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Context vooraf
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• Deze presentatie is een samenvatting van een eerste planologische verkenning naar netuitbreiding richting de Kop van 
Noord-Holland. 

• Deze verkenning is uitgevoerd ten behoeve van interne besluitvorming van TenneT. TenneT werkt met zogenaamde 
investeringsbeslissingen in verschillende fases (Gates). Deze verkenning vindt plaats in de fase tussen Gate 0 en Gate 1. 
In deze fase wordt er naar alternatieven gekeken. In voorliggend geval bestaan de alternatieven uit een uitbreiding met 
150 kV en een uitbreiding met 380 kV. Bij deze alternatieven zijn ruimtelijke varianten bepaald op basis van 
uitgangspunten en aannames (zie volgende bullet). De verschillende besluitfases van TenneT zijn uitgelegd op pagina 29 
van de investeringsplannen op land 2022 (IP2022). TenneT moet tijdens het opstellen van deze presentatie de Gate 1 
beslissing nog nemen.

• Er is in 2020 gestart met een ‘haalbaarheidsstudie’, die een vergelijking maakt tussen uitbreiding door middel van een 
150kV-netwerk en uitbreiding door middel van een 380kV-netwerk. Om een vergelijking te kunnen maken op een hoger 
abstractieniveau zijn er uitgangspunten en aannames gekozen. Deze hebben de scope van de haalbaarheidsstudie 
bepaald. Een voorbeeld hiervan is dat er een aantal stations niet verder is beschouwd omdat daarop niet zomaar kan 
worden aangesloten. Een ander voorbeeld is het technische uitgangspunt voor TenneT om een nieuwe 380kV-verbinding 
altijd bovengronds aan te leggen. Het betekent niet dat andere opties hierna uitgesloten zijn. Het betekent wel dat ze in de 
haalbaarheidsstudie niet verder zijn beschouwd. In de haalbaarheidsstudie heeft geen planologische weging 
plaatsgevonden.

• Er zijn twee haalbaarheidsstudies uitgevoerd. De eerste is eind 2020 gestart en voorjaar 2021 afgerond. De tweede is een 
vervolg op de eerste en is medio 2021 gestart en eind 2021 afgerond. 

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Investeringsplannen/IP_november_2021/IP2022_Net_op_land_01-1-2022.pdf


Overzicht uitgevoerde studies
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1. Haalbaarheidsstudie – netuitbreiding richting 
Middenmeer

• Vergelijking tussen:
• 150 kV (ondergronds)
• 380 kV (bovengronds → 2 circuits) of 

HVDC (gelijkstroom)

2. Vervolg haalbaarheidsstudie – netuitbreiding 
richting Middenmeer en Den Helder

• 380 kV (bovengronds -- > 4 circuits)

• Station en verbinding regio Den Helder

• Uitbreiding Diemen en omgeving

Afgerond voorjaar 2021 Afgerond eind 2021

Er zijn twee haalbaarheidsstudies uitgevoerd. De tweede is een vervolg op de eerste.



Eerste haalbaarheidsstudie: 

Netuitbreiding richting 
Middenmeer 



Doel van de studie
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Het doel van deze planologische haalbaarheidsstudie is tweeledig:

1. Planologische (on)mogelijkheden identificeren voor een mogelijke netuitbreiding (stations en verbindingen) 

richting de Kop van Noord-Holland.

2. Een (planologische) vergelijking maken tussen een netuitbreiding van enerzijds het 150kV-netwerk en 

anderzijds netuitbreiding van het 380kV-netwerk (waar zowel een ‘bovengrondse 380kV-variant’ als een 

ondergrondse ‘DC/gelijkstroom-variant’ wordt onderzocht).

De haalbaarheidsstudie is gemaakt als input voor interne besluitvorming van TenneT. 



Aanleiding 
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1. Er is een knelpunt ontstaan door toename van de vraag naar elektriciteit 

(belasting) bij Middenmeer en Westwoud (IP TenneT 2020). Alle 

‘toeleverende’ 150kV-verbindingen zijn overbelast.

2. De omvang van dit knelpunt leidt ertoe dat de Kop van Noord-Holland 

moet worden aangesloten op het 380kV-netwerk (hierover kan de meeste 

elektriciteit worden getransporteerd). Het bestaande 380kV-netwerk is 

hiernaast in rode lijnen aangegeven.

