
 

 

 

 
Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland 

De Minister van Economische Zaken & Klimaat 

T.a.v. De heer B. van 't Wout 

Postbus 20401 

2500 EC  DEN HAAG 

 CLASSIFICATIE C2 - Interne Informatie 

DATUM 8 februari 2021 

ONZE REFERENTIE 002.678.20 0899979 

BEHANDELD DOOR Ronald van Meer-Dijksman 

TELEFOON DIRECT 026 373 13 27 

E-MAIL Ronald.van.Meer-Dijksman@tennet.eu 

AANTAL BIJLAGEN div. (kaarten varianten, presentatie, 

effectentabel) 

 

 

 

 

BETREFT Zuid-West 380kV-Oost: Bosroute 

 

Geachte heer Van 't Wout, 

 

 
TenneT TSO B.V.  Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem  Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem 

Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem  Handelsregister Arnhem 09155985 

Telefoon 0800 83 66 38 8  Fax 026 373 11 12  Internet www.tennet.eu 

 

 

 

 

 

Op 24 september 2019 informeerde de heer E. Wiebes de Tweede Kamer der Staten-Generaal per brief
1
 

over de uitwerking van het voorgenomen tracé voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV-Oost 

(Rilland-Tilburg). In de brief is aangegeven dat voor het zogenoemde 'Uitwerkingsgebied 10: Bosroute' wordt 

gekozen voor variant Oranje.  

Over dit Uitwerkingsgebied 10: Bosroute (hierna: de Bosroute) sturen wij u deze brief. 

 

Voorgeschiedenis 

Tussen juli 2017 en begin 2019 heeft met diverse stakeholders afstemming plaatsgehad omtrent de 

uitwerking van het voorgenomen tracé Rilland-Tilburg in de Bosroute. De Bosroute behelst de nieuwe 

380kV-verbinding Rilland-Tilburg én een reconstructie/verplaatsing van de 380kV-verbinding 

Geertruidenberg-Eindhoven. 

De analyse en de input van de belanghebbenden is verwerkt in Projectboek 3
2
. Uitgangspunt bij de 

uitwerking tussen 2017 en 2019 was een 'zo oostelijk mogelijk' tracé. Vanwege onder andere een meer 

oostelijke ligging, het vermijden van een raakvlak met het golfterrein van de Efteling en gelet op het 

draagvlak bij de in de ateliers betrokken partijen is in september 2019 bij de Bosroute gekozen voor variant 

Oranje
3
.  

 

Nadere beschouwing variant Oranje 

Na de keuze van 24 september 2019 en de keuze voor het gebruik van het masttype 'vakwerk' d.d. 28 

februari 2020
4
, is TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) in de eerste helft van 2020 concrete mastposities gaan 

bepalen. Daarbij is geconstateerd dat één mast in/op een verhoging in het landschap was gepositioneerd.  

 

                                                      
1
 Kenmerk DGKE-WO / 19224747. 

2
 https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/nu-online-projectboek-3-trac-s-in-beeld  

3
 Zie voor het advies van de Samenwerkende overheden van 5 juni 2019 (kenmerk: 2019-132): https://www.zuid-

west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties.  
4
 Kenmerk DGKE-WO / 20042544. 

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/nu-online-projectboek-3-trac-s-in-beeld
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties
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Medio 2020 is TenneT in gesprek gekomen met een aantal bewoners van Kraanven te Loon op Zand – 

oostzijde van de Bosroute. In dit gesprek is gewezen op de waarde van de verhoging(en) in het landschap. 

Het betreft een landschappelijk element 'stuifduinen'. In deze stuifduinen is, ten zuiden van het Kraanven 

een vermoedelijke schuilkelder gebouwd. Door de bewoners is benoemd dat – naast de stuifduinen – een 

woning, Kraanven 22 te Loon op Zand, over het hoofd gezien is. De bewoners hebben vier veel westelijker 

gelegen tracévarianten voorgesteld. De bewoners hebben verzocht om te kiezen voor een tracévariant aan 

de westzijde van het bosgebied. 
 

Omgevingsproces 

De bewoners geven aan niet betrokken te zijn geweest in het omgevingsproces van juli 2017 tot en met het 

eerste kwartaal van 2019.   

