
Het  
gekozen  
tracé Projectboek 4 • Februari 2021



Inhoud

Voorwoord 3

Reportage: Planprocedure 4

Een nieuwe fase, nieuwe gezichten.  
Maak kennis met onze omgevingsmanagers 6

Agenda 7

Planning en proces 13
• Infographic: Hoogspanningsverbinding van plan tot uitvoering 14

Samenvatting voorontwerp inpassingsplan 16
• 1: De opgave 18
• 2: De totstandkoming van het tracé 20
• 3: Toelichting tracé 25
• 4: Effecten op de omgeving 29

Overzichtskaart 380 kV 36

Aan de keukentafel: Links of rechts, maar niet in het midden 38

In gesprek met rentmeester Etiënne Hack:  
‘ Vanuit expertise meedenken in oplossingen’ 40

Langs de lijn: ‘ Natuur is veel meer dan bos en biodiversiteit’ 42

Reacties uit de omgeving : Aanvullende maatregelen 44

Aparte procedure voor hoogspanningsstation Tilburg 46

Totstandkoming van de Moldaumast 48

Voorwoord

De toename van verbruik en lokale opwekking vraagt veel van 

het elektriciteitsnet. Niet alleen om in de toekomst storingen te 

voorkomen, maar ook om te kunnen garanderen dat iedereen 

de met eigen zonnepanelen opgewekte stroom aan het net kan 

terug leveren. Er zullen daarom meer hoogspannings

verbindingen nodig zijn. In dat licht moet ook de nieuwe 

hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg worden 

gezien, samen met de verbinding tussen Borssele en Rilland die 

nu al gebouwd wordt. Zij dragen direct bij aan de transitie  

naar een duurzame samenleving waarin veel energie wordt 

geproduceerd én verbruikt in Zeeland en NoordBrabant.

Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspan

ningsverbinding steeds meer zichtbaar en gaat u ervaren dat er 

gewerkt wordt aan het tracé. Zoals alle grote infrastructurele 

projecten heeft ook deze verbinding impact op de omgeving.  

Dit is helaas onvermijdelijk. TenneT en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat hebben de afgelopen jaren 

daarom veel aandacht gegeven aan een goede dialoog met 

omwonenden, bedrijven en de betrokken samenwerkende 

overheden. De vele gesprekken, bijeenkomsten en  

werkateliers hebben geleid tot een tracé dat zoveel  

mogelijk recht doet aan alle belangen: leefbaarheid, natuur  

en landschap, veiligheid, kosten, enzovoort. Dit projectboek 

geeft een beeld van alle inspanningen en resultaten, vooruit

lopend op de formele besluitvormingsprocedure later dit jaar. 

Dan wordt het ontwerpinpassingsplan (een ruimtelijk besluit 

van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan) ter  

inzage gelegd en heeft iedere belanghebbende de gelegenheid 

om te reageren in de vorm van een zienswijze. U wordt 

daarover t.z.t. geïnformeerd via kennisgevingen, digitaal en in 

huisaanhuisbladen.

Mariëlle Hetem

Manager bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Klimaatverandering heeft zichtbaar invloed op ons leven. Wereldwijd, maar ook 
steeds meer in ons eigen land. We hebben in Nederland daarom een klimaatakkoord 
afgesloten waarin we afspreken om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. En 
vanaf 2050 willen we zelfs vrijwel geen CO2 meer uitstoten. Deze energietransitie 
lukt alleen als alle Nederlanders zich hiervoor inzetten. Zo is meer opwekking van 
duurzame energie nodig: bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van huizen en 
windmolens op land en op zee. Dit betekent dat elektriciteit op steeds meer plekken 
wordt geproduceerd, dus niet meer in alleen een paar grote kolencentrales. Tegelijk 
zal het stroomverbruik stijgen: verwarming met een warmtepomp in plaats van met 
gas, opladen van elektrische auto’s en bedrijven die hun processen elektrificeren.

Het landschapsplan is er, 
bekijk hem en reageer
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Reportage

Planprocedure

Ruim een jaar geleden heeft de minister een keuze gemaakt voor het tracé van 
de lijn. In de afgelopen tijd is er weer veel werk verzet. Dat was nodig, want 
tijdens de werkateliers met de betrokken omgeving, gemeenten en de 
provincie kwamen punten naar voren die verder uitgewerkt moesten worden. 
We blikken samen met Frank van Dorssen, projectleider bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, Hans Wierikx, wethouder gemeente 
Halderberge en voorzitter van de Samenwerkende Overheden, en TenneT
projectdirecteur Jaap ter Haar op dit proces terug en u leest wat u straks van  
ons kunt verwachten.

Frank van Dorssen: 
“Om klimaatverandering tegen te gaan werken we aan de 

elektrificatie van Nederland. Langzaam nemen we afscheid van 

kolen en gas, rijden steeds meer auto’s elektrisch en wekt een 

groot aantal mensen zelf elektriciteit op. Brabant heeft daarin 

een belangrijke rol: hier is niet alleen de vraag naar elektriciteit 

groot, er wordt ook veel zonneenergie opgewekt. En voor de 

kust van Zeeland komen windparken. 

Al die opgewekte energie moet worden vervoerd. Daarvoor is 

een goed en betrouwbaar elektriciteitsnet nodig dat 

toekomstvast is. De huidige hoogspanningsverbinding beschikt 

over te weinig capaciteit. In de afgelopen periode hebben we de 

tijd genomen om het voorgenomen tracé verder uit te werken. 

Belangrijke suggesties en verbeterpunten uit de omgeving zijn 

onderzocht om tot een goed tracé te komen. We hebben 

daarnaast snel een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg 

nodig. We geven hier voorrang aan omdat het ook lokale 

capaciteitsproblemen oplost. Verderop in dit projectboek gaan 

we hier dieper op in. 

In dit soort processen is het helaas niet altijd mogelijk om 

iedereen tevreden te stellen. Maar we hopen wel dat iedereen 

begrijpt waarom we bepaalde keuzes maken. De dialoog die we 

zijn aangegaan willen we ook graag voortzetten. We zijn pas op 

de helft. Een belangrijke volgende stap is de terinzagelegging 

van het ontwerpInpassingsplan. Met dit projectboek geven we 

een belangrijk deel van de informatie over het tracé en de 

onderbouwing hiervan. Hierover gaan wij in gesprek om tot  

een goed ontwerpInpassingsplan te komen.”

Hans Wierikx: 
“Dit project heeft veel impact op betrokken inwoners en 

bedrijven in de achttien gemeenten in West en Midden

Brabant. In 2015 hebben deze gemeenten samen met de 

provincie NoordBrabant en de waterschappen besloten om de 

krachten te bundelen. Doel van deze samenwerking was om tot 

een tracé te komen dat voor de hele regio zo goed als mogelijk 

is ingepast. Met zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, 

bedrijven en het landschap. We zien ook voor het vervolg een 

meerwaarde om de samenwerking voort te zetten. De opgave 

die rest is voor alle partijen substantieel. De kwaliteit van het 

Rijksinpassingsplan en een zorgvuldig proces en communicatie 

is voor onze inwoners en bedrijven van groot belang. 

Sommigen van hen verkeren door dit project al jaren in 

onzekerheid. We adviseren TenneT en EZK inhoudelijk en we 

blijven met hen meedenken. Dit doen we bijvoorbeeld over de 

voorbereidingen voor aan en uitkoop van woningen en 

bedrijven en het vergunningenproces en de natuurcompensatie 

en landschappelijke inrichting. Wij willen hierbij de geluiden die 

we van onze inwoners en bedrijven horen zoveel mogelijk 

meenemen. Daarnaast helpen we onze inwoners en bedrijven 

zelf aan tafel te komen bij TenneT en EZK om in gesprek te 

gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat zoveel mogelijk openheid in 

het proces helpt. Het leidt tot een resultaat wat misschien niet 

altijd voor iedereen optimaal is, maar wat in ieder geval wel 

door iedereen wordt begrepen.”

Jaap ter Haar: 

“Ondanks de coronacrisis die ons allemaal voor de nodige 

uitdagingen stelt, blijven we vorderingen maken. Eén van de 

punten waar we het afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben is 

het ontwerp van de nieuwe Moldaumast. Inmiddels hebben 

we iedereen een brief gestuurd om inzicht te geven in het 

ontwerp met visualisaties van de mast en de omgeving. We zijn 

nu bezig om de laatste puntjes op de i te zetten in het ontwerp

Inpassingsplan, dat naar verwachting eind dit jaar ter inzage 

wordt gelegd. Bij het ontwerpInpassingsplan wordt ook het 

Milieueffectrapport (MER) de Passende Beoordeling en het 

landschapsplan ter visie gelegd. In dit projectboek is de 

belangrijkste informatie uit het ontwerpInpassingsplan 

opgenomen. We willen graag reacties op dit projectboek 

ontvangen om hierover in gesprek te gaan om zo tot een goed 

ontwerpInpassingsplan te komen. Wat we de afgelopen tijd 

ook hebben bereikt, is de mogelijkheid om particuliere 

gevoelige bestemmingen vervroegd te kunnen aankopen. 

Onderdeel van deze nieuwe hoogspanningsverbinding is de 

aansluiting op de landelijke ring, met een nieuw 380 kV

hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Er is besloten 

dit nieuwe 380 kVstation eerder te bouwen vanwege de 

toekomstige energievoorziening in NoordBrabant. Het nieuwe 

380 kVstation koppelt het 150 kVnet in NoordBrabant aan het 

380 kVnet. Het eerder realiseren van dit station doen we met 

een aparte procedure. We verwachten dat het nieuwe  

380 kVstation in 2025 in gebruik wordt genomen. Als de 

nieuwe hoogspanningsverbinding gereed is, wordt deze 

aangesloten op het 380 kVstation bij Tilburg.”

Met dit projectboek willen we niet alleen betrokkenen 

informeren. We nodigen iedereen vooral ook uit om op 

de inhoud van dit Projectboek te reageren, zodat we 

met elkaar in gesprek kunnen komen. Hoe we het 

gesprek precies gaan vormgeven is gezien de huidige 

situatie nog niet bekend. Dit wordt te zijner tijd op de 

projectwebsite en via nieuwsbrieven bekendgemaakt.
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Een nieuwe fase, nieuwe 
gezichten. Maak kennis met 
onze omgevingsmanagers

Een groot deel van de voorbereidingen voor de aanleg van de hoogspannings
verbinding van Rilland naar Tilburg zit er bijna op. Antje ten Haaf en Jochem 
Dijkshoorn dragen als omgevingsmanagers hun werk over aan Gerrit 
Modderkolk en Stephan Tiemessen. Normaal gesproken zouden zij zichzelf 
via een live bijeenkomst aan u voorstellen, nu doen we dat digitaal.

Samenspraak
Gerrit Modderkolk woont met zijn vrouw en drie kinderen in 

ZuidLimburg. “Na mijn studie planologie in Tilburg heb ik via 

diverse functies projecten gedaan voor gemeenten, provincies, 

waterschappen, tramen metrobedrijven, ProRail en 

Rijkswaterstaat. In alle projecten heb ik gezien en geleerd hoe 

belangrijk het is om in samenspraak met iedereen in de 

omgeving projecten voor te bereiden en uit te voeren.”

Zorg en aandacht

Stephan Tiemessen woont samen met zijn gezin in het midden 

van land. “In de telecom ben ik wijzer geworden, dat het 

bouwen van een netwerk niet zomaar vanzelfsprekend is 

zonder het goed contact met de mensen in de omgeving. De 

afgelopen jaren heb ik gezien dat het bouwen van een 

hoogspanningsverbinding in een betrokken samenleving, nog 

meer zorg en aandacht vraagt van de mensen die er wonen, 

werken en recreëren. Daarmee bedoel ik een empathische 

opstelling, waarbij wij goed luisteren naar de behoeftes van 

mensen en weten wat de aanleg van de nieuwe verbinding 

betekent. Dat brengt ons dichter bij elkaar.

Twee delen
Om het werk samen zo goed mogelijk uit te voeren is het tracé 

in tweeën verdeeld; Stephan houdt zich bezig vanaf gemeente 

Reimerswaal tot en met de gemeente Drimmelen en Gerrit is 

verantwoordelijk voor het deel Geertruidenberg tot en met 

Tilburg. “We werken nauw samen en weten van elkaar wat er 

speelt. Het is heel belangrijk dat wij weten welke vragen er 

leven of welke ideeën er zijn zodat wij daar zo goed mogelijk 

rekening mee kunnen houden en op in kunnen spelen. Een 

goed contact is daarvoor essentieel, zodat we in verbinding 

blijven met elkaar. Natuurlijk willen we dat het liefst live, maar 

in coronatijd komt dat vooral neer op contact via de telefoon, 

MS Teams of email. We realiseren ons dat dat een extra 

uitdaging is.”

Is er iets dat u graag even wilt bespreken, neem dan gerust 

contact op. En kunt u de één niet bereiken, neemt u dan gerust 

contact op met de ander.

Stephan Tiemessen
e-mail: stephan.tiemessen@tennet.eu 

telefoon: 06  53 62 61 08

Gerrit Modderkolk: 
e-mail: gerrit.modderkolk@tennet.eu

telefoon: 06 – 14 27 76 75

“Uiteraard kunt u uw vragen, opmerkingen 
of suggesties ook via de Projectatlas via een 

bericht voor ons achterlaten.”

