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We zien een sterke groei van particulieren die investeren in zonnepanelen op hun woning.  
Al dan niet gedreven door subsidie wordt ook het komende jaar een groot aantal zonneprojecten 
gerealiseerd. Soms door een energiecoöperatie, maar veelal door projectontwikkelaars. Enexis 
Netbeheer investeert niet alleen in onderhoud, vervanging en uitbreiding, maar ook in innovaties. 
Zodat onze netten betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar blijven en onze klanten op ons kunnen 
blijven rekenen. Door schaarste aan technisch personeel is een aantal geplande investeringen in 
2018 niet doorgevoerd. Dit uit zich vooral in een minder dan beoogd aantal plaatsingen van 
Distributie Automatisering Light (DALI)- boxen.

“De keuze van het systeem voor de warmtevoorziening  
staat in 2019 centraal in gesprekken met onze gemeenten”

Investeren in het netwerk van de toekomst

Wij bereiden onze netwerken 
voor op lokale behoeften

https://www.enexis.nl/consument/home


Werkpakket 2019

€ 129mln

€ 99mln

€ 120mln

€ 172mln

€ 325mln

Groningen

Drenthe

Overijssel

LimburgNoord-Brabant

Door een tekort aan technisch personeel op de 
arbeidsmarkt en de snelle en grote groei van duurzame 
opwek die ons elektriciteitsnet onder druk zet, moeten 
onze klanten er rekening mee houden dat hun aansluiting 
mogelijk later wordt opgeleverd dan gewenst.
Om de groei in duurzame opwek te kunnen opvangen 
zijn er grootschalige investeringen nodig, met name in 
het landelijke hoogspanningsnet. Ook werken we aan 
oplossingen voor het tekort aan technisch personeel  
door werving en opleiding.

Enexis Netbeheer blijft met stakeholders werken  
aan oplossingen om de energievoorziening verder  
te verduurzamen. Dit betekent samen maatschappelijk 
verantwoorde keuzes maken en anticiperen op het  
verder vormgeven van een duurzame energievoorziening.

Werkpakket 2019

enexisnetbeheer.nl

*  De schaarste aan technisch personeel is de belangrijkste 
driver van deze bijstelling ten opzichte van plan

848
789* 845

2018 2019

Plan 
Realisatie

In miljoenen euro’s

Enexis Netbeheer werkt dag in, 
dag uit, aan betrouwbare en veilige 
netten. Deze netten hebben een 
sleutelrol in de energievoorziening 
en energietransitie.
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Onmisbare energie in de  
provincie Groningen

Bron: www.rtvnoord.nl
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DOELSTELLING 2035
Enexis vervangt oude gasleidingen 
op weg naar aardgasloze stad

Bron: www.enexisgroep.nl

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 27 wijken 
aangewezen als proeftuinen Aardgasvrije 
Wijken. 13 daarvan vallen in Enexis-
verzorgingsgebied. Er is nog niet bekend 
hoeveel subsidie elke gemeente krijgt.  
Het doel is om per gemeente ongeveer 500 
bestaande woningen op termijn aardgasvrij  
te maken.

De proeftuinen zijn bedoeld om te leren  
hoe samen met bewoners, bedrijven, 
vastgoedeigenaren, woningcorporaties, 
netbeheerders, energieleveranciers en andere 

betrokken partijen een bestaande woonwijk 
succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden.

Het gaat om de volgende 13 gemeenten en 
wijken in ons verzorgingsgebied:

  Groningen: Appingedam, Delfzijl, Loppersum,  
Groningen, Oldambt, Pekela.

