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Innovatie brengt ons verder
In de afgelopen 15 jaar is het werk van Liander

Dit boek toont de kracht van innovatie.

veranderd. Nog steeds distribueren wij energie

Samen met branchegenoten, leveranciers, kennis-

van A naar B. Maar we zijn met nieuwe tech-

instituten en lokale overheden bereiden wij ons

nologieën, gereedschappen en processen gaan

voor op een dynamische energietoekomst, die

werken. En door ons werk te innoveren, worden

bol zal staan van toekomstige innovaties.

onze energienetten veiliger, de dienstverlening
betrouwbaarder en werken we efficiënter.
Veel innovaties zijn in de loop der tijd min of

Rob Maathuis

meer geruisloos ingevoerd. Zonder al teveel

Directeur Assetmanagement Liander

tamtam ontwikkelden collega’s, al dan niet in
samenwerking met derden, vernieuwende en
vernuftige methodes en apparaten.
We verwachten ook geen applaus voor innovatie.
We zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar we zijn wèl trots op de
vooruitgang, omdat wij zo de regio’s in ons
verzorgingsgebied ondersteunen in hun sociaalmaatschappelijke en economische ontwikkeling.
Innoveren is ook in het diepe stappen. Niet weten
wat de toekomst brengt en tòch investeren.
Hoe snel gaan Nederlanders elektrisch rijden?
Hoeveel bedrijven willen afval omzetten in gas?
Wij onderzoeken de kansen, experimenteren,
testen en vernieuwen. Dat deden we 15 jaar geleden en dat doen we nu nog steeds.
Omdat het noodzakelijk is.
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Uitleg Layartechniek
Dit boek heeft ook een digitale component.
Op verschillende pagina’s is het mogelijk om met
behulp van een smartphone beelden te bekijken.
Dit gaat met de Layar techniek.
Pagina’s waarop het Layar icoontje staat, bevatten beeldmateriaal.
Het systeem werkt als volgt.
Stap 1 Download of update de app “Layar”
vanuit de App store of Google Play.
Stap 2 Open de Layar app.
Stap 3 Maak met de ‘point and scan’ knop
een foto van de pagina hiernaast.
Stap 4 Bekijk daarna de pagina’s die gemarkeerd
zijn met het Layar icoon op dezelfde manier.
Stap 5 Na enige download tijd verschijnt het
(bewegende) beeld op het scherm van
de smartphone of tablet.

Het Layar icoon ziet er zo uit.
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Hoofdstuk
Het netwerk

1

De netten van Liander bestaan uit het elektriciteitsnet,
het gasnet en het telecomnet. Netten die in de loop der
tijd zijn veranderd. Materialen veranderden,
het elektriciteitsnet ging ondergronds (gas was dat al) en
de besturing van de netten evolueerde onder invloed van
technische ontwikkelingen en IT.

8

9

De huidige netten

Telecommunicatie is essentieel om slimme netten
te kunnen besturen. Via ons telecommunicatienetwerk transporteren we informatie over het

Gas en licht zijn vanzelfsprekend voor de meeste mensen. Het is er altijd en doet het altijd.

net. Bijvoorbeeld met betrekking tot het onder-

Liander werkt eraan om die belofte dagelijks waar te maken. Wij onderhouden het complexe net achter

houd, storingen en het verbruik van energie.

de lichtschakelaar en het gasfornuis. En we maken het net klaar voor de toekomst.

Het telecommunicatienetwerk wordt, naast
gas en elektriciteit, door Liander gezien als het
‘derde net’.

Gas Gas stroomt door de regionale netwer-

wordt dit voltage in onze onderstations verlaagd

ken van Liander via grote buizen en leidingen.

tot maximaal 20.000 Volt.

Liander heeft hoge- en lagedruknetten. Via het

Het middenspanningsnet is vervolgens in ringen

Innovatie De energiewereld is volop in bewe-

hogedruknet transporteren wij gas naar groot-

rondom alle wijken in Nederland gelegd. Pas in

ging. Huishoudens, bedrijven en instellingen zijn

verbruikers en de industrie. Voor het gebruik

de woonwijk wordt de spanning in een transfor-

meer en meer afhankelijk van energie.

in woningen en bedrijven wordt gas in één van

matorhuisje verder verlaagd, zodat deze in huis

De behoefte aan duurzame energie neemt toe.

onze gasstations omgezet naar lagedruk.

kan worden gebruikt.

Klanten willen zelf elektriciteit en gas opwekken
en terugleveren aan ons net. Liander bereidt zijn

Er zijn verschillende innovaties toegepast in ons

In het elektriciteitsnet passen we vele innova-

netten voor op die ontwikkelingen.

gasnet. Bijvoorbeeld op het gebied van mate-

ties toe om de betrouwbaarheid te vergroten.

We zoeken naar de beste energie-innovaties en

riaal. Waren gasleidingen eerst van (grijs) giet-

Belangrijke voorbeelden zijn de SASensor en de

staan 7 dagen per week 24 uur per dag klaar om

ijzer, tegenwoordig gebruikt Liander kunststof.

GSM-storingsverklikkers. Ze maken het mogelijk

de belofte ‘iedereen energie’ waar te maken.

We werken aan een innovatieve methode om

storingen sneller op te merken en op te lossen.

oude gasleidingen op verantwoorde wijze te

Door goede afspraken te maken over graafwerk-

onderhouden, de zogenoemde ‘kousmethode’.

zaamheden van aannemers, kunnen we graaf-

Zo kunnen oude leidingen worden hergebruikt

schade aan het net voorkomen.

en hoeft de straat niet open. Ook op het gebied
van veiligheid werken we aan vernieuwing. Zo

Telecommunicatie Liander voegt computer- en

controleren we gasleidingen periodiek op lekken

sensortechnologie toe aan het net. Hierdoor kun-

met halfgeleider technologie.

nen we energiestromen in de toekomst online
nauwkeurig volgen en kunnen we storingen snel

Elektriciteit Via hoogspanningslijnen komt elek-

vinden en grotendeels automatisch herstellen. In

triciteit met tenminste 150.000 Volt de netten

2011 is Liander gestart met sensortechnologie op

van Liander binnen. Met grote transformatoren

belangrijke knooppunten in het net.
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Kabelinnovatie
Het gebruik van materialen in onze netten is in de afgelopen eeuw continu geïnnoveerd. Steeds weer
zijn nieuwe, betere, veiliger en duurzamer materialen voorhanden die de netten betrouwbaarder maken.
Elektriciteit wordt gedistribueerd via kabels. Een belangrijk deel daarvan ligt onder de grond.

Die bracht helaas niet wat ervan gehoopt werd,

compartimenten, die voorkomen dat de olie ‘op

omdat de drie aders van de kabel niet gefixeerd

reis’ gaat langs de kabel.

lagen in de mof. Daardoor kon het gebeuren

Inmiddels introduceert Liander een nog nieuwe-

dat de geleiders te dicht bij elkaar in de buurt

re variant. Het gaat hier om een geïntegreerde

kwamen te liggen, waardoor er ‘doorslag’ kon

mof, die de afsluitende werking van de krimpmof

optreden en de kabel uit bedrijf lag, met alle

combineert met het montagegemak van ‘plug

gevolgen van dien.

and play’. Deze siliconen mof is eenvoudig te
plaatsen door het aandraaien van vier afbreek-

GPLK De gepantserde papier loodkabel (GPLK)

Liander ook de inspiratie om het gebruik van olie

was aanvankelijk de standaard ondergrondse

in eindsluitingen af te bouwen. Kunststof werd

Krimpmof Succesvoller was de krimpmof die in

kabel. Bij de GPLK kabel isoleren vele papier-

zo de nieuwe norm.

2007 werd geïntroduceerd, waarbij een kunststof

wikkelingen, die met olie zijn doordrenkt, de

bouten.

manchet door verhitting een goede afsluiting

De innovaties in isolatie, capaciteitsverruiming,

stroomvoerende kern van de pantsering. Door

P-Laser Een ontwikkeling die met de komst van

voor vocht en een goede isolatie opleverde.

milieuvriendelijkheid en montagegemak zijn be-

het op druk houden van de olie blijft de isolatie

de P-Laser kabel, waarbij de polyethyleen kunst-

Ook bij de nog in gebruik zijnde oliedrukkabels

langrijke stappen voorwaarts in de betrouwbaar-

in stand. Tijdens het gebruik traden soms ver-

stofisolatie vervangen wordt door een polypro-

creëert deze zogeheten ‘droge’ mof gescheiden

heid van het ondergrondse elektriciteitsnet.

vuilende lekkages op. Bovendien beperkte het

pyleen isolatie, zijn eigentijdse vervolg krijgt.

brandbare papier de bedrijfstemperatuur tot 45

Dit kabelisolatiemateriaal is makkelijker en ener-

graden Celsius en daardoor de capaciteit van de

giezuiniger te produceren, kan meer capaciteit

verbinding.

en nog hogere temperaturen aan. Bovendien is
de kabel na gebruik volledig recyclebaar. Liander

XLPE (crosslinked polyethene) Totdat de olieloze

werkte bij de totstandkoming van de P-Laser ka-

kunststofkabel eind jaren 90 het ondergrondse

bel nauw samen met kabelproducent Prysmian.

kabellandschap veranderde. De XLPE kabel kan
veel hogere temperaturen aan (tot 90 graden

Harsmof De verbindingsmoffen tussen afzon-

Celsius), waardoor de belastbaarheid en de ca-

derlijke kabellengtes vormen een achilleshiel in

paciteit van het net opgevoerd konden worden.

het elektriciteitsnetwerk. De overgangen tussen

Bovendien is de kunststofkabel een stuk minder

kabel en mof zijn kwetsbaar voor storingen en

schadelijk voor het milieu. Liander verwelkomde

lekkages. Liander is daarom altijd bezig geweest

de extra flexibiliteit en de eenvoudige montage

met de ontwikkeling van technieken en materia-

van deze innovatie.

len die de overgangen minder storingsgevoelig

Mits goed gemonteerd gaat de XLPE kabel de-

maken. Een eerste hoopvolle ontwikkeling was

cennia lang mee. De olieloze kunststofkabel gaf

de harsgevulde mof, die vanaf 1970 is toegepast.
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Gasleidinginnovatie

Voor leidingen waar een hogere gasdruk geldt
(4 tot 8 bar), worden staal en het kunststofmateriaal PE gebruikt. Lang zal het niet meer duren

Gasdistributie kent net als elektriciteit een lange reis langs verschillende leidingmaterialen.

voor er meerwandige leidingen worden toege-

Gas wordt niet gedistribueerd door kabels, maar door buizen.

past, die voldoende weerstand bieden tegen
inwendige gasdruk en externe beschadigingen.

Gietijzer De gietijzeren gasleiding is eigenlijk de

de kous aan de binnenkant van de buis noodza-

stamvader van de gasdistributieleiding. Vooral in

kelijk. Dat gebeurt met een speciale nabehande-

Grondverzakking Een andere uitdaging is het

de grotere steden van ons land liggen nog hon-

ling waarbij de lijm met UV-licht wordt bewerkt.

inspelen op grondverzakking, een probleem dat

derden kilometers (grijs) gietijzer. Grijs gietijzer

in heel Nederland voorkomt.

werd gebruikt in het lagedruknet (tot 1 bar).

