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Een trouwe wachter die alleen in geval van een storing zijn werk moet doen. Uren, dagen, weken behoeft de schakelaar niet in 
actie te komen. Maar doet er zich een calamiteit voor, stijgt de stroomsterkte plotsklaps van honderden ampères tot tientallen 
kiloampères dan moet er binnen een tijdsbestek van enkele tientallen milliseconden worden afgeschakeld. 

Nu is de vermogenschakelaar een apparaat dat al meer dan honderd jaar bestaat. In het begin was het niet meer dan een scheider 
ondergedompeld in olie. Veel van de ontwerpen kwamen toen proefondervindelijk tot stand en er werd in het begin van deze 
eeuw in veel landen wat afgepionierd. In Nederland is het Hidde Nijland geweest, die de pioniersrol in de schakelaarontwikkeling 
vervulde. Hidde Nijland was de stichter van de firma Coq, later opgegaan in het Holec concern. De schakelaarontwikkeling nam 
pas een grote vlucht toen er beproevingen werden uitgevoerd in kortsluitlaboratoria. In de twintiger en dertiger jaren werden deze 
voornamelijk in Europa en in de Verenigde Staten gebouwd. In 1937 werd het kortsluitlaboratorium van de N.V. KEMA in Arnhem in 
bedrijf genomen en later diverse malen uitgebreid. Tegenwoordig is het, in 1973 in gebruik genomen “de Zoetenlaboratorium”, het 
grootste kortsluitlaboratorium ter wereld. De ontwikkelingen in de schakelaartechniek hebben immer gelijke tred gehouden met 
de ontwikkeling van beproevings- en meettechnieken in het laboratorium.

De elektrische energietechniek heeft een geschiedenis van ruim honderd jaar. 

We hebben dagelijks plezier  van elektriciteit en haar toepassingen. Er wordt vandaag 

de dag op vele fronten gewerkt aan de elektriciteitsvoorziening van de toekomst. 

We passen daarbij nieuwe ontwikkelingen uit andere vakgebieden toe. Ook de 

componenten worden steeds betrouwbaarder en goedkoper, zowel in ontwikkeling 

als in bedrijfsvoering. De vermogenschakelaar bijvoorbeeld is een essentieel onderdeel 

van het net.

Een woord vooraf bij 
het Schakelend element
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Doordat er steeds nauwkeuriger gemeten en beter beproefd kon worden, waren de ontwikkelingsingenieurs van de schakelaar-
fabrikanten in staat om nieuwe blusmedia toe te passen en daarmee schakelaars voor grote vermogens te ontwikkelen. Door de 
verbeterde meet- en beproevingstechnieken is men dientengevolge steeds meer gaan begrijpen van het gecompliceerde fysische 
proces dat zich rond de stroomnuldoorgang in het boogplasma afspeelt. In het hoogstroomgebied heerst er in het plasma een 
temperatuur van 10.000 Kelvin of meer en door koeling van de boogvlak voor stroomnuldoorgang een temperatuurgradiënt van 
zo’n 2.000 Kelvin per microseconde. In het plasma treden bewegingssnelheden van gassen op tot ver boven de geluidssnelheid.
Ik noem deze getallen en processen om u een idee te geven wat er zich voor extreme omstandigheden voordoen tussen de zich  
uit elkaar bewegende contacten van de vermogenschakelaar gedurende het onderbrekingsproces rond de stroomnuldoorgang. 
Toch is een vermogenschakelaar, wat zijn werking en constructie betreft, een relatief simpel apparaat.
 
Een schakelaar is niet veel meer dan een stel contacten, die door een aandrijfmechanisme uit elkaar worden getrokken in een 
afgeschermd vat, de zogenaamde bluskamer, gevuld met een gas of vloeistof voor het geforceerd koelen van de boog. Het principe 
van de schakelaar is al honderd jaar hetzelfde. Toch zijn er voor de ontwikkeling van nieuwe typen schakelaars nog steeds, naar 
verhouding, veel proeven in het laboratorium nodig. Hoe gaat het, om eens een voorbeeld te noemen, in de luchtvaart? Het vlieg-
tuig is even als de vermogenschakelaar aan het begin van deze eeuw ontworpen, en ziet er wat zijn opbouw betreft, nog hetzelfde 
uit: een of meer motoren, een romp en twee vleugels. Toch wordt een nieuw ontwerp van Airbus of Boeing geheel op de computer 
ontwikkeld, uitgetest en al aan de klant verkocht voordat er een prototype gebouwd is waar daadwerkelijk mee gevlogen wordt 
om de luchtvaardige eigenschappen te testen en de nodige vergunningen te verkrijgen. 

Bij de vermogenschakelaar daarentegen worden er door de fabrikant eerst prototypes gebouwd, die gebaseerd zijn op vroegere 
ontwerpen en eerder opgedane ervaring. En dan moet een beproeving in het laboratorium uitwijzen of er aan de verwachtingen 
wordt voldaan. Stap voor stap wordt een ontwerp vervolmaakt totdat de nieuwe schakelaar aan alle eisen voldoet. Een nieuw ont-
worpen schakelaar wordt alleen dan verkocht als hij daadwerkelijk de kortsluitstromen in de praktijk van het laboratorium heeft 
afgeschakeld. Of zoals de Engelsen het zo treffend weten uit te drukken:

“The Proof of the Pudding is in the Eating”.

Prof. Ir. L. van der Sluis
Voorzitter van de Hidde Nijland Stichting 
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Hij loopt het trapje af naast de generatorhal. Een dreunende  
turbine is daar in 20 minuten op toeren gebracht en klaar om  
een vernietigend piekvermogen van 8.500 MVA (vergelijkbaar met 
tien middelgrote centrales) over te brengen naar de testhal van het 
nabijgelegen kortsluitlaboratorium. 

Dat is een immense vrijwel lege hal waar fabrikanten hun vermogen-
schakelaars laten testen. Langs de muur zijn sporen te zien van een 
vlamboog die tien meter hoog tot het plafond heeft gereikt: het 
gevolg van een schakelaar die er niet in slaagde de stroom van tien-
duizenden ampères op tijd te onderbreken waarna de vlamboog zich 
een weg naar buiten heeft gebaand . “Zo’n klap komt af en toe voor”, 
vertelt Smeets droogjes. Dan wordt de lucht in de hal zo plotseling 
verhit dat de druk explosief toeneemt en de zijwand eruit knalt. Geen 
nood; het gebouw is ervoor uitgerust en die ene wand is de veilig-
heidsklep. Meestal komt het trouwens niet zo ver en schakelen de 
gigantische vermogenschakelaars van het laboratorium met een klap 
af voordat het testobject explodeert. Dat geeft minder gedoe en de 
mogelijkheid om te inspecteren waar de fout zat.

Het afschakelen van een kortsluitstroom moet zich binnen een  
fractie van een seconde voltrekken. Zodra de contacten gescheiden 
worden raakt het gas tussen de contacten geïoniseerd en vormt zich 
een plasma dat elektriciteit tussen de contacten geleidt. Dat is te 
zien als een vlamboog tussen de contacten. In minder dan een milli-
seconde moeten de hete restgassen van de vlamboog weggeblazen 
worden om te voorkomen dat de hoge spanning waarmee het net 
terugslaat opnieuw een doorslag tussen de contacten veroorzaakt. 

“Leken kunnen zich moeilijk voorstellen wat voor energie er vrijkomt bij een fout in het net en 

wat de eisen zijn aan de schakelaars die dat geweld onder controle moeten brengen.” Dat zegt 

prof.dr. ir. René Smeets, winnaar Hidde Nijlandprijs 1996, hoogleraar elektrotechniek aan de TU/e 

en beproevingsexpert van hoogspanningsapparatuur bij DNV KEMA1. 
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Kortsluitgenerator De Zoetenlaboratorium 4.< prof.dr. ir. René Smeets.

Vlamboog

1  DNV KEMA de nieuwe naam van KEMA sinds 2012.



10

Zo’n split-second actie komt in de praktijk bovendien altijd onver-
wachts. Een kraai verliest een stuk prikkeldraad boven een stroom-
draad, een graafmachine raakt een kabel of een helikopter ziet een 
hoogspanningsleiding over het hoofd. Plotseling schiet de stroom 
omhoog en vliegen er vonken. Onmiddelijk, na soms jaren stilstand, 
komt de schakelaar in actie om verdere schade te voorkomen. Goed-
beschouwd zijn het wonderlijke apparaten, die wachters van het net.

Soms, heel soms, gaat het ook mis. Dan komt de schakelaar niet in 
beweging omdat het smeervet verkleefd is, een veer gebroken of 
omdat de hydraulische aandrijving defect is. Het is immers allemaal 
techniek die kan falen ondanks alle goede zorgen vooraf.
De gevolgen kunnen enorm zijn. Ir. Auke Wiersma, oud-consultant bij 
Stedin, vertelt het verhaal van een generator die, een fractie van een 
seconde nadat die afgeschakeld was, per ongeluk weer aan het net 
gekoppeld werd. Dat is zo’n twintig jaar geleden in het zuiden van 
Nederland gebeurd. De generator was al niet meer synchroon met het 
net toen plotsklaps de schakelaar weer inschakelde. Een enorme klap 
was het gevolg en aanzienlijk schade in de centrale. De schakelaar 
in kwestie had druk nodig om na afschakeling in de open stand te 
blijven. De druk was kennelijk weggevallen  waardoor de schakelaar 
automatisch weer een inschakelcommando kreeg.

In de begintijd van de elektrificatie, nu een eeuw geleden, was Neder-
land er vlot bij. Misschien speelde de zachte bodem een rol, waarin 
men makkelijk kabels kon leggen. Feit is dat er al snel kabelfabrie-
ken ontstonden (zoals NKF) en ook schakelaars ontwikkeld werden. 
Ondermeer door Floris Hazemeijer in Hengelo en door dr.ir. Hendrik 
Arend Hidde Nijland bij Coq in Utrecht. Het was een tijd waarin 
Nederland voorop liep in de ontwikkeling van schakelaars voor steeds 
hogere spanningen en grotere vermogens. Ook KEMA stamt uit die 
tijd (1927) omdat er behoefte ontstond aan een beproevingsinstelling. 
“Hidde Nijland was hier kind aan huis”, vertelt Smeets.

Nu, vijftig jaar na het overlijden van dr.ir. H.A. Hidde Nijland in 1962, 
is de situatie dramatisch veranderd. Volgens Smeets is er nog steeds 
veel kennis over schakeltechniek binnen bedrijven en op universitei-
ten “omdat we al vroeg zijn begonnen met opbouwen van industriële 
ervaring.” Ook de status van DNV KEMA als een van de vijf toon-
aangevende testcentra ter wereld, is gestoeld op decennia ervaring. 
En er is een bloeiende elektriciteitssector en –industrie. “Maar de 
ontwikkeling van hoogspanningschakelaars is in Nederland over en 
voorbij”, constateert Smeets. 
In de volgende hoofdstukken komen ontwikkelaars, beproevers en 
gebruikers aan het woord over vermogenschakelaars voor midden- en 
hoogspanning en gaan we op zoek naar nieuwe en komende ontwik-
kelingen in de schakeltechniek. Maar we beginnen met een beknopte 
historie van de glorietijd van de schakeltechniek in Nederland, de tijd 
waarin de haan van Coq victorie kraaide. Beproevingsgebouw De Zoetenlaboratorium 4.
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Odink&Koenderink heeft lang opgekeken naar het grotere en meer 
ervaren Hazemeijer dat bovendien dicht in de buurt gevestigd was. 
Aanvankelijk beperkte het repertoire zich tot laagspanningsma-
teriaal, maar met de komst van ir. Eduard Adriaan ‘Eppie’ Frowein 
zette O&K in 1937 de eerste stappen naar de ontwikkeling van eigen 
hoogspanningsschakelaars. Het jaar daarop ontving de Octrooiraad 
een aanvraag voor een octrooi op een ‘gekapselde installatie voor een 
transformatorstation’.  Medewerkers van het Twentse techniekmu-
seum Heim in Hengelo zeggen dat het om een koppeling gaat tussen 
de schakelinstallatie en een over een loopkat verrijdbare nettransfor-
mator. Uiteindelijk leverde O&K tot 1940 een klein aantal hoogspan-
ningsinstallaties (onder andere aan het gemeentelijk energiebedrijf 
in Haaksbergen) waarna de directie op de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog de handdoek in de ring wierp.

Hazemeijer in Hengelo was een van de eerste schakelaarfabrieken 
in Nederland en het kenmerkende logo met de twee versmolten 
H’s is nog op heel wat installaties aan te treffen. Na de fusie in 1963 
nam Holec het HH-logo over en gaf het de betekenis ‘Holec Hol-
land’. Hazemeijer werd na de Tweede Wereldoorlog bekend met de 
Conelschakelaars voor midden- en hoogspanning en het goedkope 
en populaire Magnefix schakelsysteem voor middenspanning. Begin 
jaren zestig liep Hazemeijer, net als andere Nederlandse elektrotech-
nische bedrijven, tegen de nationale grenzen op. Wat volgde was 
een draaikolk van fusies, overnames en splitsingen waarbij ook Coq 
betrokken raakte.

‘Systeem Coq’, werd op 22 juli 1916 opgericht door de toen 31-jarige 
elektrotechnische ingenieur Hendrik Arend Hidde Nijland. Een Franse 
vertaling van de Duitse spelling van zijn initialen H.A.H.N. leverde de 
bedrijfsnaam op en een ferm bedrijfslogo. Zijn bedrijf in schakelappa-
ratuur, vanaf 1920 gevestigd aan de Kanaalweg 72 in Utrecht, zou in 
grootte het tweede van Nederland worden, na Hazemeijer. Nederland 
raakte verdeeld in Coq- en Hazemeijerklanten. De scheiding was niet 
geografisch, maar als eenmaal een contact met een van de fabrikan-
ten bestond, werd dat voortgezet. Zo ging dat in Nederland van de 
eerste helft van de twintigste eeuw.
De Coq-historie kenmerkt zich door het ontwerp en de productie van 
steeds grotere installaties voor alsmaar hogere spanningen. Een paar 
voorbeelden: in 1922 brengt Coq de eerste geheel gesloten oliegevul-
de hoogspanningsschakelaar op de markt. Een jaar later levert hij het 
schakelstation Amstel op: 60 velden voor 6 en 10 kV.  In 1934 levert 
Coq het eerste 50 kV onderstation Veenendaal en in 1937 volgt de 100 
kV-installatie voor het station Gasselte in Drenthe. In de Tweede We-
reldoorlog werkte Hidde Nijland, die elke medewerking met de bezet-
ters categorische weigerde, verder aan de ontwikkeling van zijn 150 
kV schakelinstallaties. Hij was nu eenmaal ingenieur, constructeur en 

De elektrificatie van Nederland die zich in het begin van de twintigste eeuw voltrok, leidde tot een  

aantal verschillende bedrijven die schakelaars gingen maken en ander materiaal voor de verdeling  

van elektriciteit. Naast Coq (Utrecht, 1916) waren dat N.V. Floris Hazemeijer (Hengelo, 1907), Heemaf  

(Hengelo, 1894) en Odink&Koenderink (1920) uit Haaksbergen.

Haan in wervel wind
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directeur in één persoon. Het zou door de na-oorlogse vertraging tot 
1958 duren tot zijn 150 kV-installatie bij Lutterade (Zuid-Limburg) in 
gebruik werd genomen. Het reusachtige koppelstation geldt als zijn 
magnum opus. Zijn andere grote trots was het eredoctoraat dat de 
toenmalige Technische Hogeschool Delft hem in 1955 verleende. 
In 1962 overleed dr.ir. H.A. Hidde Nijland . Hij had zich ontwikkeld tot 
een opmerkelijke persoonlijkheid binnen de Nederlandse sterk-
stroomwereld. ‘Een man die door de bijzondere gaven van intellect, 
creativiteit en commercieel talent een personificatie was van  
de technische innovatie op zijn gebied’, aldus de website  
www.holechistorie.nl. 

Het is waarschijnlijk een zegen dat Hidde Nijland niet heeft hoe-
ven meemaken hoe zijn geliefde bedrijf meegesleurd raakte in de 
draaikolk van fusies, splitsingen en overnames die de Nederlandse 
elektrotechnische industrie in de tweede helft van de twintigste 
eeuw heeft geteisterd. 

Dat ging, met dank aan de website www.holechistorie.nl, als volgt: 
in 1962 neemt machine- en apparatenfabriek Heemaf de motor- en 
generatorfabriek Smit Slikkerveer over. In 1963 komt ook Hazemeijer 
daarbij en het overkoepelende bedrijf, dat geleid wordt door direc-
teuren van Heemaf en Hazemeijer, neemt de naam Holec aan. Later 
noemde men dit drietal de ‘kleine Holec’.  In 1964 gaat een deel van 
Coq samenwerken met Smit. Twee jaar later gaat een ander deel naar 
Hazemeijer. In 1969 gaan beide op in Holec. Ook  transformatorenfa-
briek Smit Nijmegen voegt zich erbij. Maar als geheel functioneert 
het bedrijf Holec niet goed en bovendien zakt de economie in. De be-
drijvenkoepel krijgt te maken met reorganisaties en massaontslagen. 
In 1989 neemt ‘bedrijvendokter’ Joep van den Nieuwenhuizen Holec 
op in het Begemann concern. Een aantal jaren biedt dat verlichting, 
maar dan komt Begemann zelf in de problemen en de verkoopbare 
delen gaan in de aanbieding. Het hoogspanningsgedeelte van Holec 
gaat in 1994 naar het Oostenrijkse VA Tech Elin en wordt in 2006 door 
Siemens opgekocht. Het laag- en middenspanningsdeel gaat in 1995 
naar het Zwitserse UBS. In 1998 neemt het het Britse Delta plc de 
bedrijfstak over, om die in 2003 over te doen aan het Amerikaanse 
industriële conglomeraat Eaton.

“Hidde Nijland zou zich wel een paar keer omgedraaid hebben in zijn 
graf”, zegt Auke Wiersma (oud-consultant bij Stedin). “Van Coq is 

niks meer over in Nederland, behalve een stukje middenspannings-
techniek, maar dat is meer Hazemeijer dan Coq.”
Oud-technisch directeur bij Holec Hoogspanning, ir. IJsbrand Ponsi-
oen, ziet dat toch anders. “De nalatenschap van Coq? Wat dacht je 
van een paar duizend velden wereldwijd met L-SEP? En in Nederland 
en het buitenland staan nog volop TRISEP schakelaars. Ook zijn er 
tientallen onderstations met MMS middenspanningsyteem. Gemaakt 
in Hengelo maar de-facto een Coq ontwerp.”
De storm uit de jaren tachtig en negentig is gaan liggen en wie goed 
luistert, hoort nog een echo van Coq’s hanengekraai. In de komende 
hoofdstukken komen ontwerpers, beproevers en gebruikers aan het 
woord over de ontwikkeling in schakelaars.

Haan in wervel wind
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“Er waren verliezen, reorganisaties en er was gedoe met vakbonden. 
Maar mijn oud-stagebegeleider en toenmalig hoofd techniek ir. Rint 
Boersma zei: ‘It’s great fun here’. Dus ik dacht: laat ik dat maar eens 
doen.”

Hij kwam terecht in de oude fabriek aan de Kanaalweg in Utrecht, 
waar een ambachtelijke sfeer heerste en waar in een hokje achter de 
portiersloge kortsluitproeven werden gedaan tot 40 kA. Het licht in 
de buurt flikkerde dan even. In de mechanica waren ze goed thuis, 
vond de jonge Ponsioen, maar van de kennis van elektromagnetisme 
was hij minder onder de indruk. “Ze probeerden wat en dan werkte 
het opeens, maar niemand wist waarom. Zo hadden ze uit de overle-
vering veel kunstjes geleerd.”

Een eigenwijze opmerking bracht hem al snel in het ontwerpteam 
bij Coq. De ontwikkelaars worstelden met de bolcontacten die als 
scheiders waren aangebracht in Coq’s eerste driefase omhulde 150 
kV-schakelaar, de TRISEP. De driefasescheider was ondergebracht in 
een met SF6-gevulde klok (SF6 of zwavelhexafluoride is een onbrand-
baar reuk- en kleurloos gas dat sinds 1960 in gebruik is als isolerend 
en blussend medium in hoogspanningsinstallaties). Het probleem 
met de bollen lag in de grootte van de kortsluitstroom. Eén bol was 
glad, de ander had rondom lamellen of ‘vingers’ die in het midden 
bijeenkwamen als de bladen van een gesloten bloem. De ontwer-
pers hadden de kracht berekend waarmee de lamellen elkaar bij 
kortsluitstroom zouden afstoten. Voor de tegendruk was er een veer 
aangebracht die de bol gesloten moest houden. Maar de veerkracht 
was zo groot dat lamellen afbraken wanneer de bollen tegen elkaar 
werden gedraaid.

De jonge ingenieur stak zijn vinger op: “Dat moet je met magneti-
sche compressie berekenen.” Perplex keken ze hem aan. Ponsioen 
dacht dat de veerkracht minder kon als je de onderlinge kracht 
van de lamellen anders berekende. Hij mocht het laten zien. Een 
gemodificeerd ontwerp werd aan een kortsluitproef onderworpen 
en verdraaid: hij hield het. “Zal wel een meetfout zijn”, meenden de 
collega’s. Niettemin had Ponsioen zijn plek verdiend in het TRISEP 
team. De TRISEP was een SF6-gevulde schakelaar waarbij de drie fasen 
in één omhulling zijn gevat. Er zijn uitvoeringen gemaakt voor 123 tot 
150 kV. 

TRISEP was niet de eerste SF6-gevulde schakelaar van Coq. Dat was 
namelijk de 380 kV-installatie die in 1974 op de Maasvlakte werd 
geplaatst. De enkelfase omhulde schakelaar kreeg de naam BISEP. 
“Het was de eerste gesloten 380 kV –installatie ter wereld” herinnert 
Auke Wiersma (oud-consultant bij Stedin) zich. Het was een vlucht 
naar voren voor het bedrijf Coq, dat na de overstap vanaf oliegevulde 
schakelaars rond 1960, relatief lang was blijven denken in hoge 
luchtdruk tanks die uiteindelijk te zwaar en te groot werden. De 

Wat er niet op zit, kan  niet kapot

Bolcontacten.

Toen ir. IJsbrand Ponsioen in 1977 gevraagd werd om bij Coq te komen werken, was het grote fusiecircus al aan 

de gang. “Het ging helemaal niet goed”, herinnert de oud-technisch directeur van Croon TBI zich. 
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uiteindelijke gesloten SF6-gevulde installatie op de Maasvlakte trok 
internationaal de aandacht vanwege de compactheid. “Misschien 
was de BISEP wel iets té compact voor de techniek van toen”, denkt ir. 
Jos Kanters, technoloog bij TenneT nu. 

“Er was veel ellende mee”, herinnert ook Ponsioen zich. De reden voor 
de frequente doorslagen lag in een onverwacht en contra-intuïtief 
effect van het isolatiegas SF6. Het gas was er op aandringen van de 
klant Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland onder hoge druk ingebracht 
(in de orde van 8 bar) om de isolatie in het geval van blikseminslag 
(‘zeer hoge stootspanningseis’) te verbeteren. Maar de frequente 
doorslagen deden vermoeden dat de isolatie minder goed was dan 
verwacht. Onderzoek wees uit dat onder hoge SF6-druk de aanwe-
zigheid van kleine oneffenheden op het materiaal, zoals krasjes 
en braampjes, de kans op overslag sterk vergroot. Het advies van 
Ponsioen aan EZH was dan ook moeilijk te verteren: “Pomp er minder 
gas in, dan wordt-ie beter.” 

‘Dat geloofde geen hond natuurlijk” herinnert Ponsioen zich. Uitein-
delijk is de installatie rond 2000 ontmanteld, en is TenneT overge-
stapt op een open station. Volgens Ponsioen ‘een 1900-technologie.’ 
“Als het mistig is, hoor je overal om je heen de corona-ontladingen .”
Na de succesvolle ontwikkeling van de TRISEP, en na het vertrek van 
zijn baas Boersma naar DNV KEMA, kreeg Ponsioen in 1982 de op-
dracht een gasgevulde schakelaar te ontwikkelen voor 50 kV-netten. 
Dat werd de L-SEP waarvan er wereldwijd een paar duizend geleverd 
zijn.

Datzelfde jaar, 1982, vond de verhuizing plaats van Coq’s oude 
fabriek in Utrecht naar Holec in Amersfoort. Toeval of niet, maar 
ook de manier van ontwerpen veranderde toen:  minder ambacht en 
meer computer. “De L-SEP is digitaal gemaakt”, zegt Ponsioen. Zijn 
‘gevecht tegen de oude garde’ begon al in 1980 met de aanschaf van 
een PDP-11 computer waarmee Ponsioen de elektrische veldsterkten 
kon berekenen. “Uit het Fortran computerprogramma rolden gelijk 
de tien hoogste veldsterktes. Dan wist je hoe laat het was. Dan kon je 
het globale ontwerp met een beetje gevoel voor humor wat tunen.” 
Langzaam groeide het vertrouwen en kon de computer de ouderwet-
se elektrolytische trog verdringen. Daarin werd het tweedimensionaal 
verloop van het elektrisch veld gemeten door handmatig lijnen van 

Wat er niet op zit, kan  niet kapot
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gelijke potentiaal te traceren. (Tussen de vlakke modellen liep een 
elektrische stroom door het water). De trog werd na de komst van 
de computer alleen nog als controle gebruikt, en later zelfs dat niet 
meer.  Grote voordelen waren natuurlijk de grotere flexibiliteit in het 
ontwerpen, en de zekerheid dat elektrische veldsterkte geen kritische 
waarden oversteeg. 
De Noord-Hollandse Elektriciteitsmaatschappij (PEN) was de eerste 
klant voor de L-SEP op Schiphol-Oost: 72,5 kV, driefase omhuld, SF6-
geïsoleerd en met dezelfde schakelaars uitgerust als de TRISEP. Later 
is de L-SEP doorontwikkeld voor spanningen tot 145 kV. Ponsioen was, 
en is nog steeds, trots op het ontwerp omdat het weinig onderdelen 
telde. “Alles wat er niet op zit kost niks, kan niet kapot en heeft geen 
onderhoud nodig.”

