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Even  
voorstellen

Circa 22.000 kilometer  
hoogspanningsverbindingen

454 hoogspanningsstations
 
3,3 miljard euro jaaromzet

182.000 km² verzorgingsgebied

Ongeveer 3.000 medewerkers

99,99% leveringszekerheid
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Transport van elektriciteit, dat is wat TenneT doet. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het 

beheer van het hoogspanningsnet in Nederland  

en grote delen van Duitsland. 

Het is onze taak om te zorgen voor een stabiel 

net. Daarbij verbinden we producenten van 

elektriciteit met regionale netwerken die de 

elektriciteit bij de eindgebruikers brengen. 

TenneT zet zich in om de balans tussen aanbod 

aan en vraag naar elektriciteit ten allen tijde in 

evenwicht te houden. De elektriciteitsvoorziening  

in ons verzorgingsgebied behoort tot de betrouw-

baarste ter wereld.

Daarnaast is ons net belangrijk voor de energie-

transitie: TenneT zorgt voor de verbindingen die 

nodig zijn om grootschalig te kunnen overstappen 

op duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. 

Die verbindingen bevinden zich zowel op land als 

op zee, en zijn zowel nationaal als internationaal. 

Internationale verbindingen met: 

België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, 

Noorwegen, Tsjechië en Oostenrijk.

Vestigingen: 

Nederland: Arnhem (hoofdkantoor), Hoogeveen,  

Weert en Waddinxveen. 

Duitsland: Bayreuth (hoofdkantoor Duitsland),  

Bamberg, Dachau en Lehrte.

Hoogspanningsverbindingen 
worden gebruikt voor het transport van grote hoe-

veelheden elektriciteit over relatief grote afstanden. 

Elektriciteit op 380- en 220 kV wordt vaak boven-

gronds getransporteerd via lijnen die op veilige 

afstand boven de grond aan hoge masten hangen. 

Dat geldt ook voor 150- en 110 kV-verbindingen. 

Nieuwe verbindingen op dit spanningsniveau worden 

nu steeds vaker ondergronds aangelegd. 
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Onze directe klanten bestaan uit elektriciteits-

producenten en -handelaren en een aantal grote 

bedrijven. Via onze netten en die van de regionale 

netbeheerders wordt uiteindelijk iedereen in 

Nederland en een groot deel van Duitsland van 

elektriciteit voorzien. Stroom voor iedereen. In totaal 

gaat het om zo’n 41 miljoen eindgebruikers. 

De samenleving kan rekenen op een betrouw- 

bare stroomvoorziening voor onze klanten  

(‘leveringszekerheid’). We besteden veel 

aandacht aan beheer en onderhoud van ons 

net en werken voortdurend aan technische 

innovaties om het elektriciteitstransport nog 

efficiënter te maken. 

We leggen nieuwe, grensoverschrijdende 

verbindingen aan waarmee elektriciteit makkelijk 

getransporteerd kan worden naar locaties waar  

de vraag hoog is. We geven aanbieders van  

elektriciteits- en energiediensten op een eerlijke 

manier toegang tot ons hoogspanningsnet.  

Zo dragen we eraan bij dat elektriciteit goed  

benut kan worden, tegen een gunstige prijs.  

De samenleving kan op deze manier profiteren van 

een goed functionerende, duurzame elektriciteits-

markt in Noordwest-Europa.

Offshore netaansluitingen
Om op zee opgewekte windenergie efficiënt 

aan land te brengen, bouwt en beheert TenneT 

offshore netaansluitingen. Via platforms op zee 

en onderzeese hoogspanningsverbindingen 

komt deze duurzame stroom uiteindelijk bij 

consumenten.



Onderzeese 
kabel
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Neem onze verbinding met Noorwegen. 

Daarmee wordt overdag, als in Nederland veel 

vraag is naar stroom, vaak goedkopere 

elektriciteit uit de Noorse waterkrachtcentrales 

naar Nederland getransporteerd. ’s Nachts is 

de situatie meestal omgekeerd: dan heeft 

Noorwegen relatief veel elektriciteit nodig, 

terwijl in Nederland de vraag (en daarmee 

de prijs) lager is. Beide landen profiteren dus 

van één gezamenlijke stroomsnelweg die de 

Nederlandse markt – en daarmee Europese – 

met de Noorse markt verbindt. 

Onze grensoverschrijdende verbindingen,  

de zogenoemde interconnectoren, zijn belangrijk  

om vraag en aanbod van elektriciteit internationaal 

op elkaar af te stemmen en zo betaalbaar 

mogelijk te maken. 

Naast Noorwegen heeft TenneT ook inter- 

connectoren met België, Duitsland, Groot-Brittanië 

en binnenkort ook Denemarken. Aan de Duitse 

zijde zijn we verbonden met Tsjechië en Oostenrijk. 

Deze internationale stroomsnelwegen worden door 

de energietransitie steeds belangrijker. Zon en 

wind leveren niet altijd overal evenveel elektriciteit 

op. Dankzij de interconnectoren zijn de verbonden 

landen voor hun stroomvoorziening en prijsvorming 

minder afhankelijk van de weersomstandigheden 

of marktontwikkelingen in eigen land. 

Converterstations 
Interconnectoren worden over land en door zee 

aangelegd. Vanwege de grote afstand worden vaak 

gelijkstroomkabels gebruikt. Deze kabels zijn 

geschikt om grote vermogens onder hoge spanning, 

met betrekkelijk weinig verlies, te transporteren. In 

een converterstation wordt deze elektriciteit omgezet 

in wisselstroom zodat het via ons hoogspannings-

net op land getransporteerd kan worden.