April
04: Overleg gemeente Halderberge over visualisaties

10: Ambtelijk koepeloverleg

11: Coordinatieoverleg

15: Overleg met Eneco 

16:  Bewonersbijeenkomst gemeente Dongen, dorpskern  

‘s Gravenmoer

16: Gesprek met bewoners Krukweg, Dongen

17:  Informatiebijeenkomst verkabeling 150 kV 

Geertruidenberg

17: Bestuurlijk overleg Samenwerkende Overheden

18:  Informatiebijeenkomst verkabeling 150 kV 

Geertruidenberg

23: Gesprek bewoners Noordstraat, Roosendaal

29:  Overleg met bewoners en eigenaren recreatiewoningen 

Balsedreef, Bergen op Zoom 

30: Overleg met waterschap Brabantse Delta

Mei 
01:  Gesprek met bewoners Vossenweg, Woensdrecht over 

verkabeling

02: Overleg met gemeente Drimmelen, kennismaking rentmeester

03: Afstemmen met Samenwerkende Overheden en EZK

06: Overleg met gemeente Moerdijk, kennismaking rentmeester

07: Gesprek met bewoners Wilgenweg, Drimmelen

07: Gesprek met bewoners Krukweg, Moerdijk

07: Gesprek met bewoners Dahliastraat, Drimmelen 

16:  Schouw gebied Bergen op Zoom met bewoners, 

natuurorganisaties, gemeente

20: Overleg met gemeente Tilburg over projecten TenneT

22: Bestuurlijk overleg Samenwerkende Overheden

23:  Overleg met gemeente Geertruidenberg, kennismaking 

rentmeester

23: Coordinatieoverleg 

Juni
05:  Gesprek met bewoners op de Boslustweg, Bergen op 

Zoom

05: Gesprek met agrariër op de Heimolen, Bergen op Zoom

06:  Gesprek met bewoners en eigenaren café, gemeenteweg, 

Dongen

12: Bijeenkomst station Tilburg, project startup

19:  Overleg gemeente Oosterhout over 150 kV –station  

Oosteind

24:  Overleg met gemeente Moerdijk over kabeltracé 

Zevenbergschen Hoek

Juli
04: Coördinatieoverleg

04: Gesprek bewoners Kijldijk, Oosterhout

10: Overleg gemeente Tilburg

12: Workshop natuurwetgeving

16: Afstemming met EZK en Samenwerkende Overheden

25: Werksessie station Tilburg

2019
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Oktober
01:  Overleg met Samenwerkende Overheden over 

landschapsplan en natuurbod

02:  Kickoff rentmeesters

02:  Bijeenkomst bewoners Kattenkraam, Moerdijk met EZK en 

gemeente naar aanleiding van keuze minister

03: Overleg met Eneco over keuze minister

10: Overleg met gemeente Roosendaal over het landschapsplan

14: Overleg met EZK

22: Overleg met gemeente Tilburg

23: Gesprek met bewoner Vlietweg, Roosendaal

24: Veldbezoek 150 kVstation Rilland

28: Gesprek met Natuurmonumenten

28: Gesprek met bewoner Vlietweg, Roosendaal

28: Overleg met gemeente Halderberge

31: Overleg met bewoner Vlietweg, Roosendaal

Februari
03: Afstemming met EZK over woordvoering over mastkeuze

06: Overleg met Natuurmonumenten

06: Overleg met Efteling

06: Gesprek met bewoner Galgeneindsestraat, Loon op Zand

19: Overleg met Natuurmonumenten

20: Overleg met Experience Island, Loon op Zand

26:  Overleg met bewoner Boslustweg, Bergen op Zoom met 

EZK over Wobverzoek

December
03: Gesprek met bewoners Slotstraat, Halderberge

09: Gesprek met bewoner Kralen, Halderberge

09: Overleg met EZK over leefbaarheid Kattenkraam

10: Overleg gemeente Roosendaal. 

12:  Gesprek met bewoner Pietseweg, Halderberge met 

rentmeester

19: Coördinatieoverleg

September
03: Overleg met gemeente Tilburg

04:  Informatiebijeenkomst voorkeursalternatief verkabeling  

150 kVverbinding Geertruidenberg

23: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

24: Bestuurlijk overleg Samenwerkende Overheden

25: Persbijeenkomst keuze minister 

26: Afstemming MER en IP met EZK

26: Coördinatieoverleg

April
14: Overleg met Samenwerkende Overheden en EZK

23: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

30: Overleg met eigenaar nertsenfarm, Loon op Zand

30:  Overleg met gemeente Halderberge, Roosendaal en 

Samenwerkende Overheden over ingediend voorstel 

Borchwerf

Juni
02: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

03: Overleg met gemeente Oosterhout over station Oosteind

03: Overleg gemeente Reimerswaal, bijpraten met wethouder

09: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

23:  Overleg met Samenwerkende Overheden, EZK en 

gemeenten over ingediend voorstel Borchwerf

25: Coördinatieoverleg

29: Overleg met gemeente Tilburg over landschapsplan

30:  Overleg met Provincie NoordBrabant over 

natuurcompensatie

30: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

Mei
11: Gesprek bewoner Völckerdorp, Reimerswaal 

13: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

19: Afstemming met EZK over Brolijst

20: Werkgroep communicatie plan Pauwels

25: Gesprek bewoner Kraanven, Loon op Zand

25: Gesprek eigenaar nertsenfarm, Loon op Zand

28: Coördinatieoverleg

Januari
07:  Gesprek met bedrijf Zevenbergschen Hoek,  

gemeente Moerdijk

07: Gesprek Radiovliegclub Brabant

08:  Gesprek met grondeigenaar Holterbergsestraat, 

Roosendaal

15: Kickoff bureau voor grondonderzoeken 

20: Overleg met EZK over MER

21: Projectbezoek station Rilland

27:  Overleg met Provincie, TenneT, EZK, gemeenten  

over gebiedsaanpak Kattenkraam

28:  Overleg met Natuurmonumenten over landschapsplan  

en proces station Tilburg

29: Overleg met LSNed

30: Coördinatieoverleg

November
05: Informatieavond keuze minister

07: Informatieavond keuze minister

12: Overleg met gemeente Roosendaal

12: Coördinatieoverleg

12: Informatieavond keuze minister

14: Gesprek met bewoner Heimolen, Bergen op Zoom

14: Gesprek met bewoner Middenstraat, Halderberge

14: Informatieavond keuze minister

19: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

20: Veldbezoek ten behoeve van grondonderzoeken

21: Gesprek met bewoner Leiweg, Dongen

21: Gesprek met bewoner Capelseweg, Dongen

21: Overleg gemeente Moerdijk over het landschapsplan

27:  Communicatieoverleg met Samenwerkende Overheden 

over mastkeuze

28: Overleg gemeente Halderberge over het landschapsplan

Maart
04: Bijeenkomst rentmeesters

05:  Overleg met gemeente Halderberge, Samenwerkende 

Overheden en EZK over vervolgproces

10: Overleg met grondeigenaren Pootweg, Drimmelen

16: Overleg gemeente Reimerswaal

16: Overleg met Natuurmonumenten

19: Overleg met gemeente Roosendaal over landschapsplan

19: Coördinatieoverleg

25: Overleg met gemeente Dongen over landschapsplan

25: Overleg met Samenwerkende Overheden

Juli
02:  Overleg met gemeente Bergen op Zoom over 

landschapsplan

07: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

09: Bestuurlijk overleg Samenwerkende Overheden

13: Gesprek met Radiovliegclub Brabant

14: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden 

16: Coördinatieoverleg

21: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

28: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

Augustus
01:  Overleg met gemeente Oosterhout over het 

landschapsplan

01: Gesprek met de Radiovliegclub Brabant

01:  Overleg met gemeente Loon op Zand over het 

landschapsplan

05:  Overleg met provincie NoordBrabant over 

natuurcompensatie

13:  Overleg met gemeente Roosendaal over het 

landschapsplan

13:  Overleg bewoners Hogedijk, Oosterhout over  

150 kVstation Oosteind

19: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

19: Communicatieoverleg Samenwerkende Overheden

20: Bestuurlijk overleg Samenwerkende Overheden

22:  Overleg met gemeente Geertruidenberg over het 

landschapsplan

22:  Overleg met gemeente Oosterhout over het 

landschapsplan

27: Werkatelier 150kV station Oosteind

27: Afstemming met EZK en Samenwerkende Overheden

29:  Overleg aanpak landschapsplan met Samenwerkende 

Overheden

30:  Overleg met gemeente Waalwijk over het 

landschapsplan

2020
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December
01: Risicosessie met EZK 

01: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

03: Coördinatieoverleg 

03:  Kennismaking Natuurmonumenten/nieuwe 

omgevingsmanagers

08:  Overleg met gemeente Moerdijk, EZK en provincie over 

gebiedsaanpak Kattenkraam

08: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

14: Overleg met de gemeente Halderberge.

15:  Overleg Natuurmonumenten ivm stuifduinencomplex c.s.

15: Kernteam

16: Bosroute bezoek. Gesprek eigenaar Bergstraat.

16: Bosroute bezoek. Gesprek bewoner Kraanven 22.

16: Bosroute bezoek. Gesprek eigenaar Kraanven 24

Januari
05: Overleg EZK inzake stuifduinen c.s.

05: Kernteam

06: Overleg EZK voorbereiding vooroverleg BRO

07:  Kennismaking provincie Noord Brabant/nieuwe 

omgevingsmanagers

07: Coördinatieoverleg

07: Overleg Natuurmonumenten ivm stuifduinencomplex c.s.

08: Gesprek met gemeente Moerdijk over status Kattenkraam

11: Overleg gemeente Halderberge stavaza bespreken.

11: Overleg gemeente Loon op Zand/EZK situatie Bosroute

12: Overleg bewoners en grondeigenaren Kraanven

12: Kernteamoverleg

14: Overleg LSned landschapsplan

14: Overleg gemeente Oosterhout station Oosteind

15:  Borchwerf. Raadsman gesproken inzake cooperatie 

Borchwerf II.

18: Voorzitter bewoners Vlietweg gesproken.

19:  Overleg bewoners Kraanven, EZK, Natuurmonumenten 

inzake Bosroute

19: Kernteamoverleg

21: Overleg EZK inzake BRO vooroverleg

21:  Kennismaking wethouder H. Wiericks/bestuurlijk  

overleg SO’n

22:  Gesprek bij Veolia Geertruidenberg, beheerder leidingnet 

EN Natuurlijk.

25: Overleg bewoners Hoge Dijk inzake station Oosteind

26: Overleg EZK/gemeente Loon op Zand inzake Bosroute

26: Kernteam

26: Overleg Moerdijk Kattenkraam overleg 1 feb.

27: Overleg Natuurmonumenten inzake tracé Bosroute

29: Tel. overleg vertegenwoordiging bewoners Kraanven

29: Overleg gemeente Moerdijk stavaza project.

Februari
01:  Overleg Kattenkraam. Moerdijk/EKZ/TenneT/

bewoners

02:  Overleg Natuurmonumenten inzake optimalisatie  

tracé Bosroute

02: Overleg EZK inzake vooroverleg BRO

02: Kernteam

11:  Overleg gemeente Halderberge aangaande 

onderzoekenZWO

Augustus
04:  Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

05: Gesprek met bewoners Kraanven, Loon op Zand

11: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

19: Overleg grondeigenaar Kalverstraat, Tilburg

19: Kickoff bureau bomeninventarisatie

25: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

26: Coördinatieoverleg 

27: Overleg met agrariër Heimolen, Bergen op Zoom

28:  Overleg met Provincie NoordBrabant over 

natuurcompensatie

Oktober
01: Coördinatieoverleg

01:  Overleg gemeente Halderberge aangaande agrarische 

gevoelige bestemmingen.

06: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

07:  Gesprek Wilgenweg 2, Hooge Zwaluwe. Gevoelige 

bestemming.

07:  Gesprek Dahliastraat 130, Drimmelen. Gevoelige 

bestemming.

08:  Meerdere gesprekken gevoelige bestemmingen in de 

gemeente Halderberge en Moerdijk, 5 x.

12: Overleg met gemeente Halderberge 

13: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

16:  Gesprek Oud Gastel, Middenstraat 21, gevoelige 

bestemming.

20: Bijeenkomst bosroute

20: Overleg met Natuurmonumenten

27: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

28:  Bijeenkomst ingediende voorstel Borchwerf met 

bewoners Vlietweg, EZK, gemeenten, SO en TenneT 

28: Gesprek Pootweg 9, Dongen, gevoelige bestemming.

28: Gesprek Kralen 11, Oud Gastel, gevoelige bestemming.

28:  Gesprek Slotstraat 1 , Oud Gastel, gevoelige 

bestemming.

Spetember
01: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

01:  Gesprek gemeente Oosterhout aangaande gevoelige 

bestemmingen en proces.

02: Gesprek met Experience Island met gemeente Loon op Zand

02:  Overleg met gemeente Tilburg, Provincie NoordBrabant, 

waterschap over landschapsplan en natuurcompensatie 

Tilburg. 

07:  Gesprek gemeente Dongen aangaande gevoelige 

bestemmingen en proces.

07:  Gesprek gemeente Drimmelen aangaande gevoelige 

bestemmingen en proces.

07:  Gesprek bewoners Pelikaan 5, Moerdijk. Gevoelige 

bestemming.

08: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

08:  Gesprek bewoners Ewoutsdam 24 i.h.k.v. gevoelige 

bestemming en taxatie.

15 : Overleg met Natuurmonumenten

15: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

15:  Gesprek met bewoners Krukweg 5 en 6 Moedijk gevoelige 

bestemming.

16: Gesprek met bewoner Waspikseweg, Dongen

22: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

22: Overleg met gemeente Moerdijk over Kattenkraam

24: Gesprekken bewoners Kattenkraam 2 X.

24:  Gesprek bewoner Hooge Zwaluwe, Wilgenweg 1. 

Gevoelige bestemming.

24:  Gesprek bewoner ‘s Gravenmoer, Wielstraat 18.  

