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Geachte heer/mevrouw 

 

Met bijgaande nota wensen wij onze vragen en bezorgdheden van onze leden van zowel 
Boerenbond als Landelijke gilden over te maken.  

Deze nota kwam op diverse manieren tot stand en heeft tot doel de impact van een aantal zaken 
in kaart te brengen en  mee te nemen in de verdere afweging en beoordeling van het project.  

Uiteraard is hierbij bijzondere aandacht gegaan naar de impact op het landbouwgebeuren, 
agrarische handelingen en infrastructuur.  

Het verzamelde input materiaal hebben we opgedeeld in verschillende onderdelen om het 
overzicht te bewaren.  

Het is uiteraard steeds mogelijk bij ons bijkomende informatie in te winnen mocht de 
vraagstelling niet duidelijk genoeg zijn.  

Algemeen 

1.Er is volgens ons nood aan een globaal energietransitieplan op Vlaams niveau.  Het is 
momenteel onduidelijk hoe dit plan zich situeert binnen de gehele energietransitie van 
Vlaanderen. Dit maakt een degelijke  beoordeling van dit plan niet mogelijk. Dit project  betreft 
immers hoofzakelijk  de energie toevoer vanuit  ‘zeewind energie’ doch er is uiteraard meer. 

Zo zijn er  diverse alternatieve energiebronnen mogelijk en zal een globaal zicht op het transport 
noodzakelijk zijn. Gaat men in Vlaanderen ook naar nieuwe energievormen zoals waterstof en 
waar zou men dit dan produceren? Dit soort vragen is belangrijk om in te schatten of het 
voorliggend project enkel de resultante is van een vroegere beslissing of de eerste stap in de 
ontwikkeling van een breder project. 
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Uiteraard dient een globaal energietransitieplan ook de behoefte, nood en evolutie van de 
energietransitie op te nemen. Op die manier zou de nood aan een lusverbinding beoordeeld 
kunnen worden.  Kan er zicht komen op eventuele connecties met het buitenland en of deze 
noodzakelijk zijn voor toevoer, doorstroming of levering van energie.  Een duidelijke transparant 
energietransitieplan kan naast een betere beoordeling van het project op zijn minst ook aanreiken 
wat er in de toekomst om en op de lijn nog zal gebeuren. 

2.Binnen het plan MER dient een apart luik opgenomen te worden met een 
landbouweffectenrapport (LER) Deze methodiek- ontwikkelt in andere projecten- levert immers 
voor een regio of onderdelen van een regio , zelfs voor een aantal bedrijven een beeld op van de 
gevolgen m.b.t. de ruimtelijke impact als op de impact m.b.t. delen van de bedrijfsvoering .  

Indien binnen de verdere planning eventueel natuurcompensatie, onteigeningen of andere harde 
ruimtelijke ingrepen aangegeven worden , kan via het LER meteen meer duidelijkheid gebracht 
worden.  

3. Binnen de verdere beoordelingen van impact dient er duidelijk gebracht te worden op welke 
omstandigheden deze beoordeling betrekking heeft.  Gezien we hier o.m met  bovengrondse 
constructies te maken hebben, die wijzigingen veroorzaken in elektro magnetische velden dienen 
steeds diverse weersomstandigheden in aanmerking genomen en onderscheiden  te worden.  Dus 
dienen alle impact analyses beoordeeld te worden op  zowel droge omstandigheden, natte 
omstandigheden, mistige omstandigheden en stormweer. Dit laatste zal extra belangrijk zijn in 
het kader van het veiligheidsrisico bij woningen en bedrijfsgebouwen. 

4. Het voorgestelde netwerk zou volgens info uit de infomarkten niet steeds op volle capaciteit 
worden ingezet. Doch binnen het MER moet het duidelijk zijn dat de effecten worden berekent 
onder diverse varianten, waarbij het netwerk op volle inzet een volwaardig onderdeel is.  

