Windenergie
HET NET
OP ZEE

TenneT, de ontwikkelaar en beheerder
van het net op zee, realiseert tussen
nu en eind 2023 in Nederland minstens
3.500 MW aan offshore aansluitingen,
in een gestandaardiseerd concept van
700 MW per aansluiting. TenneT legt het
net op zee aan, gelijktijdig met de bouw
van de windparken.”

ONTWIKKELING

van het net op zee
Het aandeel ‘windenergie van zee’ in de totale
energievoorziening in Nederland zal in de nabije
toekomst sterk toenemen. In 2023 wordt een
belangrijk deel van de energie in Nederland
opgewekt in windenergiegebieden op zee, voor de
Nederlandse kust. TenneT zorgt er als ontwikkelaar
en beheerder van het hoogspanningsnet op land
en zee voor dat deze nieuwe energie van zee
veilig en met maximale beschikbaarheid wordt
aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet.
De planning van het net op zee tot en met 2023 is
gebaseerd op de ‘Routekaart Windenergie op zee’,
die de regering heeft vastgesteld. De Routekaart
beschrijft in welk tempo de nieuwe 3.500 MW
windenergie op zee gerealiseerd wordt en wanneer
welk windenergiegebied wordt aangesloten. Dit zijn
respectievelijk Borssele, Hollandse Kust (zuid) en
Hollandse Kust (noord). De Routekaart is ontwikkeld
in overleg met belanghebbenden.

Bestaande windparken op zee hebben een
capaciteit van circa 1.000 megawatt (MW).
Het net op zee voegt daar straks minstens
3.500 MW aan toe. Dit levert een belangrijke
bijdrage aan het Nationaal Energieakkoord
voor duurzame energie.
TenneT is niet alleen netbeheerder in Nederland,
maar ook in een groot deel van Duitsland.
TenneT heeft in Duitsland ruime ervaring opgedaan
met het aansluiten van windparken op zee.
Op dit moment brengt TenneT er ruim 5.300 MW
windenergie van zee naar land en er is ruim
2.800 MW in aanleg. In 2025 beschikt TenneT in
de Duitse Noordzee over een transportcapaciteit
van meer dan 10 GW.
Bij het ontwerp van het Nederlandse net op
zee heeft TenneT een intensief consultatieproces
doorlopen, 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.

Windenergie van zee naar land

OFFSHORE WIND

ONTWIKKELING IN DRIE FASEN
Korte termijn (tot 2023)
Nu 3,5 GW* in ontwikkeling (relatief dichtbij de kust)
Middellange termijn (tot 2030)
verdere uitbreiding van ongeveer 7 tot 10 GW*
in windenergiegebieden (ook) verder op zee –
voorbereiden van internationale samenwerking
Lange termijn (tot 2050)
Uitbreiding met ongeveer 100 tot 200 GW* via energie
eilanden in de Noordzee – voortvarende internationale
samenwerking
* Gigawatt, ofwel 1.000 megawatt (MW)

4.500 MW
De elektriciteit die via het net op zee èn via bestaande
windparken op zee aan land komt is voldoende voor
bijna de helft van alle huishoudens.

NETBEHEERDER
TenneT is in 2016 door de overheid aangewezen
als beheerder van het net op zee.

ZEKER
VAN ENERGIE

Hollandse Kust
(noord)

TenneT sluit de energie van windparken op zee veilig
en zeker aan op het landelijk hoogspanningsnet.
Hollandse Kust
(zuid) Alpha

Stapsgewijs komen er
de komende jaren vijf
elektriciteitsverbindingen
tussen de nieuwe windparken
op zee en het landelijk
hoogspanningsnet.

Borssele
Beta
Borssele
Alpha

Hollandse Kust
(zuid) Beta

3

Het net op zee concept omvat gestandaardiseerde netverbindingen
met windparken in drie windenergiegebieden. De gebieden zijn door de
overheid aangewezen. Ze brengen de opgewekte energie op zee
samen en transporteren deze naar het landelijk hoogspanningsnet.