 Limburg: Sittard-Geleen, Brunssum
 Noord-Brabant: Tilburg, Eindhoven, Drimmelen
 Overijssel: Hengelo
 Drenthe: Assen

PROEFTUINEN
Helft proeftuinen aardgasvrije wijken 
in Enexis-verzorgingsgebied

https://www.enexis.nl/consument/home
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Investeringen Groningen 2019

Elektriciteit

   In het kader van ontvlechting netwerk en oplossen 
knelpunten worden LS-MS kabels vervangen (met name in 
combinatie met gasvervangingen en REC’s)

  Voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening en ten 
behoeve van het aansluiten van decentraal opgewekte 
elektriciteit wordt het bestaande elektriciteitsnetwerk en 
MS-schakelinstallaties vervangen, verzwaard en/of uitgebreid. 
Enkele voorbeelden zijn:

1.  Leggen van een tweede MS-transportverbinding van 5,9 
kilometer vanaf MS-transportstation Siddeburen naar het 
MS-transportstation in Wagenborgen in verband met zon- en 
windparken

2.  Aanleg zonneparken rondom HS/MS-station Kropswolde, 
met als gevolg de plaatsing van 1 nieuwe installatie en een 
transformator op het HS/MS-station Kropswolde

3.  Plaatsing van 1 nieuwe installatie en transformator op het HS/
MS-station Meeden 20kV in verband met Duurzaam Op Land 
activiteiten

4.  In gemeente Hogeland wordt een nieuwe MS-kabel richting 
Lauwersoog gelegd

5.  Gereed maken van het nieuw gebouwde HS/MS-station 
Eemshaven-midden

6.  Realiseren nieuw 20 kV MS-transportstation en een nieuwe 10 
kV MS-transportstation (inclusief het plaatsen van 2 grotere 
20/10 kV regeltransformatoren van 8 MVA) aan de Dijkweg 27 
in Eemshaven-Oost

7.  I.v.m. het “op slot” zitten van het HS/MS station Eemshaven-
Oost als gevolg van terug levering van de zon- en windparken 
worden 3 MS-T stations overgezet van HS/MS station 
Eemshaven-Oost naar het nieuwe HS/MS station Eemshaven-
Midden, hiervoor moeten 3*2 kilometer kabeltracés worden 
aangelegd

8.  Realiseren van aansluiten diverse zonneparken in gemeente 
Westerkwartier

9.  Leggen van twee MS-transportverbindingen van 5,9 kilometer 
tracélengte vanaf het HS/MS station Weiwerd naar het 
MS-transportstation Wagenborgen in verband met zon- en 
windparken

Gas

  Het vervangen van circa 35 kilometer lagedrukgashoofdleiding 
en circa 4.500 aansluitleidingen. Deze saneringen spelen zich 
grotendeels af binnen de gemeente Groningen, maar er zijn 
ook andere gemeenten waar we in 2019 bezig zijn met ons 
gasnetwerk. Enkele voorbeelden zijn: 

1.  Laatste grijs gietijzer vervangingen voor Midden-Groningen 
staan op stapel en naar verwachting eind 2020 klaar

2.  Vervanging van het lagedruk staal-net in Musselkanaal
3.  Vervanging van 3 kilometer kunststof hogedruk-net bij 

Jipsingboertange en Sellingen
4.  Vervanging van het 1 bar-net in het buitengebied Alteveer-

Onstwedde-Mussel wordt in 2019 grotendeels afgerond
    Het vervangen van 9 gasdistrict-, overslag- en afleverstations
    Diverse reconstructies (binnenstad visie Groningen) in 

afstemming met het Waterbedrijf Groningen en gemeente 
Groningen

    In Veendam wordt naar alle verwachting in 2019 een 
groengas invoering van 600m3 gerealiseerd (mest mono 
vergisting)

10.  Realiseren van een nieuw 10 kV MS-transportstation in 
Wagenborgen in verband met zon- en windparken

11.   Realiseren van een nieuw 10 en 20 kV MS-transportstation aan 
de Middenweg 15 in Wedde

12.  Versterkingsprogramma en woningcoöperatie-initiatief in 
Appingedammer wijk: Opwierde Zuid. Dit is een bestaande 
wijk waar een groot deel van de huurwoningen wordt 
aangepakt waarbij de wijk grotendeels wordt gesloopt, 
herbouwd en aardgasloos wordt gemaakt

