
Nieuw elektriciteitsstation 
in Lelystad

In het gebied tussen en rondom Lelystad, Dronten en 
Zeewolde worden vele windturbines en zonneparken 
gebouwd om duurzaam elektriciteit op te wekken. Hierdoor 
raakt het elektriciteitsnet steeds ‘voller’. Daarnaast wordt er 
steeds meer elektriciteit gebruikt. Het nieuwe 
elektriciteitsstation is nodig om voldoende elektrisch 
vermogen in het gebied beschikbaar te hebben om te 
kunnen voorzien in de toenemende vraag en de 
energietransitie mogelijk te maken. TenneT en Liander 
hebben in samenwerking met de Provincie Flevoland, 
gemeente Lelystad en gemeente Dronten een geschikte 
locatie gevonden. De locatie aan de Larserringweg ligt ten 
zuiden van het natuurpark Lelystad. Het station wordt met 
een ondergrondse kabelverbinding en twee opstijgpunten 
aangesloten op de bestaande hoogspanningslijn Harderwijk 
- Zuiderveld - Lelystad.

Hoe ziet het station er straks uit?
Het station bestaat uit twee delen, een TenneT en een 
Liander deel. Beide terreinen worden omsloten met een 
hekwerk.

Het TenneT deel bestaat uit:

• Een schakeltuin
• Centraal Diensten Gebouw
• 6 parkeerplaatsen

• 150 kV ondergrondse kabelverbinding

• 2 opstijgpunten

Het Liander deel bestaat uit:
• Twee gebouwen met installaties en transformatoren.
• 6 parkeerplaatsen

Inpassing
TenneT en Liander zijn, in samenspraak met de gemeente, 
aan de slag gegaan met de voorbereiding van de 
bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van het 
nieuwe elektriciteitsstation, opstijgpunten bij de 
hoogspanningslijnen en de ondergrondse 150kV 
kabelverbinding. Hiervoor zijn de nodige 
milieuonderzoeken uitgevoerd zoals archeologie, geluid, 
natuur en bodemkwaliteit. Onderdeel daarvan is een 
landschapsinpassingsplan. Uitgangspunt hierbij is geweest 
om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de omgeving. Het 
inpassingsplan vindt u op onze website: 
www.liander.nl/lelystad

TenneT en Liander zijn voornemens een nieuw 150/20kV elektriciteitsstation op te richten op een 

perceel aan de westzijde van de Larserringweg in Lelystad.

Dit elektriciteitsstation is nodig om de capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk op te 

lossen en daarmee nieuwe ontwikkelingen in de regio mogelijk te maken. 



3d Visualisaties

Contact
Wilt u een nadere toelichting hebben? Dan kunt u contact opnemen 

met Clarice Oordt (omgevingsmanager namens TenneT en Liander). 

Dit kan via e-mail: clarice.oordt@qirion.nl of telefonisch: 

06 – 20 00 61 26.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project kijk dan op 

www.liander.nl/lelystad 

Impressie Centraal Diensten Gebouw (CDG) 

TenneT.

Impressie van Liander gebouw met 

installaties, drie open transformatorruimten.

Referentiebeeld transformator in open 

ombouw van beton.

Referentiebeeld schakeltuin.




