Windenergie
het net op zee

Windenergie van zee naar land

Van zee
naar land

Wij zetten flinke stappen om Nederland steeds
duurzamer te maken. Het opwekken van meer
windenergie op zee is een van de belangrijkste
pijlers van de energietransitie. In 2030 komt
40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte
van windturbines op zee.
TenneT is de beheerder van het elektriciteitsnet
op land én op zee. Dit betekent dat TenneT ervoor
zorgt dat offshore windparken via het net op zee
worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land,
zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden.

“Zon en wind zijn de basis voor
een duurzaam energiesysteem.
Meer zon is beschikbaar vanaf
de lente, meer wind vanaf de
herfst. TenneT zorgt ervoor dat
gebruikers het hele jaar door
beschikken over energie, ook
op momenten dat de wind niet
waait of de zon niet schijnt.”
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Windenergie van zee naar land

Ontwikkeling van
het net op zee
TenneT werkt stapsgewijs aan
de uitbouw van het net op zee
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Programma Programma
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Programma
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Lange

Lange
termijn
termijn
visie
visie

2030

Ten noorden van
de Waddeneilanden

Borssele

NO

North Sea Wind
Power Hub

Ten noorden van
de Waddeneilanden
IJmuiden
Ver Alpha
en Beta

700 MW

Borssele Alpha

2020

700 MW

Borssele Beta

2021

700 MW

Hollandse Kust (zuid) Alpha

2022

700 MW

Hollandse Kust (zuid) Beta

2023

700 MW

Hollandse Kust (noord)

Lange termijn tot 2050

Tussen 2024 en 2030 zal TenneT
nog eens 6.100 megawatt
(= 6,1 GW) op zee opgewekte
windenergie aansluiten op het
landelijke hoogspanningsnet.
Het gaat om het aansluiten van
de nog te bouwen windparken
in de windenergiegebieden
Hollandse Kust (west),
Ten noorden van de
Waddeneilanden en IJmuiden
Ver. Deze opgave komt voort
uit de Nederlandse klimaatdoelstellingen en draagt bij aan het
behalen van de doelstellingen van
het internationale Klimaatakkoord
van Parijs.

Volgens de lange termijn visie
van TenneT is het voor een
kosteneffectieve verdere uitrol
van wind op zee, die naar
verwachting grootschalig verder
uit de kust zal plaats vinden,
essentieel om over te gaan op
een internationaal gecoördineerde
uitrol van het net op zee.
Dit zou kunnen met wind power
hubs in plaats van nationale
aansluitingen. Binnen het
North Sea Wind Power Hub
consortium onderzoekt TenneT
samen met internationale
partners naar de mogelijkheden
hiervoor.

DKD

D
NL

Hub-and-Spoke concept
Klimaatakkoord van Parijs
Internationaal gecoördineerd
Grootschalige windparken
Hub & Spoke

Borssele

2019

Tot en met 2030

Tussen nu en eind 2023 realiseert
TenneT 3.500 megawatt (MW)
aan offshore netaansluitingen
in de windgebieden Borssele,
Hollandse Kust (zuid)
en Hollandse Kust (noord).
Dit levert een belangrijke bijdrage
aan het in 2013 ondertekende
Energieakkoord. De overheid
heeft deze windgebieden
aangewezen om meer duurzame
energie op te wekken. Aangezien
deze windgebieden relatief dicht
bij de kust liggen, worden de
windparken met wisselstroom
aangesloten op het Nederlandse
hoogspanningsnet. TenneT doet
dit via een gestandaardiseerd
platform van 700 MW.

NL

UK

Hollandse kust
(west) Alpha en
(west) Beta

Routekaart windenergie op zee 2023
Energieakkoord 2013
5 x 700 MW = 3,5 GW
Gestandaardiseerd concept
AC verbindingen (wisselstroom)

DK

UK

Hollandse kust
(west) Alpha en
(west) Beta

(noord)

Hollandse Kust Hollandse Kust
(zuid)
(zuid)

NO

North Sea Wind
Power Hub

IJmuiden
Ver Alpha
en Beta

Hollandse Kust
(noord)Hollandse Kust

tot 2050

tot 2050

Tot en met 2023

Routekaart windenergie op zee 2030
Additioneel 6,1 GW
700 MW AC (standaard)
Nieuw: 2.000 MW HVDC voor IJmuiden Ver (gelijkstroom)
 Multi-purpose interconnector naar het Verenigd Koninkrijk:
studie naar mogelijkheden
2024