13.  Versterkingsproject Overschild gaat in 2019 in voorbereidende 
fase en deels in uitvoering. Het betreft ongeveer 250 
woningen

In 2019 investeert Enexis Netbeheer 129 miljoen euro in het energienet in  
de provincie Groningen. Hiervan is 33 miljoen voor het gasnetwerk, 82 miljoen 
voor het elektriciteitsnetwerk en 14 miljoen voor het plaatsen van slimme 
meters. Enexis Netbeheer beheert in Groningen 267.983 gas aansluitingen en  
298.023 elektriciteitsaansluitingen.
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Onmisbare energie in de  
provincie Drenthe
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  Unieke installatie om grootschalige productie van 
duurzaam groen gas mogelijk te maken 
  Groen gas booster biedt ruimte aan nieuwe 
groengasaanbieders
  Netbeheerders nemen gezamenlijk maatregelen om 
het gasnet geschikt te maken voor de toename van 
groen gas.

Deze week zijn landelijk gasnetbeheerder Gasunie 
Transport Services (GTS) en netbeheerder Enexis 
Netbeheer in de gemeente Midden-Drenthe 
gestart met de werkzaamheden van een primeur 
in Nederland: de groen gas booster. Dat is een 
compressor op de grens van het landelijke en regionale 
gasnetwerk, die het grote regionale aanbod van groen 
gas met de landelijke vraag verbindt. De groen gas 
booster is een initiatief van GTS, Enexis Netbeheer 
en afvalverwerker Attero en wordt gebouwd nabij 
de groengasproductielocatie van Attero in Wijster 
(Drenthe). Naar verwachting kan de groen gas booster 
vanaf medio 2019 in gebruik worden genomen. 

Bron: www.enexisgroep.nl

Start aanleg  
‘Groen gas booster’

“Met de inzet van de groen gas 

booster zouden jaarlijks 17.000 

huishoudens extra kunnen 

worden voorzien van groen gas. 

Dat is een gebied ter grootte van 

bijvoorbeeld Hoogeveen of 

Landgraaf.”

https://www.enexis.nl/consument/home
https://www.enexisgroep.nl/nieuws/start-aanleg-groen-gas-booster/
https://www.youtube.com/watch?v=LcidUFeKRlY&feature=youtu.be
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In 2019 investeert Enexis Netbeheer 99 miljoen euro in het energienet in  
de provincie Drenthe. Hiervan is 20 miljoen voor het gasnetwerk, 68 miljoen 
voor het elektriciteitsnetwerk en 11 miljoen voor het plaatsen van slimme 
meters. Enexis Netbeheer beheert in Drenthe 154.250 gas aansluitingen en  
220.766 elektriciteitsaansluitingen.

Investeringen Drenthe 2019

Elektriciteit

    Voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening en ten 
behoeve van het aansluiten van decentraal opgewekte 
elektriciteit wordt het bestaande elektriciteitsnetwerk 
en MS-schakelinstallaties vervangen, verzwaard en/of 
uitgebreid. Enkele voorbeelden zijn:

1.   Uitbreiding van een bestaande installatie op het HS/MS-
station Zeijerveen in gemeente Assen

2.  Voorbereiding en deels in uitvoering gaan van proeftuin 
aardgasvrije wijk “Lariks west” in Assen

3.  Het verzwaren van circa 5000 meter MS-kabel in gemeente 
Westerveld in verband met omschakelbaarheid

4.  Uitbreiding van een bestaande installatie en verzwaren van 
een transformator op het HS/MS-station Beilen

5.  Uitbreiding van een bestaande installatie op het HS/MS-
station Hoogeveen

6.  Plaatsing van 2 nieuwe installaties en verzwaren van 1 
transformator op het HS/MS-station Coevorden

7.  Plaatsing van 1 nieuwe installatie en transformator en 
verzwaring van 1 transformator op het HS/MS-station 
Gasselte in gemeente Aa en Hunze

