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Huis ter Heide 
Reactie Bro-overleg    

 

 

Geachte heer ,  

 

Graag maken wij gebruik van de door u geboden mogelijkheid om te reageren op het voorontwerp van 
het inpassingsplan voor de nieuwe hoogspanningsleiding Zuid-West 380 kV Oost. 

 

380 kV gaat grote schade aanrichten aan topnatuurgebied Huis ter Heide 

 

Onze reactie beperkt zich met name tot het gedeelte van de hoogspanningsleidingen dat over een 
lengte van zo’n 3 kilometer het natuurgebied Huis ter Heide bij Tilburg doorkruist. Natuurgebied Huis 
ter Heide, een topnatuurgebied van zo’n 1000 hectare, dat nog onvoldoende in beeld was ten tijde van 
de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden in Nederland. Vanwege de ligging pal naast de stad 
Tilburg vormt Huis ter Heide bovendien een zeer waardevol uitlooplandschap en inmiddels een van de 
meest bezochte natuurgebieden van Brabant. Daarmee levert het ook een belangrijke bijdrage aan het 
leef- en investeringsklimaat van de regio. Waar er 25 jaar geleden nog een zee van maïs stond, is er in 
het kader van het Natuurnetwerk Brabant een omvangrijk prachtig half open natuurlandschap 
gecreëerd met een rijkdom aan soorten. Een van de paradepaardjes van het Natuurnetwerk Brabant!  

 

Aangezien het hier gaat om de aanleg van een dubbele rij masten/lijnen, zowel de nieuwe als de om te 
leggen bestaande 380 kV, is er sprake van een enorme aantasting van de natuur en het landschap. 
Over de hele lengte zal het bos in twee brede stroken van 60m resp. 70 m volledig kaalgekapt moeten 
worden met alle gevolgen van dien. Het bos onder die leidingen zal gekapt moeten worden en ter 
plaatse van de masten verliezen we de natuurwaarden volledig. De vele werkwegen en werkterreinen 
zullen de schade aan de natuur verder vergroten. Door de dubbele rij hoge masten zal de 
belevingswaarde van het landschap ernstig aangetast worden. Het opruimen van de bestaande 380 kV 
midden door het gebied zien wij uiteraard als een belangrijke landschappelijke verbetering, maar 
omdat het niet gelukt is om de te verplaatsen en de nieuwe lijn helemaal aan de oostkant van Huis ter 
Heide te leggen, blijft de impact op de landschappelijke waarde en beleving groot. 

Als eigenaar en beheerder van het grootste gedeelte van natuurgebied Huis ter Heide raakt deze 
voorgenomen grote aantasting van natuur en landschap ons extra. Al vele tientallen jaren zetten wij 
ons in voor behoud en versterking van natuur en landschap in Huis ter Heide. De komst van een 
nieuwe hoogspanningsleiding doet ernstig afbreuk hieraan. Daar komt nog het nieuwe trafostation bij, 
waarvoor een apart inpassingsplan wordt opgesteld, dat ook half in het Natuurnetwerk ligt en op een 
zeer ongunstige plek in de natuurverbinding tussen Brand-Noorderbos-Huis ter Heide. 
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Voorgeschiedenis 

Natuurmonumenten heeft, mede met het oog voor de bewoners van De Moer, zich destijds positief 
opgesteld inzake de keuze voor de Bosroute, waarbij de bestaande 380 kV, dwars door Huis ter Heide, 
te samen met een volledig nieuw aan te leggen 380 kV-lijn, gebundeld omgeleid worden aan de 
oostkant van het gebied. Toen het tracé duidelijk werd, bleek de dubbele 380 kV-lijn alsnog niet aan de 
rand van het natuurgebied te komen, maar er dwars doorheen. Ondergrondse aanleg van de leidingen, 
tevens meest natuurvriendelijk alternatief volgens de Integrale Effectenanalyse uit 2017, zou de beste 
oplossing zijn geweest maar bleek geen optie voor de Minister, met name omdat Huis ter Heide geen 
Natura 2000-gebied is. Slechts een beperkte opschuiving van de lijnen naar de oostelijke rand van het 
natuurgebied bleek acceptabel voor Tennet. Dit is het Voorkeurstracé van de minister geworden wat 
nu voorligt in het inpassingsplan. 