De samenvoeging van Coq met Hazemeijer bij Holec bracht ook 
technische veranderingen met zich mee. Met name op middenspan-
ningsgebied. Bij Coq was het middenspanningsrepertoire anno 1978 
nog allemaal oliegeïsoleerd, terwijl Hazemeijer met kunststofiso-
latie werkte en met vormen uit kunsthars. Ponsioen zag dat wel 
zitten. Niet alleen omdat niemand meer geïnteresseerd was in ‘die 
ouwe troep’ (lees: olieschakelaars), maar ook omdat gietwerk met 
kunsthars heel nauwkeurig is: je kunt alle scheiders en railsystemen 
vastmaken aan die ene isolatorplaat. Dat was het idee achter het 
modulair middenspanning schakelsysteem MMS (geschikt tot 24 kV) 
waar Ponsioen als directeur midden- en hoogspanningstechnologie 
bij Holec begin jaren ’90 aan werkte. 

Het hart van de schakelaar was de vacuümschakelaar zoals die eind 
jaren ’70 ontwikkeld werd door Holec in samenwerking met de TU 

Eindhoven. Ir. Gerard Schoonenberg, senior consultant bij Eaton 
Industries in Hengelo, licht toe: “Olie was op z’n retour vanwege 
brandgevaar en milieuaspecten. Er moest iets anders komen.” De 
onbrandbare synthetische olie die eerst een uitkomst leek, kwam in 
de loop van de jaren ’70 als PCB’s (polychloorbifenyl) in opspraak van-
wege schadelijke gezondheidseffecten (van hormonale verstoringen 
tot kanker) en milieuvervuiling. Sommige van de onafbreekbare PCB’s 
hebben zelf dioxine-achtige werking, andere PCB’s (er zijn meer dan 
200 verschillende) veroorzaken bij verbranding (kankerverwekkende) 
dioxine-uitstoot. Alle reden dus om de productie en het gebruik van 
PCB’s te verbieden (in Nederland is dat sinds 1985 het geval) en om de 
naar schatting honderdduizend PCB-gevulde transformatoren (in  
Nederland) in de gaten te houden. Wereldwijd is eind jaren ‘70 geko-
zen voor SF6 (voor hoogspanning) en vacuüm (voor middenspanning). 
“Vacuüm is een ideale isolator” zegt ir. Martin Binnendijk, technisch 
directeur bij Eaton in Hengelo. En inderdaad: de doorslagspanning over 
10 millimeter onder atmosferische druk bedraagt 10 kV, maar onder 
hoogvacuüm (10-9 bar) is die spanning 20 maal hoger (zo’n 200 kV). 

Daar komt bij dat hoogvacuüm ook goede bluseigenschappen heeft. 
De boog die ontvlamt bij het verbreken van de contacten, ontstaat 
doordat een kleine hoeveelheid van de koperchroomelektrode 
verdampt. Maar zodra de stroom door de nul gaat, slaat de damp 
razendsnel neer op de contacten zodat de vlamboog dooft. “De 
schakelaar blust op het meest geschikte moment”, zegt Binnendijk 
(winnaar Hidde Nijlandprijs 2010). “Zoals je een schommel stopt op 
het hoogste punt.” 
“Zoals je daarna alleen maar de zwaartekracht hoeft te weerstaan 
om te voorkomen dat de schommel vanuit zijn hoogste punt weer 
gaat bewegen, moet de schakelaar de opkomende spanning over 
zijn geopende contacten kunnen weerstaan om te voorkomen dat de 
stroom weer gaat lopen”, vult Schoonenberg de beeldspraak aan.

Tegenwoordig krijgt Eaton Hengelo de vacuümbuizen uit China. 
Toen Holec (via UBS en Delta) in 2003 bij Eaton terechtkwam, had 
dat concern al een vacuümontwikkelingsgroep in Amerika (voorheen 
Westinghouse). De ontwikkelingsafdeling in Hengelo werd daarom 
verplaatst naar groeimarkt China. 
Eaton Hengelo legt zich nu ondermeer toe op het ontwerp en de 
bouw van schakelsystemen met vacuümschakelaars. Onlangs leverde 
het bedrijf een 80-paneels MMS-installatie voor de aansluiting van 
het Olympisch dorp in Londen. Voor transformatorhuisjes in woon-
wijken levert het bedrijf nog steeds de succesvolle en populaire Mag-
nefix (tot 12 kV) en de metaalomhulde Xiria (tot 24 kV). Voor grotere 
vermogens, zoals bij onderstations voor middelgrote steden, levert 
Eaton schakelaars met namen als Unitole UX, SVS en FMX.Vacuümschakelaar.
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De laatste hoogspanningsschakelaar die Ponsioen bij Coq, toen 
Holec, ontwikkelde, is nooit gemaakt. Een model ervan staat op het 
bureau van René Smeets bij DNV KEMA. “Het topstuk van de firma 
Coq”, noemt hij het. De E-SEP was bedoeld als de opvolger van de 
L-SEP voor hogere spanningen. Het ontwerp is driefase omhuld, 
SF6-geïsoleerd voor een spanning van 245 kV. “Het is een technisch 
hoogstandje dat uniek is in de wereld”, oordeelt Smeets.
“Leuk te horen”, vindt Ponsioen. Alleen jammer dat het ontwerp uit 
1997 nooit gebouwd is. Het ontwerp was klaar en gecertificeerd, de 
patenten toegekend en de E-SEP was productierijp. Net als bij de 
L-SEP was het aantal onderdelen minimaal. De scheiders (bij TRISEP 
bestaand uit een stel bollen) had Ponsioen bij de E-SEP bestand ge-
maakt tegen hogere kortsluitstromen door de geleidende messen van 
een profiel te laten voorzien dat door het ontvangcontact omsloten 
werd. Daardoor kon de geleider niet wijken, hoe groot de stroom ook 
werd. Het is maar één voorbeeld van een slim patent dat de functie 
verbetert en het aantal onderdelen vermindert. 
E-SEP mag Ponsioens magnum opus zijn, de tijden zaten tegen. 
Op de naamsticker van het model staat ‘EHH’ alias ‘Elin Holec High 
voltage’. Dat bedrijf VA Tech Elin , sinds 1995 eigenaar van Coq, besluit 
eind jaren ’90 de hoogspanningsactiviteiten van Schneider (Frank-
rijk), Coq-Hazemeijer (Nederland) en Reyrolle (Verenigd Koninkrijk) 
samen te voegen. Eerst zou de productie naar Amersfoort gaan, maar 

uiteindelijk ging de productieafdeling van Amersfoort naar Engeland. 
En daar namen ze de E-SEP niet in productie want Schneider had al 
een vergelijkbare schakelaar in het aanbod. 
“Een van de redenen dat de vestiging in Nederland dicht ging was 
dat we E-SEP niet op tijd konden verkopen”, vertelt Ponsioen. Er was 
overleg met een ‘launching customer’ waarvan Ponsioen de naam 
achterhoudt. Maar de klant aarzelde. Coq alias Holec was er veel aan 
gelegen om de deal te sluiten, want dat was een bindende factor 
geweest om de fabriek open te houden. Rook de klant dat? Hadden 
ze lucht gekregen van de interne strubbelingen binnen EHH? Feit was 
dat de klant geen haast had, en Coq wel. “Daarin wilden ze niet mee-
gaan”, begreep Ponsioen. “Toen wist ik: dit is onomkeerbaar.”
Ondertussen brokkelde ook de steun binnen het bedrijf af door de 
merkwaardige dynamiek van een bedrijfssluiting. Vakbonden onder-
handelden en er werden afvloeiingsregelingen opgesteld. Mensen 
kochten caravans en zetten een nieuwe keuken in hun huis. Die 
waren allang blij. Het laatste waar ze op zaten te wachten is dat het 
bedrijf alsnog verkocht werd.

In 2003 vertrok Ponsioen bij Coq alias Holec hoogspanning met een 
map vol patenten, maar zonder een mogelijkheid om zijn ontwerp te 
laten maken. “That’s life”, zegt hij nu. Zijn opgewekte natuur heeft 
hij in de tussentijd herwonnen.  
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“Voor ons is dat niet eens zoveel”, zegt René Smeets. Hij is hoogle-
raar elektrotechniek aan de TU Eindhoven en beproevingsexpert van 
hoogspanningsapparatuur bij DNV KEMA in Arnhem: het grootste 
beproevingscentrum in de wereld waar elektrotechnische apparatuur 
getest wordt voor hoogspanningen en grote vermogens. 
Uit een groot grijs geval naast het hoogspanningslaboratorium 

steken schuin twee isolatoren hoog in de lucht. Foto’s maken mag 
niet, want de hoogspanningsschakelaar is van een klant – een 800 
kV-exemplaar. Zulke spanningen zijn illustratief voor de razendsnelle 
ontwikkelingen in Azië waar zelfs momenteel hoogspanningsnetten 
voor 1200 kV gepland worden.

Behalve hoge spanningen kan DNV KEMA ook grote vermogens 
leveren om apparatuur te beproeven op kortsluitvastheid. Zo staat 
er vandaag een ‘busduct ‘ in het kortsluitlaboratorium: een flinke 
aluminium balk die omsloten wordt door een zeskante stalen buis. 
Zulke geleiders worden in centrales toegepast als directe aansluiting 
van de generator. Als daar wat misgaat, kunnen er stromen gaan 
lopen van 200 tot 300.000 ampère. De vraag is of de constructie 
daartegen bestand is, of dat de Lorentzkracht het geheel uiteenrukt. 
Daarop is maar één geldig antwoord mogelijk: uittesten.
DNV KEMA doet dat al sinds 1927 en ook veel van Hidde Nijlands  
creaties zijn er getest. Coq stond indertijd al bekend om zijn 
metaalomsloten schakelaars voor hoogspanning. Hidde Nijland 
had daarvoor gekozen vanwege de veiligheid, maar ook vanwege 
de compactheid. Het ruimtebeslag was veel minder dan een open 
opstelling met losstaande schakelaars. “Een park met palen”, noemt 
Smeets dat. Met respect vertelt hij over de eerste metaalomhulde 
170 kV drukluchtgevulde schakelinstallatie die Hidde Nijland in 1960 
zelf nog geleverd heeft. Dat was net voordat het isolatie- en blusgas 
zwavelhexafluoride (SF6) zijn intree deed.
Sindsdien is de wereld erg overzichtelijk geworden, vertelt Smeets: 
middenspanningsschakelaars werken met vacuüm, hoogspannings-
schakelaars met SF6.

Die eenduidigheid in techniek betekent nog niet dat ook het maken 
van schakelaars eenvoudig is geworden, of dat alle aangeboden 
schakelaars ook het KEMA-certificaat verwerven. Want ongeveer 30 
procent van de schakelaars komt niet door de test. Meestal doordat 
de schakelaar er niet in slaagt om op tijd de stroom te onderbreken. 

Aan de kade ligt een schip afgemeerd met een transformator aan dek. Kabels lopen van het schip naar DNV 

KEMA-faciliteiten op de wal. De trafo is hier voor een kortsluitproef: er moet 20 tot 30.000 ampère doorheen 

gestuurd worden om aan te tonen dat de apparatuur daartegen bestand is.

Geavanceerde pijnbank
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Smeets wijt dat aan bezuiniging op de kosten. Anders dan in de tijd 
van Hidde Nijland, voor wie zekerheid, veiligheid en degelijkheid 
de uitgangspunten waren, is de elektrotechnische industrie nu een 
‘vechtmarkt’ geworden, vindt hij. Fabrikanten willen op kosten be-
sparen en ontwerpers zoeken de grenzen op van wat nog net binnen 
de normen valt. Dat kan riskant zijn, aldus Smeets.

Voor een uitleg zoomt hij in tot in het hart van de schakelaar: de 
contacten die van elkaar wijken terwijl er een stroom van tiendui-
zenden ampères doorheen loopt. Zodra dat gebeurt, ontstaat er een 
vlamboog van geïoniseerd gas die de beide polen verbindt. Zodra de 
wisselstroom ‘door de nul gaat’ moet de schakelaar zijn kans grijpen 
en het hete geïoniseerde gas tussen de polen wegblazen. Is de stan-
daarddruk binnen de schakelaar 5 tot 6 bar, de ‘puffer’ maakt tijdelijk 
gebruik van 10 tot 15 bar om het restplasma uit de ruimte tussen de 
contacten weg te blazen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren omdat, 
als reactie op het afschakelen van de stroom, er een extreem lastige 
weerkerende spanning over de polen komt te staan. Als zich daar dan 
nog heet geïoniseerd SF6 gas bevindt, is de kans op een doorslag erg 
groot. Meestal duurt de gaspuls (of ‘puff’) zo’n 20 milliseconden, of 
één 50 hertz periode (met twee nuldoorgangen). “Als het dan nog 
niet gelukt is de vlamboog te blussen, kun je het vergeten”, weet 
Smeets. 
In het ergste geval blijft de vlamboog binnen de schakelaar staan en 
ontwikkelt de doorgaande stroom daar een enorme warmte. Dan is 
het een kwestie van minder dan een seconde voordat de hele scha-
kelaar uit elkaar klapt, de vlamboog als steekvlam vrijkomt en het 
omhullende porselein in splinters alle kanten op vliegt.
Zover komt het meestal niet. Als een schakelaar er niet in slaagt om 
binnen 30 milliseconde de stroom te onderbreken, dan doen de grote 
beveiligingsschakelaars van DNV KEMA dat. Met een enorme klap, 
dat wel. De falende schakelaar is dan meestal nog intact zodat de 
fabrikant kan achterhalen waar de fout zit.

Als trend ziet Smeets naast de geconstateerde kostenbesparingen  
en steeds hogere spanningen en vermogens ook een verandering  
in de constructie van schakelaars. Vroeger was de aandrijving van  
de schakelaars vaak hydraulisch van aard met narigheid van  
lekkende O-ringen. Toen kwamen de veermechanismen op die  
minder onderhoud vergden en bovendien betrouwbaarder waren. 
De nieuwste trend is elektromagnetische sturing met als voordeel 

Geavanceerde pijnbank
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dat de schakelaar niet altijd voluit gaat, zoals bij een veer, maar dat 
de kracht waarmee de schakelaar bediend wordt afhankelijk is van 
bijvoorbeeld de stroomsterkte.

Een andere trend is het gebruik van vermogenselektronica. Daar 
heeft DNV KEMA in april 2008 zelfs een nieuw laboratorium voor 
geopend: het Flex Power Grid Laboratory (FPG lab) waar dr. ir. Erik de 
Jong de leiding heeft. Hij won in 2010 de Hidde Nijlandprijs. “Dit lab 
speelt een rol bij de inpassing van duurzame energie in het net, en 
voor een groot deel komt die energie vanuit vermogenselektronica”, 
zegt De Jong. We zitten aan een tafel in de controlekamer met zicht 
op de beproevingsruimte ernaast. De kleine, in staal gevatte ramen 
zijn van pantserglas. “Dit lab test dat soort vermogensapparatuur. 
Mijn bijdrage daaraan heeft me die prijs opgeleverd.”
In het FPG lab test de ene vermogenselektronica de andere. De ma-
chinekamer van het lab bevindt zich in de kelder die via een luik in de 
betonnen vloer bereikbaar is. Ondergronds staan de grijze kasten rij 

aan rij, volgestouwd met watergekoelde vermogenselektronica.  
Deze apparatuur is in staat om volledige computergestuurd de 
vreemdste spanningen en belastingen op te wekken. De folder geeft 
een samenvatting: wisselspanningen tot 24 kV; regelbare grond-
frequentie tussen 0 en 75 hertz, continu vermogen van 1 megawatt 
en instelbare harmonische tot 25 maal de grondfrequentie. 
Het idee achter de flexibele spanningsfabriek is dat daarmee  
omvormers getest kunnen worden onder omstandigheden die veel 
extremer zijn dan wat er in beperkte veldtests te verwachten is.  
Dat is nodig om fabrikanten en netbeheerders het vertrouwen te 
geven dat de spanningskwaliteit van het net gehandhaafd blijft, of 
liever nog: verbetert, door de aansluiting van nieuwe (duurzame) 
energiebronnen via omvormers. 

“Aankoppeling van duurzame bronnen en opslag betekent dat je te 
maken krijgt met een gelijkstroomcomponent”, legt De Jong uit.  
Hij verwacht daarom een toename van gelijkstroom (DC) circuits. 

Commandoruimte kortsluitlaboratorium DNV KEMA.
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Schakelaars verdienen daarbij bijzondere aandacht, omdat gelijk-
stroom zich niet met de gebruikelijke schakelaars laat onderbre-
ken. Het is niet voor niks dat op kleine schakelaars verschillende 
toelaatbare spanningen voor DC en AC staan vermeld. Bij grotere 
gelijkstroomschakelaars wordt het verhaal al snel ingewikkelder. 
Bij een omzetter (die gelijkspanning omzet naar wisselspanning) 
fungeert aan de DC-kant de vermogenselektronica als ‘schakelaar’, 
terwijl aan de AC-zijde een mechanische schakelaar zit. Dat geldt 
voor omvormers van een PV-paneel net als voor de omvormstations 
van NordNed HVDC-kabel in Eemshaven.
Volgens De Jong is er een groeiende behoefte aan een gelijkstroom 
vermogenschakelaar of een ‘DC circuit breaker’. Wie een netwerk wil 
bouwen van HVDC (hoogspanning gelijkstroom) verbindingen, heeft 
zulke schakelaars nodig, tenzij iedere terminal en elk knooppunt 
voorzien is van een compleet conversiestation (wat onbetaalbaar  
zou zijn). 
Een ‘DC circuit breaker’ zou een combinatie kunnen zijn van een  
(wisselspanning) vermogenschakelaar, een parallelle resonantie- 
kring en vermogenselektronica. Gelijkstroomsystemen in trams 
en trein (tractie) konden wel eens de eerste toepassingen worden, 
schrijft dr.ir. Atmadji in zijn proefschrift aan de TU Eindhoven  
(4 mei 2000). Hij legt in het kort de werking uit. Halfgeleiders  
(in vermogenselektronica) geven warmteverlies en zijn slecht  
bestand tegen piekspanningen (‘transients’), constateert hij, terwijl 
conventionele schakelaars daar juist weinig last van hebben. Een 
hybride schakelaar combineert de sterke kanten van beide. 
Het principe is dat de onderbreking van het DC-circuit een stroom-
slingering teweeg brengt in de condensator en de spoel die er parallel 
aan zijn geschakeld. Die stroomslingering moet groter zijn dan de 
gelijkstroom door de schakelaar, zodat de stroom door de vlamboog, 

net als bij wisselstroom, heel even door nul gedwongen wordt. 
Dat zou een gelegenheid bieden om de vlamboog te blussen en de 
stroom te onderbreken. 

Tot zover de theorie, want de hybride schakelaar bestaat nog  
nauwelijks; ze zijn vooralsnog het onderwerp van bedrijfsresearch  
en academische onderzoek. Op de TU Eindhoven bijvoorbeeld hebben 
J.L. Duarte, T.E. Motoasca en E.A. Lomonova onderzoek gedaan naar 
een 10 kW exemplaar (publicatie IEEE, november 2011).
De ontwikkeling van hybride schakelaars is dus nog pril, maar het 
leidt geen twijfel of Erik de Jong zal ze te zijner tijd graag aansluiten 
op zijn geavanceerde pijnbank.
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Mensen uit de praktijk, ook wel ‘gebruikers’ genoemd, kunnen vertel-
len hoe schakelaars in de echte wereld werken. Dat zijn mensen zoals 
ir. Jos Kanters, technoloog bij netbeheerder TenneT; ir. Auke Wiersma, 
oud-consultant bij Stedin en ing. Ton Dalmeijer, directeur bij transfor-
matorstationbouwer Alfen. 

Kanters omschrijft zijn functie als ‘technoloog’ binnen TenneT en als 
“het technisch geweten binnen de organisatieafdeling onderhoud-
strategie”. TenneT beheert het Nederlandse transportnet en een deel 
van het Duitse. In Nederland zijn dit netten met een spanning van 
380 kV, 220 kV, 150 kV en 110 kV. Het 380 kV-transportnet heeft drie 
verbindingen met Duitsland en twee met België. Daarnaast zijn er de 
gelijkstroomverbindingen NorNed met Noorwegen en BritNed met 
Engeland. Andere verbindingen verkeren in diverse stadia van voor-
bereiding. Voor Kanters, zelf specialist op het gebied van transfor-
matoren, was een van zijn professionele hoogtepunten de plaatsing 
van een 200 ton zware unit van een dwarsregeltransformator in het 
380 kV-station Meeden bij de Duitse grens in 2002. Kanters heeft met 
DNV KEMA de specificaties opgesteld voor de kolos:  

Ontwerpers gaan met zorg te werk om 

schakelaars te bedenken en te maken die  

bestand zijn tegen het geweld van kilovolts  

en megawatten. Beproevers hebben laboratoria 

en protocollen ontwikkeld om schakelaars  

onder extreme situaties te testen. Maar de echte 

beproeving voor schakelaars is toch de praktijk, 

waar ze decennia lang verbindingen verzorgen  

en ook elk moment klaarstaan om die te  

verbreken, ongeacht de omstandigheden. 

Druipend  van de olie
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1000 MVA bij een regelhoek van 30 graden. Smit transformatoren 
bouwde het apparaat. dat bestaat uit zes eenfase-units van 8 meter 
breed, 6 meter hoog en 200 ton zwaar.  Toen de units op 19 augustus 
2008 geplaatst werden, was het RTV-Noord journaal erbij. De 1.000 
megawatt dwarsregelaar is illustratief voor de toename in (internati-
onaal) elektrisch transport die TenneT voor uitdagingen stelt.
TenneT beheert honderden schakelaars (zie tabel) en rekent met een 
gemiddelde levensduur van 40 jaar. Kleine storingen zijn meestal 
(80 procent) het gevolg van SF6 lekkages. Soms (15 procent) is een 
mechanische storing de oorzaak en heel soms (5 procent) ligt het aan 
een fout in de besturing. 

  Schakelaars in beheer van TenneT (2012)
 380 kV 232
 220 kV 108
 150 kV 600
 110 kV 618
   50 kV 28

Grote storingen komen (gelukkig) sporadisch voor, en worden tot de 
bodem uitgezocht. Zo was er in in 2003 een explosie in het 220 kV 
station Weiwerd. “Dat was geen sinecure”, herinnert Kanters zich. De 
schakelaar in kwestie stond open, maar bij het inschakelen van een 
veld slingerde de spanning zo hoog op dat er een doorslag plaats-
vond dwars door de porseleinen isolator naar aarde . “Er vloeide korte 
tijd een volle kortsluitstroom, waardoor de schakelaar explodeerde. 
De scherven vlogen in het rond. De materiële schade was groot, maar 
gelukkig was er niemand ter plekke”, vertelt Kanters. Een onderzoek 
naar het incident door DNV KEMA en de fabrikant van de schakelaar 
(niet genoemd) maakte duidelijk dat de opslingering van de spanning 
het gevolg was van de wisselwerking tussen een condensator die over 
de (bluskamer van de) schakelaar stond en een meettransformator. 
De meettransformator was aangebracht voor een nauwkeurige ver-
bruiksmeting (kWh) en voor de voeding van de netbeveiliging. Naar 
aanleiding van de storing is de schakelaar vervangen door een van 
een ander fabricaat.
Recenter is de storing die TenneT in 2008 constateerde bij 50 kV-
schakelaars in de stations Diemen en Dodewaard. Nadat er twee 
schakelaars kort na elkaar geëxplodeerd waren, heeft TenneT een 
onderzoek gelast bij ‘een kenniscentrum in Zweden.’ De experts 

kwamen erachter dat er een fout gemaakt was bij de assemblage van 
de schakelaars die in India ontworpen waren, maar in Spanje in elkaar 
gezet.
Fouten blijven dus mogelijk, ondanks de beproevingen van DNV 
KEMA of andere instituten. Kanters legt uit dat testlaboratoria aan  
de hand van protocollen vaststellen of een schakelaar voldoet aan  
de eisen van het IEC (International Electrotechnical Commission). 
Die zogenaamde typebeproeving is een groot voordeel bij de markt-
toegang, maar geen kwaliteitsgarantie voor elke gefabriceerde 
schakelaar. Er kunnen fouten gemaakt worden in de assemblage, 
of er treden veranderingen op bij leveranciers van onderdelen. “De 
verantwoordelijkheid van de fabrikant blijft overeind”, stelt Kanters.

Druipend  van de olie
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Evenals Kanters vraagt ook het nationale comité A3 Hoogspannings-
apparatuur  van de CIGRE (International Council on Large Electrical 
Systems, Parijs) aandacht voor de steeds groter wordende kortsluit-
stromen en de gevolgen daarvan voor vermogenschakelaars. 
Achterliggend voor Kanters is het beleid van TenneT op kortsluitvast-
heid. Het transportnet is ontworpen op een maximale kortsluit-
stroom (voor 380 kV is dat 63 kA gedurende 1 seconde en een piek 
van 160 kA). Die keuze heeft consequenties voor de planning en het 
ontwerp van het net, voor het ontwerp van verbindingen en stations 
en voor de inkoop van gecertificeerde componenten. TenneT ziet de 
kortsluitstroom in onderstations toenemen. In 2003 bijvoorbeeld 
was in de helft van de onderstations de kortsluitstroom nog 32 kA of 
minder. In 2020 is de verwachting dat die waarde 43 kA bedraagt. De 
trend is dat steeds meer stations een steeds hogere kortsluitstroom 
krijgen. Als gevolg daarvan verwacht Kanters een hogere belasting 
van het 380 kV-net ‘wat kan leiden tot versnelde veroudering of een 

toename van de storingsstatistiek’.
Als voorbeeld noemt hij de aanpassing van de vermogenschakelaars 
in het uitbreidingsstation Eemshaven-Oudeschip. Dit nieuwe station, 
geopend in juni 2011, verbindt twee toekomstige kolencentrales aan 
de Eemshaven (RWE en Nuon, samen goed voor 3.000 MW) met het 
bestaande station Eemshaven en de (toekomstige) 380 kV lijn via 
Friesland naar Diemen. De hoge concentratie aan productie leidt tot 
een grotere gelijkstroomcomponent in de kortsluitstroom waar de 
schakelaars op aangepast moeten worden.
Een gelijkstroomcomponent in de kortsluitstroom betekent dat de 
vermogenschakelaar de kortsluitstroom moeilijker kan onderbreken. 
Normaal gaat men uit van een DC tijdconstante van 45 milliseconden 
(ruim twee 50 Hz perioden), in het geval van Eemshaven-Oudeschip is 
de tijdsconstante 110 msec (vijfenhalve perioden). Na bestudering van 
verschillende opties heeft TenneT ervoor gekozen om in overleg met 
fabrikant ABB de 420 KV, 63 kA openluchtschakelaars te modificeren. 
De aanpassing bestond eruit dat de schakelaar door een intensievere 
koeling van de vlamboog en een sterkere veeraandrijving geschikt 
gemaakt is voor de langere tijdsconstante. 
Kanters is tevreden over de aanpassing: “Het is zowel qua techniek 
als kosten een optimale oplossing die we ook in andere stations met 
hoge DC-tijdconstanten zullen overwegen.”