Een speciale leidingrobot zorgt er voor dat de

Bij grondverzakking zakt de bodem ten opzichte

Het materiaal heeft de lastige eigenschap dat

huisaansluitingen weer worden geopend.

van de fundamenten van huizen en gebouwen.

het onder druk van bijvoorbeeld bodembe-

Door de met kunststof versterkte kous is een

Met als gevolg dat de verbindingen voor gas,

wegingen zou kunnen breken. Dat is de reden

gietijzeren leiding dan weer voor tenminste 50

elektriciteit, water, telecom en riolering onder

waarom deze gasleidingen in de komende jaren

jaar gasdicht. Per dag kan ongeveer 100 meter

spanning komen te staan. De leidingen liggen

worden vervangen. Dit lukt echter niet overal.

leiding ‘gerelined’ worden. Het ‘relinen’ is effec-

zo diep dat ze mee zakken en als het ware aan

Gemeentelijke eisen, kritieke verkeerssituaties

tief bij buisdiameters tot 400 mm. Kiwa Gastec

de huisaansluitingen gaan hangen. Daardoor

of extreem hoge kosten vragen om een andere

(onafhankelijk kennis- en certificeringsinstituut)

kunnen huisaansluitingen scheef gaan hangen,

oplossing voor de breukgevoeligheid van dit

is nauw betrokken geweest bij de beoordeling

knakken of scheuren.

materiaal en de eventueel optredende gaslekken.

van deze technologie en de bijbehorende certificering en werkt nu mee aan een verdere proces-

Als verantwoordelijk gasnetbeheerder werkt

Relinen Liander vond de oplossing in Berlijn.

verbetering. Inmiddels wordt het ‘relinen’ ook

Liander samen met GeoDelft, een technologisch

Daar speelde het probleem van het gietijzer ook.

buiten Liander steeds vaker toegepast.

instituut dat geo-ecologisch onderzoek doet

In de Duitse hoofdstad is ervoor gekozen de

naar innovatieve modellen, die kunnen voorspel-

gasbuizen te ‘relinen’. Daarbij wordt een soort

PVC In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam

len wat het tempo van verzakking is per grond-

kous aan de binnenzijde van het buissegment

PVC in zwang als vervanging van gietijzer.

soort en locatie.

aangebracht. Luchtdruk perst en lijmt deze kous

De doorontwikkeling van deze kunststof heeft

Zo kan voorspeld worden waar aansluitingen

strak tegen de binnenkant.

ervoor gezorgd dat slagvast PVC steeds beter

voorbereid moeten worden op verzakking. Daar-

Om de afsluiting van de gasleiding zo kort mo-

bestand is tegen beschadigingen van buitenaf.

voor worden de aansluitingen tussen gasbuis en

gelijk te laten duren (klanten hebben binnen een

Ook het werken met dit materiaal bij lage tem-

huisaansluiting voorzien van een flexibele lus die

dag weer gas), is een onberispelijke hechting van

peraturen vormt steeds minder een probleem.

grondverzakking kan opvangen.
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Een tunnel voor ondergrondse infrastructuur
De ondergrondse infrastructuur in de grote steden van ons land wordt steeds voller met leidingen en
kabels voor gas, elektriciteit, telecommunicatie, water, riolering en industriële leidingen. Straten worden
regelmatig opengebroken voor onderhoud en aanleg van weer nieuwe leidingen.
Complexe infrastructuur Voor plekken waar de

Onderhoud en/of aanleg van kabels en leidingen

ondergrondse infrastructuur erg complex is, zoals

levert zo niet of nauwelijks overlast op voor de

bedrijventerreinen en verkeersknooppunten, is

omgeving. Het wegdek hoeft immers niet open.

een innovatieve uitweg voor het probleem van die

Wel vraagt zo’n tunnel extra aandacht op het

regelmatig opengebroken straten gevonden: een

gebied van de veiligheid en betrouwbaarheid.

tunnel voor kabels en leidingen.
Zuidas Aan kantorenlocatie de Zuidas in Amsterdam ligt sinds 2005 op initiatief van de gemeente
Amsterdam een eerste integrale leidingentunnel.
De tunnel is 500 meter lang en hoog genoeg
voor monteurs om er rechtop te kunnen staan
en lopen, zodat ze hun werkzaamheden zonder
problemen kunnen uitvoeren.
Het tunnelconcept is door het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) en Liander uitgebreid
onderzocht op technieken en risico’s.
Door de ervaringen met de Amsterdamse tunnel,
voortschrijdend inzicht in het concept en de (te)
hoge kosten, zijn er geen andere tunnels meer gebouwd, maar worden er op zulke locaties trajecten met grote hoeveelheden mantelbuizen uitgevoerd. Deze mantelbuizen liggen bovenop elkaar
en zijn aan het begin en einde goed toegankelijk.
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Het ondergrondse gasstation:
innovatie die toch weer in beeld komt
Ruimtegebrek Amsterdam heeft een mooie, maar

Het beheer van de gasstations werd bemoei-

drukke binnenstad. Liander denkt mee met het

lijkt omdat alle vijf stations door verschillende

zoeken naar mogelijkheden om de ruimte in de

fabrikanten waren geleverd. Gewapend met de

stad optimaal te benutten. Het door Liander ge-

informatie uit het onderzoek kan er een ver-

bouwde ondergrondse gasstation leek een mooie

beterde aanpak worden voorbereid, waarmee

oplossing voor het ruimtegebrek. Er werden er uit-

onderhoud, bereikbaarheid en functionaliteit van

eindelijk vijf van gebouwd. Technische bezwaren

de ondergrondse stations kan worden getest.

en arbo-wetgeving stonden een bredere invoering
van het ondergrondse gasstation in de weg.

In 2012 is op het bedrijfsterrein van Liander in
Amsterdam een proefexemplaar van een onder-

Verbeterde aanpak Toch blijven de gemeente

gronds gasstation geplaatst, waarmee oplossin-

Amsterdam en Liander in het concept geloven.

gen voor de knelpunten worden getest.

Onderzoek naar het functioneren van de vijf
gebouwde ondergrondse gasstations gaf aan

De volgende stap is het plaatsen van enkele exem-

dat de kennis over het beheer opgekrikt moest

plaren in de grachtengordel van de stad. Zo komt

worden.

de grootschalige invoering toch weer in beeld.
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Sentinel:
doormeten van transformatoren zonder dat
de stroom wegvalt
Transformatoren zijn cruciaal in het elektriciteits-

monitor die de toestand van de transformator

net. Ze zorgen ervoor dat hoogspanning kan

in de gaten houdt. Treedt er een storing op,

worden omgevormd tot midden- en laagspan-

dan geeft de Sentinel een signaal waardoor de

ning. Helaas kon het gebeuren dat de laatste

transformator wordt uitgeschakeld of in een

jaren vier vermogenstransformatoren ‘uit elkaar

veilige stand wordt geparkeerd. De Sentinel kan

klapten’. Ondanks uitgebreid onderzoek kon

eenvoudig en ter plaatse op de transformator

daar geen eenduidige oorzaak voor worden ge-

worden aangebracht.

vonden. Stichting Ksandr, netbeheerders, KEMA

De Sentinel heeft een zware betrouwbaarheids-

en de transformatorfabrikant sloegen de handen

test ondergaan en helpt Liander om de energie-

ineen. Samen ontwikkelden zij de Sentinel, een

voorziening 24 uur per dag te garanderen.
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De meterplaat: simpel, maar effectief
Er zijn ook innovaties die door hun eenvoud

Daarom heeft een werkgroep voor Uniformering

nauwelijks als zodanig worden herkend.

Normmeterkasten (IWUN), waar ook Liander

Zo is daar de meterplaat, een bodemplaat met

deel van uitmaakt, de doorvoermeterplaat ont-

gestandaardiseerde doorvoeringen voor alle

wikkeld die aan alle eisen van de netbeheerders

kabelaansluitingen in de meterkast van een

op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid,

woonhuis. Te vaak voldeed nieuwbouw niet

uitvoerbaarheid en kosten voldoet.

aan de aansluitingseisen van de netbeheerders,
waardoor verwarring kon ontstaan.
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Reclame en kunst op gebouwen:
het oog wil ook wat
Het zijn niet altijd de fraaiste bouwwerken, de duizenden transformatorhuisjes en gasstations die het
straatbeeld in veel Nederlandse wijken mede bepalen. De grauwe, grijze huisjes zijn veel burgers en
gemeenten een doorn in het oog. De oplossing is simpel en vooral kleurrijk.
Straatbeeld Samen met gemeenten, buurtver-

Leefomgeving Het mes snijdt aan meerdere kanten.

enigingen en kunstenaars zoekt Liander naar

Voor buurtbewoners wordt de leefomgeving

creatieve mogelijkheden om het straatbeeld

aantrekkelijker, voor Liander blijven de schoon-

te verfraaien. Graffiti en wildplak op de huisjes

maakkosten beperkt en de gemeente heeft een

worden vervangen door fraaie schilderingen of

mooie, schone stad en tevreden burgers. In ruil

kunstwerkjes die beter passen in de omgeving.

voor gratis reclameplekken houdt de leverancier

In het verzorgingsgebied van Liander sieren nu

van buitenreclame de huisjes schoon van wild-

bijvoorbeeld 7000 frames met buitenreclame de

plak en graffiti en meldt hij beschadigingen of

transformatorhuisjes en gasstations.

gebreken aan Liander.

24
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De Peperbus
Het zijn blikvangers, de karakteristieke Peperbussen op Amsterdamse straathoeken. De gemiddelde
Amsterdammer zal denken dat een Peperbus alleen
bedoeld is als aanplakzuil, maar in het binnenwerk
zit een heus transformatorstation. De Peperbus
voorziet honderden woningen en bedrijven in zijn
omgeving van stroom.
Weerbestendig De Peperbussen dateren uit de
jaren vijftig - ook het binnenwerk. De gietijzeren
stations roesten van binnen en van buiten en de
apparatuur moet worden vervangen. Samen met
een stadsarchitect ontwierpen Liander en stationsbouwer ALFEN nieuwe Peperbussen. Niet langer
van gietijzer, maar van weerbestendig beton en
roestvrijstaal (RVS). Het werd een ontwerp met
bijzondere eisen aan het straatbeeld, de omvang,
de beveiliging en de schoonmaak.
Maximaal vermogen De stations zijn zo ontworpen
dat het transformatorvermogen maximaal is. De
Peperbus heeft – anders dan een normaal transformatorstation - maar liefst 16 uitgaande kabels. Dat
schept ruimte binnen het dichtbebouwde centrum.
Het nieuwe model is daarbij ook nog eens compacter, zodat hij nog maar één parkeerplek inneemt. Op
de nieuwe Peperbussen blijft het als vanouds mogelijk om cultureel getinte reclameposters te plakken.
Daarom zijn de deuren volledig weggewerkt.
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Hoofdstuk
Veilig en betrouwbaar

2

Onze netten zijn onderhevig aan externe
invloeden, slijtage en veroudering.
Innovatie van materialen en besturing levert
oplossingen daarvoor. Maar daaraan vooraf
gaat een goede en constante diagnose over de
staat waarin de netten verkeren.
Meting en inspectie leveren de gegevens voor
die diagnose. Onderhoud en veiligheid van de
netten nopen ons ook tot innoveren.

