
Recent hebben wij een klantvraag ontvangen die voor een dusdanige belasting zorgt dat één van de 
middenspannings-kabels die aangesloten is op station Leuven haar grens heeft bereikt. Daardoor 
kunnen we in het gebied dat gevoed wordt door deze kabel niet aan alle aanvragen voldoen om 
(meer) elektriciteit te leveren of terug te leveren. Het gaat om het oranje gekleurde gebied: 

 

Wat houdt de transportbeperking in? 
Het knelpunt zit op één van de middenspanningskabels die aangesloten is op station Leuven. Deze 
betreffende kabel gaat voor levering en teruglevering naar ‘rood’ (en dus niet het station zelf). Voor 
klanten betekent dit: 

• Nieuwe aanvragen van klanten met een grootverbruik-aansluiting die elektriciteit geleverd 
willen krijgen of elektriciteit willen terugleveren, kunnen niet worden aangesloten. Deze 
klanten worden op een wachtlijst geplaatst totdat er weer capaciteit beschikbaar is. 

• Daarnaast kunnen bestaande klanten met een grootverbruik-aansluiting niet groeien in 
vermogen om meer elektriciteit geleverd te krijgen of meer terugleveren dan dat zij nu al doen. 
Ook zij worden op de wachtlijst geplaatst. 

Alle klanten in dit gebied die een grootverbruikaansluiting hebben, worden per brief hierover 
geïnformeerd. 

Hoe lossen we het op? 
Liander is hard aan het werk om het energienet uit te breiden. We bouwen nieuwe stations, bereiden 
bestaande stations uit en leggen nieuwe, dikkere kabels aan in de grond. Zo ook in Leuven. We 
lossen het knelpunt op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving te vergroten. 
Liander verwacht deze werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2026 afgerond te hebben. 
  
In de tussentijd: deel plannen vroegtijdig met Liander 
Tot de uitbreiding van het net gereed is, blijft de transportbeperking van kracht. Het is belangrijk dat 
klanten zich bij ons blijven melden met aanvragen zodat ze op de wachtlijst komen. Mocht er namelijk 
capaciteit vrij komen (doordat een ander bedrijf stopt of minder elektriciteit nodig heeft, dan krijgt de 
eerstvolgende op de wachtlijst capaciteit.  
  
Informatie beschikbaar op Liander.nl 
Liander publiceert de transportbeperking vandaag op Liander.nl. Via deze link is in de loop van de dag 
meer informatie terug te lezen: Transportcapaciteit in Gelderland | Liander. De PDF bestanden 
(onderaan de pagina bij het kopje Rivierenland) bevatten gedetailleerde informatie over de oorzaak, 
de oplossing en het gebied (kaartjes+alle postcodes). 
  
Mochten jullie nog vragen hebben hierover dan hoor ik dat natuurlijk graag.  

https://www.liander.nl/transportcapaciteit/gelderland?ref=21094
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