Gevoelige bestemming.

29: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

November
03: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

05: Coördinatieoverleg 

09: Gesprek bewoners Akkerstraat, Roosendaal

10: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

11:  Gesprek in Rijsbergen aangaande Kralen 11, Oud Gastel, 

tweede eigenaar. Gevoelige bestemming.

11:  Gesprek bewoners Zoomvlietweg 6, Heerle, gevoelige 

bestemming.

17: Overleg met EZK en Samenwerkende Overheden

24: Ambtelijk Koepeloverleg Samenwerkende Overheden

24: Gesprek Sluissedijk 8, gevoelige bestemming.

24: Gesprek Plantagelaan 73, Wouw. Gevoelige bestemming.

24: Gesprek Sluissedijk 3, gevoelige bestemming.

2021
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Planning en proces
In 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen  
tracé gekozen voor de nieuwe 380 kVhoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg 
(ZuidWest 380 kV Oost). Dit tracé is daarna in samenwerking met de betrokken 
partijen verder uitgewerkt. Mede op basis van het advies van de samenwerkende 
overheden heeft de minister in 2020 een nadere keuze gemaakt voor een 
voorkeurstracé. Dit tracé is in de afgelopen periode verder geoptimaliseerd en is  
nu zo ver uitgewerkt dat het kan worden opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Landschappelijk inpassing
Het was de bedoeling om de landschappelijke inpassing 

van de nieuwe hoogspanningsverbinding in werk

ateliers met elkaar te bespreken. Deze bijeenkomsten 

kunnen helaas vanwege COVID19 niet doorgaan.  

Om de omgeving alsnog te betrekken bij de plannen 

voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe 

hoogspanningsverbinding zal het landschapsplan  

begin 2021 zichtbaar zijn via de online tracé kaart.  

Per gemeente zal de landschappelijke inpassing ook 

worden weergegeven en toegelicht met een filmpje. 

Het landschapsplan wordt uiteindelijk toegevoegd aan 

het OntwerpInpassingsplan en doorloopt daarmee 

dezelfde procedure. 

Planprocedure
De huidige planning is dat het ontwerpinpassingsplan 

rond de zomer van 2021 ter inzage wordt gelegd.  

Ter voorbereiding hierop wordt het concept van het 

ontwerpinpasingsplan, het MER en het 

Landschapsplan met de besturen van de betrokken 

gemeenten, waterschappen en provincies besproken. 

De samenvatting van deze stukken is in dit projectboek 

opgenomen. Iedereen wordt uitgenodigd hierop te 

reageren. Alle reacties worden meegewogen bij het 

opstellen van het definitieve ontwerpinpassingsplan. 

Gesprekken grondeigenaren
In het afgelopen periode hebben gesprekken 

plaatsgevonden met grondeigenaren om de mastlocaties 

en werkwegen en werkterreinen te bespreken. Ook zijn  

de gesprekken gestart ter voorbereiding op de uitvoering 

van veld en bodemonderzoeken en de zakelijk recht 

overeenkomsten. In de komende periode worden 

gesprekken voortgezet. Daarbij zal in de eerste helft van 

2021 worden gestart met het uitvoeren van de eerste 

veld en bodemonderzoeken op de locaties waar reeds 

betredingstoestemmingen zijn afgesloten. De overige 

veld en bodemonderzoeken zullen naar verachting in de 

de tweede helft van 2021 starten en doorlopen tot in 2022, 

nadat de laatste betredingstoestemmingen zijn afgesloten.
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Hoogspanningsverbinding van plan tot uitvoering
Infographic

STAP 1
Verzamelen
tracéoptimalisaties
Inventariseren optimalisatieverzoeken op 
voorgenomen tracé bij stakeholders samen 
met gemeenten.

STAP 2
Uitwerken tracé
 In ontwerpateliers uitwerken en afwegen   
 optimalisatieverzoeken met stakeholders.
 Terugkoppelen optimalisatieverzoeken 
 en verwerken in tracé.
 Start uitwerken mastposities en ontwerp 
 kabeltracés bij stakeholders in omgeving 
 (0.a. grondeigenaren)

STAP 3
Veldonderzoek
Behalen betredingstoestemmingen 
bij grondeigenaren en uitvoeren 
veldonderzoeken.

STAP 4
Inpassingsplan
Procedure IP en vergunningen. 

Mogelijkheden voor zienswijzen 
en beroep.

B

A
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2

3

B

A

B
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3
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Infographic

Hoogspanningsverbinding  
van plan tot uitvoering
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In het inpassingsplan wordt het tracé van de nieuwe  

380 kVhoogspanningsverbinding planologisch vastgelegd.  

Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan  

en maakt na vaststelling deel uit van het onderliggende 

bestemmingsplan. Op basis van het voorontwerp inpassingsplan 

vindt ter voorbereiding op de terinzagelegging vooroverleg  

plaats en worden de gemeenteraden van de betrokken 

gemeenten gehoord. 

Het inpassingsplan bestaat naast een plankaart en regels uit  

een toelichting. Een toelichting is in feite de onderbouwing van 

het plan en heeft geen rechtstreeks bindende werking.  

In dit projectboek is een samenvatting opgenomen van de 

toelichting van het voorontwerp inpassingsplan. Hierin wordt  

de nut en noodzaak van de nieuwe verbinding kort toegelicht, 

wordt het proces van de totstandkoming van het tracé 

beschreven, wordt het tracé beschreven en zijn de resultaten van 

de onderzoeken voor de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan 

kort samengevat.

In eerste instantie was de nieuwe hoogspanningsverbinding die 

loopt van Borssele via Rilland naar Tilburg één groot project.  

De bouw van een 380 kVhoogspanningsstation bij Rilland bracht 

hier verandering in. Over het westelijke deel van de verbinding, 

tussen Borssele en Rilland, heeft al besluitvorming plaats

gevonden en dit gedeelte van de verbinding wordt momenteel 

gebouwd. Om het oostelijke deel van de hoogspannings

verbinding mogelijk te maken wordt een rijkinpassingsplan 

voorbereid door de ministers van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK). 

Daarnaast wordt ook de besluitvorming over het nieuwe  

380 kVhoogspanningsstation ten noorden van Tilburg en de 

realisatie hiervan afzonderlijk voorbereid. Ook hiervoor wordt  

op dit moment een rijksinpassingsplan voorbereid.

Samenvatting  
voorontwerp  
inpassingsplan

Om de levering van stroom in de toekomst te kunnen garanderen, is er behoefte 
aan uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet. De realisatie van de nieuwe 
380 kVhoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring bij 
Tilburg is één van de projecten die hier aan bij moet gaan dragen. Deze nieuwe 
verbinding transporteert elektriciteit van de productielocaties in Zeeland en op 
zee naar Tilburg, waar transport via de landelijke 380 kVring plaatsvindt. 

1

2

3

4

De opgave 

De totstandkoming van het tracé

Toelichting tracé

Effecten op de omgeving
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Samenvatting voorontwerp IP

De opgave
1 Ontwikkelingen in de energiesector

De energiesector is sterk in beweging. De vraag naar 

elektriciteit neemt toe. Daarnaast zorgt de transitie van fossiele 

brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind 

en zonneenergie en de opkomst van lokaal opgewekte energie 

voor nieuwe uitdagingen voor het elektriciteitsnet. Nederland 

beschikt over één van de meest betrouwbare landelijke 

elektriciteitsnetten ter wereld met een zeer hoge 

leveringszekerheid. TenneT is beheerder van het landelijke 

hoogspanningsnet en heeft de wettelijke taak om het landelijke 

hoogspanningsnetwerk in werking te hebben, te onderhouden 

en de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Om de 

levering van stroom in de toekomst te kunnen garanderen is er 

behoefte aan uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet. 

Grootschalige energieopwekking op basis van fossiele 

brandstoffen vindt in Nederland vooral langs de kust plaats.  

Dit zorgt ervoor dat locaties waar elektriciteit feitelijk wordt 

opgewekt relatief ver van de verbruikerscentra af liggen.  

Voor Zeeland betekent dit dat er meer energie geproduceerd 

dan verbruikt wordt. Er zijn twee nieuwe offshore windparken 

(Borssele Alpha en Beta) in gebruik genomen en ook op land 

wordt zon en windenergie geproduceerd. Daarnaast zullen  

de warmtekrachtcentrale in Terneuzen, de gascentrale SLOE  

en de kerncentrale Borssele nog voor langere tijd in Zeeland 

aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat er in de provincie Zeeland 

aanmerkelijk meer elektriciteit wordt getransporteerd dan 

wordt verbruikt. 

Transportknelpunten 
Het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele wordt benut voor 

transport van de in Zeeland geproduceerde energie naar het 

achterland. Berekeningen laten zien dat er vanaf 2020 een 

knelpunt ontstaat en dat de bestaande 380 kVverbinding tussen 

Rilland en Geertruidenberg overbelast kan raken. Dit knelpunt 

wordt versterkt door duurzame opwekking op land, omdat de 

transportcapaciteit in het 150 kVnet van Zeeland naar Brabant 

ontoereikend is en de energie daarom naar het 380 kVnet 

wordt geleid.

Met de realisatie van het westelijke deel van de nieuwe 

hoogspanningsverbinding is het knelpunt tussen Borssele en 

Rilland opgelost. Het knelpunt op de 380 kVverbinding tussen 

Rilland en Geertruidenberg blijft echter bestaan. Indien op 

traject bij het uitvoeren van onderhoud aan één van de  

380 kVcircuits van de bestaande 380 kVverbinding Rilland – 

Geertruidenberg het andere circuit uitvalt, is het 150 kVnet 

tussen Zeeland en NoordBrabant niet in staat de opgewekte 

elektriciteit af te voeren: het raakt overbelast. De omvang van 

het knelpunt neemt de komende jaren toe als gevolg van de 

voorziene groei van duurzame opwekking in Zeeland. 

Internationale afspraken staan niet toe dat het knelpunt op het 

buitenland mag worden afgewend. Ook ontstaat ernstige 

overbelasting in geval er sprake is van import vanuit België. 

Onderhoud zou in dat geval alleen uitgevoerd kunnen worden 

met omvangrijke beperking van de productie in Zeeland.

Oplossing
De hierboven beschreven knelpunten kunnen worden opgelost 

door de transportcapaciteit in het 380 kV‐hoogspannings

netwerk uit te breiden. In de provincie Zeeland is daarom 

gewerkt aan de aanpassing van het 380 kVstation Borssele,  

de kabelaansluiting van de offshore windlocaties naar het  

380 kVstation Borssele, de realisatie van een nieuw  

380 kVstation Rilland (deze projecten zijn inmiddels 

gerealiseerd) en is gestart met de aanleg van een nieuwe  

380 kVverbinding van Borssele naar Rilland (ZW380 West). 

Hiermee is de uitbreiding van het westelijk deel van de 

verbinding gerealiseerd of wordt gerealiseerd. Wat rest is de 

transport van energie vanaf het 380 kVstation Rilland naar de 

landelijke ring. Omdat het verhogen van de transportcapaciteit 

van de bestaande verbindingen tussen RillandGeertruidenberg 

geen oplossing biedt is het noodzakelijk een nieuwe verbinding 

te realiseren om het overschot van de in Zeeland geproduceerde 

elektriciteit naar de landelijke 380 kV‐ring te kunnen 

transporteren. 

Aansluiting op de landelijke ring kan plaatsvinden bij het 

bestaande 380 kVstation in Geertruidenberg dat onderdeel is 

van de landelijke 380 kVring. Hierdoor ontstaat echter een 

overschrijding van de kortsluitvastheid van de installatie op het 

station. Ook ontstaat met deze oplossing een te grote 

afhankelijkheid van het 380 kVstation Geertruidenberg voor  

de Zeeuwse elektriciteitsvoorziening. Bovendien vormt 

Geertruidenberg geen centrale locatie. Aansluiten op 380 kV‐

station Geertruidenberg is daarom geen realistische optie. 

Daarom wordt de elektriciteit getransporteerd naar het nieuwe 

380 kVstation bij Tilburg dat onderdeel is van de landelijke  

380 kVring. Hiermee wordt een betere geografische spreiding 

gerealiseerd van de twee 380 kV‐verbindingen naar Borssele en 

er treedt geen overschrijding van de kortsluitvastheid van het 

380 kVstation in Geertruidenberg op. 

Hiervoor wordt een nieuwe 380 kVverbinding gerealiseerd 

tussen het nieuwe 380 kVstation Rilland en het nieuwe 380 

kVstation bij Tilburg. Dit biedt een toekomstvaste oplossing 

voor de transport en onderhoudsknelpunten op de bestaande 

380 kVverbinding RillandGeertruidenberg. Met de aansluiting 

op de landelijke ring bij Tilburg worden de geconstateerde 

knelpunten in het Brabantse 150 kVnet opgelost en worden 

investeringen in extra verbindingen in het 150 kVnet 

voorkomen.

1918 Samenvatting voorontwerp inpassingsplanSamenvatting voorontwerp inpassingsplan



Samenvatting voorontwerp IP

De totstandkoming  
van het tracé

2

Het project ZuidWest 380 kV Oost kent een lange geschiedenis. Het project 
is gestart in 2009. Toen is de Startnotitie gepubliceerd waarin het voornemen 
om een nieuwe 380 kVverbinding van Borssele naar Tilburg aan te leggen is 
aangekondigd. Er zijn daarna verschillende tracés voor de nieuwe verbinding 
ontworpen en de milieueffecten daarvan zijn onderzocht. In 2010 is op basis 
hiervan een meest milieuvriendelijk alternatief bepaald. Dit liep over de 
Brabantse wal naar RoosendaalBorchwerf en via Geertruidenberg naar 
Tilburg. De minister van Economische Zaken heeft in 2011 dit tracé gekozen 
als voorkeursalternatief. 