30

31

Graafschade:
storingsveroorzaker no. 1
Zo’n 75 miljoen euro per jaar. Dat is wat graafschades aan ondergrondse netten de Nederlandse economie
kosten. Bij ruim 30% van het totaal aantal storingen stagneert de energievoorziening aan klanten.
Daarom is Liander, aannemers en verzekeraars er veel aan gelegen graafschades te voorkomen.
Het gebeurt elke dag wel ergens in ons land.

zichtigheid aan de gang moeten gaan. En een

Er moet gegraven worden om iets aan de onder-

kabel is zomaar kapot getrokken. De noodzaak

grondse infrastructuur te doen. Nieuwe kabels,

tot preventieve maatregelen is evident.

reparaties aan of vervanging van oude kabels
of buizen. De graafmachine wordt ingezet en

Cable Tracks Een oplossing voor het probleem

dan kan het gebeuren dat er wel eens iets kapot

van graafschades is bij Liander sinds 2010 in

wordt getrokken…. Dat gebeurt te vaak.

gebruik: het geavanceerde CableTracks systeem.
CableTracks is een digitaal systeem dat regis-

KLIC gegevens Wanneer een aannemer wil graven

treert waar en hoe lang er op de graaflocatie

is hij volgens de Wet Informatie-uitwisseling

gezocht is naar kabels en leidingen, voordat met

Ondergrondse Netten (WION) verplicht dat bij

de graafwerkzaamheden is begonnen.

het Kadaster te melden en informatie over de

CableTracks maakt preventie dus meetbaar en

ondergrondse infrastructuur (wat ligt waar?) op

controleerbaar. Dat gebeurt met behulp van de

te vragen (de zogenoemde KLIC gegevens).

iBox, een apparaat dat via ‘blue tooth’ en in-

Dat gebeurt ook vaak.

ternet gegevens doorgeeft aan een databank.

Soms echter klopt de opgevraagde informatie

Daarin kan Liander zien wanneer en waar er met

niet, maakt een aannemer geen gebruik van

de kabelzoeker is gemeten en of er bijvoorbeeld

de informatie of is er helemaal geen informatie

proefsleuven zijn gegraven.

ingewonnen.
Tijdgebrek en werkdruk verhinderen aannemers

Via GPS wordt de locatie van het zoekwerk be-

soms om aan de hand van deze gegevens in

paald. De iBox registreert verder het tempo, de

kaart te brengen waar zij met de nodige voor-

intensiteit, data en tijdstippen.
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50% minder schade Liander heeft de iBox

Waar het controleren van de kabelverbinding

kosteloos aan zijn huisaannemers ter beschik-

tussen Lauwersoog in Friesland en Schiermon-

king gesteld om de reductie van graafschades te

nikoog voorheen drie weken vereiste, is dat nu in

realiseren. De resultaten zijn bemoedigend.

één dag klaar!

Het aantal preventieve acties dat de aannemers
uitvoeren, is toegenomen. Daardoor heeft Lian-

Infraradar De ontwikkelingen op het gebied van

der in de proefperiode 50% minder graafschades

de preventie van graafschades gaan onvermin-

geleden.

derd door. Een nieuwe ontwikkeling is de Infra-

Inmiddels tonen ook verzekeraars (zij moeten de

radartechnologie van GT Frontline.

schade veelal vergoeden) interesse. Schades die
ontstaan zonder aantoonbare preventiemaatre-

Liander gebruikt de grondradar om de exacte

gelen, worden door hen minder vergoed.

ligging van kabels en leidingen vast te stellen.
Het voordeel boven het werken met een traditio-

Field-Sens Preventie van graafschade speelt ook

nele kabelzoeker is dat Infraradar ook kunststof-

op het water een rol. Bijvoorbeeld bij kabelverbin-

buizen en glasvezelverbindingen herkent.

dingen tussen de Waddeneilanden en het vasteland of bij de oversteek van meren of waterwegen.

Mede door de inbreng van Liander is de soft-

Hier gaat het vooral om de gronddekking, de

ware van de grondradar nu zo ver doorontwik-

hoeveelheid grond die er tussen de bodem en de

keld dat op het beeldscherm het onderscheid

dieper gelegen verbinding ligt. Daarvoor heeft

tussen een boomwortel en een kabel zichtbaar

Liander in samenwerking met derden de vernuf-

is. Met Infraradar is het bepalen van de positie en

tige Field-Sens methode ontwikkeld.

diepte van de kabels en leidingen veel nauwkeu-

Met een zendfrequentie van 128 Hz wordt met

riger geworden. De gegevens die met Infraradar

een bootje haaks op de richting van kabel of

worden opgenomen, worden doorgegeven aan

leiding heen en weer gevaren over de gehele

de GIS databank (Geografisch Informatie Sys-

lengte van de verbinding. Een sensor pikt het

teem), zodat informatie over de ondergrondse

128 Hz signaal op en meet zo de diepte waarop

infrastructuur steeds nauwkeuriger is.

de kabel ligt. Als van die afstand de (bekende)

Zo wordt er innovatief gewerkt aan het verder

diepte van het water tot de bodem wordt afge-

terugdringen van graafschades. Kostenbeheer-

trokken, is duidelijk hoe diep de kabel of leiding

sing, veiligheid, reductie van storingsverbruiker-

onder de bodem ligt.

minuten en imagoverbetering varen er wel bij.
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Inspectie:
objectief meten zonder menselijke factor
In onze netten zijn allerlei beveiligingen ingebouwd om te voorkomen dat bijvoorbeeld gas ongecontroleerd gaat stromen. Maar hoe kun je vertrouwen op die ingebouwde beveiligingen in het gasnet?
Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk door te meten en te testen. Maar zijn de resultaten van
die metingen en testen te vertrouwen? Het is een dilemma waarvoor de meetkoffer de oplossing biedt.
Meetkoffer De meetkoffer elimineert de mense-

Het systeem is papierloos, het vraagt de helft

lijke factor bij het meten. De beveiligingen in de

minder menskracht en zonder ook maar een en-

gasstations van Liander worden jaarlijks getest.

kel schroefje los te draaien, worden alle belang-

Monteurs controleren of de beveiligingen bij

rijke parameters in beeld gebracht.

de juiste over- of onderdruk in werking treden
en vervangen zonodig onderdelen of passen

Gasmeting De huidige generatie toegepaste

instellingen aan. In de praktijk bleek niet iedere

gasmeters meet het volume in kubieke meters.

monteur op dezelfde manier te inspecteren en

Andere gasmeters meten de snelheid waar-

meetresultaten te interpreteren. Zelfs niet binnen

mee het aardgas voorbij komt. Verschillen in

de vastgestelde procedures.

gasdruk en -temperatuur leveren procentueel
meetverschillen op en dat gaat ten koste van

Door bij de metingen het werk te laten doen

de betrouwbaarheid van de meting. Daarom

door de computer van de meetkoffer, zijn alle

onderzoekt Liander mogelijkheden om bij het

metingen exact, onderling vergelijkbaar en als

meten van de geleverde energie-inhoud tot nog

historische reeks te interpreteren. Zo biedt de

nauwkeuriger meetresultaten te komen. Groot-

meetkoffer door de werkelijke toestand van de

verbruikers meten nu soms al ultrasoon. Voor

installatie te meten een solide basis voor onder-

het kleinverbruik werkt Liander aan een veilige

houd op het juiste moment. Niet te vroeg, maar

en betrouwbare manier om de noodzakelijke

vooral ook niet te laat, want dan kunnen defecte

voeding ongestoord te regelen. Die voeding is

onderdelen de gaslevering onderbreken.

belangrijk voor het elektronisch en exact meten

De voordelen van de meetkoffer zijn groot.

van de temperatuur en druk van het aardgas.
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Detectie:
robots en satellieten vervangen lekzoeker
In de nabije toekomst stuurt Liander een ultramoderne inspectierobot door de gasleidingen. De robot
spoort zelfstandig lekken en zwakke plekken op. Satellieten gaan grondverzakkingen in beeld brengen.
Gaslekken veroorzaken nodeloos energieverlies en extra broeikasgasemissie. En bovenal vormen ze een
veiligheidsrisico; gasexplosies kunnen persoonlijke en materiële schade tot gevolg hebben.
Geen wonder dus dat bij Liander innovaties rond gaslekdetectie alle aandacht krijgen.
Lekzoeker Het opzoeken van gaslekken gebeurt

is het nog zo klein. De situaties die de robot in

vandaag de dag door medewerkers die met ge-

de leiding tegenkomt, worden gekoppeld aan de

voelige meetapparatuur methaanconcentraties

locatie. Zo is direct duidelijk waar de storing zich

in de buurt van een gasleiding opsporen. Elke

in het net bevindt. De robot kan ook op moeilijk

gasleiding wordt periodiek onderzocht. Bij ge-

bereikbare plekken, bijvoorbeeld onder een snel-

infrastructurele projecten, zoals de bouw van

voelige objecten en plaatsen gebeurt dat vaker.

weg, leidingen inspecteren en deuken signaleren

ondergrondse objecten of gas- en oliewinning.

Bijvoorbeeld rond een bouwplaats of andere

die mogelijk in lekken kunnen veranderen. In de

De zakkende grond trekt langzaam, maar on-

risicolocaties die vlak naast die leiding liggen.

toekomst kan het voertuigje ook met sensoren

weerstaanbaar aan de hoofdleidingen, waardoor

Het gebruik maken van een bovengrondse ‘lek-

worden uitgerust voor andere metingen.

spanningen ontstaan in aansluitingen van woon-

zoeker’ is echter duur, tijdrovend en moeizaam.

Zo komt de weg vrij naar efficiënter toestands-

huizen en fabrieken en brosse leidingen kunnen

afhankelijk onderhoud. De Pirate is ontwikkeld

breken. Met als mogelijk gevolg gaslekken. De

Pirate Tegen deze achtergrond is de ‘Pirate’ een

door de Technische Universiteit Twente, Demcon

gebruikte materialen voor gasleidingen reageren

opmerkelijke vernieuwing. Pirate staat voor Pipe

en KIWA in samenwerking met Liander.

verschillend op de verzakkingen, maar uiteinde-

Inspection Robot for AuTonomous Exploration.

Inmiddels zijn ook Cogas, Endinet en Enexis tot

lijk kunnen overal problemen ontstaan.

Het gaat om geavanceerde meetinstrumenten

het project toegetreden.

Het in kaart brengen van grondverzakkingen in
de bodem is een lastige zaak, waarvoor een op-

ingebouwd in een gesegmenteerd, uiterst wendbaar, autonoom voertuigje dat door de gaslei-

Grondverzakking Een aanzienlijk aantal gaslek-

lossing op grote hoogte werd gevonden.

dingen rijdt en zijn metingen doorseint naar

ken blijkt veroorzaakt te worden door grond-

Er vliegen talloze satellieten door de ruimte, die

boven. De Pirate luistert met ultrasone sensoren

verzakking. Soms doordat de (slappe) grond

vanaf grote hoogte grondverzakkingen in kaart

naar het sissen van een lek. Want elk lek sist, al

beweegt, soms door bouwactiviteiten voor grote

kunnen brengen.
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Satellieten Satellieten als Envisat die iedere acht
dagen over Nederland vliegen, zijn uitgerust met
radarapparatuur die foto’s van de bodem kunnen
maken. Bekijk je de foto’s van die miljoenen metingen in de loop van de tijd, dan is te constateren
waar bewegingen in de bodem plaatsvinden, hoe
snel dat gaat en waar dus op kortere of langere
termijn maatregelen moeten worden genomen.
Ook voor elektriciteitsleidingen, water- en rioleringsleidingen en telecomverbindingen hebben
grondverzakkingen gevolgen.