Te onderzoeken alternatieven  

Binnen een plan MER is het belangrijk dat er duidelijk afgewogen wordt hoe diverse alternatieven 
zich tot elkaar verhouden . Dit niet alleen in een eindresultante , doch ook op  een inzicht in 
diversiteit en hoegrootheid van de impact.  Dit kan immers resulteren in een diversiteit van 
uitvoeringsmethoden. 

Daarom lijken ons volgende elementen als alternatief volwaardig onderzocht te worden. 

1.De aanlanding en verbinding van het netwerk op gelijkstroom. Met als extra variant het 
ondergronds brengen van het gelijkstroomsysteem. Het is noodzakelijk om in dit alternatief een 
volledig beeld te krijgen op de impact van het ondergrondse maar ook de bovengrondse 
constructies . 

2.Ook ten zuiden van Oostende tot de Franse grens zijn er wellicht locaties die een aanlanding 
mogelijk maken. Deze locaties dienen mee opgenomen in het alternatievenonderzoek. 

3.De mogelijkheden van verschuiving van de aanlanding via een zeeverbinding dient verder 
uitgewerkt  te worden. Een aanlanding via zeekabel tot Antwerpen en aansluiting op het huidige 
netwerk dient onderzocht te worden. 

4. Het gebruik maken van andere masttypes ( bv win track) of constructies voor het volle traject of 
specifieke delen van een traject ( bv boven gebouwen of woningen) dient als bijkomend 
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alternatief onderzocht worden. Het zelfde zou van toepassing kunnen zijn bij het gebruik van 
types of specifieke materialen m.b.t. de kabels , geleiders enz.   

 

Impact op de landbouwbedrijfsvoering  

Dieren 
1.De gevolgen van  draadslachtoffers ( dode vogels) en botulisme risico’s in het bijzonder moet 
uitgewerkt en beoordeeld kunnen worden.  Dit zowel naar kwaliteitsrisico’s op de oogst zijnde 
dode vogels die machinaal tussen het oogstproduct terecht komen en verwerking van de oogst 
verhinderen of te niet doen.   

Dode vogels in contact met water vormen een risico voor botulisme. Binnen de land- en tuinbouw 
sector wordt bijzonder veel  water gerecycleerd en gebruikt. Daarom moet zowel de situaties van 
serres , agrarische gebouwen , open veldsituaties ( specifiek ook in groenten) en open 
watervoorraden dieper uitgewerkt worden op dit risico. 

2.De impact op groei , vruchtbaarheid en algemeen dierengezondheid ( ziektegevoeligheid , 
ziekteverspreiding bv vogelpest) van vee dient in kaart gebracht en beoordeelbaar gemaakt te 
worden. Dit zowel voor vee in open veld als binnen een stalomgeving. 

Gewassen 
Wat zijn de blijvende gevolgen en impactelementen voor gewassen en specifieke teelten. Dit kan 
te maken hebben met de infrastructuur aan zich, maar ook door beperking van de 
teelttechnieken of oogstmogelijkheden. Deze vragen hebben zowel betrekking op de 
hoogspanningsinfrastructuur als op de landschappelijke integratie maatregelen . 

3.Opbrengstdaling . Zijn er teelten waarbij een opbrengstdaling mag verwacht worden?  Invloed 
schaduw – meer randen, meer onkruid vorming , aanwezigheid draadslachtoffers ,beperking 
oogstmogelijkheden, wildschade risico’s. In het bijzonder de aandacht voor drupschade onder de 
lijnen zeker in natte omstandigheden en bij vriesweer.  

4.Heeft de aanwezigheid van de hoogspanning een invloed op ontwikkeling van schimmels en 
schimmelziekten. Is er een negatieve invloed op bodemleven onder en nabij de hoogspanning? 