 

TenneT is van mening dat de bewoners wél zijn betrokken in het omgevingsproces. TenneT heeft een aantal 

adressen van bewoners aan de oostzijde van het bosgebied (waaronder Kraanven 22)  opgenomen in de 

verzendingslijst van informatiebrieven, al valt uiteraard niet aan te tonen dat deze brieven daadwerkelijk zijn 

ontvangen. Daarnaast heeft TenneT diverse informatieavonden georganiseerd over het tracé, waaronder 

een informatieavond in De Moer op 5 november 2019. 

 

Om invulling te geven aan de wens van de bewoners voor een directer contact, hebben in mei, juli, augustus 

en oktober 2020 en januari 2021 diverse gesprekken plaatsgevonden met bewoners aan de oostzijde van de 

Bosroute en met Natuurmonumenten.   

 

TenneT heeft de effecten van alle vier door de bewoners aangedragen westelijk van het bos gelegen 

varianten inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn de in Projectboek 3 opgenomen varianten Rood, Geel en 

Oranje in dit traject betrokken, alsmede een extra oostelijke variant Bruin.
5
  

Bij de effecten is, specifieker dan dat is gedaan bij de keuze voor een voorkeurstracé – variant Oranje in 

september 2019 – gekeken naar bijzondere elementen en natuurwaarden in het betreffende gebied. Deze 

specifiekere beschouwing is in het eerdere proces niet aan de orde geweest. Juist vanwege de bijzondere 

omstandigheden van het geval (woning Kraanven 22, stuifduinen, leefgebieden met bijzondere waarden) zijn 

de belangen omtrent deze omstandigheden meer in de effectanalyse betrokken. 

 

De effecten van de varianten Rood, Geel, Oranje, 1, 1b, 2, 2b en Bruin zijn op 19 januari 2021 besproken 

met de bewoners en met Natuurmonumenten. 

 

Extra oostelijk gelegen variant 

TenneT heeft een extra oostelijke variant uitgewerkt (variant Bruin). Deze variant is aan de bewoners en 

Natuurmonumenten toegelicht in een bijeenkomst op 19 januari 2021. Op basis van input in deze 

bijeenkomst is de variant nader uitgewerkt tot een variant Bruin Plus. Met deze uitwerking heeft TenneT 

beoogd zoveel als mogelijk invulling te geven aan de hiervoor genoemde bijzondere omstandigheden van 

het geval. Deze invulling kent een eerdere variant Rood, mede vanuit de oorspronkelijke opgave 'zo oostelijk 

mogelijk', niet. 

 

                                                      
5
 Variant Groen uit Projectboek 3 is in de nieuwe effectbeschrijving niet opnieuw beschouwd, omdat deze nagenoeg hetzelfde is als 

variant Oranje.  
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Herziening keuze tracé Bosroute 

Vanwege de aanwezigheid van stuifduinen ligt het vasthouden aan variant Oranje niet in de rede. Er is in de 

Bosroute echter geen variant die volledig of in overwegende mate invulling geeft aan alle verschillende (of 

zelfs tegengestelde) belangen en wensen die in dit gebied spelen. 

 

Op basis van het omgevingsproces in 2017-2019, de gesprekken met de bewoners en Natuurmonumenten 

en om een zo evenredig mogelijke invulling te geven aan de belangen aan de oostzijde van de Bosroute, is 

een variant Bruin Plus ingetekend.  

 

Met de variant Bruin Plus wordt naar de mening van TenneT een passende invulling gegeven aan de 

verschillende belangen in de Bosroute.  

Variant Bruin Plus is weliswaar duurder dan andere varianten. De extra investeringskosten zijn evenwel 

proportioneel in verband met alle te dienen belangen. 

 

Wij vragen u om, naar aanleiding van deze brief, uw eerder gemaakte keuze te heroverwegen. 

 

Mocht u vragen hebben, dan zijn wij graag tot een nadere toelichting bereid. Van deze brief wordt een 

afschrift verstuurd aan de Samenwerkende Overheden en de gemeente Loon op Zand. 

 

Uw keuze zien wij graag tegemoet.   

 

Hoogachtend, 

TenneT TSO B.V. 

 

 

 

 

 

Marjolein de Gorter-Manhoudt 

Associate Director Large Projects Netherlands 
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