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eter hoorde het van zijn buurvrouw.
‘Ze willen een transformatorstation
bouwen. Hier, bij ons, in Rijsenhout!’
Peter dacht: een transformatorhuisje. Wat dan nog? Hoe erg kon
het zijn, zo’n huisje van baksteen?
Maar later die dag verdiepte hij zich er toch
maar even in.
Peter van Veen is geboren in Rijsenhout, een
dorp waarvan de kop vrijwel overgaat in de Kaagbaan van Schiphol, terwijl de staart uitloopt in
de Westeinderplassen. Van oudsher is dit een
gebied van tuinders: de veiling van Aalsmeer is
vlakbij.
Zijn vader had er een handelsbedrijf in stekjes. Peter ging studeren in Amsterdam. Nooit
meer terug naar Rijsenhout, dacht-ie wel eens.
Maar toch, na een aantal jaren in de stad, drie
hoog achter, begon het te kriebelen. Hij wilde
meer ruimte, meer rust.
Er kwam iets vrij in Rijsenhout. Hij ging terug.
Uitzicht op kassen en een weiland met schapen.
Vliegtuigen glijden af en aan door de lucht.
Rijsenhout is een dorp met vierduizend mensen, geen stoplichten, één supermarkt, twee
basisscholen. Aan de rand staan vrijstaande
huizen die uitkijken over de Westeinderplassen.
Meer in het dorp, bij de Grote Poellaan, de Rijshornstraat, de Aalsmeerderweg, staan kassen
leeg. Vaak al jarenlang. Eigenaren hebben geen
geld om de kassen af te breken. De boel verkrot.
In beleidstermen: de leefbaarheid staat onder druk. Eind 2017 werd buslijn 163 ineens
een belbus. De gemeente presenteerde het als
een verbetering. Het voelde als een verkapte
bezuiniging.
Peter googelde op transformatorstation. Hij
schrok.

Hoogspanning

Op deze plek moest een
4,5 hectare groot transformatorstation komen.

Tennet en Liander willen een transformatorstation
bouwen naast de plaatselijke voetbalclub.
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. Er is veel dat stroom

vreet rond Rijsenhout:
Schiphol, kassen en datacenters.
Dus moet er een
nieuw transformatorstation komen, zeiden Tennet en Liander.
Het zou negen voetbalvelden groot worden.
Peter van Veen ging
in verzet met de actiegroep Rijsenhout zegt
Nee. Want hoe zit het
met de straling?
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Netverzwaring, waar de bouw van een transformatorstation deel van uitmaakt, is complex en
een zaak van de lange adem. ‘De aanleg van het
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•••
Half Rijsenhout is op het gemeentehuis in
Hoofddorp wanneer de gemeenteraad daar
op 15 juni 2017 het transformatorstation bespreekt. Het is die donderdag loeiheet. Volwassenen zijn in korte broek en dragen gele T-shirts
met een rood kruis erop: ‘Rijsenhout zegt Nee.’
Een paar bewoners mogen inspreken. Vijf minuten. Peter is de tweede spreker. De locatie die
Tennet had uitgekozen, pal naast het sportpark,
is gewoon het goedkoopst, zegt hij. ‘Van Tennet
en zeker van de gemeente verwachten wij een
bredere afweging dan alleen geld.’
De voorzitter van de voetbalclub is geëmotioneerder. Wie wil er nog sporten pal naast een
transformatorstation? Wie weet wat een langdurige blootstelling aan straling tot gevolg heeft
voor de voetbaljeugd?’
De neezeggers krijgen bijval. Alle partijen in
de gemeenteraad hebben bedenkingen tegen
het plan. De burgemeester zegt: ‘Ik weet zeker
dat de raad goed naar u geluisterd heeft.’

Het zal onvermijdelijk zijn delen van het elektriciteitsnet te verzwaren, stelde Netbeheer Nederland
eerder dit jaar. Want we gaan meer stroom produceren en volgens de meeste ramingen ook meer
stroom verbruiken: huizen worden ‘all electric’,
er komt een vloot aan stekkerauto’s. De verzwaring zal ‘forse kosten met zich mee brengen’, aldus
Netbeheer Nederland. Exacte bedragen heeft niemand, maar de verzwaring zal tientallen miljarden euro’s gaan kosten.

