
Nieuwbouw 
transformatorstation 
Nijmegen-Noord Oosterhout

•  Nijmegen-Noord is volop in ontwikkeling.  
In korte tijd zijn veel woningen en voorzieningen 
gerealiseerd. Er is een windpark ontwikkeld en in 
de omgeving staan nog een aantal windmolens 
en zonneweides in de planning. De komende 
jaren breidt dit deel van Nijmegen nog meer uit 
met zo’n 3.000 tot 3.500 woningen. 

•  Door deze ontwikkelingen zit de levering van 
elektriciteit aan de maximale capaciteit.  
Daarom breiden wij het stroomnet uit met een 
nieuw onderstation (transformatorstation) in 
Nijmegen-Noord. 

•  Naar verwachting zal dit nieuwe onderstation in 
2023 klaar zijn. Dit proces duurt enkele jaren. 
Dat heeft te maken met de procedures, 
vergunningaanvragen en de bouw van het 
station. 



Wat gaan we doen?
Liander en TenneT bouwen 
een nieuw onderstation ten 
zuiden van de A15 en ten 
noorden van Oosterhout. 
Dit nieuwe station bestaat uit 
een 150 kV-schakelinstallatie 
met 10 schakelvelden en een 
150/20 kV-transformator-
gebouw met drie vermogens-
transformatoren.

Bron: Inpassingsplan transformatorstation



Locatie nieuw stationNijmegen Noord 150kV

Aan deze tekening kunnen geen rechten
worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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De locatie

Onderzoeken
Het nieuwe onderstation past in 
de omgeving. Daarvoor voerden 
we diverse onderzoeken uit: 
•  Bodem
•  Quick scan flora en fauna
•  Niet gesprongen explosieven
•  Geluid 
•  Techniek



Q1- Q3 2020: 
Start bestemmingsplanprocedure 
en andere vergunningprocedures

Eind 2020: 
Start uitvoering werkzaamheden 
voor bouw nieuw onderstation 

2023: 
Verwachte afronding werkzaam-
heden en ingebruikname station 

Globale planning 
realisatie



Uitvoering

We vinden het belangrijk om 
de omgeving te betrekken bij 
de bouw van onze stations. 
We zijn altijd bereikbaar en 
gaan graag met u in gesprek. 



 
3 maart 2020: 
•  Besluit college B&W ontwerpbestemmingsplan

11 maart 2020::
•  Publicatie ontwerpbestemmingsplan www.overheid.nl, 

Staatscourant en Gemeenteblad, www.ruimtelijkeplannen.nl
•  Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 23 april ter inzage, 

iedereen kan zienswijzen indienen

Tot juli: 
• Opstellen zienswijzennota en nota van wijzigingen
•  Besluitvorming college B&W over vaststellen bestemmingsplan

Verwacht in juli:
Besluitvorming gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan, 
publicatie bestemmingsplan en tervisielegging (bezwaar/beroep 
mogelijk bij Raad van State)

Planning   
bestemmingsplan  
gemeente Nijmegen



Beeldkwaliteitplan  
gemeente Nijmegen

In een beeldkwaliteitplan (BKP) staan 
eisen en aanbevelingen voor de kwaliteit 
van een bebouwd gebied. Bijvoorbeeld 
over de gewenste vorm en structuur van 
gebouwen en de inpassing in het 
landschap. Dit gaat samen met het 
ontwerpbestemmingsplan.
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