Waar het transportnet van TenneT ophoudt, daar beginnen de 
distributienetten van Stedin, Alliander en Enexis – de netbeheerders 
die in 1999 ontsproten zijn aan de energiebedrijven Eneco, Nuon 
respectievelijk Essent. De afsplitsing van energieproducenten en 
netbeheerders vond vijf jaar later plaats, in 2004. Vanaf dat jaar was 
er een scheiding in verantwoordelijkheden, technisch en financieel, 
tussen de netbeheerders enerzijds en de leveranciers en producenten 
anderzijds.

50 kV olieschakel materieel.

Eemshaven-Oudeschip.
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Ir. Auke Wiersma, in 1972 afgestudeerd aan de TU Delft in elektrische 
energietechniek, was voor zijn pensioen in juni 2012 senior consul-
tant bij Stedin in Utrecht – de vestigingsplaats van Coq. Het is dus 
niet verwonderlijk dat juist daar nog veel Coq-schakelaars te vinden 
zijn, met name in de 50kV en ook vrij veel in de 10kV. In totaal be-
heert Stedin hier naar schatting 80 schakelaars voor 150 kV; 150- 200 
schakelaars voor 50 kV en 1000 schakelaars  voor 10 kV. 
“Een faalkans van 0 bestaat niet”, weet Wiersma. Ondanks alle 
voorzorg in ontwerp, toelatingstests, fabricage en onderhoud kan het 
gebeuren dat een schakelaar faalt. Zelf herinnert hij zich een 10 kV 
schakelaar die bij een revisie te laat reageerde. Een schakelaar hoort 
onmiddellijk na een commando af te schakelen, maar deze deed niks. 
Pas toen de monteurs er naartoe liepen, klonk er een halve minuut 
later KLIK! “Kennelijk had de fabrikant bij het onderhoud verkeerd 
vet gebruikt waardoor de smering in de aandrijving stroperig was 
geworden. Dat kan natuurlijk niet; in een halve minuut kan er veel 
gebeuren.”
In de praktijk is het elektriciteitsnet ‘gestaffeld’ beveiligd. Voor iedere 
schakelaar is er een back-up verderop in het systeem. “Een schakelaar 
krijgt enkele tientallen milliseconden de tijd om te reageren”, vertelt 
Wiersma. “Als er na 100 milliseconde nog niets gebeurd is, gaat een 
schakelaar één niveau hoger uit. En als die het niet doet, nog een 
niveau hoger. Maar dan zit er wel een groot gebied in het donker. Dat 
is allemaal automatische geregeld.” Na een slok koffie vat hij samen: 
“In het algemeen geldt: hoe beter alles werkt, hoe selectiever wordt 
uitgeschakeld.” 
In de zomer van 2012 werd Wiersma’s stelling geïllustreerd door een 
gigantische black-out in India waar op twee opeenvolgende dagen 
(30 en 31 juli) de noordelijke helft van het land zonder stroom kwam 
te zitten. Het leven van 620 miljoen mensen raakte erdoor ontregeld. 
Het land zelf liep een flinke reputatieschade op als opkomende eco-
nomische supermacht.
Gevraagd naar sporen van Coq in de provincie haalt Wiersma meteen 
de 50 kV installatie in Veenendaal aan. De oliegevulde schakelinstal-
latie kon naar schatting 3.000 ampère afschakelen en stond er vanaf 
1935 tot 1953. Een verbeterde versie ervan (50 kV eenfasig omhuld, 
druklucht gevuld) stond vanaf de jaren ’50 in Soest en in Krimpen 
aan den IJssel. (De overtreffende trap hiervan was de 150 kV uitvoe-
ring voor de PLEM in Lutterade die in 1958 in werking werd gesteld). 
De laatste Coq 50 kV-schakelaars van het driefasig omhulde type, 
die vanaf 1965 tot aan 1985 geproduceerd werden, staan in een groot 
aantal stations in Utrecht waaronder Doorn en Maarsenbroek. “Hidde 
Nijland, die in 1962 is gestorven, heeft er zelf nog aan getekend”, weet 
Wiersma. 
Vanaf circa 1985 stapt Coq voor hoogspanning over van oliegevulde 
en drukluchtschakelaars naar SF6-geïsoleerd. Een voorbeeld hiervan 
is de 50 kV SF6-geïsoleerde schakelaarinstallatie van het type L-Sep in 
het 150 kV-station Soest 2. 

Voor middenspanning worden oliegevulde schakelaars tot begin 
jaren ’80 geleverd. Als voorbeeld noemt Wiersma de middenspan-
ningsinstallatie in Bilthoven uit 1965. De compacte blauwe kastjes 
daar zijn nog steeds in gebruik. Later, vanaf begin jaren ’80, werden 
vacuümschakelaars de standaard voor middenspanning. Toch zijn 
ook die niet ideaal. Wiersma: “Vacuüm isoleert gewoon te goed.  
De onderbreking van de stroom is zeer plotseling en daarom vaak 
niet op de stroomnuldoorgang. Door inductie kunnen dan in het  
net rare overspanningen optreden met het risico dat elders de isolatie 
doorslaat.” Dat is één van de redenen waarom netbeheerders  
aarzelen om vacuümschakelaars  voor hoogspanning in te zetten. 
In Utrecht en elders zijn dus nog steeds schakelaars van Coq in 
gebruik, inclusief een enkel type waaraan Hidde Nijland zelf nog 
heeft meegewerkt. Maar de techniek van de oliegevulde schakelaars, 
waar Coq zo bekend om was, is voorgoed achterhaald (en vanaf 1985 
wettelijk verboden).
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50 kV schakelstation Soest.
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Ton Dalmeijer, directeur bij transformatorhuisjesbouwer Alfen in 
Almere, kan niet treuren om het afscheid van de oliegevulde schake-
laar. Hij werkte vanaf 1978 tot aan 2002 als technisch verkoper bij Coq 
in Utrecht en daarna bij Holec in Amersfoort en Hengelo. Dalmeijer 
hield al niet zo van die oliegevulde schakelaars (‘na het onderhoud 
droop zo’n man van de olie’). Maar na de geplofte schakelaar bij een 
sluis in Friesland had hij het er helemaal mee gehad. De sluiswachter 
had de gewoonte om de boel in de beste nautische traditie dagelijks 
met een flinke plens water schoon te houden. Zo ook de kast van de 
schakelaar, waar onderin een klein maar groeiend laagje water post-
vatte. En op een kwade dag veroorzaakte dat natuurlijk een kortslui-
ting, gevolgd door een explosie. 
Dalmeijer beschouwt zich nu, samen met business development 
manager ir. Evert Raaijen, als afnemers van schakelaars (voor  
middenspanning), en niet meer als producent. 
Alfen produceert verbindingen tussen lokale opwekkers en het 
distributienet. Dalmeijer: “Vroeger heette dat ‘transformatorhuisjes’ 
en gaf het energiebedrijf de specificaties op. Nu doen we de complete 
levering voor wat een klant nodig heeft voor de aansluiting.” Evert 
Raaijen is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de vermogens-
elektronica, een specialisme dat hij voorheen uitoefende in de  
vorm van zijn eigen bedrijf Exendis uit Ede. Dalmeijer zegt: “Bedrijfs-
activiteiten van Alfen zijn het faciliteren van duurzame energie en 
verzwaring van het net.”
Flexibilisering van het elektriciteitsnet stelt andere eisen aan de ver-
mogenschakelaars. Dat ondervond Alfen bij de aansluiting van tuin-
ders met eigen elektriciteitopwekking (meestal een wkk-installatie). 
“Een tuinder verdient niet alleen met opwekking van elektriciteit, 

maar ook – en steeds meer – met elektriciteitspeculatie”,  
aldus Dalmeijer. “Elektriciteit verdient soms meer dan het gewas.”
Partijen handelen in de beschikbaarheid van elektriciteit op basis van 
de APX index. Met de in- en verkoop van elektriciteit valt vaak meer 
te verdienen dan met de opwekking ervan, maar je moet er eigen 
opwekking voor achter de hand hebben om te leveren in geval dat 
niemand anders dat gunstig kan. Die levendige handel in elektriciteit 
is ontstaan sinds de splitsing van energiebedrijven en de invoering 
van een vrije energiemarkt. 
Het gevolg is wel dat de middenspanningschakelaars zeven tot acht 
keer per dag aan- en afschakelen. En de standaardschakelaar is daar 
niet op gebouwd. De oplossing waar Alfen voor heeft gekozen is een 
Oekraïense vacuümschakelaar die volgens opgave wel 80.000 keer 
schakelt en daar heel weinig energie voor nodig heeft. De vacuüm-
buizen ‘doen het vuile werk’ voor de generator-netkoppeling. Uiter-
aard moet de generator eerst met het net gesynchroniseerd worden. 
Het inschakelen gebeurt volautomatisch doordat  de vacuümbuizen 
een elektromagnetische aandrijving hebben. Voor middenspanning 
lijkt de vacuümbuis voorlopig de ideale schakelaar. 
Laagspanning schakelt Alfen het liefst met ‘een blokje elektronica’ 
gebaseerd op IGBT’s (insulated gate bipolar transistors). Het voordeel 
van zulke elektronica is dat het een 50-hertz net koppelt aan gelijk-
spanning (voor accu’s of zonnepanelen) of aan hogere frequenties 
(waarbij transformatoren veel lichter en kleiner uitgevoerd kunnen 
worden). In eilandnetten (kleine  elektriciteitsnetwerken die  
gedurende bepaalde tijd zelfstandig kunnen functioneren) komen 
zulke combinaties van stroomsoorten en ook omkering van stroom-
richtingen veelvuldig voor. 
Raaijen noemt als voorbeeld het Intelligent Distribution Station (IDS) 
dat Alfen voor de Kasteelwijk in Apeldoorn heeft gebouwd, een wijk 
waar veel huizen voorzien zijn van micro-wkk’s (stroomproducerende 
verwarmingsketels). Apparatuur van Exendis houdt de spannings-
kwaliteit van het lokale net in de gaten en stuurt een Energy Storage 
Inverter (ESI) aan die verbonden is met een kelder vol accubatterijen. 
Daarmee kan het lokale netwerk een stroomstoring van 90 seconden 
overbruggen. Het systeem is uitvoerig getest door het Flex Power 
Grid laboratorium van DNV KEMA.

Resumerend: de flexibilisering zet netbeheerders aan tot verande-
ringen in het elektriciteitsnet. Dat geldt voor het transportnetwerk, 
het distributienet en de eilandnetten. Het laatste hoofdstuk somt de 
veranderingen in schakeltechniek op zoals voorzien door de geïnter-
viewden.
 

ir. Evert Raaijen.
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Volgens René Smeets (DNV KEMA) is de schakelaarwereld heel 
overzichtelijk geworden: SF6 voor hoogspanning en vacuüm voor 
middenspanning. Dat mag gelden voor de schakelaars die nu bij DNV 
KEMA ter beproeving worden aangeboden, maar het is niet het eind-
punt van de ontwikkeling. Want net als destijds het geval was met de 
synthetische olie voor de schakelaars, kleven er ook aan het gebruik 
van SF6-gas ernstige milieubezwaren. Prof. Lou van der Sluis (hoog-
leraar elektriciteitsvoorziening aan de TU Delft en voorzitter van de 
Hidde Nijland Stichting) merkt op: “Elke keer dat men dacht de ideale 
isolator gevonden te hebben, doken er naderhand problemen op. 
Onbrandbare synthetische transformatorolie bleek PCB’s te bevatten 
die teruggevonden werden tot in het vet van zeehondjes en walvis-
sen, en nu is het met SF6 al niet veel anders. Het is werkelijk een 
ideaal blusgas en het heeft schakelaars een stuk compacter gemaakt, 
maar het heeft een sterk broeikaseffect.” De groeiende aandacht 
voor broeikasgassen zet druk op de ontwikkeling van alternatieven 
voor SF6-schakelaars.
Naast milieubezwaren zetten ook de groei van de capaciteit en de 
toenemende flexibilisering van het net aan tot verdere ontwikkeling 
van schakelaars.

Sterker
Jos Kanters (TenneT) ziet toename van de kortsluitstromen als de 
belangrijkste uitdaging voor de komende tijd. Hij voorziet een forse 
toename in het elektriciteitstransport. Dat is deels het gevolg van 
een groeiende elektriciteitsproductie die in de buurt van zeehavens 
geconcentreerd wordt. 

Dat zijn, door de makkelijke aanvoer van brandstof en de ruime 
toegang tot koelwater, geliefde locaties voor kolen- en gascentrales. 
Daarnaast nemen transporten ook toe als gevolg van de liberalisering 
van de elektriciteitsmarkt, merkt Kanters. 
Als gevolg van die uitbreidingen zijn drie nieuwe 380 kV verbindin-
gen gepland en in verschillende stadia van aanleg: in het zuiden van 
Borssele naar Tilburg (project Zuid-West 380); in het westen vanaf de 
Maasvlakte via Bleiswijk naar Beverwijk (project Randstad 380) en in 
het noorden komt een nieuwe 380 KV verbinding van Diemen tot Ens 
(Friesland). Kanters verwacht op invoerpunten met een grote con-
centratie aan opwekkers vergelijkbare problemen als in het knoop-
punt Eemshaven-Oudeschip. De grote DC-component daar noopte 
tot aanpassing van de ABB vermogenschakelaars voor een grotere 
tijdsconstante (110 in plaats van 45 ms). 
Daarnaast ziet hij uit naar apparatuur die de kortsluitstroom kan 
beperken. Dat kan door een impedantie in serie te plaatsen met een 
verbinding of in het koppelveld van een station. Het Randstad 380 
project maakt gebruik van zulke seriespoelen. TenneT heeft gekozen 
voor een driefasen oliegevulde uitvoering die 4.000 ampère voert. De 
kortsluitstroom is 63 kA (gedurende 1 seconde).
Een ander type kortsluitstroombegrenzer is nog in ontwikkeling: de 
supergeleidende stroombegrenzer. Bij TenneT deed ir. Sander Franke 
er zijn afstudeeronderzoek bij de TU Delft naar. Siemens werkt aan 
een Super Conducting Fault Current Limiter of  SCFCL. Het principe 
ervan is eenvoudig, maar de praktijk weerbarstig. Zodra de stroom 
een bepaalde limiet overstijgt warmt de supergeleider teveel op 
waardoor de supergeleiding wegvalt en de stroom beperkt wordt. 
Tot zover de theorie. In praktijk blijkt het lastig om een materiaal te 

Vijftig jaar na de dood van dr. ir. H.A. Hidde Nijland is de ontwikkeling van het ‘Schakelend 

element’ nog niet voltooid. Door tussentijdse ontwikkeling van zowel de SF6-geïsoleerde 

schakelsystemen (ook wel GIS of Gas Insulated Switchgear genoemd) in de jaren ’60 als de 

vacuümschakelaar twintig jaar later, is de huidige standaard voor schakelaars onvergelijkbaar 

met de hoogtijdagen van de oliegeïsoleerde schakelaars waarmee Coq groot is geworden. 

Overschakelen
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ontwikkelen dat bij de relatief hoge temperatuur van ongeveer minus 
200 graden Celsius (het kookpunt van stikstof) de hoge spanningen 
en stromen aankan. Hoewel werkende prototypes bestaan, verwacht 
Kanters dat de marktintroductie van supergeleidende stroombegren-
zers nog vijf tot tien jaar op zich zal laten wachten. 
Een andere trend die Kanters binnen het eigen bedrijf ontwaart is de 
terugkerende belangstelling voor gesloten schakelsystemen. De net-
beheerder heeft een voorkeur voor openlucht schakelstations vanwe-
ge de uitwisselbaarheid van componenten. Maar vooral dichtbij zee 

(Maasvlakte, Eemshaven) vervuilt een schakelpark snel, hetgeen de 
kans op storingen vergroot. Kanters zegt daarover: “Gesloten schake-
laars zijn betrouwbaarder op kustlocaties omdat ze minder gevoelig 
zijn voor atmosferische vervuiling en aanslag op de isolatoren.” Van-
daar dat de voorkeur van TenneT tegenwoordig uitgaat naar ‘hybride 
parken’ (niet te verwarren met hybride schakelaars, waarover later 
meer): open stations met een gesloten schakelinstallatie. In Bleiswijk 
heeft TenneT in 2011 het eerste hybride 308 kV-station gebouwd.
Die stap draagt een zekere ironie in zich omdat TenneT nog in 2000 
het gesloten schakelsysteem van Coq (380 kV BISEP uit 1974) op de 
Maasvlakte buiten gebruik heeft gesteld en nu kennelijk toch terug-
verlangt naar een gesloten schakelinstallatie.

HV-vacuüm
Een andere ontwikkeling is de zoektocht naar een alternatief voor 
SF6-gevulde schakelaars. In de begintijd werd daar tamelijk onbekom-
merd mee omgesprongen. “Als een installatie niet helemaal dicht 
was, dan stonden er gasflessen naast om de druk hoog te houden”, 
herinnert Coq-veteraan IJsbrand Ponsioen zich. “Overal lekte wel wat 
uit. Die eerste generatie SF6 installaties was nooit echt potdicht. De 
TRISEP was al een heel stuk beter.” Dat lijkt onbezonnenheid van de 
jaren ’70, maar nog steeds is 80 procent van de kleine storingen bij 
TenneT het gevolg van SF6-lekkages. 
Maar dat lekkende gas blijkt het sterkste broeikasgas ooit: het heeft 
een 24.000 keer sterker effect dan CO2 op een termijn van 100 jaar (en 
34.000 keer op een termijn van 500 jaar).  Daarom zijn Nederlandse 
netbeheerders gebonden aan een maximum verlies van 0,1 procent 
per jaar. Australië heeft een andere manier bedacht om beheerders 
zuinig te maken op SF6: een stevige broeikasgasbelasting maakt het 
spul in één klap 50 maal duurder (500.000 euro op een kostprijs van 
10.000 euro per ton; een driefasen 380 kV schakelaar bevat ongeveer 
2 ton ervan).  “Dat is de trend”, vat Smeets samen. “Technisch zijn 
we tevreden met SF6; het werkt goed voor de hoogste spanningen en 
de grootste vermogens. Maar vanwege het milieu is het onwenselijk.”
Vandaar divers lopend onderzoek naar minder belastende alterna-
tieven zoals een mengsel van SF6 met stikstof, kooldioxide en/of 
koolstoftetrafluoride (CF4) – gassen die niet vloeibaar mogen worden 
tot minus 50 graden Celsius, niet giftig zijn, chemisch stabiel en 
bestand tegen elektrische ontladingen. Een 20/80 mengsel zou vijf 
keer minder erg zijn voor het milieu (maar nog altijd vijfduizend keer 
erger dan een gelijke hoeveelheid CO2).
Een drastischer alternatief zou een vacuümschakelaar zijn die 
geschikt is voor hoogspanning (38 kV en hoger). Volgens Martin 
Binnendijk, technisch directeur bij Eaton in Hengelo, is er geen 
principieel struikelblok voor de toepassing van vacuümschakelaars 
bij hoogspanning. Er bestaan producten tot 72,5 kV, vertelt hij, en 
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Feda
(Noorwegen)

Selfkant

Gronau

Diele

Van Eyck

Zandvliet

Isle of Grain

GRONINGEN

Assen

Leeuwarden

Den Helder

Alkmaar

Hoorn

Emmen

Almelo

Hengelo

ENSCHEDE

Apeldoorn

Harderwijk

Lelystad

AMERSFOORT

Almere-Stad

AMSTERDAM

UTRECHT

Hilversum

Amstelveen

Purmerend

HAARLEM

Velsen

LEIDEN

ZOETERMEER

ROTTERDAM

Vlaardingen

DEN HAAG

DORDRECHT

Spijkenisse

Gouda Nieuwegein

Veenendaal

´s-HERTOGENBOSCH

Oss

NIJMEGEN

ARNHEM

EINDHOVEN

Helmond

TILBURG

BREDA

Roosendaal

Kerkrade

Ede

Weert

Venlo

Hoogeveen

Zwolle

Deventer

MAASTRICHT

Heerlen

Alphen a/d Rijn

Delft

Waddinxveen

Oss

Haps

Ens

Ede

Soest

Norg

Beek

Born

Best

Uden

Goor

Olst

Ulft

Tiel

Dale

Cuyk

Elst

Arkel

Budel

Erica

Meeden

Merum

Horst

Breda 

Etten

Eerde

Raalte

Gouda
Delft 

Sneek

Botlek

Diemen

Pampus
Almere

Limmel

Hapert

Venray

Helden

Kelpen

Gennep

Velsen

Corus 
Zeestraat

Corus 
HVS23

Corus 
HVS20

Losser

Kampen

Meppel

Beilen

Zwolle 

Leiden

Bergum

Renkum Arnhem

Druten

Lochem

Hattem

Dokkum

Lemmer

Boxmeer

Harculo

Dronten

Kubbetocht

Rilland

Belfeld

Blerick

Boekend

Rijssen

Veendam

Weiwerd

Ommoord

Hengelo

Eerbeek

Borculo

Zutphen

Wolvega

Vaassen

Rauwerd

Oudeland

Borssele

Ouderijn

Pechiney

Beersdal 

Eibergen

Westwoud

Oterleek

Oostburg

Treebeek

Roermond

Buggenum

Oosteind

Moerdijk

Waalwijk

Marsdijk

Veenoord

Voorburg

Rijswijk

Oostzaan

Lelystad

Zeewolde

Herbayum

Langerak

Zevenaar

Drachten

Woudhuis

Nijmegen

Theemsweg

Europoort

Zorgvlied

Nieuwe Meer

Heerenveen

Breukelen

Terneuzen

Hydro Agri Sluiskil

Westdorp

Lutterade

Maalbroek

Maarheeze

Biesbosch

Oldenzaal

Tubbergen

Nijverdal

Emmeloord

Steenwijk

Hoogeveen

Coevorden

Westerlee

Louwsmeer

Eindhoven

Dodewaard 

Bleiswijk

Harselaar

Zaltbommel

Marnezijl

Gorredijk

Teersdijk
Philips

Amstelveen

Luttel-
geest

Driebergen
Nieuwegein

AKZO

Grijpskerk

Bunschoten

Vlissingen

Middelburg

Kruiningen

Maasvlakte

Schoonbron

Maasbracht

Nederweert

Roosendaal 

Vijfhuizen

Waarderpolder

Vollenhove

Vroomshoop

Zwartsluis

Hardenberg

Bargermeer

Kropswolde
Winschoten

Sassenheim

Zuiderveld

Harderwijk

Kattenberg

Leeuwarden

Watergraafsmeer

Wijdewormer

´s Graveland

Terwinselen

Princenhage

Woensdrecht

Haaksbergen

Ommen Dante

Dedemsvaart

Stadskanaal

Winterswijk

Oosterwolde

Gerbrandyweg

WKC Moerdijk

Wijster GAVI

Klazienaveen

Goes de Poel

Zuid 

West

Zuid

Aarle Rixtel

Winsum Ranum

Vier-
verlaten

Alblasserdam

Urenco

Anna Paulowna

Dordrecht Zuid

Vondelingenweg

Haarlemmermeer Tusveld

Zuid

West

Bergen op Zoom

Eemshaven Oost

Ommen Vilsteren

Noord

Hunze

Geertruidenberg

Alphen a/d Rijn

De Vaart

Delfzijl Delesto

Hemweg

Weideweg

Frankhuis

Weerdingen

Crayestein

Scheemda de Eeker
Menterwolde 
Spitsbergen

Mosterdpot

Platvoet

Markerkant

Lage Weide

Slochteren Paauwen

Krimpen a/d IJssel

Coevorden Europark

Deventer Bergweide

Heekstraat

Marssteden

Weteringkade

Slochteren Kooipolder

 
West

Vechtstraat

Gasselte Kraanlanden

Slochteren Overschild

Slochteren Dellerweerden

Delfzijl Schaapbulten

Musselkanaal Zandberg

Musselkanaal 
Dobbestroom

Bloemsingel

Wesselerbrink

Hoogte Kadijk

Marconistraat

Wageningselaan

't Goeie Spoor

Noordoostpolder 
Voorsterweg

Ens

Meeden Meeden

Diemen

Bergum

Boxmeer

´s Gravenhage

Borssele

Lelystad

Merseyweg

Geervliet

Beverwijk

Breukelen

Hessenweg

Eemshaven

Venserweg

Zeyerveen Zeyerveen

Oudehaske

Eemshaven

Beverwijk

Apeldoorn

Louwsmeer

Oudehaske

Dodewaard

Graetheide

Weertheide

Zoetermeer

Maasvlakte

Maasbracht

Doetinchem

Doetinchem

Robbenplaat

Bijlmer 
Zuid

Oele

Oost

Vierverlaten

            Thermphos
(Hoechst)

Bijlmer Noord

Noord

Schenkenschans

AVI Twence

 
Oost

Salinco

Geertruidenberg

Delfzijl Weiwerd

Hessenweg

Centrum

Zevenbergschenhoek

Slochteren Tjuchem

Willem Anna 
Polder 

Zuidwijk

Krimpen a/d IJssel

Veendam Zuidwending

Boldershoek

Waalhaven

Noord

Noordendijk

Merwedehaven

Scheemda 
Scheemder-

zwaag

Bornholmstraat

Heemskerkstraat

Eemshaven Converterstation

Klap-
rozenweg

Papaverweg

Ypenburg

Wateringen

De Lier

Simonshaven

Eemshaven Oudeschip

Huskensweg

ArnhemArnhem

Diemen

450 kV 380 kV 220 kV 150 kV 110 kV

450 kV 380 kV 220 kV 150 kV 110 kV

Gronau

naam van het station
name of the substation

schakel- en/of transformatorstation
switching- and/or transforming substation

in aanbouw of geprojecteerd schakel- en/of transformatorstation
under contruction or planned switching- and/or transforming substation

verbinding
line

verbinding in aanbouw of geprojecteerd
line under construction or planned

grensoverschrijdende verbinding
cross border line

Hoogspanningsstations
High voltage substations

Hoogspanningsverbindingen
High voltage lines

BREDA

productie-eenheid of centrale met een vermogen tussen 5 en 60 MWe
unit of power station with a capacity between 5 and 60 MWe

productie-eenheid of centrale met een vermogen tussen 60 en 250 MWe
unit of power station with a capacity between 60 and 250 MWe

productie-eenheid of centrale met een vermogen groter dan 250 MWe
unit of power station with a capacity higher than 250 MWe

gemeentenaam
name of municipality

Centrales
Powerstations
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in Japan werkt men aan een 145 kV exemplaar. “De spanning loopt 
langzaam omhoog”, constateert hij.  Zijn collega Gerard Schoonen-
berg vertelt over de hordes die daarvoor genomen moeten worden. 
De contactafstand is bij vacuümschakelaars vaak minder dan een 
centimeter, vertelt hij. Voor hogere spanningen moet die afstand 
groter. “De simpelheid van het ontwerp gaat er dan een beetje van 
af.” De spanningsvastheid wordt beter naarmate het oppervlak van 
de contacten beter vlak en schoon is. Een manier om dat te bereiken 
is om ‘de puntjes er even mooi af te branden’ door tot acht maal de 
maximale spanning op de buis te zetten. ‘Conditioneren’ heet dat. 
Ook de grotere kortsluitstroom vraagt om aandacht. Tot een bepaal-
de stroomsterkte is de vlamboog tussen de (geopende) contacten 
diffuus van karakter. De vlamboog bestaat dan uit kleine boogjes van 
30 tot 100 ampère elk. Eaton weet met pakketjes hoefijzervormige 
metalen plaatjes de stroom lang mooi diffuus te houden. Maar vanaf 
ongeveer 50 kA werkt die methode niet goed meer en contraheren 
de diffuse stroompjes zich tot een groot wervelend geheel. Dan zijn 
speciale rondlopende vingerachtige vormen nodig die een radiaal 
magneetveld opwekken dat de vlamboog afbuigt. De Amerikaanse 

tak van Eaton, het vroegere Westinghouse, doet onderzoek naar deze 
‘rotating arc’ techniek met als doel de kortsluitstroom van vacuüm-
buizen te vergroten. De huidige limiet (2012) staat op een kortsluit-
waarde van 80 kA.
Een ander mogelijk probleem met vacuümschakelaars voor hoog-
spanning is het ontstaan van röntgenstraling. Met de tegenwoordig 
toegepaste materialen is vanaf ongeveer 36 kV röntgenstraling te 
verwachten. Het IEC is zich van het effect bewust en wil de meting 
van stralingssterkte als onderdeel van de typetest opnemen. Of 
fabrikanten overwegen om hun vacuümbuizen van loden mantels te 
voorzien, kon niemand vertellen.