3. De uitbreiding moet aansluiten in de buurt van bestaand 150kV-station 

Middenmeer (groene cirkel hiernaast), want daar zit het grootste deel van 

de toename van de vraag naar elektriciteit.

4. De toegenomen vraag naar elektriciteit is te transporteren door:

• Een netuitbreiding met 380kV-verbindingen 
• Bovengronds

• Sub-variant HVDC-verbindingen (gelijkstroom 425 kV, ondergronds) 

• Een netuitbreiding met 150kV-verbindingen (ondergronds`of

bovengronds)



Beschouwde stations voor aansluiting netuitbreiding
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De omvang van het knelpunt uit het IP2020 leidt ertoe dat er moet worden aangesloten op het 380kV-netwerk (hierover 
kan de meeste elektriciteit worden getransporteerd). Dit 380kV-netwerk is hiernaast in rode lijnen aangegeven. De 
dichtstbijzijnde bestaande stations in dit netwerk zijn in Noord-Holland Diemen, Oostzaan en Beverwijk. In Flevoland is 
dat Lelystad. Er is beschouwd of deze stations in de huidige situatie al beschikbare (schakel)velden hebben en of er 
binnen de hekken ruimte is op het terrein voor nieuwe velden. 

• Diemen en Oostzaan 380 kV hebben geen vrije velden. Er is geen ruimte binnen hekken bestaande station 
bestaande station voor uitbreiding.

• Beverwijk 380 kV heeft twee vrije velden. Aansluiting op deze velden is technisch niet mogelijk. Er is geen ruimte 
voor uitbreiding. Er is geen ruimte binnen hekken bestaande station bestaande station voor uitbreiding.

• Lelystad 380 kV heeft geen vrije velden binnen het bestaande terrein. Er kan mogelijk uitgebreid worden aan de 
noordoostzijde van het station. Echter dat geeft nettechnische uitdagingen die mogelijk niet oplosbaar zijn.

→ Op geen van de stations is in de bestaande situatie de mogelijkheid om aan te sluiten. Er zijn eerst onderzoeken en 
besluiten nodig om deze aansluiting mogelijk te maken. Stations Diemen en Oostzaan zijn daarom niet verder 
onderzocht. Dat betekent niet dat deze nooit meer mogelijk zijn, maar wel dat ze voor de vergelijking in deze 
haalbaarheidsstudie niet verder zijn onderzocht. 

→ Om naast de bestaande stations een alternatief te hebben is een locatie beschouwd voor een geheel nieuw 380kV-
station ‘A10-NO’ in Noord-Holland (slide 11). ‘NO’ staat voor Noordoost. Waar alleen A10 is geschreven wordt 
hetzelfde station bedoeld.

→ Om ook de mogelijkheid voor een verbinding naar Flevoland te beschouwen is Lelystad wel als aansluitstation 
meegenomen in de haalbaarheidsstudie (slide 12).

→ Er moeten ook nieuwe stations komen in de buurt van Middenmeer en Westwoud. Hiervoor zijn ook gebieden 
beschouwd (slide 12).



Beschouwde alternatieven voor netuitbreiding
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A10-NO naar Middenmeer*

• 380 kV (AC, lijn, 2 circuits) of 525kV (HVDC, kabel, 2 verbindingen)

Lelystad naar Middenmeer

• 380 kV (AC, lijn, 2 circuits) of 525kV (HVDC, kabel, 2 verbindingen)

A10 naar Westwoud*

• 150 kV (AC, lijn, 4 circuits) of 150kV (AC, kabel, 5 circuits)

------------------------------------------------------------------------------------

Middenmeer naar Westwoud

• 150 kV (AC, kabel, 1 circuit in geval van 380kV of 3 circuits bij 
150kV)

De Weel naar Middenmeer

• 150 kV (AC, kabel, 1 circuits)

Verzwaring bestaande lijn Beverwijk-Oterleek

• Van 2x240 MVA naar 2x480 MVA

*Rood = 380 kV Blauw = 150 kV
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Hieronder staan de beschouwde alternatieven voor de netuitbreiding. Daarbij zijn 
er twee 380kV-alternatieven (rood) en één 150kV-alternatief (blauw). 

De verbindingen onderaan in blauw (vaststaande uitbreiding) moesten ten tijde 
van het opstellen van de Haalbaarheidsstudie in ieder geval worden uitgebreid.



