
 

Actuele knelpunten en oplossingen in  
Kop van Noord-Holland (Noord-Holland) 
 

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

Anna Paulowna Anna Paulowna, 

Breezand, ’t 

Zand, 

Callantsoog, 

Julianadorp 

Door spannings- en capaciteitsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

nieuwe capaciteitsaanvragen voor 

verbruik en teruglevering, op meerdere 

velden van verdeelstation Anna Paulowna. 

In deze regio voeren wij werkzaamheden 

uit om het elektriciteitsnet te versterken. 

We vergroten de kabelcapaciteit van het 

net in de omgeving.  

Naar verwachting ronden we deze 

werkzaamheden af tussen 2025 en het 

derde kwartaal van 2026. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

volgens oude netcode 

Den Helder de 

Schooten 

Den Helder, De 

Kooy, Breezand, 

Julianadorp, 

buitengebied 

tussen Den 

Helder en 

Julianadorp 

Door spannings- en capaciteitsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation Den Helder 

de Schooten. Dit geldt voor zowel verbruik 

als teruglevering van elektriciteit. We 

lossen dit op door het verzwaren en 

uitbreiden van het distributienet. Naar 

verwachting ronden we de 

werkzaamheden gefaseerd af tussen 2023 

en het eerste kwartaal van 2028. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

Den Helder 

Vogelwijk  

Oostsloot, 

Sluisdijk, 

Vogelbuurt 

Door capaciteitsproblemen kunnen we 

tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen 

voor verbruik van elektriciteit op 

verdeelstation Den Helder Vogelwijk.  

We lossen dit op door het distributienet te 

verzwaren en uit te breiden. Daarnaast 

vergroten wij de kabelcapaciteit van het 

distributienet in de omgeving. 

Naar verwachting ronden we dit af in het 

derde kwartaal van 2026.  

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20220331%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Anna%20Paulowna%20v1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220331%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Anna%20Paulowna%20v1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20220331%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Anna%20Paulowna%20v1.2.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230330%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Den%20Helder%20de%20Schooten%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230330%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Den%20Helder%20de%20Schooten%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221027%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Den%20Helder%20Vogelwijk%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221027%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Den%20Helder%20Vogelwijk%20v1.0.pdf


 

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

De Weel De Weel, 

Lutjewinkel, 

Winkel, 

Oudkarspel,  

‘t Veld  

Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation De Weel. Dit 

geldt voor zowel verbruik als teruglevering 

van elektriciteit. We lossen dit op door de 

kabelcapaciteit van het distributienet in de 

omgeving te vergroten. Daarnaast gaan 

we de netstructuur aanpassen. Naar 

verwachting ronden we dit tussen het 

eerste kwartaal en het tweede kwartaal 

van 2024 af.  

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

Schagen Schagen, 

Burgerbrug, Sint 

Maartenszee, 

Schagerbrug, 

Kolhorn, 

Middenmeer, 

Oudesluis, 

Wieringerwaard 

Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation Schagen. Dit 

geldt voor verbruik en teruglevering van 

elektriciteit. We lossen dit op door het 

distributienet te verzwaren en uit te 

breiden. Daarnaast vergroten wij de 

kabelcapaciteit van het distributienet in de 

omgeving. Naar verwachting ronden we 

dit gefaseerd tussen eind 2024 en het 

vierde kwartaal van 2026 af. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport     

Texel Texel Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

nieuwe capaciteitsaanvragen voor 

teruglevering en verbruik, 

op verdeelstation Texel. 

We vergroten de capaciteit van de kabels 

in de regio. Daarnaast lossen we dit op 

door het verzwaren en uitbreiden van het 

distributienet. We verwachten dit 

gefaseerd af te ronden tussen eind 

2025 en het derde kwartaal van 2026. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20230302%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20De%20Weel%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230302%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20De%20Weel%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221027%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Schagen%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221027%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Schagen%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221110%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Texel%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221110%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Texel%20v1.0.pdf


 

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

Ulkesluis Anna Paulowna, 

Slootdorp, 

Hippolytushoef, 

Den Oever, 

Wieringerwerf, 

Middenmeer, 

Schagen 

Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

nieuwe capaciteitsaanvragen voor 

teruglevering en verbruik op 

verdeelstation Ulkesluis. We lossen dit op 

door het distributienet te verzwaren en uit 

te breiden. Daarnaast vergroten wij de 

kabelcapaciteit van het distributienet in de 

omgeving. Naar verwachting ronden wij 

deze werkzaamheden gefaseerd af tussen 

het eerste kwartaal en het vierde kwartaal 

van 2026. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport   

Warmenhuizen Warmenhuizen, 

Schoorl, Petten, 

Dirkshorn, Broek 

op Langedijk 

Door spannings- en capaciteitsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation 

Warmenhuizen. Dit geldt voor zowel 

verbruik als teruglevering van elektriciteit. 

We lossen dit op doordat we het 

distributienet gaan verzwaren en 

uitbreiden. Daarnaast passen we de 

netstructuur aan en gaan we de 

stationscapaciteit uitbreiden. Naar 

verwachting ronden we de 

werkzaamheden gefaseerd tussen 2024 

en eind 2028 af. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

Wieringerwerf Wieringerwerf, 

Slootdorp, 

Middenmeer, 

Kreileroord 

Door capaciteits- en spanningsproblemen 

kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle 

aanvragen op verdeelstation 

Wieringerwerf. Dit geldt voor zowel 

verbruik als teruglevering van elektriciteit. 

We lossen dit op door het uitbreiden van 

de stationscapaciteit en het verzwaren en 

uitbreiden van het distributienet. Naar 

verwachting ronden we de 

werkzaamheden gefaseerd tussen het 

vierde kwartaal van 2023 en het eerste 

kwartaal van 2028 af. 

Vooraankondiging en 

onderzoeksrapport 

 

https://www.liander.nl/sites/default/files/20221027%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Ulkesluis%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20221027%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Ulkesluis%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230216%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Warmenhuizen%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230216%20Vooraankondiging%20verwachte%20congestie%20verdeelstation%20Warmenhuizen%20v1.0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230316%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Wieringerwerf%20v1.1.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/20230316%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Wieringerwerf%20v1.1.pdf
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