Artistieke impressie van Envisat. © Bron: ESA.
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Storingsanalyse:
voorkomen dat de vonk overslaat
Storingen in het middenspannings (10 kV-net) hebben een grote impact. Daar zit de achilleshiel van het
elektriciteitsnet. Waar het landelijke hoogspanningsnet (380 kV) vaak dubbel is uitgevoerd en daardoor
betrouwbaarder is, en het laagspanningsnet per vertakking veel minder klanten telt, is het 10 kV-net goed
voor ruwweg 75 procent van alle storingen.
Conditiemeting Het regelmatig meten van de

is de term en het meetsysteem heet Smart Cable

conditie van kabels helpt om storingen te voorko-

Guard (SCG). Belangrijk doel van het systeem is

men. Dit meten gebeurt door de kabel uit bedrijf te

het voorspelbaar maken van storingen.

Daardoor kan in plaats van het oplossen van sto-

meetresultaten online worden ingezien.

ringen, gepland onderhoud worden uitgevoerd.

Vanuit efficiencyoverwegingen doet DNV KEMA

In 2005 hadden studenten van de TU Eindhoven

de analyses van de metingen voor alle netbeheer-

een werkend prototype ontwikkeld, dat door het

ders en dus ook voor Liander. Bij de aangesloten

bedrijfsleven verder is ontwikkeld tot industrieel

netbeheerders zijn met ‘smart diagnostics’ tot nu

product. In 2009 was het systeem inzetbaar bij

toe ruim 50 kwetsbare plekken aan het licht ge-

Nederlandse klanten als Liander. Sinds die tijd is

komen. Daarmee is 80 procent van de verborgen

het mogelijk om de conditie van kabels te meten

problemen in beeld gebracht. En gloort de hoop

zonder ze uit bedrijf te nemen. Vanaf elke plek

dat de gemiddelde storingsduur in Nederland van

ter wereld waar een computer staat, kunnen de

20 minuten op termijn nog verder omlaag kan.

nemen en eventuele partiële ontladingen (vonkjes)
bij de verbindingen (moffen) te meten. De grootte
van de ontladingen geeft een redelijke indicatie
van het moment dat de kabel in storing zal gaan.
Maar er zitten nogal wat nadelen aan deze manier
van conditiemeting. Nadelen zijn de arbeidsintensiteit, de veiligheidssituatie en het beperkte aantal
risicosituaties dat zo gevonden kan worden. Er ligt
tenslotte nogal wat kilometer kabel in de grond!
Meten terwijl de kabel gewoon in bedrijf blijft,
is veel aantrekkelijker. Er kunnen vaker en meer
verschillende tracés worden gemeten, waardoor er
sneller inzicht is in de conditie van het net.
Smart Diagnostics In 2001 wendden de TU Eindhoven en energiekennisbedrijf DNV KEMA zich tot
Liander en de andere netbeheerders om het idee
samen verder te ontwikkelen. ‘Smart Diagnostics’
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Minder overlast door gasloos werken
Aardgas is een brandbaar goedje. Dat levert bij gaslekken, maar ook bij het repareren van gasleidingen

Door het T-stuk heen wordt een cilindervormige

Vervolgens wordt de nieuwe aansluitleiding via de

boor op de hoofdleiding gezet die een schijf uit

‘Polsafe’ op de hoofdleiding aangesloten en kan

de wand zaagt.

de nieuwe aftakking in bedrijf worden genomen.

potentieel gevaar op. En dat betekent weer dat bij reparatie van gasleidingen de toevoer van gas moet
worden onderbroken voordat monteurs aan de slag gaan.
Als bijvoorbeeld de gaskraan bij huisaansluitin-

steel met de rubber ringen op de oude gaskraan.

gen moet worden vervangen, omdat deze niet

Na het openen van de kraan, wordt de afdichten-

goed meer functioneert, betekent vervanging

de steel verder in de open aansluitleiding gescho-

van het kraantje dat de leiding in de straat opge-

ven tot voorbij de defecte kraan. Er kan dan geen

graven moet worden om de aansluitleiding daar

gas meer ontsnappen. Vervolgens kan de kraan

te kunnen afsluiten. Dat is niet efficiënt, kost tijd

veilig gedemonteerd en vervangen worden.

en veroorzaakt overlast voor het verkeer en de
omwonenden, die een tijd lang zonder gas zitten.

Daarna wordt de procedure in omgekeerde volg-

Kan dat nou niet efficiënter en toch nog steeds

orde doorlopen en is de gaskraan op een veilige

op een veilige manier is dan de vraag?

manier vervangen.

Gasloos verwisselen De gaskraan wordt gebruikt

Gasloos aanboren Bij gasloos aanboren stond

om de gastoevoer af te sluiten als de meter moet

Liander voor hetzelfde dilemma van veilig we-

worden vervangen. In de situatie dat het kraantje

ken aan een in bedrijf zijnde gasleiding. Hierbij

vervangen moet worden, zou het gas ongehin-

gaat het om het maken van een aftakking van de

derd uit de leiding stromen, met alle risico’s van

hoofdleiding, zonder dat deze buiten bedrijf ge-

dien. Liander heeft nu een nieuwe werkwijze in

steld hoeft te worden. Op het punt waar de nieu-

gebruik genomen die de aansluitleiding aan de

we aftakking moet komen, wordt de hoofd-leiding

woningkant afdoende afsluit. De methode is toe-

opgegraven. Dan plaatsen de monteurs een ‘zadel’

pasbaar bij zowel plug- als kogelkranen (70 tot

om de leiding. Die vormt een soort extra wand om

80 procent van alle aansluitingen).

de gasleiding. Daar bevestigen zij een T-stuk op

Centraal bij deze methode staat een flexibele

met op de kop daarvan een afsluiting. Dit was het

steel met drie ringen van rubber, die de gasleiding

vernieuwende element, dat ervoor zorgt dat er

precies afdichten. De monteur plaatst de flexibele

geen gas kan ontsnappen.
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De veiligheid van stroom:
aarding, magnetische velden en power quality
Stromen en spanningen kunnen van kwaliteit verschillen en moeten daarom aan normen voldoen.
Externe factoren kunnen invloed hebben op die spanning. Elektrische apparatuur kan bijvoorbeeld over
het algemeen slecht tegen spanningswisselingen. Elektriciteit kan ook gevaarlijk zijn, zeker voor de mens.
Dus doen we er alles aan om de veiligheid te garanderen.
Power Quality Wie elektrische apparatuur op het

zoek naar de invloed van decentrale invoeding, de

elektriciteitsnet aansluit, verwacht dat de elektrici-

elektrische auto en andere innovaties, die van in-

teit als vanzelf met de juiste spanning (230 Volt in

vloed zijn op de kwaliteit van stroom en spanning.

Nederland) geleverd wordt. Toch wordt dat steeds

Verder werkt Liander samen met fabrikanten, col-

minder vanzelfsprekend als klanten die zelf elektrici-

lega netbeheerders, overheid en de Europese Unie

teit produceren, gaan terugleveren aan het net.

aan regulering en nieuwe normen. In de toekomst

De combinatie van nieuwe opwekkers en grotere

is het denkbaar dat kwetsbare productieproces-

belastingen - bijvoorbeeld door het gebruik van

sen, datacenters of ziekenhuizen een hogere kwa-

elektrische auto’s en warmtepompen - leidt tot

liteit elektriciteit kunnen inkopen.

grotere schommelingen in de spanning. Hoe kan
de netbeheerder die schommelingen binnen ac-

Aarding Aarding van elektrische installaties en

ceptabele grenzen houden? De schommelingen in

netwerken is synoniem voor veiligheid. Kortsluit-

kwaliteit bedreigen het normaal functioneren van

stroom kan via de aarde worden afgevoerd zodat

computers en andere elektrische apparaten, zowel

ze geen schade veroorzaakt. Elektrische installa-

bij particulieren als bij bedrijven en organisaties.

ties kunnen op twee manieren worden geaard. En

Het is de verantwoordelijkheid van Liander om

datzelfde geldt voor elektrische netten. Ook die

elektriciteit van de juiste spanning te distribueren.

moeten geaard zijn. In vakjargon heet aarding

Vanuit deze verantwoordelijkheid is Liander de

TT-TN, waarbij de T staat voor ‘Terra’ (= aarde)

meting van spanningen en stromen op stations en

en de N voor netwerk. TT betekent dat zowel de

onderstations in het net aan het intensiveren met

installatie van de klant als het net onafhankelijk

behulp van de SASensor. Tegelijk loopt er onder-

van elkaar zijn geaard.
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Bij TN is de installatie van de klant geaard op het

voor en normen die zijn vastgesteld door de Na-

(ook geaarde) net. Dat laatste blijkt uit door

tionale Gezondheidsraad. De Nederlandse norm

Liander ondersteund onderzoek veruit het vei-

is dat straling niet hoger mag zijn dan 100 micro

ligst te zijn. Liander ondersteunde de promoven-

Tesla. Bijna nergens in bewoond gebied wordt

dus van het onderzoek en deed een groot aantal

die norm door de elektriciteitssector in ons land

praktijktests. De aarding van de installatie van

overschreden. Enige uitzondering vormen boven-

de klant werd vroeger gedaan door verbinding

grondse hoogspanningsleidingen, waarvoor dan

te maken met bijvoorbeeld de koperen waterlei-

ook afstandsnormen voor bewoning gelden.

ding, omdat koper een goede geleiding kent en

De sector heeft ook afgesproken 50 kV leidingen

kortsluitstroom goed wegleidt. Met de komst van

alleen nog maar ondergronds aan te leggen.

kunststof als leidingenmateriaal ook voor waterleidingen viel die oplossing weg. In veel gevallen

Ondanks het feit dat de normen vrijwel nergens

bleek het lastig om tot de vereiste aarding van

worden overschreden, is er door allerlei onder-

klantinstallaties te komen.

zoeken en een medische wereld die verschillen-

TN aarding van klantinstallaties op het net is dus

de meningen verkondigt over het gevaar van

veruit de veiligste optie. Toen dat duidelijk was,

straling, bij burgers het idee ontstaan dat alles

is Liander als eerste netbeheerder in Nederland

wat naar straling riekt gevaar voor de gezond-

TN als standaard bij nieuwe aansluitingen gaan

heid oplevert. Zo is er een onderzoek dat aan-

invoeren. Technisch gesproken gaat het er om

geeft, dat bij langdurige blootstelling aan elektro-

dat het aardpunt van de klant via aarding van de

magnetische straling hoger dan 0,4 micro Tesla

netwerkkabel naar de aarding van de trafo gaat,

kans bestaat op leukemie. Ondanks het feit dat

zodat stroomonderbrekingen niet meer leiden tot

de Nationale Gezondheidsraad een hogere norm

kortsluitstroom.

hanteert, heeft Liander besloten, daar waar die
norm van 0,4 micro Tesla wordt overschreden

