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• Alliander & de energietransitie

• Uitdagingen op het elektriciteitsnet 

voor duurzame opwek

• Uitleg netsituatie bedrijventerrein de 

Zwette

• Uitdagingen 

• Oplossingen

Inhoud
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145 
gemeenten

Gas

42.000 km

We onderhouden 

91.000 km 

elektriciteitskabels.
Dat is twee keer 
de aarde rond!

145 
gemeenten

5,7 mln
aansluitingen

7.450
medewerkers



De energietransitie: impact op ons bestaan

Aardgas wordt vervangen door warmte oplossingen

Grotere piekbelasting elektriciteitsnet

Vraag en aanbod wijken steeds meer van elkaar af

RES Friesland; aardgasvrije wijken/NAL



Elektriciteitsnet
.
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Staat onder spanning



SDE+ is aanjager van groei
Per halfjaar wordt ongeveer 6 miljard subsidie toegewezen, vooral aan zon en wind 
projecten.

Bron: rvo.nl. Overzichtskaart juni 2018, grafieken 

najaar 2017

Per halfjaar wordt ongeveer 6 miljard subsidie toegewezen, vooral aan zon en wind 
projecten.

Bron: rvo.nl. 

SDE+ is aanjager van groei. Geen regie! 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen
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- Vervoer (bus, auto, bestelauto etc.) schakelt veel meer over op elektriciteit

- Maatschappelijke digitalisering die veel stroom vraagt (datacenters)

- Bouw van duurzame woningen die 3 à 4 keer meer stroom gebruiken dan woningen met een 
aardgasaansluiting

- Enorme groei van zonne-energie, particulier/zakelijk dak- en veldopstellingen

- Industrie die van het aardgas overschakelt op onder meer elektriciteit en waterstof

- Woonwijken van het aardgas af

Ontwikkelingen in het energielandschap



Om duurzame energie op te 

wekken en te gebruiken is een 

sterk energienetwerk nodig 



Capaciteit
~5MW per MS ring
630 kW per MSR

160 kW – 2 MW
Middenspanningsnet

5ha zon

>2 MW
Onderstation 

Capaciteit
~100 MW

100 ha zon
30 windmolens

0 – 55 kW 
Laagspanningsnet

Capaciteit
100 kW per kabel

100 woningen
25 NOM woningen

Electriciteitssysteem



Drukte op het elektriciteitsnet
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• Door decentrale opwek ontstaat twee 

richtingsverkeer op het net

• Vraag naar elektriciteit en piekbelasting 

neemt toe

• Het net is hier niet op ingericht

• Vraagt om uitbreiding van het net en 

slimme oplossingen



Te kort aan transportcapaciteit - Congestie
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Doorlooptijden verzwaren netten langer dan realiseren zonneprojecten

• Liander investeert fors in 

structurele netuitbreidingen

• Echter, procedures zijn zorgvuldig 

en ruimte is schaars

• Waar uitbreiding de vraag niet 

kan bijbenen kan een tijdelijk 

tekort aan transportcapaciteit 

ontstaan

• We noemen dat congestie
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Energietransitie in Fryslân

630 MWatt.
3 jaar geleden was 
dit 148MWatt.



Transportschaarste voor levering & teruglevering

Schaarste levering
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Schaarste teruglevering

Stand per 30 september 2021



Ontwikkelingen Energietransitie Ooststellingwerf
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De energietransitie in gemeente Leeuwarden/ bedrijventerrein de 
Hemrik 



Huidige netstructuur onderstations
Ligging van bestaand onderstations

De rechter figuur is een weergave van de Liander 

onderstations in Leeuwarden

• Onderstation Leeuwarden en OS Schenkeschans zijn 110/10kV stations. 

Vanuit deze stations worden zowel het distributienet gevoed als grote 

klanten aangesloten. 

110/10kV onderstation 
Schenkeschans

110/10kV onderstation 
Leeuwarden



Wat doen we eraan?
Op transportnet niveau

• Onderstation Leeuwarden en OS Schenkeschans 

zijn 110/10kV stations. Vanuit deze stations worden 

zowel het distributienet gevoed als grote klanten 

aangesloten. 

• Het overzetten van bestaande schakelstations op 

ander stations. 

