
De vraag naar energie in de Bommelerwaard neemt toe. Liander gaat daarom in 

samenwerking met TenneT, het elektriciteitsnet in het westelijk deel van de Bommelerwaard 

uitbreiden. Deze uitbreiding maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit 

gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2023 gereed en kan naar 

verwachting begin 2024 in bedrijf worden genomen. In deze vijfde nieuwsbrief informeren wij 

u graag over alle activiteiten die wij uitvoeren voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet.   
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De komende jaren hebben steeds meer inwoners en 
bedrijven energie nodig. Nederland heeft een van de 
betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld, 
maaar het is niet ontworpen voor alle uitbreidingen die 
nu plaatsvinden op het gebied van industrie, mobiliteit 
en de overgang naar duurzame energiebronnen (de 
energietransitie). Dit gebied is volop in ontwikkeling: 
onder andere door de opkomst van windmolens en 
zonneweides. Daarnaast gebruiken we steeds meer 
elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch 
koken, overgang naar gasloze woningen, enz. Dit alles 
samen zorgt voor een explosieve vraag naar elektriciteit, 
waardoor het letterlijk knelt op het net. Ook in grote 
delen van de Bommelerwaard heeft het elektriciteitsnet 
inmiddels de maximale capaciteit bereikt. 

Daarom werken we in Zaltbommel en Zuilichem aan 
uitbreiding van dit elektriciteitsnet. Namelijk door de 
bouw van een nieuw transformatorstation in 
Zuilichem, een uitbreiding van station Zaltbommel en 
de aanleg van 150kV-kabels tussen beide stations.  
Deze projecten zijn inmiddels volop in uitvoering! 
In deze nieuwsbrief nemen we nu graag mee in de 
laatste ontwikkelingen.

Station Zaltbommel
Station Zaltbommel is een belangrijk elektriciteits-
knooppunt voor de regio. Op dit moment zijn er al 
werkzaamheden gaande, zoals de bouw van het nieuwe 
150/20 kV schakelgebouw. Op het stations terrein in 
Zaltbommel zijn, voor zowel TenneT als Liander,  
de komende jaren veel werkzaamheden nodig.  
De verwachting is dat de werkzaamheden in de loop  
van 2023 gereed zijn.

Het gebouw is bouwkundig aan de buitenzijde gereed 
en in de komende maanden worden de installaties in 
het gebouw aangebracht. Op dit moment is de aanne-
mer volop bezig met de aanleg van de kabelgoten.  

In onze derde nieuwsbrief waren 3D visualisaties van 
de landschappelijke inpassing weergegeven. U kunt 
eerdere nieuwsbrieven altijd teruglezen (pdf) op onze 
website: www.liander.nl/zuilichem  

Wat gaat er gebeuren? 
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Station Zuilichem
Inmiddels zijn de werkzaamheden op het station in 
Zuilichem volop in uitvoering. De bouwkundige 
werkzaamheden zijn al ver gevorderd. In de loop van dit 
jaar wordt het bouwwerk verder opgeleverd. We gaan 
dan verder met de installatie werkzaamheden in de 
gebouwen zelf. Ook worden de transformatoren 
geplaatst in de transformatorruimtes.

In 2023 leveren we het terrein op en richten we deze in. 
Er worden bomen en struiken ingepland. Daarnaast 
wordt de watergang aan de westzijde verbreed. De 
provincie Gelderland gaat in de wegberm van de N322 
ter hoogte van station Zuilichem  
de bestaande bomenrij aanvullen.



NIEUWSBRIEF 5  Netontwikkelingen Zaltbommel – Zuilichem  4

Meer informatie
Voor actuele nieuwsberichten en meer 
informatie verwijzen wij u ook graag  
naar onze projectwebsite  
www.liander.nl/zuilichem

Informatiemomenten
Medio 2023 verschijnt de laatste nieuwsbrief om u op 
de hoogte te houden over de afronding van de 
werkzaamheden. Voor actuele nieuwsberichten en meer 
informatie verwijzen wij u ook graag naar onze 
projectwebsite www.liander.nl/zuilichem.

Fietslampenactie
De aanleg van de kabelverbinding heeft grotendeels 
plaatsgevonden in het ‘lichte’ seizoen tussen maart en 
september. Echter op de stationslocaties zijn we nog 
niet klaar. Nu we alweer een heel eind verder in het jaar 
zijn is het in de ochtenduren tijdens de werktijden van 
de aannemer donker. Zichtbaarheid in het verkeer komt 
de veiligheid ten goede, vooral voor kwetsbare verkeers-
deelnemers zoals fietsers en wandelaars. Op woensdag-
ochtend 19 oktober heeft er daarom een fietslampenac-
tie plaatsgevonden. Ter hoogte van de fietstunnel bij 
Zaltbommel zijn er 100 fietslampen uitgedeeld. 

Kabelverbinding Zaltbommel - Zuilichem
Volker Energy Solutions heeft als uitvoerende aanne-
mer de kabel aangelegd tussen station Zaltbommel en 
Zuilichem. Op dit moment is de aannemer de werk-
zaamheden rondom het tracé aan het afronden. Bij goed 
weer worden de meeste percelen voor de winter 
ingezaaid. 

Begin 2023 voert Volker Energy Solutions nog werk-
zaamheden op de stationsterreinen in Zaltbommel en 
Zuilichem uit. Zij monteren daar de kabels af op de 
nieuwe installaties. Aansluitend worden er nog diverse 
testen uitgevoerd. Wanneer alle testen positief zijn 
doorstaan wordt de kabel eind 2023 in bedrijf worden 
genomen.

Er komt daarmee een eind aan een project die goed 
zichtbaar was in het landschap. De beelden van de 
werkzaamheden gingen zelfs internationaal tijdens de 
Vuelta (wielerwedstrijd). In totaal is er 72 kilometer aan 
kabel aangelegd, waarvan meer dan één derde is 
aangelegd door middel van gestuurde boringen.

Tijdens de aanleg van de kabelverbinding zijn door 
Qirion drone beelden gemaakt. Deze dronebeelden zijn 
te vinden op de projectenwebsite: 
www.liander.nl/zuilichem 
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