5. Zijn er invloeden en beperkingen op het inzetten van plaaginsecten nabij hoogspanning. Deze 
milieuvriendelijke technieken nemen steeds toe en kunnen een  belangrijk argument zijn in de 
commercialisering van de producten. Is er een negatieve invloed op  de bestuiving van 
vruchtgewassen? Het gedrag van bijen en hommels in relatie tot de hoogspanning vormt hierbij 
een belangrijk gegeven. 

6.Bij ondergrondse constructie zijn er vragen m.b.t. de gevolgen van de warmteproductie van die 
leidingen m.b.t. de gewasgroei en de kans op  versnelde droogteverschijnselen.  

7.Welke gevolgen en aandachtspunten zijn er bij ondergrondse constructies ( paalfundering , 
leidingen, …) voor de (grond)waterhuishouding van een perceel . 

Productie en teeltechnieken. 
Ook binnen de land- en tuinbouw is er enorm snelle evolutie inzake productie en teelttechnieken 
aan de gang.  Hierbij zijn automatisering, gecontroleerde sturingen , robotisering en 
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waarnemingssystemen in volle ontwikkeling. Ze spelen een belangrijke rol in de kostenstructuur 
van een bedrijf.  

8.Wat is de invloed op GSSN gestuurde apparaten ? Het betreft hier zowel besturingen en 
opvolging via GPS systemen als GSM verbindingen . In het bijzonder de aandacht voor 
veldsensoren die op langdurig op een één bepaalde plaats staan om hun gegevens te delen met 
een centrale sturing. 

9.Het gebruik van drones is momenteel nog niet  breed verspreid , doch er zijn indicaties dat 
techniek binnen de landbouwsector aan belang zal toenemen. Kan deze techniek in de nabijheid 
van de masten ingezet worden? Zijn er beperkingen of meerkosten te verwachten? 

10.Het gebruik van sproeimachines en installaties is voor heel wat bedrijven een belangrijk 
element in zowel akkerbouw als tuinbouw toepassingen. Het toepassing niveau ligt zowel bij het 
gebruik voor  fyto, als bij bladbemestingstechnieken. De verstoring van de perceel indeling door 
de inplanting van een mast of mofput kan  belangrijke beperkingen  opleveren in het gebruik van 
die machines . Kunnen deze beperkingen in kaart gebracht worden ?  

11.Niet alleen bij droogte , maar algemeen zijn bij de productie van groenten en een aantal 
akkerbouwgewassen de beregeningsmogelijkheden van het gewas een belangrijk criterium voor 
het slagen van de oogst. Op heden is de meest voorkomende techniek : de beregeningshaspel 
met kanon. Hierbij worden grote volumes water hoog in de lucht geduwd als imitatie van een 
regenbui. Blijft deze techniek mogelijk onder en nabij hoogspanning ? Welke zijn de 
randvoorwaarden en mogelijkse alternatieven? 

Zijn er algemene beperkingen in het kader van beregening van gewassen nabij hoogspanning of 
boven ondergrondse constructies?  

12.Water heeft binnen de land- en tuinbouwsector vele toepassingen. De interferentie tussen 
watergebruik en elektriciteit zorgt dan voor bijkomende vragen inzake veiligheid in gebruik.  De 
vraag is dan ook zijn er veiligheidsrisico’s bij het reinigen van stallen , reinigen van 
glasconstructies enz. Kunnen deze risico’s in kaart gebracht worden en in een afwegingskader 
opgenomen worden. 

Gebouwen en materialen 
Een deel van het landbouwgebeuren vindt plaats binnen gebouwen en constructies. De diversiteit 
van de West Vlaamse landbouw zorgt ervoor dat in het zoekgebied  een veelheid van gebouwen 
en constructies aanwezig is. Sommige constructies zijn heel specifiek of bevatten specifieke 
materialen i.f.v de landbouwproductie. 

13. Wat is de impact en interferentie op zonnepanelen of installaties die op zonnepanelen 
worden aangedreven ( bv pompen). Is er extra slijtage van bv omvormers te verwachten?  

