
Werken aan  
hoogspanning

Vernieuwing van hoogspanningsstation 
Maasbracht In Nederland staan bijna 400 hoogspanningsstations, ook 

wel transformatorstations genoemd. Maar wat doen zij nu 
precies? Transformatorstations zijn knooppunten in onze elektriciteits-
voorziening. Ze hebben een belangrijke functie in het transport en de 
distributie van energie naar gebruikers. 

Wat is een transformatorstation?
In een transformatorstation wordt hoogspanning (110 kV, 
150 kV, 220 kV en 380 kV) omgezet naar midden- 
spanning (10 kV, 20 kV en 50 kV). Het omzetten van 
elektriciteit naar een lager spanningsniveau is nodig voor 
de juiste hoeveelheid stroom uit ieders stopcontact.  
Er zijn verschillende soorten transformatorstations. De 
naam transformatorstation wordt gebruikt voor zowel 
grote hoogspanningsstations, maar ook voor de kleinere 
gebouwen in woonwijken. De twee huidige transformator-
stations (het 150 kV station en het 380 kV station) aan de 
Linnerweg in Maasbracht, vormen samen een relatief 
groot station. 

We kunnen ons hoogspanningsnet vergelijken met het 
wegennet. Er zijn autosnelwegen, om grote afstanden te 
overbruggen, provinciale wegen voor kortere afstanden 
en lokale wegen om van huis naar huis te gaan. Al deze 
wegen en straten zijn via kruisingen en op- en afritten met 
elkaar verbonden. De hoogspanningslijnen van onder 
andere 150 kV en 380 kV, vormen de snelwegen van het 
hoogspanningsnet. TenneT is beheerder en eigenaar van 
dit hoogspanningsnetwerk in Nederland. Enexis is één 
van de beheerders en eigenaren van het midden- en 
laagspanningsnet, ook in Maasbracht. Bij het transport 
van elektriciteit geldt: hoe hoger de spanning, hoe 
geringer het energieverlies. Om elektriciteit efficiënt te 
transporteren over grote afstanden wordt deze dus - van 
de plaats van opwekking - naar een zo hoog mogelijke 
spanning getransformeerd. Dat gebeurt met transfor- 
matoren. Voor iedere afstand de juiste verbinding. 
Na het landelijk transportnet gaat de elektriciteit naar het 
regionale transportnet, dat een spanning heeft van onder 
andere 150 kV of 110 kV. Dat net is vergelijkbaar met het 
provinciale wegennet: het zorgt voor de verdeling van 
energie in de regio. Vervolgens gaat de elektriciteit via het 
distributienet met een spanning van 10 kV, 20 kV en 50 kV, 
met ondergrondse kabels, naar de steden en dorpen.  
Dit is vergelijkbaar met het lokale wegennet. Nadat de 
elektriciteit in dit lokale net nog een keer is getransfor-
meerd, wordt deze in het stopcontact aangeboden met 
een spanning van 230 volt of 400 volt.



 
Wat gaat er gebeuren bij transformatorstation 
Maasbracht én Waarom?
Maasbracht heeft zowel een 380 kV-hoogspannings- 
station (aan de noordzijde van de Linnerweg) als een  
150 kV-hoogspanningsstation (aan de zuidzijde van de 
Linnerweg). Het 380 kV-station wordt vernieuwd omdat 
deze verouderd is en om aan de toegenomen elektrici-
teitsvraag in Limburg te blijven voldoen (denk aan zon/
windparken, toename elektrische auto’s en fietsen etc). 
Om het 380 kV station te kunnen vernieuwen, brengt 
TenneT enkele bestaande bovengrondse hoogspannings-
verbindingen (aan de oostzijde van het station), onder de 
grond. Dit heet ‘verkabeling’. Op deze manier maken we 
ruimte om het 380 kV-hoogspanningsstation te kunnen 

Transformatoren
De transformatoren vormen het hart van een 
station. In een transformator wordt de elektrische 
spanning veranderd zodat elektriciteitsnetten en 
verbindingen met verschillende netspanningen aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden. 
Transformatoren zijn echt zwaargewichten: een 
150/20 kV-transformator in bedrijf weegt tussen de 
100 en 150 ton, afhankelijk van het type.  
Bij het transformatorstation Maasbracht wordt de 
150 kV-hoogspanning van TenneT omgezet naar  
10 kV-middenspanning van Enexis.

vernieuwen. Om deze kabels aan te sluiten, breiden we 
het 150 kV-hoogspanningsstation aan de zuidzijde van 
de Linnerweg uit met vijf kabelvelden.



Hoe gaat het vernieuwde hoogspanningsstation 
Maasbracht eruitzien?
Bij het bouwen of uitbreiden van een hoogspannings- 
station wordt gekozen voor één van twee beschikbare 
typen (of een combinatie van beide): 
• een AIS-station (Air Insulated Switchgear) of
• een GIS-station (Gas Insulated Switchgear).

De twee typen verschillen van elkaar op diverse onderde-
len. Denk hierbij o.a. aan het uiterlijk en de omvang van 
de benodigde ruimte. Waar bij een AIS-station vrijwel alle 
onderdelen in de openlucht zijn aangebracht en dus ook 
van buiten het station zichtbaar zijn, zijn de hoogspan-
ningsvelden bij een GIS-installatie ondergebracht in een 
gebouw. Een ander verschil is de manier van isoleren. 

in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op 
het terrein in Maasbracht en neemt minder ruimte in dan 
wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht 
zouden staan. Buiten dit gebouw staan verder nog de 
transformatoren. Alle portalen waarop de hoogspannings-
lijnen zijn aangesloten, blijven staan. 
Een architect verzorgt het schetsontwerp van het station, 
zodat dit aansluit bij de omgeving. In het gebouw van 
TenneT zijn ook verschillende centrale functies onder-
gebracht, zoals de koppeling met het landelijk telecom-
municatienetwerk, de beveiligingssystemen voor het 
hoogspanningsstation en de installaties die alle meet- 
gegevens doorgeven aan het bedrijfsvoeringscentrum van 
TenneT in Arnhem. Vanuit het bedrijfsvoeringscentrum 
worden alle hoogspanningsstations bestuurd en bewaakt.

