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Duitse netbeheerder 50Hertz (Elia groep) tekent
MoU met Belgisch windbedrijf Parkwind voor
bouw transformatorstation in Baltische zee
De Duitse dochteronderneming van netbeheerder Elia, 50Hertz, heeft een Memorandum of Understanding
(MoU) ondertekend met het Belgische Parkwind om het nieuw windpark in de Baltische zee, Arcadis Oost 1,
efficiënter aan te sluiten op het Duitse hoogspanningsnet. Parkwind en 50Hertz gaan hiervoor samen een
offshore transformatorplatform bouwen in de Baltische zee. Het is het eerste project van Parkwind in Duitsland.

Het windpark Arcadis Oost 1 komt in de Duitse Baltische zee (247 MW) en zal groene stroom produceren voor het
jaarverbruik van meer dan 290.000 gezinnen. Het project is gevestigd op 19 km ten noordoosten van het eiland
Rüngen.

Om het windpark efficiënt aan te sluiten op het Duitse hoogspanningsnet is een Memorandum of Understanding ondertekend met netbeheerder 50Hertz. In de overeenkomst worden de details vastgelegd over de ontwikkeling, bouw
en uitbating van een gezamenlijk offshore platform. Dit nieuwe platform moet de stroom op een efficiënte en veilige
manier gebundeld vanop zee aan land brengen. Het transformatorstation zal de stroom van de windturbines (33kV)
transformeren naar 220 KV en via een onderzeese kabel aan land brengen naar het hoogspanningsstation van
50Hertz in Lubmin. Het platform zal gezamenlijk beheerd worden.

Door deze intensieve samenwerking zorgen we ervoor dat we dit project zo efficiënt
mogelijk kunnen realiseren. Door de bouw van het platform beperken we bovendien
de impact op het milieu en de omgeving.
Dr. Henrich Quick, hoofd offshore projecten 50Hertz

Hoewel dit voor Parkwind het eerste project in Duitsland is, werkt de onderneming al samen met Elia groep in België.
Zo zal Elia de stroom van het nieuwe windpark Northwester 2 (219 MW) in 2020 aan land brengen via het nieuwe
Modular Offshore Grid. Het windpark zal hiervoor verbonden worden met het zogenaamde ‘Stopcontact op de Noordzee’ dat deze maand officieel in gebruik werd genomen. Het schakelplatform situeert zich op 40 km van de Belgische
kust en bundelt de exportkabels van 4 windparken in de Belgische Noordzee voor transport naar het vasteland
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Na onze succesvolle samenwerking met Elia voor offshore projecten in België, zijn
we fier om onze ervaring en expertise te gebruiken om het project in de Baltische zee
met 50Hertz tot een succes te maken.
François Van Leeuw, CEO Parkwind

Meer informatie over het project vindt u hier:
https://www.50hertz.com/de/Netz/Netzentwicklung/ProjekteaufSee/Ostwind2
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Over Elia groep
Een europese top 5 speler

In het belang van de samenleving
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Meer informatie: eliagroup.eu
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