
Agendapunt X 

Onderwerp: plaatsing extra trafo Enexis 

Gevraagd besluit: instemmen met bestuursvoorstel 

 

Er zijn spanningsproblemen in de Houtlaan, in combinatie met overbelasting van een kabel in de wijk. 

Enexis heeft dit probleem geanalyseerd en stelt een oplossing voor die het net toekomstbestendig 

maakt. Daarvoor is plaatsing van een extra trafo noodzakelijk. Die komt op het mandelig gebied dat 

wordt begrensd door de huisnummers 47, 49 en 51. 

Bestuursvoorstel: 

• Akkoord gaan met het plaatsen van een extra trafo op mandelig gebied 

• Keuze voor optie 2, tegen de bosrand. Deze optie zorgt ervoor dat de trafo zo min mogelijk 

zichtbaar is en bestaande zichtlijnen zo veel mogelijk intact blijven.  

 Bijlagen: 

Bijlage 1. Antwoorden Enexis op gestelde vragen 

Bijlage 2. Afmetingen te plaatsen trafo 

Bijlage 3. Twee opties en toelichting Enexis 

 

 

 

 

  



Bijlage 1. Antwoorden Enexis op gestelde vragen 

Ter achtergrond, 

Omdat er spanningsklachten en overbelasting van een kabel is in de wijk, hebben wij de opdracht 

gekregen om het probleem ter verhelpen. Hiervoor hebben wij berekeningen gedaan en hebben wij 

ook geconstateerd, gezien dat de spanningskwaliteit niet optimaal is, deze op meerdere plekken 

verbeterd kan worden. Daarom hebben wij ervoor gekozen, om nu in één keer het net toekomst 

bestendig te maken. Zodat wij niet over twee jaar alsnog met deze oplossing moeten komen. 

Wij zien in de praktijk dat overgaan naar gasloos en het toevoegen van zonnepanelen, ons 

elektriciteitsnet minsten 2x zoveel belast. Zeker omdat dit een wijk is waarbij veel gebeurd, willen wij 

een oplossing bieden die toekomst bestendig is. Verder kunnen wij met deze oplossingen 

ontwikkelingen opvangen. 

Het huidige station is voor ons niet verder uit te breiden.  

Hieronder per vraag, de antwoorden: 

1. Waarom is een extra trafo nodig? Wat zijn de alternatieven? 

Wij kunnen zonder het plaatsen van de transformator geen goede oplossing bieden, om de 

problemen goed op te lossen. Wij hebben eigenlijk geen andere alternatieven. 

(zie extra info, ook het antwoord op vraag 3) 

2. Waarom op de voorgestelde locatie? 

Wij willen met een transformator zoveel mogelijk huishoudens kunnen bereiken. Door de 

transformator op deze locatie te kunnen plaatsen, kunnen wij optimaal gebruik maken van het 

transformatorhuisje. 

Hoe langer de kabels worden, hoe meer spanningsvariaties wij in het net krijgen, zeker met 

teruglevering. Door het transformatorhuisje in het midden te zetten, kunnen wij de afstanden op  

een efficiënte manier verdelen. Mochten wij dit niet in het midden neer kunnen zetten en moeten 

wij, in bijvoorbeeld, de zijkanten van de wijk gaan plaatsen, zou dat betekenen dat wij i.p.v. één 

transformator, in verband met de afstanden, dan twee en misschien wel drie extra transformatoren 

zouden moeten plaatsen, om een goede spanningskwaliteit te kunnen beloven. 

Op deze locatie kunnen wij samen met de huidige transformator de wijk het beste voorzien van 

elektriciteit.  

3. Als extra trafo-vermogen nodig is waarom dan niet een iets zwaardere “smart” trafo op de plek 

van de bestaande trafo? 

De transformator wordt vooral geplaatst omdat wij extra kabels nodig zijn om de belasting van 

vooral de teruglevering te kunnen verdelen. De huidige transformator is niet uit te breiden, ook als 

wij die zouden vervangen, zouden wij nog ruimte te kort komen voor de extra kabels. Het gaat dan 

dus niet alleen om capaciteit, maar ook om het aantal kabels waarmee wij de wijk in moeten. Door 

het plaatsen van een extra transformator, kunnen wij de belastingen beter verspreiden en daardoor 

vooral de spanningskwaliteit verbeteren. Verder als er in de toekomst plannen zijn voor duurzame 

ontwikkelingen is ons net hier al geschikt voor. 