700 MW

Hollandse Kust (west) Alpha

2026

700 MW

Hollandse Kust (west) Beta

2027

700 MW

Ten noorden van de Waddeneilanden

2028

2.000 MW IJmuiden Ver Alpha

2029

2.000 MW IJmuiden Ver Beta

In 2016 presenteerde TenneT de visie voor de North Sea Wind Power Hub
en nam het initiatief voor het opzetten van een consortium. Het consortium
bestaat uit: TenneT Nederland, TenneT Duitsland, de Deense netbeheerder
Energinet en Gasunie. De visie is gebaseerd op een internationaal
gecoördineerde uitrol van zogenoemde ‘Hub-and-Spoke’ projecten,
waarbij windparken worden aangesloten op centraal gelegen hubs op zee.
De hubs worden met Noordzeelanden verbonden via kabels of pijpleidingen.
Er wordt ook gekeken naar een mogelijke toepassing van power-to-x
– de omzetting van elektriciteit naar een andere energiedrager –
bijvoorbeeld waterstof.
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Aansluitspanning van 66 kV
De platformen van het net op zee hebben een
aansluitspanning van 66 kiloVolt (kV) in plaats
van het daarvoor gangbare 33 kV. Er kan dus
meer vermogen per kabel worden getransporteerd
en daarom zijn er minder kabels in het windgebied
nodig.

Techniek,
innovatie en
samenwerking
Bij het ontwerp van het Nederlandse net op zee heeft intensief
overleg plaatsgevonden, waarbij eigen experts en die van
toonaangevende (inter)nationale spelers uit de windsector bij
elkaar kwamen.
Zij hebben zich gebogen over techniek, planning, ontwerp en realisatie van
het net op zee. Dit heeft geleid tot een uniek net op zee-concept, waarin alle
beschikbare kennis over het aansluiten van windparken is toegepast.
Regelmatig vindt er afstemming plaats met betrokken stakeholders over de
eisen die worden gesteld aan het toekomstige elektriciteitsnet bij een verdere
uitrol van windenergie op zee.

Gestandaardiseerd 700 MW
AC-platform
Windenergiegebieden die zich relatief dicht bij
de Nederlandse kust bevinden, kunnen het beste
op basis van wisselstroom worden aangesloten.
Elektriciteit die in deze gebieden wordt opgewekt,
wordt via een door TenneT ontwikkeld transformator
platform op zee en vervolgens via 220 kV-wissel
stroomkabels naar een hoogspanningsstation op
land getransporteerd. TenneT gebruikt acht keer
dezelfde 700 MW transformatorplatformen en

dezelfde soort wisselstroomkabel naar de kust.
Door dit gestandaardiseerde concept kunnen
projecten efficiënter, sneller en goedkoper worden
gerealiseerd.

2 GW HVDC platform –
nieuwe standaard
Vanaf 2028 worden er verder uit de kust, in het
grote windenergiegebied IJmuiden Ver, windparken
gebouwd. Vanwege de grote capaciteit (4 gigawatt,
GW), bouwt TenneT de twee netaansluitingen
IJmuiden Ver Alpha en Beta als twee 2 GW gelijk
stroom hoogspannings-verbindingen (high voltage
direct current, HVDC). Voor het eerst worden kabels
en converterstations met een capaciteit van 2 GW
ingezet voor het aansluiten van windenergie op zee.
De exportkabels naar land hebben een spannings
niveau van 525 kiloVolt.

Toekomstperspectief
Het streven is om de netinfrastructuur op zee optimaal te
benutten en de maatschappelijke kosten te verlagen.
Hiervoor doen we onderzoek naar nieuwe innovatieve
oplossingen. Denk aan een verbinding tussen het
windgebied IJmuiden Ver en het Verenigd Koninkrijk
(een zogenaamde ‘Multi-purpose interconnector’)
en het elektrificeren van olie- en gasplatformen.

Bij een grotere capaciteit van twee gigawatt zijn
maar twee in plaats van zes exportkabels nodig
(lagere kosten) en is er dus ook een kleiner
ruimtebeslag op de zeebodem. Ook zijn minder
tracés op land nodig, waardoor de omgeving
zoveel mogelijk wordt ontzien. Op deze manier
wordt er optimaal gebruik gemaakt van de
schaalgrootte van het gebied IJmuiden Ver.