Net op zee
CONCEPT
offshore 700 MW
AC platform

66 kV kabels

offshore windpark

66 kV AANSLUITSPANNING
De platformen van het net
op zee hebben als eerste ter
wereld een aansluitspanning
van 66 in plaats van
33 kilovolt (kV).

zeekabel

TenneT’s net op zee

PLATFORM OP ZEE
Het platform is het hart
van de netverbinding.
Het transformeert de
spanning naar 220 kV.
Het platform bestaat uit een
stalen boven- en onderbouw
(topside en jacket) die
afzonderlijk worden gebouwd.

Windenergie van zee naar land
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De energie die in de windparken wordt opgewekt gaat naar een platform van TenneT
en dan via twee 220 kV-wisselstroomkabels naar een hoogspanningsstation op het
vasteland. De optimale schaalgrootte van het platform is bepaald op 700 MW. Op een
platform van 700 MW kunnen meerdere windparken worden aangesloten. Het net op zee
concept stimuleert de verlaging van maatschappelijke kosten en vermindert de impact op
de leefomgeving. Het net op zee is compact, betrouwbaar en toekomstbestendig.

Het net op zee geeft een impuls aan verlaging
van de kosten van windenergie van zee en
vermindert de impact op de omgeving.”
hoogspanningsnet

transformatorstation
duinen
hoogspanningsstation

landkabel

66 kV kabel
220 kV kabel
380 kV kabel

landelijk transportnet

220 kV KABELS
De 220 kV offshore
kabel heeft een diameter
van circa 280 mm en
bestaat uit drie
enkelfasige kabels en
twee (of drie) glasvezel
kabels, samengeslagen
en omwikkeld met
staaldraden.

TRANSFORMATORSTATION
Het transformatorstation op
land brengt het spanningsniveau van 220 kV naar 380
kV voor directe aansluiting van
de windenergie op het
landelijk hoogspanningsnet.

Doordacht

TOT IN DETAIL
Bij de ontwikkeling van het net op zee concept
is er gekozen voor een ‘lean and mean’-benadering,
die zorgt voor een verlaging van de kosten voor
ontwikkeling, bouw en onderhoud.

De windparken worden
rechtstreeks op het platform
van TenneT aangesloten, waardoor
er in totaal minder platformen
nodig zijn op zee.

De aansluitkabels van
windparken naar platformen
hebben geen spanning van 33 kV
maar 66 kV. Er kan dus meer
vermogen per kabel worden
getransporteerd en daarom zijn
er minder kabels nodig.

Kabeltransport
Op zee en op korte afstand van de kust worden
de lange en zware driefasige kabels per schip op
haspels aangevoerd. Voor vervoer op land zijn deze
zware kabelhaspels niet geschikt. Daarom gebruikt
TenneT voor het tracé op land tot aan de aansluiting
op het transformatorstation drie afzonderlijke
enkelfasige 220 kV-kabels. Er worden dan
op land zes afzonderlijke enkelfasige 220 kV-kabels
gelegd per platform.

Ruimte voor innovatie
TenneT laat ruimte voor de aannemer om innovatieve
technieken voor te stellen. Bijvoorbeeld bij de bouw
en aanleg van de kabel: TenneT bepaalt de

Het platform ligt niet
ver op zee en is prima
bereikbaar per boot.
Daarom is het niet nodig een
helikopterdek toe te passen.

installatievereisten zoals transportcapaciteit,
onderlinge afstanden en begraafdiepte van de
kabels en de aannemer bepaalt de installatiemethode
in het detailontwerp.

Meet- en communicatieapparatuur op het platform
De platformen worden ook gebruikt voor het
Maritiem Informatie Voorziening Service Punt.
Voor diverse (semi-) overheidsorganisaties is het
interessant om zo’n vast meetpunt op de Noordzee
te hebben. Er zullen allerlei sensoren worden
geplaatst die verschillende vormen van informatie
leveren, zoals gegevens over windsnelheid, golven,
scheepvaart, vogel- en vleermuistrek.

Doordat alle ruimten
via de buitenkant te bereiken
zijn is het platform
compacter.

De standaardisatie
heeft als bijkomend
voordeel dat reserveonderdelen
voor meerdere netaansluitingen
ingezet kunnen worden. Zo kan één
reserve transformator een extra
bijdrage leveren aan de
beschikbaarheid van alle
aansluitingen van het
net op zee.