Beschouwde alternatieven voor netuitbreiding
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A10-NO naar Middenmeer*

• 380 kV (AC, lijn, 2 circuits) of 525kV (HVDC, kabel, 2 verbindingen)

Lelystad naar Middenmeer

• 380 kV (AC, lijn, 2 circuits) of 525kV (HVDC, kabel, 2 verbindingen)

A10 naar Westwoud*

• 150 kV (AC, lijn, 4 circuits) of 150kV (AC, kabel, 5 circuits)

------------------------------------------------------------------------------------
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Op basis van bovenstaande zijn de volgende alternatieven 
(stations + verbindingen)  beschouwd in de 
haalbaarheidsstudie:

1. A10 – Middenmeer 380 kV Bovengronds 2 circuits

2. A10 – Middenmeer HVDC Ondergronds 2 verbindingen

3. Beverwijk – Middenmeer (afgevallen gaandeweg studie)*

4. Lelystad – Middenmeer 380 kV Bovengronds 2 circuits

5. Lelystad – Middenmeer HVDC Ondergronds 2 verbindingen

6. A) A10 – Westwoud 150 kV Bovengronds 4 circuits

6. B) A10 – Westwoud 150 kV Ondergronds 5 circuits

*omdat het niet technisch mogelijk blijkt aan te sluiten op de vrije velden in Beverwijk



Aantal stations en omvang van stations per alternatief
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Alt 1: A10-NO naar Middenmeer

380 kV (bovengronds)
Alt 2: A10-NO naar Middenmeer

HVDC (kabel)

Alt 4: Lelystad naar Middenmeer

380 kV (bovengronds)

Alt 5: Lelystad naar Middenmeer

HVDC (kabel)
Alt 6A: A10-NO naar Middenmeer

150 kV (bovengronds)

Alt 6B: A10-NO naar Middenmeer

150 kV (kabel)

Hieronder is weergegeven welke nieuwe stations er nodig zijn in de verschillende alternatieven die zijn 
weergegeven op slide 13. Naast het aantal en de soort stations is ook de afmeting weergegeven. 



Nieuw hoogspanningsstation Noord-
Holland
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Uitgangspunten nieuw station 380/150 kV:

• TenneT heeft voorkeur voor realisatie in de nabijheid 
bestaande 380kV-lijn Beverwijk-Diemen (rode lijn)

• TenneT heeft voorkeur voor realisatie in de nabijheid van de 
150kV-lijn voor koppeling 150kV-net (blauwe lijn)

• Ligging in de buurt van het 380kV én 150kV-net is mogelijk bij 
Beverwijk en ten noordoosten van Amsterdam. Het gebied bij 
Beverwijk is eerder bekeken t.b.v. net op zee Hollandse kust 
Noord en is daar niet kansrijk gebleken vanwege de Stelling 
van Amsterdam. Daarom is in de HBS gekeken naar 
noordoostkant Amsterdam.

→ Gekeken is naar het gebied tussen mast 21A en 29A 
vanwege nabijheid 150 kV (blauwe lijn) én 380 kV (rode lijn) 

→ Gebied wordt ‘A10’ genoemd vanwege nabijgelegen rijksweg

→ Gebieden A10-1 t/m 4 geven zoekgebieden voor nieuw 
380kV-station aan. Het zijn grove zoekgebieden, waarbinnen 

niet is gekeken naar concrete locaties.

Wijdewormer

Diemen

21A

29A



Beschouwde stations(uitbreidingen) op bestaande 
stations
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• Lelystad (LLS): uitbreiding binnen bestaande terrein van TenneT niet mogelijk. Er is 
gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding aan de noordoostkant. Ook is gekeken 
naar 3 deelgebieden (LLS- 1t/m3) voor een converterstation in geval van een 
gelijkstroom verbinding (HVDC). 

• Middenmeer (MDM): Afhankelijk van de alternatieven zijn er één of meer nieuwe 
hoogspanningsstations nodig. Er is gekeken naar 5 deelgebieden (MDM 1 t/m 5). 
Hierbinnen is gekeken of er ruimte is voor alle mogelijke nieuwe stations (zie slide 12 
voor het aantal stations in verschillende alternatieven).

• Westwoud (WWD): Onafhankelijk van de uiteindelijk gekozen netuitbreiding moet 
station Westwoud worden uitgebreid. Hiervoor zijn 3 deelgebieden bekeken (WWD 
1t/m3).



