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Beste meneer / mevrouw,   

 
TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk 

voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om aan de alsmaar stijgende vraag naar elektriciteit te kunnen 

voldoen (denk bijvoorbeeld aan elektrische auto’s) én om de teruglevering van zon/wind-energie aan het net 

te kunnen regelen, werkt TenneT aan diverse uitbreidingen en verstevigingen van het elektriciteitsnet. Zo 

zorgt TenneT ervoor - dat ook in Limburg - het licht kan blijven branden.  

 

Nieuwe 150 kV-verbinding 

De 150 kilovolt-stations Born en Lutterade zijn met één bovengrondse hoogspanningsverbinding op het 150 

kV-station Maasbracht aangesloten. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor Limburg te garanderen, 

werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt. Het realiseren van een nieuwe, ondergrondse 

150 kV-kabelverbinding tussen Lutterade en Graetheide is een onderdeel van de oplossing. Als deze nieuwe 

150 kV-kabelverbinding is aangelegd en in gebruik is genomen, kunnen de bestaande bovengrondse 150 

kV-verbindingen tussen de stations Born en Lutterade en tussen Lutterade en Urmond worden afgebroken.  

 

Stand van zaken project  

De afgelopen twee jaar heeft TenneT onder andere met de gemeente Sittard-Geleen en grondeigenaren 

gewerkt aan een ontwerp voor de ligging van de ondergronds kabel, het opstellen en goedkeuren van het 

bestemmingsplan en het verrichten van diverse veldonderzoeken (denk bijvoorbeeld aan archeologie). Het 

bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Sittard-Geleen en de laatste onderzoeken en 

gesprekken met grondeigenaren worden dit jaar nog gevoerd en afgerond. De verwachting is dat we de 

eerste helft van 2023 kunnen starten met de aanleg van de nieuwe, ondergrondse kabel. Dit is wat later dan 

gepland, aangezien TenneT voor een enorme opgave staat als het gaat om de energietransitie in Nederland. 

Immers, door de toename aan energiebehoeften, maar ook de teruglevering van opgewekte energie 

(wind/zonneparken) aan ons elektriciteitsnet, heeft TenneT enorm veel projecten waarbij ook nog eens een 

tekort is aan benodigd, technisch personeel.  
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Korte film 'opgave TenneT in de energietransitie' 

Om u een beeld te geven van de opgave waar TenneT de komende jaren voor staat in de energietransitie, 

verwijzen wij u naar een korte film op de projectwebsite: www.tennet.eu/lutterade   

 

Vragen? 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en laten u weten als er meer nieuws is. Op 

www.tennet.eu/lutterade vindt u meer achtergrondinformatie over het hoogspanningsproject en de ligging 

van de nieuwe, ondergrondse kabel tussen de hoogspanningsstations Lutterade en Graetheide.  

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief? Stuur dan een e-mail naar servicecenter@tennet.eu of 

bel ons op telefoonnummer 0800 836 63 88 (gratis) of per e-mail  

 

Met vriendelijke groet,  

TenneT TSO B.V. 
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