8.  Zonnepark Eelde In gemeente Tynaarlo wordt  
aangesloten

Gas

  Het vervangen van circa 44 kilometer lagedrukgasleiding en 
circa 3400 aansluitleidingen 
  Het vervangen dan wel aanpassen van 12 gasdistrict-, 
overslag-, of afleveringsstations
  Het Gas Ontvangst Station (GOS) terrein bij  
Garminge wordt samen met Gasunie omgebouwd om 
daar in 2019 een Groengasbooster te kunnen plaatsen. 
Dit project ligt op schema. Voorbereidingen zijn in 2018 
uitgevoerd, plaatsing booster is voorzien voor de zomer 
van 2019
  Programma Florijnas (diverse projecten); grijs gietijzer is 
allemaal uit Assen verwijderd. 
  In het buitengebied Emmen is begonnen met een 
grootschalige renovatie van het stalen hogedruk-net, 
waardoor in 2019 6 kilometer wordt gerenoveerd of 
vervangen
  Realisatie van een koppelleiding 8 bar tussen Assen en 
Hooghalen, waardoor het GOS in Hooghalen kan vervallen 
in 2019. Dit project is in 2018 gerealiseerd, alleen het GOS-
gebouw wordt nog ontmanteld in 2019
   Mogelijk komen in 2019/2020 2 nieuwe groengas invoeders 
op ons gasnetwerk. Afhankelijk van uitkomsten krijgt dit 
vervolg in 2019

https://www.enexis.nl/consument/home
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Onmisbare energie in de  
provincie Overijssel
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Vier keer zoveel laadpalen in Gelderland  
en Overijssel: 4500 nieuwe laadpalen

Bron: www.enexisgroep.nl

Voorbeeldwijk voor samenwerking met  
Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

In 2025 is Berkum als eerste wijk van Zwolle energie-
neutraal en daarmee een voorbeeld en proefproject 
voor andere wijken in Zwolle en Overijssel. Dat is de 
doelstelling van een gezamenlijke pilot waarin acht 
partijen onder leiding van Enpuls (onderdeel Enexis 
Groep) samen met bewoners ervaring willen opdoen 
met het verduurzamen van een bestaande woonwijk. 
Naast de gemeente en Enpuls werken ook provincie 
Overijssel, deltaWonen, Natuur en Milieu Overijssel, 
Hogeschool Windesheim, VNO/NCW/Unica, Enexis 
netbeheer en Rabobank mee.

Samenwerking in  
Deventer voor Fossielvrij, 
betaalbaar wonen
Nederland moet de komende jaren overschakelen  
van aardgas en andere fossiele brandstoffen naar 
duurzaam opgewekte energie. In Deventer slaan  
woningverhuurders, gemeente, provincie en  
Enexis Netbeheer de handen ineen om de sociale  
woningvoorraad te verduurzamen. In Deventer is één 
op de 3 woningen een sociale huurwoning (14.000 
sociale huurwoningen).

Bron: www.enexisgroep.nl

Berkum 
energieneutraal 2025: 
Eerste wijk in Zwolle

Bron: www.regiozwolle.info

https://www.enexis.nl/consument/home
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In 2019 investeert Enexis Netbeheer 120 miljoen euro in het energienet in de 
provincie Overijssel. Hiervan is 26 miljoen voor het gasnetwerk, 80 miljoen voor 
het elektriciteitsnetwerk en 14 miljoen voor het plaatsen van slimme meters. 
Enexis Netbeheer beheert in Overijssel 319.909 gas aansluitingen en 485.088 
elektriciteitsaansluitingen.