Magnetische velden Rond alles waar stroom

maatregelen te nemen. Het probleem speelt

doorheen gaat (leidingen, apparatuur), bevindt

vooral in dichtbewoonde stedelijke gebieden,

zich straling van elektromagnetische velden.

waar inpandige MS ruimten voorkomen, zoals bij

Dergelijke straling kan schadelijk zijn voor de

een school in Amsterdam. Door de ruimte anders

gezondheid van mensen. Van belang daarbij is de

in te richten en af te schermen met platen is er

hoogte van de straling en de tijd die mensen er

op relatief simpele wijze voor gezorgd dat de

aan zijn blootgesteld. Daar zijn wettelijke normen

straling nog verder werd teruggedrongen.
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De Voltstick:
veilig spanning meten
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij netbeheerders. Werken met elektriciteit is niet ongevaarlijk.
Onderhoudsmonteurs moeten dus veilig aan het net kunnen werken.
Spanningsloos Daar waar aan het elektriciteits-

de buurt van een onderdeel van het net dat nog

net gewerkt wordt, moet het net spanningsloos

onder spanning staat, dan gaat er een waarschu-

zijn. Traditioneel wordt een spanningsaanwijzer

wingslampje branden.

of aardstok gebruikt om vast te stellen of de

Het grote voordeel is dat spanningssignalering

werkplek inderdaad spanningsloos is.

bij gebruik van de Voltstick geen contact met

De spanningsaanwijzer geeft met een rood of

de blanke delen (waar spanning op kan staan)

groen controlelampje aan of er nog spanning

vraagt. Bovendien is de Voltstick goedkoop en

staat op het onderdeel waaraan gewerkt moet

kost de veiligstellingsprocedure minder man-

worden. Bij groen licht kan de werkplek worden

kracht dan voorheen zonder dat op de veiligheid

geaard en kan het werk beginnen.

wordt ingeleverd.

Voltstick Wordt er gewerkt aan een trafo, dan

Teflon Het vernieuwende is dat de Voltstick

zijn er gele kappen op de blanke delen geplaatst

met houder in combinatie met de aardstok nu

als afscherming. Het probleem in dat geval bleef

ook ingeval van middenspanning en zelfs hoog-

echter hoe spanningsloosheid vast te stellen.

spanning toepasbaar is. De houder bestaat uit
een massieve staaf Teflon, waarin de Voltstick

De oplossing voor het probleem is even simpel

gefixeerd wordt. De Teflon staaf past op de

als vernuftig en heeft een grote impact op de

aardstok. De stick zelf is geïsoleerd tot 1 kV, maar

veiligheid van de monteur. Het apparaatje heet

samen met de houder kan een stootspanning

de Voltstick. Het is een simpel apparaatje ter

van 75 kV worden weerstaan. Omdat de stick

grootte van een vulpen dat de monteur in zijn

slechts 2 cm uit de houder steekt, is het veroor-

borstzak kan dragen. Komt de Voltstick dicht in

zaken van fasenoverslag uitgesloten.
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Hoofdstuk
Digitalisering

3

De digitalisering van de maatschappij heeft zich in veel
maatschappelijke sectoren reeds voltrokken.
Elektronica en telecommunicatietechnologieën
hebben veel processen geautomatiseerd en versneld.
De energievoorziening liep tot nu toe een beetje achter
op die trend. Maar nu is de tijd aangebroken om die
achterstand in hoog tempo in te halen.
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Digitale voelsprieten
De digitalisering van processen en middelen is een revolutie die zich de laatste decennia in hoog tempo
heeft voltrokken. Mooiste voorbeeld is misschien wel de automonteur. Vroeger een man met olie besmeurde handen, die elk onderdeel van de motor van de auto kende en uit elkaar kon halen om een storing op
te heffen. Nu een man in schone spijkerbroek en sweater die zijn laptop inplugt in de motor van de auto en
keurig op zijn beeldscherm kan zien wat het probleem is.

Ook gereedschappen zijn gedigitaliseerd. Las-

Netberekeningen Een belangrijke ontwikkeling

sen en drukmeting bijvoorbeeld gebeurt nu met

in de digitaliseringsgolf is de ontwikkeling van

hoogwaardige digitale apparatuur. Veiliger, snel-

netberekeningspakketten, zoals Irene, Vision en

ler en objectiever.

Gaia, waardoor de ‘performance’ van het net
in beeld wordt gebracht. De effecten van wat

Analyses & Diagnoses Geen gehannes dus meer

er in het net gebeurt, hoeven niet meer steeds

met papieren tekeningen van het net, maar de

opnieuw te worden gemeten, maar kunnen aan

digitale beschikbaarheid van bestemmings-

de hand van rekenkundige modellen à la minute

plannen en GIS data met één druk op de knop

worden bekeken. Dat levert een enorme tijdwinst

Voelsprieten Ook voor de elektriciteits- of gas-

Digitale werkstromen Binnen pakweg 20 jaar is

van de laptop zichtbaar gemaakt. Ook andere

op in de besturing en engineering van de netten.

monteur gaan de ontwikkelingen razendsnel.

de werkwijze van monteurs radicaal gewijzigd. De

processen zijn of worden in hoog tempo gedi-

De digitalisering van onze netten zal naar

Niet alleen de hulpmiddelen (mobieltje, laptop)

semafoon en de mobilofoon zijn vervangen door

gitaliseerd, waardoor analyses en diagnoses op

verwachting rond 2040 resulteren in een ‘self

zijn veranderd, ook de processen en de netten

het mobieltje of ‘smartphone’ en zijn bus is voor-

allerlei terreinen heel snel beschikbaar zijn.

healing grid’. Het net zelf constateert via senso-

worden in hoog tempo gedigitaliseerd. En dat is

zien van een laptop, waarop alle mogelijke informa-

Liander zet in op data. Momenteel wordt aan het

ren in componenten een storing, schakelt zelf de

nodig ook; alleen op die manier kan de energie-

tie te vinden is die hem bij zijn werk ondersteunt.

verdere gebruik van alle data die we ter beschik-

betrokken delen van het net uit en regelt omlei-

transitie worden gefaciliteerd.

En de tijd is niet ver weg dat hij beschikt over een

king hebben en krijgen, gewerkt. Door slimme

dingen waardoor de energievoorziening niet in

digitale werkstroom met iPad en tablet. Tegelijker-

datamining en datamanagement wordt nieuwe

gevaar komt. Het ‘self healing grid’ meldt precies

Vroeger – en vroeger is nog niet eens zo lang

tijd blijft het onmisbare handwerk in het slimme net

kennis ontwikkeld, die het beheer van ons net

wat het probleem is en wat er nodig is om de

geleden – was het werk van de monteur over-

bestaan. In 2020 is het heel gewoon dat een mon-

efficiënter maken.

storing te verhelpen.

zichtelijk. Hij kwam om half acht ’s ochtends op

teur over ondergrondse kabels en leidingen loopt

kantoor om zijn (papieren) opdrachtbonnen in

en die met behulp van GPS in beeld brengt en

ontvangst te nemen. Hij ging op pad met een

doorstuurt. Daarmee wordt de ondergrondse we-

semafoon (‘pieper’) en een mobilofoon in de bus.

reld feitelijk zichtbaar. Dit is van grote waarde voor

Aan het einde van de week kwam hij terug met

de snelheid waarmee storingen kunnen worden

de ingevulde bonnen. De monteur was een be-

verholpen. Veel componenten in het net beschikken

langrijk man voor ons bedrijf: hij had direct con-

over RFID, een soort DNA van componenten, die

tact met de klant; hij kwam bij wijze van spreken

informatie opleveren. Als een monteur bijvoorbeeld

bij ze over de vloer. De monteurs vormden daar-

langs een middenspanningsruimte loopt, kan hij

mee de ‘voelsprieten’ van het bedrijf. Dat zijn ze

met behulp van deze chips heel gemakkelijk in-

overigens nog steeds, maar nu gedigitaliseerd.

formatie op zijn tablet ontvangen over de compo-

Digitale voelsprieten dus.

nenten die zich in de ruimte bevinden.
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Storingsmonteurs hoeven niet meer bij nacht en

Plug & Play Het Bedrijfsvoeringscentrum zal een

ontij hun bed uit om een storingslocatie te zoe-

besliscentrum worden dat analyses over de net-

ken en de klant merkt niets van de storing. Later

ten uitvoert. Deze analyses gaan naar de mon-

kan de storing dan in alle rust worden verholpen.

teur. Hierdoor kan de monteur veel gerichter en

Toekomstmuziek, science fiction? Ja, maar de

efficiënter storingen lokaliseren en verhelpen.

doorontwikkeling van de digitalisering van net-

Op veel plekken zullen ook self healing grids aan-

ten, processen en hulpmiddelen gaat sneller dan

wezig zijn. Maar de deskundigheid van de mon-

we denken.

teur blijft nodig voor de primaire infrastructuur.
Een andere ontwikkeling is dat het ontwerp van

Real time meten Het ‘real time’ meten van de

componenten ertoe leidt dat eventuele montage-

hoeveelheid, de temperatuur en de druk van het

fouten worden uitgesloten. Plug & Play in het net;

aardgas in het Liandernet moet actueel inzicht

mensonafhankelijk kunnen componenten worden

geven over hoe het net bij bijvoorbeeld de de-

ingebouwd. Nut en eenvoud komen samen in het

centrale invoeding van groengas reageert.

slimme net.

Tot voor kort was het voldoende om te meten
hoe het gas van leverancier naar aansluiting
stroomde. Bij decentrale invoeding wordt het
voor de bedrijfsvoering steeds essentiëler op
veel meer punten in het net ‘real time’ inzicht te
hebben. Bijvoorbeeld om decentrale groengasproductie te faciliteren door de druk zo te regelen dat invoer niet gedwarsboomd wordt.
Ook het onderhouds- en investeringsbeleid heeft
baat bij actuele informatie. Nu al heeft ‘real time’
meten aangetoond dat het aantal regelinstallaties rondom Zutphen met ruim 20% minder had
gekund. Verder blijkt dat de SASensor, die bij de
elektriciteitsnetten zo belangrijk is, ook door het
‘real time’ meten in gasnetten in beeld komt.
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Netautomatisering:
de digitalisering van energievoorziening
Elektronica biedt ongekende mogelijkheden. De vraag waar netbeheerders lang mee worstelden, was

Foutplaatslokalisatie Hoe sneller bekend is

In 2011 is de grootschalige invoering van de

waar de storing in het elektriciteitsnet zit, des te

SASensor in het net gestart. Deze zal in 2018

gerichter kan de storingsmonteur op pad . Dat

worden voltooid. Door de SASensor dalen de

klinkt logisch en dat is het dankzij de SASensor

onderhoudskosten en investeringen in het net en

ook. Aan de hand van metingen die de SASensor

neemt de betrouwbaarheid van het net toe.

doet, is het mogelijk de locatie van de storing

hoe elektronica in onderstations gebruikt kon worden voor het automatiseren van de bedrijfsvoering. De
elektromagnetische velden die horen bij midden- en hoogspanning verstoren immers de werking van de
elektronica. Aan die worsteling kwam een einde toen fabrikanten als ABB en Siemens ontdekten dat goede
aarding de combinatie tussen elektronica en hoge spanning mogelijk maakte. Daarmee was een belangrijke
randvoorwaarde geschapen voor nieuwe, geautomatiseerde functies in het net en werd de basis gelegd
voor intelligente netten en slimme meters.