Gelijkstroom
Gelijkstroom is in opkomst, zegt Erik de Jong van het Flex Power Grid 
lab van DNV KEMA. Evert Raaijen (Alfen) en Gerard Schoonenberg 
(Eaton Corp.) en Jos Kanters (TenneT) zien diezelfde trend. De één 
bij opslag in eilandnetten, de ander bij HV-verbindingen over lange 
afstand.
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32

De Jong: “Voor de aankoppeling van duurzame bronnen en opslag 
heb je te maken met een gelijkstroomcomponent in je net. Nood-
stroomsystemen, of Uninterrupted Power Supplies (UPS),  zijn 
met vermogenselektronica aan opslagsystemen gekoppeld. In de 
toekomst zul je steeds meer een geruisloze overschakeling zien van 
gelijk- naar wisselstroom en andersom. Dat vraagt om dure instal-
laties, maar het is de enige manier om energie uit te wisselen tussen 
asynchrone netten.”

De eerste voorbeelden zijn er al, en ze zullen toenemen naarmate 
het Europese elektriciteitsnet meer lange verbindingen krijgt omdat 
gelijkstroom voordeliger is voor langere afstanden (onderwater vanaf 
50 km en via hoogspanningsmasten vanaf zo’n 700 km). Voordeel 
van de dure omvormstations is de grote mate van controle over de 
grootte en de richting van de vermogensstroom. Dat betekent een 
grotere stabiliteit voor het transmissienetwerk.  

Nadeel van gelijkstroom is dat klassieke vermogenschakelaars de 
verbinding niet kunnen verbreken. Pas als op de een of andere manier 
(door parallelschakeling van een resonantiekring of een stuk vermo-
genselektronica) een nuldoorgang in de stroom geforceerd wordt, is 
het mogelijk de stroom te onderbreken. Zulke zogenaamde hybride 
schakelaars (AC schakelaar met elektronica geschikt gemaakt voor 
DC toepassing) zijn momenteel nog het onderwerp van academische 
studie en industrieel onderzoek.

Smartgrid
Sinds de introductie van de vacuümschakelaar voor de middenspan-
ning, wint die gestaag veld; in 1980 bestond 20 procent van de mid-
denspanningschakelaars uit vacuümschakelaars; in 1990 was dat de 
helft en in 2010 werkt driekwart met vacuümbuizen. Applicatiebouwers 
bij Alfen en Eaton zien dat schakelaars die niet te automatiseren zijn 
terrein verliezen. Dat geldt zelfs voor de trouwe Magnefix die bij onder 
andere Enexis en Stedin uit de gratie gevallen is. “Elke standaard Mag-
nefix die nu het net in gaat, moet er over tien of vijftien jaar uit omdat 
je er niks mee kunt”, zegt Ton Dalmeijer, directeur bij Alfen. (Inmiddels 
heeft Eaton een op afstand bedienbare Magnefix Plus ontwikkeld).
Binnendijk zegt: “De schakelaars zelf veranderen niet, maar het 
randgebeuren wel.” Een voorbeeld daarvan is de door Eaton ont-
wikkelde ‘remote terminal unit’ die als interface fungeert tussen 
schakelsysteem en buitenwereld. De unit communiceert en schakelt 
volautomatisch met zonnepanelen, micro-wkk en accu’s. “Daar zit 
veel dynamiek in. Zulke systemen zijn veel uitgebreider dan vroeger. 
Het moet nu allemaal smartgrid-ready zijn.”

Laadpaal >
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Er zijn in principe drie soorten schakelaars. De lastschakelaar wordt gebruikt om een normaal  
belast net in- of uit te schakelen. De vermogenschakelaar  is bedoeld voor het schakelen van de  
zeer grote stromen die voorkomen bij een kortsluiting of overbelasting. Vaak worden last- en  
vermogenschakelaar gecombineerd. Met de scheidingsschakelaar (scheider) wordt een net fysiek 
losgekop peld. Omdat deze alleen onbelaste netten kan schakelen mag hij volgens 1010 echter niet 
eens schakelaar heten…

Probleem bij het schakelen is dat elektrische stroom zich ‘verzet’ (wet van behoud van flux) tegen  
onderbreking. Bij het verbreken van een contact worden door het spanningsverschil in de ruimte  
tussen bei de contacten ionen en elektronen gevormd, die stroom geleiden in de vorm van een licht-
boog. Als de afstand tussen beide contacten groot genoeg wordt, dooft de lichtboog. Deze afstand 
hangt af van het medium (diëlektricum) waarin wordt geschakeld. Elk medium heeft een zekere 
doorslagspanning. In de vroegste schakelaars was het schakelmedium eenvoudig lucht.

Hiervan is de messchakelaar een voorbeeld. Het handvat is met een veer verbonden met het contact. 
Door het openen van het handvat wordt de veer zover gespannen dat het beweegbare contact, dat 
geklemd zit in het vaste contact, met grote snelheid losschiet. De lichtboog die ontstaat wordt 
snel weer verbroken. Dat is tenminste de bedoeling: als de stroom te groot is of de afstand tussen 
de contacten onvoldoende kan een ‘Stehlichtbogen’ ontstaan. Dan mocht je hopen dat elders een 
smeltveiligheid doorbrandde, of je kon proberen de ‘in der Schalter entstandenen Lichtbogen mit  
der Mütze auszuschlagen’.

Vooral in gelijkstroomnetten was schakelen een probleem. Bij wisselstroom gaat de stroom  
immers telkens weer door nul, waarbij de lichtboog blust en alleen moet worden voorkomen  
dat deze herontsteekt.

Schakelend element    50 jaar Dr.  Ir.  H.  A.  Hidde Nij land Stichting

Schakelen
Voor hij met zijn elektriciteitsbedrijf aan Pearl Street kon beginnen moest Edison eerst elk onderdeel  

– van de long-legged Mary-Ann (de dynamo) tot het kleinste fittinkje – zelf ontwikkelen. Zo was het voor  

de distributie essentieel delen van een net te kunnen in- en uitschakelen, in het bijzonder in geval van  

kortsluiting of overbelasting. Eén van Edisons patenten betreft dan ook een vermogenschakelaar (1879),  

al gaf hij in de praktijk de voorkeur aan smeltveiligheden.
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	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18

	 19	 20	 21	 22	 	 24	 25

	 26	 27	 28	 29	 30	 31	 1

	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondagjanuari

1943 – Nikola Tesla overleden in 
New York

1987 – Oprichting Elektriciteits-
Produktiemaatschappij Zuid-

Nederland EPZ

1775 – André-Marie Ampère
geboren in Lyon

1901 – Zénobe Theophile Gramme 
overleden in Parijs

1880 – Edison’s belangrijkste 
gloeilamp-patent (brandt 600 uur)

1930 – Sebastian Ziani Innocenzo 
Adhemar Ziani 

de Ferranti overleden in Zürich

   

1832 – Faraday publiceert het 
tweede deel van zijn 

‘Experimental researches into 
electricity’

1882 – Opening experimentele 
centrale Holborn Viaduct in 

Londen

17o6 – Benjamin Franklin
geboren te Boston

2001 – Phase to Phase opgericht 
in Barneveld

1869 – Michail Doliwo-Dobrowolski 
geboren in Gatsjina

1950 – Laatste particuliere elek-
triciteitsbedrijf ‘Twentsch Centraal 

Station’ verkocht aan provincie 
Overijssel.

1903 – Elektrocutie ‘Topsy the 
Elephant’ in Coney Island

1

2

3

4

5

Schakelen

Voor	hij	met	zijn	elektriciteitsbedrijf	aan	
Pearl	Street	kon	beginnen	moest	Edison	
eerst	elk	onderdeel	–	van	de	Long	Legged	
Mary	(de	dynamo)	tot	het	kleinste	fittinkje	
–	zelf	ontwikkelen.	Zo	was	het	voor	de	
distributie	essentieel	delen	van	een	net	te	
kunnen	in-	en	uitschakelen,	met	name	in	
geval	van	kortsluiting	of	overbelasting.	Eén	
van	Edisons	patenten	betreft	dan	ook	een	
circuit breaker	(1879),	al	gaf	hij	in	de	prak-
tijk	de	voorkeur	aan	smeltveiligheden.

Er	zijn	in	principe	drie	soorten	schakelaars.	
De	lastschakelaar	wordt	gebruikt	om	een	
normaal	belast	net	in-	of	uit	te	schakelen.	
De	vermogensschakelaar (circuit	breaker)	
is	bedoeld	voor	het	schakelen	van	de	zeer	
grote	stromen	die	voorkomen	bij	een	kort-
sluiting	of	overbelasting.	Vaak	worden	last-	
en	vermogensschakelaar	gecombineerd.	
Met	de	scheidingsschakelaar	wordt	een	net	
fysiek	losgekoppeld.	Omdat	de	laatste	
alleen	onbelaste	netten	kan	schakelen	
mag	hij	volgens	nen	1010	echter	niet	eens	
schakelaar	heten…

Probleem	bij	het	schakelen	is	dat	elektri-
sche	stroom	zich	‘verzet’	(Wet	van	Lenz)	
tegen	onderbreking.	Bij	het	verbreken	van	
een	contact	worden	door	het	spanningsver-
schil	in	de	ruimte	tussen	beide	contacten	
ionen	gevormd,	die	deze	stroom	geleiden	
in	de	vorm	van	een	lichtboog.	Als	de	af-
stand	tussen	beide	contacten	groot	genoeg	
wordt,	dooft	de	lichtboog.	Deze	afstand	
hangt	af	van	het	medium	(diëlektricum)	
waarin	wordt	geschakeld.	Elk	medium	
heeft	een	zekere	doorslagspanning.	In	de	
vroegste	schakelaars	was	het	schakelme-
dium	simpelweg	lucht.

Hiervan	is	de	messchakelaar	een	voor-
beeld.	Het	handvat	is	met	een	veer	verbon-
den	met	het	contact.	Door	het	openen	van	
het	handvat	wordt	de	veer	zover	gespan-
nen	dat	het	losse	contact,	dat	geklemd	zit	
in	het	vaste	contact,	met	grote	snelheid	
losschiet.	De	lichtboog	die	ontstaat	wordt	
snel	weer	verbroken.	Dat	is	tenminste	de	
bedoeling:	wanneer	de	stroom	te	groot	is	
of	de	afstand	tussen	de	contacten	onvol-
doende	kan	een	‘Stehlichtbogen’	ontstaan.	
In	zo’n	geval	moest	je	hopen	dat	elders	
een	smeltveiligheid	doorbrandde,	of	je	kon	
proberen	de	‘in der Schalter entstandenen 
Lichtbogen mit der Mütze auszuschlagen’.

Vooral	in	gelijkstroomnetten	was	schakelen	
een	probleem.	Bij	wisselstroom	gaat	de	
stroom	immers	telkens	weer	door	nul,	
waarbij	de	lichtboog	blust	en	alleen	moet	
worden	voorkomen	dat	deze	herontsteekt.
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Meestal gebeurde dit in schakelkasten achter fraai versierde marmeren of gietijzeren, maar 
soms ook houten, wanden. De laatste gingen bij schakel problemen geregeld in vlammen op. 
Daarom, maar ook vanwege de risico’s voor het personeel, werd er veel energie gestoken in de 
ontwikkeling van veilige en betrouwbare schakelaars.

Ottó Blathy, van de Hongaarse firma Ganz, bouwde in 1886 een centrale in Rome waar werd  
geschakeld in kwik zilver. Een laagje glycerine op het kwik moest het personeel beschermen 
tegen de kwikdampen die bij het schakelen ontstonden.

In 1895 werd in Oberspree in Berlijn, de eerste draaistroomcentrale van Europa, al perslucht 
gebruikt, zowel om een schakelaar te bedienen als om de lichtboog te doven.

Ferranti in Londen patenteerde – ook in 1895 – de eerste schakelaar waarin olie werd gebruikt 
als schakelmedium; de lichtboog ontstond in lucht, maar werd door een secundair contact de 
olie in getrokken om daar te doven.

Een eenvoudige oplossing voor het probleem van de steeds langer wordende lichtboog is de  
constructie van booghoorns, die aan de contacten werden bevestigd. Bij het openen van 
de contacten springt de lichtboog direct over op de hoorns, waarna de lichtboog door de 
Lorentzkracht en door de eigen hitte naar boven loopt en zo lang wordt dat hij vanzelf dooft. 
Booghoorns worden nog steeds veel toegepast, bijvoorbeeld bij de bovenleiding van de  
(Arnhemse) trolleybussen.

Booghoorns
Direct na de opening van Pearl Street werden overal in Amerika en Europa centrales gebouwd.  

Elektriciteitsproductie en distributie werd steeds professioneler. Schakelaars werden in verband  

met de veiligheid van het bedienend personeel steeds vaker afgeschermd. 

38



	 26	 27	 28	 29	 30	 31		 1
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	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 	1

februari 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

1928 – Hendrik Antoon Lorentz 
overleden in Haarlem

1745 – Alessandro Giuseppe Antonio 
Anastasio Volta geboren in Como

1907 – Leo Hendrik Baekeland ver-
krijgt het eerste patent op bakeliet, 
‘The Material of a Thousand Uses’

1837 – Thomas Davenport krijgt 
patent 132 voor zijn motor, het 

eerste patent voor een elektrische 
machine

1847 – Thomas Edison
geboren in Milan, Ohio

1891 – Joseph Slepian geboren 
in Boston

2003 – Holec wordt 
Eaton Holec

1923 – Wilhelm Conrad Röntgen 
overleden in München

1865 – Heinrich Friedrich Emil Lenz 
overleden in Rome

1897 – Galileo Ferraris 
overleden in Turijn

1865 – Walter Boveri geboren in 
Bamberg

1802 – Charles Wheatstone geboren 
in Barnwood

1804 – Heinrich Friedrich Emil Lenz 
geboren in Dorpat

5

6

7

8

9

Booghoorns

Direct	na	de	opening	van	Pearl	Street	
werden	overal	in	Amerika	en	Europa	
centrales	gebouwd.	Elektriciteitsproduc-
tie	en	-distributie	werd	steeds	profes-
sioneler.	Schakelaars	werden	in	verband	
met	de	veiligheid	van	het	bedienend	
personeel	steeds	meer	afgeschermd.	
Vaak	gebeurde	het	in	schakelkasten	
achter	fraai	versierde	marmeren	of	giet-
ijzeren,	maar	zoms	ook	houten	wanden.	
De	laatste	gingen	bij	schakelproblemen	
geregeld	in	vlammen	op.

Daarom,	maar	ook	vanwege	de	risico’s	
voor	het	personeel,	werd	er	veel	energie	
gestoken	in	de	ontwikkeling	van	veilige	
en	betrouwbare	schakelaars.	

Ottó	Blathy	van	de	Hongaarse	firma	
Ganz	bouwde	in	1886	een	centrale	in	
Rome	waar	werd	geschakeld	in	kwik-
zilver.	Een	laagje	glycerine	op	het	kwik	
moest	het	personeel	beschermen	tegen	
de	kwikdampen	die	bij	het	schakelen	
ontstonden.
In	1895	werd	in	Oberspree	in	Berlijn,	
de	eerste	draaistroomcenrale	van	
Europa,	al	perslucht	gebruikt,	zowel	om	
een	schakelaar	te	bedienen	als	om	de	
lichtboog	te	doven.	
Ferranti	in	Londen	patenteerde	–	ook	in	
1895	–	de	eerste	schakelaar	waarin	olie	
werd	gebruikt	als	schakelmedium;	de	
lichtboog	ontstond	in	lucht,	maar	werd	
door	een	secundair	contact	de	olie	in	
getrokken	om	daar	te	doven.

Een	eenvoudige	oplossing	voor	
het	probleem	van	de	steeds	langer	
wordende	lichtboog	was	de	constructie	
van	booghoorns,	die	aan	de	contacten	
werden	bevestigd.	Bij	het	openen	van	
de	contacten	springt	de	lichtboog	direct	
over	op	de	hoorns,	waarna	de	lichtboog	
door	de	Lorentzkracht	en	door	de	
eigen	hitte	naar	boven	loopt	en	zo	lang	
wordt	dat	hij	vanzelf	dooft.	Booghoorns	
worden	nog	steeds	veel	toegepast,	
bijvoorbeeld	bij	de	bovenleiding	van	de	
(Arnhemse)	trolleybussen.
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Een volgende verbetering was het bouwen van een boogbluskamer rond de contacten. In de 
boogbluskamer bevinden zich lamellen, bestaande uit geleidend materiaal. De lichtboog loopt 
door de lamellen heen, waarbij hij wordt verdeeld in een serie korte lichtboogjes, die door de 
lamellen worden gekoeld. Na de nuldoorgang kunnen ze niet meer herontsteken.

De boogbluskamer kon ook worden uitgevoerd in isolerend materiaal. Door de Lorentzkracht 
wordt de licht boog steeds langer. Hij drukt zichtzelf tussen de lamellen en kan zodoende lang 
genoeg worden om te doven. Ook in dit geval wordt de lichtboog door de lamellen gekoeld.  
Om zeer lange lichtbogen te laten doven werden boogbluskamer meters groot.

In 1914 ontwikkelde Doliwo-Dobrowolski een boogbluskamer met een mag netisch veld  
dat de opwaartse beweging van de lichtboog versterkte. Voortbordu rend op zijn patent  
ontwikkelde in 1928 Joseph Slepian voor Westinghouse de deion-schakelaar.

Omdat elke lichtboog inbrandt op de contactpunten raakt de schakelaar bij elke schakeling  
een beetje beschadigd.

Al snel werd naast het hoofdcontact een (eenvoudig te vervangen) afbrandcontact in de  
schakelaar opgenomen.

Het hoofdcontact bleef zodoende intact.

De boogbluskamer zien we tegenwoordig nog in de meterkast terug in de installatieautomaat.

Boogbluskamer
Schakelaars met booghoorns werden ook uitgerust met een soort schoorste nen, waarmee de  

werking kon worden verbeterd. Maar voor binnenshuis schakelen waren de booghoorns toch  

minder geschikt.
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9

10

11

12

13

14

1962 – De ‘kleine’ Holec ontstaat 
uit Heemaf en Smit Slikkerveer

1957 – Frans Provoost 
geboren in Domburg

1827 – Alessandro Giuseppe 
Antonio Anastasio Volta overleden 

in Como

1923 – Johannes Diderik van der 
Waals overleden in Amsterdam

1851 – Hans Christian Ørsted 
overleden in Kopenhagen

1692 – Petrus van Musschenbroek 
geboren in Leiden

1937 – Elihu Thomson overleden 
in Swampscott, Massachusetts

1824 – Gustav Robert Kirchhoff 
geboren in Koningsbergen

1914 – George Westinghouse 
overleden in New York

1915 – Oprichting Provinciale 
Geldersche Elektriciteits-
Maatschappij (PGEM)

1890 – Johann Georg Halske 
overleden in Berlijn

1849 – Charles Francis Brush 
geboren in Euclid Township
1954 – Maarten van Riet

geboren in Vessem

1789 – Georg Simon Ohm geboren 
in Erlangen

1800 – Volta informeert de 
Royal Society over de uitvinding 

van de batterij

1886 – William Stanley jr demon-
streert zijn ‘parallel connected 
transformer’, prototype voor de 

transformator

1912 – Antonio Pacinotti overleden 
in Pisa

1979 – bijna-ongeluk kerncentrale 
Three Mile Island in Harrisburg, 

Pennsylvania

1845 – Wilhelm Conrad Röntgen 
geboren in Remscheid

1969 – Koningin Juliana opent de 
kerncentrale van Dodewaard.

1853 – Elihu Thomson geboren in 
Manchester

1873 – Francesco Zantedeschi 
overleden in Pisa

Boogbluskamer

De	schakelaars	met	booghoorns	werden	
ook	uitgerust	met	een	soort	schoorste-
nen,	waarmee	de	werking	kon	worden	
verbeterd.	Maar	voor	binnenshuis	
schakelen	waren	de	booghoorns	toch	
minder	geschikt.	

Een	volgende	verbetering	was	het	
bouwen	van	een	boogbluskamer	rond	
de	contacten.	In	de	boogbluskamer	
bevinden	zich	lamellen,	bestaande	uit	
geleidend	materiaal.	De	lichtboog	loopt	
door	de	lamellen	heen,	waarbij	hij	wordt	
verdeeld	in	een	serie	korte	lichtboogjes,	
die	door	de	lamellen	worden	gekoeld.	
Na	de	nuldoorgang	kunnen	ze	niet	
meer	herontsteken.

De	boogbluskamer	kon	ook	worden	
uitgevoerd	in	isolerend	materiaal
Door	de	Lorentzkracht	wordt	de	licht-
boog	steeds	langer.	Hij	drukt	zichtzelf	
tussen	de	lamellen	en	kan	zodoende	
lang	genoeg	worden	om	te	doven.	
Ook	in	dit	geval		wordt	de	lichtboog	
door	de	lamellen	gekoeld.	Om	zeer	
lange	lichtbogen	te	laten	doven	werden	
boogbluskamer	meters	groot.

In	1914	ontwikkelde	Doliwo-Dobrowol-
ski	een	boogbluskamer	met	een	mag-
netisch	veld	dat	de	opwaartse	beweging	
van	de	lichtboog	versterkte.	Voortbordu-
rend	op	zijn	patent	ontwikkelde	in	1928	
Joseph	Slepian	voor	Westinghouse	de	
deion-schakelaar.

Omdat	elke	lichtboog	inbrandt	op	de	
contactpunten	raakt	de	schakelaar	bij	
elke	schakeling	een	beetje	beschadigd.
Al	snel	werd	naast	het	hoofdcontact	een	
(eenvoudig	te	vervangen)	afbrandcon-
tact	in	de	schakelaar	opgenomen.
Het	hoofdcontact	bleef	zodoende	intact.

De	boogbluskamer	zien	we	tegenwoor-
dig	nog	in	elke	meterkast	terug	in	de	
installatieautomaat.	
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Charles Brown (Brown, Boveri & Cie.) ontwikkelde in 1897 de eerste gesloten olieschakelaar,  
ten behoeve van een station bij Milaan. Deze schakelaar zou het oermodel worden van de  
olieschakelaars die de markt meer dan dertig jaar zouden beheersen.

De bulkolieschakelaar werkt op twee manieren. Door de hitte van de lichtboog ontleedt  
de olie, en verdampt een deel ervan tot een gasbel (vooral waterstof). Bij het verdampen 
onttrekt de olie energie aan de lichtboog. De hitte verspreidt zich in het vat, en de licht-
boog dooft bij een volgende nuldoorgang.

Een deel van de olie verkoolt, waardoor de olie verontreinigd raakt en de doorslagspanning  
vermindert. De olie moet dus regelmatig worden ververst. Onderhoud is een belangrijke 
kostenpost voor bulkolieschakelaars.

De olie is niet alleen schakelmedium, maar ook isolatiemiddel. Hierdoor kunnen alle  
drie fasen samen in één tank worden geschakeld. Bij grotere afschakelvermogens kreeg 
iedere fase een eigen tank. De olie isoleert tevens de vatwand: de bulkolieschakelaar is  
een dead tank schakelaar.

Groot nadeel van de bulkolieschakelaar was natuurlijk de brandbaarheid van de olie.  
Bij een flinke kortsluiting konden ze bovendien ontploffen.