In 2014 bleek echter uit onderzoek dat het voorkeursalternatief 

in technische zin niet voldeed en daarom niet kon worden 

gehandhaafd. De ministers van Economische Zaken en van 

Infrastructuur en Milieu kozen daarom voor een ander tracé.  

Dit tracé liep niet van Rilland via Geertruidenberg naar Tilburg, 

maar van Rilland via het zuidelijker gelegen Breda naar Tilburg. 

Deze keuze leidde tot onbegrip bij de overheden en de 

omgeving in West en MiddenBrabant. De minister van 

Economische Zaken heeft de regio daarom uitgenodigd om 

tracéalternatieven in te dienen. Er is gebruik gemaakt van deze 

uitnodiging: overheden en groepen uit de omgeving hebben 

diverse voorstellen ingediend. Deze zijn vervolgens in een 

intensief samenwerkingstraject met de Samenwerkende 

Overheden en de betrokkenen in de omgeving verder 

uitgewerkt. Dit heeft geleid tot vier hoofdalternatieven: Blauw, 

Geel, Paars en Rood, elk met een groot aantal varianten. 

Tracéalternatieven 
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Milieueffectrapport (MER)
Een milieueffectrapportage dient om de milieueffecten 

van een voorgenomen besluit in beeld te brengen zodat 

het milieu een volwaardig rol kan spelen in de 

besluitvorming. ‘Milieueffecten’ zijn daarbij effecten op 

zowel mens (veiligheid, gezondheid, hinder) als de 

leefomgeving (bodem, water, natuur, landschap en 

archeologie). De resultaten van het onderzoek worden 

opgenomen in een milieueffectrapport (MER). Het 

opstellen van een MER is verplicht voor een besluit over 

een bovengrondse hoogspanningsverbinding met een 

spanning van 229 kV of meer en een lengte van 15 km. 

Voor het project ZuidWest 380 kV werd in de 

Startnotitie uitgegaan van één MER en één 

inpassingsplan voor het gehele tracé van Borssele naar 

de ring bij Tilburg. In 2014 is vanwege de komst van 

station Rilland besloten om het project te splitsen. 

Hiermee is ook besloten dat er twee inpassingsplannen 

worden gemaakt: één voor het westelijk tracédeel 

Borssele  Rilland (ZuidWest 380 kV West) en één 

voor het oostelijke tracédeel Rilland – Tilburg (Zuid

West 380 kV Oost). Als gevolg hiervan is voor Zuid

West 380 kV Oost is een apart MER opgesteld. Het 

MER zal gelijktijdig met het ontwerp inpassingsplan ter 

inzage worden gelegd.

Uitwerkingsgebieden 

De milieueffecten van deze hoofdalternatieven en varianten zijn 

uitgebreid onderzocht. De resultaten hiervan vormen de basis 

voor het milieueffectrapport (MER) en zijn samengevat in de 

Integrale Effectanalyse en de Samenvatting Milieueffecten. Op 

verzoek van de minister van Economische Zaken hebben de 

Samenwerkende overheden een gezamenlijk advies uitgebracht 

over het tracé van de nieuwe verbinding. De minister van 

Economische Zaken heeft in juli 2017 het geadviseerde tracé 

overgenomen als het Voorgenomen tracé. 

Het voorgenomen tracé was nog niet zo gedetailleerd dat het in 

het rijksinpassingsplan opgenomen kon worden. Het tracé is 

daarom  in samenspraak met belanghebbenden zoals 

Samenwerkende overheden, Rijkswaterstaat, waterschappen, 

buisleidingeigenaren en omwonenden verder onderzocht en 

uitgewerkt. Voor verschillende uitwerkingsgebieden zijn 

varianten ontwikkeld waarvan de effecten in beeld zijn 

gebracht. Hiervoor is eerst samen met gemeentes bekeken op 

welke tracédelen het tracé nog nader uitgewerkt diende te 

worden. Deze te onderzoeken tracédelen zijn aangevuld aan de 

hand van gesprekken die over het tracé zijn gevoerd tijdens 

informatieavonden en andere contacten met bewoners, 

organisaties en bedrijven. 

Dit heeft geleid tot een aantal uitwerkingsgebieden, waarbij per 

uitwerkingsgebied een opgave is omschreven voor nadere 

uitwerking van het tracé. Vervolgens is het tracé voor elk 

uitwerkingsgebied in werkateliers met betrokken partijen 

besproken en zijn gezamenlijk varianten ontwikkeld. Voor een 

uitgebreide beschrijving en een effectbeschrijving van de 

verschillende varianten wordt verwezen naar Projectboek 3, dat 

begin 2019 is gepubliceerd.

VKA 2020
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Net als in 2017 heeft de minister van Economische Zaken en 

Klimaat de Samenwerkende Overheden gevraagd advies uit te 

brengen over het tracé van het voorkeursalternatief. Op basis 

hiervan heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat in 

samenspraak met de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties het tracé van het voorkeursalternatief 

bepaald. Met uitzondering van twee uitwerkingsgebieden. 

Voor het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom heeft de minister 

TenneT gevraagd om een verlengd kabeltracé in de 

buisleidingenstraat te onderzoeken. Uit het onderzoek van 

TenneT blijkt dat het mogelijk is om aan de oostzijde van 

Bergen op Zoom 2,5 km tracé te verkabelen, boven de 380 

kVverkabeling die reeds opgenomen was in het 

voorkeursalternatief. Voor het uitwerkingsgebied Moerdijk

Zevenbergschen Hoek heeft de minister een andere afweging 

gemaakt dan de Samenwerkende overheden en gekozen om 

vast te houden aan het voorkeursalternatief. In de verdere 

uitwerking van het tracé zal samen met belanghebbenden en 

betrokken overheden worden verkend of er andere manieren 

zijn om bij te dragen aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe 

hoogspanningsverbinding en daarnaast bij de uitwerking van 

het landschapsplan extra aandacht te geven aan dit gebied.

Daarnaast heeft de minister TenneT gevraagd om nader te 

onderzoeken welk masttype in combinatie met het masttype 

van de bestaande verbindingen de beste bijdrage levert aan alle 

milieuaspecten in verhouding tot de proportionele kosten. 

TenneT heeft de minister voorgesteld om specifiek voor de 

nieuwe 380 kVhoogspanningsverbinding RillandTilburg te 

kiezen voor gebruik van vakwerkmasten in plaats van 

Wintrackmasten. Op basis hiervan is de vakwerkmast 

geoptimaliseerd en technisch verder uitgewerkt met de naam 

Moldau. Dit masttype is specifiek ontwikkeld voor de 

hoogspanningsverbinding ZuidWest 380 kV Oost, zodat deze 

voldoet aan de eisen voor de nieuwe verbinding.

Het VKA 2020 is een bijgewerkte en geactualiseerde versie van 

het voorgenomen tracé uit 2017. 

Moldau-mast
De verbinding wordt in beginsel bovengronds 

uitgevoerd met vakwerkmasten. Voor de verbinding 

tussen Rilland en Tilburg is een specifiek ontwerp voor 

de masten gemaakt, de zogeheten Moldaumasten.  

Er zijn zowel trekmasten als steunmasten ontworpen: 

de trekmasten staan op de knikken van het tracé, de 

steunmasten staan op de rechte delen van het tracé.  

Het grootste deel van de verbinding wordt als een 

gecombineerde verbinding uitgevoerd. Aan deze 

masten worden aan elke arm drie bundels van  

380 kVgeleiders en 150 kVgeleiders gehangen. 

De totstandkoming en ontwerp van de Moldaumast 

wordt op pagina 46 van het Projectboek nader 

toegelicht. 

Samenvatting voorontwerp IP

Toelichting tracé
3

Daarnaast bestaat het tracé van ZuidWest 380 kV Oost 

bestaat uit de volgende onderdelen:

•  de aansluiting van de 150 kVhoogspanningsverbinding op 

de 150 kVstations;

• de aanpassing van bestaande 150 kVstations;

• tijdelijke verbindingen;

•  het ruimtebeslag van de werkzaamheden en het beheer  

en onderhoud van de verbinding.

Voor de toelichting van het tracé van ZuidWest 380 kV Oost 

is het tracé opgedeeld in vier tracédelen. Van west naar oost: 

Rilland – Roosendaal, Roosendaal – Moerijk, Moerdijk – 

Geertruidenberg, Geertruidenberg – Tilburg. Het tracé is 

tevens gevisualiseerd in de Projectatlas.

De nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland tot aan Tilburg wordt 
ongeveer 78 km lang en wordt voor het grootste gedeelte bovengronds 
aangelegd. Het tracé bestaat uit de nieuwe 380 kVhoogspanningsverbinding 
die op verschillende delen van het tracé wordt gecombineerd met een 
bestaande 150 kVverbinding in één mast. Hierdoor kunnen de bestaande 
verbindingen worden verwijderd. 

Projectatlas
Een gedetailleerde beschrijving van het tracé is 

opgenomen in de projectatlas van het project Zuid

West 380 kV Oost. In de projectatlas vindt u een 

tracékaart met de visualisatie van de 

hoogspanningsverbinding. Daarnaast vindt u informatie 

over de voorgestelde inrichtingsmaatregelen uit het 

landschapsplan. U kunt een reactie achterlaten op de 

vraag en antwoord kaart. Hier worden de reacties van 

belanghebbenden en geïnteresseerden verzameld. 

Heeft u een zorg of een suggestie? U kunt een reactie 

sturen met de knop “stel een vraag”. 

Lees verder >
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Rilland  Roosendaal

Roosendaal  Moerdijk Moerdijk  Geertruidenberg

Het startpunt van de nieuwe verbinding is het 380 kV

hoogspanningsstation Rilland. Vanaf dit hoogspanningsstation 

loopt de verbinding als een solo 380kVverbinding naar het 

oosten. De verbinding kruist het ScheldeRijnkanaal en het 

Westelijk Spuikanaal en loopt als solo verbinding 380 kV

verbinding bovengronds tot aan knooppunt Markiezaat. Vanaf 

het knooppunt Markiezaat wordt een gedeelte van het tracé 

tussen Rilland en Roosendaal ondergronds aangelegd met een 

kabelverbinding in de buisleidingenstraat. De verbinding 

passeert op deze manier het natuurgebied de Brabantse Wal. 

Ten oosten van Bergen op Zoom komt de verbinding weer 

bovengronds te liggen. De bestaande bovengrondse 150kV

verbinding tussen het 150kVstation Rilland en het 150kV

station Woensdrecht wordt afgebroken en vervangen door een 

ondergrondse 150kVverbinding. 

Voorbij Bergen op Zoom loopt de verbinding in noordoostelijke 

richting als een gecombineerde 380/150 kVverbinding richting 

Roosendaal. De verbinding kruist ten zuiden van Wouw de A58 

bij de afrit Wouwse Plantage. Vanaf dit punt loopt de 

gecombineerde verbinding aan de westzijde van de 

buisleidingenstraat tot aan Roosendaal. De bestaande 

bovengrondse 150 kVverbinding tussen Woensdrecht

Roosendaal wordt verwijderd en in de masten van de nieuwe 

380 kVverbinding gehangen.

Ten noorden van het 150kVstation RoosendaalBorchwerf 

maakt de verbinding een knik naar het oosten en kruist daarbij 

de buisleidingenstraat en het kanaal. De verbinding ligt tot aan 

Standdaarbuiten gebundeld aan de westzijde van de A17.  

De bestaande 150kVverbinding van het station Roosendaal

Borchwerf naar het 150kVstation Roosendaal wordt tussen het 

150kVstation RoosendaalBorchwerf en de eerste mast aan de 

oostzijde van de A17 ondergronds aangelegd. 

Ten oosten van Moerdijk kruist de A16/A59, het spoor Breda 

 Dordrecht en de HSL. Ten oosten van deze kruising, ter 

hoogte van de Landekensdijk, buigt de verbinding af naar het 

oosten, in de richting van Hooge Zwaluwe. Om de bestaande en 

de nieuwe 380kVverbinding ten noorden van Hooge Zwaluwe 

te kunnen laten lopen, wordt de bestaande 380kVverbinding 

gedeeltelijk naar het noorden verplaatst. Ten oosten van Hooge 

Zwaluwe knikken beide verbindingen naar het oosten en lopen 

de huidige en nieuwe 380 kVverbinding parallel verder tot 

Geertruidenberg. De 150 kVverbindingen in dit gebied worden 

gecombineerd met de nieuwe 380 kVverbinding. Dit betekent 

dat de huidige bovengrondse 150 kVverbindingen worden 

verwijderd.

Tussen Oud Gastel en Standdaarbuiten staat een bestaande 

380kVhoogspanningsverbinding gebundeld met de A17.  

Deze bestaande 380kVverbinding wordt tussen de Pietseweg 

in Oud Gastel en de Sluissedijk in Standdaarbuiten verplaatst om 

ruimte te maken voor de nieuwe 380 kVverbinding die zo aan 

de westzijde van de A17 tot aan Standdaarbuiten blijft lopen.  

De 380 kVverbinding die wordt verplaatst, komt aan de 

westzijde van de buisleidingenstraat te liggen. De nieuwe 

verbinding is vanaf de Slotstraat in Oud Gastel een 

gecombineerde 380/150 kVverbinding. Dit betekent dat vanaf 

dat punt de 150 kVverbinding in de masten van de nieuwe 

verbinding wordt opgehangen en de bestaande bovengrondse 

150 kVverbinding wordt verwijderd tot aan 150kVstation 

Moerdijk.