14. In de veehouderij  is de techniek van luchtwassers sterk aanwezig. Deze luchtwassers zorgen 
voor een specifieke luchtsamenstelling in de omgeving van de stal . Kan dit interfereren met de 
specifieke geladenheid van de lucht nabij hoogspanning ? 

15. Is er een impact of extra slijtage op het vele sturingsmateriaal binnen en buiten stallen en 
serres. Klimaatcomputers en verluchtingssturing is  veel voorkomende infrastructuur die bijzonder 
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gevoeligheid is en sterk afhankelijk van diverse meetunits. Kunnen deze verstoord worden ? Is er 
een snellere slijtage van het technisch materiaal ? 

16. Zowel stallen als serres ( vast of in koepelvorm) bevatten grote hoeveelheden metaal. 
Stalinrichtingen en buisverbindingen bestaan inzake duurzaamheid vaak uit inox. Is er een invloed 
op metaalmoeheid,  extra slijtage of andere gevolgen door het elektro magnetisch veld ? 

17. Bijkomende aardingen van materialen en constructies zouden noodzakelijk zijn in het kader 
van de veiligheid en preventie. Er dient duidelijkheid te komen inzake de elementen waarvoor 
aardingen noodzakelijk zijn dit zowel voor vaste installaties  als mobiele constructies ( bv 
koepelserres) en machines. 

18. Een aantal teeltbeschermingen zoals hagelnetten, wildnetten schaduwdoeken maar ook 
plastiekafdekkingen zijn heel courant. Het betreft  hier vaak lang lintvormig materiaal dat op een 
standaard manier wordt vastgelegd door de teler. Doch het opwaaien van die elementen kan 
nooit uitgesloten worden. Kan dit gevolgen/ gevaar opleveren bij toepassing onder deze 
hoogspanning ? 

19. Binnen de planzone zijn heel veel drainages aanwezig. De inplanting van ondergrondse en 
bovengrondse constructies gaan een belangrijke impact hebben op het functioneren van deze 
drainages. Welke remediërende maatregelen kunnen hiervoor uitgewerkt worden? 

Aanleg en onderhoud 
De installatie van bijkomende ondergrondse of bovengrondse infrastructuur heeft ook gevolgen 
naar een permanent onderhoud. Ook hier dienen de gevolgen onderzocht te worden en in kaart 
gebracht. 

20.Wat is de frequentie van het onderhoud en welke schade mag hierbij verwacht worden ?  

21.Hoe zal de inrichting onder de palen vorm krijgen en hoe zal hierbij onkruidontwikkeling  en 
plantenziekten voorkomen worden. 

22.Metaal constructies vereisen een onderhoud met verf.  Heeft dit een invloed op de 
voedselveiligheid ? Is er duidelijkheid naar omwonenden rond welke materialen men gebruikt en 
de mogelijkse (arbeids)risico’s 

23.Er is onduidelijkheid rond de onderhoudsvereisten van ondergrondse installaties. Dit dient 
opgelijst en omschreven te worden, teneinde de impact in kaart te brengen. 

24.Specifiek in een deel van het plangebied zijn de beschermde historisch permanente 
graslanden. Het is onduidelijk hoe men hiermee zal omgaan. Het vermijden van deze graslanden 
zou een bijzonder grote impact kunnen hebben op de structuurschade van de omliggende 
akkerlanden en de landbouwstructuur in het algemeen. Anderzijds dient duidelijkheid geschapen 
te worden m.b.t. de persoonlijke verantwoordelijkheid ( nav die bescherming ) van de gebruikers 
van die graslanden . 

25. De impact van mofputten blijft onduidelijk. Zorgt dit voor gebruiksbeperkingen van het 
omliggende terrein? Wat is de impact op de gebruiksmogelijkheden voor landbouw. 

