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Werken aan
hoogspanning
Nieuw transformatorstation  
De Weel Het nieuwe 

station is op  
20 december 2019 

in bedrijf 
gegaan!
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Voorwoord

We zijn in bedrijf!
In februari is het dichtbijgelegen Liander-
regelstation Heerhugowaard-Noord ook op 
De Weel aangesloten. Hier zijn we trots op!

We waren druk doende met het organiseren van een feestelijke 

opening in mei. Hierbij wilden we u de mogelijkheid geven om 

een kijkje te nemen binnen de hekken van het station. Helaas  

is het door de coronamaatregelen op dit moment niet mogelijk 

de opening op een verantwoorde manier te organiseren. Zodra 

duidelijk is wanneer dit wel weer mogelijk is, pakken we de 

organisatie weer op. Tegen die tijd ontvangt u hiervoor natuurlijk 

een uitnodiging.

In deze nieuwsbrief informeren we u over de werkzaamheden, 

die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en over de 

allerlaatste zaken, die nog moeten gebeuren om alles af te ron-

den. We stellen een tweetal mensen voor, die verantwoordelijk 

zijn voor de installaties, nu het station in bedrijf is. Ook geven 

we een kleine doorkijk naar de toekomst.

Dit is de laatste nieuwsbrief over de bouw van het hoog- 

spanningsstation De Weel. Als er nieuws is over andere werk-

zaamheden van Liander of TenneT rondom het station ontvangt 

u weer een nieuwsbrief. De BouwApp is nog tot en met juni in 

de lucht. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen 

of opmerkingen dan kunt u bij ons terecht per telefoon (0800) 

836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu.
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Na een succesvolle testfase is eind 2019 
het station in bedrijf gegaan. Dat betekent 
dat het hoogspanningsstation voldoet aan 
alle veiligheidseisen en dat het nu onderdeel 
is van de elektriciteitsnetwerken van de 
beide netbeheerders TenneT en Liander. 
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Verloop werkzaamheden
Afgelopen periode (november 2019 - maart 2020)
Er wordt hard gewerkt aan de afrondende bouwwerkzaamheden 

aan en rondom het transformatorstation. In november en december 

is er getest tussen de TenneT en Liander systemen. De hoog-

spanning (TenneT) en middenspanning (Liander) moeten goed 

met elkaar ‘communiceren’. Die testen zijn goed gegaan. 

Op 20 december is het hele station in bedrijf gegaan. 

In deze periode zijn de werkzaamheden aan het Centraal Diensten 

Gebouw (CDG) afgerond, waarbij de laatste netwerk- en data-

aansluitingen zijn gemaakt. Hierdoor kan de koppeling gemaakt 

worden met het landelijk netbeheerders-telecommunicatienet-

werk en worden de meet- en regelwaarden doorgegeven aan de 

landelijke bedrijfsvoeringscentra van TenneT en Liander. 

Ook is de bestrating op het station aangebracht, zijn lantaarn-

palen voor de verlichting geplaatst en is gestart met de verdere 

aanleg van de grondlichamen (oftewel aardewallen) rondom het 

station heen, voor de landschappelijke inpassing. 

In januari is de sloot, parallel aan de provinciale weg gegraven.  

Deze sloot is nodig als watercompensatie.  Door de komst van 

het station neemt de hoeveelheid verharding toe. Hierdoor kan er 

minder regenwater worden opgenomen in de bodem. Dit moet 

gecompenseerd worden en voor dit project wordt dit gedaan 

door te zorgen voor meer oppervlaktewater. 

Daarnaast zijn de laadpalen voor de auto’s van het personeel op 

het station geplaatst en aangesloten. Het grootste deel van de 

werkzaamheden is nu klaar. Daarom zijn in januari alle bouwketen 

van het terrein gehaald. 

In februari is het Liander regelstation Heerhugowaard-Noord aan-

gesloten op transformatorstation De Weel. Hiermee is er binnen 

twee maanden ná in bedrijf name van station De Weel al belas-

ting aangesloten. Ook is in februari gestart met het aanbrengen 

van beplanting bij omwonenden die daarvoor in aanmerking 

komen.

Komende periode (april – juni 2020)
De landschappelijke inpassing had al klaar moeten zijn, maar 

vanwege de zéér natte winter wordt de beplanting op de grond-

wal rondom het station pas in het 2e kwartaal van 2020 aange-

bracht. Dit geldt ook voor de toegangsweg. In juni wordt als 

laatste het hekwerk rondom het hoogspanningsstation geplaatst.