•••
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Frappant is dat het transformatorstation bij Rijsenhout tussen 2015 en 2016 fungeerde als pilot
voor het Rijk om te onderzoeken wat wel en niet
goed werkt in de communicatie met bewoners. Betrek de omgeving zo vroeg mogelijk, zo was een van
de uitgangspunten.

•••
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‘Voor wie niet bekend is met hoogspanningsstations ziet alles er hetzelfde uit: een grote verzameling brommende machines, draden, buizen,
isolators, schakelaars en andere dingen’, zo
staat op de site Hoogspanningsnet.com. ‘Transformators vormen het hart van de meeste hoogspanningsstations. (...) Het huidige hoogspanningsnet zou niet kunnen functioneren zonder
transformators.’
Rijsenhout ligt pal ten zuiden van Schiphol.
De luchthaven vreet stroom. De kassen in de
Haarlemmermeer vreten stroom. Maar dé grote
stroomgebruikers zijn datacenters. In een straal
van tien kilometer rond zijn huis vermoedt Peter
wel dertig van deze digitale fabrieken.
Ze zijn onmisbaar voor de Nederlandse
economie: informatie is cruciaal in het internettijdperk, al is hun stroomverbruik duizelingwekkend. Volgens een rapport van klimaatnieuwssite Climate Home News gaat in 2025
mogelijk 20% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik naar datacenters.
Ook de Haarlemmermeer heeft een probleem. Het netwerk is vol. Er is geen plaats meer
voor nieuwe datacenters: op het bestaande
stroomnet is gewoon onvoldoende ruimte om
de elektronen te vervoeren.
Uitbreiding van bestaande transformatorstations was niet meer mogelijk, zo constateerden
Tennet, de eigenaar van het hoogspanningsnet,
en Liander, de netbeheerder in de gemeente.
Dus moeten er nieuwe kabels de grond in. En er
moet een nieuw transformatorstation komen,
hier in de Haarlemmermeer. Zo’n station kost
tientallen miljoenen.

Voorkeurslocatie
bewoners

hoogspanningsnet van Doetinchem naar het Duitse Wesel duurde tien jaar. Daarvan was twee jaar
de bouw’, zei Ben Voorhorst, de chief operations
ofﬁcer van Tennet, onlangs bij de jaarcijfers. De
rest van de tijd ging op aan voorbereidingen en
procedures: wijzigen van bestemmingsplannen,
inspraakrondes, eventueel een gang naar de Raad
van State.

•••
De voetbalclub uit Rijsenhout heet SCW:
Sport Club Westeinder. Het eerste team speelt
derde klasse. Rood shirt, witte broek, drie
voetbalvelden.
De club heeft vijftien jeugdteams. Een zaterdagvereniging met vijfhonderd leden: dat is
meer dan 10% van het dorp. In september bestaat SCW vijftig jaar.
Naast de voetbalclub ligt de tennisvereniging.
Vijf banen en een kleine kantine. SCW en TV
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Wat we zeker weten is
dat dralen de energietransitie alleen maar
duurder maakt
Medy van der Laan
voorzitter Energie-Nederland

Rijsenhout vormen samen het sportcomplex
aan het Konnetlaantje, omzoomd door hoge
loofbomen.
Pal achter die bomen zou het transformatorstation moeten komen.
Het station met zes transformatoren meet 4,5
hectare, zo staat in een nota van de gemeente
Haarlemmermeer, uit begin 2016. De maximale
hoogte is 24 meter.
4,5 hectare: dat zijn negen voetbalvelden. Een
verzameling brommende machines met hekken, snoeren, masten en kabels, met hoogspanning en veiligheidsbordjes, zomaar tegen het
dorp aangeplakt.
Peter is geen actievoerder. Helemaal niet
zelfs. Maar toen de omvang van het transformatorstation duidelijk werd, kwam hij in verzet.

