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Oplossing in de maak voor overproductie groene stroom toch op 

het net te krijgen 

 

De regio Hoogstraten kampt sinds 2007 met het probleem dat het overschot aan groene stroom die door 
warmtekrachtkoppelingen (WKK) en windmolens werd geproduceerd, niet op het net geplaatst kon worden door 

capaciteitsproblemen. Er is nu een oplossing in de maak. 
 

De bouw van een nieuwe hoogspanningslijn door Elia langs de E19 was de meest voor de hand liggende oplossing, 

maar dat zou tijdrovend en duur zijn. Een andere mogelijkheid bestond in uitbreidingen door Eandis via 
middenspanningsleidingen vanuit  de transformatiepost in Rijkevorsel. Alleen zou dan een straatbreedte kabels 

moeten aangelegd worden, met een immens hoog warmteverlies tot gevolg. 
 

Elia, die alleen hoogspanning mag aanleggen, heeft nu een akkoord met Eandis. Die mogen voortaan ook 

hoogspanningskabels aanleggen. Zo komt er meer capaciteit zonder grote infrastructuurwerken. Tegelijk wordt de 

realisatietermijn aanzienlijk ingekort, doordat de bekabeling gebeurt in de wegbermen (ondergronds). Er zijn dus 

geen grondinnames nodig. 
 

Elia zal een nieuwe kabel van 150 kV aanleggen tussen het koppelpunt Rijkevorsel en het transformatorstation in 
Hoogstraten centrum. Vanuit het transformatorstation Hoogstraten zal Eandis vervolgens nieuwe 36 kV-kabels 

aanleggen om in een eerste instantie de bestaande windmolens aan te sluiten. Hierdoor komt op korte termijn 
(2014) de injectiecapaciteit, die nu bezet is door de windmolens, vrij voor de wachtende groenestroomprojecten in 

het noorden van Hoogstraten. 
 

De aanleg van de 150 kV-kabel door Elia tussen Hoogstraten en Rijkevorsel, zou ?13.000.000 kosten. De aanleg 

van de 36 kV-kabels door Eandis zou ?11.000.000 kosten. Deze investeringen  zullen gerealiseerd worden tegen 

medio 2014. 
 

Voor Hoogstraten is dat belangrijk, zegt schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts. (CD&V) 

"Reeds in 2007 bleek het elektriciteitsnet in regio Hoogstraten oververzadigd. Bedrijven op bedrijventerreinen of 
in agrarisch gebied kregen daardoor niet langer de mogelijkheid om groene energie te produceren omdat ze het 

overschot niet op het net kwijt konden.  Los van de problematiek op zich, verzwakte dit ook de concurrentiepositie 
van deze bedrijven, en bracht de economische leefbaarheid ervan in gevaar." 
 

 

 