Uitgangspunten en methode onderzoek verbindingen
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Uitgangspunten

• Een nieuwe 380kV-verbinding wordt volgens de NOVI en TenneT-beleid* bovengronds uitgevoerd 
tenzij dit echt niet anders kan.

• Een nieuwe 150kV-verbinding wordt volgens TenneT-beleid en in overeenstemming met de NOVI* 
ondergronds (als kabel) uitgevoerd tenzij dit technisch of planologisch niet mogelijk is.

• Programma van Eisen planologie en vergunningen TenneT (00.002). Een aantal belangrijke 
uitgangspunten daaruit:

• Streven naar een zo kort mogelijke route

• Zoveel als mogelijk voorkomen effect op natuur, bebouwing, waterkeringen, etc.

• Ten alle tijden goed bereikbaar 

• Zo veel als mogelijk bundelen met bestaande infrastructuur (wegen, leidingen, etc.)

Gebruikte methode

• Gebruik van ‘corridors’ (brede zoekgebieden), niet van concrete tracés (lijnen).

* Zie Nationale Omgevingsvisie (NOVI) – toelichting p. 38 en 39 onder het kopje ‘hoogspanningsverbindingen’ 

https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-stukken+publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1760379


Gehanteerde Uitgangspunten en 
aannames – Alt 1 en 2 Verbinding A10 
– MDM 380 kV of HVDC
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Alt 1: 
380 kV

Alt 2: 
HVDC



Gehanteerde uitgangspunten en aannames – Alt 4 en 5 
verbinding Lelystad – Middenmeer 380 kV of HVDC
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Alt 4: 
380 kV

Alt 5: 
HVDC



Gehanteerde uitgangspunten en aannames –Alt 6A en 
6B verbinding A10 – Westwoud 150 kV
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Alt 6A: 

150 kV 
bovengronds

Alt 6B: 

150 kV 
ondergronds



Methodiek
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Stations en verbindingen zijn beoordeeld op planologische criteria 
uit oa. PvE 002 van TenneT door middel van een GIS-analyse. De 
criteria zijn:

• Bodem, Archeologie, aardkundige en cultuurhistorische waarden 
(oa. AMK, bodemverontreiniging, zettingsgevoeligheid)

• Natuur (oa. N2000, NNN) → zie voorbeeld hiernaast voor 
deelgebieden station A10

• (Ruimtelijke) beïnvloeding en veiligheid (oa. explosieven, 
windturbines, gevaarlijke stoffen)

• Water (oa. waterkeringen, overstromingsrisico)

• Overige uitganspunten (oa. landschap, geluid, ruimtelijke beleid)



Resultaten en conclusies - stations
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*

* Nummers corresponderen met deelgebieden A10, Middenmeer en Lelystad

Uit vergelijking van de planologische criteria komen onderstaande onderscheidende verschillen 
tussen de stationslocaties.  



Resultaten en conclusies - Verbindingen
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Uit vergelijking van de planologische criteria komen onderstaande onderscheidende verschillen tussen de corridors voor verbindingen. 
Dikgedrukt zijn de belangrijkste. Voor alle verbindingen geldt ook dat het aantal lintbebouwingen dat gekruist moet worden als een belangrijk 
aandachtspunt. Aangezien dat niet onderscheidend is staat het niet in onderstaand overzicht.



3. Resultaten - overall
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Alt 1: A10-NO naar Middenmeer
380 kV (bovengronds)

Alt 2: A10-NO naar Middenmeer
HVDC (kabel)

Alt 4: Lelystad naar Middenmeer
380 kV (bovengronds)

Alt 5: Lelystad naar Middenmeer
HVDC (kabel)

Alt 6A: A10-NO naar Middenmeer
150 kV (bovengronds)

Alt 6B: A10-NO naar Middenmeer
150 kV (kabel)

Uit vergelijking van de 
planologische criteria 
komen de hiernaast 
weergegeven 
onderscheidende 
verschillen tussen de 
alternatieven (stations 
+ verbindingen). Ook 
hier zijn de 
lintbebouwingen niet 
onderscheidend. Deze 
vormen bij elk 
alternatief een 
belangrijk 
aandachtspunt in dit 
gebied.



Resultaten en conclusies – A10 – Middenmeer (alt 1 en 2)
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Natuur: kruising diverse 
natuurverbindingen, NNN-
gebied, N2000 ten oosten 
Purmerend.