Meet- en communicatieapparatuur
De platformen worden ook gebruikt voor het
plaatsen van sensoren die metingen doen voor
de veiligheid op zee, meteorologie en ecologie.
Dit zijn bijvoorbeeld nautische radars, meteorologische systemen voor wind, neerslag, golfhoogte
en temperatuur en monitoringssystemen voor
vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem
Informatievoorziening Service Punt wordt door
Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op
elk platform gerealiseerd.

Hiermee wordt in alle Nederlandse windgebieden
unieke en gedetailleerde informatie verzameld.
Diverse partijen maken gebruik van deze data
waaronder de Kustwacht, havenbedrijven en
loodswezen, universiteiten, het KNMI en
exploitanten van windparken.

Windenergie van zee naar land

TenneT is niet alleen netbeheerder in Nederland, maar ook
in een groot deel van Duitsland. Sinds 2006 ontwerpt, plant,
realiseert en beheert TenneT netaansluitingen voor offshorewindparken in Duitsland.

 orssele Alpha
B
Wisselstroom – 62 km – 700 MW – Borssele
In bedrijf: 2019
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 orssele Beta
B
Wisselstroom – 69 km – 700 MW – Borssele
In bedrijf: 2020
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 ollandse Kust (west) Beta
H
Wisselstroom – 63 km - 700 MW – Beverwijk
Gepland in bedrijf: 2026
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 ollandse Kust (zuid) Alpha
H
Wisselstroom – 43 km – 700 MW – Maasvlakte
Gepland In bedrijf: 2021
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 en noorden van de Waddeneilanden
T
Wisselstroom – 700 MW – Eemshaven
Gepland in bedrijf: 2027
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 ollandse Kust (zuid) Beta
H
Wisselstroom – 34 km – 700 MW – Maasvlakte
Gepland In bedrijf: 2022
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IJmuiden Ver Alpha
Gelijkstroom – 2 GW – Borssele
Gepland in bedrijf: 2028

 ollandse Kust (noord)
H
Wisselstroom – 32 km – 700 MW – Beverwijk
Gepland In bedrijf: 2023
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 ollandse Kust (west) Alpha
H
Wisselstroom – 64 km - 700 MW – Beverwijk
Gepland in bedrijf: 2024

IJmuiden Ver Beta
Gelijkstroom – 2 GW – Maasvlakte
Gepland in bedrijf: 2029

alpha ventus
Wisselstroom
66 km · 62 MW
Hagermarsch
In bedrijf: 2009

BorWin1
Gelijkstroom
200 km · 400 MW
Diele
In bedrijf: 2010

BorWin2
Gelijkstroom
200 km · 800 MW
Diele
In bedrijf: 2015

BorWin3
Gelijkstroom
160 km · 900 MW
Emden/Ost
In bedrijf: 2019

BorWin5
Gelijkstroom
230 km · 900 MW ·
Cloppenburg
Gepland in bedrijf:
2025

BorWin6
Gelijkstroom
930 MW
Büttel
Gepland in bedrijf:
2026

DolWin1
Gelijkstroom
165 km · 800 MW
Dörpen/West
In bedrijf: 2015

DolWin2
Gelijkstroom
135 km · 916 MW
Dörpen/West
In bedrijf: 2016

DolWin3
Gelijkstroom
160 km · 900 MW
Dörpen/West
In bedrijf: 2018

DolWin5
Gelijkstroom
130 km 900 MW ·
Emden/Ost
Gepland in bedrijf:
2024

DolWin6
Gelijkstroom
90 km · 900 MW
Emden/Ost
Gepland in bedrijf:
2023

SylWin1
Gelijkstroom
205 km · 864 MW
Büttel
In bedrijf: 2015

HelWin1
Gelijkstroom
130 km · 576 MW
Büttel
In bedrijf: 2015

HelWin2
Gelijkstroom
130 km · 690 MW
Büttel
In bedrijf: 2015

Riffgat
Wisselstroom
80 km · 113 MW
Emden/Borssum
In bedrijf: 2014

Nordergründe
Wisselstroom
32 km · 111 MW
Inhausen
In bedrijf: 2017
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BalWin1
Gelijkstroom
2 GW
Unterwesen
In bedrijf: 2029

BalWin2
Gelijkstroom
2 GW
Unterwesen
In bedrijf: 2030

NordLink (Noorwegen)
SylWin1
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BorWin3

