
Introductie

Het werkatelier op 13 september 2018 is een vervolg op het eerste werkatelier in mei 

2018. In het eerste werkatelier is besproken of het tracé op grotere afstand van 

Völckerdorp kan worden getraceerd.

Naar aanleiding hiervan zijn de varianten onderzocht en uitgewerkt op technische 

haalbaarheid en complexiteit, veiligheid, landschappelijk inpassing, natuurwaarden, 

leefomgeving en effecten op de stakeholders. Hiervoor zijn ook gesprekken met 

stakeholders gevoerd. In het werkatelier bespreken we de uitgewerkte varianten van 

Rilland - Markiezaat. 
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In 2017 hebben de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een 

tracé vastgesteld voor de nieuwe 380 kV-verbinding Zuid-West Oost, het tracé van het 

voorkeursalternatief (VKA). Met dit voorkeursalternatief is de tracering van de nieuwe 

verbinding bepaald, maar ligt het tracé nog niet exact vast waar het tracé loopt. Voor 12 

locaties wordt dit verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder 

uitgewerkt. Rilland-Markiezaat is één van deze uitwerkingslocaties. 

Voor de uitwerkingslocaties zoekt TenneT in overleg en samenspraak met de omgeving 

naar varianten voor het tracé. Ook bij Rilland-Markiezaat zijn in het voorjaar van 2018 

varianten besproken met de omgeving. Deze varianten zijn in de afgelopen periode 

verder uitgewerkt en worden vandaag opnieuw besproken. Van de verschillende 

varianten worden na de gesprekken met de omgeving de effecten in beeld gebracht. Dit 

zijn onder andere effecten op het gebied van leefomgeving, landschap, natuur, bodem 

en water, andere omgevingsbelangen en effecten op kosten. Deze effecten worden 

inzichtelijk gemaakt in het volgende projectboek. 

TenneT bepaalt niet welke varianten worden opgenomen in het definitieve tracé. Dat is 

voorbehouden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in overeenstemming 

met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Alle varianten en hun 

effecten worden in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de ministers. Zij zullen de 

betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om 

advies vragen. Mede op basis van dit advies maken de ministers een keuze. Het tracé 

wordt daarna nog verder uitgewerkt om exacte mastposities te kunnen bepalen. 

Hiervoor worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen waaronder grondeigenaren. 

Ten behoeve van de inpassing wordt een Landschapsplan opgesteld. Het uiteindelijke 

tracé wordt beschreven en ruimtelijk vastgelegd in het Inpassingsplan. 
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Opgave en terugblik

In het eerste atelier zijn de belangen, de opgave, de zoekrichtingen en een aantal 

varianten besproken. Op basis daarvan zijn de varianten op bovenstaande kaart 

uitgewerkt en in Projectboek 2 gepubliceerd. Deze varianten zijn verder onderzocht en 

uitgewerkt in varianten die in dit tweede werkatelier worden besproken. 

Naar aanleiding van het vorige atelier is onderzocht of de verbinding dichter bij de A58 

en verder weg van Völckerdorp getraceerd kan worden. Daarnaast was de vraag of het 

Schelde-Rijn kanaal schuiner gekruist kan worden en vanaf waar verlaagde masten 

moeten worden toegepast in verband met de vliegfunnel. 

Toelichting op de kaart:

De rode lijn is het VKA. De groene lijn is een variant die naar aanleiding van het eerste 

werkatelier is getraceerd en opgenomen in het Projectboek 2. De gele pijlen geven de 

zoekrichting van het opstijgpunt aan. 
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Aandachtspunten

� Door een schuine kruising van het kanaal ontstaat een grotere afstand tot de 

aanwezige windturbines.

� Vanwege de eis van Rijkswaterstaat over een vrije doorvaarthoogte bij het kanaal, 

moeten de masten 80 meter hoog zijn. In het tracé van het VKA was een verhoogde, 

zwaar uitgevoerde hoekmast nodig. Door een schuine kruising kan de kruising met 

steunmasten worden gerealiseerd.   

� Variant Donkerblauw is technisch complexer om aan te leggen dan beide andere 

varianten. Deze variant kruist de 150 kV-hoogspanningsverbinding ter plaatse van een 

verhoogde mast. Omdat deze mast niet verplaatst kan worden is een boring van de 

150 kV-verbinding noodzakelijk.