Lintbebouwing: zeer veel 
lintbebouwing binnen 
corridors. Op meerdere 
plaatsen weinig ruimte

Windturbines: Rondom 
Middenmeer lijnopstellingen 
windturbines. Er is niet te 
voldoen aan 
veiligheidsafstanden zonder 
maatregelen. 



Resultaten en conclusies – A10 – Middenmeer (alt 1 en 2)
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Bijzonder provinciaal landschap: rondom 
deelgebieden station A10 gelden oa. ‘openheid’ 
en ‘natuurlijke veenwaterlopen’ als 
kernkwaliteiten. Ook corridors gaan door bijzonder 
provinciaal landschap.

Werelderfgoed: corridors gaan door de Beemster 
en/of de Stelling van Amsterdam



Resultaten en conclusies – Lelystad – Middenmeer (alt 3 en 4)
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Natuur: kruising diverse 
natuurverbindingen, NNN-
gebied, N2000 IJsselmeer en 
Markermeer en IJmeer

(Lint)bebouwing: zeer veel 
lintbebouwing binnen 
corridors. Op meerdere 
plaatsen weinig ruimte, zeker 
bij Enkhuizen.

Windturbines: weinig ruimte bij 
Enkhuizen. 



Resultaten en conclusies – A10 – Westwoud (alt 6A en 6B)
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Natuur Lintbebouwing WindturbinesNatuur: kruising diverse 
natuurverbindingen, NNN-
gebied, N2000 ten oosten 
Purmerend.

Lintbebouwing: zeer veel 
lintbebouwing binnen 
corridors. Op meerdere 
plaatsen weinig ruimte

Windturbines: Rondom 
Middenmeer lijnopstellingen 
windturbines. Er is niet te 
voldoen aan 
veiligheidsafstanden zonder 
maatregelen.



Resultaten en conclusies – A10 – Westwoud (alt 6A en 6B)
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Bijzonder provinciaal landschap: rondom 
deelgebieden station A10 kernwaarden vanuit 
openheid en verkaveling. Ook corridors door deze 
gebieden. 

Werelderfgoed: corridors gaan door de Beemster 
en/of de Stelling van Amsterdam

Bijzonder provinciaal landschap: rondom 
deelgebieden station A10 gelden oa. ‘openheid’ 
en ‘natuurlijke veenwaterlopen’ als 
kernkwaliteiten. Ook corridors gaan door bijzonder 
provinciaal landschap.



Resultaten en conclusies vergelijking 150 kV en 380 kV
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• Het 150kV-alternatief is korter, heeft fysiek meer ruimtebeslag voor verbindingen (brede strook voor kabels), heeft qua 
magneetveld minder ruimtebeslag voor verbindingen, heeft meer ruimtebeslag in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) 
bij station A10. 

• Van het 150kV-alternatief wordt verwacht dat deze weinig toekomstvast is omdat deze minder transportcapaciteit heeft 
dan een 380kV-verbinding. Dat betekent dat nieuwe netuitbreiding met nieuw ruimtebeslag weer snel nodig zal zijn.

• Een alternatief met 380kV-bovengronds heeft impact op ‘openheid’ BPL en UNESCO-gebied, groter ruimtebeslag voor 
verbindingen qua magneetveld, moeilijker windturbines kruisen (‘grote’ belemmering Wieringermeer)

• Gelijkstroom alternatieven 2 tot 3 keer meer ruimtebeslag stations (en technisch nadelig). 

• → geen duidelijke ‘voorkeur’ vanuit planologie. Beide alternatieven (150kV / 380kV) kennen ‘zware’ planologische 
aandachtspunten

• → Een bovengronds alternatief naar Lelystad is minder kansrijk vanwege ligging midden in N2000-gebieden 
(potentieel blijvende effecten door barrièrewerking van de verbinding) en omdat er alternatieven mogelijk zijn die 
deze potentiële effecten op N2000-gebied niet hebben. Een (ondergrondse) gelijkstroomverbinding tussen 
Lelystad en Middenmeer is ook minder kansrijk vanwege ruimtebeslag door de extra converterstations.

• → Alternatieven tussen A10 en Middenmeer (380 kV) of Westwoud (150 kV) worden daarmee het meest kansrijk 
geacht



Aandachtspunten voor een vervolg na de eerste haalbaarheidsstudie
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• De haalbaarheidsstudie heeft focus op planologische aspecten die in beeld zijn via het raadplegen van openbaar 
toegankelijke documenten (ruimtelijke plannen, beleidsdocumenten, etc.). Er is in de haalbaarheidsstudie geen studie 
geweest naar kosten, techniek en toekomstvastheid. Deze aspecten spelen indirect wel een rol omdat ze deels verweven 
zijn in de eisen van TenneT (bijvoorbeeld: het streven naar een zo kort mogelijk tracé komt o.a. voort uit het doel naar zo 
laag mogelijke maatschappelijke kosten). Deze aspecten moeten worden meegenomen in een volgende fase.