Bij Standdaarbuiten loopt de verbinding in noordoostelijke 

richting naar Moerdijk. De verbinding komt tussen de bestaande 

380 kVverbinding en de A17 in. Ten westen van Zevenbergen 

kruist de verbinding de A17 en loopt gebundeld aan de zuidkant 

van de bestaande 380 kVverbinding verder in noordoostelijke 

richting.

Het opstijgpunt bij knooppunt Markiezaat bezien vanaf de Grientweg Bundeling met de bestaande verbinding bezien van de Sint Antoinedijk

Beeld van de bundeling ten noorden van Hooge ZwaluweHet opstijgpunt bij knooppunt Markiezaat bezien vanaf de Grientweg

Het opstijgpunt ten oosten van Bergen op Zoom bezien vanaf Heijnoot Het opstijgpunt ten oosten van Bergen op Zoom bezien vanaf Heijnoot 

De kruising met het Amerkanaal vanaf de Kruisweg

Het opstijgpunt ten oosten van Bergen op Zoom bezien vanaf Heijnoot 
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Tussen Geertruidenberg en Tilburg is voor de gehele lengte van 

de verbinding gekozen voor een bundeling met de bestaande 

380 kVverbinding Geertruidenberg  Eindhoven. De nieuwe 

verbinding ligt aan de zuidzijde van deze bestaande verbinding. 

Vanaf Geertruidenberg loopt het tracé in zuidoostelijke richting 

naar Oosterhout. Ter plaatse van het Kromgat knikt het tracé in 

oostelijke richting tot voorbij het dorp ‘s Gravenmoer. Hierna 

lopen de tracés van de bestaande en de nieuwe 380 kV

verbinding naar het zuidoosten richting Dongen en De Moer. 

Ten noorden van De Moer wordt de bestaande 380 kV

verbinding over een lengte van afgerond 7,5 kilometer naar het 

oosten verplaatst en is de nieuwe verbinding met deze 

bestaande verbinding gebundeld. Dit wordt de Bosroute 

genoemd. De verbinding sluit aan op het nieuw te bouwen  

380 kVstation Tilburg, het eindpunt van de verbinding.

Aansluiting 150 kV-stations
Langs het tracé zijn verschillende 150 kVstations gelegen die 

worden aangesloten op het tracé. Op de meeste stations zijn 

binnen het hekwerk van deze stations aanpassingen nodig  

om de aansluiting van de nieuwe verbinding door middel van 

een ondergrondse kabel verbinding mogelijk te maken. Bij  

150 kVstation Oosteind en 150 kVstation Zevenbergschen 

Hoek is een aanpassing nodig de niet past binnen de bestaande 

grenzen. Het betreft een uitbreiding aan de zuidzijde van  

150 kVstation Zevenbergschen Hoek en een uitbreiding / 

nieuwbouw van 150 kVstation Oosteind aan de zuidwestzijde 

van het bestaande station.

150 kV- opstijgpunten en ondergrondse  
150 kV-verbindingen
Bestaande 150 kVverbindingen tussen Rilland en Tilburg 

worden zoveel als mogelijk gecombineerd met de nieuwe  

380 kVverbinding. Om de 150 kVstations aan te sluiten zal een 

verbinding tot stand gebracht moeten worden van de 

gecombineerde 380 kV/150 kVverbinding naar de stations. 

Daar waar de verbinding door middel van een ondergrondse 

kabelverbinding plaatsvindt zal hiervoor een opstijgpunt in het 

tracé worden voorzien.

Tijdelijke verbindingen
Op een aantal locaties in het tracé kuist de nieuwe  

380 kVverbinding Rilland – Tilburg de bestaande  

150 kVverbindingen of staan de nieuwe 380 kVverbinding 

zeer dicht op de bestaande 150 kVverbinding. Omdat de 

bestaande 150 kVverbindingen in bedrijf moeten blijven tijdens 

de aanlegwerkzaamheden van de nieuwe 380 kVverbinding 

wordt het gedeelte van de bestaande 150 kVverbinding dat in 

de weg staat tijdelijk verplaatst. Dit is aan de orde op acht 

locaties in het tracé. Daarnaast worden op vier locaties tijdelijke 

380 kVverbindingen aangelegd. Op deze locaties worden 

werkzaamheden uitgevoerd aan de bestaande 380 kV

verbinding Geertruidenberg – Rilland. Om deze 

werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, én om  

de stroomvoorziening tijdens de bouw in stand te houden, 

worden deze tijdelijke 380 kVverbindingen aangelegd. 

De tijdelijke verbindingen worden alleen gebouwd tijdens  

de aanlegfase van de nieuwe 380 kVverbinding. Na 

ingebruikname van de nieuwe 380 kVverbinding zullen de 

tijdelijke verbindingen weer worden afgebroken. 

Bundeling ten noorden van ’s Gravenmoer

Bosroute

Samenvatting voorontwerp IP

Effecten op de omgeving
4

In het kader van het MER is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de 
milieugevolgen van de verschillende alternatieven voor de nieuwe  
380 kVhoogspanningsverbinding van Rilland tot aan Tilburg. Na de 
variantenafweging in het MER zijn voor verschillende onderwerpen nadere 
onderzoeken uitgevoerd naar de effecten en inpassing van het gekozen tracé. 
De uitkomsten hiervan worden hieronder kort beschreven. 

Magneetveldzones
Het magneetveld van bovengrondse hoogspannings

verbindingen met een jaargemiddelde sterkte van 0,4 microtesla 

of meer brengt mogelijk verhoogde gezondheidsrisico’s met 

zich mee voor kinderen. Daarom is het aantal gevoelige 

bestemmingen in de indicatieve magneetveldzone van het 

bovengrondse deel van het VKA in beeld gebracht. Gevoelige 

bestemmingen zijn woningen, crèches, scholen en kinder

opvangplaatsen. Bij de tracering zijn zoveel als redelijkerwijs 

mogelijke gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone 

voor de nieuwe verbinding vermeden. Het aantal gevoelige 

bestemmingen is in deze fase (voorontwerpinpassingsplan) 

bepaald op basis van de indicatieve magneetveldzone. Bij het 

ontwerpinpassingsplan zal de specifieke magneetveldzone 

berekend zijn en zullen de getallen indien nodig nog worden 

aangepast. De specifieke zone valt altijd binnen de indicatieve 

zone.

In totaal komen binnen de nieuwe verbinding 58 nieuwe 

objecten binnen de indicatieve magneetveldzone te liggen.  

Het gaat hierbij in alle gevallen om bestaande woningen. Van de 

gevoelige bestemmingen (zowel papieren als feitelijk bestaan

de), waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij in 

de magneetveldzone komen te liggen, is beoordeeld of deze 

kunnen blijven bestaan. Op locaties waar een gevoelige 

bestemming kan worden gerealiseerd, maar feitelijk nog niet 

aanwezig is (papieren gevoelige bestemming), kan zonder een 

onevenredige belangenaantasting worden vermeden dat alsnog 

feitelijk een gevoelige bestemming wordt gerealiseerd. Voor de 

gerealiseerde gevoelige bestemmingen binnen de specifieke 

magneetveldzone geldt dat TenneT eigenaren een aanbod voor 

aankoop van het huis en bijbehorende erven of tuin doet. Ook 

huurders van woningen worden desgewenst in de gelegenheid 

gesteld om op basis van een volledige schadeloosstelling te 

verhuizen. Indien de eigenaar niet wenst te verkopen, is het in 

beginsel mogelijk en aanvaardbaar om het huidige gebruik 

voort te zetten en dan heeft de eigenaar recht op een schade

vergoeding. Er kunnen andere milieufactoren in de omgeving 

zijn die maken dat het alles overziend niet aanvaardbaar is dat 

het huidige gebruik toch wordt voortgezet. In dat geval wordt 

de bestemming via dit inpassingsplan gewijzigd en wordt er zo 

nodig onteigend. De verwachting is dat dit voor dit project niet 

noodzakelijk is.

Voor gerealiseerde gevoelige bestemmingen die buiten de 

berekende specifieke magneetveldzone vallen is in de planre

gels verzekerd dat zij ook na aanleg, dus in de gebruiksfase, bij 

wijziging van masten of mastposities buiten de specifieke 

magneetveldzone blijven vallen.
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Landschapsplan
In het landschapsplan voor de nieuwe 380 kVhoog

spanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg worden 

inrichtingsmaatregelen vanuit de relevante milieu

aspecten (landschap, cultuurhistorie, natuur, leef

omgeving en water) opgenomen die noodzakelijk zijn 

voor een goede inpassing van de nieuwe verbinding in 

het landschap. Hierbij worden de opgenomen maat

regelen waar mogelijk en zinvol gecombineerd en zijn 

integrale inrichtingsmaatregelen ontworpen die een 

functie voor zowel de landschappelijke inpassing als de 

compensatie van ecologische waarden. 

Het doel van de voorgestelde inrichtingsmaatregelen in 

het landschapsplan is om de effecten van de nieuwe 

hoogspanningsverbinding te mitigeren of compenseren. 

Het mitigeren van effecten op het landschap gebeurt 

door het aanbrengen of wijzigen van beplanting of 

versterken van de bestaande landschapsstructuur of 

elementen daarvan. In de huidige versie van het 

landschapsplan is de opgave voor natuur en landschap 

geformuleerd. Daarnaast zijn op basis van de effecten 

van de verbinding en bestaand beleid en plannen 

zoekgebieden aangewezen waar de inrichtingsmaat

regelen gerealiseerd kunnen worden.

Landschap en cultuurhistorie
Vanwege het schaalniveau, waarop de ontwikkeling van de 

nieuw hoogspanningsverbinding plaatsvindt, is bij de 

bepaling van het tracé rekening gehouden met het nationale 

en regionale beleid op het gebied van landschap en 

cultuurhistorie. Bij het beoordelen van de effecten op 

landschap worden drie niveaus onderscheiden: tracéniveau, 

lijnniveau en mastniveau:

•  op het tracéniveau gaat het om het effect van de hoogspan

ningsverbinding op het landschappelijke hoofdpatroon en om 

de kwaliteit van de verbinding als bovenregionaal landschaps

element;

•  op het lijnniveau gaat het om het effect van de verbinding op 

het karakter van het landschap (gebiedskarakteristiek en de 

cultuurhistorische elementen daarin) en op specifieke 

elementen en hun samenhang op het schaalniveau van de lijn;

•  op het mastniveau gaat het om het effect van de verbinding op 

specifieke elementen en hun samenhang op het lokaal 

schaalniveau.

 

Hierbij geldt dat het tracé van een hoogspanningsverbinding 

autonoom moet zijn, zo veel mogelijk los staan van de  

kleinschalige verschijnselen in het lokale landschap. Waar dat 

niet mogelijk is en richtingsveranderingen of verschillen in 

masthoogte onvermijdelijk zijn, krijgt het tracé bij voorkeur een 

samenhang met andere landschapspatronen van een vergelijk

baar schaalniveau als de hoogspanningsverbinding zelf zoals 

snelwegen of grote rivieren.

Landschappelijk hoofdpatroon
In het tracédeel Rilland – Roosendal ligt het tracé over een 

langere afstand ondergronds. De bestaande 150 kVverbinding 

wordt hier tevens geamoveerd. Hierdoor is er bovengronds 

over een langere afstand geen hoogspanningsverbinding meer 

zichtbaar. Dit leidt tot een licht positief effect op het landschap

pelijke hoofdpatroon. Voor de overige tracédelen bundelt het 

tracé grotendeels met de bestaande 380 kVverbinding en heeft 

het hierdoor nauwelijks effect op het landschappelijke hoofdpa

troon of wordt het hierdoor zelfs enigszins versterkt.

Gebiedskarakteristiek
De gebiedskarakteristieken zijn beschreven en beoordeeld aan 

de hand van subgebieden, dit zijn geografische eenheden met 

een eigen gebiedskarakteristiek. De mate waarin hoogspan

ningsverbindingen en opstijgpunten aanwezig zijn in het 

landschapsbeeld en al dan niet contrasteren met het landschap

pelijke karakter is bepalend voor hun effecten op de gebieds

karakteristiek. Het effect van de verbinding is ook afhankelijk 

van de openheid van het landschap, afwijkingen in richting en 

complexe situaties in de lijn of opstijgpunten. Daarnaast speelt 

de forsheid van de bundel mee in het effect van bovengrondse 

tracédelen. 

In het tracédeel Roosendaal – Moerdijk bundelt het tracé over 

een lage afstand met de bestaande infrastructuurbundel. Dit 

leidt tot een licht negatief effect op de gebiedskarakteristiek. In 

de tracédelen Moerdijk – Geertruidenberg en Geertruidenberg 

– Tilburg bundelt het tracé met de gereconstrueerde bestaande 

verbinding en vormt een nieuwe doorsnijding van het land

schap. Plaatselijk ontstaan licht positieve effecten door het 

verwijderen van de bestaande 150 kVverbinding, op veel 

plekken heeft het tracé echter een licht negatief effect op de 

gebiedskarakteristiek. Tussen Rilland en Roosendaal ligt het 

tracé over een langere afstand ondergronds. Daarom is er 

bovengronds over een langere afstand geen hoogspannings

verbinding meer zichtbaar. Dit leidt tot een neutraal effect op  

de gebiedskarakteristiek.

Samenhang van elementen
De komst van een hoogspanningsverbinding kan een groot 

effect hebben op elementen in het landschap. Landschaps

elementen zijn bijvoorbeeld dorps en stadssilhouetten, 

vertekenmerken, bebouwingslinten of bijzondere bosjes of 

lanen. Wanneer de samenhang tussen elementen en het 

landschap door de verbinding wordt verstoord of landschaps

elementen worden aangetast is er sprake van een negatief 

effect. Er kunnen ook positieve effecten optreden, bijvoorbeeld 

als door het slopen van de bestaande verbinding een verbroken 

samenhang wordt hersteld.

