
TenneT is de landelijk hoogspanningsnetbeheerder op land en zee. Zij is wettelijk verantwoordelijk 
voor het transport van elektriciteit op spanningen vanaf 110.000 volt (110 kV). TenneT zorgt voor 
een veilig en betrouwbaar elektriciteitssysteem en leveringszekerheid. Het hoogspanningsnet 
bestaat uit hoogspanningsstations die met elkaar zijn verbonden door bovengrondse en/of onder-
grondse verbindingen. Vroeger koppelde het net de elektriciteitscentrales aan elkaar, tegenwoordig 
is sprake van een transportnet waarop ook wind- en zonneparken, en grote afnemers zijn 
aangesloten.

Elektriciteitswegen
De regionale netbeheerders (zoals Enexis Netbeheer en 
Liander) verzorgen het elektriciteitstransport en de dis-
tributie van en naar huishoudens en bedrijven. Zij nemen 
af van, en leveren aan het landelijke hoogspanningsnet 
van TenneT.  Het elektriciteitsnet is in die zin te vergelijken 
met het wegennet met TenneT verantwoordelijk voor de 
A- (stroomsnelwegen)- en de N-wegen; de regionale 
netbeheerders voor de regionale en lokale wegen tot aan 
de voordeur.

99,999%  
leveringszekerheid

ca. 24.518 km  
hoogspanningsverbindingen,  
boven- en ondergronds

ca. 27.500 
masten (pylonen)

475 
hoogspannings- 
stations

380.000 Volt
TenneT transporteert op land elektriciteit op 110.000, 
150.000, 220.000 en 380.000 Volt. Hoe hoger het 
spanningsniveau van een verbinding, hoe meer stroom 
getransporteerd kan worden en hoe minder stroomverlies. 
380.000 Volt (380 kV) is de meest efficiënte vorm van 
transport voor grote hoeveelheden stroom. Het 380 kV- 
net vormt de hoofdinfrastructuur van het elektriciteitsnet, de 
slagaders voor de stroomvoorziening. 380 kV-transport 
vindt bovengronds plaats. Technisch en met het oog op 
de betrouwbaarheid van het net heeft dit sterk de 
voorkeur. Alleen in zeer bijzondere gevallen en binnen 
voorwaarden (zoals afstand) is hiervan af te wijken. 

Capaciteit en energietransitie
Het elektriciteitsnet is in de loop der jaren steeds verder 
ontwikkeld en uitgebreid. Dat gaat door.  

Het landelijke  
380 kV-netwerk



1.  Eemshaven-Vierverlaten 380 kV-
verbinding. Nieuwbouw ter vervanging 
van 220 kV-lijn. Gereed in 2023.  
De bouw houdt al rekening met 
mogelijkheid van toekomstige 
verdubbeling van de capaciteit  
(4 circuits).

2.  Beter benutten van bestaande 380 kV- 
verbindingen (capaciteit vergroten),  
zoals tussen Diemen en Ens.  
Realisatie 2022-2031.

3.  Tussen Borssele en Rilland is een  
nieuwe 380 kV-verbinding in aanbouw. 
Gereed in 2023.

4.   In voorbereiding (inpassingsplan  
Rilland-Tilburg 380 kV).  
Geplande ingebruikname in 2031.

5.  Voorziene knelpunten in het  
380 kV-hoogspanningsnet  
(indicatief, IP TenneT 2022).
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De komende jaren hebben netbeheerders te maken met 
een  sterke groei van duurzaam opgewekte wind- en 
zonne-energie, op land en op zee. 
De internationale energietransporten nemen toe. Naar 
verwachting stijgt het elektriciteitsverbruik de komende 
jaren door de energietransitie en de verdere elektrificering 
in woonhuizen, gebouwen, bij bedrijven, in de industrie  
en transport. 
Alternatieven op de markt voor energietransport en 
-opslag zijn in ontwikkeling, zoals waterstof. Maar een 
grootschalige inzet gaat nog vele jaren duren.

Knelpunten in het 380 kV-net (en wat er nu 
al aan wordt gedaan)
TenneT werkt aan het versterken van het 380 kV- 
netwerk (zie de kaart). Dat is noodzakelijk vanwege 
de toename in de vraag naar meer elektriciteit-
(transport). In belangrijke mate veroorzaakt door het 
aansluiten van het Net op Zee, waarmee de 
windstroom op het net wordt gebracht. 

 

De verdere versnelling van de energietransitie en verder 
voorziene ontwikkelingen leiden omstreeks 2030 tot 
nieuwe knelpunten in het 380 kV-hoogspanningsnet.  
Ook op verbindingen waar nu en de komende jaren de 
capaciteit al wordt vergroot (Beter benutten bestaande  
380 kV-verbindingen). Onderzoeken en berekeningen 
voorzien vanaf 2030 knelpunten op drie belangrijke 
schakels in het stroomsnelwegennetwerk:

•  Tussen hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens
• Ens en Diemen (Flevoland)
•  Krimpen en Geertruidenberg en of Crayestein 

(Merwede-Lekdelta).

Hier zijn nieuwe verbindingen noodzakelijk voor een 
betrouwbaar elektrciteitsnetwerk.

Proces en procedures
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
start in 2022 de (ruimtelijke) procedures voor het 
verkennen en bepalen van tracés. EZK publiceert per 
project een kennisgeving Voornemen en Participatie.

Werken aan het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet: projecten in uitvoering en de voorziene 
knelpunten

Rode lijnen = 380 kV
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