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Aan de bewoner(s)  

<adres> 

<adres> 

 

 

Betreft: Werkzaamheden transformatorstation 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over de werkzaamheden voor de bouw van een nieuw 

transformatorstation, aan de Rietgraaf (zie kaartje op de volgende pagina). 

 

Nieuw transformatorstation 

Nijmegen Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel woningen en 

voorzieningen gerealiseerd. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Het huidige 

transformatorstation, dat aan dit stadsdeel elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken 

TenneT en Liander, in overleg met gemeente Nijmegen, aan een nieuw transformatorstation met voldoende 

capaciteit. Het nieuwe station zal naar verwachting in 2023 klaar zijn. 

 

Werkzaamheden 

- Vanaf maandag 18 januari wordt het bouwterrein ingericht: er wordt een bouwweg aangelegd en er 

worden bouwketen geplaatst. 

- Vanaf maandag 15 februari starten de graafwerkzaamheden. 

- Vanaf maandag 1 maart start het heien van de betonpalen voor de fundering van het station. 

Dit duurt naar verwachting twee weken, dus tot en met 12 maart.  

- De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur. 

 

Vragen 

Als omwonende kunt u enige overlast ervaren. Denk hierbij aan transport en geluidsoverlast. Wij vragen 

hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het service center van TenneT, 

tel. 0800 – 83 66 38 8.  

 

Verkabelen 

TenneT heeft verder het voornemen om een hoogspanningslijn onder de grond te brengen (verkabelen). 

Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe 

transformatorstation. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een ontwerpbestemmingsplan 

hierover ter inzage komt te liggen. Zodra meer bekend is over deze bestemmingsplanprocedure, zetten wij 
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dat op de website.  

Informatie 

Informatie over de bestemmingsplanprocedure van de verkabeling, de werkzaamheden en andere informatie 

over het project is te vinden op www.liander.nl/nijmegen-noord en www.tennet.eu/oosterhout. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens TenneT en Liander 

 

  

 

  

Willem Bonnes    Richard Hogers 

Projectleider TenneT    Projectleider Liander    

 

 

De locatie van het nieuwe transformatorstation en de werkzaamheden: 

 

http://www.liander.nl/nijmegen-noord
http://www.tennet.eu/oosterhout

