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. Er is veel dat stroom
vreet rond Rijsenhout:
Schiphol, kassen en da-
tacenters.. Dus moet er een
nieuw transformatorsta-
tion komen, zeiden Ten-
net en Liander.. Het zou negen voet-
balvelden groot worden.. Peter van Veen ging
in verzet met de actie-
groep Rijsenhout zegt
Nee. Want hoe zit het
met de straling?

P
eter hoordehet van zijnbuurvrouw.
‘Zewillen een transformatorstation
bouwen.Hier, bij ons, inRijsenhout!’

Peter dacht: een transformator-
huisje.Watdannog?Hoeergkon
het zijn, zo’nhuisje vanbaksteen?

Maar later diedag verdieptehij zich er toch
maar even in.

Peter vanVeen is geboren inRijsenhout, een
dorpwaarvandekop vrijwel overgaat indeKaag-
baan vanSchiphol, terwijl de staart uitloopt in
deWesteinderplassen. Vanoudsher is dit een
gebied van tuinders: de veiling vanAalsmeer is
vlakbij.

Zijn vaderhader eenhandelsbedrijf in stek-
jes. Peter ging studeren inAmsterdam.Nooit
meer terugnaarRijsenhout, dacht-iewel eens.
Maar toch, na eenaantal jaren inde stad, drie
hoogachter, begonhet te kriebelen.Hijwilde
meer ruimte,meer rust.

Er kwam iets vrij inRijsenhout.Hij ging terug.
Uitzicht opkasseneneenweilandmet schapen.
Vliegtuigenglijdenaf enaandoorde lucht.

Rijsenhout is eendorpmet vierduizendmen-
sen, geen stoplichten, één supermarkt, twee
basisscholen. Aande rand staan vrijstaande
huizendieuitkijkenover deWesteinderplassen.
Meer inhet dorp, bij deGrotePoellaan, deRijs-
hornstraat, deAalsmeerderweg, staankassen
leeg. Vaakal jarenlang. Eigenarenhebbengeen
geldomdekassenaf te breken.Deboel verkrot.

Inbeleidstermen: de leefbaarheid staat on-
der druk. Eind2017werdbuslijn 163 ineens
eenbelbus.Degemeentepresenteerdehet als
een verbetering.Het voelde als een verkapte
bezuiniging.

Peter googeldeop transformatorstation.Hij
schrok.

•••
Het zal onvermijdelijk zijndelenvanhet elektrici-
teitsnet te verzwaren, steldeNetbeheerNederland
eerderdit jaar.Wantwegaanmeer stroompro-
ducerenenvolgensdemeeste ramingenookmeer
stroomverbruiken:huizenworden ‘all electric’,
er komteenvlootaanstekkerauto’s.Deverzwa-
ring zal ‘forsekostenmet zichmeebrengen’, aldus
NetbeheerNederland.Exactebedragenheeft nie-
mand,maardeverzwaring zal tientallenmiljar-
deneuro’s gaankosten.

•••
‘Voorwieniet bekend ismethoogspanningssta-
tions ziet alles er hetzelfdeuit: eengrote verza-
melingbrommendemachines, draden, buizen,
isolators, schakelaars enanderedingen’, zo
staat opde siteHoogspanningsnet.com. ‘Trans-
formators vormenhethart vandemeestehoog-
spanningsstations. (...)Het huidigehoogspan-
ningsnet zouniet kunnen functioneren zonder
transformators.’

Rijsenhout ligt pal ten zuiden vanSchiphol.
De luchthaven vreet stroom.Dekassen inde
Haarlemmermeer vreten stroom.Maardé grote
stroomgebruikers zijndatacenters. In een straal
van tienkilometer rond zijnhuis vermoedt Peter
wel dertig vandezedigitale fabrieken.

Ze zijn onmisbaar voordeNederlandse
economie: informatie is cruciaal inhet inter-
nettijdperk, al is hun stroomverbruikduize-
lingwekkend.Volgens een rapport vanklimaat-
nieuwssiteClimateHomeNewsgaat in 2025
mogelijk 20%vanhetwereldwijde elektriciteits-
verbruiknaardatacenters.

OokdeHaarlemmermeerheeft eenpro-
bleem.Hetnetwerk is vol. Er is geenplaatsmeer
voornieuwedatacenters: ophet bestaande
stroomnet is gewoononvoldoende ruimteom
deelektronen te vervoeren.

