
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw  
en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur  
en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V.  
aan de Zuid-West 380 kV verbinding. 

Zuid-West 380kV 
Een nieuwe hoogspanningsverbinding 
van Borssele naar Tilburg
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Zuid-West 380 kV. Dat is de naam van een nieuwe 

hoogspanningsverbinding die door zuidwest-Nederland 

loopt. Van het 380 kV hoogspannings station in Borssele 

via Woensdrecht en Geertruidenberg naar Tilburg om 

precies te zijn. In deze brochure leest u waarom deze 

verbinding nodig is en wat er allemaal gebeurt totdat  

de nieuwe hoogspannings verbinding er staat. 

Nieuwe hoogspanningsverbinding van 
Borssele naar Tilburg 
In het Sloegebied (bij Borssele) wordt veel elektriciteit 

opgewekt. De huidige 380 kV verbinding van Borssele naar 

Geertruidenberg is vol. Hierdoor is er geen onderhoud 

mogelijk zonder dat de productie bij de centrales wordt 

aangepast. Daarnaast zal de productiecapaciteit in de nabije 

toekomst nog verder groeien door nieuwe energiecentrales 

en eventueel ook door een windpark voor de Zeeuwse kust. 

Daarom is een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding 

noodzakelijk van Borssele naar Tilburg: Zuid-West 380kV.

Waarom een nieuwe verbinding door 
Zuidwest Nederland?
De Europese en Nederlandse elektriciteitsmarkt is sterk in 

beweging. Dit blijkt onder meer uit:

•  Een toenemende vraag naar elektriciteit vanuit de (inter)

nationale markt;

•  een toename van de productiecapaciteit op grote  

productielocaties, bijvoorbeeld Midden-Zeeland (zoals  

de Sloecentrale in Borssele);

•  een toename van de productiecapaciteit van kleinschalige 

productie van (duurzame) elektriciteit zoals windmolen-

parken, en WarmteKrachtKoppeling-installaties.

Daarnaast speelt mee dat er voldoende mogelijkheid moet 

zijn om onderhoud te plegen aan hoogspanningsverbindin-
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Inleiding

gen, zonder de productie van belangrijke productielocaties 

tijdelijk te moeten verminderen. Ook moet er voldoende 

capaciteit zijn om de leveringszekerheid te garanderen in 

geval van calamiteiten.

TenneT heeft een lange termijnvisie opgesteld over de 

ontwikkeling van de elektriciteitsbehoefte in Nederland.  

Op basis van uiteenlopende scenario’s wordt duidelijk hoe 

het Nederlandse elektriciteitsnet zich moet ontwikkelen.  

Uit die visie blijkt onder meer dat diverse nieuwe verbin-

dingen in Nederland noodzakelijk zijn om de levering van 

elektriciteit in de toekomst veilig te stellen. De komende 

jaren investeert TenneT dan ook flink in het hoogspannings-

net in bijvoorbeeld Zuidwest Nederland.
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Inleiding

Afstand tussen productie en  
afname
Het zwaartepunt van grootschalige productie  

van elektriciteit verschuift steeds meer naar 

kustlocaties met gunstige vestigingsfactoren  

(voldoende koelwater en aan- en afvoer van 

grondstoffen over zee) zoals Borssele. Het  

gevolg is dat de elektriciteit die in kustlocaties 

wordt geproduceerd over een grotere afstand 

getransporteerd moet worden naar verbruiks-

locaties. Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met de verdere toename van in- en 

export van elektriciteit. De vraag naar transport-

capaciteit en het belang van het landelijke  

380 kV-net zal daardoor in de toekomst sterk 

toenemen.
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Een nieuwe hoogspanningsverbinding staat er niet van  

de ene op de andere dag. Alleen al het uitvoeren van 

onderzoeken en het doorlopen van alle procedures duurt 

bij elkaar zo’n zeven jaar. En voor het bouwen komt daar 

voor de Zuid-West 380 kV verbinding nog eens zo’n 

tweeënhalf tot drie jaar bij. Hieronder hebben we voor  

u op een rij gezet hoe we stap voor stap tot een nieuwe 

hoogspanningsverbinding komen. En we vertellen meer 

over de speciale regeling die geldt voor projecten van 

nationaal belang; de Rijkscoördinatieregeling.

Belangrijke projecten via een speciale 
procedure; de Rijkscoördinatieregeling
De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding zoals 

Zuid-West 380kV is van nationaal belang. Daarom is voor  

dit project de zogenoemde rijkscoördinatieregeling van 

toepassing. Normaal gesproken beslissen gemeenten en 

provincies via bestemmings- en streekplannen over de 

ruimtelijke ordening in ons land. Bij gebruik van de rijkscoör-

dinatieregeling leggen de ministers van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu 

(IenM) de ruimtelijke inpassing van het project vast in het 

zogeheten ‘inpassingsplan’.

Ministers hebben de leiding over het 
project
De Minister van EL&I en de Minister van IenM zijn samen 

het bevoegd gezag voor het project. Dit betekent dat zij 

verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van 

en besluitvorming over de nieuwe hoogspanningsverbin-

ding. De ministers bepalen waar de verbinding komt en hoe 

deze eruit zal zien. Tijdens de procedure adviseert TenneT, 

de landelijk netbeheerder, de ministers over bijvoorbeeld  

technische zaken en over verschillende mogelijke tracés. 

