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Fact sheet EWE L-gas reductive (stand: 14 februari 2018) 

Over EWE 

EWE is actief in de sectoren energie, telecommunicatie en informatietechnologie. Het bedrijf 

combineert zijn expertise op deze gebieden om een intelligente en efficiënte energietransitie 

mogelijk te maken. EWE richt zich daarbij op partnerschappen, nieuwe markten en gebruikt de 

kansen die de digitalisering biedt. Met meer dan 9.000 werknemers en een omzet van 7,6 miljard 

euro in 2016 is EWE een van de grootste energiebedrijven in Duitsland. Het hoofdkantoor van EWE 

ligt in Oldenburg (Nedersaksen). EWE is voor bijna 100% in publieke handen (17 districten en 4 

gemeenten). In het noordwesten van Duitsland, in Brandenburg en Rügen én internationaal in delen 

van Polen en Turkije voorziet EWE meer dan 1,3 miljoen klanten van elektriciteit, bijna 1,8 miljoen 

van aardgas en ongeveer 780.000 van telecommunicatiediensten. Om dit te kunnen bewerkstelligen 

onderhouden verschillende bedrijven binnen het EWE-concern ongeveer 205.000 kilometer aan 

energie- en telecommunicatienetwerken. In de komende jaren zal EWE meer dan 1,2 miljard 

investeren in de uitbreiding van het glasvezelnetwerk en zal daarmee de basis leggen voor de 

digitalisering van het Noordwesten van Duitsland. Lees meer over EWE op www.ewe.com. 

 

EWE en het Groningse L-Gas 

EWE importeert sinds 1962 Gronings aardgas en is daarmee de oudste exportklant voor Nederlands 

L-Gas. EWE is via Oude-Statenzijl direct aangesloten op het Gronings veld. EWE is daardoor bijzonder 

afhankelijk van het Gronings gas. In het marktgebied van EWE in Noord-Duitsland zijn 800.000 

huishoudens (circa 2 miljoen mensen) aangesloten op L-Gas. 75% van het aardgas voor deze klanten 

komt rechtstreeks uit Groningen. De rest komt uit kleine velden in Duitsland. 

   

(L-gas gebieden in Duitsland)     (L-gas gebied van EWE) 

 

  

http://www.ewe.com/
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Het plan om over te gaan van L- naar H-gas kent vier bouwstenen 

1. Marktombouw (lange termijn ombouw van L- naar H-gas tot 2027) 

EWE volgt de toenemende problemen met het Gronings gas sinds januari 2013. Dit heeft ertoe geleid 

dat EWE zich direct is gaan voorbereiden op ombouw, het geschikt maken van apparatuur voor H-

gas. In het marktgebied van EWE is vorig jaar met de ombouw van de eerste 100.000 apparaten 

begonnen. De marktombouw is qua logistiek en planning erg complex. Het marktgebied moet straat 

voor straat en wijk voor wijk worden overgezet. Hiervoor hebben EWE en de andere 

energiebedrijven nog onvoldoende gecertificeerde monteurs. Bovendien is de bevoorrading met 

nieuwe onderdelen, in totaal gaat het om 25.000 verschillende onderdelen van 360 verschillende 

producenten, erg uitdagend. Daardoor heeft de marktombouw tijd nodig. De marktombouw in het 

gebied van EWE zou oorspronkelijk tot 2029 duren. Nadat de situatie in Groningen in de afgelopen 

jaren steeds nijpender werd, heeft EWE haar plannen in 2016 opnieuw tegen het licht gehouden en 

de planning met 2 jaar kunnen versnellen. Volgens de huidige planning wil EWE alle aansluitingen in 

haar marktgebied in 2027 hebben omgebouwd. Een verdere versnelling is niet mogelijk. 

 

2. De reductie van de afname van Gronings gas met in totaal bijna 1,7 miljard kubieke meter per 

jaar wordt op twee manieren tot stand gebracht: Ten eerste door ‘blending’, het vermengen van 

het Groningse L-gas met H-gas en ten tweede door de snelle bouw en ingebruikstelling van een 

stikstofinstallatie die H-gas tot L-gas converteert. 

 

2a. Blending (Q2 2019, reductie van 835 miljoen m³ Groningen gas) 

Als reactie op de krachtige aardbeving in Zeerijp op 8 januari 2018 is EWE begonnen de plannen aan 

te passen en te versnellen van een project dat al werd uitgewerkt. Het betreft de verlegging van een 

L-gas leiding, noodzakelijk geworden door verbreding van de Westerwoldsche Aa aan de Groningse 

kant van de grens ten behoeve van hoogwaterbescherming. Voor een verdere reductie van haar L-

gas afhankelijkheid legt EWE gelijktijdig ook een H-gas leiding aan en verbindt EWE deze plus de 

bestaande L-gas leiding met een ‘mixer’, waarin L-gas en H-gas worden gemengd tot gas met een 

calorische waarde dat ook geschikt is voor L-gas apparatuur. Hierdoor kan de L-gas behoefte van 

EWE in totaal met 835 miljoen m³ per jaar worden verminderd. De nieuwe installatie kan volgens 

planning al in Q2 2019 in gebruik worden genomen. Dit is mogelijk doordat de voorbereiding voor de 

eerdere maatregel (ten behoeve van hoogwaterbescherming Westerwoldsche Aa) al ver gevorderd 

is. EWE is voornemens in maart 2018 het financieringsverzoek voor de nieuwe maatregel bij Duitse 

toezichthouder Bundesnetzagentur in te dienen. De maatregel kost in totaal ca. 10 miljoen euro plus 

exploitatiekosten voor de mixer van 100.000 euro per jaar. 
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2b. Bouw stikstofinstallatie en conversie (Q4 2019, reductie van 850 miljoen m³) 

Op het terrein van GTG, de dochterondernenimg van EWE die deze maatregel zal realiseren, in Leer 

Nord is EWE begonnen met de voorbereiding voor de bouw van een stikstofinstallatie, waarmee H-

gas naar L-gas wordt geconverteerd en waardoor nog een keer 850 miljoen m³ Groningengas per jaar 

kan worden bespaard. 

 

De bouw van de conversie installatie kan tot Q4 2019 worden gerealiseerd en kost 10 miljoen euro 

plus exploitatiekosten van 3 miljoen euro jaarlijks. 
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3. Gasopslag voor vlakke winning in Groningen 

Tenslotte exploiteert EWE in het Noordwesten van Duitsland een aantal flexibele gasopslaglocaties 

voor L-gas. De opslagruimte in beheer van EWE is in totaal goed voor 2,1 miljard m³ (de helft van de 

ruimte is verhuurd aan derden). Met als doel een vlakkere en stabielere winning in Groningen tot 

stand te brengen, biedt EWE aan deze gasopslaglocaties in een bredere en integrale oplossing voor 

Groningen op te nemen. 

 

Conclusie 

EWE, als voornamelijk in Noord-Duitsland opererend bedrijf voelt zich sterk verbonden met de 

aangrenzende Groningse regio. Na vanaf 1962 het Groningse gas te hebben kunnen afnemen, voelt 

het bedrijf verantwoordelijkheid voor het mede oplossen van de problemen die er in de regio zijn 

ontstaan. EWE doet dat door de afname van Gronings gas zo snel te verminderen als het praktisch 

binnen zijn vermogen ligt. In 2027 kan EWE geheel afzien van het L-gas uit de Groningse velden. 
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