• Er is tijdens het uitvoeren van de studie geen contact met omgeving geweest (rijk, provinvcie, gemeenten, grondeigenaren, 
etc.). Eventueel relevante informatie uit de omgeving is daarmee niet beschikbaar geweest in de studie.

• Het gaat om een studie op hoofdlijnen ten behoeve van een interne investeringsbeslissing van TenneT. Er zijn geen 
concrete tracés voor verbindingen en locaties voor stations beschouwd. 

• In de studie is gekeken naar zoekgebieden voor een nieuw station ‘A10’. Uitbreidingen rondom stations Beverwijk en 
Oostzaan zijn buiten beschouwing gelaten omdat er geen (technisch bereikbare) vrije velden zijn. Aangezien de 
deelgebieden voor station A10 planologische aandachtspunten kennen is het aan te raden deze te vergelijken met een 
uitbreiding van Oostzaan en Beverwijk. Dit is niet gedaan in de studie. Reden hiervoor is dat er in de volgende fase richting
omgeving en voor de planologische procedure (met eventueel een m.e.r.-procedure) een goede onderbouwing moet zijn van 
gekozen alternatieven. De uitgevoerde haalbaarheidsstudie levert daarvoor informatie aan, maar is niet geschikt als 
volwaardige onderbouwing.

• Hetzelfde geldt ook voor corridors voor verbindingen en zoekgebieden voor andere stations (Middenmeer, Westwoud, 
Lelystad): in de volgende fase moet een start gemaakt worden met een brede analyse van de opties (planologisch, 
techniek, kosten, omgeving en toekomstvastheid) en stapsgewijs onderbouwd worden waarom bepaalde alternatieven 
zijn gekozen en andere alternatieven niet meer worden beschouwd.



Tweede haalbaarheidsstudie:

Netuitbreiding richting 
Middenmeer en Den Helder



Verschil eerste haalbaarheidsstudie
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• Aanleiding voor de aanvullende haalbaarheidsstudie is dat er signalen zijn dat er mogelijk nieuwe stroomvragers of 
producenten zijn die maken dat een andere oplossing te rechtvaardigen is. Hierbij kan gedacht worden aan de 
onderstaande ontwikkelingen:

• Mogelijke aanlanding wind op zee in de Kop van Noord Holland (als elektriciteit)

• Mogelijke (groene) waterstof productie Kop van Noord Holland

• Meer datacenter-vraag dan voorzien rond Middenmeer

• Bovenstaande vraagt om meer transportcapaciteit voor elektriciteit. Daarom is gekeken naar een scenario van 4 circuits in 
plaats van 2 circuits.

• Er is daarbij alleen gekeken naar het 380kV-alternatief uit de eerste uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Met als redenen:

• Netuitbreiding met 150 kV biedt te weinig ‘capaciteit’ voor transport van zoveel elektriciteit

• Gelijkstroom is niet beschouwd vanwege

• Technische nadelen (o.a. handmatig inschakelen)

• Extra ruimtebeslag stations t.o.v. conventionele 380kV (8 (converter)stations extra bij 4 circuits om de gelijkstroom weer om te zetten 
in wisselstroom)

• Er is gekeken naar een netuitbreiding richting Den Helder (vanwege mogelijke aanlanding wind op zee in die regio). 
Daarbij is op hoofdlijnen gekeken naar een corridor voor een verbinding, en een zoekgebied voor een station.

• Er is gekeken naar mogelijkheden tot uitbreiding van station Diemen 380 kV. Dit omdat dit nodig is bij een uitbreiding met 
4 circuits (zie volgende slide).