Startnotitie
De eerste formele stap in de procedure is de Startnotitie voor 

de m.e.r.-rapportage. Een m.e.r.-procedure* is een wettelijk 

verplicht onderzoek naar de milieueffecten van belangrijke 

ruimtelijke beslissingen (zie pagina 10). De startnotitie wordt 

vastgesteld door de Ministers van EL&I en van IenM. Hierin 

wordt aangegeven wat de nut en noodzaak is van de nieuwe 

verbinding.  

In de Startnotitie voor Zuid-West 380 kV (mei 2009) is ook 

aangegeven binnen welk zoekgebied de mogelijke routes 

(tracéalternatieven) gezocht moeten worden en is op 

hoofdlijnen aangegeven welke milieueffecten onderzocht 

worden. De grenzen van het zoekgebied zijn onder meer  

tot stand gekomen doordat de bestaande en toe komstige 

belemmeringen en kansen in kaart zijn gebracht. Dit  

is gedaan op basis van beschikbare informatie zoals  

bestemmingsplannen, Natura-2000 gebieden, landschap  

en cultuurhistorie. Maar ook is aangegeven waar mogelijk 

gecombineerd moet worden met bestaande hoogspannings-

verbindingen. 

Uitgangspunten traceren
Een van de uitgangspunten waar bij het ontwikkeling van de 

tracéalternatieven rekening mee moet worden gehouden is 

het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe doorsnijdingen 

van het landschap. Dat kan bijvoorbeeld door de nieuwe 

verbinding met een bestaande verbinding in één mast te 

combineren. In dit geval verwijderen we de bestaande 

verbinding. Als combineren niet lukt proberen we de  

nieuwe verbinding aan te leggen naast een bestaande 

hoogspanningsverbinding of andere infrastructuur zoals 

wegen of spoorwegen. Dit noemen we bundelen. Bij het 

project Zuid-West zijn in het zoekgebied zowel 150 kV en 

380 kV verbindingen als andere infrastructuur aanwezig.  

Bij het traceren worden woongebieden en bebouwing 

zoveel mogelijk vermeden. Hier geldt het voorzorgs - 

begin sel (zie pagina 11).

Behalve mensen, is ook natuur belangrijk. Daarom ontzien 

we de belangrijkste natuurgebieden in Nederland zo goed 

mogelijk. Mens (Leefomgeving) en Natuur (ecologie) zijn 

twee van de zes belangrijke milieuthema’s die onderzocht 

worden in het m.e.r. onderzoek. 

Bovengronds
Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 380 kV worden 

bovengronds aangelegd. Uit studies blijkt dat ondergrondse 

aanleg van hoogspanningsverbindingen van 220 of 380 kV 

risicovol kan zijn wanneer over grote afstanden wordt 

verkabeld. Daarom wordt op dit moment in Nederland  

niet meer dan 20 kilometer 380 kV verbinding ondergronds 

aangelegd. Deze 20 kilometer wordt in de Randstad 

aangelegd. Monitoren en nader onderzoek moeten in  

de komende jaren uitwijzen of het aanleggen van grotere 

ondergrondse lengtes verantwoord is. 150 kV verbindingen 

worden doorgaans wel ondergronds aangelegd. 

Overleg
Draagvlak is erg belangrijk bij het bouwen van een hoog-

spanningsverbinding. Iedereen vindt het normaal dat 

elektriciteit onbeperkt beschikbaar is. Maar de meeste 

mensen hebben liever geen hoogspanningsverbinding in hun 

directe omgeving. In een dichtbevolkt land als Nederland is 

dit echter niet altijd te voorkomen. Daarom gaan we bij  

het traceren altijd in gesprek met provincies, gemeenten, 

waterschappen en belangenorganisaties. Tijdens deze 

gesprekken leggen we uit waarom een nieuwe verbinding 

nodig is en welke principes we gebruiken bij het traceren.  

De gesprekspartners kunnen aangeven wat naar hun idee 

van belang is om bij het traceren rekening mee te houden. 

De input van deze gesprekken nemen we zo veel mogelijk 

mee bij het traceren. 

Met alle mensen bij wie een hoogspanningsmast of lijn op  

of boven  hun grond wordt gepland of waarvan de woning  

in de magneetveldzone komt te liggen, voeren we aparte 

gesprekken om hen zo goed mogelijk te informeren.  

Zij hebben mogelijk ook recht op een schadevergoeding. 

Andere bewoners en geïnteresseerden houden we op  

de hoogte via informatieavonden, de website en nieuws-

brieven. 
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V
an idee tot verbinding

Van idee tot verbinding

*Voor Zuid-West 380kV geldt het oude besluit m.e.r. (Wet Milieubeheer) omdat het project vóór 1 juli 2011 formeel is gestart.
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V
an idee tot verbinding

Alle bewoners en organisaties met wie we praten, hebben 

allemaal hun eigen wensen. En die liggen niet altijd op één 

lijn. Bovendien zijn de wensen technisch en financieel niet 

allemaal realiseerbaar of mogelijk. Daardoor is het niet 

mogelijk om het iedereen helemaal naar de zin te maken.  

Bij het maken van keuzes wordt een afweging gemaakt van 

alle belangen.

Tracéalternatieven
Uit de onderzoeken en overleggen komt een aantal tracés 

waar de verbinding het beste kan komen: de tracéalter-

natieven. De ministers stellen deze tracéalternatieven vast. 

Daarna starten de onderzoeken die de basis vormen voor  

het Milieueffectrapport (MER). Met deze onderzoeken 

worden de effecten van de nieuwe verbinding op het milieu 

onderzocht. Het gaat hierbij om de thema’s landschap, 

leefomgeving, natuur, archeologie, bodem en water.