4

Even voorstellen

Graag stellen we OIV-ers (Operationeel Installatie Verantwoordelijke) van TenneT en Liander 
voor. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische installaties op het station, nu het station in 
bedrijf is.

Hilco Zijerveld
Even voorstellen
Mijn naam is Hilco Zijerveld, ik heb een zoontje van 2,5 jaar. Ik 

ben een echte Noord-Hollander en woon al jaren met veel plezier 

in Andijk. Naast mijn werk bij TenneT ben ik graag buiten. Ik kan 

enorm genieten van de mooie natuur in mijn woonomgeving. 

Daarnaast probeer ik energiebewust en duurzaam te leven. 

Werken bij TenneT
Ik werk sinds vorig jaar, 2019, bij TenneT. Daarvoor werkte ik bij 

Qirion, een bedrijf dat veel werk voor TenneT doet. Ik ken het 

bedrijf dus al wel goed. TenneT is een mooi gedreven bedrijf met 

heel veel kennis en specialisten, die dagelijks zorgen voor een 

betrouwbaar hoogspanningsnet. Ik vind het fijn om een bijdrage 

te kunnen leveren aan de energietransitie en de betrouwbaarheid 

van ons energienet, waar we allemaal dagelijks gebruik van 

maken.

Werken voor station De Weel nu het in bedrijf is
Ik ben in de tweede helft van vorig jaar betrokken geraakt bij het 

hoogspanningsstation De Weel. Eind vorig jaar heb ik, samen 

met de andere betrokken collega’s, het nieuwe station ‘in-bedrijf’ 

genomen; we hebben het ‘aangezet’.

Het zijn altijd spannende momenten om iets voor het eerst onder 

spanning te zetten en het een onderdeel te laten zijn van het lan-

delijke hoogspanningsnet. Dat is gelukkig allemaal goed verlopen! 

Toen ik er voor de eerste keer was, was het station heel nat en 

modderig. Inmiddels ligt de bestrating erin en zijn we bijna klaar. 

Met dit nieuwe station zijn we weer beter voorbereid op de 

toekomst. 

Wens voor de omgeving
De komende periode zijn Liander en TenneT nog aan het werk in 

de omgeving. Ik hoop dat deze werkzaamheden vlot verlopen en 

dat het station de regio van stroom kan voorzien.  

” Ik vind het fijn om 
een bijdrage te 
kunnen leveren aan 
de energietransitie  
en de betrouwbaarheid 
van ons energienet, 
waar we allemaal 
dagelijks gebruik van 
maken.”

Mensen achter de bouw
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Harry Zwart
Even kort voorstellen
Mijn naam is Harry Zwart. Ik woon aan de rand van het dorpje 

Wieringerwerf in de Kop van Noord-Holland. Vanuit mijn huis heb 

ik een schitterend uitzicht op de uitgestrekte akkers, boerderijen 

en polderwegen. Ik ben trotse vader van drie, inmiddels 

volwassen en zelfstandige, kinderen. Volleybal is een sport waar 

ik mijn energie in kwijt kan. Opladen doe ik in de natuur en ik 

geniet dan van de grootse omgeving. Of ik ga door mijn knieën 

om mij te verbazen over de wonderlijke details van de 

micro-natuur.

Werken bij Liander
Alweer zo’n 40 jaar werk ik bij Liander (en zijn voorgangers).  

Het grootste deel daarvan in de hoogspanningsomgeving. Sinds 

vier jaar ben ik Operationeel Installatie Verantwoordelijke (OIV). 

Een belangrijk onderdeel van mijn rol als OIV is de verantwoorde-

lijkheid voor de installatieveiligheid en –beschikbaarheid.  

Klanten van Liander moeten met de hoogst mogelijke veiligheid 

en continuïteit kunnen beschikken over energie. Daarom 

proberen we geplande en ongeplande energie-onderbrekingen 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ook ben ik Operationeel Beheerder van een aantal hoog-

spanningsstations in Noord-Holland. Nadat een nieuw station in 

bedrijf is gegaan komen we in de instandhoudingsfase. Dan gaan 

we het beheren, onderhouden en als het zich voordoet, storingen 

oplossen. Qirion is daar als service provider een belangrijke 

partner in voor Liander. Daar heb ik in mijn rol dan ook veel 

contacten mee.

