
beheert het netwerk voor gas en stroom

Ruimte voor de 
energietransitie

We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor verlichting en verwarming van 

onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Het is daarom 

belangrijk dat er ruimte is voor de elektrische infrastructuur van Liander. Voor een belangrijk 

deel ligt deze, in de vorm van kabels, onder de grond. Een ander deel, onder andere de mid-

denspanningsstations, staat boven de grond. Deze brochure geeft inzicht in de functie in het 

elektriciteitsnet en daarmee het belang voor de maatschappij. Omschreven wordt welke 

uitvoeringsvormen er zijn en wat er nodig is voor plaatsing en onderhoud van deze stations.

Hoe krijg je elektriciteit in een woning? 
Liander is een netbeheerder. We leggen kabels en 
leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw 
regio. Met dit netwerk brengen we elektriciteit in de 
woningen. Het aantal woningen dat met een 
laagspanningskabel gevoed kan worden, hangt af van 
de opbouw van de wijk en het type woningen. Het 
varieert veelal tussen de 10 en de 150 woningen, er zijn 
echter uitzonderingen. 

Dit laagspanningsnet krijgt de elektrische energie van 
een middenspanningsnet. Deze worden op hun beurt 

weer gevoed door regionale of provinciale 
hoogspanningsnetten, welke veelal in beheer zijn van 
TenneT. Het middenspanningsnet heeft een spanning 
van 10.000 of 20.000 Volt. Om deze te kunnen koppelen 
met het laagspanningsnet om ca. 230 Volt in een 
woning te krijgen, wordt een zogenaamde 
distributietransformator gebruikt. Deze kan, 
afhankelijk van de locatie en uitvoeringsvorm, tussen 
de 150 en 200 woningen voorzien van elektriciteit. De 
distributietransformator wordt om die reden verbonden 
met vier tot acht hoofdkabels. 



De distributietransformator en de aansluitingen en 
beveiligingen van de hoofdkabels worden ondergebracht 
in een zogenaamd middenspanningsstation. In het 
station is eveneens een schakelinstallatie aanwezig om 
delen van een middenspanningsnet te kunnen in- en 
uitschakelen. Dit laatste is nodig om onderhoud te 
kunnen uitvoeren en bij het oplossen van storingen. 
Liander heeft jaarlijks enkele honderden storingen in 
het middenspanningsnet en per storing kunnen enkele 
duizenden klanten worden getroffen. Door deze 
schakelmogelijkheden kan de levering via een andere 
route worden hersteld en is het niet nodig om te 
wachten totdat een tijdrovende reparatie is uitgevoerd. 
Het middenspanningsstation is essentieel voor de 
veilige en betrouwbare levering van elektriciteit in 
woningen.

De locatie van de 
middenspanningsstations
In een woning is een elektrische spanning aanwezig, 
gevoed door de distributietransformator en kabel. 
Idealiter is deze spanning 230 Volt, maar in de praktijk 
zal deze variëren. Dit hangt onder meer af van de lengte 
van de kabels. Om te garanderen dat alle woningen een 
spanning van voldoende kwaliteit hebben, is er een 
maximale afstand tussen de woningen en het 
middenspanningsstation. Deze ligt op zo’n 200 meter. 

Het aantal middenspanningsstations is mede afhankelijk 
van het aantal woningen dat moet worden voorzien van 
elektriciteit. Een station kan maximaal 200 woningen op 
een afstand van maximaal 200 meter voeden, in de 
praktijk zijn er minder woningen aangesloten. 

In de toekomst zijn meer middenspanningsstations 
nodig, afhankelijk van de ontwikkelingen in een buurt. 
Hierbij zijn vooral de ontwikkelingen op het gebied van 
elektrisch laden, warmte en zonne-energie van belang. 

opbouw elektricisteitsnet; van verdeelstation tot woonwijk



Plaatsing van de
middenspanningsstations
In de toekomst zijn er, afhankelijk van de lokale 
ontwikkelingen, meer middenspanningsstations te 
verwachten.

Als een middenspanningsstation aan de rand van een
gebied met woningen wordt gebouwd, zijn er meer
stations nodig. Naast het additionele ruimtebeslag
hiervoor, leidt dit ook tot meer kabels in de grond en
extra (maatschappelijke) kosten.

De volgende afbeeldingen laten zien wat de gevolgen 
zijn voor de kabels in de grond en het plaatsen van 
nieuwe middenspanningsstations in de gebouwde 
omgeving.    

150 woningen, afstand groter dan 200 meter: 
minimaal 3 middenspanningsstations nodig.

Voorbeeld 1 

150 woningen, afstand groter dan 200 meter: 
minimaal 3 middenspanningsstations nodig.

Voorbeeld 1 

Voorbeeld 1
150 woningen, 
afstand groter dan 
200 meter: 
minimaal 3 midden-
spanningsstations 
nodig

450 woningen, 
minimaal 4 middenspanningsstations nodig.

Voorbeeld 3

450 woningen, 
minimaal 4 middenspanningsstations nodig.

Voorbeeld 3

300 woningen, afstand kleiner dan 200 meter: 
minimaal 3 middenspanningsstations nodig.