 

Onderdeel van dit onderzoek is het bepalen van het Meest 

Milieuvriendelijke alternatief (MMA). Bij het bepalen van 

het MMA spelen alleen milieuaspecten een rol. Andere 

aspecten zoals kosten en techniek zijn voor het MMA niet 

van belang. Het MMA vormt de basis bij het maken van de 

keuze voor het voorgenomen tracé. Afwijken mag, maar daar 

moeten goede redenen voor zijn. De ministers van EL&I  

en IenM bepalen het voorgenomen tracé. Hierbij houden  

ze ook rekening met techniek, kosten en draagvlak. 

Het voorgenomen tracé vormt de basis voor het definitieve 

tracé. Voor daarover een besluit genomen kan worden 

moeten de mastposities worden bepaald. Met andere 

woorden; waar komt het tracé precies te liggen. Hiervoor 

moet bijvoorbeeld veldonderzoek plaatsvinden. Ook in  

deze fase wordt weer intensief overlegd met de betrokken 

overheden. Zij zullen de vergunningen gaan verlenen en in 

deze fase wordt bepaald of dat ook echt kan en welke 

informatie daarvoor nodig is.

Combineren en bundelen
De nieuwe 380 kV verbinding wordt over het gehele tracé 

met een van de bestaande verbindingen gecombineerd.  

De bestaande verbinding wordt hier na de aanleg afge-

broken. Daarnaast wordt de nieuwe gecombineerde 

verbinding met uitzondering van het deel tussen Rilland  

en Standaardbuiten naast een bestaande 380kV verbinding 

gebouwd die niet wordt afgebroken. Een aantal regionale 

hoogspanningsstations bij Willem-Annapolder, Kruiningen, 

Oosteind, Tilburg-West en Tilburg Noord moeten wel 

aangesloten blijven. Dit gebeurt door middel van onder-

grondse kabels. Ook hiervoor moeten tracés worden 

vastgesteld.

Nieuw 380 kV station bij Tilburg
Bij Tilburg wordt in de omgeving van de Spinder op een 

locatie nabij de bestaande 380 kV-verbinding een nieuw 

hoogspanningsstation gebouwd. Hier worden de nieuwe  

en de bestaande 380 kV verbindingen gekoppeld aan de 

landelijke 380 kV hoogspannningsring. 

Voorkomen van ongewenste  
ontwikkelingen
Het tracé wordt formeel vastgesteld met een inpassingsplan. 

Dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplan maar dan op 

rijksniveau. Het inpassingsplan wordt vastgesteld door de 

ministers Van EL&I en IenM. Tussen het moment dat bekend 

is dat er een Inpassingsplan zal komen, en het moment dat 

het gereed is, kan enige tijd zitten. Om te voorkomen dat in 

de tussentijd ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die 

niet samengaan met de nieuwe hoogspanningsverbinding 

nemen de ministers een voorbereidingsbesluit. Met een 

voorbereidingsbesluit wordt een stuk grond gereserveerd 

waarop de nieuwe verbinding is gepland om te voorkomen 

dat er ontwikkelingen plaatsvinden die de toekomstige bouw 

in de weg staan. Dat heeft tot gevolg dat er in het gebied 

waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, beperkingen 

gelden voor het afgeven van vergunningen. Met een 

voorbereidingsbesluit worden geen onomkeerbare beslis-

singen over het tracé genomen.

Inspraak
Het door de ministers bepaalde tracé  wordt vastgesteld in 

het Inpassingsplan. Dit plan bestaat uit een kaart, een onder - 

bouwing van de keuze van het tracé en de regels waaraan 

TenneT moet voldoen om de verbinding te mogen bouwen. 

Daarnaast moeten er allerlei vergunningen en ontheffingen 

komen. Die vraagt TenneT aan bij gemeenten, provincies, 

ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail.

Eerst wordt een ontwerp-Inpassingsplan samen met de 

ontwerp vergunningen en het Milieueffectrapport ter inzage 

gelegd. Hierop mag iedereen die dat wil reageren met een 

zienswijze. Vervolgens wordt aan de hand van de ziens-

wijzen bekeken of aanpassingen van het plan nodig zijn.  

Dit leidt tot het definitieve Inpassingsplan, dat ook door de 

ministers wordt vastgesteld. Ook de ontwerp vergunningen 

worden, indien nodig, aangepast. Tegen deze definitieve 

besluiten kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij  

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Voorwaarde is wel dat bij het ontwerp-Inpassingsplan een 

zienswijze is ingediend.

En dan kan de verbinding gebouwd  
worden
Zodra alle procedures en onderzoeken zijn afgerond en de 

plek van de verbinding (= tracé) definitief is goedgekeurd 

(onherroepelijk) begint TenneT met de bouw van de 

verbinding. TenneT regelt alles wat bij het bouwen hoort: 

het afsluiten van overeenkomsten met grondeigenaren, het 

contracteren van aannemers en de begeleiding van de bouw. 

Nadat de verbinding is opgeleverd neemt TenneT deze in 

gebruik voor het transporteren van elektriciteit.

Het zoekgebied van Zuid-West 380kV met de bestaande hoogspanningsverbindingen
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dunne bliksemdraad

hoogte ±55 meter

samen één circuit

geleiders

V-vormige isolator

afstand ± 22 tot 25  meter

geleiders

samen één circuitsamen één circuitsamen één circuitsamen één circuitsamen één circuit

hoogte ±55 meter

dunne bliksemdraad
De  Wintrackmasten zijn lichtgrijs
De Wintrackmasten zijn lichtgrijs. Lichtgrijs is de kleur van de meest voorkomende 
luchten in Nederland. Zo vallen ze minder op in het landschap.