 



4. Als alleen een aparte trafo op locatie 1 of 2 mogelijk is, waarom dan zo’n grote accu? Is dat nodig? 

(bestaande: lxbxh=220x180x140cm, inhoud  5.5 m³, de geplande: lxbxh=326x160x170cm, inhoud 8.9 

m³). Wordt alleen de trafo in de behuizing geplaatst en blijft er ruimte over? Kan de behuizing dan 

niet kleiner? 

Wij gaan geen accu plaatsen, ons transformatorstation bestaat uit een trafo, laagspanningsrek (waar 

vanaf de kabels de wijk in gaan) en een middenspanningsschakelaar. Ik heb in de bijlage een 

afbeelding toegevoegd van de inrichting. Door de veranderde technieken, zijn de 

middensapnningsschakelaar en het laagspanningsrek groter dan in de voormalige oude stations.  

 

5. In Enexis voorstel is gekozen voor een metalen trafobehuizing. Gaat dit niet resoneren? Ik ben 

gaan luisteren bij de bestaande trafo die in een betonnen behuizing zit. Deze bromt zacht. Wat wordt 

het geluidsniveau van de nieuwe trafo? 

Het nieuwe station is ook gemaakt van beton met stalen deuren, het zelfde als de bestaande 

transformatorhuisje. De nieuwe transformator zal op een vergelijkbare manier brommen, als de 

bestaande transformator. 

Ik zag in de tweede mail dat er nog een vraag was over de straling van de transformator, 

Ik heb de bijlage de Enexis brochure over de straling toegevoegd. Verder heb ik het onderzoek van 

het RIVM ook toegevoegd, waarop onze brochure is gebaseerd. Van dit onderzoek is dan van 

toepassing hoofdstuk 6. Deze gaat over de transformatorhuisjes. In dit onderzoek kun je ook de 

vergelijking maken met huishoudelijke apparaten maken, deze worden benoemd in hoofdstuk 7. 

Ik zie verder dat in de vragen naar voren komen dat er veel verwarring is over de accu. Ik zou graag 

nog mee willen geven dat wij hier geen rol in mogen spelen als Enexis zijnde. De wet is zo geregeld 

dat wij geen commerciële taken mogen uitvoeren en daar vallen ontwikkelingen met accu’s ook 

onder. 

Wij proberen de problemen die er nu zijn en die wij in de toekomst kunnen verwachten op te lossen. 

 

  



Bijlage 2. Afmetingen te plaatsen trafo 

 

 

 

 

  

 

  



Bijlage 3. Twee opties en toelichting Enexis 

 

 

 

In de bijgevoegde tekening zijn twee opties aangegeven, 

Optie 1:  Is in het midden van het perceel richting de weg, de voordelen van deze optie zijn dat 

voor het invoeren van de kabels niet door het perceel gegraven hoeft te worden. Ook 

is voor het plaatsen en onderhoud van het station, deze beter bereikbaar. Verder zijn 

de kabels korter, wat betekend dat de spanningskwaliteit beter is. 



Optie 2:  Deze is voorgesteld omdat het station dan kan wegvallen in de bosrand. Voor ons is 

dit technische gezien ook mogelijk. Bijkomend is wel dat wij dan wel een sleuf 

moeten graven over het perceel en dat wij rijplaten moeten leggen, zodat de 

voertuigen het station kunnen plaatsen. Dit wordt natuurlijk achteraf wel weer 

hersteld en opnieuw ingezaaid. 

Voor beide opties is het mogelijk om rondom het station bosjes te plaatsen, zodat deze minder 

opvalt. 

Dit perceel is gekozen, omdat het technisch gezien de beste locatie is. Dit is namelijk in het midden 

van de wijk en aan de overkant van het huidige station. Omdat wij een oplossing willen bieden die in 

de toekomst ook perspectieven biedt, voor mogelijke uitbreiding. 

 