Er werden ook schakelaars gebouwd met water in plaats van olie. Dat werkte net zo  
effectief als olie: de lichtboog wordt gedoofd door de stoom en wa terstof die hij zelf 
veroorzaakt. Water is alleen geen goede isolator. In Duitsland heette de waterschakelaar 
‘Expansions schalter’. Hij was gevuld met een soort antivries, Expansine.

Bulkolieschakelaar
De explosieve groei van het elektriciteitsgebruik leidde tot steeds grotere netspanningen  

en er was constant behoefte aan beter en veiliger schakelmaterieel.
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	 30	 31	 1	 2	 3	 4	 5	

	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26

	 27	 28	 29	 30	 1	 2	 3

april 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

14

15

16

17

18

1894 – oprichting Hofstede Crull 
& Willink in Borne (vanaf 1908 de 
N.V. Hengelosche Electrische En 
Mechanische Apparaten Fabriek 

Heemaf )
1987 – Oprichting Electriciteits-

bedrijf Zuid-Holland EZH

1826 – Zénobe Theophile Gramme 
geboren in Jehay-Bodegnee

1872 – Floris Hazemeyer geboren 
in Rotterdam

1877 – Charles Francis Brush
krijgt patent voor zijn dynamo

1715 – William Watson geboren 
in Londen

1911 Oprichting NV Willem Smit 
en Co Electromotorenfabriek in 
Dordrecht (later EMF Dordt)

1790 – Benjamin Franklin 
overleden in Philadelphia

1864 – Sebastian Ziani Innocenzo 
Adhemar Ziani de Ferranti geboren 

in Liverpool

1986 – ongeluk kerncentrale 
Tsjernobyl

1886 – Opening 
centrale Kinderdijk

1897 – John Thomson presenteert 
de ontdekking van het elektron

1854 – Hertha Marks Ayrton 
geboren in Portsea

Bulkolieschakelaar

De	explosieve	groei	van	het	elektrici-
teitsgebruik	leidde	tot	steeds	grotere	
netspanningen	en	er	was	constant	
behoefte	aan	beter	en	veiliger	schakel-
materieel.

Charles	Brown	(Brown,	Boveri	&	Cie.)	
ontwikkelde	in	1897	de	eerste	gesloten	
olieschakelaar,	ten	behoeve	van	een	
station	bij	Milaan.	Deze	schakelaar	zou	
het	oermodel	worden	van	de	olieschake-
laars	die	de	markt	meer	dan	dertig	jaar	
zouden	beheersen.

De	bulkolieschakelaar	werkt	op	twee	
manieren.	Door	de	hitte	van	de	
lichtboog	ontleedt	de	olie,	en	verdampt	
een	deel	ervan	tot	een	gasbel	(vooral	
waterstof).	Bij	het	verdampen	onttrekt	
de	olie	energie	aan	de	lichtboog.	De	
hitte	verspreidt	zich	in	het	vat,	en	
de	lichtboog	dooft	bij	een	volgende	
nuldoorgang.

Een	deel	van	de	olie	verkoolt,	waardoor	
de	olie	verontreinigd	raakt	en	de	door-
slagspanning	vermindert.	De	olie	moet	
dus	regelmatig	worden	ververst.	Onder-
houd	is	een	belangrijke	kostenpost	voor	
bulkolieschakelaars.

De	olie	is	niet	alleen	schakelmedium,	
maar	ook	isolatiemiddel.	Hierdoor	
kunnen	alle	drie	fasen	samen	in	één	
tank	worden	geschakeld.	Bij	grotere	
afschakelvermogens	kreeg	iedere	fase	
een	eigen	tank.	De	olie	isoleert	tevens	
de	vatwand:	de	bulkolieschakelaar	is	
een	dead tank	schakelaar.
	
Groot	nadeel	van	de	bulkolieschakelaar	
was	natuurlijk	de	brandbaarheid	van	de	
olie.	Bij	een	flinke	kortsluiting	konden	
ze	bovendien	ontploffen.

N.B.	Er	werden	ook	schakelaars	
gebouwd	met	water	in	plaats	van	olie.	
Dat	werkte	net	zo	effectief	als	olie:	de	
lichtboog	wordt	gedoofd	door	de	stoom	
en	waterstof	die	hij	zelf	veroorzaakt.	
Water	is	alleen	geen	goede	isolator.	In	
Duitsland	heette	de	waterschakelaar	
‘Expansionsschalter’.	Hij	was	gevuld	
met	een	soort	antivries,	Expansine.
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Om de risico’s van die grote druk te beperken, kwam men op het idee de contacten in 
drukvaste bluskamers te plaatsen. Het eerste patent op dit gebied werd in 1908 aan Hilliard 
en Parson (General Electric) verleend.

Nadeel van de bluskamer was dat de verkoolde olie in de beperkte ruimte rond de contac-
ten bleef hangen, waardoor de kans op doorslag na de nuldoorgang werd vergroot. Men 
zocht naar manieren de bluskamer zo vorm te geven, dat de in de olie vrijkomende gassen 
de vervuilde olie uit de bluskamer weg zouden blazen. Er werden talloze verschillende blus-
kamers ontwikkeld, met soms exotische namen als: de pot-bluskamer van General Electric, 
de turbulateur van Reyrolle of de orthojecteur van Delle.

Bij het schakelen in een bluskamer diende zich wel een nieuw probleem aan. Het  
schakelen van grote stromen leidt tot grotere druk dan het schakelen van kleine stromen. 
De bluskamer was dus of voor de kortsluitstroom geschikt, of voor de nominale stroom. 
Met de elastische bluskamer werd dit opgelost: de bluskamer was klein bij kleine stromen, 
en groot bij grote stromen. 

In het voorbeeld (van ASEA) beweegt de schakelstift omlaag, Als hij loskomt van het  
afbrandcontact, maakt de lichtboog gassen uit de olie vrij waardoor in de bovenste  
ruimte van de bluskamer druk ontstaat. Bij een kortsluitstroom is deze druk zo groot dat 
de ‘deksel’ van de bovenste ruimte tegen de veerdruk in naar beneden drukt. Schone olie 
uit de ruimte onder de bluskamer dringt bin nen, dooft de lichtboog en verdrijft de gassen 
en de vervuilde olie waardoor de doorslagvastheid wordt hersteld.

Bluskamer
Schakelen in de eerste bulkolieschakelaars was een vrij primitief gebeuren. Verbeteringen werden  

bereikt door het verhogen van de snelheid waarmee de contacten werden geopend, door het  

perfectioneren van de vorm en het materiaal van de contacten, en door het verstevigen van de  

vaten tegen de ‘onheilspellende drukken’ die bij kortsluiting konden optreden.
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	 27	 28	 29	 30	 1	 2	 3

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24

	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

mei 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

1914 – Joseph Swan overleden in 
Warlington

1878 – Joseph Henry overleden 
in Washington

1885 – Hendrik Arend Hidde 
Nijland 

geboren in Dordrecht

1924 – Charles Eugene Lancelot 
Brown overleden in Montagnola

1978 – Instelling Commissie Con-
centratie Nutsbedrijven(CoCoNut).
Onderzoek naar concentratie in de 
nutssectoren en naar een effectief 

energiebeleid.

1783 – William Sturgeon geboren in 
Whittington

1829 – Sir Humphry Davy 
overleden in Genève

1959 – Ontdekking aardgasbel 
van Slochteren, op het land van 

boer K.P. Boon

1893 – de Chicago World’s Fair 
wordt verlicht met Westinghouse en 

Tesla’s wisselstroom.

1916 – William Stanley jr. 
overleden

1787 – William Watson overleden
1752 – Thomas Francois d’Alibard 
voert als eerste Franklins bliksem-

experiment uit

1544 – William Gilbert geboren in 
Colchester

18

19

20

21

22

Bluskamer

Schakelen	in	de	eerste	bulkolieschake-
laars	was	een	vrij	primitief	gebeuren.	
Verbeteringen	werden	bereikt	door	het	
verhogen	van	de	snelheid	waarmee	
de	contacten	werden	geopend,	door	
het	perfectioneren	van	de	vorm	en	het	
materiaal	van	de	contacten,	en	door	
het	verstevigen	van	de	vaten	tegen	
de	‘onheilspellende	drukken’	die	bij	
kortsluiting	konden	optreden.

Om	de	risico’s	van	die	grote	druk	te	
beperken,	kwam	men	op	het	idee	de	
contacten	in	drukvaste	bluskamers	
te	plaatsen.	Het	eerste	patent	op	dit	
gebied	werd	in	1908	aan	Hilliard	en	
Parson	(General	Electric)	verleend.

Nadeel	van	de	bluskamer	was	dat	
de	verkoolde	olie	in	de	beperkte	
ruimte	rond	de	contacten	bleef	hangen,	
waardoor	de	kans	op	doorslag	na	
de	nuldoorgang	werd	vergroot.	Men	
zocht	naar	manieren	de	bluskamer	
zo	vorm	te	geven,	dat	de	in	de	olie	
vrijkomende	gassen	de	vervuilde	olie	
uit	de	bluskamer	weg	zouden	blazen.	
Er	werden	talloze	verschillende	bluska-
mers	ontwikkeld,	met	soms	exotische	
namen	als:	de	potbluskamer	van	General	
Electric,	de	turbulateur	van	Reyrolle	of	
de	orthojecteur	van	Delle.

Bij	het	schakelen	in	een	bluskamer	
diende	zich	wel	een	nieuw	probleem	
aan.	Het	schakelen	van	grote	stromen	
leidt	tot	grotere	druk	dan	het	schakelen	
van	kleine	stromen.	De	bluskamer	was	
dus	of	voor	de	kortsluitstroom	geschikt,	
of	voor	de	nominale	stroom.	Met	de	
elastische bluskamer	werd	dit	opgelost:	
de	bluskamer	was	klein	bij	kleine	stro-
men,	en	groot	bij	grote	stromen.

In	het	voorbeeld	(van	ASEA)	beweegt	de	
schakelstift	omlaag,	Als	hij	loskomt	van	
het	afbrandcontact,	maakt	de	lichtboog	
gassen	uit	de	olie	vrij	waardoor	in	de	
bovenste	ruimte	van	de	bluskamer	druk	
ontstaat.	Bij	een	kortsluitstroom	is	deze	
druk	zo	groot	dat	de	‘deksel’	van	de	
bovenste	ruimte	tegen	de	veerdruk	in	
naar	beneden	drukt.	Schone	olie	uit	de	
ruimte	onder	de	bluskamer	dringt	bin-
nen,	dooft	de	lichtboog	en	verdrijft	de	
gassen	en	de	vervuilde	olie	waardoor	de	
doorslagvastheid	wordt	hersteld.
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In de laatste generaties bulkolieschakelaars was maar een klein gedeelte van de olie nodig om  
de lichtboog te doven: in de bluskamer rond de contacten. Het grootste deel van de olie diende 
 voor isolatie. Toen er betere isolatiematerialen op de markt kwamen, was dat niet meer nodig.
In Europa begon men daarom compacte schakelaars te ontwikkelen, uitgaande van de bluskamer.  
De benodigde hoeveelheid olie was daarmee nog maar 10% van de bulkolieschakelaar.

In een oliearme schakelaar met dwars straalbluskamer (een variant op de Reyrolle turbulateur die 
toegepast was als bluskamer in een bulkolieschakelaar) wordt de schakelpen met grote snelheid  
naar beneden getrokken. Hierbij ontstaat een lichtboog tussen het vaste contact en de omlaag  
bewegende schakelpen. Rond de lichtboog neemt de druk in de bluskamer snel toe door het  
ontleden en verdampen van de olie. Door deze druk wordt de lichtboog door de openingen  
weggeblazen en gekoeld.

Bij een kortsluitstroom is de druk zo groot, dat de lichtboog al in het begin van de schakelweg  
dooft. Bij een nominale stroom wordt de lichtboog verder uitgerekt. Na de nuldoorgang is de 
afstand tussen de contacten voldoende om het herontsteken van de lichtboog te voorkomen.

Door schakelelementen in serie te plaatsen kunnen grotere spanningen worden geschakeld.  
Om te zorgen dat elk element dan een gelijk deel van de span ning schakelt, worden condensatoren  
of weerstanden parallel aan het schakelelement geplaatst.

Eind jaren zestig was de oliearme schakelaar uitontwikkeld.

Oliearme schakelaar
Met het toenemen van de spanningen en kortsluitvermogens hadden bulkolie schakelaars steeds  

grotere hoeveelheden isolatieolie nodig. Hierdoor werden ze steeds ‘bulkier’. In 1926 bouwde  

Siemens 220 kV schakelaars waarvan het vat alleen al ongeveer vijf meter hoog was.
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	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28

	 29	 30	 1	 2	 3	 4	 5

juni 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

23

24

25

26

27

1931 – Edison’s laatste patent
(zijn 1093-ste)

1959 – Martin Dorgelo
geboren in Deventer

1836 – André-Marie Ampère 
overleden in Marseille

1914 – Oprichting Provinciaal Elec-
triciteitsbedrijf van Noord-Holland

8-11 juni 2009 – Cired in Praag
1835 – Gian Domenico Romagnosi  

overleden

1831 – James Clerk Maxwell 
geboren in Edinburgh

1966 – Berto Jansen
geboren in Ede

1736 – Charles Augustin Coulomb 
geboren in Angoulême

1841 – Antonio Pacinotti geboren 
in Pisa

1863 – Charles Eugene Lancelot 
Brown geboren in Winterthur

2007 – Opening 
Bwetuwelijn

1929 – Charles Francis Brush 
overleden in Cleveland

1915 – Emil Moritz Rathenau 
overleden in Berlijn

1829 –Charles Wheatsone krijgt 
patent op de verbeterde mond-

harmonica

1891 – Wilhelm Eduard Weber 
overleden in Göttingen
1949 – Oprichting N.V. 

Samenwerkende Electriciteits-
Productiebedrijven

1824 – William Thomson, eerste 
Baron van Kelvin geboren in Belfast

1955 – René Peter Paul Smeets 
geboren in Venlo

Oliearme	schakelaar	

Met	het	toenemen	van	de	spanningen	en	
kortsluitvermogens	hadden	bulkolie-
schakelaars	steeds	grotere	hoeveelheden	
isolatieolie	nodig.	Hierdoor	werden	ze	
steeds	‘bulkier’.	In	1926	bouwde	Siemens	
220	kV	schakelaars	waarvan	het	vat	alleen	
al		zo’n	vijf	meter	hoog	was.

In	de	laatste	generaties	bulkolieschake-
laars	werd	maar	een	klein	gedeelte	van	de	
olie	nodig	om	de	lichtboog	te	doven:	in	de	
bluskamer	rond	de	contacten.	Het	groot-
ste	deel	van	de	olie	diende	voor	isolatie.	
Toen	er	betere	isolatiematerialen	op	de	
markt	kwamen,	was	dat	niet	meer	nodig.

In	continentaal	Europa	begon	men	
daarom	compacte	schakelaars	te	ontwik-
kelen,	uitgaande	van	de	bluskamer.	De	
benodigde	hoeveelheid	olie	was	daarmee	
nog	maar	10%	van	de	bulkolieschakelaar.

In	een	oliearme	schakelaar	met	dwars-
straalbluskamer	(een	variant	op	de	
Reyrolle	turbulateur	die	toegepast	was	
als	bluskamer	in	een	bulkolieschakelaar)	
wordt	de	schakelpen	met	grote	snelheid	
naar	beneden	getrokken.	Hierbij	ontstaat	
een	lichtboog	tussen	het	vaste	contact	
en	de	omlaag	bewegende	schakelpen.	
Rond	de	lichtboog	neemt	de	druk	in	de	
bluskamer	snel	toe	door	het	ontleden	en	
verdampen	van	de	olie.	Door	deze	druk	
wordt	de	lichtboog	door	de	openingen	
weggeblazen	en	gekoeld.

Bij	een	kortsluitstroom	is	de	druk	
zo	groot,	dat	de	lichtboog	al	in	het	
begin	van	de	schakelweg	dooft.	Bij	een	
nominale	stroom	wordt	de	lichtboog	
verder	uitgerekt.	Na	de	nuldoorgang	is	de	
afstand	tussen	de	contacten	voldoende	
om	het	herontsteken	van	de	lichtboog	te	
voorkomen.	

Door	schakelelementen	in	serie	te	
plaatsen	kunnen	grotere	spanningen	
worden	geschakeld.	Om	te	zorgen	dat	elk	
element	dan	een	gelijk	deel	van	de	span-
ning	schakelt,	worden	condensatoren	of	
weerstanden	parallel	geplaatst.

Eind	jaren	zestig	was	de	oliearme	schake-
laar	uitontwikkeld.
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In de persluchtschakelaar wordt een luchtstroom gebruikt om de lichtboog te koelen en de  
geïoniseerde lucht van de lichtboog te verwijderen. De pers lucht bevindt zich in een reservoir  
onder de schakelaar. Bij het uitschakelen wordt de lucht onder hoge druk langs de lichtboog  
geblazen. Er werden allerlei constructies bedacht maar uiteindelijk beviel axiale beblazing het  
best.

Een voorbeeld daarvan is de ‘Freistrahl schalter’ van AEG. Anders dan bij de meeste perslucht- 
schakelaars bevindt bij deze schakelaar de vlamboog zich bij het schakelen in de buitenlucht.  
Hij bestaat feitelijk uit twee schakelaars in serie, met parallel geplaatste dempweerstanden.

De persluchtschakelaar mist het zelfregelend effect van de bluskamer van een olieschakelaar:  
de luchtdruk is altijd even hoog. Bij een kleine stroom wordt de lichtboog al weggeblazen  
vóór de nuldoorgang. Dit ‘choppen’ van de stroom gaat gepaard met hoge overspanningen.  
De schakelaar en andere componenten als transformatoren en kabels moeten daar tegen  
bestand zijn.

Schakelen met een persluchtschakelaar is zeer luidruchtig. De Nederlandse fabrikant Coq  
ontwikkelde daarom een gesloten systeem waarbij de expanderende lucht werd opgevangen  
in een tweede vat: de dubbeldrukschakelaar.

Eind jaren zestig was de persluchtscha kelaar uitontwikkeld, maar nog steeds staan overal in  
Duitsland Freistrahlschalter van de Bundesbahn.

Persluchtschakelaar
In 1895 werd in de centrale Oberspree in Berlijn al perslucht gebruikt om de lichtboog te doven.  

De eerste patenten voor perslucht als schakelmedium dateren uit 1927, maar het duurde toch nog  

tot de jaren veertig voor – in Duitsland en Zwitserland – op grote schaal perslucht werd toegepast.  

Dat kreeg veel navolging: tot in de jaren zeventig beheersten persluchtschakelaars de markt in  

het hoogspanningsnet.
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De eerste Magnefix werd voor de Neder landse Spoorwegen ontwikkeld. Bij de elektrifica-
tie van de lijnen naar het noorden en oosten wilde men de vertrekseinen vervangen door 
elektrische seinlampen. De vertrekseinen zaten de bovenleiding in de weg. Op elk baanvak 
kwam voor de seinlampen een transformator die de spanning van 1500 naar 110 V bracht. 
De NS had een eenvoudige schakelaar nodig voor al die transformatoren.

Toen de Noordoostpolder werd ingericht werd de Magnefix geschikt gemaakt voor drie 
fasen en 3 kV. De ver uit elkaar liggende boerderijen werden zo voorzien van elektriciteit.

Magnefix installaties worden in- en uitgeschakeld door het plaatsen of verwijderen van de  
schakelkappen, die voorzien zijn van een handgreep.

Bij het uitschakelen trekt men eerst de hoofdcontacten los. De afbrandcontacten worden  
vastgehouden door een kleefplaat tegen de ingebouwde magne ten. Als de uitschakelveren  
gespannen zijn, schiet de kleefplaat los en worden de afbrandcontacten uit de bluskamers  
getrokken. De uitschakelsnelheid is onafhankelijk van de kracht van het bedienend perso-
neel.

De Magnefix is een hardgasschakelaar.

Door de hitte van de vlamboog verdampt uit het nylon van de omhulling van de  
bluskamers gassen die de lichtboog helpen doven.

Magnefix lastschakelaar
Hazemeyer bracht in 1955 de Magnefix op de markt. Het was direct een groot succes. Wereldwijd  

zijn meer dan 200.000 Magnefix-installaties geleverd, en transformatorhuisjes zitten er nog  

steeds vol mee.
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	 27	 28	 29	 30	 31	 1	 2

	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23

	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30

	 31		 1	 2	 3	 4	 5	 6

augustus 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

1937 – Verhuizing KEMA en 
Centraal Bureau VDEN naar het 

‘KEMA-terrein’

1969 – oprichting ‘grote’ Holec 
(Smit Nijmegen Electrotechnische 
Fabrieken N.V. en de Samenwer-
kende Electrotechnische Fabrieken 

Holec N.V.).

1802 – Gian Domenico Romagnosi 
publiceert zijn ontdekking dat een 

kompasnaald reageert op de stroom 
in een draad.

1973 – Tom Levels
geboren in Huissen

???

1890 – William Kemmler sterft als 
eerste op de elektrische stoel in 

New York’s Auburn State Prison
1930 – Geert Christiaan Damstra

geboren in Enschede

1860 – Ottó Titusz Bláthy geboren 
in Tata

1777 – Hans Christian Ørsted 
geboren in Rudkøbing

1939 – Floris Hazemeyer 
overleden in Hengelo

1797 – Francesco Zantedeschi 
geboren in Dolcé

1950 – Willem Benjamin Smit 
overleden in Slikkerveer

1823 – Charles Augustin Coulomb 
overleden in Parijs

1923 – Hertha Marks Ayrton 
overleden in Sussex

1867 – Michael Faraday overleden 
in Hampton Court

1831 – Faraday ontdekt inductie

Magnefix	lastschakelaar

Hazemeyer	bracht	in	1955	de	Magnefix	
op	de	markt.	Het	was	direct	een	groot	
succes.	Wereldwijd	zijn	meer	dan	
200.000	Magnefix-installaties	geleverd,	
en	transformatorhuisjes	zitten	er	nog	
steeds	vol	mee.

De	eerste	Magnefix	is	voor	de	
Nederlandse	Spoorwegen	ontwikkeld.	
Bij	de	elektrificatie	van	de	lijnen	naar	
het	noorden	en	oosten	wilde	men	
van	de	trekseinen	vervangen	door	
elektrische	seinlampen.	De	trekseinen	
zaten	de	bovenleiding	in	de	weg.	Op	
elk	baanvak	kwam	voor	de	seinlampen	
een	transformator	die	de	spanning	van	
1500	naar	110	V	bracht.	De	NS	had	een	
eenvoudige	schakelaar	nodig	voor	al	die	
transformatoren.	
Daarna	werd	de	Magnefix	geschikt	
gemaakt	voor	drie	fasen	en	3	kV	toen	de	
Noordoostpolder	werd	ingericht.	De	ver	
uit	elkaar	liggende	boerderijen	werden	
zo	voorzien	worden	van	elektriciteit.

Magnefix	installaties	worden	in-	en	
uitgeschakeld	door	het	plaatsen	of	
verwijderen	van	de	schakelkappen,	die	
voorzien	zijn	van	een	handgreep.
Bij	het	uitschakelen	trekt	men	eerst	de
hoofdcontacten	los.	De	afbrandcon-
tacten	worden	vastgehouden	door	een	
kleefplaat	tegen	de	ingebouwde	magne-
ten.	Als	de	uitschakelveren	gespannen	
zijn,	schiet	de	kleefplaat	los	en	worden	
de	afbrandcontacten	uit	de	bluskamers	
getrokken.	De	uitschakelsnelheid	is	
onafhankelijk	van	de	kracht	van	het	
bedienend	personeel.

De	Magnefix	is	een	hardgasschakelaar.
Door	de	hitte	van	de	vlamboog	
verdampt	uit	het	nylon	van	de	omhul-
ling	van	de	bluskamers	gassen	die	de	
lichtboog	doven.
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Deze constructie was in principe de opgekrulde versie van de al even roemruchte Conel uit 
1953.

Bij het afschakelen draait het hele schakelelement rechtsom. Eerst ontspant de contact-
drukveer, waardoor de olie in het reservoir onder druk komt. Als het contact opent, perst de 
zuiger olie door het vaste contact in de bluskamer rond de lichtboog. De bluskamer werkt 
volgens het principe van de dwarsblazing en de lichtboog wordt met de gassen naar boven 
geblazen, terwijl verse olie wordt aangevoerd.

Als de schakelaar wordt gesloten draait het hele systeem weer linksom. Er wordt verse olie 
in het reservoir gezogen en na het sluiten van de contacten draait de as iets door en spant 
de contactdrukveer.

Het Capitole-systeem was zeer onderhoudsvriendelijk: de contacten waren gemaakt van 
een wolfram-legering en hoefden vrijwel nooit te worden vervangen. Het was bovendien 
erg veilig: alle spanningvoerende componenten waren volledig omsloten door epoxyhars, 
dat bij Hazemeyer Haduriet werd genoemd. (Bij Coq in Utrecht heette het isolatie materiaal 
weer Coqeliet.)

Er zijn er vele duizenden Capitoles gebouwd. Er zijn er nog veel in vol bedrijf en Eaton Holec 
weet niet te vertellen hoeveel. De Capitole wordt nog steeds gebouwd, al wordt hij tegen-
woordig geleverd met vacuümschakelaars. Bij de modernisering van bestaande Capitoles, 
worden deze fraaie olieschakelaars standaard vervangen door vacuümschakelaars.

Capitole
Een bijzondere oliearme schakelaar werd toegepast in de fameuze Capitole van Hazemeyer. 

Een cirkelvormig schakelelement maakte een zeer compacte bouw van de schakelkasten mogelijk. 
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		 31	 1	 2	 3	 4	 5	 6

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27

	 28	 29	 30	 1	 2	 3	 4

september 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

1737 – Luigi Galvani geboren in 
Bologna

1938 – Rento Hofstede Crull 
overleden in Doetinchem

1791 – Michael Faraday geboren 
in Newington

1886 – William Stanley jr. krijgt  
patent op zijn ‘induction coil’, de 

eerste moderne transformator

1698 – Charles François de 
Cisternay du Fay geboren in Parijs

1939 – Ottó Titusz Bláthy overleden 
in Budapest

1761 – Petrus van Musschenbroek 
overleden in Leiden

1882 – Edison’s centrale in Pearl 
Street, New York

1820 – André-Marie Ampère 
publiceert zijn theorie 

over Ørsteds ontdekking

36

37

38

39

40

Vacuümschakelaar

Röntgenbuizen	slaan	bij	zeer	grote	spanningen	niet	door.	De	gedachte	een	schakelaar	in	vacuüm	te	bouwen	lag	daarom	voor	de	
hand.	Ene	O.	Enholm	spreekt	al	in	een	patent	van	1890	over	schakelen	in	vacuüm.