Investeringen Overijssel 2019

Elektriciteit

   Voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening en ten 

behoeve van het aansluiten van decentraal opgewekte 

elektriciteit wordt het bestaande elektriciteitsnetwerk 

en MS-schakelinstallaties vervangen, verzwaard en/of 

uitgebreid. Enkele voorbeelden zijn:

1.  Lemelerveld wordt circa 3,5 kilometer MS-net 

opgewaardeerd

2.  Capaciteitsuitbreiding van MS-transportverdeelstation 

Scholtensteeg (Stadshagen) in Zwolle

3.  Uitbreiding van een bestaande installatie op het HS/MS-

station Hessenweg in Zwolle

4.  Om de toekomstige zonneparken in omgeving Enschede 

te kunnen aansluiten worden grote aanpassingen 

gedaan in de HS/MS-stations en/of plaatsen van 

Hoofdverdeelstations, met name Wesselerbrink

5.  Het plaatsen van een nieuw transportverdeelstation aan 

de Duitslandweg in Hardenberg. Dit ter vervanging van het 

huidige transportverdeelstation aan de Asjeskampweg

6.  Uitbreiding van een bestaande installatie op het HS/MS-

station Losser in verband met Duurzaam op Land

7.  Uitbreiding van een bestaande installatie op het HS/MS-

station Bergweide in gemeente Deventer in verband met 

Duurzaam op Land

Gas

  Het vervangen dan wel aanpassen van 17 gasdistrict-, 

overslag- of afleveringsstations

https://www.enexis.nl/consument/home
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Brabantse proeftuin 
voor elektrisch 
vervoer
De provincie Noord-Brabant en Enpuls, onderdeel van 
Enexis Groep, hebben deze week een overeenkomst 
getekend om in Brabant versneld over te gaan naar 
elektrisch vervoer. Het gaat hierbij zowel om 
personenauto’s als om bussen en vrachtwagens.  
Door middel van concrete projecten met diverse 
partners versnellen zij de exponentiële groei naar 
volledig elektrisch vervoer in Brabant.

Zero Emissie
Brabant is een van de koplopers in elektrisch rijden.  
In 2017 zijn 1000 laadpalen in Noord-Brabant succesvol 
aanbesteed: marktpartijen zien steeds meer kansen 
voor elektrisch vervoer in Brabant en de bijbehorende 
diensten. Bijna een kwart van de Nederlandse publieke 
laadpalen staat in Brabant. In navolging van de 
elektrische busvloot in Zuidoost-Brabant die een van 
de grootste Europa is, werkt de provincie met diverse 
steden aan de overschakeling naar busvervoer zonder 
emissies.

Communicatiecampagnes
De belangrijkste doelgroepen voor elektrisch vervoer 
zijn particuliere autorijders, leaserijders, gebruikers van 
deelauto’s en wagenparkbeheerders. Uit onderzoek 
blijkt dat er nog veel onbekend is over elektrisch rijden 
en er onjuiste beelden zijn over het laden, de 
actieradius en de totale kosten van het gebruik.  
Door gerichte communicatiecampagnes trekken de 
provincie en Enpuls potentiele e-rijders over de streep. 
De provincie en Enpuls willen het goede voorbeeld 
geven door zoveel mogelijk het eigen wagenpark te 
elektrificeren en diverse gemeenten nemen hierin ook 
al grote stappen, zoals Uden en Breda.

Meer comfort
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie) 
benadrukt de voordelen van elektrisch vervoer:  
“Door het invoeren van elektrisch rijden te  
versnellen, verbetert de luchtkwaliteit zeker ook  
in de binnensteden. Bovendien besparen we energie.  
En voor de passagiers betekent elektrisch rijden niet 
meer schakelen en minder geluid en dus meer 
comfort.” Henk Visser, directeur Enpuls vult aan:  
“Met dit plan zetten we in op actieve versnelling. 
Klantperspectief, netbeheer en ruimtelijke ordening 
komen hierin bij elkaar. Samen leren we wat nodig  
is om duurzame mobiliteit op grote schaal te 
faciliteren.”