 

Voorontwerp-Inpassingsplan doet geen recht aan het grote natuur- en landschapsbelang! 

Onderstaand lichten wij onze opmerkingen toe op het inpassingsplan zelf en de onderliggende 
rapporten. Wij focussen daarbij het concept-landschapsplan, en verder geven we ons commentaar op 
het Ecologisch onderzoek flora en fauna, de Ecologische beoordeling stikstofdepositie en het 
Milieueffectrapport. Zoals gezegd beperken wij ons daarbij op het tracégedeelte door natuurgebied 
Huis ter Heide. 

 

Inpassingsplan 

 

De regels 

 

Bestemming Leiding Hoogspanningsverbinding biedt ongewenste ruimte in de natuur.  

Artikel 8.1 (p. 86): de bestemmingsomschrijving is in onze te ruim en (mede daardoor) te onbepaald. 
‘Bouwwerken’ dienen in onze ogen expliciet te worden beperkt tot de hoogspanningsmasten, er is 
geen ruimte voor andere bouwwerken, zeker niet in gebieden met onderliggende bestemming natuur- 
of bosgebied. Nutsvoorzieningen en toegangswegen dienen in onze ogen geschrapt te worden, in elk 
geval daar waar er sprake is van een onderliggende bestemming natuur- of bosgebied, want deze 
vormen en bedreiging voor de natuur.  

 

Realisatie landschappelijke inpassing en natuurcompensatie veel te laat en te onzeker. 

Art 13.1 (p. 94): dit artikel beoogt blijkbaar o.a. de borging van de landschappelijke inpassing, conform 
het als bijlage bij dit plan opgenomen landschapsplan (dus inclusief de natuurcompensatie).  Het komt 
erop neer dat er sprake van strijdig gebruik is, als na vijf jaar niet voorzien is in de landschappelijke 
inpassing conform het landschapsplan. Dit is in onze ogen veel te passief en veel te laat! 

 

Te passief omdat het Landschapsplan en de bijbehorende natuurcompensatie niet actief in het 
Inpassingsplan is geborgd, op de plankaart. 

 

En veel te laat omdat in het ergste geval pas na vijf jaar een procedure kan aanvangen om het 
landschapsplan (en de natuurcompensatie) alsnog gerealiseerd te krijgen. (en dan blijkt er in 13.2 nog 
een afwijkingsmogelijkheid te zijn om de termijn te verlengen). U beschouwt de realisatie van het 
Landschapsplan als onderdeel van de ‘gebruiksfase’, waar u de aanleg van de nieuwe 380 kV ziet als 
onderdeel van de ‘aanlegfase’. Voor Natuurmonumenten is dit onaanvaardbaar. In onze ogen dient het 
landschapsplan uiterlijk gelijktijdig (en bij voorkeur voorafgaand) met de aanleg van de 380 kV-lijn te 
worden gerealiseerd. Dan pas wordt recht gedaan aan het natuurbelang dat geschaad wordt met de 
aanleg van de nieuwe 380 kV.  
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In het artikel staat ook dat pas vijf jaar na ingebruikname van de nieuwe hoogspanningsleiding het 
verwijderen van bestaande verbindingen als strijdig gebruik moet worden gezien. Ook dit vinden wij 
onacceptabel en geen recht doen aan het belang van de natuur. De aanleg van de nieuwe 380 kV is 
pas vanaf 2025 voorzien. Dan heeft u nog vier jaar de tijd om te organiseren dat het verwijderen van 
de bestaande verbinding de dag na ingebruikname van de nieuwe start en bv een jaar later klaar kan 
zijn.   

 

Met de afwijkingsregels zoals geformuleerd in 13.2 wordt bovenstaande situatie nog verergerd. De 
minister kan blijkbaar besluit om de landschappelijke inpassing anders te doen en om de termijn te 
verlengen. Beiden zijn zeer ongewenst.  

 

Wij verzoeken u dringend om de realisatie van het Landschapsplan, inclusief de natuurcompensatie 
naar voren te halen (gelijk met de aanleg van de 380 kV) en actiever in het Inpassingsplan op te 
nemen (inclusief op de plankaart).  