Uitbreiding vanbestaande transformatorsta-
tionswasnietmeermogelijk, zo constateerden
Tennet, de eigenaar vanhethoogspanningsnet,
enLiander, denetbeheerder indegemeente.
Dusmoeten ernieuwekabels de grond in. Ener
moet eennieuw transformatorstationkomen,
hier indeHaarlemmermeer. Zo’n stationkost
tientallenmiljoenen.

•••
Netverzwaring,waardebouwvaneen transfor-
matorstationdeel vanuitmaakt, is complexen
eenzaakvande langeadem. ‘Deaanleg vanhet
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Opdeze plekmoest een
4,5 hectare groot trans-
formatorstation komen.
FOTO: PETERSTRELITSKI/FD

Rijsenhout vormensamenhet sportcomplex
aanhetKonnetlaantje, omzoomddoorhoge
loofbomen.

Pal achter die bomenzouhet transformator-
stationmoetenkomen.

Het stationmet zes transformatorenmeet 4,5
hectare, zo staat in eennota vandegemeente
Haarlemmermeer, uit begin 2016.Demaximale
hoogte is 24meter.

4,5hectare: dat zijnnegen voetbalvelden. Een
verzamelingbrommendemachinesmethek-
ken, snoeren,masten enkabels,methoogspan-
ning en veiligheidsbordjes, zomaar tegenhet
dorp aangeplakt.

Peter is geenactievoerder.Helemaal niet
zelfs.Maar toendeomvang vanhet transforma-
torstationduidelijkwerd, kwamhij in verzet.

•••
Begindit jaarwerdbekenddathet stroomnet in
eendeel vanGroningenvol is.Deoverheidmoet
met ‘spoedprocedures’ komenomhet tekortaan
stroomkabels in landelijke gebiedenweg tewer-
ken, steldeMedyvanderLaan, voorzitter van
brancheverenigingvanenergiebedrijvenEner-
gie-Nederland.Vergunningenmoetendus eerder
wordenafgegeven.VanderLaan: ‘Watwezeker
weten, is datdralendeenergietransitiealleen
maarduurdermaakt.’

•••
DeReede is het dorpshuis vanRijsenhout. Par-
ketvloer, podium,hoge vloeren.Hierwordt
getafeltennist, gesjoeld, en er zijnpokémon-
toernooien.Het dorpshuis is vanen voor alle in-
woners vanhet dorp, zo staat inde reglementen.

Op11april 2017houdtdeHAPeen inloop-

hoogspanningsnet vanDoetinchemnaarhetDuit-
seWeselduurde tien jaar.Daarvanwas twee jaar
debouw’, zeiBenVoorhorst, de chief operations
officer vanTennet, onlangsbij de jaarcijfers.De
rest vande tijd gingopaanvoorbereidingenen
procedures:wijzigenvanbestemmingsplannen,
inspraakrondes, eventueel eengangnaardeRaad
vanState.

•••
DevoetbalclubuitRijsenhoutheet SCW:
SportClubWesteinder.Het eerste teamspeelt
derdeklasse. Rood shirt, witte broek, drie
voetbalvelden.

De clubheeft vijftien jeugdteams. Een za-
terdagverenigingmet vijfhonderd leden: dat is
meerdan10%vanhet dorp. In septemberbe-
staat SCWvijftig jaar.

Naast de voetbalclub ligt de tennisvereniging.
Vijf baneneneenkleine kantine. SCWenTV

“
Watwe zekerweten is
dat dralende energie-
transitie alleenmaar
duurdermaakt
Medy van der Laan
voorzitter Energie-Nederland

•••
HalfRijsenhout is ophet gemeentehuis in
Hoofddorpwanneerde gemeenteraaddaar
op15 juni 2017het transformatorstationbe-
spreekt.Het is die donderdag loeiheet. Volwas-
senen zijn inkortebroek endragengeleT-shirts
met een roodkruis erop: ‘Rijsenhout zegtNee.’

Eenpaarbewonersmogen inspreken. Vijfmi-
nuten. Peter is de tweede spreker.De locatie die
Tennethaduitgekozen, pal naast het sportpark,
is gewoonhet goedkoopst, zegt hij. ‘VanTennet
en zeker vandegemeente verwachtenwij een
bredere afwegingdanalleengeld.’

