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Hoogspanningskabel-
verbinding Windpark 
Fryslân naar 
Heerenveen klaar
Windpark Fryslân, het grootste windpark in een binnenwater 
ter wereld, levert vanaf komende lente elektriciteit. De 
verbinding met hoogspanningsstation Oudehaske bij 
Heerenveen, een 55 kilometer lange ondergrondse 110 kV- 
kabel grotendeels langs de A7, is er al klaar voor. De kabels 
van het windpark en die van hoogspanningsnetbeheerder 
TenneT zijn aan elkaar gelast. Deze weken worden ze getest. 
De las (oftewel het zogenaamde ‘kroonsteentje’) tussen de 
hoogspanningskabels is een tijdelijke. 
TenneT is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw 
hoogspanningsstation ten westen van bedrijventerrein  
De Marne bij Bolsward. Met het aansluiten van bestaande en 
nieuwe kabelverbindingen op het nieuwe station ontstaat in 
2023 een extra ‘ring’ in het hoogspanningsnet in Westelijk 
Friesland. Daarmee wordt, naast de capaciteit, de 
betrouwbaarheid vergroot.

Netversterking 
Westelijk Friesland
TenneT is in Friesland en in Nederland, zowel op land 
als op zee, bezig met het versterken van het hoog-
spanningsnetwerk. Dat is vooral noodzakelijk vanwege 
de energietransitie. We maken zo samen met de 
regionale netbeheerders (zoals Liander) ons elektriciteits- 
netwerk klaar de toekomst. Hierdoor is het transport 
mogelijk van meer duurzaam opgewekte elektriciteit 
van zon- en windparken en het bereidt voor op een 
toenemende vraag naar elektriciteit. De netversterking 
is belangrijk om de duurzaam opgewekte energie van 
onder andere Windpark Fryslân via het elektriciteits-
netwerk van TenneT naar de eindgebruikers te brengen. 
Onderdelen van het project zijn verder: de (bijna 
afgeronde) aanleg van een ondergrondse 110 kV-
verbinding grotendeels langs de A7 tussen Bolsward en 
Heerenveen, de inmiddels gerealiseerde uitbreiding van 
de capaciteit van hoogspanningsstation Oudehaske 
(Heerenveen), uitbreiding van een hoogspanningsstation 
bij Leeuwarden (Louwsmeer) en de bouw van het 
nieuwe hoogspanningsstation Bolsward 110 kV.

Voortgang en planning

Zomer 2018 
Start 
locatiestudie

Januari 2019 
Informatie- 
bijeenkomsten

September 2019 
•  Voorkeurslocatie bepaald
•  Informatiebijeenkomst in 

Bolsward

21 augustus 2020 
 Terinzagelegging ontwerp  
inpassingsplan, ontwerp vergunningen  
en milieueffectrapportage (MER)

2023
Ingebruikname

December 2018 
•  Publicatie concept Notitie 

reikwijdte en detailniveau 
(NRD)

•  Terinzagelegging en 
mogelijkheid indienen 
zienswijze

April 2019
•  Vaststelling 

NRD selectie 
zoekgebieden                      

•  Informatie- 
bijeenkomsten

31 oktober 2019
Start 
landschapsateliers

5 februari 2021
Terinzagelegging definitief  
inpassingsplan, 
vergunningen en MER

2022 
Start bouw

Voortgang

Op 5 februari is het vastgestelde inpassingsplan voor het 
hoogspanningsstation Bolsward gepubliceerd. Tot en met 
vrijdag 19 maart 2021 kunt u het inpassingsplan, het besluit 
over het milieueffectrapport en de overige besluiten voor  
het project Netversterking Westelijk Friesland inzien via  
www.bureau-energieprojecten.nl en op het Gemeenteloket 
Súdwest Fryslân, Marktstraat 8 in Sneek tijdens reguliere 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen beroep instellen  
bij de Raad van State.
Het inpassingsplan en de vergunningen geven aan waarom 
het hoogspanningsstation en de nieuwe ondergrondse  
110 kV-kabel nodig zijn en waar het komt. Ook de afwegingen 
die hierbij zijn gemaakt, hoe het eruit komt te zien en wat daar 