Werken voor station De Weel, nu het in bedrijf is
Al vanaf de kick-off van het project De Weel heeft het projectteam 

mij betrokken. Het team hield mij op de hoogte van de 

vorderingen, ontwikkelingen en ontwerp- of omgevingsissues. 

Nadat de bouw van het station in de eindfase kwam hebben we 

gezamenlijk de gebruikerstesten uitgevoerd. Ten slotte hebben 

we de installaties en transformatoren in bedrijf genomen. 

Nu zal nog een oplevertraject volgen. Hiermee worden de puntjes 

op de i gezet. Er is een mooie (project) prestatie geleverd met de 

bouw van dit nieuwe onderstation. Ik heb het volste vertrouwen in 

de volgende levensfase van transformatorstation De Weel. 

Namelijk, jarenlang zorgen voor een ongestoorde energie-

voorziening voor de regio. 

Wens voor de omgeving
Op 1 oktober 2018 zijn de (bouw)activiteiten voor project De 

Weel gestart. Dit heeft impact gehad op de omgeving en wellicht 

ook voor enige overlast gezorgd. Ik heb gezien dat het project-

team hier nadrukkelijk aandacht voor heeft gehad. 

Het onderstation is in functie. Natuurlijk zullen er af en toe 

werkzaamheden zijn voor onderhoud en dergelijke. Ik wens dat 

Liander en omwonenden elkaar in een goede relatie (goede buur) 

blijven vinden.

” Er is een mooie (project)  
prestatie geleverd met de bouw  
van dit nieuwe onderstation.”
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Uitbreiding en aanpassing van het net

Doorkijk naar de toekomst
Er wordt steeds meer (duurzame) energie opgewekt en gebruikt. Die energie moet 
vervolgens ook vervoerd worden. Daarom moet het elektriciteitsnet versterkt en 
uitgebreid worden. Ook de komst van datacentra in de regio vraagt om uitbreiding en 
aanpassing van het net. Er worden een aantal extra ondergrondse kabelverbindingen 
aangelegd. De onderstaande uitbreidingen zijn op dit moment voorzien.

150 kV-verbindingen
Extra kabelverbinding tussen Oterleek en De Weel
Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen 

hoogspanningsstations Oterleek en De Weel. Deze verbinding is 

extra. De bestaande verbinding met hoogspanningsmasten 

blijven dus ook bestaan. Het tracé is 14,2 kilometer lang. In het 

Provinciaal Inpassingsplan uit 2018 - een bestemmingsplan op 

provinciaal niveau - is dit voorkeurstracé al uitgewerkt.  Dit tracé is 

zorgvuldig gekozen, op basis van een aantal criteria. Zo is onder 

andere gekeken naar de technische haalbaarheid, de relatie tot 

de omgeving, milieuaspecten en de kosten. TenneT is met de 

grondeigenaren en andere belanghebbenden in gesprek over de 

exacte invulling van het tracé. 

In het voorjaar van 2020 worden verschillende onderzoeken 

gedaan, zoals bodem-, flora- en faunaonderzoek. 

Deze onderzoeken zijn nodig voor de voorbereiding van de  

vergunningaanvragen. Eind 2020 is gepland om de vergunningen 

in te dienen, om zo begin 2021 te kunnen starten met de werk- 

zaamheden. 

Nieuwe kabelverbinding tussen Middenmeer 
en De Weel
Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding 

tussen de hoogspanningsstations Middenmeer en De Weel. 

De verbinding is 14 kilometer lang en het tracé is eveneens al in 

het Provinciale Inpassingsplan uit 2018 uitgewerkt. 

Er wordt de komende maanden contact opgenomen met de 

grondeigenaren. De start van de uitvoering is eind 2021 gepland. 

De twee projecten volgen elkaar in de tijd. Het eerste deel van de 

kabels, vanaf station De Weel, wordt gelijktijdig aangelegd, om zo 

de overlast voor de grondeigenaren zoveel mogelijk te beperken. 

20 kV-verbindingen
Vanuit station De Weel worden een groot aantal 20 kV-kabels 

naar andere schakel- of transformatorstations aangelegd. Vanuit 

deze stations wordt de verdere distributie van de laagspanning 

gedaan. Het eerste 20 kV-tracé loopt vanaf station De Weel naar 

Niedorp, waar de nieuwe kabels op al bestaande kabels worden 

aangesloten. Deze verbindingen zijn al aangelegd en aangesloten 

op het netwerk.