Bron: www.enexisgroep.nl

https://www.enexis.nl/consument/home
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In 2019 investeert Enexis Netbeheer 325 miljoen euro in het energienet in de 
provincie Noord-Brabant Hiervan is 87 miljoen voor het gasnetwerk, 197 miljoen 
voor het elektriciteitsnetwerk en 41 miljoen voor het plaatsen van slimme meters. 
Enexis Netbeheer beheert in Noord-Brabant 1.067.280 gas aansluitingen en 1.233.951 
elektriciteitsaansluitingen.

Investeringen Noord-Brabant 2019

Elektriciteit

   In Beek en Donk wordt een transportkabel over een lengte 

van 1,5 kilometer vervangen en verzwaard

   In het kader van de komst van grootschalige decentrale 

opwek in het westen van Den Bosch worden in twee 

transportverdeelstations de middenspanningsinstallaties 

verzwaard

   Het hoofdstation in Aarle-Rixtel wordt uitgebreid met 

een extra middenspanningsinstallatie ten behoeve van de 

ontwikkelingen van grote klanten en decentrale opwek in 

de omgeving

   Het hoofdstation in Maarheeze wordt uitgebreid met een 

10 kV subblok voor het aansluiten van duurzaam op land 

(DoL) klanten

   In hoofdstation Eindhoven Noord wordt de HS/MS-

transformator vervangen.

   We vervangen de middenspanning-schakelinstallaties in 

ongeveer 120 netstations

   In de grote steden worden 8 netstations en 12 

transportverdeelstations voorzien van Distributie 

Automatisering

   Het vervangen van twee storingsgevoelige kabels met een 

tracelengte van ca. 6 kilometer vanuit hoofdstation Aarle 

Rixtel naar De Mortel

   Tussen hoofdstation Hapert en Bladel wordt een 

transportkabel met een lengte van ca. 6 kilometer 

aangelegd.

  In verband met de ontwikkeling van decentrale energie 

wordt het middenspanningsnet vanuit hoofdstation Den 

Bosch-West naar Vlijmen geherconfigureerd en uitgebreid

Gas

  Het vervangen van circa 100 kilometer 

lagedrukgashoofdleiding en circa 15.000 aansluitleidingen

  Het vervangen van 39 gasdistrict- en afleverstations

  Om de ontwikkeling van een winkelcentrum mogelijk 

te maken wordt in het centrum van Tilburg een 

verdeelstation verplaatst

  Het vervangen van een storingsgevoelige kabel met 

een tracélengte van ca. 8 kilometer vanuit hoofdstation 

Moerdijk 

  In station Moerdijk wordt ten behoeve van het aansluiten 

van decentraal opgewekte elektriciteit een nieuwe 

middenspanningsinstallatie gerealiseerd

  In station Etten wordt ten behoeve van het aansluiten 

van decentraal opgewekte elektriciteit een nieuwe 

middenspanningsinstallatie gerealiseerd

  In station Tilburg-Zuid wordt onder andere ten behoeve 

van het aansluiten van decentraal opgewekte elektriciteit 

een nieuwe middenspanningsinstallatie gerealiseerd.

https://www.enexis.nl/consument/home
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Bron: www.enexisgroep.nl

1000e BEZOEKER 
Enexis Huis Limburg 
ontvangt cheque  
t.w.v. 2000 euro
Het Enexis Huis Limburg heeft vandaag de 1000e 
bezoeker verwelkomd. Johan en Else Peters 
hebben uit handen van Bob Ruers, gedeputeerde 
voor Energie en Duurzaamheid van de Provincie 
Limburg een subsidie ter waarde van 2000 euro 
ontvangen. Het Enexis Huis Limburg is een 
volledig duurzaam verbouwd inspiratiehuis dat 
consumenten wil informeren en interesseren om 
actief aan de slag te gaan met de verduurzaming 
van de (eigen) woning. Het Enexis Huis Limburg 
is tot stand gekomen door Enexis Groep met 
steun van de Provincie Limburg en de gemeente 
Maastricht. Het Enexis Huis Limburg is gratis 
toegankelijk voor bezoekers.