De voorzitter vande voetbalclub is geëmoti-
oneerder.Wiewil er nog sportenpal naast een
transformatorstation?Wieweetwat een lang-
durigeblootstelling aan straling tot gevolgheeft
voorde voetbaljeugd?’

Deneezeggers krijgenbijval. Alle partijen in
degemeenteraadhebbenbedenkingen tegen
het plan.Deburgemeester zegt: ‘Ikweet zeker
dat de raadgoednaar ugeluisterdheeft.’

•••
Frappant isdathet transformatorstationbijRij-
senhout tussen2015en2016 fungeerdealspilot
voorhetRijkomteonderzoekenwatwel enniet
goedwerkt inde communicatiemetbewoners.Be-
trekdeomgeving zovroegmogelijk, zowaseenvan
deuitgangspunten.

•••
WatPeter voortdurendheeft ervaren: het is trek-
kenen sleurenom informatie los te krijgen.De
strijd tegenhet transformatorstation is ook een
gevecht tegenambtelijkemolens. Tennet enLi-
ander zijn inoverheidshanden, de gemeente is
eenbureaucratischeorganisatie.

‘Rijsenhout zegtNee’ hadalternatieven voor-
gesteld: bijvoorbeeldbij het spoor, eenpaar ki-
lometer verderop.Daarhoort hijweinig van.

Inmaart 2018 is erweer eenbijeenkomst over
het transformatorstation. Inde tussentijd is er
wel contact geweest tussenalle partijen,maar
nukomt iedereen—denetbeheerders, de ge-
meente, het bewonerscomité endedorpsraad
—weerbijeen. Locatie: de kantine van voetbal-
clubSCW.Tennet enLiander blijvenbij hun
standpunt.Het transformatorstationkomtbij
voorkeurpal achter het sportpark.

Tennet zegt nog ‘verrast te zijn’ doorde ‘pas-
sievehouding’ vandegemeenteHaarlemmer-
meer. EnNils vanZwet, deprogrammadirecteur
vanTennet, zegt dat de ‘zorgen vandebewoners
vanuit de gemeentemogelijkniet zijn overge-
brachtnaarTennet enLiander’.

Peter is verbijsterd. Als Tennet zich eenbeetje
had ingespannen, hadhet kunnenweten vande
tegenstand.

Tennet enLiander zetten echter door.Op26
april 2018 stuurt het college vanburgemeester
enwethouders eenbrief aande raad. Tennet en
Lianderwillenhet transformatorstationnaast
het sportpark, zo staat indebrief. ‘Ons college
vindt dekeuze vanTennet enLiander onbegrij-
pelijk’, aldusdebrief.

spreekuur inRijsenhout.DeHaarlemmermeer-
seActievePolitiek is een lokale partij, en een van
degrootste indegemeenteraad.Deopkomst is
overdonderend.

Meerdanhonderd verontrusteRijsenhouters
melden zichdiedinsdag inDeReede. Voornog
eenshonderddorpsbewoners is geenplaats
meer inhet dorpshuis. Iedereenwilweten: hoe
zit dat,methet transformatorstation?

Opzondag16 april 2017, Eerste Paasdag,
eenkleineweeknahet inloopspreekuur,wordt
BurgercomitéRijsenhout ZegtNeegelanceerd.
Inde actiegroep zitten zo’n vijftienmensen,
met eenhardekern vanacht. Samenzouden ze
strijden tegenhet enormegevaarte achter de
voetbalclub.

Voormanvandeactiegroep: Peter vanVeen.

•••
Ook indeHaarlemmermeer zit hetnetdusvol.
Bedrijven schreeuweneromhet transformatorsta-
tion. ‘De stroomopSchiphol-Rijk isdekomende
vier jaarop’, zei StijnGrovevandeDutchData
CenterAssociation inmei vorig jaar inhetFD. ‘En
opAmsterdamZuidoost enophetSciencePark in
Amsterdamisde stroombijnaop.’Daarmeewil
hij zeggendatnieuweondernemingenzichhier
niet ofnauwelijks kunnenvestigenbij gebrekaan
aansluitingenophet elektriciteitsnet.Dezedrie
bedrijventerreinenzijn geliefdals locatie voor
datacenters.