Inpassingsplan nieuw hoogspanningsstation 
Bolsward gepubliceerd

verder bij nodig is staan hierin beschreven. Het is vastgesteld 
door de ministers van Economische zaken & Klimaat en van 
Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelatie. 
Het ontwerp inpassingsplan, het besluit over het milieu-
effectrapport en de ontwerpbesluiten (vergunningen) lagen  
van 21 augustus tot en met 2 oktober 2020 ter inzage. 
Op deze ontwerpen zijn 7 zienswijzen ingediend. De onafhan-
kelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft (positief) 
geadviseerd over het milieueffectrapport (MER). Een digitale 
samenvatting van het inpassingsplan kunt u vinden op 
www.110kvinbeeld.nl.
Voor het hoogspanningsstation en onderstation is een 
gezamenlijk landschapsplan gemaakt.
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Van Breezanddijk naar Heerenveen: 
krachttoer met  
kilometers kabel

Met de aanleg door TenneT van de hoogspannings-
kabels tussen Bolsward en Heerenveen (Oudehaske) 
en vanaf Breezanddijk naar Bolsward (door Windpark 
Fryslân) is het eerste deel van de Netversterking 
Westelijk Friesland binnenkort klaar. Een bijzondere 
prestatie, want niet alleen is sprake van de langste 
ondergrondse kabelverbinding van Nederland, ook is 
deze aangelegd in de relatief smalle strook langs de 
A7. Een groot deel is aangelegd met boringen. 
Noodgedwongen, door de vele kruisingen met weg-  
en waterinfrastructuur.

• start 2016 • aanleg vanaf 2019 • gereed maart 2021

De 32 kilometerlange 110 kV-hoogspannings-
verbinding langs de A7 tussen Bolsward en  
Heerenveen sluit aan op de kabel van Windpark 
Fryslân vanaf Breezanddijk (Afsluitdijk).
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Herstel

Netjes afwerken Bijna 2 jaar is aannemer Visser & Smit 
Hanab voor TenneT en het Windpark 

Fryslân aan het werk geweest met de aanleg van de ondergrondse 
hoogspanningsverbinding langs de A7. Hierna is begonnen met opruimen 
van werkwegen en werkterreinen. Onderdeel van het netjes afwerken is 
het herstel van gronden.

Bomen teruggeplant
Om de verbinding aan te kunnen leggen zijn 27 bomen 
gekapt. In december 2020 hebben TenneT en de gemeente 
Súdwest-Fryslân in Sneek 32 bomen teruggeplant. 
Het gaat om esdoorns, haagbeuken, populieren, berken en 
eiken in het Burgemeester Rasterhoffpark, bij sportveld Tinga, 
zwembad Splash en in een strook groen achter het 
Duizendblad.

Honey Highway
In het kader van het project Honey Highway zijn eerdere 
werkstroken ingezaaid met zaad van meerjarige wilde 
bloemen. Honey Highway is een initiatief van Windpark 
Fryslân, TenneT en de aannemers Van Oord en Visser Smit 
Hanab in samenwerking met Rijkswaterstaat. 
“Een flowerline bovenop de powerline”, zegt TenneT’s 
omgevingsmanager Scholten. “Komend voorjaar verwachten 
we daar een kleurrijk bloemenparadijs.” 

Liander ‘onderstation’ 
naast nieuw TenneT 
hoogspanningsstation 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven gaat 
regionaal netbeheerder Liander naast het nieuwe 
hoogspanningsstation van TenneT een onderstation 
bouwen. Een onderstation zorgt voor het omzetten van 
hoogspanning naar middenspanning en het plaatselijke 
netwerk. Liander vraagt zelf de vergunningen aan om 
het onderstation te kunnen bouwen. Ook is er een 
aanpassing nodig in het bestemmingsplan. 
Het ontwerp bestemmingsplan is bijna klaar en wordt 
dit voorjaar in procedure gebracht door de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Liander informeert de directe 
omgeving nog met een brief. In maart organiseert zij 
een digitale informatieavond voor omwonenden en 
geïnteresseerden. Liander informeert u daar nog over.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden langs
de A7 www.tennet.eu/marnezijl-oudehaske.
Over de plannen voor het station, zie www.tennet.eu/
westelijkfriesland.