Sorensen	en	Mendenhall	van	het	California	Institute	of	Technology	publiceerden	in	1926	over	hun	succesvolle	experimenten:	ze	
schakelden	prebleemloos	meer	dan	500	keer	120	A	in	een	15	kV	circuit.	Kortsluitstromen	waren	echter	een	probleem.

Capitole

Een	bijzondere	oliearme	schakelaar	
werd	toegepast	in	de	fameuze	Capitole	
van	Hazemeyer.	Een	cirkelvormig	scha-
kelelement	maakte	een	zeer	compacte	
bouw	van	de	schakelkasten	mogelijk.
Deze	constructie	was	in	principe	de	
opgekrulde	versie	van	de	al	even	roem-
ruchte	Conel	uit	1953.

Bij	het	afschakelen	draait	het	hele	scha-
kelelement	rechtsom.	Eerst	ontspant	de	
contactdrukveer,	waardoor	de	olie	in	het	
reservoir	onder	druk	komt.	Als	het	con-
tact	opent,	perst	de	zuiger	olie	door	het	
vaste	contact	in	de	bluskamer	rond	de	
lichtboog.	De	bluskamer	werkt	volgens	
het	principe	van	de	dwarsblazing	en	
de	lichtboog	wordt	met	de	gassen	naar	
boven	geblazen,	terwijl	verse	olie	wordt	
aangevoerd.	

Als	de	schakelaar	wordt	gesloten	draait	
het	hele	systeem	weer	linksom.	Er	wordt	
verse	olie	in	het	reservoir	gezogen,	en	
na	sluiten	van	de	contacten	draait	de	as	
iets	door	en	spant	de	contactdrukveer.	

Het	Capitole-systeem	was	zeer	onder-
houdsvriendelijk:	de	contacten	waren	
gemaakt	van	een	wolfram-legering	en	
hoefden	vrijwel	nooit	te	worden	vervan-
gen.	Het	was	bovendien	erg	veilig:	alle	
spanningvoerende	componenten	waren	
volledig	omsloten	door	epoxyhars,	dat	
bij	Hazemeyer	Haduriet	werd	genoemd.

Er	zijn	er	vele	duizenden	Capitoles	
gebouwd.	Er	zijn	er	nog	veel	in	vol	be-
drijf:	Eaton	Holec	weet	niet	te	vertellen	
hoeveel.	De	Capitole	wordt	nog	steeds	
gebouwd,	al	worden	ze	tegenwoordig	
geleverd	met	vacuümschakelaars.	Bij	de	
modernisering	van	bestaande	Capitoles,	
worden	deze	fraaie	olieschakelaars	
standaard	vervangen	door	vacuümscha-
kelaars…
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Sorensen en Mendenhall van het California Institute of Technology publiceerden in 1926 
over hun succesvolle experimenten: ze schakelden probleemloos meer dan 500 keer 120 A 
in een 15 kV circuit. Kortsluitstromen waren echter een probleem. Het duurde nog tot de 
jaren zeventig voor er praktisch bruikbare vacuümschakelaars op de markt kwam.

Bij het schakelen ontstaat in een vacuümschakelaar geen lichtboog zoals we die kennen bij  
schakelaars met een blusmedium, maar het stroomtransport vindt plaats door een groot 
aantal ‘kathodevoetpunten’. Eén van de contacten werkt daarbij als kathode en emitteert 
elektronen. De kathodevoetpunten worden voortdurend gevormd en verdwijnen ook weer. 
Vreemd genoeg trekken ze elkaar niet aan (volgens de Lorentzkracht) maar stoten elkaar af 
(retrograde motion).

Als de stroom een zekere kritische waarde bereikt voegen de kathodevoetpunten zich 
echter wél samen tot een geconcentreerde lichtboog. Daar kan de vacuümschakelaar niet 
tegen. Vaak werden door een spiraalvor mige vormgeving van de contacten de kathodevoet-
punten tot een roterende boog gedwongen. Ook werd met axiale magnetische velden de 
kritische waarde verhoogd.

Holec gebruikte, door ijzeren schijfjes aan de contacten toe te voegen, het eigen  
magnetisch veld van de stroom, dat de kathodevoetpunten over de contacten spreidt  
(diffuse ontlading).

De vacuümschakelaar is zeer succesvol. Door zijn prijsniveau en onderhoudsvriendelijkheid  
verdringt hij de vroeger veel goedkopere lastscheider met hoogspanningszekeringen. De 
vacuümschakelaar wordt nu vooral toegepast in middenspanningsnetten, maar het ziet 
ernaar uit, dat hij in de toekomst ook bij hogere en bij lagere spanningen toegepast zal 
worden.

Vacuümschakelaar
Röntgenbuizen slaan bij zeer grote spanningen niet door. De gedachte een schakelaar in  

vacuüm te bouwen lag daarom voor de hand. Ene O. Enholm spreekt al in een patent van 1890  

over schakelen in vacuüm.
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	 28	 29	 30	 1	 2	 3	 4

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18

	 19	 20	 21	 	 23	 24	 25

	 26	 27	 28	 29	 30	 31	 1	

oktober 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

1846 – George Westinghouse gebo-
ren in Central Bridge, New York.

1879 – Edison’s gloeilamp brandt 
veertig uur in Menlo Park

1924 – Walter Boveri overleden 
in Baden

2006 – première The Prestige, 
met David Bowie als Nikola Tesla

1927 – Oprichting N.V. tot Keuring 
van Electrotechnische Materialen 

Arnhem (KEMA)

1868 – Edison’s eerste patent
1895 – Franklin Leonard Pope 
overleden in Great Barrington

1966 – Eerste paal 380 kV koppel-
net in Kouwenberg bij Tilburg

1875 – Charles Wheatstone 
overleden in Parijs

1847 – oprichting 
Telegraphen-Bauanstalt von 
Siemens & Halske in Berlijn

1804 – Wilhelm Eduard Weber 
geboren in Wittenberg

1828 – Joseph Swan geboren in 
Sunderland

1847 – Galileo Ferraris 
geboren in Livorno Vercellese

1949 – Ton Dalmeijer
geboren in Rotterdam

1887 – Gustav Robert Kirchhoff 
overleden in Berlijn

1969 – Walter van Buijtenen
geboren in Breda

1983 – oprichting stichting HEIM 
(Hengelo’s Educatief Industrie 

Museum)

1970 – Prins Claus opent het 
eerste deel van het landelijk 380 

KV-koppelnet.

2009 – Gaia gebruikersmiddag

1916 – Oprichting Provinciaal 
Elektriciteitsbedrijf (PEB) in 

Friesland
1937 – Opening Kortsluit-

laboratorium KEMA

1913 – Oprichting Vereeniging 
Directeuren van Electriciteits-

bedrijven in Nederland

1931 – Thomas Edison overleden 
in Llewellyn Park, New Jersey

40
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42

43

44

Vacuümschakelaar

Röntgenbuizen	slaan	bij	zeer	grote	
spanningen	niet	door.	De	gedachte	een	
schakelaar	in	vacuüm	te	bouwen	lag	
daarom	voor	de	hand.	Ene	O.	Enholm	
spreekt	al	in	een	patent	van	1890	over	
schakelen	in	vacuüm.

Sorensen	en	Mendenhall	van	het	
California	Institute	of	Technology	
publiceerden	in	1926	over	hun	suc-
cesvolle	experimenten:	ze	schakelden	
prebleemloos	meer	dan	500	keer	120	A	
in	een	15	kV	circuit.	Kortsluitstromen	
waren	echter	een	probleem.

Het	duurde	nog	tot	de	jaren	zeventig	
voor	er	praktisch	bruikbare	vacuüm-
schakelaars	op	de	markt	kwam.

Bij	het	schakelen	in	een	vacuümscha-
kelaar	ontstaat	geen	lichtboog,	maar	
het	stroomtransport	vindt	plaats	door	
een	groot	aantal	‘kathodevoetpunten’.	
Eén	van	de	contacten	werkt	daarbij	als	
kathode	en	emitteert	elektronen.	De	
kathodevoetpunten	worden	voortdu-
rend	gevormd	en	verdwijnen	ook	weer.	
Vreemd	genoeg	trekken	ze	elkaar	niet	
aan	(volgens	de	Lorentzkracht)	maar	
stoten	elkaar	af	(retrograde	motion).

Als	de	stroom	een	zekere	kritische	
waarde	bereikt	voegen	de	kathode-
voetpunten	zich	echter	wél	samen	tot	
een	geconcentreerde	lichtboog.	Daar	
kan	de	vacuümschakelaar	niet	tegen.	
Dikwijls	werden	door	een	spiraalvor-
mige	vormgeving	van	de	contacten	de	
kathodevoetpunten	tot	een	roterende	
boog	gedwongen.	Ook	kon	met	axiale	
magnetische	velden	kon	de	kritische	
waarde	worden	verhoogd.
Holec	gebruikte	het	eigen	magnetisch	
veld	van	de	stroom	door	ijzeren	schijf-
jes	aan	de	contacten	toe	te	voegen,	
die	de	de	kathodevoetpunten	over	de	
contacten	spreidt	(diffuse	ontlading).

De	vacuümschakelaar	is	zeer	succesvol.	
Door	zijn	prijsniveau	en	onderhouds-
vriendelijkheid	verdringt	hij	de	vroeger	
veel	goedkopere	lastscheider	met	
hoogspanningszekeringen.	De	vacuüm-
schakelaar	wordt	nu	vooral	toegepast	
in	middenspanningsnetten,	maar	het	
ziet	ernaar	uit,	dat	hij	in	de	toekomst	
ook	bij	hogere	en	bij	lagere	spanningen	
toegepast	zal	worden.
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SF6 heeft goede isolerende eigenschappen. De doorslagspanning is tot driemaal hoger  
dan die van lucht en (onder druk) hoger dan die van olie. Bovendien heeft de lichtboog  
voor dezelfde stroomsterkte een kleinere doorsnede, waardoor de boogwarmte sneller 
afgevoerd wordt. Het herstel van de doorslagvastheid tenslotte, is sneller dankzij de  
elektronnegatieve eigenschappen van SF6.

SF6 heeft grote moleculen. Het wordt ook gebruikt in tennisballen en in de zolen van  
Nike’s Air Jordans en als medisch gas bij oogoperaties. Kwade tongen beweren, dat vroeger 
monteurs van een zeker kortsluitlaboratorium er graag hun autobanden mee vulden.

In 1951 kreeg Westinghouse patent voor de eerste SF6-schakelaar. Kort daarop kwamen  
de eerste SF6-vermogenschakelaars op de markt. In eerste instantie werkten die met  
dubbeldruktechniek, waarbij het gas onder hoge druk wordt bewaard, en expandeert in  
een lagedrukvat. Door de benodigde compressoren was dit geen ideale oplossing.

Pas met de komst van de puffer begon in 1957 voor SF6 de zegetocht.

Een pufferschakelaar bouwt pas druk als hij in werking treedt: bij het openen beweegt het 
schakelcontact met de pufferkamer naar beneden, waardoor de druk in de pufferkamer 
toeneemt. Net na de contactscheiding van de afbrandcontacten stroomt het gas met 
kracht langs de lichtboog, die dooft bij de eerstvolgende nul doorgang.

Sinds de jaren tachtig is SF 6 het overheersende schakelmedium in hoogspannings- 
toepassingen.

SF6 heeft niet louter voordelen: bij het onderbreken van de lichtboog ontstaan giftige 
bijproducten. SF6 is bovendien een zeer sterk broeikasgas, al is de hoeveelheid die jaarlijks 
ontsnapt zo gering, dat de bijdrage aan het broei kaseffect kleiner is dan 0,1 procent. Nike 
vult de zolen van de Air Jordans inmiddels met stikstof.

Zwavelhexafluoride (SF6)
De zoektocht naar het ideale diëlektricum voor schakelaars leidde via stoffen als tetrachloorkoolstof 

en pentachloorethaan in 1938 tot een patent van Vitaly Gross, werkzaam bij AEG voor het gebruik van 

zwavelhexafluoride als schakelmedium. 
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Hazemeijer verwierf in 1922 een licentie van het Engelse Reyrolle voor het vervaardigen  
van gesloten schakelmaterieel voor hoogspanning. Odink & Koenderink uit Haaksbergen 
bouwde voor de oorlog gesloten hoogspanningssystemen. Bij Coq in Utrecht maakte 
oprichter H.A. Hidde Nijland (H.A.H.N. = coq) zich er sterk voor. In 1922 bracht hij geheel 
gesloten hoogspanningsschakelmaterieel op de markt. Vooruitlopend op de komst van 
koppelnetten werkte Coq tijdens de oorlog zelfs aan gesloten schakelinstallaties voor  
150 kV, waarvan de eerste in 1958 voor de Provinciale Limburgse Elektriciteits  
Maatschappij in Lutterade werd geplaatst.

Hierop volgt een hele reeks gesloten systemen: eerst de 100 kV Bisep met dubbeldruk 
luchtschakelaars en de 380 kV Bisep met dubbeldruk SF6 voor het onderstation bij de 
centrale op de Maasvlakte (deze installatie was te groot voor het hoogspanningslab van 
KEMA). Daarna de Trisep – drie fasen in één omhulling – met SF6-pufferschake laars voor 
150 kV. De volgende was de L-SEP, weer een puffer, maar dan voor 50 kV, ontwikkeld op 
dringend verzoek van ir. Michel Antal, directeur van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van 
Noord-Holland, die wel eens van zijn olieschakelaars af wilde. De eerste werd in 1985 opge-
steld in het 50 kV onderstation Schiphol-Oost. Later kwam er nog een versie van de L-SEP, 
opgevoerd naar 150 kV.

Inmiddels was Coq al lang (1969) opgegaan in het ‘grote’ Holec, bestaande uit het ‘kleine’ 
Holec (Hazemeyer, Heemaf, en Smit Slikkerveer) plus Smit Nijmegen (EMF Dordt, Coq 
Utrecht, AFO Hattem en Olthof Ede). Op zijn beurt kwam Holec in 1989 weer in handen  
van Joep van den Nieuwenhuyzens Begemann Groep.

Na de ontmanteling van Begemann werd er – toen onder de vlag van Elin – nog één  
‘sep’ ontwikkeld: de E-SEP. Helaas is deze gesloten schakelinstallatie nooit op de markt  
gekomen, en kwam er een eind aan de ontwikkeling van vermogenschakelaars in  
Nederland.

E-SEP
Nederlandse bedrijven liepen van oudsher voorop in de ontwikkeling van gesloten schakelinstallaties. 

Ons land had en heeft nou eenmaal weinig ruimte voor grote openluchtinstallaties.
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	 30	 1	 2	 3	 4	 5	 6

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13

	 14	 15	 17	 18	 19	 20

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27

	 28	 29	 30	 31	 1	 2	 3

december 	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag

49

50

51

52

53

1840 – Franklin Leonard Pope 
geboren in Great Barrington

2009 – Vision gebruikersdag

1909 – Leo Hendrik Baekeland 
verkrijgt octrooi op bakeliet 

(polyoxybenzylmethyleenglycol-
anhydride)

1969 – Joseph Slepian 
overleden in Swissvale

1761 – Gian Domenico Romagnosi 
geboren

1838 – Emil Moritz Rathenau 
geboren in Berlijn

1798 – Luigi Galvani overleden 
in Bologna

1850 – William Sturgeon overleden 
in Prestwich

1879 – Edison demonstreert zijn 
gloeilamp in Menlo Park

1778 – Humphry Davy geboren 
in Penzance

1779 – Joseph Henry geboren 
in Albany

1880 – Oprichting ‘Edison Electric 
Illuminating Company of New York’

1907 – William Thomson, eerste 
Baron van Kelvin overleden in Largs
1965 – Minister den Uyl kondigt de 

sluiting van de mijnen aan

2005 – Oprichting Stichting 
Dutch Power

1816 – Ernst Werner von Siemens 
geboren in Lenthe

1892 – Ernst Werner von Siemens 
overleden in Charlottenburg

E-Sep

Nederlandse	bedrijven	liepen	van	
oudsher	voorop	in	de	ontwikkeling	van	
gesloten	schakelinstallaties.	Ons	land	
heeft	nou	eenmaal	weinig	ruimte	voor	
grote	openluchtinstallaties.	

Hazemeyer	verwierf	in	1922	een	
licentie	van	het	Engelse	Reyrolle	voor	
het	vervaardigen	van	beschermd	
schakelmateriaal	voor	hoogspanning.	
Odink	&	Koenderink	uit	Haaksbergen	
bouwde	voor	de	oorlog	gesloten	
hoogspanningssystemen.	Bij	Coq	in	
Utrecht	maakte	oprichter	H.A.	Hidde	
Nijland	(H.A.H.N.	=	coq)	zich	er	sterk	
voor.	In	1922	brengt	hij	geheel	gesloten	
hoogspanningsschakelmateriaal	op	de	
markt.	Vooruitlopend	op	de	komst	van	
koppelnetten	werkte	Coq	tijdens	de	
oorlog	al	aan	gesloten	schakelinstal-
laties	voor	150	kV.	In	1958	pas	werd	de	
eerste	voor	de	Provinciale	Limburgse	
Elektriciteits-Maatschappij	in	Lutterade	
geplaatst.	

Hierop	volgt	een	hele	reeks	gesloten	
systemen:	de	100	kV	Bi-sep	met	dub-
beldruk	luchtschakelaars,	De	380	kV	
Bi-sep	met	dubbeldruk	SF6	voor	het	
onderstation	bij	de	centrale	op	de	
Maasvlakte	(deze	installatie	was	te	
groot	voor	het	hoogspanningslab	van	
de	kema).	De	Tri-sep	–	drie	fasen	in	één	
omhulling	–	met	SF6-pufferschakelaars	
voor	150	kV.	De	El-sep,	ook	met	puffer,	
maar	dan	voor	50	kV,	ontwikkeld	op	
dringend	verzoek	van	de	heer	Antal?	
van	het	Provinciaal	Elektriciteitsbedrijf	
van	Noord-Holland.	Nog	een	El-sep	
maar	dan	geupgrade	naar	150	kV…

Inmiddels	was	in	1969	Coq	opgegaan	
in	het	‘grote’	Holec,	bestaande	uit	het	
‘kleine’	Holec	(Hazemeyer,	Heemaf,	en	
Smit	Slikkerveer)	plus	Smit	Nijmegen	
(EMF	Dordt,	Coq	Utrecht,	AFO	Hattem	
en	Olthof	Ede).	Op	zijn	beurt	kwam	
Holec	weer	in	handen	van	Joep	van	den	
Nieuwenhuyzens	Begemann	Groep.

Na	de	ontmanteling	van	Begemann	
werd	er	–	toen	onder	de	vlag	van	Elin	–	
nog	één	‘sep’	ontwikkeld:	de	E-sep.	He-
laas	is	deze	gesloten	schakelinstallatie	
nooit	op	de	markt	gekomen,	en	kwam	
er	een	eind	aan	een	mooie	traditie.

Hier	komt	de	E-SEP,	met	
details	van	de	schakelaar
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Transistoren kunnen worden gebruikt om te schakelen. In eerste instantie vooral in elektronica.  
Later begon men te zoeken naar mogelijkheden om halfgeleiders te gebruiken om vermogens te  
schakelen: de vermogenselektronica was geboren.

Er zijn diverse halfgeleiderschakelaars ontwikkeld. Voorbeelden zijn de Thyristor, de GTO  
(Gate-Turn-Off) en de Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT).

Dankzij IGBT’s is het mogelijk gelijkstroom hoogspanningsverbindingen als Estlink e.d.  
aan te leggen. (Estlink is de onderzeese 350 MW HVDC-kabel tussen Estland en Finland.)  
Met deze transistoren (parallel en serie geschakeld) kunnen dergelijke verbindingen veilig  
worden  
bedreven.

Als de stuurspanning op de gate wordt uitgeschakeld, ontstaat op de bovenste P+-N– grens  
een ondoordringbaar veld. Dit schakelen gaat bijzonder snel. Wellicht ten overvloede: in de tran-
sistor treedt geen lichtboog op. Halfgeleiderschakelaars slijten nauwelijks en hebben  
weinig onderhoud nodig.

Een IGBT heeft een relatief hoge doorlaatspanning van circa 3,5 V. In vergelijking met klassieke  
schakelaars maakt dit deze schakelaar minder geschikt om nominale stromen continu te  
geleiden: de verliezen van de P-N overgang zijn aanzienlijk. Een tweede obstakel om halfgeleiders 
als vermogenschakelaar in de energievoor ziening in te voeren is de gevoeligheid voor transiënte  
spanningen en stromen. Wellicht kunnen zogenaamde hybride schakelaars (een combinatie van  
klassieke- en elektronische schakelaars) oplossingen bieden.

Vermogenselektronica
Sommigen beschouwen de transistor als de grootste uitvinding van de twintigste eeuw.  

Shockley, Bardeen en Brittain, de mannen achter de transistor, kregen in 1956 dan ook de  

Nobelprijs voor Natuurkunde.

60



Schakelend element    50 jaar Dr.  Ir.  H.  A.  Hidde Nij land Stichting 61

N+

N-

P+

N+

P+ P+
N+

N-

P+

N+

P+ P+

N+

N-

P+

N+

P+ P+
N+

N-

P+

N+

P+ P+

Gate Gate

Gate Gate

Emitter Emitter

Emitter Emitter

Collector Collector

Collector Collector



Dr. Ir. H. A. Hidde Nijland Stichting

Door

Lou van der Sluis
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Door
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Hij deelde  daarbij  mee, dat mevrouw Hidde Nijland een bedrag van fl. 100.000,- beschikbaar wenste te stellen voor een doel, dat 
naderhand in de Statuten van de Stichting in artikel 2 is omschreven als: ‘De bevordering van al datgene wat naar het oordeel van 
het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap en het onderwijs op het gebied van de elektrotechniek, speciaal 
van de sterkstroom aan de Technische Hogeschool Delft, zulks in de ruimste zin.’ Deze formulering, waarmee mevrouw Hidde 
Nijland kon instemmen, kwam na ampele  overweging tot stand in overleg met Prof. dr. O. Bottema,  oud Rector Magnificus van de 
(toenmalige) Technische Hogeschool Delft.

Het overleg met Professor Bottema leidde ertoe dat op 5 november 1962 de Stichtingsakte tot stand  kwam. In de Stichtingsakte is 
de wijze van samenstelling van het bestuur vastgelegd, terwijl tevens is vermeld welke personen als bestuurslid optraden bij het 
passeren van de akte. Het was een bijzonder aangename omstandigheid dat Professor Bottema bereid bleek het voorzitterschap 
van de Stichting op zich te nemen en dat de toenmalige voorzitter  van het College van Curatoren, dr. ir. F. Q. den Hollander de 
plaats wilde in nemen van het lid. Professsor Fontein trad als lid van de Afdeling der Elektrotechniek toe, terwijl dr. C. Neher, oud 
minister en oud-Directeur Generaal van de PTT, toegezegde in het bestuur te willen plaatsnemen als lid niet-functionaris van de 
Technische Hogeschool.
Mej. mr. W. Portheine, adjunct secretaris van de Technische Hogeschool, werd de eerste secretaris van het bestuur.
Het aldus samengestelde bestuur stelde zich in de eerste plaats tot taak nadere regelen vast te stellen om aan de doelstelling van 
de Stichting uitvoering te kunnen geven.
 
Om tot realisering van de doelstelling van de stichting te geraken besloot het bestuur  op gezette tijden een rede te doen houden 
en prijzen uit te reiken. Hiertoe werden richtlijnen vastgesteld. Bovendien gaf het bestuur opdracht een zilveren penning te ver-
vaardigen  om deze bij evenementen uit te reiken. Nadat eerst een accountantskantoor periodiek een financieel verantwoordings-
advies aan het bestuur verstrekte, geschiedt dit sinds 1975 door de interne accountantsdienst van de Technische Universiteit Delft.
Met mevrouw Hidde Nijland is tot haar overlijden op 28 juli 1967 steeds contact onderhouden ten einde er zorg voor te dragen dat 
de activiteiten van de stichting haar instemming zouden  hebben.

Betrekkelijk kort na het overlijden van Hendrik Arend (Henk) Hidde  Nijland - hij  

overleed op 17 februari  1962  - nam, op verzoek van zijn echtgenote jonkvrouwe Elisabeth 

Hidde  Nijland-van der Meer de Walcheren,  de heer H. A. Munnik, accountant van het 

Bureau Frese en Hogeweg te Amsterdam, contact op met Prof. ir. W. Fontein. 

Inleiding

65



Schakelend element    50 jaar Dr.  Ir.  H.  A.  Hidde Nij land Stichting66



Schakelend element    50 jaar Dr.  Ir.  H.  A.  Hidde Nij land Stichting 67

Op de penning, ontworpen door  de beeldhouwer Hendrik J.J. Dannenberg, is aan de voorzijde 

de beeltenis van dr. ir. Hidde Nijland aangebracht, diens naam en de jaartallen 1885-1962. 

Op de keerzijde staan op voorstel van dr. Neher, de woorden, “Veiligheid  waarborg voor Leven 

en Goed”  gegraveerd. Er is op de penning ruimte gereserveerd voor het graveren van de naam 

van de ontvanger.

De penning

Het bestuur mocht op 20 september 1963 de eerste penning uitreiken 
aan Mevrouw E. Hidde  Nijland-van der Meer de Walcheren.

Na het overlijden van Mevrouw Hidde Nijland werd de penning, die 
weer in het bezit van de Stichting was gekomen, door Mej. Elsa Hidde 

Nijland, dochter van de stichter, overgedragen aan mejuffrouw  
mr. W. Portheine als dank  voor de vele bemoeienissen die zij met  
de Stichting heeft gehad. De penning wordt ingevolge een bestuurs-
besluit van 22 november 1962 sindsdien aan de spreker van de Hidde 
Nijland rede uitgereikt.