 

Plankaart 

Wij verzoeken u om de natuurcompensatie op de plankaart op te nemen, als noodzakelijke bijdrage 
aan de borging van de realisatie.  

 

Ten aanzien van de geplande ondergrondse aanleg van de 150 kV-verbinding tussen de trafostation 
Tilburg west en Tilburg is voor onze eigendommen boring (in plaats van open ontgraving) 
randvoorwaardelijk. Wij verzoeken u op de plankaart en in de regels te verankeren dat deze aanleg 
plaatsvindt door middel van een boring.  

 

De toelichting 

@2.3 (p. 13): Vraag: betekent die grote extra transportcapaciteitsbehoefte na 2028 dat er dan weer 
nieuwe hoogspanningsleidingen bij moeten komen? Als dat zo is, dan is heroverweging van het tracé 
van de hoogspanningsleiding nu al op zijn plaats, want in natuurgebied Huis ter Heide is absoluut geen 
ruimte meer voor nog meer leidingen! Met andere woorden: wordt ‘toekomstvast’ alleen tot 2030 
bekeken of ook voor de langere termijn? 

 

@4.3.4 (p. 32): het ondergronds leggen van de 150 kV-lijn vindt plaats tussen Geertruidenberg en 
Tilburg west, in het kader van dit project. Ook tussen Tilburg noord- en Eindhoven wordt de 150 kV-lijn, 
in een andere project, binnenkort ondergronds gelegd. Het is voor ons onbegrijpelijk dat op deze totale 
afstand van bijna 80 km tussen Geertruidenberg en Eindhoven een miniem stukje van 4 km 
bovengronds blijft. Te meer omdat juist dit stukje landschappelijk een forse aantasting vormt van de 
landschappelijke en ecologische waarde in het zuidelijke deel van Huis ter Heide. De meest westelijke 
kilometer daarvan beperkt bovendien de stedelijke ontwikkeling. Ook sluit dit losliggende stuk 
hoogspanningsleiding op geen enkele wijze aan bij het landschappelijke hoofdpatroon, een belangrijk 
criterium dat Tennet zelf hanteert.  Wij verzoeken u om het ondergronds leggen van de 150 kV lijn 
tussen Tilburg West en Tilburg Noord alsnog in dit Inpassingsplan in te voegen. 

Dit kan tevens voor enige verzachting zorgen van de landschapsaantasting door de twee nieuwe 
bundels van 380 kV. 

 

@5.3 Conclusie (p. 45): de conclusie dat het gekozen tracé in overeenstemming is met het beschreven 
rijksbeleid, is in onze ogen voorbarig. Dat zal uiteindelijke afhangen van de wijze waarop wordt 
omgegaan met de beschermingsregels van het Natuurnetwerk Nederland (Barro), inclusief de 
compensatie (zie verderop). Wij missen in dat kader een juiste toepassing van het ‘nee, tenzij’-beleid 
en de Spelregels NNN zoals u die noemt op p. 41 en p. 51. Slechts in geval van zwaarwegend 
openbaar belang en het ontbreken van alternatieven zijn ingrepen in het NNN toegestaan. 
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Wij verzoeken u die toetsing op onontkoombaarheid van de aantasting van het NNN alsnog te 
verrichten.  

 

@6.3. Effecten op het landschap: hier wordt gesteld dat het ‘landschappelijke hoofdpatroon enigszins 
wordt versterkt’ doordat de nieuwe 380 kV-lijn bundelt met de bestaande 380 kV.  Dit doet in onze 
ogen geen recht aan de werkelijkheid ter hoogte van Huis ter Heide. Licht positief is hier dat de 
bestaande 380 kV uit het open natuurlandschap wordt verwijderd, maar het feit dat er een dubbele 380 
kV-lijn elders in Huis ter Heide voor in de plaats komt, maakt het effect op het landschap hier flink 
negatief. Wij verzoeken u dit te corrigeren. 

 

@6.4 (p. 50): er staat dat alle bepalingen mbt bescherming van natuurgebieden en soorten zijn 
samengebracht in één wet, maar dat gaat voorbij aan het feit dat daarnaast in het Barro de 
beschermingsregels voor het NNN staan. Wij verzoeken u dit te corrigeren. 