10
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BorWin2
BorWin1

HelWin1

3
7

2

6

HelWin2

4

LanWin1
Gelijkstroom
2 GW
Wilhelmshaven II
In bedrijf: 2030

SylWin3
Gelijkstroom
2 GW
In bedrijf: na 2030

DolWin6
DolWin1
alpha
DolWin3 ventus

DolWin2
Büttel

Nordergründe
Riffgat

Hagermarsch

Emden_Ost
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Opgave TenneT Duitsland
9,8 GW in 2025

Diele
Loep ontwerp_1812.V13

Netverbindingen
op zee in
Nederland
en Duitsland

Opgave TenneT Nederland
9,6 GW in 2030

Rhede

Dörpen_West

Wilster
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“Waar mogelijk worden kabels
aangelegd in ‘open ontgraving’.
Er wordt een sleuf gegraven
waar de kabels in worden gelegd.
Daarna wordt gebiedseigen
materiaal teruggeplaatst.”

Het werken in een offshore-omgeving brengt uitdagende omstandigheden
met zich mee. Zo moeten platformen goed bereikbaar zijn voor (onderhouds-)
schepen. Voor kabels geldt onder meer dat ze niet (of zo min mogelijk)
moeten kruisen met datakabels of leidingen en dat ze bij voorkeur gebieden
moeten mijden die belangrijk zijn voor natuur, scheepvaart, archeologie,
visserij of recreatie. Niet gesprongen explosieven op de zeebodem
zijn een extra aandachtspunt. Het is onmogelijk om alle gebieden
waar veel explosieven liggen te omzeilen, dus moeten deze obstakels
tijdens het voorbereidingsproces in kaart worden gebracht en zo nodig
worden geruimd.

Uitdagende
omstandigheden
offshore 700 MW
AC onderstation

Kabelroute
TenneT onderzoekt de mogelijke kabelroutes voor de netaansluitingen.
Hierbij overlegt zij met betrokkenen zoals omwonenden, de ministeries,
provincies, waterschappen, gemeenten en belangenorganisaties.
Op verschillende momenten tijdens dit proces kunnen alle betrokkenen
inspreken. De uiteindelijke keuze voor kabelroute, aanlandplaats en
transformatorstation of converterstation wordt gemaakt door de
verantwoordelijke ministeries en vastgelegd in een inpassingsplan.
Als zeekabels duinen of dijken kruisen, overlegt TenneT met Rijkswaterstaat
of het waterschap over de meest geschikte techniek. Zodra de kabelroute
is vastgesteld en de vergunningen in orde zijn kan de bouw van de
netaansluiting beginnen.

hoogspanningsnet

66 kV kabel
220 kV kabel
transformatorstation

380 kV kabel
zeekering

66 kV kabels

offshore windpark

hoogspanningsstation

zeekabel

TenneT net op zee

landelijk transportnet

13

Windenergie van zee naar land

Oog voor
natuur
en milieu
Elektriciteit moet lange afstanden afleggen om
huishoudens en bedrijven van energie te voorzien.
Bij het voorbereiden en aanleggen van de
netaansluitingen neemt TenneT maatregelen om
het effect op natuur en milieu zoveel mogelijk te
beperken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling
van het landschap en de biodiversiteit in het gebied.
De zorg voor natuur en milieu maakt dan ook een vast onderdeel uit
van de voorbereidingen van het net op zee. Zo is er een gedetailleerd
onderzoek naar de milieueffecten van de alternatieven van de kabelroutes.
Zij worden beschreven in het milieueffectrapport (MER) en zijn mede
bepalend voor de uiteindelijke keuze van de kabelroute.
Werkzaamheden op land worden zo uitgevoerd dat broedende vogels
of andere beschermde dier- en plantensoorten niet worden verstoord.
Ook op zee vindt TenneT het belangrijk om negatieve effecten op
de natuur zoveel mogelijk te beperken.
Windparken en de platformen op zee kunnen ook gunstige effecten
hebben op de natuur. Uit onderzoek is gebleken dat de biodiversiteit
op de zeebodem toeneemt bij platformen en windturbines. Er zijn vele
soorten onderwaterdieren gevonden en vissoorten als kabeljauw, makreel
en steenbolk. Platformen op zee fungeren als een kunstmatig rif en zijn
goed voor de biodiversiteit.

Milieueffecten

Monitoren

Natuurversterking

Nadelige effecten op de natuur
worden zo mogelijk voorkomen
of beperkt.

Ecologische monitoring vanaf
het platform levert data op over
o.a. vogel- en vleermuistrek.

