
FAQ Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg 380kV 
 
Waarom is de opwaardering nodig? 
We gebruiken steeds meer energie. De vraag naar elektriciteit zal ook alleen maar blijven 
toenemen. We bouwen meer woningen, er komen grote bedrijven naar Nederland, zoals 
datacenters en het gebruik van elektrische auto’s neemt toe. Er wordt steeds meer 
duurzame stroom opgewekt. Vooral in het noorden van Nederland, maar daar wordt niet 
al deze energie gebruikt. Het moet dus vervoerd worden door de rest van Nederland. Het 
huidige hoogspanningsnet is niet voldoende en kan de grote hoeveelheid extra 
elektriciteit niet vervoeren. Daarom wordt het bestaande 380kV-net opgewaardeerd. 

 
Waar gaat dit gebeuren? 
We vergroten de transportcapaciteit van de circa 34 kilometer lange 380 kV-
hoogspannings-verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg.  De 
verbinding bestaat uit 89 hoogspanningsmasten, in 8 gemeenten. De bestaande 
hoogspanningsverbinding loopt van het transformatorstation Krimpen in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel, via de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden, 
Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena en eindigt in de gemeente 
Geertruidenberg bij het transformatorstation Geertruidenberg.  
 
Wat gaat er veranderen? 
Omdat er andere lijnen (geleiders) in de masten komen, kan er meer stroom over de 
verbinding worden vervoerd. Verder worden er bij sommige masten verstevigingen in 
masten doorgevoerd (extra staal) en/of  betonnen fundaties verzwaard. Dat gebeurt deels 
onder de grond, deels boven de grond. Hiermee komt de hoogspanningsverbinding er 
niet anders uit te zien. 
 
Wat zijn geleiders? 
Dit zijn de elektriciteitsdraden waar de elektriciteit doorheen gaat. Door middel van deze 
elektriciteitsdraden kan elektrische energie onder hoge spanning worden 
getransporteerd. Het transport verloopt bovengronds door middel van geleiders 
opgehangen aan hoogspanningsmasten.  
 
Wat gebeurt er precies? 
Om de hoogspanningsverbinding beter te kunnen benutten, vervangen we de geleiders 
tussen de masten door geleiders die een grotere capaciteit kunnen transporteren. De 
capaciteit gaat hiermee 30% omhoog. Daarnaast plegen we meteen groot onderhoud aan 
de masten. Dit betekent dat we de isolatoren en bliksemdraden vervangen, enkele 
masten verstevigen en bij enkele masten de fundaties verzwaren.  
 
Hoe worden de geleiders vervangen? 
We hangen de oude geleider in wielen aan de masten. De oude geleider wordt aan de 
nieuwe geleider bevestigd en door de wielen getrokken. Op die manier kunnen we de 
oude geleiders verwisselen met de nieuwe.  
 
Hoeveel meer stroom gaat er straks door? 
Er kan straks 4000 ampère door vervoerd worden. Dat was 3000 ampère. Dit geldt bij 
maximale belasting van de verbinding. Er is echter geen sprake van maximale belasting. 
Dat maakt het mogelijk om (tijdelijke) pieken goed op te kunnen vangen. En bij storingen 
hebben we dan reservecapaciteit voorhanden, zodat we stroom kunnen blijven leveren. 
 
 
 



Wat doet dat met de EM-velden? 
Normaal gesproken wordt de magneetveldzone breder wanneer er meer elektriciteit over 
de hoogspanningsverbinding getransporteerd wordt. Omdat we toch nieuwe geleiders 
gaan plaatsen, kunnen we er met een technische oplossing voor zorgen dat de 
magneetveldzone in breedte gelijk blijft en op een aantal plaatsen zelfs smaller wordt. U 
leest hier meer over in de factsheet fasenoptimalisatie. 
 
Blijft de stroom beschikbaar tijdens de werkzaamheden? 
Ja, de stroom blijft beschikbaar. De verbinding bestaat uit 2 circuits. Tijdens de 
werkzaamheden blijft één circuit in bedrijf en worden de geleiders van het andere circuit 
vervangen.  
 
Geven de werkzaamheden overlast? 
De overlast is tijdelijk en we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mensen 
die in de directe omgeving van de verbinding wonen en grondeigenaren worden, voor en 
tijdens werkzaamheden, geïnformeerd door de aannemer.  Via de Bouwapp van TenneT 
zijn de werkzaamheden en ander nieuws rond het project te volgen. 
 
Hoor ik meer geluid van de geleiders tijdens de werkzaamheden?  
Tijdens de werkzaamheden halen de aannemers de afstandhouders tussen de geleiders 
(de lijnen tussen de masten) eruit. Afstandhouders zorgen ervoor dat de losse draden op 
de juiste afstand van elkaar worden gehouden. Wanneer deze afstandhouders eruit zijn 
kunnen de geleiders “zingen” in de wind. Dit kan geen kwaad en is tijdelijk. Nadat de 
geleiders zijn vervangen, worden de afstandhouders weer teruggeplaatst.  
 
Hoe gaan jullie om met vogels en nesten? 
Hoogspanningsmasten zijn een veilige broedplaats voor vogels. Daar houden we bij de 
werkzaamheden natuurlijk rekening mee. Tijdens het broedseizoen laten we de masten 
met vogelnesten met rust. Over hoe we omgaan met jaarrond beschermde vogelnesten 
hebben we ons laten adviseren door deskundige adviesbureaus en vogel- en 
natuurorganisaties. Soms is het nodig tijdelijk een nest weg te halen en na de 
werkzaamheden weer terug te plaatsen. 
 
Waarom zitten vogels op de draden? Daar staat toch stroom op? hoe kan dat? 
De vogels zitten vaak op de bovenste draad en dat is de bliksemdraad. Daar staat geen 
spanning op. Tijdens het vervangen van de geleiders hangen we direct ook zogenaamde 
'varkenskrullen' in de bliksemdraden. Hiermee kunnen vogels beter de geleiders zien en 
vliegen er minder vaak tegenaan. 
 
Soms hoor ik een hoog, sissend geluid. Wat is dat? 
Dat geluid heet het Corona-effect. Corona treedt vooral op bij erg vochtig weer zoals bij 
mist. Coronageluid is het knisperen dat u kunt horen als u onder een 
hoogspanningsverbinding staat. Dit licht knisperende geluid ontstaat doordat stroom 
onderweg een oneffenheid op de geleider tegenkomt. De spanning 'springt' dan naar 
buiten toe. Door bij de nieuwe verbinding extra eisen te stellen aan het gebruikte 
materiaal wordt het coronageluid tot een minimum beperkt. Overigens heeft het knetteren 
geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid. 
 
Normaal gesproken geven nieuwe geleiders meer geluid door corona dan de bestaande 
geleiders, doordat het oppervlak dan vaak nog wat vettig en relatief glad is door het 
productieproces (oftewel: het oppervlak heeft een meer hydrofoob karakter waardoor 
waterdruppeltjes op het oppervlak kunnen ontstaan met een grotere kans op corona). Om 

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Factsheet_Fasenoptimalisatie_11JAN2021.pdf
https://debouw.app/projects/beter-benutten-krimpen-a-d-ijssel-geertruidenberg/updates


dit effect zoveel mogelijk te beperken worden de nieuwe geleiders niet voorzien van 
(extra) vet en wordt het oppervlak kunstmatig verouderd (zandstralen). 
 
 
 


