Vragen?
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4. TOELICHTING VLAAMSE OVERHEID
GAËTANE MAES, KABINET MINISTER ZUHAL DEMIR

5. VERVOLG WERKZAAMHEDEN INTENDANT
GUY VLOEBERGH

UITKLAREN IMPACT FEDERAAL PLAN WINDMOLENS EN ENERGIEEILAND
-

Te bespreken met de burgerplatformen

-

Informatie delen met andere actoren

OPMAKEN VERGELIJKENDE TABEL (OP HOOFDLIJNEN) AC - DC
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CONCRETE AFSPRAKEN

Presentaties komen op website intendant.
Reacties kunnen bezorgd worden aan de intendant tot uiterlijk 15 november 2021.

Parallel in de loop van november 2021 bespreking impact federale plan en vergelijking op hoofdlijnen met
de burgerplatforms.
Resultaten delen en bespreken met gouverneur, burgemeesters, middenveld, Elia en departement
Omgeving.

Rapport voorzien voor eind november 2021 (na 6 maanden).
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DANK VOOR UW AANDACHT
GUY VLOEBERGH - INTENDANT