Verantwoordelijk Betrokken Verbonden

Klaar 
voor de toekomst



Landelijk besturingscentrum 
Ons landelijk besturingscentrum zorgt er voor 

dat vraag en aanbod van elektriciteit 24 uur per 

dag wordt gemonitord en in balans blijft.
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We zorgen bijvoorbeeld voor de nieuwe netaan-

sluitingen voor windparken op zee en voor nieuwe, 

grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen 

die de internationale uitwisseling van (duurzaam 

opgewekte) energie mogelijk maken. De komende 

jaren is een aanzienlijk deel van de uitbreidings-

investeringen bestemd voor de grote projecten in 

het zuidwesten en noordoosten van Nederland. 

Hiermee wordt de elektriciteitsproductie en 

het transport hiervan in Zeeland en Noord-

Nederland mogelijk gemaakt. Met het oog op het 

toenemende aandeel van zon- en windvermogen 

TenneT draait volop mee in het vormgeven van 

het energiesysteem van de toekomst. Tegelijkertijd 

weten we dat de samenleving steeds afhankelijker 

wordt van elektriciteit. TenneT heeft dus een 

belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. 

Dat is terug te zien in de kernwaarden van onze 

organisatie: verantwoordelijk, betrokken en 

verbonden. 

in Nederland en de ons omringende landen, 

versterken we de komende jaren de koppeling van 

ons net met Duitsland, verzwaren we de 

slagader van onze elektriciteitsvoorziening: 

onze 380 kV-netten.  

Dat doen we om overschotten van duurzaam 

geproduceerde elektriciteit in Noordwest-Europa 

over een groter geografisch gebied te kunnen 

spreiden en versterken we op verschillende 

plekken ons 110 kV- en 150 kV-net om het 

transport van grootschalige duurzame energie  

over ons net mogelijk te maken.



TenneT  
en de samenleving

Ons elektriciteitsnet is zeer 
betrouwbaar, stroom is er  
(bijna) altijd: TenneT heeft  
een leveringszekerheid van 

 99,99%



Hoogspanningsstation
Een hoogspanningsstation is een elektrische 

installatie in het hoogspanningsnet. Het maakt 

een verbinding tussen twee of meerdere hoog-

spanningsnetten of vormt een aansluitingspunt op 

het hoogspanningsnet. Hier wordt elektriciteit 

omgezet voor regionale of voor stedelijke 

distributie.
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We werken nauw samen met lokale organisaties 

aan nieuwe en bestaande projecten, en passen 

onze werkwijze aan als dit het milieu ten goede 

komt. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt 

met de gemeente Boxmeer om bos onder onze 

hoogspanningslijnen om te vormen tot heide.  

Deze aanpak is goed voor de lokale flora en fauna 

en vermindert het risico dat bomen in aanraking 

komen met bovengrondse hoogspanningslijnen en 

de leveringszekerheid in gevaar brengen. 

TenneT voert vooral taken uit waarvoor we wettelijk 

zijn aangewezen. Daarbij moeten we ons houden 

aan diverse vormen van wet- en regelgeving. 

Externe instanties zien erop toe dat we die regels 

inderdaad correct naleven. Maar ons werk draait 

zeker niet om wetten alleen: we willen ook de 

belangen van de samenleving en de betrokkenen 

bij ons werk zo goed mogelijk dienen. Daarom 

vinden we het belangrijk om regelmatig te 

overleggen met verschillende partijen. 

Wij werken verspreid over Nederland en Duitsland, 

vaak in natuurgebieden. Daardoor hebben we 

een effect op de biodiversiteit, ecosystemen en 

het landschap. Tegelijkertijd zijn we afhankelijk van 

de natuur, die zorgt voor visuele afscherming, 

geluiddemping en veilige gebieden rondom 

onze stations. 

Nabij bestaande hoogspanningsverbindingen aan 

land en op zee en tijdens bouwprojecten nemen 

we onze verantwoordelijkheid en proberen we 

negatieve milieueffecten zoveel mogelijk te 

voorkomen en te minimaliseren. Daarbij proberen 

we de lokale natuur te ontzien en waar het kan te 

verbeteren.

TenneT kent veel vormen van overleg en samen-

werking, om ervoor te zorgen dat ons werk zo min 

mogelijk negatieve en juist zo veel mogelijk positieve 

impact heeft op mens en omgeving. 



TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO)  
met haar belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa 22.000 kilometer aan 
hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening aan  
41 miljoen eindgebruikers (per 31 december 2015). Met ongeveer 3.000 medewerkers realiseren  
we een omzet van 3,3 miljard euro en een totale activawaarde van 15,4 miljard euro. TenneT is een 
van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee.  
We spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van de energietransitie en bij de ontwikkeling  
van één energiemarkt voor heel Noordwest-Europa. TenneT zet zich in om te voldoen aan de 
behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. 
Taking power further.

TenneT TSO B.V.

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

www.tennet.eu

Bezoekadres

Utrechtseweg 310, 6812 AR, Arnhem, Nederland

+31 (0)26 – 37 31 111

Corporate Communicatie

+31 (0)26 – 37 32 600

communicatie@tennet.eu

Algemeen 

0800 836 63 88 (bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur)

servicecenter@tennet.eu
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