SASensor: het vernuft van een simpele interface
SASensor De invoering van de nieuwe Stations-

Alle intelligentie is ondergebracht in een centrale

AutomatiseringsSensor (SASensor) in de midden-

computer die met de SASensor verbonden is via

spanningsnetten van Liander heeft duizenden

glasvezelkabel.

sturings- en bewakingskasten overbodig gemaakt.

De sensor zelf is door zijn eenvoud relatief

De communicatie tussen bedrijfsvoering en het

ongevoelig voor veroudering. In principe moet

net verloopt nu via een klein kastje, dat vooral

de SASensor ongeveer 30 jaar mee kunnen. De

opvalt omdat er zo weinig in zit.

software en de centrale computer hebben een

binnen een straal van een halve tot een hele kilo-

Investering Liander trekt zeven jaar uit voor de

meter te lokaliseren.

uitrol van het SASensor systeem. De inbreng van
Liander bij de ontwikkeling van de SASensor be-

Daardoor kan de bedrijfsvoering zien welke

staat – naast de investering - uit het ter beschik-

afgeschakelde delen van het net weer aangeslo-

king stellen van proeffaciliteiten en meedenken

ten kunnen worden of hoe de stroomvoorziening

en bijsturen in de ontwikkeling. De sensor maakt

kan worden omgeleid, zodat de overlast van een

het mogelijk om de 10 kV-schakelaars in de onder-

stroomstoring voor klanten tot een minimum kan

stations op afstand te bedienen en zo de kwaliteit

worden beperkt.

van de netspanning proactief te bewaken.

veel kortere levensverwachting, maar die kunnen
Waar de systemen voor sturing en bewaking van

eenvoudig worden vervangen.

de middenspanningsnetten vroeger in een groot
aantal kasten en rekken waren ondergebracht,

De SASensor wordt zo een ware wegbereider

huisvest de revolutionaire SASensor deze functies

voor de intelligente netten. Eén van de grote

(gegevensopslag, kwaliteitscontrole en storingen

voordelen van dat simpele kastje: de bedrijfsvoe-

traceren op afstand) in een zo ‘simpel’ en klein

ring ziet een storing nu vaak al vóór de eerste

mogelijke interface. Alle software elementen die

telefonische klachten binnenkomen en monteurs

vroeger in de interface zaten, zijn bij de SASensor

kunnen het probleem veelal binnen 30 minuten

verwijderd.

verhelpen.
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GSM verklikker Als de stroom uitvalt, bellen
klanten massaal het landelijke storingsnummer.
Maar voor het verhelpen van een storing is
exacte informatie nodig. Een storing kan snel
meerdere transformatorhuisjes uitschakelen,
dus is het niet voldoende om te weten in welke
woonwijken of industrieterreinen het probleem
speelt. In de oude situatie springt een storingsmonteur in de auto en rijdt de transformatorhuisjes in het getroffen gebied af. Verkeersdrukte, weersomstandigheden en bereikbaarheid
van de trafohuisjes, een storingsmonteur heeft
nogal wat beren op de weg voordat hij op de
goede plek aan het werk kan gaan. Met de introductie van GSM-verklikkers in het net wordt
het tijdrovende zoeken naar de storingslocatie
bekort. In het Bedrijfsvoeringscentrum komt
namelijk een melding binnen vanuit het getroffen transformatorhuisje. Het begint allemaal bij
een sensor die kortsluiting registreert. De sensor
geef via een glasvezelkabel een lichtsignaal door
naar een GSM unit in het trafo-huisje. Deze unit
vertaalt het lichtflitsje in een digitaal signaal dat
een SMS-je naar het Bedrijfsvoeringscentrum
stuurt met de melding van de storingslocatie.
Het Bedrijfsvoeringcentrum weet dan waar
de storing dus niet zit. Voor die wijken kan de

Onderstation geautomatiseerd
met SASensor techniek
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stroomvoorziening omgeleid worden, zodat een
aantal klanten snel weer van stroom kan worden
voorzien. De ervaring met de GSM-verklikker is
dat de gemiddelde storingsduur afneemt.
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Het slimme gasnet:
minder handen aan het net
Het werk van vandaag in de toekomst nog beter doen. Dat is een van de doelen van het slimme gasnet. Via
sensoren en IT kan het gasnet op een andere manier worden geïnspecteerd en onderhouden.
Dat werkt veiliger, efficiënter en goedkoper.
Het slimme gasnet In 2012 bouwt Liander aan een

Een dergelijke extreme vraag naar gas komt maar

slim gasnet. Liander wil aan de hand van sensoren

eens in de paar jaar voor. In het slimme gasnet kan

in de grond trillingen als gevolg van bijvoorbeeld

Liander de dynamiek van het net beter benutten.

verkeersbelasting en grondzetting meten. Maar

Dat betekent dat de druk in het gasnet wordt aan-

ook uitlaatdruk, gashoeveelheid en gastempera-

gepast op basis van de weersvoorspelling. Wordt

tuur in de stations en het verbruik via de slimme

het koud, dan wordt de druk verhoogd. Worden

gasmeter worden gemeten. Bovendien worden

hoge temperaturen verwacht, dan wordt de druk

deze meetdata geanalyseerd en worden de kosten

verlaagd. Zo wordt lekverlies van gas voorkomen

en baten van dergelijke innovaties ten behoeve

en is er in het gasnet extra ruimte voor het invoe-

van verdere implementatie beoordeeld.

den van groengas.

Wat kost de aanpassing van het net en wat levert
het op? Diverse aspecten van het slimme net
worden in pilotprojecten onderzocht. Zijn de resultaten bevredigend, dan wordt het slimme gasnet
uitgebouwd, bijvoorbeeld op plaatsen waar het
net verouderd is of in landelijke gebieden waar
groengas ingevoed wordt.
Dynamisch drukmanagement Het gasnet is elke
dag voorbereid op extreme kou. Zo’n winterdag
waarop huishoudens en bedrijven de verwarming
in de hoogste stand zetten.
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het slimme gasnet
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iNet: het slimme elektriciteitsnet
Nederland voorzien van energie. Dat is onze taak vandaag en in de toekomst. Door te innoveren kunnen
onze netten de energiebehoefte van de samenleving op elk moment aan. Intelligente netten helpen om
energiestromen beter te beheersen.
Liander implementeert een slim concept voor

sneller gerealiseerd worden. De knooppunten in

het elektriciteitsnet: iNet. In dit concept wordt de

het net worden intelligent gemaakt met ICT- en

structuur van het net aangepast, worden onder-

sensortechnologie. Zo kan vanuit de bedrijfsvoe-

stations en middenspanningsruimten intelligent

ringscentra op afstand gevolgd worden wat er in

gemaakt met ICT- en sensortechnologie en wordt

het net gebeurt en kan op afstand snel worden

de capaciteit van het net verhoogd van 10 kV

ingegrepen als dat nodig is.

naar 20 kV. Noodzakelijk om voorbereid te zijn

De innovatieve technologie levert ook nieuwe

op de toename van elektrisch vervoer en lokale

functies, zoals automatische fout-lokalisatie,

opwek van energie.

automatische herstelfuncties en het ‘real time’

interessant en zo kunnen bouwwerkzaamheden

Bovendien kan Liander het aantal storingen en de

in de openbare ruimte tot een minimum beperkt

storingsduur in het gebied verminderen.

worden. Het eerste iNet is gerealiseerd in Am-

Het iNet in Amsterdam is een van de eerste

sterdam Nieuw-West. Ruim 10.000 huishoudens

echte intelligente netimplementaties op deze

zijn aangesloten op dit intelligente net. De aanleg

schaal in de wereld in een uitdagende, stedelijke

van het net helpt de gemeente Amsterdam bij

omgeving. Vanuit de hele wereld bestaat er dan

het behalen van zijn doelen op het gebied van

ook grote belangstelling voor dit concept en de

zonne-energie en elektrisch vervoer.

eerste operationele ervaringen.

verzamelen van dynamische operationele gegeVerbeterde structuur Het nieuwe net ziet er

vens. Daardoor kunnen storingsminuten verder

anders uit dan het net dat we kennen. Ons hui-

omlaag worden gebracht en onze processen

dige net wordt radiaal bedreven, dat betekent

worden geoptimaliseerd.

dat bij een storing omgeschakeld moet worden.
Het slimme energienet wordt echter ringvormig

Invoering 20kV Door de invoering van 20 kV

bedreven, zodat omschakelen in de 20-kV ring

wordt de capaciteit van het net ingrijpend ver-

niet meer nodig is. Deze ringen worden gevoed

hoogd. Dat is noodzakelijk om het grootschalig

uit de ‘backbone’, een zware kabel die aan beide

gebruik van elektrische auto’s en warmtepompen

uiteinden verbonden is met het onderstation.

in de toekomst te faciliteren. De 20kV ‘backbone’

Door deze aanpassing van de netstructuur wordt

wordt ingevlochten in het bestaande 10kV net.

het net minder kwetsbaar voor schades (de
stroom kan nu zonder onderbrekingen van twee

Het bestaande net blijft hierdoor grotendeels

kanten komen), is het beter geschikt voor de-

intact. Het iNet hergebruikt circa 90% van de be-

centrale opwek en kunnen nieuwe aansluitingen

staande onderdelen van het net. Dat is financieel
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het slimme elektriciteitsnet
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Impact slimme meter tijdig herkend
De sleutelrol van de slimme meter voor de energievoorziening is nog niet eens zo lang geleden tot
ontwikkeling gekomen. De eerste behoefte aan een geavanceerde energieverbruikmeter ontstond in de
jaren negentig tijdens de liberalisatie van de energiesector. Duurzame energieopwekking gaf de slimme
meter de jaren daarna steeds meer de wind in de zeilen. Liander heeft een sleutelrol gespeeld bij het op
de kaart zetten van de slimme meter in Nederland.
Door de liberalisatie konden klanten opeens

Het was dan ook geen toeval dat Liander in 2001

switchen tussen verschillende leveranciers. Met

samen met ENEL een praktijkproef startte met

als gevolg dat exacte meterstanden nodig waren

1000 slimme meters in Arnhem. In de jaren die

voor de eindafrekening en om discussies over

volgden, kwamen er voor alle functies van de

meterstanden en betalingen te voorkomen. Ver-

meter producten en diensten op de markt, van

volgens bleek de slimme meter als onderdeel van

fysiek apparaat tot facturatiesystemen.

met alle stakeholders over de slimme meter

Energie in Nederland gaat voor alle Nederlandse

aangegaan om te komen tot een goede en voor

netbeheerders meters inkopen die aan de hand

iedereen acceptabele oplossing.

van gezamenlijke specificaties ontwikkeld zijn.