TenneT onderzoekt de
mogelijkheden en effecten van
natuurversterkende maatregelen
bij het net op zee. Dat is goed
voor de biodiversiteit.
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Internationaal
verbonden

NorNed
De hoogspanningsnetten van Noorwegen en Nederland zijn sinds
2008 met elkaar verbonden. De kabel is 580 kilometer lang en heeft
een capaciteit van 700 MW. TenneT en het Noorse Statnett zijn de
eigenaren van deze onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding.
De NorNed-kabel wordt gebruikt om elektriciteit van en naar Nederland
en Noorwegen te exporteren. Nederland importeert via NorNed
Noorse waterkrachtenergie. Op onze beurt transporteren wij ’s nachts
onze elektriciteit naar Noorwegen, want dan genereert dat land
minder waterkracht.

BritNed
Deze 1.000 MW gelijkstroom hoogspannings-verbinding heeft een lengte
van 260 kilometer en loopt van het Isle of Grain (Kent, het Verenigd
Koninkrijk) naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Via de kabel wordt stroom
in beide richtingen getransporteerd, op basis van vraag en aanbod en
prijsverschillen tussen beide elektriciteitsmarkten. De operationele en
technische bedrijfsvoering van de kabel is in handen van BritNed
Development Ltd., een joint venture van het Britse energieconcern
National Grid en NLink International, een dochtermaatschappij van TenneT.

COBRAcable
NordLink
(Noorwegen)

Onderzeeseinterconnectoren

COBRAcable
(Denemarken)
NorNed
(Noorwegen)

BritNed
(Groot
Brittannië)

De Europese elektriciteitsmarkt is sterk in ontwikkeling.
Door regio’s en landen met elkaar te verbinden via
elektriciteitsverbindingen, ook wel interconnectoren genoemd,
ontstaat een keten van hoogspanningsnetten. Dit maakt
internationaal transport van elektriciteit makkelijker en efficiënter.
Bovendien draagt het bij aan de integratie van duurzame energie
in het Europese elektriciteitsnetwerk. Door de uitwisseling van
energie worden landen minder vatbaar voor tijdelijke pieken of
dalen. Het aanbod vult elkaar aan, want windstilte in Nederland
kan opgevangen worden met windkracht uit Duitsland of met
de opbrengst van de waterkrachtcentrales in Noorwegen.
Er zijn interconnectoren die via hoogspanningslijnen over land
de netten verbinden of via een onderzeese kabel. Hier worden
alleen de internationale verbindingen door zee belicht.

Vanaf 2019 zijn de Nederlandse en Deense hoogspanningsnetten
rechtstreeks met elkaar verbonden via een onderzeese gelijkstroom
hoogspanningsverbinding, de COBRAcable. De kabel van circa
325 kilometer heeft een capaciteit van 700 MW en loopt vanaf
Eemshaven (Nederland) naar Endrup (Denemarken). De COBRAcable
is van TenneT en de Deense netbeheerder Energinet. Via de kabel
kan Nederland meer duurzame elektriciteit importeren, vooral wind
uit Denemarken. Verder is de kabelverbinding zo ontworpen dat het
in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te
kunnen sluiten.

NordLink
NordLink is een initiatief van TenneT en het Noorse Statnett en wordt
de eerste directe stroomverbinding tussen Duitsland en Noorwegen.
Deze 623 kilometerlange onderzeese gelijkstroom hoogspannings
verbinding zal de uitwisseling mogelijk maken van 1.400 MW hernieuwbare
energie – windkracht van Duitsland en waterkracht van Noorwegen.
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder
(Transmission System Operator, TSO). Wij ontwerpen, bouwen,
onderhouden en exploiteren het hoogspanningsnet in Nederland
en grote delen van Duitsland en faciliteren de Europese energiemarkt.
Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare levering van
elektriciteit, nu en in de toekomst, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar,
en voor het vooruit brengen van de energietransitie. Wij transporteren
elektriciteit over een netwerk van ongeveer 23.500 kilometer aan
hoogspanningsverbindingen naar meer dan 42 miljoen eindgebruikers
en houden daarbij vraag en aanbod van elektriciteit te allen tijde in
balans. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van
4,1 miljard euro en een totale activawaarde van 23 miljard euro.
TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en
internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. TenneT stelt
alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de
samenleving door eigenaarschap en moed te tonen en door met
elkaar verbonden te zijn.

TenneT TSO B.V.
Mariëndaal Centre of Excellence, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, Nederland
+31 (0)26 373 11 11, communicatie@tennet.eu
www.tennet.eu/netopzee