Verschillende soorten Wintrackmasten
Voor de hoogspanningsverbinding zijn verschillende typen 
Wintrackmasten nodig. De meest voorkomende is de steunmast, 
deze houdt de geleiders (draden) omhoog. Hoekmasten worden 
toegepast wanneer de verbinding een hoek maakt. De hoekmas-
ten zijn wat dikker uitgevoerd. Verder wordt bij weg- en water-
kruisingen vaak verhoogde masten gebruikt.

De nieuwe Wintrackmast heeft een kleiner magneetveld
Het Wintrackconcept bestaat uit duo’s van masten waarbij de draden  
(geleiders) tussen de palen, boven elkaar worden vastgezet. De mas-
ten hebben dus geen brede armen waaraan de geleiders naast elkaar 
hangen, zoals bij de huidige masten het geval is. Het vernieuwende 
ontwerp zorgt ervoor dat het magneetveld flink wordt verminderd.

De masten hebben weinig onderhoud nodig
De ranke Wintrackmasten hebben een gladde structuur waardoor 
ze vrijwel geen onderhoud nodig hebben. 

Twee palen
Een mastopstelling bestaat uit twee palen op zo’n 22 meter afstand 
van elkaar. Bij hoekmasten staan de palen iets verder uit elkaar.

De nieuwe mast

9
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Uit welke onderdelen bestaat  
Zuid-West 380kV?
Een hoogspanningsverbinding bestaat uit verschillende 

onder delen: masten, geleiders voor stroom en hoogspan-

ningsstations.  

Hoogspanningsstation

Een hoogspanningsstation zorgt ervoor dat elektriciteit 

wordt omgezet van een lager naar een hoger voltage en 

omgekeerd. Een hoogspanningsstation is een van de  

schakels in het landelijke transportnetwerk. 

De masten …

Hoewel deze masten er van een afstandje allemaal ongeveer 

hetzelfde uitzien, hebben ze niet allemaal dezelfde functie. 

Er zijn masten voor als een verbinding een hoek maakt en 

gewone masten voor de  rechte stukken. De masten van 

Zuid-West 380 kV staan gemiddeld zo’n 350 tot 400 meter 

uit elkaar en zijn gemiddeld ongeveer 60 meter hoog.  

Hoe hoog masten precies zijn en hoe ver ze uit elkaar staan, 

hangt ook van de lokale situatie af. Zo moeten masten aan  

de kant van een rivier vaak hoger zijn, zodat schepen onder 

de verbinding door kunnen blijven varen. Daar waar de 

verbinding wordt gebouwd naast de bestaande 380 kV 

verbinding lopen de masten in principe in de pas met de 

Zuid-West 380 kV is genoemd naar het deel van Nederland 

waar de verbinding moet komen én de spanning die er 

doorheen loopt: 380 kV. Oftewel 380.000 Volt. Hieronder 

leest u meer over hoe de nieuwe verbinding technisch in 

elkaar zit.

Zuid-West 380kV: een snelweg voor 
stroom
Het elektriciteitssysteem in Nederland bestaat uit verschil-

lende onderdelen. Allereerst zijn er centrales: hier wordt 

elektriciteit opgewekt. Via het transportnet wordt deze 

elektriciteit naar het distributienet gebracht. Het landelijke 

transportnet voor elektriciteit is te vergelijken met het 

masten van de bestaande verbinding. Dat betekent dat de 

masten van de bestaande en de nieuwe verbinding zoveel 

mogelijk naast elkaar geplaatst worden. 

… en wat erin hangt

De masten dragen de geleiders waardoor stroom loopt.  

Deze geleiders zitten met zogenaamde isolatoren vast aan  

de mast. Bovenaan de masten zijn één of twee dunnere 

draden gemonteerd. Dit zijn bliksemdraden. Via deze  

draden wordt een eventuele blikseminslag naar de grond 

afgevoerd. Vanwege het enorme economische belang van 

ongestoorde elektriciteitsvoorziening is TenneT wettelijk 

verplicht om hoogspanningsverbindingen ‘dubbel’ uit te 

voeren. Zo is er ook stroom in geval van een storing of 

onderhoud.

Wintrack: een nieuw type mast 
Bij het project Zuid-West 380kV wordt gebruik gemaakt  

van een nieuw type mast; de Wintrackmast. Deze mast heeft 

door de ranke vormgeving minder effect op het landschap. 

Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen en is witgrijs 

van kleur. Een andere belangrijke eigenschap is dat bij 

Wintrack masten met een enkele 380 kV verbinding of waar 

een 380 kV en een 150 kV verbinding gecombineerd worden 

een minder groot magneetveld ontstaat.

landelijke netwerk van autosnelwegen: de 220 kV en 380kV 

hoogspanningsverbindingen vormen de snelwegen en het 

110 kv en 150kV netwerk heeft de functie van provinciale 

weg. Samen vormen deze netten het transportnet waar 

elektriciteitstransporteur TenneT voor verantwoordelijk is. 

De regionale elektriciteitsbedrijven zijn verantwoordelijk 

voor het elektriciteitstransport op spanningsniveaus lager 

dan 110 kV. Dit is het distributienet waarop huishoudens en 

bedrijven zijn aangesloten. Voordat de stroom uit het 

stopcontact komt, wordt de spanning teruggebracht naar  

230 Volt. Dit gebeurt via hoogspanningsstations en voor  

de lagere spanningniveaus via transformatorstations.

