
 

 
Aan:  

Omwonenden van het Transformatorstation Zeijerveen 

 

Datum: 

17 september 2021 

 

Onderwerp:  

Werkzaamheden op het station najaar 2021 
 

 

 

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van Tennet en Enexis over werkzaamheden op het transformatorstation Zeijerveen, aan de 

Asserwijk 52 te Assen. De nieuwsbrief wordt verspreid onder direct omwonenden en belangstellenden die zich hebben aangemeld.  

Contact Henk van Bruggen (omgevingsmanager voor Tennet en Enexis)  

Postadres Tennet, Postbus 718, 6800 AS Arnhem 

Email Henk.van.Bruggen@tennet.eu  

Internet www.tennet.eu/zeijerveen | www.enexis.nl/actueel 
 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

TenneT en Enexis Netbeheer B.V. werken samen aan de uitbreiding en aanpassing van het 

transformatorstation Zeijerveen in Assen. Dit is nodig om het stijgende aanbod van duurzame 

elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. 

In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden. We kijken terug en lichten toe wat u de komende 

maanden kunt verwachten.  

 

Oude transformator eruit, nieuwe erin 

Op 17 en 19 mei 2021 zijn twee nieuwe transformatoren van 250 ton over de weg vervoerd naar het 

transformatorstation aan de Asserwijk. Door de twee transformatoren in een week te vervoeren, was er 

minder overlast in de omgeving. De transformatoren kwamen per schip vanuit Zagreb naar Rotterdam en 

zijn vervolgens op een binnenschip via Groningen naar Assen gebracht. Aan de Groene Dijk NZ zijn ze uit 

het schip gehesen en ‘s avonds naar het transformatorstation gereden. Het was passen en meten, maar de 

bijzondere klus is geklaard.  

 

De eerste transformator is inmiddels in bedrijf genomen. Deze vervangt een oude transformator uit 1966 die 

aan het eind van zijn levensduur was. De nieuwe transformator produceert veel minder geluid dan de oude, 

zo blijkt inmiddels ook uit een geluidsmeting, uitgevoerd door de RUD (de Regionale Uitvoeringsdienst). 

De andere nieuwe transformator staat tijdelijk opgesteld aan de noordkant op van het station. Deze wordt 

waarschijnlijk in de loop van 2022 verplaatst naar een nog nieuw te bouwen transformatorcel.  

De oude transformator is inmiddels uit elkaar gehaald en wordt te zijner tijd verder gedemonteerd en volgens 

geldende milieurichtlijnen afgevoerd.   

 

Groenplan  

Onze werkzaamheden vinden vooral plaats 'binnen de hekken' van het station. Om het station zoveel 

mogelijk aan het zicht van omwonenden te onttrekken, gaan we de beplanting op en rondom het station 

aanpassen. Het groenplan is aangepast in overleg met mevrouw Bakker, inwoonster van de Pitteloseweg en 

met een landschap ontwerper van Dolmans Landscaping Group. Samen hebben zij een mooie mix van 

bomen en struiken gekozen. Het plan is positief ontvangen door de bezoekers van de bewonersavonden. 

Wilt u hier meer over weten? Het groenplan is in te zien op onze website. 

 
  

mailto:Henk.van.Bruggen@tennet.eu
http://www.tennet.eu/zeijerveen
http://www.enexis.nl/actueel


 

 

 

DATUM 15 september 2021 

PAGINA 2 van 2 

 Kap van bomen 

Om de werkzaamheden op het station uit te kunnen voeren zullen in de week van 20 september 2021 al 

bomen worden gekapt. We planten hier aan de rand van het terrein bomen en struiken voor terug. Welke dat 

zijn, kunt u lezen in het groenplan dat op onze website is in te lezen. In het kader van de Wet 

natuurbescherming hebben we de bomenkap gemeld bij de provincie Drenthe.  

 

Vergunning voor werkzaamheden fase 2 

Het groenplan is onderdeel van de vergunningaanvraag voor de werkzaamheden in fase 2. De 

gemeenteraad behandelt deze vergunningaanvraag half november 2021. Het voorgenomen besluit zal kort 

daarna gepubliceerd worden. Belanghebbenden kunnen hier een zienswijze op indienen. Afhankelijk van het 

wel of niet ontvangen van zienswijzen zal de vergunning eind januari of eind mei verleend kunnen worden. 

De werkzaamheden starten dan in maart of juli 2022.  

 

Onderzoek Enexis ondergrondse kabels die van het station afgaan 

Doordat de capaciteit van het station is toegenomen, zal er ook meer energie verplaatst worden. Hiervoor 

gaan we ondergronds nieuwe kabels aanleggen. Enexis is bezig met een variantenstudie over de kabels die 

van het station afgaan. In dit onderzoek bekijken we waar we de kabels kunnen leggen en wat de impact 

hiervan is op de omgeving. Binnenkort kunnen betrokkenen een brief verwachten met meer informatie 

hierover.  

 

Rondleiding op het station 

Op 9 en 14 september 2021 hebben Tennet en Enexis twee kleine groepjes direct omwonenden rondgeleid 

op het station. Dit deden we op initiatief van een de bewoners. Aan dat verzoek geven we graag gehoor. De 

omwonenden kijken al jaren uit op het station, maar hebben dit nooit eerder achter de hekken kunnen 

bekijken. Het was een leerzaam en interessant bezoek, voor de omwonenden en de aanwezige 

medewerkers van Tennet en Enexis. Enkele reacties: "we moeten het als buren samen doen", "we praten 

liever met elkaar dan over elkaar" en "ik ben verbaasd wat er allemaal gebeurt achter de hekken voor 

onderhoud".  

Als er meer belangstelling is voor zo'n kijkje achter de schermen, kunnen we dit in de toekomst wellicht nog 

eens organiseren. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan kunt u dat doorgeven aan onze omgevingsmanager 

Henk van Bruggen. Zijn contactgegevens staan onderaan deze mail.  

 

Vragen en klachten  

Met deze nieuwsbrief informeren Tennet en Enexis u over werkzaamheden op transformatorstation 

Zeijerveen. Heeft u vragen of klachten? Dan horen wij dat graag. U kunt per mail contact met mij opnemen, 

via Henk.van.Bruggen@tennet.eu. Meer informatie kunt u vinden op onze websites: 

www.tennet.eu/zeijerveen of  www.enexis.nl/actueel.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk van Bruggen  
Omgevingsmanager Station Zeijerveen 
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