
Zien, luisteren en gehoord worden 
tijdens dialoogavond
De inwoners van Dongen hadden er ‘even’ op moeten wachten. 
Maar woensdag 16 juni vond de dialoogavond plaats. TenneT ging 
met bewonersgroep en dorpsraden in gesprek over de landschap-
pelijke inpassing van de nieuwe 380 kVhoogspanningsverbinding. 
Het werd een avond van zien, luisteren en gehoord worden.  
“De aanloop was lang. Maar ik denk dat we allemaal met een goed 
gevoel op vanavond terugkijken.”

Wethouder Eline van Boxtel schroomde niet om TenneT te prijzen na 

afloop van de dialoogavond in dorpshuis De Geubel. “TenneT heeft de 

bereidheid getoond mee te willen denken en ook concreet te maken 

over hoe we als Dongen landschappelijk zo goed mogelijk gecompen-

seerd kunnen worden. Voor we vanavond de deur van De Geubel zijn 

uitgelopen is er een vervolgafspraak gemaakt om te kijken hoe we dat 

gaan borgen met elkaar.”

Haar aftrap van de avond was een stuk kritischer. “Laten we nou niet 

doen alsof er geen enorme olifant in ons midden staat”, zo hield ze de 

aanwezigen voor in het tropisch warme dorpshuis. Het besluit van de 

minister over het voorgenomen tracé had tot boosheid geleid onder  

de bewoners in haar gemeente.

Ondanks de grote teleurstelling over het afwijzen van de verschillende 

aangedragen tracé varianten, hebben de bewonersgroep, de dorpsraden en 

heemkundekring hun negatieve energie weten om te zetten in iets positiefs. 

De wethouder riep TenneT op open te staan voor de door de gemeente 

gesteunde ideeën. “Laten we snel zo concreet mogelijk worden over wat  

we van TenneT mogen verwachten aan landschappelijke inpassing.”

Lees het hele verslag op onze website: www.zuid-west380kv.nl/oost

Start veld- en bodemonderzoeken
De ingenieursbureaus Arcadis, Antea Group, Sweco en Tauw /

Witteveen & Bos voeren voor TenneT veld- en bodemonderzoeken  

uit voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Zo kan worden

bepaald welke maatregelen er getroffen moeten worden om de

verbinding te kunnen bouwen en wat de gevolgen zijn van de bouw  

van de verbinding voor de omgeving.
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Elektriciteit. We kunnen niet zonder. Het is dan ook belangrijk om een betrouwbaar en 
toekomstbestendig elektriciteitsnet te hebben en te houden. De huidige hoogspannings verbinding 
tussen Rilland en Tilburg wordt momenteel maximaal benut, terwijl vraag naar en aanbod van 
duurzame stroom toeneemt. Daarom legt TenneT de nieuwe hoogspanningsverbinding  
Zuid-West 380 kV Oost aan. In deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen rond de verbinding. 
Ga voor meer informatie naar onze website: www.zuid-west380kv.nl/oost
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Download de ‘TenneT BouwApp’

Terinzagelegging

Tijdens de uitvoering van de werkzaam-
heden aan de hoogspan ningsverbinding 
Rilland - Tilburg maken wij gebruik van 
de ‘TenneT BouwApp’. Via deze app 
brengen we u direct op de hoogte van 
werkzaam heden en andere ontwik-
kelingen. Daarnaast kunt u makkelijk 
contact met ons opnemen als u vragen of 
opmerkingen heeft.

De ‘TenneT BouwApp’ is als volgt op uw  
mobiele telefoon of tablet te downloaden:

   Scan de QR-code, of ga naar de appstore  
om de app gratis te downloaden.

   Zoek in de app naar ‘Zuid-West 380 kV Oost’  
Open het project en klik op ‘volgen’ 
Selecteer betreffende doelgroep

Werken volgens afspraak
Jan Rood, operationeel  

omgevingscoördinator bij TenneT

“Bij de boer aan tafel of met de uitvoerder op pad:  
dat is echt mijn ding. Ik ben een mensenmens. Met elkaar 
problemen oplossen, liefst nog voor ze er zijn. Daar haal  
ik voldoening uit.”

“Dat geldt ook voor mijn vrijwilligerswerk. In mijn vrije tijd ben ik 

onder andere penningmeester van de Kermis Oranjevereniging 

Haarzuilens. Ik ben geboren en getogen in dat kleine dorpje 

onder Utrecht. Als penning meester van de Kermis Oranje-

vereniging is het de kunst om de begroting te halen – of er zelfs 

onder te blijven. Ik ben natuurlijk geen penningmeester bij 

TenneT. Toch zijn er raakvlakken. Ik probeer in mijn functie als 

operationeel omgevings coördinator er ook voor te zorgen dat de 

werkzaamheden volgens overeenkomsten gebeuren. Dat er geen 

meerwerk bij komt. Ik zeg altijd: wat recht is recht en wat krom  

is krom. Als een boer aantoonbare schade leidt, dan zal TenneT 

deze vergoeden. Ik neem de bedrijfs voering van boeren en  

overige rechthebbenden serieus en kan me goed inleven. 

De kunst is om ervoor te zorgen dat de boer zo goed mogelijk  

‘zijn ding kan blijven doen’ terwijl wij masten bouwen en/of 

kabels aanleggen.”

HET ZIJN NET MENSEN

De informatie uit de onderzoeken wordt ook gebruikt voor

vergunningsaanvragen en om schade aan de bodem te

beperken. Waar nodig wordt later dit jaar naar niet-gesprongen

explosieven, bodemkwaliteit, archeologie en bodemopbouw  

en -kenmerken gezocht. 

Om overlast te beperken, voeren de bureaus de onderzoeken  

zoveel mogelijk aaneengesloten uit. Wij informeren u via de website, 

BouwApp en krant wanneer er bij u in de omgeving onderzoek plaats 

gaat vinden. TenneT verwacht dat alle veld- en bodem onderzoeken 

voor het gehele tracé Rilland – Tilburg in 2022 zijn afgerond.

Naar verwachting worden het ontwerp-inpassingsplan en het landschapsplan voor de nieuwe verbinding dit najaar ter 
inzage gelegd. U kunt dan op de ontwerpbesluiten reageren door een zienswijze in te dienen. Ook zal het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat informatieavonden organiseren.

Hoogspanningsstation Tilburg
Het te bouwen 380 kV hoogspanningsstation ten noorden van  

Tilburg sluit de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost aan 

op de landelijke 380 kV-ring en voorkomt knelpunten in de energie-

levering voor de regio. Het was de bedoeling dat het ontwerp- 

inpassingsplan van het station nog deze zomer ter inzage zou worden 

gelegd. In de buurt van de bouwlocatie is echter beschermd wild 

aangetroffen. In samenwerking met natuurorganisaties en overheden 

onderzoeken we hoe het station kan worden aangelegd zonder dat  

dit ten koste gaat van de leefruimte van de dieren. We verwachten  

nu in het eerste kwartaal van 2022 het ontwerp inpassingsplan en de 

ontwerpuitvoeringsbesluiten ter inzage te kunnen leggen.