In het tracédeel Rilland – Roosendaal heeft het tracé een positief 

effect bij de zichtas van de Brabantse Wal door het verwijderen 

van de bestaande 150 kVverbinding. Ook bij Woendrecht 

treedt een licht positief effect op, omdat het tracé hier onder

gronds komt te liggen. Voor het tracé deel Moerdijk – 

Geertruidenberg heeft het verwijderen van de bestaande  

150 kVverbinding ter hoogte van Hooge Zwaluwe een licht 

positieve invloed op de samenhang tussen het silhouette van 

Hooge Zwaluwe en het omliggende landschap In het tracédeel 

Geertruidenberg – Tilburg worden door het verwijderen van de 

bestaande 150 kVverbinding de interne samenhangen in het 

bebouwingslint Oosteind hersteld. Ook ontstaat een licht 

positief effect bij bebouwingslint de Moer.

Natuur
De bescherming van de natuurgebieden en dier- en 

plantensoorten zijn samengebracht in de Wet natuur-

bescherming (Wnb). Voor de beoogde ontwikkeling zijn met 

name de onderwerpen soortenbescherming (Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn) en gebiedsbescherming (Natura 2000  

en Natuurnetwerp Nederland) van belang. 

Natura 2000
Uit de passende beoordeling blijkt dat de werkzaamheden voor de 

aanleg van de nieuwe verbinding kunnen leiden tot verstoring van 

broed en leefgebieden van diverse soorten. Daarnaast blijkt dat 

door een toename in lengte van enkele deelverbindingen het aantal 

draadslachtoffers voor verschillende soorten mogelijk toeneemt. 

Dit kan leiden tot een afname van de omvang van de vogelpopula

tie in de verschillende Natura 2000gebieden. Uit de passende 

beoordeling blijkt dat het noodzakelijk is om maatregelen te 

nemen ter bescherming van deze diersoorten. Uit de ecologische 

beoordeling stikstof blijkt tot slot dat de depositie dusdanig laag is, 

dat deze niet kan leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmer

ken van de Natura 2000gebieden.

Natuurnetwerk Nederland
In het kader van het Natuurnetwerk Nederland en het areaalverlies 

dat optreedt als gevolg van de nieuwe verbinding wordt een 

natuur en landschapscompensatieplan opgesteld. Dit wordt 

gelijktijdig met het vooroverleg van het voorontwerpinpassings

plan opgesteld en zal in het ontwerpinpassingsplan worden 

opgenomen. 

Soortenbescherming
Als gevolg van de nieuwe verbinding kan het aantal draadslachtof

fers mogelijk toenemen. Hiervoor is een ontheffing van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming nodig. Speciale 

aandacht is vereist voor die soorten waarbij niet is uit te sluiten dat 

de toename van het aantal draadslachtoffers de 1%mortaliteits

norm passeert. Door het nemen van mitigerende maatregelen in de 

vorm van varkenskrullen is voor deze soorten het aantal draad

slachtoffers te beperken. 

Vleermuizen 
Alle voorkomende vleermuizen in Nederland zijn strikt beschermd, 

ongeacht de soort. Ook groenstructuren die worden gebruikt als 

vliegroute en foerageergebied zijn beschermd en mogen niet 

worden aangetast. Afhankelijk van het gebruikspatroon (soorten 

en aantallen vleermuizen) kan het verlies van bomenrijen of bosge

bieden ter plaatse worden gemitigeerd. Indien dit ter plaatse niet 

mogelijk is, kan worden gecompenseerd, zodat de functionaliteit 

van de vliegroute en/of het foerageergebied wordt gewaarborgd. 

Als zowel mitigatie als compensatie niet mogelijk is, moet een 

ontheffing in het kader van de Wnb worden aangevraagd voor een 

belang uit de Habitatrichtlijn. Bij het doorsnijden van bomenrijen is 

de verwachting dat voornamelijk vliegroutes (en foerageergebie

den) worden aangetast. Door het plaatsen van (lagere) bosschages 

ter plaatse van de te kappen bomen, kan het lijnvormige element, 

en daarmee de vliegroute, in stand worden gehouden. De Wnb 

vormt hierdoor geen belemmering voor het realiseren van de 

hoogspanningsverbinding.

Amfibieën
Voor de amfibieën geldt dat er bij de aanleg van de verbinding 

voldoende ander leefgebied is.

Zoogdieren
In het plangebied bevinden zich geen zoogdieren waarbij een 

permanent verlies aan leefgebied optreedt.
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Water

Bodem

Archeologie

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient 

inzicht te worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuis

houding die samenhangen met een ruimtelijke ontwikkeling. 

Hierbij is het verplicht om een watertoets uit te voeren. Dit is 

een procedure waarin de waterbeheerder en initiatiefnemer 

gezamenlijk de effecten van het plan op het water en mogelijke 

maatregelen om deze effecten te verkleinen vroegtijdig in beeld 

brengen en daarmee verankeren in het plan. 

Uit de watertoets blijkt dat het niet noodzakelijk is om  

compenserende of mitigerende maatregelen te nemen op basis 

van de beschikbare informatie. De aangenomen toename in 

verharding vraagt niet om compensatiemaatregelen. Wel dient 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient er 

rekeningen te worden gehouden met de bodemkwaliteit. Als er 

sprake is van bodemverontreiniging dan is de Wet bodembe

scherming (Wbb) van kracht. In het studiegebied zijn potentiële 

en/of bestaande bodemverontreinigingen aanwezig. Bestaande 

verontreinigingen zijn door onderzoek aangetoond. Bij 

potentiële verontreinigingen bestaat er op basis van historische 

activiteiten een vermoeden dat er een verontreiniging is, dit 

vermoeden is echter nog niet geverifieerd. Bij het funderen van 

de masten worden aanwezige lokale verontreinigingen indien 

Ten aanzien van archeologie is de Erfgoedwet het wettelijke 

kader voor omgang met erfgoed. Daarnaast hebben de 

provincies Zeeland en NoordBrabant als doel om de cultuurhis

torische waarden te behouden en te versterken. Ook beschik

ken de verschillende gemeenten over eigen archeologiebeleid, 

wat volgt uit het provinciaal en rijksbeleid. Op basis van het 

uitgevoerde bureauonderzoek is per landschap de archeologi

sche verwachting bepaald. Dit is vertaald in een advieskaart. 

Voor de verschillende kaarteenheden uit de advieskaart zijn 

onderzoeksadviezen geformuleerd. Voor deze locaties wordt 

voorafgaand aan de werkzaamheden het geadviseerde 

onderzoek uitgevoerd om de archeologische waarden ter 

plaatse in beeld te brengen. De adviezen gelden allen voor 

nieuwe bodemingrepen, dus bij aanleg van de nieuw 150 

kVverbinding, de nieuwe 380 kVverbinding en de stationslo

caties. Voor het amoveren van bestaande kabels en masten is 

geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. De bodem is hier 

immers al verstoord. 

er rekening mee gehouden te worden dat voor enkele 

activiteiten mogelijk een watervergunning aangevraagd dient 

te worden, of een melding gemaakt moet worden. Dit geldt 

op locaties waar eventueel bemaling vereist is voor de 

werkzaamheden. Daarnaast geldt dit voor locaties waar het 

tracé of de masten raken aan oppervlaktewater of waterkerin

gen. Voor de werkzaamheden in de grondwaterbescher

mingszone wordt voorafgaand aan de realisatie afgestemd 

met het bevoegd gezag. Ten aanzien van de waterhuishou

ding is het aannemelijk dat de benodigde watervergunningen 

verleend kunnen worden. Het aspect water levert geen 

belemmeringen voor het inpassingsplan.

nodig gesaneerd. Het saneren van bodemverontreinigingen 

wordt in principe aangemerkt als een positief milieueffect, 

negatieve effecten doen zich niet voor.

In de tracédelen Rilland – Roosendaal en Roosendaal  Moerdijk 

doorsnijdt het tracé geen (potentiële) verontreinigingslocaties 

en heeft hierdoor in deze delen van het tracé geen effect. In het 

tracédeel Geertruidenberg – Tilburg doorsnijdt het voorkeurs

tracé nabij Loon op Zand een (potentiële) verontreinigingsloca

tie. Het totale oppervlak is beperkt. 
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Externe veiligheid

Geluid

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient ten aanzien van externe 

veiligheid te worden beoordeeld of de bedrijvigheid waar 

activiteiten plaatsvinden gevolgen hebben voor de externe 

veiligheid en of er sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen 

over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

Voor de nieuwe hoogspanningsverbinding geldt dat dit geen 

gevoelige functie is, noch een leiding in het kader van het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Echter kan in 

Hoogspanningsverbinding
Hoogspanningsverbindingen kunnen geluidseffecten veroor

zaken. Er kan sprake zijn van windfluiten en vooral bij vochtige 

weersomstandigheden kan een knetterend geluid optreden 

door elektrische ontladingen (coronageluid). Er is voor 

coronageluid en windfluiten, anders dan voor bijvoorbeeld 

industrie, spoor of wegverkeerslawaai, in Nederland en ook 

internationaal geen (wettelijk) toetsingskader voorhanden.  

De mogelijke geluidseffecten van de verbinding en de aan

vaardbaarheid daarvan zijn daarom beoordeeld op basis van 

berekeningen en (belevings)onderzoek naar geluid vanwege 

hoogspanningsverbindingen.

Hoogspanningsstations
Bij uitbreidingen worden enkel geluidsbronnen gewijzigd,  

die een effect zouden kunnen hebben op de maximale (piek) 

geluidniveaus. Voor toetsing van de maximale (piek) geluid

niveaus kan uitgegaan worden van standaardvoorschriften uit 

het Activiteitenbesluit: 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor 

respectievelijk de dagperiode (07.00–19.00 uur), avondperiode 

(19.00–23.00 uur) en nachtperiode (23.00–07.00 uur).

Geluidseffecten
In het kader van de nieuwe verbinding en de uitbreiding van  

150 kVstation Oosteind is een akoestisch onderzoek uitge

voerd. Uit het onderzoek blijkt dat langs het tracé vier objecten 

binnen een afstand van 37 meter (voor coronageluid hanteert 

TenneT een ontwerpnorm van 37 meter van de as van de lijn) 

van een mast aanwezig zijn, waarbij een overschrijding van de 

gestelde limietwaarde voor coronageluid kan optreden. De vier 

objecten zijn allen overige gebruiksfuncties of een industrie

functie. Er zijn geen woonfuncties of andere geluidsgevoelige 

objecten gelegen binnen de zone van 37 meter van een 

hoogspanningsmast.

Voor de uitbreiding van 150 kVstation Oosteind geldt dat er 

wijzigingen worden doorgevoerd bij de vermogensschakelaars. 

Deze zijn van belang voor de piekbelastingen op de omgeving. 

Uit het onderzoek blijkt dat het maximale geluidsniveau op de 

woningen ter plaatse maximaal 68 dB(A) in de dagperiode 

bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden voor 

het maximale geluidsniveau.

In een incidentele bedrijfssituatie zullen de vermogensschake

laars ook in de avond en nachtperiode gebruikt worden, 

hierdoor worden de maximale geluidsniveaus in de avond en 

nachtperiode wel overschreden. Omdat het hierbij gaat om 

incidentele effecten, minder dan 12 keer per jaar, is dit niet 

representatief voor de bedrijfssituatie en kan dit buiten 

beschouwing worden gelaten. De aanpassingen aan het 

hoogspanningsstation leiden niet tot onevenredige aantasting 

van het woon en leefklimaat ter plaatse van de bestaande 

woningen. 

het kader van de ondergrondse verbinding mogelijk wel sprake 

zijn van beïnvloeding van de hoogspanningsverbinding op de 

naastgelegen buisleidingen. In het kader van de ligging van de 

ondergrondse hoogspanningsverbinding op nabije afstand van 

de buisleidingenstraat wordt een beïnvloedingsonderzoek 

uitgevoerd. De ondergrondse hoogspanningsverbinding levert 

geen significante beperkingen op ten aanzien van het gebruik 

van de bestaande buisleidingenstraat. 
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Gerwen van Middelkoop is vanaf de zomer van 2019 als  

tracécoördinator en adviseur/projectleider planologie  

betrokken bij de aanleg van ZuidWest. Gerwen: “Ik werk al  

ruim 10 jaar aan uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen in 

Nederland. In mijn werk vind ik het belangrijk om een bijdrage 

te leveren aan de ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken 

van morgen. Zoals hier bij de aanleg van de hoogspannings

verbinding ZuidWest 380 kV Oost. De afgelopen jaren hebben 

we intensief samengewerkt met de samenwerkende overheden 

om te komen tot een uitgewerkt tracé. Ik heb er veel vertrou

wen in dat we deze constructieve werkwijze kunnen voortzet

ten als we toewerken naar een Rijksinpassingsplan.”

Overzichtskaart 380 kV

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

0 2 4 6 8 10
km ´

Legenda

Zuid • West 380 kV - Oost
Voorkeursalternatief 2020

Bestaande verbinding

Tracé

150 kV kabelverbinding ondergronds

380 kV bovengronds

380 kV kabel
Reconstructie bestaande 380 kV 150 kV bovengronds

380 kV bovengronds
Bestaande verbinding wordt afgebrokenD D

!d Bestaande 150 kV-stations
!d Bestaande 380 kV-stations
!d Nieuw te bouwen 380 kV-station
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“Het is ook niet zo dat ik ergens anders mijn 
wagens kwijt kan. En ik moet ook denken 
aan het personeel, we moeten wel goed 

bereikbaar blijven.”