De Hidde Nijlandpenning. De oorkonde die aan de prijswinnaar wordt uitgereikt.
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De Hidde Nijland rede wordt elke 4 jaar uitgesproken door een persoon die zijn sporen in de  

elektrische energietechniek verdiend heeft.

De rede

Voor het houden van de rede vindt uitnodiging plaats door het be-
stuur, op aanbeveling van een voor dit evenement door het bestuur 
in te stellen commissie, die uit tenminste vier leden bestaat. Het 
bestuur benoemt de voorzitter en de overige leden van de commissie, 
al dan niet uit zijn midden. De benoeming van de overige leden van 
de commissie geschiedt in overleg met de te benoemen commissie-
voorzitter. 

De aanbeveling van de commissie bevat bij voorkeur de namen  
van twee personen, waaruit het bestuur een keuze maakt. Voor het 
houden van de rede kunnen zowel Nederlanders als buitenlanders in 
aanmerking worden gebracht.

Voor de commissie zal voor de opstelling van haar aanbeveling als 
richtsnoer gelden, dat de spreker uit technisch en/of wetenschappe-
lijk oogpunt gezien een zodanige positie moet hebben, dat van hem 
een rede op hoog niveau mag worden verwacht. Het peil van de rede 
dient ook daarom hoog te zijn, omdat het aanzien van de stichting 
naar buiten daarmede ten nauwste is verbonden.

De rede zal naar vorm en inhoud zo moeten zijn, dat ook niet- 
vakgenoten deze met aandacht zullen kunnen volgen. De rede zal 
door het bestuur worden gedrukt  en verspreid en wel grafisch  
steeds in dezelfde vorm.  Aan de spreker zal de Hidde Nijlandpenning 
worden  uitgereikt en tevens een receptie worden aangeboden.

Van links naar rechts: ir. R. Boersma, mevr. H. Antal-Brink,  

prof. ir. D.G.H. Latzko, prof. ir. H.B. Boerema en mej. E. Hidde Nijland.

Uitreiking van de Hidde Nijlandprijs in 1987.
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Van links naar rechts:  

prof. ir. H.B. Boerema,  

mej. E. Hidde Nijland,  

prof.ir. W. Fontein, 

ir. J.P. Koster,  

ir. J.H. Bakker,  

prof. dr. ir. W.M.C. van  

den Heuvel.
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Uitreiking Hidde Nijlandprijs 

in 1987, tijdens het 25-jarig 

bestaan van de stichting. Van 

links naar rechts: de voorzitter 

prof. dr. ir. F.H. Kreuger, de prijs-

winnaar ir L. van der Sluis en de 

secretaris de heer J. de Knegt.
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Voor het ontvangen van een prijs zullen Nederlandse jongeren, niet ouder  dan 40 jaar,  

in aanmerking worden gebracht. Aangezien de prijs de waardering tot uitdrukking brengt  

voor geleverde prestatie, zal de te begiftigen persoon enige  jaren technisch-wetenschappelijk 

moeten zijn werkzaam geweest.

De prijs

Het bedrag van de prijs, welke in geld wordt uitgekeerd, zal telken-
male per geval door het bestuur worden vastgesteld. Bij de prijs zal 
een bijbehorende oorkonde worden uitgereikt. De ontvanger van de 
prijs krijgt een receptie aangeboden. 

Het  bestuur ziet er op toe, dat zoveel mogelijk studenten worden 
uitgenodigd om de evenementen bij te wonen. In ieder geval worden 

voor de evenementen uitgenodigd: het bestuur van de Elektrotech-
nische Vereeniging en het bestuur van het Sterkstroomdispuut der 
Technische Universiteit Delft. 

De kosten, verbonden aan het houden van de rede en het toekennen 
van de prijs, zullen worden betaald uit de inkomsten van de stichting 
als omschreven in de stichtingsakte.

Na afloop wordt aan de redenaar of prijswinnaar een receptie en een diner 

aangeboden.
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Hare Majesteit feliciteert 

de jonge ere doctor.
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Het lag ongetwijfeld tevens in de bedoeling van Mevr. E. Hidde Nijland om met deze stichting 

haar echtgenoot blijvend in de herinnering van Nederlandse en wellicht ook buitenlandse  

elektrotechnici te houden. Wie was deze man die in 1885 te Dordrecht werd geboren en in 1962  

te Utrecht overleed, en wat maakte hem zo bijzonder?

Anderen over Hidde Nijland

Om deze vraag te beantwoorden allereerst een citaat uit de rede  
van Prof. ir. W. Fontein die hij in 1955 hield, bij gelegenheid van het ver-
lenen  van een doctoraat in de technische wetenschap honoris causa 
aan ir. Hidde Nijland. Dit geschiedde, ter gelegenheid van het 50-jarig  
bestaan van onze oudste Technische Hogeschool, door haar senaat.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe men in het jaar 1955 in een 
historische omgeving luister wist te verlenen aan een dergelijke  
herdenking en de afbeelding op pagina 70 toont een gelukkige  

ir. Hidde Nijland in een onderhoud met onze vorstin. Het zou  
niemand verwonderen als dat ging over het spoedig herstel van  
ons in de oorlog zo zwaar geschonden land. 
Prof. Fontein memoreerde eerst dat Hidde Nijland te Dordrecht werd 
geboren en aldaar de HBS bezocht en vervolgens van 1903 tot 1908 
als een van de eersten elektrotechniek studeerde aan  de bekende 
Delftse onderwijsinstelling, die in 1905 van polytechnische school tot 
Technische Hogeschool werd verheven. Tevens werd toen de afdeling 
Elektrotechniek  officieel ingesteld.

Minister-president dr. Willem Drees ingesprek met dr. ir. Hidde Nijland. Cortège voorafgaand aan de feestelijkheden tijdens het tiende lustrum van de 

Technische Hogeschool.



Na het behalen van zijn ingenieursdiploma als elektrotechnisch inge-
nieur in 1908 maakt Hidde Nijland een studiereis naar de Verenigde 
Staten. Wij citeren dan verder prof. Fontein: 

“Na enige jaren als ingenieur gewerkt te hebben bij onze Nederlandse 
elektrotechnische pionier Willem Smit te Slikkerveer, vestigt hij in 1916 een 
eigen elektrotechnische industrie, de N.V. Coq  te Utrecht. Ofschoon het in 
de aanvang de bedoeling is elektrotechnische toestellen van uiteenlopend 
karakter te vervaardigen, concentreert hij zich weldra op de ontwikkeling 
van hoogspanning schakelinstallaties, waarvan hoogspanning vermogen-
schakelaars een der belangrijkste onderdelen vormen.

Ziet men naar de mogelijkheden welke de elektrotechniek biedt,  zo richt 
hij zijn aandacht op beperkt  terrein, te weten op een onderdeel van het 
gebied der elektriciteitsvoorziening. De vermogenschakelaar alleen reeds 
- zoals gezegd een der elementen - toont echter zowel wetenschappelijk 
als constructief zoveel facetten, dat grenzen nauwelijks worden gevoeld.  
Een der moeilijkste gebieden der elektrotechniek wordt hiermede be-
treden. Deze toestellen hebben onder andere de opgave, bij optredende 
defecten in elektrische hoogspanningsinstallaties de in het ongerede 
geraakte onderdelen elektrisch te scheiden van de overige delen van 

het elektrisch systeem, opdat de elektriciteitsvoorziening ongestoord 
voortgang kan vinden. Hierbij gaat het veelal om het onderbreken 
van stromen  van duizenden ampères, terwijl onmiddellijk daarna - in 
werkelijkheid binnen 1/100  seconde- delen elektrisch van elkander 
gescheiden gehouden moeten worden waarvan het potentiaal verschil al 
naar gelang het type van enige duizenden tot enige honderdduizenden 
volts varieert.

Aanvankelijk is van het proces, dat zich in de vermogenschakelaar 
afspeelt, weinig bekend. Juist dat onbekende van een zo bij uitstek 
belangrijk onderdeel ten behoeve van een bedrijfszekere elektriciteit 
levering trekt Hidde Nijland zodanig, dat hij bereid is zich geheel aan dit 
onderwerp te wijden.

Bovendien lokt hem, de geboren constructeur, de mogelijkheid zijn 
gedachten materieel vorm te geven. Met onderzoek en experiment wordt 
aangevangen, zijn heldere geest brengt hem tot originele oplossingen 
voor moeilijke problemen. De probleemstelling is zuiver, de constructie 
elementen weet hij  tot een harmonisch geheel te voegen op een wijze, 
die een artistieke inslag verraadt, en er de aandacht  op vestigt, dat 
hij in een kunstzinnig milieu is opgegroeid. Vele door Hidde Nijland 
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verworven octrooien dragen bij tot de industriële eigendom  van zijn 
onderneming.  

Karakteristiek is, dat hij zich van de aanvang af toelegt  op de ontwikke-
ling  van zogenaamd ‘gesloten schakelmaterieel’, een constructie welke 
zowel grote bedrijfsveiligheid van de installatie als een grote veiligheid 
voor het bedieningspersoneel tot resultaat  heeft.
“Thans, na een welhaast veertigjarige periode, gedurende welke Hidde 
Nijland zijn gehele  persoon inzette om te stuwen naar de plaats welke 
zijn bedrijf heden inneemt, kan worden vastgesteld dat het materieel 
ook in het buitenland zoveel waardering heeft gevonden dat in een groot 
gedeelte van de wereld zijn scheppingen worden toegepast. Dit laatste 
was mede aanleiding over te gaan tot vervaardiging in het buitenland, 
het tot  stand komen van de S.A. Coq France was er onder meer het 
gevolg van.

Vatten wij samen, zo bewonderen wij zijn inventieve  geest, zijn  
gaven als constructeur en niet in het minst zijn volharding en doorzet-
tingsvermogen, welke tezamen geleid hebben  tot de ontwikkeling 
en vervaardiging  van materieel  dat uniek  in de wereld kan worden  
genoemd.

lk moge de promovendus verzoeken nader te treden.
Op grond van uitnemende verdiensten, als constructeur en als grond-
vester van een internationale industrie van betekenis, verklaar ik, 
namens de Senaat van de Technische Hogeschool, ingevolge zijn besluit 
van 26 mei 1955, krachtens zijn bevoegdheid hem door de Wet verleend, 
u HENDRIK AREND HIDDE NIJLAND te zijn Doctor in de technische weten-
schap, honoris causa, met alle rechten door Wet en gewoonte aan de 
doctorstitel verbonden.

lk nodig u uit, het diploma, door de Rector Magnificus en de  
Secretaris van de Senaat ondertekend, en met het grootzegel van de 
Senaat  bekrachtigd, in ontvangst  te nemen.”  

Een officiële erkenning van zijn ook internationaal bekende verdien-
sten viel hem ondermeer ten deel door de verlening in 1954 van het ere-
doctoraat van de Academica Internationale di Alta Cultura  di Roma. In 
Nederland leeft zijn naam voort door zijn schepping, het elektrotech-
nisch bedrijf  Coq. Terloops  zij opgemerkt dat de Franse vertaling van 
Nijlands initialen H.A.H.N., het woord  Coq oplevert. Uit de derde Hidde 
Nijland rede uitgesproken op 28 november  1975, door  de toenmalige 
directeur van Coq, ir. A.G. Vorster, citeren wij als volgt:  
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“Hidde Nijland  behoorde tot een generatie  waaruit in Nederland vele 
industriële ondernemers zijn voortgekomen. Zijn belangstelling als inge-
nieur ging van jongs af aan uit naar de elektrotechnische constructie.

Nadat hij na zijn afstuderen een aantal jaren had gewerkt bij de N.V. 
Elektrotechnische Industrie v/h Willem Smit & Co te Slikkerveer begon 
hij op 31-jarige leeftijd  met een eigen fabriek van elektrisch schakel-
materiaal. Het was in 1916 een bescheiden begin van de N.V. Electro-
Apparaten fabrieken ‘Systeem Coq’ in een voormalige autowerkplaats in 
de binnenstad  van Utrecht.

Welke motieven  hebben de jonge ingenieur Hidde Nijland  er toe geleid 
een nieuw bedrijf  te stichten en als uitverkoren onderwerp de fabricage 
van elektroapparaten te omarmen?
Het is waarschijnlijk dat hij reeds op jeugdige leeftijd in sterke mate 
begiftigd was met de twee eigenschappen, die zijn gehele verdere 
loopbaan zouden  beheersen. Deze eigenschappen waren ten eerste de 
zin voor het ondernemerschap, zich uitende in een duidelijke behoefte 
de leiding uit te oefenen over een eigen fabriek. Daarnaast is gedurende 
zijn gehele leven een wezenskenmerk van de technicus Hidde Nijland  
geweest: de creatie  van nieuwe producten, waarvan de prestaties verder 

reikten dan die van het bestaande materieel  en welke vrij baan zouden 
bieden aan de voldoening van de constructeur bij het vinden van nieuwe 
oplossingen van problemen.

Naast de fabricage van laagspanningsmaterieel richtte zich de aan-
dacht van Ir. Hidde  Nijland na betrekkelijk korte tijd mede op schakel-
componenten in open  uitvoering, welke  in de toenmalige hoogspan-
ningsnetten van 3.000  tot 10.000 volt toepassing vonden.

Het was in 1922 dat het eerste exemplaar van een schakelinstallatie in 
geheel gesloten uitvoering werd vervaardigd. Dit type werd door Hidde 
Nijland in zijn verdere loopbaan, onder uitsluiting van schakelmaterieel 
in de zogenoemde open of conventionele uitvoering, verkozen en door 
zijn persoonlijke verdienste tot schakelmaterieel met grote veiligheid en 
bedrijfszekerheid ontwikkeld. Ingenieur Hidde Nijland heeft gedurende 
de 46 jaren van zijn directeurschap van Coq opmerkelijke resultaten be-
haald op technisch-wetenschappelijk gebied. Vrijwel algemeen kan wor-
den  gesteld, dat er in die periode  geen ontwikkelingen tot stand zijn ge-
komen zonder nieuwe elementen  en oplossingen van problemen volgens 
eigen vinding.  Hij heeft er steeds naar gestreefd door intern overleg met 
een groep technische vertrouwelingen optimale resultaten te bevorderen. 
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Niet minder belangrijk waren voor hem de vele en langdurige gesprekken 
met talloze vrienden onder zijn afnemers  die door hun deskundigheid 
zeer wezenlijke bijdragen hebben  geleverd  aan de richting en aan de 
realisatie  van het onderzoek en de ontwikkeling bij Coq.”

Nog intens bezig met verdere ontwikkelingen moesten zijn vrienden 
en medewerkers hem van de ene op de andere dag geheel onver-
wacht missen. De dood had hem op 17 februari 1962 op 77-jarige 
leeftijd in het harnas verrast.

Zoals  vermeld  ontlenen wij  deze  passages aan  een  Hidde Nijland 
rede. Het lijkt  ons  dienstig uit deze en de andere  redevoeringen  
passages aan te halen die ook nu nog kunnen uitnodigen tot verwon-
dering, bewondering of verder  nadenken.
 
In de eerste, uitgesproken op 12 mei 1965, nam ir. J.P. Koster, destijds 
directeur van der Nederlandse Spoorwegen, zijn toehoorders mee naar 
de steeds boeiende spoorwegwereld, een wereld waar uit menig toe-
komstig ingenieur op ‘aangepaste schaal’ veel vreugde mocht  beleven 
en waarin naar verluidt menig gepensioneerde weer terugkeert om op 
prettige wijze nog technische vaardigheden te beoefenen. ir. J.P. Koster:

“De elektrotechniek opende voor de spoorwegen talrijke nieuwe  
mogelijkheden en leidde zowel naar een verlaging der exploitatiekosten 
als naar een aanzienlijke verbetering van het dienstbetoon. Daarnaast 
leverde zij via de spoorwegen tevens een bijdrage tot besparing op het 
energieverbruik en mede daardoor tot een verbetering van de energie-
balans in vele landen. Op het sociale  vlak verlichtte zij in niet geringe 
mate het zware werk van trein- en onderhoudspersoneel.

Doch omgekeerd betekenden de vele en veelzijdige behoeften van het 
spoorwegbedrijf even zovele impulsen voor de ontwikkeling van de 
elektrotechniek, welke voerden tot vernuftige en zegenrijke oplossingen, 
zowel op het gebied der zwakstroom als op dat van de sterkstroom.

Tenslotte heeft de toepassing der elektrotechniek bij de spoorwegen 
mede een groot aandeel gehad in de opbouw van de elektrotechnische 
industrie vanaf het begin van deze eeuw.”

De ontwikkeling van de Nederlandse energievoorziening door middel 
van elektriciteit, kwam  aan de orde  in de Hidde Nijland rede uitge-
sproken op 22 mei 1970, door ir. J. H. Bakker, die in zijn inleiding onder 
meer stelde:
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“Gaat men in de jaren terug om na te speuren wanneer de principiële 
vindingen zijn gedaan op het gebied van de elektriciteit, dan kan men 
bijna volstaan met de levensgeschiedenis te bestuderen van de mannen 
wier namen zijn verbonden met de eenheden waar wij dagelijks mee 
werken. Van hen die op deze wijze onsterfelijk zijn geworden moge ik 
slechts noemen: Volta, Ampère, Ohm en Watt.

Er zijn weinig gebieden waar men op zo consequente wijze de gelegen-
heid te baat heeft genomen om eer te bewijzen aan de grote mannen uit 
het verleden en in dat licht bezien valt het te betreuren dat er geen zeer 
veel gebezigd begrip is gevonden om de naam van de man die als het 
ware het startschot voor de elektriciteitsvoorziening heeft gegeven ook 
op eenzelfde niveau te eren. Het was immers Thomas Alva Edison die in 
het jaar 1878 de kooldraadlamp uitvond en hiermede een nieuw tijdperk 
inluidde. Om misverstand te voorkomen zij gereleveerd dat zijn naam 
aan een bepaald soort lampvoet  is verbonden, doch  als we zien welk 
een omwenteling de verlichting en de gehele elektriciteitsvoorziening 
heeft betekend, zou zijn naam vaker kunnen worden genoemd. Hij was 
het ook die reeds vier jaar na de vinding van de kooldraadlamp in 1882 
de eerste Amerikaanse elektrische centrale voor openbare verlichting 
heeft gebouwd.

Hier in Nederland werd het eerste openbare elektriciteitsbedrijf eveneens 
gesticht voor verlichtingsdoeleinden. Het was de N.V. Electrische Verlich-
ting Kinderdijk waarvan de centrale in 1886 werd geopend. Bij de enorme 
uitbreiding die de toepassing van elektrische energie in de loop der jaren 
heeft ondergaan is de verlichting naast alle andere toepassingsvormen 
een geheel eigen en grote rol blijven  spelen.”

Na het interdisciplinaire karakter van de elektriciteitsvoorziening te 
hebben beklemtoond, geeft ir. Bakker een overzicht van de plaats-
gevonden schaalvergroting, en de verhoging van de spanning voor  
hoogspanning transportlijnen. Daarbij maakt hij nog eens duidelijk, 
dat een goed ingenieur  uiteraard steeds ook het kostenaspect van 
zijn projecten in zijn  beschouwingen dient te betrekken, zoals uit 
het volgende  citaat moge blijken. Het heeft  ook thans nog actuele 
betekenis.

“Bij de uitbreidingen en vernieuwingen die successievelijk hebben 
plaatsgevonden zijn steeds  uitvoeringen gekozen  die in overeenstem-
ming waren met de stand van de techniek en de verwachtingen ten 
aanzien van het verbruik in de toekomst, waarbij als uitgangspunt dat 
ook nu nog geldt, werd gekozen het bereiken van een minimum voor de 
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som van de kosten van de opwekking en de kosten van het transport 
naar de verbruikscentra. Dit houdt dus in dat de besparingen die door de 
keuze van bepaalde opweksystemen  kunnen worden verkregen steeds 
groter moeten zijn dan de extra kosten die voor de transportinrichtin-
gen moeten worden gemaakt om deze opwekmogelijkheden te kunnen 
realiseren. Bij de studie die is voorafgegaan aan het besluit om een 
nieuw koppelnet voor een spanning van 380.000 volt in Nederland te 
bouwen heeft men dan ook welbewust berekend welke besparingen bij 
de bouw  van de centrales zouden kunnen worden bereikt door de bouw 
en het gebruik van productie-eenheden van groot vermogen en pas toen 
bleek dat deze groter waren dan de extra kosten die gemaakt moesten 
worden om het 380 kV-net tot stand te brengen, is tot realisering van dit 
net overgegaan.”

Ir. Bakker besteedt vervolgens aandacht aan het nut en de moeilijk-
heden van internationale koppelnetten. Voorts aan het probleem van 
de stijgende kortsluitvermogens en de noodzaak van een coördine-
rende instantie. Deze dient met computers voortdurend ondermeer 
de uit kosten- en bedrijfszekerheidsoogpunt optimale  belastingver-
deling over de verschillende centrales te bewerkstelligen. Hij voorziet 

reeds dat deze steeds complexer wordende netbewaking geheel met 
computers gerealiseerd zal worden. Zijn slotpassages luidden:

“Zonder twijfel behoort het oplossen van de problemen van het elek-
triciteitstransport voor grote vermogens tot een van de belangrijkste 
opgaven in het vakgebied van de elektriciteitsvoorziening waaraan veel 
wetenschappelijk werk, ook door de elektrotechnische  ingenieurs zal 
moeten worden verricht. Bezien we tenslotte de plaats die de elektrici-
teitsvoorziening thans in de maatschappij inneemt, en in de toekomst 
zal innemen,  dan moet worden geconstateerd dat de elektriciteit een 
universeel karakter heeft en daarom als energievorm steeds meer toe-
passing zal vinden. Dit geldt temeer omdat het gebruik van elektrische 
energie geen milieuverstoring ten gevolge heeft. Stellig zou er reden zijn 
om de man, die ons kan helpen aan een accu die het mogelijk maakt om 
de auto’s te elektrificeren, eenzelfde eer te geven als ik zo gaarne aan 
Edison bewezen had gezien.”

Dit geeft ir. Bakker tevens aanleiding tot interessante beschouwingen 
over onderzoek, ontwikkelingen en beproevingen van schakelinstal-
laties en in het bijzonder de ervaringen  van de N.V. Coq op dit terrein, 
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welk bedrijf in 1976 haar zestigjarig bestaan zou vieren. Typerend 
hiervoor  zijn de volgende  passages:

“Voorts werd in het begin van de jaren ‘60 het ontwerp ter hand 
genomen van een gesloten installatie voor 170.000 volt, dat zich zou 
onderscheiden van de voorafgaande conceptie door een gespecificeerd 
afschakelvermogen, dat ongeveer het dubbele bedroeg van de vroeger 
geëiste waarde. Een bijkomende voorwaarde was, dat de hoofdcon-
tacten van de vermogenschakelaars in principe gelijk zouden moeten 
blijven, gezien de gunstige ervaring met de bestaande installatie voor 
deze spanning. lk zal hier niet nader ingaan op het boeiend  technisch 
relaas van deze ontwikkeling. Ook hier traden een aantal zogenoemde 
‘bijverschijnselen’ op, welke met inspiratie en veel inspanning achter-
eenvolgens werden geëlimineerd. Het resultaat  is geweest  dat in 1966 
de eerste geheel gesloten schakelinstallatie van de tweede generatie 
voor 170.000 volt volledig gekeurd en beproefd  in gebruik werd genomen 
in het  station Vlissingen van de  N.V. Provinciale Zeeuwse  Energiemaat-
schappij, terwijl er op dat ogenblik twee installaties in bewerking waren 
voor het Gemeente Energiebedrijf Rotterdam en de N.V. Elektriciteitsbe-
drijf Zuid-Holland te Den Haag.”

De groep constructeurs bij Coq was niet geheel tevreden over het 
geslaagde ontwerp, hetgeen zoals bekend een universele eigenschap 
is van het gilde. Een nauwkeurige analyse  van functies en con-
structieve vormgeving leerde, dat een besparing in fabricagekosten 
kon  worden bereikt door optimale toepassing van de opbouw uit 
modulen, welke voor de verschillende functies onderling identiek 
zouden zijn. Voorts zou een meer overzichtelijke opstelling met 
kleinere afmetingen mogelijk zijn, mede door gebruikmaking van een 
scheidingsschakelaar volgens een nieuw principe, welke inmiddels 
was ontwikkeld. Een niet te verwaarlozen voordeel werd bovendien 
in het vooruitzicht gesteld door de verdwijning van de harde klap 
welke normaal gepaard gaat met de uitschakeling van vermogen-
schakelaars van het onderhavige type, als gevolg van de zeer snelle 
uitstroming van de schakellucht.

Onder invloed van de groeiende vraag naar elektrische energie in 
de zestiger jaren werd het in toenemende mate noodzakelijk om de 
voorziening van verbruikscentra, zoals stedelijke- en industriegebie-
den, met hogere spanningen dan voorheen te verzorgen. Dit bracht 
met zich mee, dat hier te lande vooral schakelstations voor 170.000 
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volt binnen de bebouwde kern van steden of in industriële agglo-
meraties noodzakelijk werden. Omdat in die gevallen meestal het 
onderbrengen van de schakelinstallaties in een gebouw wordt geëist, 
en de benodigde  ruimte voor een conventionele uitvoering veelal 
ontbreekt, is er een toenemende structurele behoefte  aan geheel 
gesloten schakelmaterieel voor de zeer hoge spanning te verwachten. 
Dit verschijnsel doet zich algemeen voor in de  geïndustrialiseerde 
wereld.

Mede onder invloed van de genoemde omstandigheden werden in 
de tweede helft van de jaren ‘60 grote inspanningen verricht door 
buitenlandse ondernemingen op het gebied van de ontwikkeling van 
geheel gesloten schakelmaterieel voor de zeer hoge spanningen. Was 
Coq gedurende  een aantal jaren het enige bedrijf, dat kon wijzen op 
gesloten installaties  in normaal bedrijf  in het 170.000 volt net, tegen 
de jaren ‘70 werden deze installaties ook door  een zevental buiten-
landse ondernemingen aangeboden.

In het begin van de jaren ‘70 werd aan Coq de vererende vraag gericht 
een geheel gesloten schakelinstallatie voor 420.000 volt te ontwik-

kelen en te leveren, bestemd voor een schakelstation van de N.V. 
Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, te stichten vlakbij de kust op 
de Maasvlakte. Bij deze installatie is, zowel voor de isolatie van de 
spanningvoerende delen, als voor het blusmiddel van de vermogen-
schakelaars, gebruik gemaakt van het elektronnegatieve gas SF6. Dit 
schakelstation werd in 1975 opgeleverd en is voor zover bekend het 
eerste station dat voor de genoemde spanning in geheel gesloten 
uitvoering in bedrijf werd gesteld.
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Zij hadden vier dochters en drie zoons. 