•••
Tennet, Liander endegemeenteHaarlem-
mermeer zijn al sinds 2015 in gesprekoverhet
transformatorstation. In 2016hebben ze er twee
inloopavondenover belegd, enbegin2017nog

een. Telkens inhet gemeentehuis.Dat staat in
Hoofddorp. Tienminuten rijden.Het stakde
dorpsbewoners. ErwerdgesprokenóverRijsen-
hout,maarniet ínRijsenhout.

Eindmei 2017 is er een vierdebijeenkomst.
Dit keer inDeReede.Geenopenbare avond,
maarnietteminkomtdegemeentemet zwaar
geschut: deburgemeester, driewethouders, een
bestuursadviseur.Ookaanwezig is dedorps-
raad. EnPeter vanVeen.Het transformatorstati-
on is het belangrijkste gespreksonderwerp.

De informatievoorziening is gebrekkig, zeg-
gendedorpsbewoners. Eenaantal omwonen-
denhadbrievengekregen,maarniet alle inwo-
ners inRijsenhout. En iedereen is verrast over
de grootte vanhet transformatorstation.

Deplannen vanTennet blijven vaag.Het be-
stemmingsplan voorde grondnaast de voetbal-
clubwasnogniet gewijzigd.Maardewethouder
van economische zaken zegt ook: er is geen ju-
ridische redenomníetmee tewerkenaan zo’n
wijziging vanhet bestemmingsplan.

Anders gezegd, het transformatorstation zou
er kunnenkomen.

Ondertussenhadden verschillendemensen
inRijsenhout almannetjes opdeakkers ach-
ter het sportcomplex gezien.Het perceelwerd
opgemeten.

•••
Vaakstuit zo’n stationopweerstand.Deafgelopen
jarenwaserondermeer inRilland (Zeeland), ’t
Veld (kopvanNoord-Holland),Breukelen-Kortrijk
(Utrecht) enBoxtel protest tegendekomst vaneen
transformatorstation.Datkwamvanomwonen-
den: er is vrees voor straling, geluidsoverlast en
aantasting vandenatuur.DeRaadvanStateheeft
Tennet telkens inhet gelijk gesteld. a Vervolg op pagina 19

“
‘Ik ben voor-
stander van
stroom,maar
niet over
de rug van
Rijsenhout’

Peter van Veen
voorman actiegroep

Rijsenhout

Schiphol
Hoofddorp

Bennebroekerweg

Voetbalclub

Voorgestelde
locatie

Voorkeurslocatie
bewoners

500m

Hoogspanning

Tennet en Liander willen een transformatorstation
bouwen naast de plaatselijke voetbalclub.

© FD | Bron: Tennet, Maps4News
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Maardegemeente zit klem. ‘Wij hebbendewet-
telijke verplichtingomdeze aanvraag, ondanks
debezwarendiewij hebben,wel inbehandeling
tenemen.’

Tweemaanden later nodigenTennet enLi-
anderde inwonersuit voor een ‘inloopbijeen-
komst over het nut endenoodzaak vanons
voornemen’. Plaats vanhandeling: VanderValk
Schiphol. VanuitRijsenhoutbinnendoor goed
bereikbaar, aldus eenkleurenplattegrondonder
aandebrief.

•••
EelcodeGroot, senior lecturer riskmanagement
aandeTUDelft,wasookbij debijeenkomst inde
voetbalkantine en sprakmet zowelmensenuitRij-
senhoutalsdenetbeheerders. Zijnanalyse:Tennet
enLiander zijnbekwaamin technischenfinanci-
eel risicomanagement,maarniet in sociaal risico-
management.Er is vanafhetbeginonvoldoende
metdebewoners gesproken.Het gaatheel vaak
opdezemanier, zegtDeGroot: projecten lopen
uit endatkost veel geld. ‘Wij denkenwereldkam-
pioenpolderen te zijn,maardit soort projecten
kosten inNederlandgemiddeld5%tot20%meer
dande technische realisatie.Dat zijndankosten
vanwegevertragingen, juridischekostenenextra
verfraaiingen.’

•••
Maardie inloopavondkomt erniet.De ge-
meenteherinnert zich ineensdat de grond
naast de voetbalclub voorbestemd is voor
glastuinbouwen laat Tennet enLianderwe-
tendat de raaddaarwaarschijnlijk geenwij-
ziging inwil aanbrengen ten faveure vaneen
transformatorstation.