Certificering Privacy en veiligheidsoverwegin-

Om energiebesparing beter in beeld te brengen

gen zijn nu zelfs leidend geworden. De business

bij de consument zijn diverse producten ontwik-

case van het aanbieden van de slimme meter is

keld om het energieverbruik op een begrijpelijke

met deze input aangevuld. Liander is het eerste

manier terug te koppelen. Hierbij kan gedacht

bedrijf dat gecertificeerd is op dit gebied, zowel

worden aan websites en thermostaatachtige ap-

op proces als op techniek.

paraten.

intelligente netten onmisbaar voor het invoeden
van duurzaam en vaak decentraal opgewekte

Privacy In 2005 werd de business case voor de

stroom.

grootschalige aanbieding ontwikkeld. Dit leidde
in 2006 tot de installatie van slimme elektriciteits-

Toegevoegde waarde Al midden jaren 90 startte

meters en slimme gasmeters bij 40.000 klanten in

Liander de eerste studies. Wat is de toegevoegde

het Liander verzorgingsgebied. Uitlezen verliep via

waarde van een slimme meter voor de klant, de

de stroommeter en het datatransport verliep via

leverancier of netbeheerder en wat moet zo’n

de kabels van het elektriciteitsnet. Daarmee leek

apparaat dan allemaal kunnen?

de startpositie voor een grootschalige aanbieding
bereikt te zijn. Tot de Consumentenbond aandacht

In eerste instantie bleken er nog geen toeleveran-

vroeg voor de privacy en security aspecten van

ciers. De doorbraak kwam toen het Italiaanse

de meter. Dat kreeg weerklank met vragen in de

ENEL in 2000 een eigen slimme meter ontwik-

Tweede Kamer. De samenleving vroeg de energie-

kelde en die uitrolde bij haar miljoenen klanten.

sector als geheel grondiger naar die overwegingen

De ENEL meter paste prima in het profiel dat

te kijken. De netbeheerders zijn vervolgens in collec-

Liander had opgesteld.

tief verband via Netbeheer Nederland de dialoog
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Intelligent Home System:
je eigen energiebedrijf
Alle energie die je verbruikt zelf kunnen opwekken. Het klinkt mooi en duurzaam. Inzicht is het sleutelwoord
om zelf de energiehuishouding te kunnen voeren.
Intelligent Home System Steeds vaker gaan

gaan innovatieve apps helpen om meetgegevens

mensen zelf energie produceren. Met wind, zon,

om te zetten in nuttige energietips. Bijvoorbeeld

biogasinstallaties, warmtekrachtkoppelingen en

een was draaien als de zon schijnt.

warmte/koude-installaties. De waarden in de me-

Zo wordt effectief gebruik gemaakt van de op-

terkast veranderen er door.

gewekte energie. In het Intelligent Home System
worden data 20 jaar bewaard.

Soms wordt door de klant zelf voldoende energie
opgewekt, soms wordt gebruik gemaakt van het

Coöperaties Ook (toekomstige) energiecoöpe-

centrale energie-net. Gegevens over het verbruik

raties hebben veel baat bij het Intelligent Home

gaan via de meterkast naar de netbeheerder. Het

System. Het zijn samenwerkingsverbanden van

Intelligent Home System brengt daar verandering

mensen die samen energie opwekken. Bijvoor-

in en biedt klanten zelf gedetailleerde informatie.

beeld via een gezamenlijke zonneweide.

Modem Intelligent Home System is als het ware

Het Intelligent Home System laat ‘real time’ het

het modem tussen de meterkast en de computer

verbruik zien. Voor de meterstanden en de afre-

in huis. Twee kleine kastjes in de meterkast sturen

kening van de coöperatie hoeven klanten dus niet

elke 5 minuten informatie naar de computer

meer naar de netbeheerder of leverancier.

en laten zien wat er gebeurt in de energiehuishouding. Dat is handig voor consumenten, maar

Met het Intelligent Home System kunnen klanten

zeker ook voor bedrijven. Eenvoudig meten en

hun eigen energiebedrijf runnen. Liander facili-

vergelijken hoeveel energie er in winkel A, B en

teert zo de maatschappij op weg naar duurzame

C wordt opgewekt en verbruikt. In de toekomst

energie.
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Hoofdstuk
Energietransitie

4

De energiewereld is volop in beweging. Huishoudens,
bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van
energie en de behoefte aan duurzame energie neemt toe.
Liander bereidt zich voor op die energietransitie met
andere manieren van opwek en distributie, en meer
duurzame vormen van energie.
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Groengas: een alternatief voor aardgas
Aardgas is een fossiele brandstof die in Nederland, na de vondst van de gasbel bij Slochteren in de zestiger
jaren van de vorige eeuw, op grote schaal wordt gebruikt. In tegenstelling tot andere landen kookt een groot
deel van de bevolking op gas, worden huizen verwarmd op basis van gasverwarming en beschikt bijna elke
woning of elk bedrijf over een gasaansluiting. Het is niet de primaire taak van de netbeheerder om alternatieven voor aardgas te zoeken. Toch zoekt Liander naar mogelijkheden en kansen om die alternatieven zo
efficiënt, betrouwbaar en veilig mogelijk in te voeden en te distribueren.
Groengas Steeds meer bedrijven zien in dat afval

De verhoogde concentratie beweegt zich door

geld kan opleveren. Door mest of restafval te

het net en is op een beeldscherm te volgen. De

vergisten, kunnen zij zelf groengas produceren en

gasspreiding kan worden vergeleken met de

verkopen. Liander maakt het mogelijk, maar wil

(theoretische) route van gas in een computermodel.

het gas monitoren om de kwaliteit te borgen.

Hoe beter deze computermodellen aansluiten bij
de realiteit, hoe beter Liander gebeurtenissen in

Het volgen (‘tracen’) van gas Het betrouwbare

het gasnet kan simuleren. Tracen van de gas-

aardgas zal in de komende jaren steeds vaker ver-

spreiding geeft inzicht in het gedrag van het gas-

mengd worden met gas van andere producenten.

net. Als vooraf beter kan worden ingeschat wat er

Dat leidt tot grotere fluctuaties in de gaskwaliteit.

in het net gebeurt, kunnen onderhoud, inspectie

Door de route van gas te volgen, kan Liander op

of vervanging optimaal worden ingepland.

elk gewenst moment de herkomst en de spreiding
van het gas in het net monitoren. Bovendien kunnen de ‘performance’ en het gedrag van gas in het
gasnet beter worden voorspeld. In 2010 is Liander
samen met TNO gestart met het ‘tracen’ van de
gasspreiding in het net. Op enkele plaatsen in het
net worden tijdelijk sensoren aangebracht. Door
vervolgens een kleine, veilige hoeveelheid CO2 aan
het gas toe te voegen, kan de route van het gas
nauwgezet worden bijgehouden.
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BioNet
Afval, frituurvet, koeienmest. Door het te vergisten, kan er biogas van worden gemaakt. Dit gas moet speciaal
gezuiverd en nauwkeurig gecontroleerd worden voordat het in het aardgasnetwerk ingevoed wordt. Dat kan
anders. Het BioNet geeft een oplossing.
BioNet HR-ketels en gasbranders in de keuken

Met eigen groen afval zorgen inwoners dan voor

werken alleen als de kwaliteit van gas lijkt op die

hun warmtevoorziening. Dat is milieuvriendelijk,

van het aardgas uit Groningen. Daarom moet

duurzaam en efficiënt.

biogas op de juiste kwaliteit worden gebracht,
voordat het in het gasnet kan worden gepompt.

Synthetisch Gas In de toekomst ontstaan (tijdelijk)

BioNet zet de (bio)gaswereld op z’n kop. In het

overschotten van duurzaam opgewekte elektrici-

BioNet gasnet wordt niet de kwaliteit van het gas

teit (zon en wind). Opslaan in gasvorm heeft grote

aangepast, maar de kwaliteit van de gasbranders

voordelen. De bestaande infrastructuur kan grote

van apparaten. Juist nu steeds meer bedrijven

hoeveelheden en vermogens opslaan. Hoe doe je

in Nederland biogas willen produceren, zoekt

dat dan? De elektriciteit wordt gebruikt om met

Liander naar nieuwe manieren om met biogas te

behulp van elektrolyse waterstof te maken. Door

werken. Het aanpassen van gasapparatuur blijkt in

samenvoeging met CO2 ontstaat methaan, het

sommige gevallen goedkoper dan het zuiveren en

hoofdbestanddeel van aardgas. Een duurzaam

op kwaliteit brengen van het gas. Door de bran-

gas met de eigenschappen van aardgas. Liander

ders bij afnemers aan te passen, werken ze nu ook

doet onderzoek naar de mogelijkheden van deze

op gas met een meer flexibele energie-inhoud,

techniek.

zonder dat de veiligheid in het geding komt.
Pilots Op verschillende plaatsen in Nederland
gaan pilots lopen voor het BioNet. Het zijn kleine
gasnetwerken, waarin een bedrijf of een nieuwbouwwijk de afnemers zijn. Biogas kan gemaakt
worden van mest en GFT afval. Zo krijgt dit restmateriaal een nuttige bestemming. Het BioNet kan
ook in woonwijken ingezet worden.
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Proefopstellingen & Proeftuinen:
ervaring opdoen met het slimme net

Weilandproef Kiwa Gastec
Wat gebeurt er als iedereen tegelijk zijn elektrische auto oplaadt? Hoe reageert het net als er 48 HRe-ketels
(verwarmingsketels die ook thuis elektriciteit opwekken) op worden aangesloten? Wat gebeurt er als er bij de
buurman een zekering kapot gaat? Liander test het in de ‘weilandproef’.

De energietransitie heeft grote invloed op de Liander netten. Dat vraagt om de ontwikkeling en toepassing
van geheel nieuwe technologieën, apparaten en methodes. Liander test deze ontwikkelingen uitgebreid voordat ze op grote schaal in het net worden toegepast. Experimenteren, evalueren en leren in de praktijk. Om
nieuwe technologieën en apparaten in een veilige omgeving te testen zijn er in samenwerking met derden door
Liander proefopstellingen gebouwd waar naar hartenlust geëxperimenteerd kon worden.

Weilandproef Een nagebootste wijk met twee
straten van in totaal 48 huizen. Zo ziet de weilandproef eruit. In deze fabriekshal worden uitersten op
het net getest. Hoewel het energienet in Nederland
vrij stabiel is, wordt in deze hal bewust netinstabiliteit gecreëerd. Er worden testen gedaan met de

Vesting De Bronsbergen

werking van innovaties, storingen gesimuleerd en

Pootje baden aan het strand, wandelen of uitrusten in de wellness. In Vesting De Bronsbergen bij Zutphen kan

de effecten ervan op het net geanalyseerd. Zo komt

het allemaal. Voor dit vakantiepark heeft Liander een zelfstandige elektriciteitsvoorziening aangelegd. Deze

Liander straks in het veld niet voor verrassingen te

wordt gevoed door ruim 3.000 vierkante meter zonnepanelen. Energie wordt in De Bronsbergen verbruikt

staan en krijgen leveranciers de kans hun apparaten

waar het opgewekt wordt. Dat zorgt voor efficiënter gebruik van energie en kan extra CO2 besparen. De proef-

te optimaliseren.

opstelling toont aan dat met zonnepanelen accu’s kunnen worden opgeladen en de spanningskwaliteit kan
worden verbeterd. Is er even geen zon, dan neemt de accu met zonne-energie het eenvoudig over.

Prototypes Ook prototypes van bijvoorbeeld zonnepanelen, inverters, HRe-ketels en brandstofcellen

Tests Modellen en berekeningen voorspellen hoe

De onderzoeksresultaten zijn gedocumenteerd en

worden er getest. Samen met leveranciers van die

een zelfstandig netwerk zich gaat gedragen.

gedeeld met universiteiten en Europese partijen.

apparaten kijkt Liander naar de cumulatieve effec-

De praktijk wijkt echter soms af van de theorie.