spreekuur in Rijsenhout. De Haarlemmermeerse Actieve Politiek is een lokale partij, en een van
de grootste in de gemeenteraad. De opkomst is
overdonderend.
Meer dan honderd verontruste Rijsenhouters
melden zich die dinsdag in De Reede. Voor nog
eens honderd dorpsbewoners is geen plaats
meer in het dorpshuis. Iedereen wil weten: hoe
zit dat, met het transformatorstation?
Op zondag 16 april 2017, Eerste Paasdag,
een kleine week na het inloopspreekuur, wordt
Burgercomité Rijsenhout Zegt Nee gelanceerd.
In de actiegroep zitten zo’n vijftien mensen,
met een harde kern van acht. Samen zouden ze
strijden tegen het enorme gevaarte achter de
voetbalclub.
Voorman van de actiegroep: Peter van Veen.

•••

•••

Begin dit jaar werd bekend dat het stroomnet in
een deel van Groningen vol is. De overheid moet
met ‘spoedprocedures’ komen om het tekort aan
stroomkabels in landelijke gebieden weg te werken, stelde Medy van der Laan, voorzitter van
branchevereniging van energiebedrijven Energie-Nederland. Vergunningen moeten dus eerder
worden afgegeven. Van der Laan: ‘Wat we zeker
weten, is dat dralen de energietransitie alleen
maar duurder maakt.’

•••
De Reede is het dorpshuis van Rijsenhout. Parketvloer, podium, hoge vloeren. Hier wordt
getafeltennist, gesjoeld, en er zijn pokémontoernooien. Het dorpshuis is van en voor alle inwoners van het dorp, zo staat in de reglementen.
Op 11 april 2017 houdt de HAP een inloop-

Ook in de Haarlemmermeer zit het net dus vol.
Bedrijven schreeuwen er om het transformatorstation. ‘De stroom op Schiphol-Rijk is de komende
vier jaar op’, zei Stijn Grove van de Dutch Data
Center Association in mei vorig jaar in het FD. ‘En
op Amsterdam Zuidoost en op het Science Park in
Amsterdam is de stroom bijna op.’ Daarmee wil
hij zeggen dat nieuwe ondernemingen zich hier
niet of nauwelijks kunnen vestigen bij gebrek aan
aansluitingen op het elektriciteitsnet. Deze drie
bedrijventerreinen zijn geliefd als locatie voor
datacenters.

•••
Tennet, Liander en de gemeente Haarlemmermeer zijn al sinds 2015 in gesprek over het
transformatorstation. In 2016 hebben ze er twee
inloopavonden over belegd, en begin 2017 nog
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‘Ik ben voorstander van
stroom, maar
niet over
de rug van
Rijsenhout’
Peter van Veen
voorman actiegroep

een. Telkens in het gemeentehuis. Dat staat in
Hoofddorp. Tien minuten rijden. Het stak de
dorpsbewoners. Er werd gesproken óver Rijsenhout, maar niet ín Rijsenhout.
Eind mei 2017 is er een vierde bijeenkomst.
Dit keer in De Reede. Geen openbare avond,
maar niettemin komt de gemeente met zwaar
geschut: de burgemeester, drie wethouders, een
bestuursadviseur. Ook aanwezig is de dorpsraad. En Peter van Veen. Het transformatorstation is het belangrijkste gespreksonderwerp.
De informatievoorziening is gebrekkig, zeggen de dorpsbewoners. Een aantal omwonenden had brieven gekregen, maar niet alle inwoners in Rijsenhout. En iedereen is verrast over
de grootte van het transformatorstation.
De plannen van Tennet blijven vaag. Het bestemmingsplan voor de grond naast de voetbalclub was nog niet gewijzigd. Maar de wethouder
van economische zaken zegt ook: er is geen juridische reden om níet mee te werken aan zo’n
wijziging van het bestemmingsplan.
Anders gezegd, het transformatorstation zou
er kunnen komen.
Ondertussen hadden verschillende mensen
in Rijsenhout al mannetjes op de akkers achter het sportcomplex gezien. Het perceel werd
opgemeten.