Tennet enLianderproberenhet toch. Zedie-
neneen verzoek inomhetbestemmingsplan te
wijzigen. Ze zijn kansloos tegende truc vanDerk
Reneman, dewethouder grondzaken.Opde
zoveelste raadsvergaderingoverhet transforma-
torstation,waar ookweer zo’n vijftig verontruste
Rijsenhouters bij aanwezig zijn, zegt hij: ‘De
gemeenteraadkan (...) de verkoop vandegrond
naast het voetbalveld onbespreekbaarmaken.’

Het college verzoekt de raad eenmotie in
tedienendiehet collegeheeft bedacht. Zo ge-
schiedde, aanhet einde vaneen lange vergade-
ring. De raad stemtunaniemvoor. ‘De gemeen-
teraad vanHaarlemmermeerdraagt het college
op (…)de locaties vandegemeenteniet aan te
bieden tenbehoeve vanhet realiseren vanhet
transformatorstation.’

Het is geengebruikelijke gang van zaken in
degemeentepolitiek,maarPeter vanVeenende
neezeggers zijn er blijmee. Eindelijkwordt er
naarhengeluisterd.Depolitiekhandelt. Dat is
hoehetmoet.

WantPeter heeft altijd gezegd: hij is voor-

stander van stroom,maarniet over de rug van
Rijsenhout.

•••
DegemeenteHaarlemmermeer ‘ziet opditmo-
mentaf vaneen reactie’, zegt eenwoordvoerder,
omdatdegemeentenogmetTennet enLiander in
gesprek is. DeDorpsraadenhetActiecomitéheb-
benalternatieve locatiesaangedragen,Tennet en
Lianderhebbenopnieuwnaardeomgevinggeke-
ken.Dezealternatieve locaties zijn eigenlijkalle-
maalafgevallenvanwegebestemmingsplannen
enbeperkingenzoals reserveringenvanSchiphol
voor eennieuwe landingsbaan,aldus eenwoord-
voerder vanTennet.

Debewoners vanRijsenhouthebbeneenvoor-
keur voor een transformatorstationdichterbij
Hoofddorp.Opdieplek zijn erandereproblemen:
er isdaar teweinig ruimteomallenoodzakelijke
stroomkabelsaan tekunnen leggen, steltTennet.
Endegrondprijs is hogerdanbijRijsenhout. Lian-
der enTennet zijn inhandenvandeoverheid.Zij
moetenhunnettenmoetenontwerpenenonder-
houden tegenhetprincipe van laagstemaatschap-
pelijkekosten.

Eenandernadeel isdatde locatiebijHoofddorp
verder gelegen is vandeeersteklantaansluitingen
tenopzichte vande locatie inRijsenhout.Dus
moetendekabelverbindingen langer zijn. Langere
verbindingenbetekenenhogerenetverliezen.Dat
leidt tot eenhoger energieverbruik, endaardoor
weer tothogerekostenvoorLiander.

EelcodeGroot spreektnietteminover een ‘dure
fout’ vandenetbeheerders. Volgenshemisde tota-
le schade lastig tebecijferen,maar zoudevertra-
ging vandeaanlegTennet enLianderweleens tien-
tallenmiljoenenkunnengaankosten. ‘Er is enorm
tijdsverlies, verliesaanpotentieel economische
bedrijvigheid, reputatieschadeenmogelijk volgen
claimsvanondernemersdiehaddengerekendop
stroom,dieniet beschikbaar is.Depolitiek lijdt
tijdverlies en reputatieschade.Tot slot is erdebe-
zorgdheid indegemeenschap.’

•••
Tennet, Liander endegemeenteHaarlemmer-
meer overleggenopditmomentnog steedsover
eenplek voorhet transformatorstation.Denet-
beheerders zeggendat ze ‘graagmetde gemeen-
te tot overeenstemmingkomen’ over de locatie
vlakbijHoofddorp. Enkele plannen vandege-
meente zoudenmoeten veranderen, endan is
het ‘misschienwelmogelijk’ daarhet transfor-
matorstationneer te zetten.

InNederland zal Tennet dekomendeelf jaar
nog zo’n twintig hoogspanningsstationsmoe-
tenbijbouwen.Debouwduurt gemiddeld zo’n
twee jaar. Aanlegkosten: tientallenmiljoenen
per station.

Inhet geval vanhet station indeHaarlem-
mermeer zal het zeker zeven tot acht jaar duren
voordat het transformatorstation er staat, ver-
moedtTennet.
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