Technische kenmerken  
van Zuid-West 380kV

88
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Magnetische velden
Elektrische en magnetische velden komen overal 

voor. Bekende vormen zijn UV-straling (zon), 

infrarode straling en microgolven, maar ook 

zichtbaar licht. Elektromagnetische velden worden 

ook opgewekt door toepassingen als de zonnebank, 

warmtetherapie, magnetron, inductie-koken en 

zendmasten voor radio, tv en telefonie. 

Elektromagnetische velden worden ook opgewekt 

voor toepassingen als de zonnebank, warmte-

therapie, magnetron, inductie-koken en zend-

masten voor radio, tv en telefonie. Maar ook bij de 

opwekking, distributie en het gebruik van elektrici-

teit ontstaan magnetische velden. Deze velden  

zijn dan ook aanwezig bij hoogspanningslijnen,  

de elektrische installatie in huis en elektrische 

huishoudelijke apparaten. Een maat voor de sterkte 

van het magnetische veld is de microtesla (µT).
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Leefom
geving

Of je nou een stadsmens bent of houdt van de rust in een 

dorp: iedereen wil graag prettig leven. In frisse lucht 

bijvoorbeeld en zonder herrie van buren of vliegtuigen. 

Leefomgeving is de naam voor de omgeving waarin we 

wonen en werken. Deze heeft een hoge kwaliteit als de 

lucht schoon is en er weinig of geen overlast is. De 

aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding heeft 

invloed op de de leefomgeving. 

Leefomgeving in het gebied van  
Zuid-West 380 kV
Nederland is een dichtbevolkt land. Daardoor kunnen we 

niet altijd voorkomen dat een nieuwe verbinding ook langs 

plekken loopt waar mensen wonen. Woonkernen worden  

in principe ontweken. Voor Zuid-West 380 kV zijn deze 

aangegeven in de Startnotitie. Bij het ontwikkelen van de 

tracéalternatieven proberen we woningen in het buiten-

gebied zo veel mogelijk te ontwijken. 

Voorzorgsbeleid
De toenmalige staatssecretaris van VROM  heeft in oktober 

2005 gemeenten, provincies en netbeheerders geadviseerd 

om zoveel mogelijk te vermijden dat er nieuwe situaties 

ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in de directe 

omgeving van hoogspanningslijnen. Het advies heeft 

betrekking op plekken waar kinderen normaal gesproken 

langdurig verblijven, zoals woningen, scholen, crèches en 

kinderopvangplaatsen. Deze plekken worden ook wel 

‘gevoelige bestemmingen’ genoemd. Gemeenten kunnen 

rekening houden met dit advies in hun bestemmingsplannen, 

waarin staat waarvoor bepaalde gebieden binnen de 

gemeente gebruikt mogen worden. Omgekeerd geldt ook 

Een m.e.r. procedure (milieueffectrapportage) is een 

wettelijk verplicht onderzoek naar de milieueffecten van 

belangrijke ruimtelijke beslissingen. Hiermee krijgt het 

milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Het Milieueffectrapport (MER) - het resultaat van de  

m.e.r.- procedure bevat de milieu-informatie die nodig  

is voor de keuze van het tracé. Het MER onderbouwt  

mede het Inpassingsplan en daarmee de keuze van het  

tracé.

 

Milieuonderzoek
Van de tracéalternatieven is onderzocht wat de relevante 

(milieu)effecten zijn. Een hoogspanningsverbinging kan 

immers gevolgen hebben voor de kwaliteit van de leef - 

om geving van mensen die in de buurt ervan wonen. Maar  

ook kunnen er gevolgen zijn voor het landschap, de natuur, 

bodem of het water, archeologie en ruimtegebruik. In  het 

(milieu)effectonderzoek is specifiek aandacht besteed aan 

magneetveldzones, mogelijke gevolgen voor vogels en 

landschappelijke effecten. Al die effecten vormen samen  

de ‘milieueffecten’ die worden onderzocht.

 

De milieueffecten zijn beschreven ten opzichte van de 

zogenaamde ‘referentiesituatie’, dat wil zeggen de situatie 

zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding. Een belangrijk 

onderdeel van de referentiesituatie wordt gevormd door de 

bestaande bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Bij  

de meeste tracéalternatieven worden de bestaande verbin-

dingen vervangen door nieuwe, gecombineerde verbindin-

gen, in een aantal gevallen op een ander tracé. Ook de 

effecten van het verwijderen van bestaande verbindingen 

worden in het MER beschreven. Hierna bespreken we de  

zes milieuthema’s.

dat er bij de bouw van nieuwe hoogspanningslijnen rekening 

gehouden wordt met al bestaande woningen, scholen, 

crèches en kinderopvangplaatsen. Helaas is het niet altijd 

mogelijk om deze gevoelige bestemmingen te vermijden. 

Voor gevoelige bestemmingen wordt in deze situaties  

een bod tot uitkoop gedaan. Voor meer informatie over  

het voorzorgsbeginsel kunt u terecht op de website  

www.rijksoverheid.nl. Voor meer informatie over de 

mogelijkheid tot uitkoop verwijzen wij u naar de schade - 

gids van TenneT.

(Milieu) effectonderzoek

11

Leefomgeving
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De natuur is continu in beweging. Dieren hebben plek 

nodig om te slapen, te broeden of voedsel te verzamelen. 

Tussen deze plekken leggen ze soms grote afstanden af. 

Ecologie houdt zich bezig met de wisselwerking tussen 

dieren, planten en hun omgeving.

Natuur in Zuid-West 380kV
In het gebied van Zuid-West 380 KV zijn verschillende grote 

en kleine natuurgebieden . Denk bijvoorbeeld aan grote 

gebieden als de Brabantse Wal, de Oosterschelde en het 

Markiezaat. Maar er zijn ook veel kleine natuurgebieden, 

boomwallen, houtsingels of sloten die van belang zijn voor 

planten en dieren. 