Aan de keukentafel

Links of rechts,  
maar niet in het midden

In Zevenbergschen Hoek is de naam Lambregts een begrip. Het transport
bedrijf werd in 1966 opgericht. Het bedrijf begon met één auto en is inmiddels 
flink gegroeid. Op het 25.000 m2 grote terrein staan 50 vrachtwagen en 
daarnaast doet het dienst als opslag voor onder andere zeecontainers. 
Ingeklemd tussen de HSL en de A16 aan de andere kant van het bedrijfsterrein, 
moet er ook nog ruimte gemaakt worden voor hoogspanningsmasten van de 
hoogspanningsverbinding ZuidWest 380 kV Oost. In de zomer van 2020 
vertelt Jan Lambregts wat dit betekent.

Mast
Zo’n 2,5 jaar geleden werd Jan gebeld door een collegaonder

nemer uit de buurt. Er zouden plannen zijn voor een hoogspan

ningsmast op zijn bedrijfsterrein. Jan was niet op de hoogte en 

verdiepte zich in de plannen. “Het was net of de geschiedenis 

zich herhaalde. We zitten nu zo’n 12,5 jaar in dit pand, maar we 

zaten oorspronkelijk in het centrum van het dorp. Makkelijk 

voor onze medewerkers, ze konden vaak lopend of op de fiets 

naar het werk. Maar toen kwam de HSL, ons bedrijf moest 

wijken voor de aanleg dus verhuisden we hiernaartoe.” Een 

mooi nieuw pand, op een groot terrein. Het ziet er prachtig uit, 

maar hij is er niet echt beter van geworden.

Drie delen
Het tracé van de hoogspanningsverbinding voert over het 

terrein van Lambregts. In eerste instantie zou er een wintrack

mast op zijn terrein komen, dit wordt nu een vakwerkmast. 

“Niet dat een wintrackmast in onze situatie een uitkomst was 

geweest hoor.” Het bedrijventerrein bestaat uit drie gedeeltes, 

de mast staat ingetekend op het middelste gedeelte, dat houdt 

in dat Lambregts tijdens de bouw, niet meer op het achterste 

gedeelte van zijn terrein kan komen. En ook na de aanleg moet 

hij het met minder vierkante meters doen. “Ik heb niet voor niets 

25000 m2 tot mijn beschikking, ik kan niet ineens met 300 m2 

minder uit de voeten. Ik ben dus ook met TenneT in gesprek 

gegaan om te kijken of de mast niet links of rechts van ons 

bedrijf zou kunnen staan. Daar is voldoende ruimte en ik heb me 

laten vertellen dat het technisch mogelijk is.”

Toch is dit voorstel tot op heden niet uitgewerkt in het ontwerp. 

Naast de locatie van de mast is ook het benodigde werkterrein 

een aanslag op zijn bedrijfsvoering. Tijdens de bouw heeft 

Lambregts dan maar 15000 m2 tot zijn beschikking. “Het is ook 

niet zo dat ik ergens anders mijn wagens kwijt kan. En ik moet 

ook denken aan het personeel, we moeten wel goed bereikbaar 

blijven.” Lambregts realiseert zich maar al te goed dat de 

verbinding er hoe dan ook komt. “Maar ik heb zo mijn vraagte

kens bij de gedachte of wij als ondernemers of omwonenden 

wel echt gehoord worden in de besluitvorming. Natuurlijk snap 

ik dat de hoogspanningsverbinding nodig is. Maar ik moet mijn 

bedrijf wel kunnen blijven runnen.” Zijn strategie is om samen 

tot een oplossing te komen. “Ook al kost het veel tijd; de 

gesprekken met TenneT, de rentmeester, de bijeenkomsten, al 

met al ben je er een lange tijd heel druk mee”, besluit Jan. 
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In gesprek met rentmeester Etiënne Hack: 

‘ Vanuit expertise  
meedenken in  
oplossingen’

Op bezoek
Via Duvekot Rentmeesters is het kantoor van Etiënne betrokken 

bij de plannen voor de hoogspanningsverbinding van Rilland 

naar Tilburg. Sinds anderhalf jaar komt Etiënne bij belang

hebbenden, die te maken hebben met de aanleg van  

ZuidWest 380 kV Oost, over de vloer. Door corona is het 

contact nu iets anders, de gesprekken gaan nu vaak via de 

telefoon of via beeldbellen. “Maar dat maakt voor het proces 

niets uit. Ik onderzoek wat er speelt en probeer binnen de 

technische en ruimtelijke kaders, te kijken naar punten waar 

mensen tegenaanlopen. En wat ik merk is dat er binnen die 

kaders, ruimte is om oplossingen te zoeken.”

Luisteren
Een heel aantal bezoeken is inmiddels afgelegd, maar er is  

ook nog genoeg te doen. Zodra een deel van het tracé  

voldoende is uitgewerkt om te bespreken met grondeigenaren 

en is afgestemd met de gemeente, gaat Etiënne aan de slag met 

het maken van afspraken en het toesturen van documentatie. 

“Wat ik prettig vind is dat ik samen met de grondeigenaar kan 

kijken naar de mastposities en het werkterrein. In deze fase  

kunnen we samen nog kijken naar de mogelijkheden. Dit zijn 

belangrijke besprekingen, waarbij ik vooral luister. Hoe komt 

het plan over, waar zitten pijnpunten, wat zijn de wensen.  

Als ik die zaken weet, kan ik vanuit mijn expertise meedenken in 

oplossingen. Op deze manier bereik je dat beide partijen  

vrede kunnen hebben met de uitkomst. Ik hoef niemand uit te 

leggen dat we die hoogspanningsverbinding nodig hebben. 

Maar de manier waarop de uitvoering gebeurt, daar kan ik wel 

wat mee.”

Volgens de planning wordt er vanaf 2023 gebouwd. Dat is ook 

het moment waarop Etiënne zijn werk overdraagt. “Wanneer 

de aannemer in beeld komt dan valt mijn werk onder de 

verantwoordelijkheid van de omgevingsmanager of de 

cultuurtechnisch toezichthouder van de aannemer. Van 

tevoren is er dan een goede overdracht, waardoor alle 

afspraken die ik met belanghebbenden gemaakt heb goed 

geborgd worden. Maar zo ver is het nog lang niet. Voorlopig 

ga ik nog heel veel gesprekken voeren!”, besluit Etiënne.

Zijn vader kwam uit de akkerbouw, zijn moeder uit de melkveehouderij.  
En zo groeide Etiënne op tussen agrariërs. Hij weet niet alleen hoe het er op 
een boerenbedrijf aan toegaat, hij kent als geboren en getogen Brabander  
ook de regio goed. Al vroeg wist hij dat hij later ‘iets’ wilde doen in het 
buitengebied. Dat hij afstudeerde in bos en natuurbeheer, met als specialisatie 
rentmeesterij, is dan ook geen toeval. Inmiddels heeft hij sinds zes jaar zijn 
eigen kantoor in Heesch, waar een aantal rentmeesters druk is om de 
verbinding te leggen tussen belanghebbenden en grote overheidsinstanties, 
zoals TenneT. Etiënne vertelt.
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Langs de lijn

Het zijn mensen met een groot hart voor de natuur: Toine Cooijmans en  
Lex Querelle van Natuurmonumenten. Nu de hoogspanningsverbinding 
ZuidWest 380 kV Oost dwars door het 1000 hectare grote natuurgebied 
Huis ter Heide komt is er werk aan de winkel. De mannen zetten alles in 
zodat de schade aan natuur en het landschap zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Meer dan bos
Lex is coördinator natuurbeheer, kent het gebied goed 

en is verantwoordelijk voor het beheer van de natuur. 

Toine is medewerker public affairs, en zet zich vooral in 

om mensen mee te krijgen de natuur te behouden en 

daar waar het kan te versterken. “Natuur gaat over veel 

meer dan bos en biodiversiteit”, begint Toine. “Het gaat 

er ook om dat je nadenkt over wat je achterlaat voor 

generaties na ons. En dat de Brabanders die hier nu 

wonen kunnen genieten van hoogwaardige natuur.” 

Natuur staat al jaren onder druk, vroeger had je nog veel 

ruimte voor natuur buiten de officiële natuurgebieden, 

nu is het zelfs lastig om de natuurgebieden intact te 

houden. Het is niet voor niks dat Brabant bezig is met 

een ontwikkeling van een nieuw Van Gogh Nationaal 

Park. 

Verschil maken
Ook Lex en Toine begrijpen dat de hoogspannings

verbinding noodzakelijk is. Lex: “Maar we zijn niet blij 

met het tracé waar nu voor gekozen is. We hadden veel 

liever gezien dat de hoogspanningsverbinding verder 

aan de rand van het natuurgebied zou komen te liggen. 

Nu doorsnijdt deze een halfopen natuurlandschap en 

waardevolle bossen. ” TenneT is in gesprek met 

Natuurmonumenten om te bekijken wat er gebeuren 

moet om de natuur te compenseren. Dat het zin heeft 

blijkt uit het feit dat ze door gesprekken te voeren ook 

echt een verschil kunnen maken. Toine: “In de eerdere 

voorstellen drong de hoogspanningsverbinding nog 

dieper door het hart van het natuurgebied. We hebben 

toen een voorstel gedaan om de verbinding 300 meter 

op te schuiven richting het oosten. 

Plus
“Zo zoeken wij steeds naar een plus voor de natuur”, vervolgt 

Lex. “We kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de 

biodiversiteit te verhogen. We weten dat bepaalde kevers en 

amfibieën helemaal niet zo van bos houden. Op de open 

plekken die ontstaan zou je daar plekken voor kunnen creëren.” 

Lex legt uit dat het belangrijk is dat natuurgebieden met elkaar 

verbonden blijven. “Er ontstaan nu veel ‘bloempotten’ terwijl je 

streeft naar gebieden waar de natuur met elkaar verbonden is.” 

Lex en Toine kijken niet alleen naar het bos: Toine: “Ook de 

aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding in het open 

landschap is op veel plekken een aantasting van het gebied. Hier 

gaan we met een landschapsplan nog eens goed naar kijken. Zo 

kunnen we proberen om het zicht op de hoogspanningsverbin

ding, door het toevoegen van bomen en struiken, weg te 

nemen en te verzachten.”

Maar het is niet alleen de hoogspanningsverbinding waar over 

gepraat wordt. Parallel hieraan wordt ook het nieuw te bouwen 

hoogspanningsstation in Tilburg besproken. Toine: “Vanuit 

natuuroogpunt gezien is de gekozen locatie verre van optimaal. 

Deze locatie is een belangrijke schakel in de verbinding van 

natuurgebied Huis ter Heide met de Loonse en Drunense 

Duinen. Vanuit het zuiden is er stedelijke druk en vanuit het 

noorden recreatieve druk. Onlangs is er een windturbine 

geplaatst en nu komt daar nog een hoogspanningsstation bij.”

Bij het inpassingsplan blijft Natuurmonumenten zich inzetten om op te komen voor de natuur. 
“Het zijn constructieve gesprekken, we hebben maar één doel en dat is dat we de natuur niet 

alleen compenseren maar ook versterken. Zolang we allemaal datzelfde belang voor ogen 
houden denken we dat we er kunnen uitkomen”, besluit Lex.

Lex Querelle
Toine Cooijmans

‘ Natuur is veel meer  
dan bos en biodiversiteit’
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Reacties uit de omgeving 

Aanvullende maatregelen

Ontwikkelingen Breda: Na jaren van dialoog 
komt er nu een oplossing
Bert van de Haar, Stichting bewonerscomité Haagse Beemden: 

“In 1987 beloofde de gemeente Breda aan de kersverse 

inwoners van de Haagse Beemden, dat de daar aanwezige 

bovengrondse hoogspanningsverbinding ondergronds zou 

worden aangelegd (verkabeld). In 2009 was dat nog steeds niet 

gebeurd. We hebben toen een werkgroep opgericht, om aan te 

sturen op een oplossing. Ook vanwege de onrust onder 

bewoners, door de verschillende publicaties over mogelijke 

gezondheidsrisico’s. Uiteindelijk is er nu een bevredigende 

oplossing, voor zowel het tracé door de Haagse Beemden als de 

Wisselaar, in de wijk Hoge Vucht, door de zogenaamde 

‘verkabelingsregeling’. Het proces is niet altijd even soepel 

verlopen, maar door steeds de dialoog te blijven voeren lijkt er 

nu toch een oplossing te zijn. De huidige hoogspannings

verbinding ‘doorsnijdt’ de landgoederezone in de Haagse 

Beemden en de woonwijken. De masten staan letterlijk tussen 

de woningen en scholen. Met het nieuwe plan ‘verdwijnen’ de 

mogelijke gezondheidsrisico’s, net als de landschappelijke 

verstoring. De masten verdwijnen uit de woonwijken en ook de 

doorsnijding van de landgoederenzone in de Haagse Beemden 

vormt niet langer een verstoring. Een mooie bijkomstigheid is 

dat er ruimte vrijkomt voor herontwikkeling, bijvoorbeeld meer 

natuur en recreatie.” 

Ontwikkelingen Geertruidenberg 
ondergronds
Deborah van der Zwaag, Beleidsmedewerker 

Ruimtelijke Ontwikkeling: “Achter de schermen zijn  

we als gemeente samen met TenneT het afgelopen jaar 

druk bezig geweest. Er gaan namelijk veel belangrijke 

stappen aan vooraf om tot de stap te komen om de  

150 kVverbinding, boven Geertruidenberg en 

Raamsdonksveer, te verwijderen en ondergronds aan  

te leggen.