26.. De landschappelijke integratie is momenteel niet duidelijk. Blijkbar kijkt men in dit verband 
naar de  aanleg van bijkomend groen . Ook hier zal  dus rekening gehouden  moeten worden met 
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de impact binnen een landbouwgebied.  Zeker in een intensieve groenteomgeving dienen 
bijkomende impact naar schaduw, wildschade ,waterhuishouding bekeken te worden. Anderzijds 
dient de bijkomende ruimte inname en versnippering van percelen vermeden te worden.  

Gezondheid en veiligheid 
De creatie  van een elektro magnetisch veld is een niet natuurlijk gebeuren . Kan het effect op de 
gezondheid van omwonenden  (en  onderwoners) in kaart gebracht worden . Hierbij vragen wij 
bijzondere aandacht voor hen  die binnen dit elektro magnetisch veld werken . Landbouwers en 
hun personeel zijn tijdens hun werkzaamheden wellicht langduriger en permanent aanwezig 
binnen dit elektro magnetisch veld. 

In het kader van veiligheid dient duidelijke risico kaders ( inclusief afstandsregels) opgemaakt 
m.b.t. afstanden van hoogspanningsconstructies  tot gebouwen, werkplaatsen ,gebruik machines 
en dit zoals eerder geschetst onder verschillende weersomstandigheden. 

Naast deze vragen is het noodzakelijk dat het plan-MER  duidelijke - ook  niet technische 
informatie bevat - tav een aantal  elementen. Het moet immers als burger of belanghebbende 
mogelijk zijn om, belanghebbende de informatie te kunnen begrijpen en correct te plaatsen. 

Momenteel vernemen we  onduidelijkheid m.b.t.  

 Het aantal kabels, het soort kabels ( zowel gelijkstroom als wisselstroom) van zowel 
bovengrondse en ondergrondse constructies.  

 Hierbij dient ook meer duidelijkheid te komen t.a.v. het ondergronds brengen van huidige  
( 150V) lijnen. 

 Duidelijkheid rond 6GW en de stroomsterkte die men op de lijn wil gebruiken. 
 Duidelijkheid rond het elektromagnetisch veld van de volledige lijn. Bv ook bij 

controleputten van ondergrondse constructies. 
 Warmte productie  en stralingsaspecten van de ondergrondse kabels . Dit zowel voor de 

150 kv leidingen als andere. 
 Duidelijkheid rond de erfdienstbaarheden die ontstaan door een project . 

Belangrijk in de verdere ontwikkeling van dit project zijn er uiteraard heel wat vragen naar de 
financiële consequenties. Een verdere communicatie eventueel naast het MER gebeuren in dit 
verband lijkt ons ook een taak van de initiatiefnemer te zijn. 

Het betreft hier financiële gevolgen m.b.t.: 

 Verzekeringen  

 Vergoedingen voor economische minwaarde van woningen en (bedrijfs)gebouwen. 

 Meerkosten voor verdere bedrijfsontwikkelingen ( bv extra vereisten in kader  
              van vergunningen) 

 Kosten voor lange termijn effecten. 

Binnen dit kader situeert zich ook de problematiek van de bewijslast. We vragen hierbij naar een 
omgekeerde bewijslast van de netwerkbeheerder of de initiatief nemer. Hiermee bedoelen we 
dat de bewijslast van schade door het project niet bij de burger of ondernemer dient te liggen . 
Het is aan de netwerkbeheerder te bewijzen dat de schade NIET ten gevolge van het project is. 
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Diverse van bovenstaande vragen hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen en resulteren 
wellicht in heel wat  onbekenden . We stellen dan ook voor om binnen het effectieve project een 
aantal langlopende onderzoeken  en opvolgingstrajecten op te starten . Op die manier kunnen 
betrokkenen ook effectief  begeleid worden rond de impact en remediering/ compensaties ten 
gevolgen van het project.  

 

Namens het provinciaal bestuur Boerenbond West Vlaanderen 

Joris Vande Vyvere 

Voorzitter 