Experts van de (inter)nationale windsector, TenneT
en de overheid leveren samen een belangrijke
bijdrage aan de benodigde kostenreductie van
wind op zee, met dit compacte, betrouwbare
en toekomstbestendige concept.”

Tracébreedte zeekabels 1.600 m.

ZEEKABEL
Kabelsysteem
A1+A2

Het tracé voor vier* kabels op zee is
1.600 meter breed: tussen de kabels
200 meter, aan weerszijden een
veiligheidszone van 500 meter.
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Kabelsysteem
B1+B2
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Tracébreedte zeekabels 19,5 m.

LANDKABEL
Kabelsysteem A1

Zone voor vier* kabelsystemen op land
na aanleg: 19,5 meter, inclusief
veiligheidszones. Op land bestaat elk
kabelsysteem uit drie afzonderlijke
enkelfasige kabels. Deze kunnen bij
ruimtegebrek ook in een driehoek
worden gelegd.
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500

50

50

25

Kabelsysteem B1
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Kabelsysteem B2
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* Zijn er twee netverbindingen, Alpha en Beta,
dan zullen de vier kabels bij elkaar worden gelegd.

ONBEMAND
De platformen hoeven niet permanent
bemand te worden. Hierdoor kunnen ze
eenvoudiger en met minder voorzieningen
worden uitgerust.

DYNAMIC

LOADING
Aangezien de productie van elektriciteit uit wind varieert, varieert
ook de belasting van de kabels. De kabel kan tijdelijk meer dan
350 MW aan: als de kabeltemperatuur niet te hoog wordt, kan
de kabel in bepaalde gevallen tijdelijk 30 MW extra transporteren.
TenneT maakt dit ‘dynamisch belasten’ (‘dynamic loading’)
onder voorwaarden mogelijk en houdt de kabeltemperatuur
nauwlettend in de gaten. Door deze werkwijze heeft de
windparkbouwer de mogelijkheid om 30 MW extra capaciteit op
het windpark neer te zetten, als ‘overplanting’.

ONDERGRONDS
De kabels gaan ondergronds naar het
transformatorstation op land en naar het
aansluitpunt op het hoogspanningsstation.

LAAG GEWICHT
Het gewicht van de bovenbouw van
het platform is zo laag gehouden dat
deze met gangbare hijsschepen
geplaatst kan worden.

Netverbindingen

OP ZEE IN NEDERLAND
EN DUITSLAND
Sinds 2006 ontwerpt, plant, realiseert en beheert TenneT
netverbindingen voor offshore-windparken in Duitsland en
sinds 2016 is TenneT formeel aangewezen als netbeheerder
op zee in Nederland.
Er zijn in Duitsland naast enkele windparken op korte afstand
van de kust, vooral windparken die verder op zee zijn
gelegen. Ze worden aangesloten met gelijkstroom.
De windparken die voor 2023 in Nederland worden
gebouwd komen dichtbij de kust en worden aangesloten
met wisselstroom.
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 orssele Alpha
B
Wisselstroom – 62 km – 700MW – Borssele
Inbedrijfstelling in 2019
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 orssele Beta
B
Wisselstroom – 69 km – 700MW – Borssele
Inbedrijfstelling in 2020
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 ollandse Kust (zuid) Alpha
H
Wisselstroom – 43 km – 700MW – Maasvlakte
Inbedrijfstelling in 2021
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Hollandse Kust (zuid) Beta
Wisselstroom – 34 km – 700MW – Maasvlakte
Inbedrijfstelling in 2022
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Hollandse Kust (noord)

Hollandse Kust (zuid) Alpha

3

Hollandse Kust (zuid) Beta
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 ollandse Kust (noord)
H
Wisselstroom – 700MW – Kabelroute en
aanlandlocatie in onderzoek. Inbedrijfstelling in 2023

Maasvlakte

Borssele Beta

2

1

Borssele Alpha

Borssele
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COBRAcable (Denemarken)
NorNed (Noorwegen)

alpha ventus
Wisselstroom
66 km · 62 MW
Hagermarsch

BorWin1
BorWin2
BorWin3
Eemshaven
GelijkstroomEemshaven Oudeschip
Gelijkstroom
Gelijkstroom
Converterstation
200 km · 400 MW
200 km · 800 MW
160 km · 900 MW
Eemshaven Oost
Diele
Diele Eemshaven
Emden/Ost
Robbenplaat