Verschil deel 1 en deel 2

3-5-2022

4 circuits2 circuits

• Links staat de netsituatie die is onderzocht in de eerste haalbaarheidsstudie: netuitbreiding richting 
Middenmeer met 2 circuits 380 kV en een ‘nieuw’ station A10

• In het midden en rechts staat de netsituatie in het geval er moet worden uitgebreid met 4 circuits naar Den 
Helder. Daarbij zijn twee varianten: één met een station A10 en 2 nieuwe circuits tussen Diemen en A10 
en één zonder station A10 en met 4 nieuwe circuits tussen Diemen en Middenmeer. De oranje cirkels 
geven de verschillen aan tussen de situatie met 2 circuits (links) en 4 circuits (midden en rechts). Daarbij 
geven de cirkels een extra station Den Helder 380 kV aan (DH380), een extra 380kV-verbinding met 2 
circuits, de optie wel of geen station A10 en de uitbreiding van station Diemen 380 (DIM380).



Uitvoering 380 kV bovengronds kan met 

• Vakwerkmasten (links) → in de foto is een vakwerkmast met 2 circuits te zien. In geval van 4 circuits moeten er 
twee vakwerkmasten naast elkaar staan.

• Wintrackmasten (rechts) → in de foto zijn wintrackmasten met 4 circuits te zien.

• TenneT gaat uit van vakwerkmasten, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen (planologisch, technisch, 
omgeving, etc.)

• Wintrackmasten hebben het voordeel van een kleiner ruimtebeslag en daarmee ook minder breed 
magneetveld. Ze kunnen echter niet door het water worden aangelegd (bijv. tussen Diemen en Noord 
Holland) en kennen andere nadelen (technisch, kosten, etc.).



Uitbreiding station Diemen
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• Er zijn drie opties beschouwd

• Geen van de opties tot uitbreiding voldoet aan de 
technische / planologische eisen van TenneT.

• Het gaat om de opties:

1. Ligging ten westen van de huidige 
gascentrale. 

• Planologische aandachtspunten: In primaire 
waterkering, BPL, Stelling v Ams, NNN. Mogelijk 
effect N2000

2. Ligging parallel aan provinciale weg.

• Planologische aandachtspunten: bestaande 
verbindingen TenneT. Technisch aandachtspunt: 
Reconstructie bestaande verbindingen vereist. 
Mogelijk effect N2000

3. Ligging op PEN-eiland. 

• Planologische aandachtspunten: NNN, Stelling v 
Ams. Mogelijk effect N2000



Verbinding Diemen richting noorden
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• Alleen gekeken naar effecten na realisatie, niet 
naar effecten tijdens aanleg (zoals effecten door 
de reconstructie of tijdelijke verbindingen)

• Geen van de opties tot uitbreiding voldoet aan de 
technische / planologische eisen van TenneT.

• Het gaat om de opties:

1. Omlegging van bestaande verbindingen 
(oranje en geel). Dit is alleen mogelijk met 
station A10 (en dus ‘maar’ 2 extra circuits 
tussen DIM en A10). Uitgangspunt bij deze 
optie is dat de verkabeling van de bestaande 
bovengrondse 150kV-verbinding technisch 
mogelijk is. Anders is er geen ruimte voor een 
nieuw tracé.

• Planologische aandachtspunten: bebouwing, 
scheepvaart, BPL, natuurverbindingen, infrastructuur

2. Om IJburg heen (rood). 

• Planologische aandachtspunten: bebouwing (nieuwe 
eilanden Ijburg), scheepvaart, N2000, Stelling van 
Ams, BPL, natuurverbindingen. Technisch 
aandachtspunt: lang tracé door water, dus slecht 
bereikbaar tracé in geval van storing. 



Verbinding A10 – Middenmeer met 4 circuits in plaats van 2
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• Verschil tussen 2 en 4 circuits:

• Bij 4 circuits worst case 70m extra ruimtebeslag in 
de breedte (fysiek en magneetveld) (i.p.v.. 32m→
104m fysiek ruimtebeslag). 

• Bij 4 circuits grotere omvang stations door extra 
velden voor 2 extra circuits

• Planologisch aandachtspunten zijn hetzelfde als in 
eerste haalbaarheidsstudie):

• Natura2000 (oostelijke variant bij Purmerend)

• Natuur Netwerk Nederland (NNN)

• Cultuurhistorie: UNESCO werelderfgoed (De 
Beemster) 

• BPL

• Lintbebouwing

• Windturbines 

• Er zijn geen grote planologische verschillen tussen de 
eerste HBS (2 circuits) en tweede HBS (4 circuits). De 
impact zal op de meeste aspecten wel groter zijn door 
de grotere breedte en door het grotere ruimtebeslag.



