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N2 installatie operationeel

Hier wordt straks stikstof uit de lucht gehaald en 
vermengd met het hoogcalorische buitenlandse gas. 
Zo krijgt het dezelfde samenstelling als Groningengas 
en is het geschikt voor huishoudens en bedrijven.
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Stikstofinstallatie  Zuidbroek

Om op korte termijn de afhankelijkheid van Gronin-
gengas te verminderen zal Nederland meer gas moeten 
importeren vanuit het buitenland. Dit gas heeft echter 
een andere samenstelling.

Gasunie bouwt daarom een nieuwe 
stikstofinstallatie bij het Groningse 
Zuidbroek naast de bestaande stik-
stofinstallatie.

Buitenlands gas

Buitenlands gas

Groningen gasveld

Het kabinet heeft besloten de gaswinning in Groningen de komende jaren 
stapsgewijs af te bouwen. Al in 2022 moet de productie van Groningengas 
teruggebracht zijn tot onder het niveau van 12 miljard kuub per jaar.
In 2030 moet de gaswinning volledig zijn beëindigd.

De nieuwe stikstofinstallatie, die in 2022 in 
gebruik genomen wordt, maakt een reductie 
van ongeveer 7 miljard kuub Groningengas per 
jaar mogelijk.
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Kerngetallen
oppervlakte terrein:
stikstofproductie: 
pseudo Groningengasproductie:

12 ha
180.000 m3/uur
7.000.000.000 m3

Operationele drukken:
omgevingslucht afkoelen en compressie stikstof naar 10 bar
compressie stikstof naar 71 bar voor productie pseudo Groningengas
compressie stikstof naar 171 bar voor injectie in bestaande stikstofberging bij Heiligerlee
operationele druk H-gas en G-gas leidingen 66 bar

destillatietorens

Nu In 2022

Bestaande stikstofinstallatie

Nieuwe stikstofinstallatie

Projectplanning
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Bouw N2 installatie
Bouwrijp maken +
aanleg weg

Pseudo-Groningengas

Groningengas

Bestaande stikstofleiding
naar ondergrondse berging N2

Hoogcalorisch gas

Nieuwe N2 installatie

Bestaande stikstofopslag



Hoogspanningsstation

Stikstof installatie

Zuidbroek
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Onder (waterwegen) wordt de kabel aangelegd met gestuurde boringen en persing. Hierbij wordt eerst een 

mantelbuis onder de betreffende waterweg aangelegd, waarna de kabels door de buis worden getrokken.

De aanleg van de 110 kV-hoogspanningsverbinding start juli 2019. Einde 2019/begin 2020 liggen de kabels in de 

grond. De aansluiting op het hoogspanningsstation wordt gerealiseerd in de loop van 2020. De kabelverbin-

ding is ruim op tijd klaar voor de ingebruikname van de stikstof-installatie.

Telefoon: (0800) 836 63 88 (gratis), e-mail: servicecenter@tennet.eu. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden 

ontleend. Op onze projectwebsite kunt u altijd de actuele stand van zaken vinden: www.tennet.eu

De 8,5 kilometer lange kabelverbin-

ding wordt ondergronds aangelegd. 

De kabel wordt grotendeels met 

behulp van een open sleuf aangelegd, 

waarbij de werkzaamheden in de 

vorm van een ritssluiting worden 

uitgevoerd. Als een stuk kabel gelegd 

is, wordt de sleuf gelijk gedicht. Zo 

blijft de grond zo kort mogelijk 

openliggen.

Aanleg

TenneT is de landelijke hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en een deel van Duits-

land. Bij elkaar beheert TenneT ruim 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen.

TenneT

Informatie

Projectplanning

Voor het productieproces van de stikstofinstallatie is energie nodig. De 
installatie van de Gasunie krijgt daarom een 110 kV aansluiting met het 
TenneT-hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot in Meeden.

Aansluiten op elektriciteitsnet