Beschermde gebieden en soorten
De overheid heeft regels voor het behoud van de natuur 

opgesteld. Daarvoor heeft ze gebieden en dier- en plant-

soorten aangewezen die beschermd zijn. Dit zijn Natura 

2000-gebieden, beschermde soorten van de Flora- en 

Faunawet en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In  

het gebied van Zuid-West 380kV gaat het bijvoorbeeld om 

beschermde vogelsoorten, zoals de lepelaar en de nacht-

zwaluw. Hiermee houden we zo veel mogelijk rekening bij 

het bepalen van de alternatieven, de keuze voor het tracé en 

de aanleg van de verbinding. Ook wordt zo veel mogelijk 

Weide, bos, water: elk landschap heeft zijn eigen karak-

ter. Dit karakter is in de loop van vele jaren ontstaan. Vaak 

door de combinatie van het oorspronkelijke landschap en 

het eeuwenlange gebruik ervan. Het landschap laat zo iets 

zien van de historie van een gebied: de polders in Zeeland, 

landgoederen in Brabant, dorpen en bebouwingslinten op 

de Brabantse zandgronden. In het gebied van Zuid-West 

380 kV komen verschillende landschappen voor.

Landschap in Zuid-West 380kV
Het gebied van Zuid-West 380 kV is groot. Daarom kom je  

er ook verschillende landschappen tegen. In Zeeland kleine 

polders met veel kronkelige dijken en in het noordelijk deel 

van Brabant grote, open polders met rechte structuren. Maar 

ook de markante overgang tussen Zeeland en Brabant bij de 

Brabantse wal. En op de Brabantse zandgronden kleinscha-

lige landschappen met bebouwingslinten, houtwallen en 

bosjes.  Hiermee is tijdens het bepalen van de alternatieven 

zoveel mogelijk rekening gehouden.

Monumentale plekken
Belangrijke landschappen en monumenten worden volgens 

allerlei afspraken beschermd. Op landelijk niveau zijn 

bijzondere plekken aangewezen: onder andere Nationale 

Landschappen en Belvedèregebieden. In het gebied van 

Zuid-West 380kV is de Zak van Zuid-Beveland een voor-

rekening gehouden met de zogenaamde instandhoudings-

doelstellingen in het zoekgebied van Zuid-West 380kV.  

Die instandhoudingsdoelen geven aan hoeveel dieren er per 

soort moeten zijn of hoeveel leefruimte er voor bepaalde 

diersoorten nodig is.

Mogelijk effect van een hoogspannings-
verbinding op natuur
De aanleg van een hoogspanningsverbinding kan effecten 

hebben op natuur. Zo kan het leefgebied van dieren kleiner 

worden, doordat er een mast geplaatst wordt of er een stuk 

bos gekapt moet worden. Voor vogels hebben we speciale 

aandacht. De reden is dat sommige vogelsoorten moeite 

hebben om de lijnen te zien en er daardoor tegenaan kunnen 

vliegen. 

Hoe behouden we ecologische waarden 
zo goed mogelijk?
We vinden het belangrijk dat de natuur zo veel mogelijk 

beschermd wordt. Dit doen we allereerst door bij het 

bepalen van de alternatieven zo goed mogelijk rekening  

te houden met bijvoorbeeld belangrijke natuurgebieden.  

En we maken lijnen op bepaalde plaatsen beter zichtbaar 

voor vogels door speciale vogelflappen in de lijnen te 

hangen.

beeld van zo’n Nationaal Landschap. Er zijn regels over  

wat je in welke landschappen wel (onder bepaalde voor-

waarden) en niet mag bouwen. Deze staan onder meer  

in de Nota Ruimte van het Ministerie van IenM.

Mogelijk effect van een hoogspannings-
verbinding op landschap
Een hoogspanningsverbinding heeft effect op het landschap. 

Een effect is bijvoorbeeld als de openheid van een landschap 

minder wordt door een nieuwe verbinding. Hoe groot het 

effect is, hangt af van het uiterlijk van de verbinding en de 

karakteristieken van het landschap waar de verbinding wordt 

gebouwd. En hoe je de verbinding beleeft, hangt onder 

andere af van waar je staat als je naar de verbinding kijkt. 

Hoe houden we rekening met het  
landschap?
Waar de nieuwe verbinding ook komt, ze zal altijd zichtbaar 

zijn. We proberen de effecten zo veel mogelijk te beperken. 

In de eerste plaats doordat we de nieuwe verbinding 

combineren met een bestaande verbinding en door, daar 

waar mogelijk, de nieuwe verbinding naast een andere,  

al bestaande verbinding te bouwen. Dat laatste noemen  

we bundelen. Verder proberen we de verbinding zo recht 

mogelijk aan te leggen. Dat oogt rustiger dan een verbinding 

met veel knikken.

Natuur Landschap



1514 15

A
rcheologie • Bodem

 &
 W

ater

Duizenden jaren geleden woonden er al mensen in 

Nederland. Dat is nu meestal niet meer te zien. Toch  

zijn er sporen van oude culturen verborgen in de bodem. 

Bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen. Deze sporen zijn 

waardevol om het verleden te kunnen reconstrueren. 

Archeologie is de wetenschap die zich hiermee bezig-

houdt.

Bekende vindplaatsen en verwachtingen
Of er ergens archeologische sporen in de grond zitten, is pas 

zeker als ze ook echt gezien zijn. In dat geval spreken we  

van een bekende archeologische vindplaats. Sommige zijn 

door de rijksoverheid beschermd (Rijksmonumentenlijst).  