Brunssum-Noord 
definitief proeftuin 
aardgasvrij

Bron: www.loo-tv.nl

Brunssum-Noord is door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken aangewezen 
als proeftuin voor een aardgasvrije wijk. 
Woningcorporatie Weller en Mijnwater 
BV zijn de initiatiefnemers achter het 
project.

De gemeente heeft een aanvraag ingediend 
om in aanmerking te komen als proeftuin. 
Met de toekenning door het ministerie  
kan de gemeente rekenen op een bijdrage 
van het Rijk.

“Nederland heeft de doelstelling 
om in 2050 volledig duurzaam te 
zijn en dus niet meer afhankelijk 
te zijn van aardgas.

https://www.enexis.nl/consument/home
https://www.loo-tv.nl/content/brunssum-noord-definitief-proeftuin-aardgasvrij
https://www.enexisgroep.nl/nieuws/1000e-bezoeker-enexis-huis-limburg/
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In 2019 investeert Enexis Netbeheer 172 miljoen euro in het energienet in 
de provincie Limburg. Hiervan is 73 miljoen voor het gasnetwerk, 82 miljoen 
voor het elektriciteitsnetwerk en 17 miljoen voor het plaatsen van slimme 
meters. Enexis Netbeheer beheert in Limburg 514.945 gas aansluitingen en 576.159 
elektriciteitsaansluitingen.

Investeringen Limburg 2019

Elektriciteit

  We vervangen de middenspanning-schakelinstallaties in 

ongeveer 90 netstations

  We reviseren ongeveer 100 schakelaars in 

transportverdeelstations ter verhoging/ consolidatie van 

de betrouwbaarheid

 We vervangen projectmatig ca. 40 beveiligingsrelais

  We bouwen een nieuw transportverdeelstation op 

industrieterrein Greenport te Venlo om klanten snel, 

efficiënt en tegen zo laag mogelijk kosten aan te kunnen 

sluiten. Het transportverdeelstation wordt met 2 

verbindingen van circa 3 kilometer aangesloten.

  Om diverse windparken en zonneprojecten aan te 

sluiten wordt er achter hoofdstation Helden circa 47 

kilometer aan middenspanningskabel aangelegd. Daarbij 

wordt het hoofdstation uitgebreid met een nieuwe 

middenspanningsinstallatie

  Door een groeiende vraag naar elektriciteit wordt het 

transportnet van Born naar Holtum met 2 kilometer 

middenspanningskabel uitgebreid, daarnaast wordt er circa 

4,5 kilometer aan middennspanningskabel mee gelegd 

voor decentrale opwek.

  Vanuit hoofdstation Gennep wordt circa 5 kilometer 

middenspanningskabel ten behoeve van decentrale opwek 

aangelegd

Gas

   Het vervangen van circa 147 kilometer lagedrukgasleiding 

en circa 7500 aansluitleidingen

  Het vervangen dan wel aanpassen van 50 gasdistrict- of 

afleveringsstations

  Als gevolg van dijkverzwaring in de gemeente Bergen 

het verleggen van hogedruk- en lagedrukgasleidingen, 

laagspanning- en middenspanningskabels

  Reconstructie N280 Duitsland-Roermond: verbreding 

N280 en aanleg diverse tunnelbakken. Verleggen van 

hogedruk- en lagedrukgasleidingen, laagspanning- en 

middenspanningskabels

  Het verplaatsen van het Gas Ontvangst Station (GOS) 

Valkenburg als onderdeel van een Gasunie Network 

Improvement Project (GNIP) project

https://www.enexis.nl/consument/home


Begrippenlijst

1e Generartie PE - gasleiding
1e generatie PE is een materiaal waaruit hoofd-
leidingen gas zijn gemaakt. Dit type leiding is 
tussen 1968 en 1979 gelegd. Het materiaal is 
breukgevoelig en wordt daarom vervangen.
 