Een AIS gebruikt de buitenlucht als isolatiemateriaal. Bij een 
GIS wordt veelal SF6-gas (zwavelhexa-fluoride) gebruikt 
om de verschillende installatieonderdelen te isoleren. Maar 
leveranciers zijn ook al bezig met de ontwikkeling van 
installaties met alternatieve gassen met een lager broei-
kaseffect. Vanwege deze andere wijze van isolatie is een 
GIS compacter dan een AIS. Er is daarom minder ruimte 
nodig voor een GIS dan voor een AIS. Gelet op de ver- 
nieuwing van het station in Maasbracht én de benodigde, 
technische mankracht om het station aan te passen, 
heeft TenneT gekozen voor een GIS-station. Hierbij loopt 
een (markt)onderzoek naar een verantwoorde inzet van 
alternatieve gassen. De hoogspanningsvelden worden 
dus ondergebracht in een gebouw. Het gebouw sluit dan 

Slimme inrichting hoogspanningsstation
Een transformatorstation kan er op het eerste gezicht 
groot en onoverzichtelijk uitzien. Het heeft echter een 
slimme inrichting, met het oog op de functies van de 
verschillende onderdelen. Er zit logica in de opbouw 
waarom een transformatorstation een relatief groot
oppervlak in beslag neemt. Op deze manier kan onder-
houd en reparatie plaatsvinden zonder dat we de  
elektriciteit van het station uit te hoeven schakelen. 
Daarnaast nemen ook de kabels onder de grond ruimte 
in beslag. Het terrein waar de GIS en de transformatoren 
op komen is nu nog agrarische grond, daar staat nu nog 
geen hekwerk omheen. 
Hoe het vernieuwde hoogspanningsstation eruit komt  
te zien, is duidelijk te zien in de animatiefilm op de 
projectwebsite: www.tennet.eu/maasbracht.

Geluidshinder en landschappelijke inpassing 
De transformatoren van het hoogspanningsstation 
worden in geluidshuizen geplaatst. Dit is een geluid- 
beperkende maatregel om het geluid wat door de 
transformatoren gemaakt wordt te reduceren en geluids-
hinder te beperken. 
TenneT zal ervoor zorgen om het vernieuwde station 
goed in het landschap te laten passen. Zo zal er met de 
gemeente en met omwonenden overlegd worden om met 
elkaar tot een landschappelijk inpassingsplan te komen. 
In de toekomst zal hier een aparte bijeenkomst voor 
worden georganiseerd. 



Planning & Proces
De renovatiewerkzaamheden van het 380 kV-hoog- 
spanningsstation Maasbracht, de uitbreiding van het 
bestaande 150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht  
én de nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding 
kunnen binnen de vigerende bestemmingsplannen 
worden uitgevoerd. Daardoor kunnen de werkzaamheden 
na het verkrijgen van de betreffende vergunningen 
starten. Ook zijn diverse ontwerpen van het uit te breiden  
380 kV-station gemaakt en voorgesteld. In het najaar  
van 2021 heeft het Ministerie van Economische Zaken 
goedkeuring gegeven op de plannen en het budget. 

Wanneer wordt er gestart en is het klaar?
TenneT streeft ernaar om in het tweede kwartaal van 
2022 allereerst te starten met het onder de grond  
brengen van een aantal bovengrondse hoogspannings-
verbindingen, om ruimte te maken voor de GIS. Nadat de 
kabels zijn aangelegd en aangesloten, zal er een aantal 

Meer informatie
Projectwebsite www.tennet.eu/maasbracht
Email  projectcommunicatie@tennet.eu 
Telefoon  0800 836 63 88 
   (klantenservice, gratis)

hoogspanningsmasten worden verwijderd die nu vanaf 
het 150 kV- station langs het 380 kV-station staan. 
Maar voordat daadwerkelijk gestart kan worden vinden er 
eerst nog voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk 
aan veldonderzoeken naar archeologie en niet gesprongen 
explosieven. Deze onderzoeken zijn al bijna afgerond 
(december 2021). De werkzaamheden voor de vervanging 
van het 150 kV-hoogspanningsstation vinden plaats van 
voorjaar 2022 t/m najaar 2023. De werkzaamheden voor 
het 380 kV-station starten voorjaar 2024 en zullen t/m 
2028 duren. Het project bestaat uit twee fases: 

Fase A (voorjaar 2022 – najaar 2023): 
In deze fase past TenneT het 150 kV-station aan en 
worden de 150 kV-hoogspanningslijnen aan de oostzijde 
van het huidige 380 kV-station, ondergronds gebracht. 
Daarnaast halen wij op die plaats circa 9 hoogspannings-
masten weg. In deze fase worden de voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd om met Fase-B van start te 
kunnen gaan.

Fase B (voorjaar 2024 – 2028): 
In deze fase zal het bestaande 380 kV-hoogspannings-
station worden gerenoveerd en omgebouwd naar een 
nieuw GIS-station.