DolWin1
Gelijkstroom
165 km · 800 MW
Dörpen/West

DolWin2
Gelijkstroom
135 km · 916 MW
Dörpen/West

SylWin1
Gelijkstroom
205 km · 864 MW
Büttel

HelWin1
Gelijkstroom
130 km · 576 MW
Büttel

Weiwerd

Bergum
Vierverlaten

Meeden

Louwsmeer

Zeyerveen

DolWin3
Gelijkstroom
160 km · 900 MW
Dörpen/West
Ens

DolWin6
Gelijkstroom
90 km · 900 MW
Emden/Ost

Hessenweg

Zwolle

Hengelo
Gronau (Duitsland)
HelWin2
Riffgat
Gelijkstroom
Wisselstroom
130 km · 690 MW
80 km · 113 MW
Büttel
Emden/Borssum

Doetinchem

Nordergründe
Wisselstroom
32 km · 111 MW
Inhausen

SylWin1
Wesel (Duitsland)

BorWin3

BorWin2
HelWin2
HelWin1
alpha ventus
DolWin2
Büttel

Nordergründe
Hagermarsch

Weert
Maasbracht
Rommerskirchen (Duitsland)
Siersdorf (Duitsland)

Emden/Ost
Diele

Dörpen West

Wilster
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Uitdagende

OMSTANDIGHEDEN
De offshore projectteams weten om te gaan met uitdagende
omstandigheden. Dat begint al in de voorbereidingsfase.
Praktische omstandigheden en technische eisen kunnen
de keuze van het kabeltracé en de locatie van het platform
behoorlijk complex maken.
Voor platformen geldt onder meer dat zij goed bereikbaar
moeten zijn voor (onderhouds-)schepen, dat er geen
obstakels mogen zijn binnen een straal van 500 meter
en dat zij dichtbij de windparken moeten staan.
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.

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

Windenergie van zee naar land
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Als een open ontgraving niet mogelijk is, kan
een horizontaal gestuurde boring uitkomst
bieden. Vanaf het intredepunt gaat de kabel
geleidelijk naar de gewenste diepte.

TenneT onderzoekt de mogelijke routes voor de netaansluitingen.
Hierbij overlegt zij met betrokken organisaties als de ministeries,
provincie, waterschap, gemeenten en belangenorganisaties.
Op verschillende momenten tijdens dit proces kunnen alle
betrokkenen inspreken. De uiteindelijke keuze voor kabelroute,
aanlandplaats en transformatorstation wordt gemaakt door de
verantwoordelijke ministeries en vastgelegd in een inpassingsplan.
Als de kabelroute is vastgesteld en de vergunningen in orde zijn
kan de installatie van het net op zee beginnen. Dan beginnen óók
de uitdagingen op zee. Met niet in de laatste plaats de
weersomstandigheden, die het werk behoorlijk kunnen
beïnvloeden.

KUSTWERING
Als zeekabels duinen of dijken
kruisen, overlegt TenneT met
Rijkswaterstaat of het
waterschap over de meest
geschikte techniek.

KABELTRACÉ
Het voorbereiden en aanleggen
van het net op zee is een intensief
proces. Als uiteindelijk de
platformen en kabels kunnen
worden geïnstalleerd, kan ook
het weer voor flinke uitdagingen
zorgen.”

TenneT en de verantwoordelijke
ministeries onderzoeken
mogelijke tracé-alternatieven.

VEILIG
TenneT investeert in
terugkerende veiligheidstrainingen en -opleidingen
om zijn taken verantwoord
te kunnen uitvoeren.

Elektriciteit moet lange afstanden afleggen om huishoudens en bedrijven
van energie te voorzien. Bij het voorbereiden en aanleggen van de
netverbindingen 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.