AC
AC staat voor Asbest Cement, een bros materiaal 
waar een deel van onze Gasleidingen uit bestaat. 
Vanwege het breukgevaar vervangen we dit type 
gasleidingen.
 
Distributie Automatisering
Om het elektriciteitsnetwerk te automatiseren, 
worden de middenspanningstations uitgerust 
met een kleine computer. Met Distributie 
Automatisering (DA) verdeelt Enexis Netbeheer 
de middenspanningsnetten eigenlijk in kleinere 
eenheden, die met behulp van DA op afstand 
aan- en afgeschakeld kunnen worden. Bij een 
storing kan Enexis Netbeheer de (uitgevallen) 
eenheden die niet door de storing worden 
getroffen op afstand weer snel inschakelen, 
waardoor mensen in dat gebied minder lang  
last hebben van een storing.
 
Distributie Automatisering Light  
(DALI)-boxen
Dit is een innovatieve oplossing in de vorm van 
een kleine computer en biedt:

  Enexis Netbeheer 24/7 inzicht in de beschikbare 
en gevraagde hoeveelheid elektriciteit op het 
elektriciteitsnet

  optimale flexibiliteit in de schakeltijden van 
openbare verlichting voor gemeenten in de 
toekomst

  inzicht in de locatie van een stroomstoring 
dankzij op afstand uitleesbare 
kortsluitverklikkers

Zie ook ons bericht op www.enexisgroep.nl/
nieuws/netbeheerder-enexis-voorbereid- 
op-toekomstige-groei-elektrisch-vervoer 

Energietransitie
Aanduiding voor de verandering van de
energievoorziening van centrale opwekking  
vanuit fossiele energiebronnen naar decentrale 
opwekking vanuit duurzame energiebronnen.
 
Groen gas Booster
In een samenwerkingsverband tussen landelijk 
gasnetbeheerder Gasunie Transport Services 
(GTS), netwerkbedrijf Enexis Netbeheer en 
afvalverwerker Attero gestarte pilot om 
grootschalige invoeding van groen gas te 
faciliteren. Door de plaatsing van een compressor, 
de Groen gas Booster, kan groen gas geïnjecteerd 
worden in het landelijk gasnet.
Zie ook onze link: www.youtube.com/
watch?v=ftikJY-UkAg
 
Koppelleiding
Koppelleidingen zijn hoge druk transportleidingen 
(8 bar) om twee gasnetten aan elkaar te koppelen.
 
Laagspanning (LS)

Middenspanning (MS)

Reconstructie (REC)

Slimme meter
Een verbruiksmeter voor elektriciteit en /
of gas die op afstand uit te lezen is door de 
netbeheerder en die de klant via een lokale 
toegangspoort verbruiksgegevens ter beschikking 
stelt voor verdere verwerking via eigen
randapparatuur.

enexisnetbeheer.nl

https://www.enexisgroep.nl/nieuws/netbeheerder-enexis-voorbereid-op-toekomstige-groei-elektrisch-vervoer
https://www.enexisgroep.nl/nieuws/netbeheerder-enexis-voorbereid-op-toekomstige-groei-elektrisch-vervoer
https://www.enexisgroep.nl/nieuws/netbeheerder-enexis-voorbereid-op-toekomstige-groei-elektrisch-vervoer
https://www.youtube.com/watch?v=ftikJY-UkAg
https://www.youtube.com/watch?v=ftikJY-UkAg
https://www.enexis.nl/consument/home
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