
 

Actuele knelpunten en oplossingen in  
Amsterdam West (Amsterdam) 
 

Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie 

Basisweg Westelijk 

Havengebied, 

Bedrijventerrein 

Sloterdijk 

Door spannings- en capaciteitsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation Basisweg. 

Dit geldt voor zowel verbruik als 

teruglevering van elektriciteit. We lossen 

dit op door de kabelcapaciteit van het 

distributienet in de omgeving te 

vergroten en een nieuw verdeelstation te 

realiseren. Dit verwachten we gefaseerd 

af te ronden tussen het tweede kwartaal 

van 2024 en het vierde kwartaal van 

2028. 

 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

volgens oude netcode 

Hemweg Zaandam, 

Amsterdam-West 

Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

op verdeelstation Hemweg. Dit geldt voor 

het verbruiken van elektriciteit. We lossen 

dit gedeeltelijk op door 3 onderliggende 

50 kV stations van station Hemweg 150 

kV te halen. Daarnaast lossen we het 

structureel op door station Hemweg te 

verzwaren. Dit verwachten we het derde 

kwartaal van 2027 af te ronden. 

 

Vooraankondiging 

volgens oude netcode 

IJpolder Westelijk 

Havengebied, 

Westzanerpolder  

Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

op verdeelstation IJpolder. Dit geldt voor 

het verbruiken van elektriciteit. We lossen 

dit op door het station IJpolder uit te 

breiden Dit verwachten we het vierde 

kwartaal van 2026 af te ronden. 

 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

volgens oude netcode 

 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20220512%20Vooraankondiging%20congestiegebied%20verdeelstation%20Basisweg%20v.1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220512%20Vooraankondiging%20congestiegebied%20verdeelstation%20Basisweg%20v.1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220512%20Vooraankondiging%20congestiegebied%20verdeelstation%20Basisweg%20v.1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20211209%20%20vooraankondiging%20congestiegebied%20Hemweg%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20211209%20%20vooraankondiging%20congestiegebied%20Hemweg%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220512%20Vooraankondiging%20verdeelstation%20IJpolder%20v.1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220512%20Vooraankondiging%20verdeelstation%20IJpolder%20v.1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220512%20Vooraankondiging%20verdeelstation%20IJpolder%20v.1.1.pdf


 

Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie 

Ruigoord Ruigoord Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

op verdeelstation Ruigoord. Dit geldt voor 

het verbruik van elektriciteit. We lossen 

dit op door het realiseren van een nieuw 

station. Naar verwachting ronden we 

deze werkzaamheden in het eerste 

kwartaal van 2030 af. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

Slotermeer Kostverlorenvaart Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

op verdeelstation Slotermeer. Dit geldt 

voor het verbruiken van elektriciteit.  

 

We lossen dit gedeeltelijk op met de 

bouw van het nieuwe verdeelstation 

Nieuwpoortstraat en de ombouw op 

verdeelstation Schipluidenlaan. We lossen 

het in het geheel op door de 

stationscapaciteit uit te breiden op 

verdeelstation Slotermeer. Dit verwachten 

we in het vierde kwartaal van 2029 af te 

ronden.  

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

volgens oude netcode 

Westhaven Westelijk 

Havengebied 

Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

op verdeelstation Westhaven. Dit geldt 

voor het verbruiken van elektriciteit. 

Liander bouwt een nieuw verdeelstation 

in het gebied. Dit verwachten we het 

eerste kwartaal van 2026 af te ronden. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

volgens oude netcode 

Westzaanstraat Westelijk 

Havengebied, 

Sloterdijk, 

Haarlemmerbuurt 

Door capaciteitsproblemen kunnen we 

niet langer voldoen aan alle aanvragen 

voor elektriciteit op verdeelstation 

Westzaanstraat. Dit geldt voor verbruik. 

We lossen dit op door een nieuw 

verdeelstation te realiseren. Naar 

verwachting ronden we dit het eerste 

kwartaal van 2027 af. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

volgens oude netcode 

 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20220915%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Ruigoord%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220915%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Ruigoord%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220707_Vooraankondiging_verwachte_congestie_verdeelstation_Slotermeer_v1.1%5B2%5D.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220707_Vooraankondiging_verwachte_congestie_verdeelstation_Slotermeer_v1.1%5B2%5D.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220707_Vooraankondiging_verwachte_congestie_verdeelstation_Slotermeer_v1.1%5B2%5D.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20210930%20Vooraankondiging%20OS%20Westhaven%20v1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20210930%20Vooraankondiging%20OS%20Westhaven%20v1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20210930%20Vooraankondiging%20OS%20Westhaven%20v1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20210910%20%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20Westzaanstraat.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20210910%20%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20Westzaanstraat.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20210910%20%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20Westzaanstraat.pdf
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