•••
Vaak stuit zo’n station op weerstand. De afgelopen
jaren was er onder meer in Rilland (Zeeland), ’t
Veld (kop van Noord-Holland), Breukelen-Kortrijk
(Utrecht) en Boxtel protest tegen de komst van een
transformatorstation. Dat kwam van omwonenden: er is vrees voor straling, geluidsoverlast en
aantasting van de natuur. De Raad van State heeft
Tennet telkens in het gelijk gesteld.

•••
Wat Peter voortdurend heeft ervaren: het is trekken en sleuren om informatie los te krijgen. De
strijd tegen het transformatorstation is ook een
gevecht tegen ambtelijke molens. Tennet en Liander zijn in overheidshanden, de gemeente is
een bureaucratische organisatie.
‘Rijsenhout zegt Nee’ had alternatieven voorgesteld: bijvoorbeeld bij het spoor, een paar kilometer verderop. Daar hoort hij weinig van.
In maart 2018 is er weer een bijeenkomst over
het transformatorstation. In de tussentijd is er
wel contact geweest tussen alle partijen, maar
nu komt iedereen — de netbeheerders, de gemeente, het bewonerscomité en de dorpsraad
— weer bijeen. Locatie: de kantine van voetbalclub SCW. Tennet en Liander blijven bij hun
standpunt. Het transformatorstation komt bij
voorkeur pal achter het sportpark.
Tennet zegt nog ‘verrast te zijn’ door de ‘passieve houding’ van de gemeente Haarlemmermeer. En Nils van Zwet, de programmadirecteur
van Tennet, zegt dat de ‘zorgen van de bewoners
vanuit de gemeente mogelijk niet zijn overgebracht naar Tennet en Liander’.
Peter is verbijsterd. Als Tennet zich een beetje
had ingespannen, had het kunnen weten van de
tegenstand.
Tennet en Liander zetten echter door. Op 26
april 2018 stuurt het college van burgemeester
en wethouders een brief aan de raad. Tennet en
Liander willen het transformatorstation naast
het sportpark, zo staat in de brief. ‘Ons college
vindt de keuze van Tennet en Liander onbegrijpelijk’, aldus de brief.
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Maar de gemeente zit klem. ‘Wij hebben de wettelijke verplichting om deze aanvraag, ondanks
de bezwaren die wij hebben, wel in behandeling
te nemen.’
Twee maanden later nodigen Tennet en Liander de inwoners uit voor een ‘inloopbijeenkomst over het nut en de noodzaak van ons
voornemen’. Plaats van handeling: Van der Valk
Schiphol. Vanuit Rijsenhout binnendoor goed
bereikbaar, aldus een kleurenplattegrond onder
aan de brief.

•••
Eelco de Groot, senior lecturer risk management
aan de TU Delft, was ook bij de bijeenkomst in de
voetbalkantine en sprak met zowel mensen uit Rijsenhout als de netbeheerders. Zijn analyse: Tennet
en Liander zijn bekwaam in technisch en ﬁnancieel risicomanagement, maar niet in sociaal risicomanagement. Er is vanaf het begin onvoldoende
met de bewoners gesproken. Het gaat heel vaak
op deze manier, zegt De Groot: projecten lopen
uit en dat kost veel geld. ‘Wij denken wereldkampioen polderen te zijn, maar dit soort projecten
kosten in Nederland gemiddeld 5% tot 20% meer
dan de technische realisatie. Dat zijn dan kosten
vanwege vertragingen, juridische kosten en extra
verfraaiingen.’