Voorbeeld 2 

300 woningen, afstand kleiner dan 200 meter: 
minimaal 3 middenspanningsstations nodig.

Voorbeeld 2 

Voorbeeld 2
300 woningen, 
afstand kleiner dan 
200 meter: 
minimaal 3 midden-
spanningsstations 
nodig

Voorbeeld 3
450 woningen, 
minimaal 4  midden-
spanningsstations 
nodig



Uitvoeringsvormen van een 
middenspanningsstation 
Liander realiseert voornamelijk niet-betreedbare prefab 
stations. In vergelijking met betreedbare stations 
hebben deze minder ruimtebeslag en komen minder 
hoog boven het maaiveld uit. De stations worden in een 
fabriek samengesteld en kunnen relatief snel op locatie 
worden geplaatst en aangesloten. Dit zorgt voor minder 
overlast in de omgeving. Het dak van het station is 
demontabel zodat voor toekomstige vervangingen van 
schakelinstallatie of transformator, deze met een kraan 
kan worden verwijderd. Alle overige beheerswerkzaam-
heden kunnen via de deuren van het station worden 
uitgevoerd. 

In dicht bebouwde omgevingen worden ook inpandige 
stations gerealiseerd. Deze vereisen echter relatief 
omvangrijke afstemming met gebouweigenaar en 
architect. Ze stellen namelijk beperkingen aan de 
inrichting van de begane grondverdieping van het 
gebouw. Het is niet mogelijk om deze stations op andere 
verdiepingen te plaatsen omdat bij storingen de 
werking van een lift niet kan worden gegarandeerd.  
Dit belemmert een efficiënte storingsafhandeling. 
Betreedbare prefab stations worden alleen bij hoge 
uitzondering toegepast, als inpandige of niet-
betreedbare stations niet mogelijk zijn. Bij een prefab 
betreedbaar station en een inpandig station worden de 
componenten via de toegangsdeur naar binnen 
gebracht hetgeen extra eisen stelt.  

Om de  elektriciteitsvoorziening veilig en betrouwbaar 
te houden, zijn de volgende kenmerken voor een 
locatiekeuze van belang:
• De monteur moet 24/7 vanaf de openbare weg, met 

een busje toegang hebben tot het station. Deze mag 
niet achter een hekwerk, slagboom of andere 
belemmering zitten. 

• Er moet voldoende ruimte rond het station zijn om 
veilig te kunnen werken.

• Er moet gelegenheid zijn voor het parkeren van een 
bus, in de nabijheid van het station. 

• Bij een inpandig station moet de ruimte “voor” het 
station vrij blijven van obstakels. 

• Het station moet, eventueel met te nemen maat-
regelen, beschikbaar zijn voor een vrachtwagen / 
kraan, ten behoeve van realisatie van het gebouw en 
toekomstige vervangingswerkzaamheden. 

• De locatie moet bereikbaar zijn voor de kabels zonder 
dat deze door een greppel moeten of onder gebouwen 
komen te liggen. Dat laatste maakt namelijk het 
herstel van een kabelstoring onmogelijk. 

Benodigde ruimte middenspanningsstation

1,5 - 2 meter

4 - 6 meter

4 - 6 meter



Vragen? Wij helpen u graag! 
Heeft u vragen of wilt u met ons het gesprek aan over uw wijk en mogelijke groei van het 
elektriciteitsnet? Neem contact op met uw relatiemanager bij Liander of kijk op 
https://www.liander.nl/partners/energietransitie/aardgasloos-wonen

Aanzien van een middenspanningsstation 
Een middenspanningsstation wordt standaard 
uitgevoerd in beton, met een strakke industriële 
uitstraling. Daarnaast is het mogelijk om voor 

specifieke toepassingen te kiezen uit drie aanvullende 
afwerkingen: RAL-kleur naar keuze voor zowel wanden 
als deuren en rooster, stenen strips en geribbeld beton.

Vroegtijdig samen aan de slag 
Op (openbare) grond van de gemeente is de aanleg van 
een middenspanningsstation vergunningsvrij, wel 
moet er een kabel- en  leidingen vergunning 
aangevraagd worden. Vanaf het moment van het vinden 
van een geschikte locatie duurt de realisatie van het 
station een aantal maanden. Momenteel gaat de meeste 
tijd zitten in het vinden van een geschikte locatie. Het is 
daarom van groot belang dat we vroegtijdig samen op 
zoek gaan naar geschikte locaties. 
Wanneer er concrete plannen zijn, kan Liander een 

beter ontwerp maken van de benodigde stations en 
kabels in een wijk. Hiervoor moet een goede inschatting 
worden gemaakt van de groei van de vraag en productie 
van elektriciteit in een wijk en omliggende wijken. Dit 
door het in beeld brengen van de ontwikkelingen van 
laadinfra, nieuwe warmteoplossingen en zonnepanelen. 
Deze inschatting kunnen we alleen maar samen met 
alle betrokkenen maken. We gaan daarom graag met u 
in gesprek om per wijk een inventarisatie te maken van 
de mogelijk benodigde ruimte. 