Andere bekende vindplaatsen staan op de Archeologische 

Monumentenkaart. 

Sommige plekken in het landschap waren vroeger aantrek-

kelijker om te wonen dan andere. Bijvoorbeeld omdat ze op 

de overgang tussen een droog en een nat gebied lagen, of  

op iets hogere plaatsen in een laag en nat gebied. Dat soort 

plekken kunnen in het landschap nog herkenbaar zijn of  

zijn zichtbaar op een hoogtekaart. De kans dat je hier 

archeolo gische resten vindt, is groter dan ergens anders. 

Deze gebie den hebben een zogenaamde middelhoge of 

hoge archeologische verwachting. Ongeveer de helft van 

Nederland bestaat uit gebied met een middelhoge tot hoge 

verwachting.

De bodem in Zeeland is anders opgebouwd dan die in 

Noord-Brabant. Bij het milieuthema Bodem & Water 

onderzoeken we wat de effecten van aanleg van de 

verbinding zijn op de bodem ter plaatse. We kijken dan 

ook naar de effecten op het water: bouwen we niet te 

dicht bij dijken of op plaatsen waar drinkwater gewonnen 

wordt? En kan water dat we tijdens het bouwen van de 

masten oppompen, op de dichtstbijzijnde sloot worden 

geloosd?

Bodem en water in het gebied van  
Zuid-West 380 kV
Als je onder de grond van Borssele naar Tilburg zou reizen, 

zie je dat de bodem steeds een andere samenstelling heeft.  

In het hele gebied zijn verschillende rivieren, kanalen en 

meren die ook invloed hebben gehad op de bodemopbouw. 

Afspraken over water
Nederland staat bekend om haar waterbeleid: genoeg water 

van goede kwaliteit op de juiste plaats. Om dit waar te maken 

heeft de overheid regels vastgelegd in onder meer de 

Archeologische sporen in het gebied van 
Zuid-West 380 kV
In het gebied van Zuid-West 380 KV zijn veel plekken waar 

archeologische sporen in de bodem aanwezig kunnen zijn. 

Een aantal van die plekken is bekend, maar veel mogelijke 

vindplaatsen niet. Hier en daar zijn sporen ook herkenbaar  

in het landschap, bijvoorbeeld de Vliedbergen in Zeeland.

Hoe behouden we de archeologische 
waarden zo goed mogelijk?
We proberen belangrijke archeologische waarden te 

behouden. Dat doen we door masten zo veel mogelijk buiten 

vindplaatsen te plaatsen. We laten de archeologische resten 

het liefst in de bodem. Daar blijven ze het best beschermd. 

Op die manier blijven vrijwel alle archeologische waarden 

onaangetast. Als we er echt niet omheen kunnen, graven  

we de vondst op en bewaren deze.

Mogelijk effect van een hoogspannings-
verbinding op Archeologie
Hoogspanningsmasten staan op een fundering in de grond. 

Bij de aanleg van deze fundering zouden archeologische 

waarden geraakt kunnen worden. In de Wet op de archeo-

logische monumentenzorg staat, dat altijd eerst onderzoek 

gedaan moet worden naar archeologische waarden, voordat 

met de bouw gestart wordt. Ook voor Zuid-West 380 kV 

voeren we deze onderzoeken uit.

Waterwet en de Wet milieubeheer. Deze regels hebben ook 

gevolgen voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsver-

binding. Zo mogen de graaf- en aanlegwerkzaamheden niet 

ten koste gaan van wateropslag of bodemverontreinigingen 

verspreiden. Ook moeten de dijken veilig blijven en mogen 

we in principe niet bouwen in waterwingebieden.

Mogelijk effect van een hoogspannings-
verbinding op bodem en water
Voor het bouwen van masten van een hoogspannings-

verbinding moeten we grond afgraven bij de bouwputten 

voor de masten. Hierdoor kunnen bijzonderheden in de 

bodemopbouw aangetast worden. Of kan de waterhuis-

houding veranderen. We voorkomen dit soort effecten  

door goed onderzoek te doen en maatregelen te treffen. 

Hoe blijft de kwaliteit bodem en water  
zo hoog mogelijk?
We proberen de bodem zo min mogelijk aan te tasten.  

Als dat niet lukt, herstellen we de schade zodat de bodem  

zo veel mogelijk in de oude staat terugkomt. 

Archeologie

Bodem & Water

14
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Bijna alle grond in Nederland wordt ergens voor gebruikt. 

Als we een nieuwe hoogspanningsverbinding aanleggen, 

heeft dat invloed op iets anders. Daarom willen we precies 

weten wat er staat en gebeurt op de plekken waar de 

nieuwe verbinding mogelijk komt. Zo brengen we onder 

andere water, bedrijventerreinen, wegen en woongebie-

den gedetailleerd in kaart. Daarnaast kijken we naar de 

toekomstplannen. Al deze informatie verzamelen we in 

het onderdeel ruimtegebruik. 

Nu en straks
Een hoogspanningsverbinding is niet van de ene op de 

andere dag gebouwd. Het hele proces – van idee tot aanleg 

– duurt jaren. Daarom kijken we bij ruimtegebruik niet alleen 

naar hoe het gebied van Zuid-West 380 kV er nú uitziet, 

maar ook naar wat er al besloten is om in de toekomst te 

ontwikkelen. Komt er ergens een nieuwbouwwijk, een 

bedrijventerrein of een uitbreiding van een snelweg? Dan 

nemen we die mee in onze plannen. Het is wel belangrijk dat 

er over zulke ruimtelijke toekomstplannen al een officieel 

besluit genomen en vastgelegd is. Bijvoorbeeld in een 

bestemmingsplan.