Oog

VOOR NATUUR
EN MILIEU
De zorg voor natuur en milieu maakt dan ook vast onderdeel uit van de voorbereidingen
van het net op zee. Zo is er een gedetailleerd onderzoek naar de milieueffecten van de tracéalternatieven. Zij worden beschreven in het milieueffectrapport (MER) en zijn mede bepalend
voor de uiteindelijke keuze van het tracé.
Werkzaamheden op land worden zo uitgevoerd dat broedende vogels of andere beschermde
dier- en plantensoorten niet worden gestoord. Ook op zee vindt TenneT het belangrijk om
negatieve effecten op de natuur zoveel mogelijk te beperken.
Overigens kunnen windparken en de platformen op zee ook gunstige effecten hebben op
de natuur. Uit onderzoek is gebleken dat de biodiversiteit op de zeebodem toeneemt bij
onder meer platformen en windturbines. Er zijn vele soorten onderwaterdiertjes gevonden
en vissoorten als kabeljauw, makreel en steenbolk.

Windenergie van zee naar land

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

KUNSTMATIG RIF
Platformen op zee fungeren
als een kunstmatig rif en zijn
goed voor de biodiversiteit.

TenneT neemt
maatregelen om
het effect op natuur
en milieu zoveel
mogelijk te
beperken.”

MILIEUEFFECTEN
De milieueffecten van de tracéalternatieven worden beschreven
in het milieu-effectrapport (MER).
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Het opwekken van meer windenergie op zee is een van de belangrijkste
pijlers van de energietransitie in Europa. Onder meer de overheden in
Nederland en Duitsland willen de hoeveelheid windenergie van zee de
komende decennia dan ook verder uitbreiden. Ook andere hernieuwbare
energiebronnen zijn in opkomst.
NET OP ZEE IN DE TOEKOMST
MIDDELLANGE TERMIJN TOT 2030

Op de middellange termijn tot 2030 wil de
Nederlandse overheid de huidige geplande
hoeveelheid windenergie uitbreiden met 7 tot
10 GW. Onder meer door windenergie op te
wekken in verder op zee gelegen windenergie
gebieden. TenneT gaat deze windparken op
zee aansluiten op en verbinden met het landelijk
hoogspanningsnet.
Voor het efficiënt aansluiten van de windenergie
gebieden verder weg op de Noordzee, zoals
IJmuiden Ver, zijn er deels andere technieken
nodig, zoals een gelijkstroomverbinding in plaats
van wisselstroom.

TenneT investeert tijd en kennis om de
aansluitingen voor deze gebieden te ontwikkelen
tegen de laagst mogelijke maatschappelijke
kosten. Een van de mogelijkheden die TenneT
onderzoekt is het ontsluiten van windparken
verder op zee in combinatie met een
interconnector (een stroomverbinding tussen
twee landen).

2030

Windenergie van zee naar land

Zon en wind zijn de basis voor een
duurzaam en stabiel 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 plaatsen
of momenten dat de wind niet waait of de
zon niet schijnt.”

2050
SAMENWERKING ROND DE NOORDZEE
LANGE TERMIJN TOT 2050

Om op lange termijn tot 2050 te kunnen
beschikken over de benodigde hoeveelheid
opgewekte energie op het juiste moment, is
uitwisseling van stroom met landen om ons heen
belangrijk. Naast de genoemde uitwisseling via
interconnectoren is er in Europa een
gecoördineerde, gezamenlijke inzet nodig van
nationale overheden, toezichthouders, offshore
(wind) industrie, nationale netbeheerders en
natuur- en milieuorganisaties.
TenneT heeft het initiatief genomen tot een
gezamenlijke Europese aanpak tot 2050.

Dit concept heeft de potentie om op een
haalbare en betaalbare manier 70 tot 100 miljoen
Europeanen te voorzien van duurzame energie in
2050. Het benut de Noordzee als belangrijke bron
en ‘distributiecentrum’ van opgewekte
windenergie, die kan worden uitgewisseld tussen
de verschillende omringende landen. De landen
wisselen de stroom uit via te bouwen eilanden
met verbindingen naar het vaste land. Nieuwe
windparken die in de omgeving van de eilanden
worden gebouwd, sluiten erop aan.
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO)
met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met ruim 22.000 kilometer aan
hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening
aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met ongeveer 3.000 medewerkers
realiseren we een omzet van 3,2 miljard euro en een totale activawaarde van 19 miljard euro.
TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op
land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese
energiemarkt en het faciliteren van de energietransitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de
behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Taking power further

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

https://www.tennet.eu/netopzee

November 2017