 

@6.4.2:  

- (p. 51) figuur 5.1 ontbreekt en N2000-gebied Loonse en Drunense Duinen ontbreekt; 

- (p. 52) Een opsomming van NNN-gebieden met een kaart ontbreekt, graag toevoegen 

@6.4.3 (p. 52):  

- (p. 52) wij onderschrijven niet de conclusie dat de stikstofdepositie zo laag is dat deze niet kan 

leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van N2000-gebieden. Zie onze 

opmerkingen bij het rapport Onderzoek Stikstofreductie; 

- (p. 53) onder ‘Natuurnetwerk Nederland’ wordt alleen het compensatiebeleid genoemd, maar, 

zoals wij hierboven al opmerkten, is allereerst toetsing van de onontkoombaarheid van de 

ingreep verplicht. Compensatie is slechts het sluitstuk van de beschermingsregels van het 

NNN; 

- (p. 54): er staat dat er zich ‘in het plangebied geen zoogdieren bevinden waarbij permanent 

verlies aan leefgebied optreedt’. Dat klopt niet, zoals uit het Ecologisch onderzoek blijkt , wordt 

in elk geval het leefgebied van een dassenburcht zodanig aangetast dat wordt voorgesteld om 

deze te verplaatsen. 

 

Concept-Landschapsplan 

 

380 kV is ook een aantasting van het landschap 

Het Landschapsplan gaat voorbij aan het feit dat nieuwe hoogspanningsleidingen een forse impact kan 
hebben op de beleving van het landschap en dat zeer waardevolle landschappen, zoals in het geval 
van het halfopen natuurgebied Huis ter Heide, flink aangetast kunnen worden door een nieuwe 380 kV. 
Te veel wordt in onze ogen geredeneerd dat het landschap altijd verandert. Wij verzoeken u om dit 
aspect van negatieve impact/aantasting toe te voegen aan de teksten over landschap.  

 

Natuurcompensatieopgave schiet tekort 

Wij signaleren dat paragraaf 5.8 over de natuurcompensatieopgave inhoudelijk weinig inzichtelijk is en 
nog zeer onvolledig.  

 

Er staat weliswaar een totale compensatieopgave Natuurnetwerk Brabant en Houtopstanden 
benoemd, maar wij kunnen niet zien hoe die oppervlakte tot stand gekomen is. Weliswaar staat in 
tabel 2 de opgave per beheertype maar dat geeft geen enkel inzicht van waar in Brabant die 
beheertypen liggen. Om het voor ons mogelijk te maken uw berekeningen te volgen, is een 
gedetailleerde kaart met de exacte plekken van de aantastingen onontbeerlijk. Het rapport in voetnoot 
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10 ‘Bepaling compensatieopgaven 380 kV’ geeft waarschijnlijk het nodige inzicht en zouden wij graag 
toegestuurd krijgen, evenals het genoemde rapport ‘Actualisatie methodiek NNB-compensatie ZW 380 
kV’.  

 

Hoe dan ook lijkt ons de genoemde totaalopgave van de compensatie voor heel Brabant, 24,47 ha 
(verwezen wordt naar afb 74 maar dat klopt niet), onbegrijpelijk klein. Immers, alleen al door 
natuurgebied Huis ter Heide moeten er twee brede stroken bos van 60 resp 70 m breed over een 
lengte van bijna drie kilometer gekapt worden. Dat is alleen al ongeveer 40 ha bos dat plat gaat in 
natuurgebied Huis ter Heide. Dat bos moet in onze ogen als verloren worden beschouwd en dus 
volledig gecompenseerd, inclusief toeslagfactor. Het feit dat er vooral uitleg wordt gegeven van het 
ruimtebeslag van de mastpoten (3 m2, 106 stuks), doet ons het ergste vrezen voor de wijze waarop u 
de compensatieopgave heeft berekend.  

 

Zonder de bovenstaande gevraagde gegevens is het voor ons verder onmogelijk om zinvol te reageren 
op de gegeven compensatieopgave.  