Verbinding Middenmeer – Den Helder 4 circuits
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• Zelfde uitgangspunten als bij andere 
corridoropties eerste haalbaarheidsstudie (slide 
13)

• Er zijn twee corridoropties van gelijkwaardige 
lengte (~21km) beschouwd:

• Belangrijkste planologische aandachtspunten 
voor beide opties komen overeen:

• Aanwezigheid van windturbines. Windpark 
Wieringerwerf geeft grote “blokkades” voor een 
hoogspanningsverbinding. Om te voldoen aan de 
veiligheidseisen van TenneT is het kruisen van 
deze windturbineopstellingen niet mogelijk. Hier zal 
een oplossing voor moeten worden gezocht, 
bijvoorbeeld door een windturbine uit te kopen.

• Aanwezigheid van lintbebouwing en dorpskernen. 
Op plekken met lintbebouwing is mogelijk te weinig 
ruimte voor het magneetveld van een 4-circuit 
380kV-verbinding



Zoekgebied 380kV-station Den Helder
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• Er is alleen gekeken naar de planologische 
kenmerken van het zoekgebied

• Er zijn geen concrete stationslocatie beschouwd 
binnen het zoekgebied

• Conclusies

• Er zijn weinig planologische showstoppers 
binnen dit zoekgebied. De voornaamste is de 
bebouwing (woningen, bedrijven) en 
infrastructuur (wegen, spoor, gasleidingen)

• Een mogelijke stationslocatie is vooral 
afhankelijk van de locatie van eventuele 
aanlanding vanuit wind op zee en de vraag 
naar elektriciteit (zoals bijv. groene waterstof). 
Daarbij zijn ook plannen van gemeente Den 
Helder van belang (bijv. toekomst van de 
haven, marine, vliegveld, bedrijventerreinen, 
woningen, etc.)



Aandachtspunten vervolg na tweede haalbaarheidsstudie
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• In de eerste haalbaarheidsstudie zijn aansluitingen op Beverwijk, Oostzaan en Diemen vanwege 
gehanteerde uitgangspunten buiten beschouwing gelaten. Aansluiting op Diemen is in de tweede 
haalbaarheidsstudie onderzocht (3 opties). Alle opties hebben ‘grote’ planologische en/of technische 
aandachtspunten. In een volgende fase moet daarom een vergelijking worden gemaakt met aansluiting op 
stations Beverwijk en Oostzaan. Dit om te onderbouwen of en waarom deze stations alsnog grotere 
aandachtspunten kennen dan Diemen (met een brede blik vanuit planologie, maar ook omgeving, techniek, 
kosten en toekomstvastheid).

• Er lopen al bovengrondse 150kV-verbindingen tussen bijv. Diemen, Wijdewormer en Oterleek en tussen 
Beverwijk en Oterleek. Beschouw (technische) mogelijkheden om te bundelen met bestaande 150kV-
verbindingen in het gebied, bijvoorbeeld door 150 kV en 380 kV te combineren in één mast. Door bundeling 
kunnen (bijv. landschappelijke) effecten en breedte van het magneetveld worden beperkt. Dit is in 
overeenstemming met de NOVI (toelichting p. 39). 

• Beschouw de (technische optie) tot het geheel of gedeeltelijk ondergronds brengen (verkabelen) van 380 kV. 
Dit is technisch onwenselijk voor TenneT maar niet onmogelijk.

• Een mogelijk tracé tussen Diemen en het noorden (slide 33) zal nader technisch moeten worden bekeken. 
Naast planologische uitdagingen kent deze verbinding ook technische uitdagingen (tracé door water, door 
bebouwd gebied en met kruising infrastructuur).

https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-stukken+publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1760379


Afkortingen
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Afkorting Betekenis

AC Alternating Current (wisselstroom)

BPL Bijzonder provinciaal Landschap 

(volgens verordening provincie N-H)

DC Direct Current (gelijkstroom)

DH Den Helder

DIM Diemen

GIS Geografisch informatie systeem

HBS Haalbaarheidsstudie

HVDC High Voltage Direct Current

(gelijkstroom op hoogspanning)

IP Investeringsplan

kV Kilo Volt

KvNH Kop van Noord-Holland

LLS Lelystad

MDM Middenmeer

Afkorting Betekenis

N2000 Natura 2000 (gebied)

NNN Natuur Netwerk Nederland

NO Noord oost (station A10 wordt ook wel 

A10 – Noord Oost genoemd)

PvE Programma van Eisen

OZ Oostzaan

WWD Westwoud


