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Het energiesysteem in de gemeente 
Noardeast Fryslân 

Nu en in de toekomst
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145 
gemeenten

Gas

42.000 km

We onderhouden 

91.000 km 
elektriciteitskabels.
Dat is twee keer de aarde rond!

145 
gemeenten

5,7 mln
aansluitingen

7.450
medewerkers



Van netbeheerder naar bouwer van energie-systeem 

3



Het elektriciteitssysteem
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Het elektriciteitsnet
.
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Staat onder spanning
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SDE+ is aanjager van groei
Per halfjaar wordt ongeveer 6 miljard subsidie toegewezen, vooral aan zon en wind 
projecten



De energietransitie: impact op ons bestaan
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• Door decentrale opwek ontstaat twee 
richtingsverkeer op het net

• Vraag naar elektriciteit en piekbelasting 
neemt toe

• Het net is hier niet op ingericht

• Vraagt om uitbreiding van het net en 
slimme oplossingen

• Opwek van duurzame energie neemt toe. 
Tot 2030 800 zonneparken in Nederland

• Grotere piekbelasting elektriciteitsnet

• Vraag en aanbod wijken steeds meer van 
elkaar af

• Komende 10 jaar infrastructuur aangelegd 
gelijk aan afgelopen 40 jaar



Voorbeeld impact energietransitie

9



205 MW Windenergie
Status per Q3 2020
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Energietransitie in Fryslân (Windpark Fryslân(Tennet): 380 MW)



11

Energietransitie in Fryslân

    709 MW Zonne-energie
Status per Q2-2021









Meer weten?
Ga naar dia ´Instructie dia: YouTube links´ , 
open deze in de diavoorstelling en klik op 
de gewenste video link.

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding door deze te selecteren en op de 
´Delete´-toets te drukken. Klik dan op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ´Invoegen´.

Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker 
kant van het scherm en kies ´Dia herstellen´.

Indeling

Dia Herstellen

VORMEN WIJZIGEN

Alle vormen in de template zijn aanpasbaar 
qua kleur en positie.  

• Kleur wijzigen? Klik op de vorm ga naar de 
tab  ´Opmaak´ en dan naar ´Opvullen vorm´ 
om een andere huisstijlkleur te kiezen. 

• Vorm verplaatsen? Klik op de vorm en sleep 
de vorm naar de gewenste plek. 

• Per ongeluk een vorm verwijderd? Klik dan 
met je rechtermuisknop op de 
miniatuurweergave van de slide 
en kies ´dia herstellen´.

• Friesland heeft aantrekkingskracht 
voor duurzame opwek

• Om aan deze toenemende vraag te 
kunnen voldoen is een complete 
opwaardering van het bestaande net 
in Friesland nodig. 

• Vanwege de grote opgave gebeurt 
dat binnen Liander voor het eerst 
met een speciaal programma: 
NULelie
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De opgave

Netuitbreiding Friesland



Meer weten?
Ga naar dia ´Instructie dia: YouTube links´ , 
open deze in de diavoorstelling en klik op 
de gewenste video link.

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding door deze te selecteren en op de 
´Delete´-toets te drukken. Klik dan op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ´Invoegen´.

Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker 
kant van het scherm en kies ´Dia herstellen´.

Indeling

Dia Herstellen

TEKST NIVEAUS KIEZEN

1

Start Tekstniveau omhoog

Tekstniveau omlaag

Header

2 Platte tekst

3 • Derde Niveau

4 • Vierde Niveau

5 1. Vijfde Niveau

Meer weten?
Ga naar dia ´Instructie dia: YouTube links´ , 
open deze in de diavoorstelling en klik op 
de gewenste video link.

Gebruik, onder de tab ́ Start´, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit:

6 • Zesde Niveau

7

à Achtste Niveau8

Zevende Niveau

Negende Niveau9

In cijfers 
Het programma NuLelie heeft een omvang van:
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• Circa 37 projecten 

• Circa 1.000 km sleuf

• Circa 2.100 km kabels

• Plaatsen van circa 300 compacte stations 

• Duur Circa 4 jaar

• Circa € 250 mln.

Start voorbereiding najaar 2021 en realisatie vanaf 
de zomer 2022. Programma gereed eind 2025. 







Projecten NULelie 2022-2025
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Wat gebeurt er nu? Wadkabel Ameland
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Traject Dokkum-Hallum
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Vragen?