 

Wat betreft de te nemen inpassingsmaatregelen hebben wij alleen de voorstellen van Loon op Zand 
bekeken (hoofdstuk 17), in verband met het natuurgebied Huis ter Heide. In dat hoofdstuk staan nog 
slechts kaartjes en teksten over bestaande visies en beleid, maar voor de te nemen maatregelen komt 
het nog niet verder dan het benoemen van een zoekgebied voor compensatie. Wij wachten verdere 
voorstellen af.  

 

Inzake uitvoering en borging van het Landschapsplan en de natuurcompensatie verwijzen we naar 
onze bovenstaand gemaakt opmerkingen bij de Regels. Gelijktijdige realisatie met de realisatie van de 
380 kV moet in onze ogen een hard doel zijn. 

 

Reactie op MER (deel C) 

Evenals in het Landschapsplan en de toelichting bij het Inpassingsplan vergeet het MER (o.a. p. 82) 
dat veranderingen in het landschap ook een zeer negatieve impact op het landschap kunnen hebben. 
Bijvoorbeeld als een zeer waardevol landschap, dat al dan niet beschermd is in het overheidsbeleid, 
verblijd wordt met een hoogspanningsleiding. Dat is bijvoorbeeld bij het half open natuurlandschap van 
Huis ter Heide het geval. Landschapspijn is inmiddels een erkend fenomeen en dit zou niet mogen 
ontbreken in een MER.  

 

Reactie op rapport Ecologisch onderzoek beschermde flora en fauna:  

 

Zie de bijlage voor een totaaloverzicht van onze reacties. 

 

Hieruit komen ook enkele algemene (onderstaande) vragen voort.   

Uit de bijlage blijkt dat in het onderzoek her en der belangrijke soorten zijn gemist. Hoe worden die 
alsnog meegenomen in het proces, inclusief evt aanvullende mitigerende en compenserende 
maatregelen en de zorgplicht? 

 

Hoe wordt omgegaan met onze vraag in de bijlage dat de daadwerkelijke aanleg van de 380 kV pas 
over een flink aantal jaren van start gaat en tussentijds nieuwe vestiging van soorten kan 
plaatsvinden? 
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Hoe wordt omgegaan met het feit dat na het veldonderzoek van januari 2019 op de Bosroute nog 
diverse aanpassingen hebben plaatsgevonden (oa tracé, mastlocaties), waardoor het tracé zelfs 
beperkt buiten het onderzoeksgebied lijkt te liggen.  

 

Reactie op rapport Ecologische beoordeling Stikstofdepositie 

Uit het onderzoek blijkt dat er tijdens de aanlegfase van de 380 kV een tijdelijke extra depositie van 
stikstofverbindingen op verschillende Natura 2000-gebieden gaat plaatsvinden. Voor de Brabantse Wal 
is die het hoogst, ruim 4 mol/ha en voor een gebied als de Loonse en Drunense Duinen 0,16 mol/ha. 
Wij zijn het niet eens met de conclusie die getrokken wordt dat dit niet leidt tot een significant effect op 
de instandhoudingsdoelstellingen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat zelfs een gelijkblijvende 
depositie in jarenlange zwaar overbelaste gebieden, zoals de Brabantse Wal en de Loonse en 
Drunense Duinen, kan leiden tot verslechtering van de natuur en daarmee een negatief effect op de 
instandhoudingsdoelen. Zo’n verslechtering is in strijd met het Europese natuurbeschermingsbeleid en 
dit is bevestigd door de Raad van State-uitspraak over de PAS van 29 mei 2019. De constatering dat 
regulier beheer en de reeds uitgevoerde instandhoudingsmaatregelen voldoende zijn om de geringe 
eenmalige toename van de stikstofdepositie te neutraliseren, is in dit kader ook onjuist en onterecht.  
Om de Nederlandse N2000-gebieden op orde te brengen is een forse reductie noodzakelijk en geen 
enkele toename, ook niet tijdelijk. Minimaal dient de tijdelijke toename volledig gecompenseerd te 
worden door vermindering van stikstofdepositie vanuit andere bronnen.  

Wij verzoeken u deze compensatie in het Inpassingsplan en de Wnb-vergunningen op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

A.A.M. Loonen 

Gebiedsmanager Midden-Brabant  

 

 

 

Bijlage: reactie op rapport Ecologisch onderzoek beschermde flora en fauna 

 

 

 

 