De installatie wordt op afstand bestuurbaar en het

ten van netinstabiliteit en storingen. Er wordt geke-

In de proefopstelling werd onderzocht of het

wordt mogelijk om opwek en verbruik ‘real time’ te

ken naar mogelijkheden om de veiligheid, betrouw-

netwerk ook zelfstandig werkt als het openbare net-

volgen via intranet.

baarheid, efficiency of levensduur te vergroten. De

werk uitvalt, de veiligheidsvoorzieningen effectief

weilandproef is een unieke proeflocatie in Europa.

zijn, de levensduur van accu’s vergroot kan worden,

Voor Liander is De Bronsbergen een unieke proef-

energieverliezen verlaagd kunnen worden bij andere

opstelling om innovatie, producten en processen te

Liander werkt er sinds 2007 samen met branche-

afstellingen en of de spanningskwaliteit verbeterd

testen. Een bungalow op het park is omgebouwd

genoten, fabrikanten en universiteiten. Door inno-

kan worden. Door alle tests en de opgedane kennis

tot technische ruimte met allerlei meetapparatuur.

vatieve technologieën te testen en te verbeteren,

is Liander beter in staat het spanningsniveau con-

In de tuin van de bungalow staat geen loungeset,

helpt Liander de energietransitie in goede banen te

stant te houden bij een sterk fluctuerende opwek.

maar een aantal lage containers met accu’s.

leiden.
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Liander LiveLab

Proefopstelling Het Kasteel Apeldoorn
Een normale wijk in Apeldoorn. Alhoewel, in 170 woningen is een HRe-ketel geïnstalleerd. Het is de ideale

Testen, aanscherpen, leren. Dat is de kern van LiveLab, hét levend laboratorium van Liander voor het distri-

plek voor Liander om het Intelligente Distributiestation te testen.

butienet van de toekomst. Het verregaand digitaliseren van de netten is nieuw. Innovatieve technologieën,
nieuwe apparatuur en processen moeten zorgvuldig getest worden in het operationele net; de leverings-

Het Intelligente Distributiestation In de Apel-

De grote hoeveelheid apparatuur die in het Intel-

zekerheid voor de klant en de veiligheid voor de medewerkers moet geborgd zijn. Welke meetgevens

doornse wijk Het Kasteel wekken bewoners zelf

ligente Distributiestation is verwerkt is uniek.

moeten de nieuwe sensoren doorgeven? Hoe kan deze informatie optimaal worden benut? Hoe moet het

energie op via hun HRe-ketel.

Ook voor leveranciers is deze duurzame praktijk-

werkproces aangepast worden als apparaat X gebruikt gaat worden of er beschikt kan worden over meet-

Het ene huishouden produceert meer stroom dan

omgeving interessant om nieuwe apparatuur en

gegevens Y? In het LiveLab van Liander wordt die ervaring opgedaan.

het andere. Dat maakt het aanbod van energie

technologie uit te proberen. Maar liefst zeven

complex. Een Intelligent Distributiestation biedt

partijen participeerden in het project. Ieder had

LiveLab Van nieuwe schakelaars tot digitale infor-

onderhoud van het net. De middenspanningsruim-

snel informatie over wat er gebeurt in het laag-

zijn eigen inbreng: van wetenschappelijk onder-

matie via i-pads of het aanpassen van processen.

ten in LiveLab worden ook voorzien van op af-

spanningsnet en verbetert de prestaties van het

zoek tot systeemintegratie.

In LiveLab kunnen alle technologieën, concepten

stand bedienbare vermogensschakelaars. Daarmee

net. Het Intelligente Distributiestation is een

Het concept van het Intelligente Distributiesta-

en prototypes op het gebied van middenspanning

kunnen individuele delen van het net op afstand

trafohuis waarin moderne technologie van het

tion blijkt te werken. Sinds het inbedrijfstellen is

‘live’ getest worden. Assetmanagers, netmanagers,

worden in- of uitgeschakeld. In LiveLab zijn - naast

hoogste niveau is verwerkt.

er geen storing of onderbreking geweest in de

engineers en inkopers kunnen hier zelf aan de slag

medewerkers van Liander - universiteiten, trainees

Denk aan een Smart Transformator (een trans-

energievoorziening van de aangesloten wijk.

met hun onderzoeksvraag. Werkt hun concept zoals

en sectorgenoten van harte welkom met concrete

formator met elektronische spanningsregeling),

Door het verzamelen van meetgegevens kent

gedacht, moeten de eisen aangescherpt worden of

testvragen of om ideeën te ontwikkelen. Door

die ervoor zorgt dat het spanningsniveau stabiel

Liander de variabele energiestromen in de wijk,

leidt nieuwe apparatuur tot een nieuw werkproces?

samen onze kennis over het net te vergroten en te

blijft, een energieopslagsysteem met inverter en

waardoor het kan zorgen voor een stabiel span-

Kenniscreatie is het doel van het LiveLab. En in dit

verspreiden kan Liander klanten in de toekomst nog

een uitgebreid meetsysteem.

ningsniveau op het net.

laboratorium kunnen en mogen fouten gemaakt

beter faciliteren.

worden.
Zaltbommel Het LiveLab staat in de regio Zaltbommel. Het is een afgebakende testomgeving in het
bestaande net. Sommige middenspanningsruimten
zijn voorzien van sensoren. Hiermee wordt ‘real
time’ gemeten wat er in het middenspanningsnet
gebeurt. Uniek is dat de actuele meetinformatie
voor Liander medewerkers direct beschikbaar is
via hun laptop, tablet of smartphone. Het levert
informatie op die van belang is voor het beheer en
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Proeftuinen

Lochem De organisatie Lochem Energie wil

Venlo In Venlo, een regio waar veel agrarische

op grote schaal zonne-energie opwekken door

bedrijven zijn gevestigd, is Greenport Venlo

alle gemeentelijke gebouwen van zonnepane-

opgezet. Een bedrijventerrein voor agrarische

De netbeheerders in Nederland zijn actief betrokken bij de inrichting van proeftuinen waar verschillende

len te voorzien. Bewoners van de stad kunnen

bedrijven waar gewerkt wordt aan een plan om

mogelijke nieuwe energiesystemen en -markten worden getest. Essentieel in al die proeftuinen is de inter-

een aandeel in de zonne-energie nemen. In de

de betrokken bedrijven gezamenlijk op een veel

actie met de klant en het sociale aspect van wat klanten wel en niet willen op het gebied van de energie-

proeftuin Lochem wordt ook getest met het slim

efficiëntere wijze gebruik te laten maken van

voorziening. In de proeftuinen komt verreweg het grootste deel van de innovaties op het gebied van

laden van elektrisch vervoer.

duurzame energiestromen.

slimme netten tot bloei. Zo wordt invulling gegeven aan de energietransitie naar meer duurzame energie,
minder storingen en een hoge mate van veiligheid en kwaliteit. Liander heeft zeven proeftuinen in zijn
verzorgingsgebied. Alle proeftuinen zijn samenwerkingsverbanden met verschillende partners en zijn
onderdeel van het nationale programma Intelligente Netten.
De zeven proeftuinen zijn:
Texel De gemeente Texel wil in 2020 energieneu-

Zeewolde Zeewolde in Flevoland is de gemeen-

traal zijn. De coöperatie TexelEnergie gaat daar-

te die het meest duurzame energie opwekt in

toe, geholpen door Liander, een eigen intelligent

Nederland. Het gaat daarbij om windenergie die

net en eigen energieproductie opzetten.

door veel boerenbedrijven in de buurt wordt
opgewekt. Dat levert stroom op middenspan-

Heerhugowaard In Heerhugowaard in de wijk

ningsniveau op. De gemeente bekijkt nu samen

Stad van de Zon is ook een proeftuin opgezet.

met Liander hoe burgers (op laagspannings-

Stad van de Zon is een wijk waar op grote schaal

niveau) kunnen profiteren van deze duurzame

zonne-energie en windenergie wordt opgewekt.

opwek.

Liander helpt daarbij om de interactie tussen het
Deventer Aan de A1 bij Deventer is een groot

elektriciteitsnet en het gasnet te bevorderen.

bedrijventerrein in ontwikkeling. Bijzonder in dit
Amsterdam Houthaven In Amsterdam Houthaven

project is dat Liander in samenwerking met ande-

wordt een nieuwbouwwijk gebouwd waar decen-

re partners per bedrijf een modulair energienet

trale opwek moet zorgen voor een self supporting

aanlegt - aangepast aan de specifieke wensen

energieleverantie, waardoor er een lokale energie-

van het bedrijf - dat optimale energieuitwisseling

markt op wijkniveau wordt gerealiseerd.

tussen de verschillende bedrijven mogelijk maakt.
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Nawoord
In de netwerken van Liander is veel veranderd in de afgelopen jaren. We zijn nieuwe technieken, materialen
en processen gaan toepassen. Ons doel bleef echter gelijk: werken en wonen elke dag ondersteunen met
elektriciteit en gas voor comfort, warmte en ontspanning.
Wij zijn er trots op dat we consumenten, bedrij-

Daarnaast hielp innovatie ons in de afgelopen

ven en gemeenten met onze innovaties kunnen

jaren om klaar te zijn voor nieuwe ontwikkelin-

helpen. In de regio’s waarmee we verbonden

gen. Denk aan de toename van zonnepanelen,

zijn, werken we mee aan plaatselijke energie-

windmolens, warmtekrachtkoppelingen of

wensen, veiligheid, energiebesparing en duur-

biogasinstallaties. We konden ze inpassen in

zame initiatieven. Zichtbare voorbeelden zijn

ons netwerk en tegelijk de kwaliteit, capaciteit

de slimme meter, flexibiliteit in openbare ver-

en veiligheid op hoog niveau houden.

lichting of de aansluiting van windmolenparken
op het net. Met grotere en kleinere initiatieven

De komende jaren zet Liander sterk in op de

kunnen wij een bijdrage leveren. Innovatieve

ontwikkeling en toepassing van intelligente

toepassing van energie helpt ons niet alleen

netten. Het is een belangrijke stap naar een

om de energievoorziening te verbeteren, maar

nieuw energielandschap, waarin klanten zelf

draagt tevens bij aan economische groei in de

energie opwekken en willen terugleveren aan

regio’s waarin we actief zijn.

het net. Samen met kennisinstituten, gemeenten en klanten blijven we de energiebehoeften

Het rendement van innovatie is niet alleen in

op de voet volgen en zoeken naar innovatieve

geld uit te drukken. Vaak zijn de investerin-

oplossingen. Zo werkt Liander aan veilige,

gen in nieuwe technieken fors en kunnen we

betrouwbare en betaalbare energie voor de

de innovatie pas implementeren na jaren van

toekomst. Ook u kunt actief meewerken aan

onderzoek en experimenten. Door te innoveren

innovaties. Door mee te denken, ideeën te

kunnen we ons werk steeds beter, sneller en

genereren of plannen te maken. Mail daartoe je

goedkoper doen.

bijdragen naar am.innovatie@alliander.com.
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Niets in deze uitgave mag worden overgenomen en of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van Liander.