Uitvinder, constructeur en fabrikant 

Zoon Jan Hidde Nijland was architect, terwijl zoon Dirk Nijland een 
getalenteerd graficus was. Hendrik Arend (Henk) Hidde Nijland had 
in 1908 het diploma van elektrotechnisch ingenieur behaald. Hij was 
afgestudeerd bij professor Clarence Feldmann en begon zijn loopbaan 
als ontwerpingenieur bij Smit Slikkerveer.

Zijn echtgenote, Jonkvrouwe Elisabeth van der Meer de Walcheren, 
had in Parijs muziek gestudeerd, hun dochter Elsa Hidde Nijland  
(1911-2002) werd muziekpedagoge. 

In 1914 wilde ir. Hidde Nijland samen met zijn oom A.C. Volker 

Adriaanzn. in Frankrijk een fabriek voor elektrotechnische apparaten 
beginnen, maar het uitbreken van de eerste wereldoorlog verstoorde 
die plannen. Reden waarom hij zich weer op Nederland oriënteerde, 
alwaar door de provinciale elektrificering een toenemende vraag naar 
schakelmateriaal was ontstaan.

Op 22  juli 1916 richtten de heren ir. H.A. Hidde Nijland, H.C van  
der Lely en A.C. Volker Adriaanzn. de N.V. Electro-Apparaten Fabriek 
“Systeem Coq” op. Commissaris Oom Arie Volker (van het gelijk- 
namige Dordtse  baggerconcern) was  hoofdaandeelhouder, terwijl 
neef Henk Hidde Nijland zich met de dagelijkse leiding belastte.

dr. ir. H.A. Hidde Nijland. De eerste rij v.l.n.r.: J.M. Wagenaar Hummelink, Ir. J.A. Stoop, Min. H.A. van  

IJsselstein en Ir. H.A. Hidde Nijland. De tweede rij v.l.n.r.: J. Muysken,  

A.C. Volker Az., Ir. E.A. Docroo en A.C. van der Lely.



In een  gewezen  koetsbedrijf aan de Utrechtse Ridderschapstraat 
startte men de fabricage van elektrische  apparaten. Spoedig echter 
zou men zich geheel richten op schakelmaterieel voor 220 en 380 
volt , dat beter was dan het reeds op de markt aanwezige en wat als 
uitgangspunt diende voor de latere hoogspanningsconstructies.
De aanloop was niet slecht. Al na enkele jaren leek een viervoudige 
productie opportuun  en Hidde Nijland opteerde voor het veel grotere  
pand van een voormalige spiritusfabriek aan de Kanaalweg. Maar in 
1920, vlak voor de voorgenomen verhuizing, werd de oude fabriek 
door vuur verwoest. Met grote inzet en door handig te improviseren 
kon men al binnen twee weken in de nieuwe vestiging  
produceren.

In 1922 verscheen het eerste gesloten en op den duur geheel gesloten 
schakelmateriaal, dat minder plaats innam, maar bovenal veiliger 
was voor de mensen die het bedienden.

In de periode  tot 1927 zouden de vierkante  bakken  plaats  maken 
voor ronde, die sterker waren bij afschakelen onder kortsluiting. Na 
schakelaars voor 3 en 10 kV bouwde men grotere stations voor hogere 
spanningen, zoals voor 25 kV (GEB-Rotterdam) en 36 kV (CEF-België). 

In 1934 kwam bet eerste buitenstation gereed,  het 50 kV ondersta-
tion Veenendaal (PGEM-Gelderland).

Een hoogtepunt bereikte men in 1937 met de fraaie 100 kV construc-
tie voor het station Gasselte (PEB-Groningen). Bestudering van de 
maquette had tot een aantal nieuwe schakelaars geleid, zoals het 
bekende type 0-010  met veldbreedte 30 cm. Opvallend was, dat de 
10-, 25- en 50 kV types pas na het 100 kV type werden ontwikkeld. Het 
hogere spanningsniveau maakte, dat een concentrische bouwwijze 
economisch aantrekkelijk werd en het elektrische veld eenvoudiger 
te bepalen was. Ook bleek deze verkregen kennis toepasbaar bij de 
niet-concentrische 10- en 25 kV installaties.

Reeds voor 1940 waren er plannen voor een landelijk koppelnet, waar-
door er behoefte zou ontstaan aan  niet eerder  door  Coq  gebouwde 
extra compacte gesloten 150 kV- installaties. Tijdens de ontwerpfase 
werden de medewerkers over  alle details geïnformeerd, wat heel 
leerzaam was. Ook was men bij Coq altijd zeer erkentelijk voor de col-
legiale hulp van de elektriciteitsbedrijven, zoals bij dit 150 kV station, 
waar het pionieren hand in hand ging met PLEM en KEMA.
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Kortsluitgenerator van het kortsluithuis van de KEMA. Batterij type 0-010 in dubbelrail uitvoering.
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Daar men meer opdrachten verwachtte, bouwde men nog in 1941 
een grotere montagehal, want elektriciteitsvoorziening werd als zeer 
belangrijk aangemerkt, maar het werd steeds moeilijker, zeker tegen 
het einde van de oorlog.

Nog als een gevolg van de  Tweede Wereldoorlog kon het beproeven 
van de eerste 150 kV installatie pas in 1957 succesvol worden afge-
sloten, om deze in 1958 bij Lutterade  (PLEM-Limburg) in gebruik te 
nemen. Wel had men inmiddels het afschakelvermogen verdubbeld 
en op 3.500 MVA gebracht. Voor Coq was dit station een bekroning 
en het technische kunnen van ir. Hidde Nijland bereikte hier een 
absoluut hoogtepunt.

Behalve de reeks unieke constructies  bestond  het gros van de pro-
ductie uit 10 kV materiaal en leverde men bijna uitsluitend voor de 
binnenlandse markt. Vooral het naoorlogse herstel en de industria-
lisatie bezorgden de fabriek veel orders; eind 1958 had Coq meer dan 
800 man in dienst.

In 1953 ging een oude wens in vervulling: de joint venture SA Coq-
France met fabrieken te Pantin (Noordoost-Parijs) en Libourne (bij 

Bordeaux). Met als hoofdafnemer Electricité de France (EDF) werd in 
2002 onder de naam Schneider in Libourne nog geproduceerd.
Vanaf 1954 werd ook in Italië, in Savona (bij Genua) in licentie ge-
bouwd; eind jaren vijftig realiseerde men hier een 130 kV-installatie. 
In Utrecht zou in 1960 ir. Hidde Nijland nog de voltooiing van zijn 170 
kV drukluchtconstructie mogen meemaken.
Pas nadat de oprichter en directeur in 1962 was heengegaan, fuseerde 
Coq met de Smit Nijmegen groep, die in 1969 met de N.V. Holec 
samenging.

Ondertussen volgden er verdere technische mijlpalen: de BISEP 170 kV 
(1971), de BISEP 420 kV/SF6 (1974), de TRISEP 170 kV (1980) en de L-SEP 
145kV (1984).

In 1995 is de hoogspanningsafdeling (het oude Coq) van N.V.  
Holec opgegaan in VA Tech Elin dat in 2006 door Siemens werd  
opgekocht. Behalve ondernemer was ir. Hidde Nijland vooral uitvin-
der en constructeur. Als student Werktuigbouwkunde koos hij in  
1905 voor de nieuwe studierichting Elektrotechniek. Vandaar zijn 
mechanische en fysische inzicht, dat later in een groot technisch 
oeuvre zou resulteren.
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Ventielbatterij type 0-010 bestemd voor Hoogovens IJmuiden. Hoofdschakelinrichting 10 kV PEB Groningen Centrale Helpman met groot

schakelvermogen.
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De constructieafdeling.
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Wat Coq vervaardigde, het waren allemaal Hidde Nijlands uitvindingen. Zijn grote hartstocht 

voor het uitdenken van betere constructies bleek uit de schetsen, die hij in de late uurtjes thuis 

maakte en die hij ‘s ochtends naar de fabriek meebracht om ze door zijn medewerkers verder te 

laten uitwerken. 

De mens achter de constructeur

Vaak waren daar ‘s avonds  nog technische discussies  aan verbon-
den,  die tot diep  in de nacht konden duren, maar ook tot verbluf-
fend eenvoudige oplossingen konden leiden. Als tijdens die seances 
de baas zijn befaamde intuïtie inschakelde, moest iedereen  geduldig  
zwijgen.  Dacht  iemand het beter te weten, dan was het meteen: 
“Mond dicht, anders kan ik niet denken”.

Wat dit betrof hielden de monteurs van de buitendienst  een aparte 
status. Trots op hun kennis van de klare producten, was Hidde Nij-
land altijd uiterst benieuwd naar hun bevindingen, want de praktijk, 

daar ging het bij hem om. Stelregel van de eredoctor was, dat eigen 
ervaring verreweg het beste was. Voor geëxperimenteer had hij echter 
weinig waardering. Proeven waren volgens hem alleen nuttig aan 
het einde van de ontwikkeling en bij voorkeur ter bevestiging van 
de kwaliteiten van het ontwerp. Lang voordat  de toenmalige KEMA 
in staat was om zijn 150 kV schakelaars te testen, durfde  hij al deze 
enorme en kostbare constructies  te garanderen. De daarmee verkre-
gen  kennis werd dankbaar toegepast bij de lagere spanningen, want: 
“Als je verkleint, verklein je ook de bijverschijnselen.”

De mechanische afdeling. De gereedschapmakerij.



Zich wel bewust van de mogelijke risico’s, verfijnde hij stapsgewijs 
de technologie. Aanvankelijk isoleerde en schakelde hij met trans-
formatorolie en werd de bij weigering ontoelaatbare overdruk met 
een breekmembraan  beveiligd. In latere constructies zorgde olie nog 
wel voor de isolatie,  maar werd al met perslucht  geschakeld. Pas 
nadat  hij door middel van koeling het ionisatieprobleem van de hete 
gassen had weten op te lossen, zou hij ook op isolatie met perslucht 
overgaan.

Het wezen van het Systeem Coq is nadrukkelijk traceerbaar in het 
‘concentrische principe’: metalen cilindrische isolatieomhulling met 
daarbinnen de uithijsbare  schakelelementen, die onschadelijk waren 
gemaakt door eveneens cilindrische veldsturingen, die men ontwor-
pen had met behulp van metingen in de elektrolytische trog. 
Nijland verstond de kunst om bij de hoge afschakelvermogens - met 
perslucht en dubbel beblazen onderbreking - omkeerconstructies te 
maken voor de afvoer naar boven van de schakelgassen door mid-
del van een stelsel van coqoliet-pijpen,  die ‘schakelorgels’ werden 
genoemd. Hierbij voerde hij zijn idee uit om de uitgeschakelde 
vermogenschakelaar in zijn geheel uithijsbaar te maken, wat aparte 
scheiders bespaarde. Omdat isoleren droge lucht vereist, werd deze 

eerst gecomprimeerd en pas daarna toegelaten tot de schakelinstal-
latie. Voor dragende constructies waren isolatiekolommen nodig. 
Hiertoe ontwierp Nijland ’coqoliet’: geïmpregneerd en cilindrisch  
gewikkeld  transformatorpapier dat, in ovens uitgehard, verspanend  
bewerkbaar  was.
Bij de grotere constructies plaatste hij voor de veldsturing metalen 
ringen aan de uiteinden van de kolommen, om bij kleinere instal-
laties condensatorsturing toe te passen, vervaardigd van in coqoliet 
meegewikkeld aluminiumfolie.
Mogelijk prijkten Nijlands grootste innovatieve talenten in een 
constructie waarbij hij de van een aardlaag voorziene vaste coqoliet-
kolom combineerde met een persluchtschakelaar en waarbij de veld-
sturing op het condensatorprincipe berustte. Veel van Hidde Nijlands  
baanbrekende werk, zou door anderen  later worden nagevolgd.
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Hoogspanningslaboratorium, spanningen tot 525 kV konden hier worden opgewekt. Hier werd het coqoliet en nieuwe constructies getest.
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Coq olieschakelaar in de 

beproevingscel van de KEMA.
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De tekenkamer.
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In de fabriek beschouwde men ir. Hidde Nijland als de baas van mensen en machines, iemand  

die vond dat tempo houden een eerste vereiste was. Het bedrijf, maar meer nog het product, was 

zijn enige doel.

Fabrieksdirecteur

Aldus streefde hij steeds naar uitbreiding  en perfectie.  Daarom ook 
liep hij dagelijks rondjes door de fabriek, iedereen en alles tot in de 
kleinste bijzonderheden observerend  en terechtwijzend. Zo streng 
als hij was voor zijn personeel, zo zuinig ging hij ermee om. In de oor-
log weigerde hij elke medewerking aan de bezetter en was absoluut 
tegen vordering van zijn goede vaklieden, wat hem slechts door grote 
persoonlijke moed gelukte.

Tot het laatst zou hij over zijn mensen waken en ze inspireren.  
Alleen door zijn afnemende gezondheid zag men hem al minder vaak 
op de werkvloer, maar hij bleef voelbaar. Als uitvinder en industrieel 
was ir. Hidde  Nijland bovendien gezegend met een opmerkelijk  

commercieel talent. In 1916 ging hij er voor het eerst op uit om  
kopers te vinden voor zijn product, iets wat opnieuw speelde bij de 
introductie van het gesloten materiaal. Hierbij bleek steeds weer dat 
hij een overtuigende persoonlijkheid was. Werd bij zijn bezoeken aan 
de directeuren van elektriciteitsbedrijven eindelijk, in luttele bewoor-
ding en een schetsje, een bestelling overeengekomen, dan bleef men 
afnemer. En eenmaal klant liet hij ze niet in de steek, bood service 
achteraf, want de clientèle behoorde tevreden te zijn en daarbij 
moest je doorgaan tot het bittere einde. Om stipte levering, tijdige 
reparatie of wijziging na te komen, werden onder zijn persoonlijke 
leiding vaak ‘s avonds en ‘s nachts de dingen nog afgemaakt en hij 
vergat dan nooit de werkelijk prima fourage.

Een kijkje in de keuken/kantine. Assemblage.
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Zijn vriendschap een weldaad, ontving de heer Hidde Nijland ook de gewone man op zijn  

kamer en luisterde naar diens problemen en gaf hij raad en hulp op reële wijze.

De mens Hidde Nijland

In 1947 zou hij zich ook in breder verband, door de oprichting van 
pensioenfonds Coq, sterk  maken voor goede  sociale voorzieningen 
voor zijn getrouwen. In 1950 deed de directeur een extra donatie aan 
het fonds, zodat ook over de Coq-jaren van voor 1947 pensioenaan-
spraken konden worden gemaakt. Ondanks de grotere fabriek bleef hij 
dezelfde, rechtvaardige persoon, die zijn beloften en afspraken altijd 
nakwam. Dat leidde tot vruchtbare gesprekken met de Fabriekskern en 
de Ondernemingsraad. In contacten met deze overlegorganen vielen 
soms harde woorden, maar er was nooit rancune.

Veel waarde hechtte hij aan een serieuze gedachtewisseling maar on-
gefundeerde conclusies of foute tegenargumenten werden genadeloos 
afgestraft. Dan kon hij opeens fel uitvallen, om dit weer even snel te 
vergeten. Hij had geheel eigen ideeën en een groot plichtsgevoel, met 

echter als schaduwzijde, dat het hem moeilijk viel taken te delegeren 
of zijn mening te herzien. Hij leek een halsstarrig man, maar een die 
toch respect afdwong. Zijn eis, dat de ander zich net zo inspande voor 
bet bedrijf als hijzelf, was wellicht onredelijk, maar legitiem in de ogen 
van iemand die zelf hierin voorging. Net zo moeilijk en hard zijn voor 
jezelf als voor anderen, dan moet je ook afstand doen van alledaagse 
prettige dingen. Hij leefde sober maar goed, woonde buiten, maakte 
graag verre autoreizen en bewonderde de natuur. Zo zag hij de bliksem 
als een grote perfecte vermogenschakelaar, die, als het elektrische 
wonder der schepping Gods, door mensen nooit was na te maken. Wel 
was hem beschoren om tot de dood toe te mogen werken, in het har-
nas te sterven, zoals hij graag wilde. Toen z’n dagen geteld waren, zette 
hij zich in voor zijn mentale nalatenschap van wijsheid, inzichten en 
ervaring, met als zijn concrete erfgoed een firma in schakelmateriaal.
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De jonge Ridder wordt 

toegesproken.
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De Ridderorde wordt 

opgespeld.
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Bij jubilea en herdenkingen was Hidde Nijland altijd een zeer beminnelijke man,  

een mens vol geest, humor en medeleven. 

Jubilaris

Zo ook bij het 25-jarig bestaan van Coq en een spreker oude notulen 
aanhaalde, volgens welke de financier A.C. Volker soms stevige kri-
tiek had gehad op z’n neef Henk en dat hij, toen hij weer eens voor 
hem garant moest staan, zou hebben gezegd: “De directeur  is veel te 
eigenwijs  en te wild. Er is een hopeloos verwarde administratie, maar 
ik doe het toch, omdat ik die jongen nu eenmaal graag mag”.
Toen in 1956 de firma  40 jaar  bestond,  zei men: “Onze  baas, de 
enige die alle veertig jaar hier was, is meer dan jubilaris,  hij is de ziel 
van ons bedrijf’

Gedurende zijn lange carrière kreeg hij drie hoge onderscheidingen 
en twee ere-doctoraten:

• 1949: Ridder in de orde van Oranje Nassau.
•  1954: Doctor honoris causa van de Academia  

Internazionale Di Alta Cultura te Rome.
• 1955: Bevordering tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
• 1955: Doctor honoris causa van de Technische  Hogeschool Delft.
•  1956: Ridder in de orde van het Legioen van Eer van de Republiek  

Frankrijk.
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Het kon zijn à-la-minute, na twintig minuten, na een dag of na een paar dagen. Dat gebeurde 
altijd in een voor de aanwezigen ondraaglijk beklemmend stilzwijgen en met nietsziende ogen en 
nietshorende oren. Maar als hij de oplossing had gevonden, verscheen er een klein ontspannen 
lachje om zijn mond en dan wist iedereen, dat het voor elkaar kwam. Want plicht was plicht en als 
men bij een complicatie je hulp inriep, dan had je de plicht te helpen en je in te spannen, want daar 
had je immers hersens voor. En owee als je die niet gebruikte!

“Of het nu vragen van een klant of van een kleuter waren, of van zijn of van mijn moeder, eerst 
moest de oplossing worden gevonden; pas daarna kon weer worden verder geleefd.

“Vader bezat, zoals men dat wel noemt een ‘vermoeiend’ karakter, doch daarentegen was hij weer intens lief, ontzaglijk wijs,  
maar bovenal en wellicht tot uw verrassing, ook enorm vrolijk en humorvol. Tijdens zulke momenten was hij niet te stuiten in  
zijn malle verzinsels, totdat moeder en ik en alle vrienden zaten te snikken en te huilen van het lachen en hijzelf ook met een 
grote zakdoek al zijn lachtranen wegveegde.

“Terugblikkend ben ik er nu van overtuigd dat mijn vaders universele talent vooral verankerd lag in een combinatie van  
volkomen tevreden zijn met het leven, eindeloos geduld, honderd procent vertrouwen in eigen kunnen en een mateloze,  
volkomen onbaatzuchtige belangstelling en liefde voor de gehele mensheid.”

Vogelenzang, februari 2002 

“Gelooft u mij, vader beschikte niet alleen over een ongekende vakbegaafdheid,  

hij was ook een absoluut allround talent! Voor iedere moeilijkheid op elk gebied vond  

hij altijd een oplossing. 

Herinneringen van mejuffrouw 
Elsa Hidde Nijland aan haar vader
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Prof.dr. O. Bottema  voorzitter 1962  –  1973
Dr.ir. F.Q. den Hollander lid 1962  –  1964
Dr. L. Neher  lid 1962  –  1966
Prof.ir. W. Fontein vicevoorzitter 1962  –  1983
Mw mr. W. Portheine scretaris 1962  –  1975
Dr. Ir. L. Schepers lid 1964  –  1973
Ir. J.P. Koster lid 1966  –  1988
Prof.ir. H.B. Boerema (vice-)voorzitter/penningmeester 1973  –  1985
Prof.ir. D.G.H. Latzko lid 1973  –  1991
Mw H. Bouvy-Loggers secretaris 1975  –  1980
J. de Knegt secretaris 1980  –  heden
Prof.dr.ir. F.H. Kreuger voorzitter 1985  –  2000
Ir. M.N.D. de Vries lid 1988  –  heden
Prof.ir.R.W.J. Kouffeld lid 1991  –  heden
Prof.ir. L. van der Sluis penningmeester/voorzitter 1992  –   heden
Ir. H.H. Overbeek penningmeester 2003  –  heden

Bestuursleden sinds de oprichting van 
de Hidde Nijland Stichting op 5 november 1962
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1967:   dr.ir. C.E.M. Kuiper, wegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de sterkstroomtechniek.
1972:   dr.ir. F.H. Kreuger, wegens zijn bijzondere wetenschappelijke verdiensten op het gebied van de sterkstroomtechniek.
1975:   ir. R. Boersma, wegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hem verricht als ontwerper en constructeur van 

uitzonderlijk hoogspanningsschakelmaterieel.
1980:   dr.ir. J.E. Daalder en ir. J.H.F.G. Lipperts, wegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hen verricht op het gebied 

van stroomonderbreking in vacuüm.
1984:   ing. D. van der Scheer, wegens het zeer bijzondere, baanbrekende werk, door hem verricht, op het gebied van de  

ontwikkeling van hoogspanningssmeltveiligheden.
1987:   ir. L. van der Sluis, wegens bijzondere verdiensten op het gebied van het - met behulp van mathematische modellen –  

ontwerpen van beproevingsmethoden en –circuits voor hoogspanningsschakelapparatuur.
1991:   dr.ir. E.F. Steennis, wegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van nieuwe beproevingsmethoden van kabels en de 

toepassingsmogelijkheden van suprageleiders in de energietechniek.
1996:   dr.ir. M.J. Hoeijmakers, wegens zijn bijzondere verdiensten op het gebied van het onderwijs in de elektrische  

energietechniek.
1996:   dr.ir. R.P.P. Smeets, wegens zijn bijzondere verdiensten met betrekking tot onderwijs en onderzoek op het gebied van de 

ontwikkeling en beproeving van vermogensschakelaars.
1999:   ir. P.G.M. Giesbertz, wegens zijn relevante en visionaire bijdrage aan de actualiteit van de veranderingen in de elektrische 

energievoorziening.
2004:   dr.ir. J.B.M. van Waes, wegens zijn uitermate toepasbare en relevante bijdrage op het gebied van de elektromagnetische 

compatibiliteitsaspecten in de elektrische energievoorziening.
2007:   dr.ir. J.G. Slootweg, wegens zijn integrale en praktisch toepasbare bijdragen op diverse terreinen van de elektrische ener-

gietechniek, in het bijzonder inzake de invloed van windturbines op het dynamisch gedrag van elektriciteitsvoorziening-
systemen en de regulering van netbeheerders.

2010:   ir. M. Binnendijk MBA, wegens zijn bijdrage aan het onderzoek naar schakelmateriaal voor middenspanningsnetten.
2010:   dr.dipl-ing M. Popov, wegens zijn verdienste in onderwijs en onderzoek op het gebied van Smart Grids.
2010:   dr. E.C.W. de Jong, wegens zijn bijdrage aan het beproeven van vermogenselektronische apparaten in het laboratorium. 

Beweegredenen prijswinnaars
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ir. J.P. Koster   1965
Titel: SPOORWEGEN EN ELEKTROTECHNIEK

ir. J.H. Bakker   1970
Titel: ONTWIKKELING VAN DE ELEKTRICITEITSVOORZIEINING

ir. A.G. Vorster   1975
Titel: OVERDENKINGEN BIJ DE 60-JARIGE GROEI VAN COQ

ir. H.W.F. van ‘t Groenewout  1977
Titel: DE ELEKTROTECHNISCH INGENIEUR, TOVENAAR OF TOVENAARSLEERLING?

prof.ir. M. Antal   1982
Titel: KWALITEIT IS GEEN TOEVAL

ir. J. Lisser   1989
Titel: VERMOGENSELEKTRONICA, EEN APART VAKGEBIED?

ir. G.J.M. Prieckaerts  1993
Titel: MET ELEKTRICITEIT DE MARKT OP; JE GULDEN EEN DAALDER WAARD!

ir. M.N.D. de Vries   1998
Titel: LICHT(ER) EN KRACHT(IGER)

ir. A.A. de Heus   2002
Titel: GESLOTEN SCHAKELSYSTEMEN VAN HIDDE NIJLAND, VIA HEDEN NAAR DE TOEKOMST

ir. G.J.L. Zijl   2005
Titel: MARKT ONDER SPANNING

prof.dr.ir. J.H. Blom  2009
Titel: DE TWEEDE REVOLUTIE: Recente ontwikkelingen in de elektrische energievoorziening

ir. J.M. Kroon   2012
Titel:  HOGE SPANNING:  Leveringszekerheid in een veranderende wereld

Uitgesproken Hidde Nijland redes:
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Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland
Hendrik Arend Hidde Nijland werd 

in 1885 te Dordrecht geboren. Hidde 

Nijland richtte in 1916 de N.V. Coq op 

en legde zich toe op de ontwikkeling 

van hoogspanningsinstallaties en de 

productie van vermogenschakelaars. 

Hij was een geboren constructeur met 

een ongebreidelde pioniersgeest, die 

originele oplossingen voor moeilijke 

problemen wist te bedenken.

In 1962, het jaar van zijn overlijden, is op initiatief van zijn  

echtgenote mevr. E. Hidde Nijland-van der Meer de Walcheren,  

de Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting opgericht met als doel:

“De bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het  

Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de sterkstroom aan  

de Technische Hogeschool Delft, zulks in de ruimste zin”.

Dit boek belicht de vermogenschakelaar als trouwe wachter van de 

elektriciteitsvoorziening en geeft een overzicht van leven en werken 

van Hendrik Arend Hidde Nijland.
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