Een tweede kabeltracé is de 20 kV-verbinding vanaf station De 

Weel naar Schagen om de belasting van het bestaande 

elektriciteitsnet in de regio te verlagen. Bij deze verbinding leggen 

we een aantal extra kabels aan, die het nieuwe distributienet in de 

omgeving van Petten en de Energy and Health Center Campus 

gaan voeden. Voor deze verbinding wordt nu aan het ontwerp van 

het tracé gewerkt. 

Om te voorkomen dat we meerdere malen op dezelfde plaats aan 

het werk moeten, nemen we deze kabels tot voorbij de Hartweg 

alvast mee met de aanleg van de verbinding richting Schagen. 

Ondergronds gaan we de Rijdersstraat kruisen door middel van 

gestuurde boringen. De planning is dat de aanleg van deze 

verbindingen start met de aanleg in 2021.
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Inbedrijfname 

Transformatorstation 
De Weel
De inbedrijfname van transformatorstation De Weel was eind 

2019 een feit. Begin februari is de eerste 20 kV-installatie 

aangesloten op station De Weel. De 20 kV-installatie is eigenlijk 

de stekkerdoos van de middenspanningskabels, die de 

verdeelstations in de wijk en de grotere bedrijven voeden met 

elektriciteit. 

De planvorming voor het station heeft ongeveer acht jaar 

geduurd. In deze periode is veel veranderd, de energietransitie is 

inmiddels in volle gang. Bij eerste plannen voor De Weel, was 

de energietransitie nog niet op stoom. Waar we enkele jaren 

geleden nog overtuigd waren van de capaciteit, die we nu 

hebben gerealiseerd, weten we vandaag de dag, dat de 

gebouwde capaciteit niet voldoende is voor de nabije toekomst. 

We zullen daarom, sneller dan gedacht, beginnen met de 

planvorming voor de volgende fase van station De Weel. De 

volgende fase houdt in dat wij één extra transformator plaatsen. 

Daarvoor bouwen wij een box, een zogenaamde transformatorcel 

(zie foto hieronder), zoals dat ook voor de bestaande 

transformatoren is gedaan. Dit gebeurt binnen het bestaande 

terrein van het huidige station. 

Voor het plaatsen van de transformator en de bouw van de box 

op het station is een omgevingsvergunning nodig en/of een 

wijziging van het bestemmingsplan. In het kader daarvan doen we 

het nodige aan onderzoek, zoals geluidsonderzoek. Over de 

aanvraag en de ontwikkeling van de extra transformator wordt u 

op een later moment verder geïnformeerd. Het is op het moment 

nog niet duidelijk hoe u hierover geïnformeerd wordt, maar dit 

gebeurt in ieder geval door middel van deze nieuwsbrieven.

Vragen vanuit de 
omgeving
In de zomer van vorig jaar is met verschillende omwonenden van 

het station gesproken over de ervaringen met de omgevings-

managers en de communicatie vanuit het station. Tijdens deze 

gesprekken bleken er een aantal vragen te leven. Het merendeel 

van die vragen zijn reeds beantwoord in de nieuwsbrief van 

november 2019. De vragen en antwoorden zijn nog terug te lezen 

op de website over het transformatorstation: https://www.tennet.

eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/

station-de-weel/ 

Een laatste vraag over geluid stond nog open: “Wordt er 

een nulmeting gedaan voor het geluid op het moment dat 

het station in werking gaat?”

Er wordt geen nulmeting gedaan naar het geluid op het station. In 

de planvorming van het gerealiseerde station is geluidsonderzoek 

uitgevoerd wat nu nog van toepassing is. Bij de benodigde 

uitbreiding van het station, zie vervolg van transformatorstation  

De Weel in deze nieuwsbrief, wordt wel geluidsonderzoek gedaan 

om te onderzoeken of uitbreiding mogelijk is. Met de onderzoeken 

waarborgen we dat het geluid van het station binnen de daarvoor 

gestelde wettelijke normen blijft.
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Planning werkzaamheden

April - juni 2020
•  Landschappelijke inpassing rondom het station

• Plaatsen hekwerk rondom het station


