
Blind sturen op de spanning 
in de onderwereld

De onderwereld  
van kabels en 

leidingen



Case 
Noordwolde
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1 Spanning veel te laag , locale productie  om ondersteuning vragen 
2 Spanning te laag  , reactieve energie toevoegen om locale spannings problemen op te lossen
3 Spanning binnen normale band breedte 
4 Spanning hoog , reactieve energie van het net nemen om de locale spanning te verlagen 
5 Spanning  veel te hoog , reactieve energie nemen , maar ook productie limiteren 
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Spanningen bij normaal bedrijf en Q regeling
U rail tussen 10.6 en 10.4kV



Zon op infra 

Het probleem
Te hoge en te lage spanningen

Deel oplossing
Blindtroom + vermogens reductie

indien nodig

50% reductie (van Ppiek) = max 10% verlies

1.4 meer schakelingen
2* meer onderhoud aan trafo’s



Veld test Noordwolde

+ - Q afhankelijk van spanning -P afhankelijk van spanning (bij storing)+

U te laag

U te hoog
U te hoog

1.4 meer schakelingen 2* 
meer onderhoud aan trafo’s



Slimmer mogen aansluiten
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p verlies is 20y* 24*365* 0.0852MW * 40€/MWh = 597k€
extrkabel = 2*1500*120€                               = +360k€

alternatief 
p verlies is 20y* 24*365* 0.0588MW * 40€/MWh = 412k€
 extrastation                                         =+100k€ 

verschil(20y) = (597- 412) + (360-100*(1.04^20))  = 750k€

34/20MW

5MW

Netb klant1       klant2
597k€

720k€        720k€
2______________________
412k€
460k€       360k€        360k€    



Wat levert het op

We kunnen bijna 2* zoveel zon faciliteren ( regio marnezijl)
10% van de opgewekte PV-kwh gaat op aan extra netverliezen



Hoe verder

• Vraag aan de zaal ?

• vinden ze dit zinvol

• gezamelijk regulering mogelijk maken

• Wie zou dit kiezen als alternatief tussen een
vaste curtailment , of niet aansluiten ??

•



?? Hoe 
vaak

??   Minder als 10h per jaar 
met 10 min gemiddelden 



3 situaties

ongestoord

Met kabel 
storing

Storing met q en P 
ondersteuning


