Nut en noodzaak realisatie nieuw
hoogspanningsstation A4-zone
De Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling als vestigingsplaats
voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders. Deze
bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Hierdoor ontstaat
vanaf 2018 een capaciteitsknelpunt in het middenspanningsnet van
Liander en dat vraagt een nieuw 150/20kV-station in het gebied
tussen Hoofddorp en Rijsenhout.

Allereerst zijn de vier focusgebieden voor
het 150/20 kV-station teruggebracht naar
twee focusgebieden. Focusgebied 1 ligt
ten westen van de rijksweg A4 aan de
westkant van Schiphol Trade Park en heeft
een bedrijfsbestemming. Focusgebied 2
heeft de bestemming glastuinbouw en ligt
ten oosten van de rijksweg A4 en ten
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Dit project omvat de realisatie van:
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Een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation in de A4-zone ten zuiden van
Schiphol;
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Haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie fase 2 bouwt
verder op haalbaarheidsstudie fase 1. In
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Meer om het nieuwe 150/20 kV-station

Rijsenhout

Binnen focusgebied 1 is, in overleg met de
ontwikkelaar SADC (Schiphol Area
Development Company), één perceel
gevonden voor de bouw van een 150/
20 kV-station (locatie 1, SADC). Binnen
focusgebied 2 heeft SGN (Stallingsbedrijf
Glastuinbouw Nederland), de ontwikkelaar
van glastuingebied PrimA4a, een perceel
voorgesteld aan de zuidwestelijke zijde
(locatie 2A, SGN). De gemeente Haarlemmermeer heeft in dit focusgebied een
perceel voorgesteld aan de noordzijde
(locatie 2B, Haarlemmermeer).
Vervolgens zijn voor de drie mogelijke
locaties voor het hoogspanningsstation op
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