
 

Actuele knelpunten en oplossingen in  
Alkmaar (Noord-Holland) 
 

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

Alkmaar Alkmaar, 

Egmond aan 

den Hoef 

Door spannings- en 

capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk 

niet voldoen aan alle aanvragen op 

verdeelstation Alkmaar. Dit 

geldt voor verbruik en teruglevering 

van elektriciteit.   

We lossen dit op door het verzwaren en 

uitbreiden van het distributienet en de 

netstructuur aan te passen. Naar 

verwachting ronden we dit gefaseerd 

tussen eind 2025 en het tweede kwartaal 

van 2028. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport   

Alkmaar 

Boekelermeer 

Alkmaar, Heilo Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

op verdeelstation Alkmaar Boekelermeer. 

Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. 

We lossen dit op door nieuwe stations te 

realiseren en het distributienet te 

verzwaren en uit te breiden. Naar 

verwachting ronden we dit in fases af 

tussen het tweede en het vierde kwartaal 

van 2026.  

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport  

Alkmaar Noord Alkmaar Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation Alkmaar 

Noord. Dit geldt voor verbruik van 

elektriciteit. We lossen dit op door het 

uitbreiden van de stationscapaciteit en het 

verzwaren en uitbreiden van het 

distributienet. Naar verwachting ronden 

we dit het eerste kwartaal van 2027 af. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20230511%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Alkmaar%20Noord%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230511%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Alkmaar%20Noord%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220915%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Alkmaar%20Boekelermeer%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220915%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Alkmaar%20Boekelermeer%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230216%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Alkmaar%20Noord%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230216%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Alkmaar%20Noord%20v1.0.pdf


 

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

Heerhugowaard Heerhugowaard-

noordoost, 

Obdam, De 

Noord 

Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op 

verdeelstation Heerhugowaard. Dit geldt 

voor zowel teruglevering als verbruik van 

elektriciteit. We lossen dit op door het 

uitbreiden van de stationscapaciteit en het 

verzwaren en uitbreiden van het 

distributienet. Naar verwachting 

ronden we dit gefaseerd af tussen het 

vierde kwartaal van 2025 en het eerste 

kwartaal van 2028. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

Heerhugowaard 

Noord 

Heerhugowaard, 

Noord-

Scharwoude 

Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation 

Heerhugowaard Noord. Dit geldt voor 

zowel verbruik als teruglevering van 

elektriciteit. We lossen dit op door station 

De Weel uit te breiden. Daarnaast lossen 

we dit op door het verzwaren en 

uitbreiden van het distributienet.   

Naar verwachting ronden we de 

werkzaamheden gefaseerd af tussen het 

vierde kwartaal 2025 en het eerste 

kwartaal van 2028.  

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

Heiloo Heiloo, 

Egmond-Binnen, 

Castricum aan 

Zee 

Door spanning- en capaciteitsproblemen 

kunnen we niet voldoen aan alle 

aanvragen voor elektriciteit op 

verdeelstation Heiloo. Dit geldt voor 

verbruik en teruglevering van elektriciteit. 

We breiden de stationcapaciteit en de 

kabelcapaciteit in het net uit. Naar 

verwachting ronden we dit gefaseerd af 

tussen eind 2025 en het vierde kwartaal 

2028. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

volgens oude netcode 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20230216%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Heerhugowaard%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230216%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Heerhugowaard%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230330%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Heerhugowaard%20Noord%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230330%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Heerhugowaard%20Noord%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220609%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Heiloo%20v.1.4.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220609%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Heiloo%20v.1.4.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220609%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Heiloo%20v.1.4.pdf


 

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

Oterleek Noord Beemster, 

West Beemster, 

Heerhugowaard, 

Schagen, Sint 

Maarten, 

Egmond aan 

Zee, 

Schoorl, Bergen, 

Alkmaar, Heiloo, 

Anna Paulowna 

Door spannings- en capaciteitsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation Oterleek. Dit 

geldt voor verbruik en teruglevering van 

elektriciteit. We passen verschillende 

netstructuren aan. Door het aanpassen 

van de bestaande netstructuur kan er 

belasting (vermogen) verplaatst worden 

naar omliggende stations waar nog 

capaciteit aanwezig is op dit moment. Het 

gevolg is dat er minder belasting 

aanwezig is op station Oterleek. 

Daarnaast lossen we het op door het 

uitbreiden van de stationscapaciteit en het 

verzwaren en uitbreiden van het 

distributienet. Naar verwachting ronden 

we dit in fases tussen het vierde kwartaal 

van 2025 en het eerste kwartaal van 2028 

af. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

Oudorp  Alkmaar, 

Zuidschermer, 

Zuid-

Scharwoude 

Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

op verdeelstation Oudorp. Dit geldt voor 

het verbruiken van elektriciteit. We lossen 

dit op door de stationscapaciteit uit te 

breiden. Daarnaast lossen wij dit op door 

het distributienet te verzwaren en uit te 

breiden. Naar verwachting ronden we dit 

gefaseerd af tussen het vierde kwartaal 

van 2026 en het vierde kwartaal van 2028 

af.   

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport     

https://www.liander.nl/sites/default/files/20230202%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Oterleek%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230202%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Oterleek%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221208%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Oudorp%20v1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221208%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Oudorp%20v1.2.pdf


 

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

Uitgeest Uitgeest, 

Dorregeest, 

Akersloot, 

Kaandorp, 

Heiloo 

Door spannings- en capaciteitsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

nieuwe capaciteitsaanvragen voor 

verbruik op verdeelstation Uitgeest. 

In deze regio zullen wij werkzaamheden 

uitvoeren om het elektriciteitsnet te 

versterken en de kabelcapaciteit te 

vergroten. Daarnaast lossen we dit op 

door het verzwaren en uitbreiden van het 

distributienet. Deze investeringen moeten 

met veel partijen waaronder de 

gemeente(n) worden afgestemd. 

Naar verwachting ronden we dit gefaseerd 

af tussen 2023 en het derde kwartaal van 

2026. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport   

 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20220929%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Uitgeest%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220929%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Uitgeest%20v1.0.pdf
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