• Veldverdubbelingen/ veldaanpassingen om met 

meer kabels aan te kunnen sluiten. Planning 

gereed 2022. 

• RS Hallum wordt overgezet naar OS Dokkum in 

circa 2023

• RS Stiens wordt omgezet (2024)

• Zal circa 15MVA opleveren

• OS Leeuwarden West zal ook belasting/opwek 

overnemen (2026-2027)

110/10kV onderstation 
Schenkeschans

110/10kV onderstation 
Leeuwarden

Onderstation Leeuwarden Centrale



Toekomstig Netstructuur
Zoekgebied voor de bouw van een nieuw onderstation

Een groot deel van de ontwikkelingen komen ten westen 

van Leeuwarden. Om te voorkomen dat er veel dure 

kabeltracés gelegd moeten worden door de stad 

Leeuwarden is het nodig het station nabij de toekomstige 

ontwikkelingen te stichten.

Samen met gemeente Leeuwarden zijn we in gespek met 

landelijk netbeheerder Tennet voor realisatie extra 

onderstation voor 160MWatt vermogen. Realisatie 

verwachting 2026  Netvisie Leeuwarden zorgt voor meer 

ruimte op het net. 

Beoogd zoekgebied van het nieuwe onderstation



Maatregelen bij tekort aan transportcapaciteit
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1. Netuitbreiding

2. Flexibele oplossingen/maatwerk

3. Lange termijn investeringen

4. Inzet batterijen/energie 

management systeem



60.  IV MS E Uitbreiden 10 kV net Leeuwarden Oost 

Houtskoolschets:

• Aanleg 10 kV ringverbinding vanuit Leeuwarden OS 10 kV
• ODN vermogen 2030 MS Belastingprognose (investeringslijn) ringverbinding  is 12,1 MW
• LDN vermogen 2030 Belastingprognose (investeringslijn) ringverbinding  is 8,5 MW
• SS Grovestiens blijft Camminghaburen en een deel van Lekkumerend voeden. 

Afhankelijkheden:
• Twee velden nodig op Leeuwarden OS. Geschikt voor 630Al XLPE.

• Projectomvang:  
• Omvang te leggen kabel          8,2 km 3x1x630 mm2 Al XLPE   
• Aantal te plaatsen  (i)MSR-en 6

Kostenindicatie investeringsniveau  

Planning Q2 2022

UMS 34434A E MS netuitbreiding 10 kV net Leeuwarden Oost

OS Leeuwarden
110/10 kV

OS Louwsmeer 
220/110/20 kV

SS Grovestiens

SS Klanderystr

SS Bagynestr

SS Dammeln

SS Aldlansdk

SS Het Hop

1

1. Wat doen we eraan? Netuitbreiding



52.  IV MS E Uitbreiden 10 kV net Leeuwarden West    

Houtskoolschets:

• Aanleg 10 kV ringverbinding vanuit Schenkenschans OS 10 kV

• Projectomvang:  
• Omvang te leggen kabel          7,5 km 3x1x630 mm2 Al XLPE   
• Aantal te plaatsen  (i)MSR-en 6

OS Schenkenschans

SS Bisschopsrak

1

1. Netuitbreiding

Planning is gereed midden 2023.
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Wat doen we eraan? Verbouw distributienet > backbones

• Bestaande schakel- en 
verdeelstations vervallen. 
Backbones zullen aangelegd 
worden, waardoor netten 
toekomstbestendig zijn/meer 
vermogen geleverd wordt. 

• Verwachting uitvoering; 
2022-2028. 
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Houtskoolschets moet nog aangemaakt worden

Wacht op detailengineering

In opdracht

Gerealiseerd.
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3 oplossingen:
1: Netuitbreiding Friesland



1. Reserve inzetten

2. Spanningsregeling 

omvormers

3. Op afstand uitschakelbaar

transformatorstation > iMSR

4. DER > dynamische energie 

regeling 
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3 oplossingen:
2: Flexibele oplossingen / maatwerk



1. Meer capaciteit hoogspanning (TenneT)

2. Inzetten waterstof om elektriciteitsnetten te ontzien > Oosterwolde zonnepark

3. Werken aan integraal energiesysteem (Energiecampus Leeuwarden)
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3 oplossingen:
3: Lange termijn investeringen
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Vragen? Hartelijk dank voor uw interesse!