� Ook bij knooppunt Markiezaat wordt een bestaande verbinding gekruist, waardoor 

ook hier een tijdelijke verbinding nodig is. 
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Aandachtspunten

Omdat variant Blauw technisch complexe uitdagingen heeft, is variant Geel ontwikkeld. 

Deze variant kruist de 150 kV verbinding oostelijker (niet ter hoogte van de verhoogde 

mast). Hierdoor is geen complexe tijdelijke verbinding nodig. Bij knooppunt Markiezaat

is wel een tijdelijke verbinding nodig.  

Variant Geel passeert de parkeerplaats op grotere afstand. Hierdoor hoeft mogelijk de 

zendmast niet verplaatst te worden. De afstand tot Völckerdorp is groter ten opzichte 

van het tracé van het VKA maar kleiner ten opzichte van variant Donkerblauw. 
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Aandachtspunten

Zowel het tracé van variant Donkerblauw als van variant Geel heeft twee duidelijke 

knikken. Daarnaast heeft Variant Donkerblauw een complexe tijdelijke verbinding tot 

gevolg en leidt variant Geel tot een beperkte extra afstand tot Völckerdorp. Daarom is 

variant Bruin ontwikkeld. Variant Bruin heeft één knik in het tracé, kruist de 150 kV 

verbinding op een andere locatie en staat op grotere afstand van Völckerdorp en de 

zendmast. 
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Aandachtspunten

Hoewel variant Lichtblauw op de grootste afstand van Völckerdorp staat en door de 

bewoners als wenselijke variant werd gezien, is vastgesteld dat deze niet voldoet aan het 

beleid van de gemeente en Rijkswaterstaat. Er is gezamenlijk geconcludeerd dat deze 

variant om die reden niet realistisch is.
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Het beeld n.a.v.  van het werkatelier en vervolggesprekken/vervolgonderzoek

� Hoewel variant Lichtblauw op de grootste afstand van  Völckerdorp staat en door de 

bewoners als wenselijke variant werd gezien is vastgesteld dat deze niet voldoet aan 

het beleid van de gemeente en Rijkswaterstaat. Er is gezamenlijk geconcludeerd dat 

deze variant om die reden niet realistisch is. Toelichting gemeente: 

� De gemeentelijke voorkeur gaat uit naar een tracé ten zuiden van de A58, met 

een optimale bundeling aan de weginfrastructuur. Door het projecteren van de 

nieuwe lijn op zo kort mogelijk afstand van de autosnelweg en ten noorden 

van de huidige 150 kV-verbinding wordt de buurtschap Völckerdorp niet 

zwaarder belast. Een tracé ten noorden van de A58 heeft niet de voorkeur 

vanwege het feit dat er dan een extra kruising met de A58 moet worden 

gemaakt, wat allereerst ten koste gaat van de (verkeers)veiligheid en 

bovendien niet goed is voor de openheid van het landschap (‘Poort van 

Zeeland’). Bovendien zijn er kort op elkaar ten westen van het Schelde-

Rijnkanaal voor het project Zuid-West 380 kV west reeds 2 kruisingen met de 

snelweg voorzien vanwege de aanwezigheid van het (in aanbouw zijnde) 

hoogspanningsstation ten zuiden van de A58. Een derde kruising maken met 

de snelweg ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal ziet de gemeente niet als 

een bespreekbare optie.

� Vanuit de aanwezigen van het werkatelier gaat de voorkeur uit naar de bruine variant. 

Deze variant geeft het meest rustige beeld en staat op de grootst mogelijke afstand 

van Völckerdorp. Er is afgesproken dat er bij het opstellen van het Landschapsplan 

gekeken wordt naar hoe het zicht op de verbinding verminderd kan worden. 
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� Gedetailleerde informatie over de effecten per variant worden opgenomen in de 

integrale effectenanalyses. In deze notities worden ook de onderzochte, maar niet 

haalbare varianten beschreven. 

Overige vragen

� Vanwege de doorvaarthoogte van het Schelde-Rijnkanaal kan de kruising niet worden 

uitgevoerd in het nieuwe masttype Wintrack. Er worden voor de kanaalkruising 

vakwerkmasten gebouwd.

� Het aantal masten is in alle varianten gelijk.

� De standaardhoogte van de masten wordt 65 meter. Vanwege de aanwezigheid van 

vliegbasis Woensdrecht worden net ten westen van knooppunt Markiezaat verlaagde 

masten toegepast. Deze worden 50 meter hoog. De huidige vakwerkmasten van de 

150 kV verbinding zijn 45 meter hoog.
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