•••

•••
De gemeente Haarlemmermeer ‘ziet op dit moment af van een reactie’, zegt een woordvoerder,
omdat de gemeente nog met Tennet en Liander in
gesprek is. De Dorpsraad en het Actiecomité hebben alternatieve locaties aangedragen, Tennet en
Liander hebben opnieuw naar de omgeving gekeken. Deze alternatieve locaties zijn eigenlijk allemaal afgevallen vanwege bestemmingsplannen
en beperkingen zoals reserveringen van Schiphol
voor een nieuwe landingsbaan, aldus een woordvoerder van Tennet.
De bewoners van Rijsenhout hebben een voorkeur voor een transformatorstation dichter bij
Hoofddorp. Op die plek zijn er andere problemen:
er is daar te weinig ruimte om alle noodzakelijke
stroomkabels aan te kunnen leggen, stelt Tennet.
En de grondprijs is hoger dan bij Rijsenhout. Liander en Tennet zijn in handen van de overheid. Zij
moeten hun netten moeten ontwerpen en onderhouden tegen het principe van laagste maatschappelijke kosten.
Een ander nadeel is dat de locatie bij Hoofddorp
verder gelegen is van de eerste klantaansluitingen
ten opzichte van de locatie in Rijsenhout. Dus
moeten de kabelverbindingen langer zijn. Langere
verbindingen betekenen hogere netverliezen. Dat
leidt tot een hoger energieverbruik, en daardoor
weer tot hogere kosten voor Liander.
Eelco de Groot spreekt niettemin over een ‘dure
fout’ van de netbeheerders. Volgens hem is de totale schade lastig te becijferen, maar zou de vertraging van de aanleg Tennet en Liander weleens tientallen miljoenen kunnen gaan kosten. ‘Er is enorm
tijdsverlies, verlies aan potentieel economische
bedrijvigheid, reputatieschade en mogelijk volgen
claims van ondernemers die hadden gerekend op
stroom, die niet beschikbaar is. De politiek lijdt
tijdverlies en reputatieschade. Tot slot is er de bezorgdheid in de gemeenschap.’

•••
Tennet, Liander en de gemeente Haarlemmermeer overleggen op dit moment nog steeds over
een plek voor het transformatorstation. De netbeheerders zeggen dat ze ‘graag met de gemeente tot overeenstemming komen’ over de locatie
vlakbij Hoofddorp. Enkele plannen van de gemeente zouden moeten veranderen, en dan is
het ‘misschien wel mogelijk’ daar het transformatorstation neer te zetten.
In Nederland zal Tennet de komende elf jaar
nog zo’n twintig hoogspanningsstations moeten bijbouwen. De bouw duurt gemiddeld zo’n
twee jaar. Aanlegkosten: tientallen miljoenen
per station.
In het geval van het station in de Haarlemmermeer zal het zeker zeven tot acht jaar duren
voordat het transformatorstation er staat, vermoedt Tennet.
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Maar die inloopavond komt er niet. De gemeente herinnert zich ineens dat de grond
naast de voetbalclub voorbestemd is voor
glastuinbouw en laat Tennet en Liander weten dat de raad daar waarschijnlijk geen wijziging in wil aanbrengen ten faveure van een
transformatorstation.
Tennet en Liander proberen het toch. Ze dienen een verzoek in om het bestemmingsplan te
wijzigen. Ze zijn kansloos tegen de truc van Derk
Reneman, de wethouder grondzaken. Op de
zoveelste raadsvergadering over het transformatorstation, waar ook weer zo’n vijftig verontruste
Rijsenhouters bij aanwezig zijn, zegt hij: ‘De
gemeenteraad kan (...) de verkoop van de grond
naast het voetbalveld onbespreekbaar maken.’
Het college verzoekt de raad een motie in
te dienen die het college heeft bedacht. Zo geschiedde, aan het einde van een lange vergadering. De raad stemt unaniem voor. ‘De gemeenteraad van Haarlemmermeer draagt het college
op (…) de locaties van de gemeente niet aan te
bieden ten behoeve van het realiseren van het
transformatorstation.’
Het is geen gebruikelijke gang van zaken in
de gemeentepolitiek, maar Peter van Veen en de
neezeggers zijn er blij mee. Eindelijk wordt er
naar hen geluisterd. De politiek handelt. Dat is
hoe het moet.
Want Peter heeft altijd gezegd: hij is voor-

stander van stroom, maar niet over de rug van
Rijsenhout.
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