 

In de afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar verschil

lende milieuthema’s om zo te bepalen wat de effecten 

zijn van de zogeheten verkabeling van de 150 kVver

binding. Milieuthema’s die hierbij zijn onderzocht zijn 

bijvoorbeeld archeologie, ecologie en stikstof. Uit al 

deze onderzoeken blijkt nu dat er geen belangrijke 

nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Dat is natuurlijk 

goed nieuws! Nu kunnen we verder naar de volgende 

stap om de verkabeling mogelijk te maken; de bestem

mingsplanprocedure.

 

Als gemeente leggen we aan het begin van 2021 het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage om zo een 

duidelijk inzicht te geven van wat mogelijk wordt 

gemaakt en waar. Het is mooi om te zien hoe de 

samenwerking met TenneT verloopt waarbij we streven 

naar kwaliteit, meer openheid in het landschap en 

uiteindelijk een verbeterde leefkwaliteit binnen onze 

gemeente.”

Ontwikkelingsvisie Kattenkraam - 
Zevenbergschenhoek
Désirée Brummans, wethouder gemeente Moerdijk: 

“De teleurstelling binnen de gemeente Moerdijk was 

groot toen minister Wiebes het alternatieve tracé voor 

de 380 kVhoogspanningslijn afwees. Een tracé waar 

samen met de omwonenden hard aan is gewerkt in 

werkateliers. Ter compensatie heeft de minister aan 

TenneT verzocht extra inspanningen te doen om de 

leefbaarheid van het buurtschap Kattenkraam te 

behouden. Het college van burgemeester en wethou

ders van Moerdijk huurt inmiddels extra personeel in 

voor het dossier, om zo de bewoners van de 

Kattenkraam maximale ondersteuning te geven.

TenneT, gemeente, provincie en ministerie van EZ 

werken druk aan een ontwikkelingsvisie Kattenkraam. 

Een visie, die het de bewoners die straks in de 380kV

magneetveldzone wonen, mogelijk moet maken om 

toch in het buurtschap te blijven wonen. Momenteel 

onderzoeken we de haalbaarheid, zowel financieel als 

planologisch. Als de ideeën haalbaar blijken, gaan we in 

overleg met de bewoners de visie verder vormgeven en 

keuzes maken. Hopelijk maakt de teleurstelling dan 

plaats voor enthousiasme voor deze nieuwe ontwik

keling.” 

Van

Van

Naar

Naar
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Aparte procedure voor 
hoogspanningsstation 
Tilburg

TenneT gaat een nieuw 380 kVhoogspanningsstation bouwen ten noorden 
van Tilburg, op locatie De Spinder. Het hoogspanningsstation is het 
eindpunt van Zuidwest 380 kV Oost tracé. Er is besloten om voor de bouw 
van het station een aparte procedure onder de rijkscoördinatieregeling 
(RCR) te doorlopen. Eerder was de realisatie van het station onderdeel van 
het project Zuidwest 380 kV Oost. Medio 2021 komen het ontwerp
inpassingsplan en de ontwerpvergunningen ter inzage te liggen.

Waarom is een nieuw hoogspanningsstation 
nodig? 
De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt 

(kV)net in NoordBrabant. Het nieuwe 380 kVhoogspan

ningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om tijdig 

knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. 

Daarnaast biedt het hoogspanningsstation ruimte om in de 

toekomst de nieuwe ZWOverbinding aan te sluiten op de 

landelijke 380 kVring. 

Hoe ziet het station er uit? 
Het nieuw te bouwen 380 kVhoogspanningsstation Tilburg 

bevat 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een vierde 

transformator. Voor de aansluiting op de bestaande hoogspan

ningsverbinding, worden vier nieuwe vakwerkmasten ge

bouwd. Eén bestaande mast wordt aangepast. Door middel van 

een ondergronds kabeltracé wordt het station gekoppeld met 

het bestaande 150 kVstation TilburgNoord. 

Compensatie waterberging
Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek 

waar nu de effluentvijver van de waterzuiveringsinstallatie van 

Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver vangt het 

gezuiverde water tijdelijk op, zodat het geleidelijk kan worden 

afgevoerd in het watersysteem van het Noorderbos. Voordat de 

bouw van het station start, moet de effluentvijver worden 

aangepast. De aangepaste effluentvijver is gepland aan 

weerszijden van de N261, tussen de Bos en Beemdweg en de 

Stokhasseltlaan. TenneT werkt momenteel samen met 

Waterschap de Dommel, Gemeente Tilburg, Provincie 

NoordBrabant en Natuurmonumenten aan de planuitwerking. 

Procedure
Om de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation mogelijk te 

maken, is een inpassingsplan geschreven. Dit komt ter inzage te 

liggen voor inspraak, samen met de ontwerpvergunningen. In 

eerdere communicatie is aangegeven dat deze procedure in 

december 2020 zou starten. Dit is opgeschoven naar medio 

2021. Uit berekeningen van de stikstofdepositie bleek dat er nog 

aanpassingen nodig waren in de uitvoeringsaanpak van het 

project. Deze aanpassingen zijn opnieuw doorgerekend, zodat 

wij nu het project kunnen vervolgen. Naar verwachting is de 

terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan en de 

ontwerpvergunningen voor de zomer van 2021. 

Meer informatie is te vinden op 
www.zuid-west380kv.nl/oost/waar/hoogspanningsstation-tilburg
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Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en op advies 
van de Samenwerkende Overheden hebben we de best passende mast voor de 
nieuwe hoogspanningsverbinding onderzocht. We hebben hierbij rekening 
gehouden met de twee bestaande hoogspannings verbindingen waarmee we 
bundelen. In het onderzoek stonden technische functionaliteit, omgevingseffecten, 
landschappelijke inpassing en kosten voor nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid
West 380 kV Oost centraal. 

Belangrijk uitgangspunt was het tracé zoals door de minister van 

EZK in 2017 gekozen en verder uitgewerkt in de keuze van de 

minister voor het voorkeursalternatief in 2019. Er is expliciet 

aangegeven dat het aantal gevoelige bestemmingen niet mag 

toenemen. Er is een vakwerkmast ontworpen die aan de  

eisen voldoet. Deze vakwerkmast is vergeleken met de 

wintrackmast die als uitgangspunt gold. Op 4 februari 2020  

was dit onderzoek zo ver gevorderd dat TenneT aan de minister 

van EZK heeft voorgesteld vakwerkmasten toe te passen voor 

ZuidWest 380 kV Oost. 

Positie van de geleiders in de mast
De Moldaumast die is afgebeeld is een zogenaamde combimast 

waarin de 380 kVverbinding en de 150 kVverbinding zijn 

gecombineerd. De verbindingen worden standaard dubbel 

uitgevoerd (twee circuits 380 kV en twee circuits 150 kV) om de 

beschikbaarheid ook bij onderhoud te borgen. De 380 kV

circuits hangen aan de buitenzijde en de 150 kVcircuits aan de 

binnenzijde. De bliksemdraden hangen aan de buitenzijden van 

de bovenste traverse en dienen voor de bescherming van 

circuits tegen blikseminslag. 

Bundeling
Het tracé bundelt voor een groot deel met twee bestaande 

verbindingen. In het westelijk deel bundelt de nieuwe verbin

ding met de 2 x 380 kV Donauvorm (verbinding 

GeertruidenbergRilland) en in het oostelijk deel met de  

3 x 380 kV Tonvorm (GeertruidenbergEindhoven). Dit zijn 

twee vakwerk vormen, ontworpen voor twee verschillende 

verbindingen (een twee en een driecircuitverbinding).  

De masten zijn verschillend in hoogte, in het aantal armen 

(traversen) en in het aantal mastlichamen. Bij het ontwerp van 

de vakwerkmast voor de ZuidWest 380 kV Oost verbinding  

is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de vormen van  

de vakwerkmasten van de verbindingen waarmee wordt 

gebundeld. 

Bundeling 2 circuit RillandGeertruidenberg 

De 380 kVhoogspanningslijn GeertruidenbergRilland is met 

twee 380 kVcircuits uitgevoerd. De afstand tussen de buitenste 

draden (de breedte) is van deze masten groter dan van Moldau 

(circa 31 meter voor de bestaande masten en circa 28 meter voor 

Moldau). Moldau is hoger vanwege de extra traverse (circa 57 

meter voor Moldau en 48 meter voor de bestaande mast). De 

extra traverse is een gevolg van de eis voor de magneetveld

zone. 

Bij het ontwerp van de Moldaumast is zo veel mogelijk 

rekening gehouden met de bestaande masten: 

•  De hoogtebreedte verhouding van het mastlichaam is 

overeenkomstig. 

•  De opbouw van de mast met een broekstuk (onderste deel 

met de mastpoten) en het mastlichaam tot de onderste draden 

is vrijwel gelijk.

•  Het aantal traversen van Moldau is met drie beperkt tot het 

minimum en sluit daarmee zo goed als mogelijk aan op de 

bestaande masten met twee traversen. 

•  Zowel Moldau hoekmasten als de bestaande hoekmasten 

hebben zogenaamde nonnenkappen waar de bliksemdraden 

aan hangen. 

Fundering en ruimtebeslag
Een gemiddelde vakwerkmast heeft vier kleine betonnen 

poeren. Dit is de bovengrondse betonconstructie waarop de 

vier poten van de mast geplaatst worden. De masten worden 

standaard direct op funderingspalen gezet. Dit zijn er standaard 

vier per mastlocatie (een funderingspaal per mastpoot). Dit 

wordt vanaf maaiveld aangelegd zonder bouwkuip (geen 

ontgraving) met bemaling. De oppervlakte tussen de poeren 

kan beperkt worden gebruikt, bijvoorbeeld voor grazend vee. 

Daarmee is het fysieke ruimtebeslag zo klein als mogelijk. 

Op 28 februari 2020 heeft de minister ingestemd met dit 

voorstel. Daarmee stappen we af van het oorspronkelijke 

vertrekpunt dat uitging van wintrack. Vervolgens heeft TenneT 

de mastvorm geoptimaliseerd en technisch verder uitgewerkt. 

Deze specifiek voor het project ontwikkelde mast, heeft de 

naam Moldau gekregen. 

Totstandkoming  
van de  
Moldaumast
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Bundeling 3 circuit Geertruidenberg  Eindhoven

De 380 kVhoogspanningslijn GeertruidenbergEindhoven is 

met drie 380 kVcircuits uitgevoerd en heeft een strookbreedte 

onder de draden van ruim 36 meter. Om de drie circuits 

voldoende uit elkaar te kunnen hangen is hier gekozen voor 

twee mastlichamen. De strookbreedte onder de draden van 

Moldau is dus minder (circa 28 meter) en Moldau kan voor vier 

circuits volstaan met één mastlichaam. De bouwhoogten van de 

bestaande hoogspanningsmasten (circa 60 meter) is iets hoger 

dan van Moldau (circa 57 meter). 

Bij het ontwerp van de Moldaumast is zo veel mogelijk 

rekening gehouden met de bestaande masten: 

•  Het aantal traversen van Moldau is gelijk aan het aantal 

traversen van de masten van de bestaande masten. 

•  Zowel Moldau als de bestaande masten hebben de zoge

naamde tonvorm voor de geleider geometrie. De bovenste 

en onderste draden hangen dichter bij de mast dan de 

middelste draden.

•  In Moldau steunmasten zijn de draden opgehangen met 

Vkettingen. De draden van het middelste circuit in de 

bestaande steunmasten zijn ook met Vkettingen opgehan

gen. 

•  Zowel Moldau hoekmasten als de bestaande hoekmasten 

hebben zogenaamde nonnenkappen waar de bliksemdraden 

aan hangen.

•  De hoogtebreedte verhouding van het mastlichaam is 

overeenkomstig. 

•  De opbouw van de mast met een broekstuk (onderste deel 

met de mastpoten) en het mastlichaam tot de onderste draden 

is vrijwel gelijk.

•  Het aantal traversen van Moldau is met drie beperkt tot het 

minimum en sluit daarmee zo goed als mogelijk aan op de 

bestaande masten met twee traversen. 

•  Zowel Moldau hoekmasten als de bestaande hoekmasten 

hebben zogenaamde nonnenkappen waar de bliksemdraden 

aan hangen. 

Toegangswegen en werkruimte
De masten worden in kleine onderdelen aangeleverd. 

Deze kunnen worden vervoerd met standaard materi

eel. De toegangswegen zijn klein en flexibel in te 

passen. Ook in de beheerfase volstaat licht materieel. 

Voor de bouw van de masten is voor effectieve opslag 

van een groot aantal onderdelen en assemblage een 

ruime werkruimte wenselijk maar niet strikt noodzake

lijk. Daarmee geldt dat de werkruimte voor de masten 

flexibel gepland en ingepast kan worden.

Magneetveldzones
Bij het onderzoek naar de best passende mast is expliciet 

aangegeven dat het aantal gevoelige bestemmingen niet 

mag toenemen. De breedte van de magneetveldzones 

hangt af van de positie van de draden in de mast 

(geleidergeometrie). Voor ZuidWest 380 kV Oost is 

met Moldau een vakwerkmast met een smalle magneet

veldzone ontworpen. 

De draden hangen in de Moldaumast in een tonvorm: 

de middelste draden hangen verder buiten de mast dan 

de onderste en bovenste draden. Met deze tonvorm is 

een relatief smal magneetveld mogelijk en kunnen de 

draden dicht bij elkaar gehangen worden. 

Met Moldau verandert het aantal gevoelige bestemmin

gen in ZuidWest 380 kV Oost niet ten opzichte van het 

uitgangspunt (tracé met wintrackmasten). 
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bewoners, grondeigenaren, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven, provincies, 

samenwerkende overheden in Midden en WestBrabant en Zeeland en het RIVM.

Zeker van energie 
TenneT en EZK werken samen met:

Informatie
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