
Nieuwe hoogspannings- 
verbinding Vierverlaten-Ens

TenneT voorziet dat omstreeks 2030 de hoeveelheid te transporteren stroom tussen de hoog-
spanningsstations Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder) dusdanig fors toeneemt
zodat er een knelpunt ontstaat. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT
starten medio 2022 procedures voor een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding.

Vol hoogspanningsnetwerk
Het Eemshavengebied is een energieknooppunt. De 
hoeveelheid – vooral op zee opgewekte – elektriciteit die 
van hier getransporteerd wordt naar de rest van 
Nederland neemt verder toe. Ook het belang van het 
internationale stroomtransport vanuit Noord-Duitsland 
naar (en via) Nederland (naar België) groeit. De productie 

van duurzaam opgewekte elektriciteit stijgt door wind en 
zon. De toevoer flucueert. Het elektriciteitsverbruik neemt 
toe als gevolg van de energietransitie. Denk aan elektrifi-
catie van auto’s, huizen en industrie. Dat vraagt veel meer 
van de elektriciteitsnetten.  
 
Bouwen aan meer capaciteit
Vijftien jaar geleden waren er al plannen voor een 380 kV- 
verbinding tussen Eemshaven via Ens met de Randstad. 
In 2014 zijn de voorbereidingen voor aanleg gestaakt 
vanwege een veranderende markt en nieuwe inzichten. 
Het bleek voldoende tussen Ens en Diemen de capaciteit 
van de bestaande 380 kV-verbinding te vergroten. Dat is 
afgelopen jaren gerealiseerd. Op het traject Eemshaven-
Vierverlaten is in 2020 wel met nieuwbouw begonnen.  
De verbinding wordt in 2023 in gebruik genomen en is al 
gebouwd op een capaciteitsverdubbeling in de toekomst.

Vierverlaten-Ens 220 kV-verbinding
Tussen Vierverlaten en Ens staan twee 220 kV-verbin- 
dingen, een rechtstreeks via Friesland en de verbinding 
via Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder. 
In combinatie met de 380 kV-verbinding Eemshaven-
Zwolle-Ens blijkt uit netberekeningen van TenneT en 
adviesbureau Berenschot dat de netcapaciteit op deze 
verbindingen ruim onvoldoende is voor de verwachte 
hoeveelheden vanaf 2030 te transporteren elektriciteit van 
Eemshaven richting Noordoostpolder (en vandaar naar 
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de Randstad). Een nieuwe 380 kV-verbinding tussen 
Vierverlaten en Ens is noodzakelijk. 

Waar komt de nieuwe verbinding? 
Er zijn diverse uitgangspunten voor de tracering, zoals
het zoveel mogelijk combineren met bestaande hoog-
spanningsinfrastructuur en bundelen met andere infra-
structuur. En een 380 kV-verbinding is in beginsel altijd 
bovengronds. Het ministerie van EZK en TenneT gaan 
met de regio onderzoeken welke tracés mogelijk zijn. 
Allerlei aspecten zoals bestaande ruimtelijke inrichting, 
nettechnische randvoorwaarden, natuur en milieu, en 
ruimtelijke ontwikkelingen, worden hierbij beschouwd en 
uiteindelijk afgewogen.
Het ministerie start in 2022 de (ruimtelijke) procedures 
voor het verkennen en bepalen van tracés. EZK publiceert 
na de zomer 2022 de kennisgeving Voornemen en 
Participatie. In het participatieplan is beschreven hoe en 
wanneer de ‘omgeving’ betrokken wordt.
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Concept zoekgebied nieuwe 380 kV-verbinding
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