Effecten van de nieuwe verbinding op 
Ruimtegebruik
Overal waar een mast van een hoogspanningsver binding 

staat, kan niets anders staan. Dat is het meest directe effect 

van een hoogspanningsverbinding op het ruimtegebruik.  

Er zijn ook andere effecten. Zo mogen er onder een 

hoogspanningsverbinding bijvoorbeeld geen tankstations 

staan. Onder de lijn is  veel wel mogelijk. Weilanden, wegen  

en natuur (zolang het geen hoge beplanting is) kunnen 

bijvoorbeeld prima onder de verbinding.

Ruimtegebruik 

In Nederland worden alle ruimtelijke plannen getoetst  

aan wet- en regelgeving. Dat gebeurt via een systeem  

van vergunningen en ontheffingen. Of het nu gaat om een 

aanbouw aan een huis, een nieuwe woonwijk of de aanleg 

van een hoogspanningsverbinding. Zo zorgt de overheid 

ervoor dat de rechten van bewoners zo goed mogelijk 

behartigd worden.

Soms moeten we onderzoek doen voordat we een vergun-

ning kunnen aanvragen. Naar de kwaliteit van de bodem 

bijvoorbeeld. Of naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Voor al deze onderzoeken vragen we natuurlijk toestem-

ming aan de eigenaren van de grond. 

Uw mening
Iedereen die dat wil kan zijn of haar mening geven over de 

nieuwe hoogspanningsverbinding. Dit heet een zienswijze 

indienen. Een zienswijze indienen is mogelijk op het moment 

dat het ontwerp inpassingsplan met de ontwerp vergunnin-

gen en het Milieueffectrapport (MER) ter inzage worden 

gelegd.

Wanneer u uw zienswijze kunt indienen op de plannen leest 

u onder meer in in de lokale en regionale kranten en op de 

website www.zuid-west380kv.nl. Hierin staat aangegeven 

waar u uw mening kenbaar kunt maken en binnen welke 

termijn dat moet gebeuren. De stukken kunt u vinden op 

www.ruimtelijkeplannen.nl en op  

www.bureau-energieprojecten.nl. 

De plannen liggen dan op een aantal plekken in de regio  

ter inzage bijvoorbeeld in gemeentehuizen. Dit betekent  

dat u de documenten ook ter plekke kunt bekijken. Ook  

deze locaties worden in de kranten en op de website 

bekend gemaakt.

Vergunningen en ontheffingen
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Bouw
 van de nieuw

e verbinding

Ruim honderdtwintig kilometer nieuwe verbinding 

bouwen, met meer dan 300 masten: dat is een heel karwei. 

Hieronder leest u op hoofdlijnen hoe de bouw verloopt. 

Stap voor stap.

Stap 1: een toegangsweg naar de plek 
waar de mast moet komen
Voor het bouwen van een hoogspanningsmast is veel 

materieel en materiaal nodig. Daarom begint de aanleg van 

een verbinding met de aanleg van een weg naar de plek waar 

de mast moet komen. Vaak is het daarvoor voldoende om 

rijplaten op het land aan te brengen. Soms moet de onder-

grond eerst versterkt worden. 

Stap 2: de fundering
Hoogspanningsmasten hebben een stevige fundering nodig. 

Hiervoor worden allereerst betonnen palen in de grond 

geheid. Vervolgens wordt een bouwput van zo’n 3 meter 

diep gegraven. Via bronbemaling wordt deze bouwput 

vrijgehouden van water. In de bouwput wordt een fundering 

van beton gemaakt.

Stap 3: de mast
De mast wordt met grote vrachtwagens in delen aangele-

verd. Vervolgens wordt de mast met een montagekraan 

opgebouwd.

Stap 4: de draden (‘geleiders’)
De draden in een hoogspanningsverbinding waar stroom 

doorheen gaat, heten geleiders. Deze geleiders kunnen pas 

opgehangen worden zodra er een aantal masten staat. Eerst 

wordt met katrollen een nylon draad in de masten getrokken. 

Dit gebeurt handmatig. Na deze nylondraad komt een 

staaldraad waaraan de geleiders worden verbonden.  

De geleiders staan op haspels klaar. De geleiders worden 

met machines de masten in getrokken. 

Stap 5: herstellen
We brengen het land in de oude staat terug. Dit betekent  

niet alleen dat de bouwplaats en toegangsweg opgeruimd 

worden. We brengen de grond na het werk weer in de 

oorspronkelijke staat terug. En schade, veroorzaakt door  

de aanleg van de hoogspanningsverbinding, proberen we 

zoveel mogelijk te herstellen of vergoeden we.

Aanleg van de ondergrondse kabelverbin-
dingen
De 150kV kabelverbindingen richting de hoogspannings-

stations Oosteind, Tilburg-West en Tilburg-Noord  worden 

in principe aangelegd door middel van een open ontgraving. 

Dat wil zeggen dat er een kabelbed wordt gegraven waar de 

kabel ingelegd kan worden. Soms is het niet mogelijk om te 

graven, bijvoorbeeld omdat de verbinding onder een weg  

of onder water doorgaat. Waar graven niet mogelijk is wordt 

geboord. Bij een boring worden er  buizen de grond in 

geboord waar de kabels doorheen getrokken kunnen 

worden.

De diepte van de kabel is ongeveer 1,80 m onder het 

maaiveld op agrarische gronden en 1,20 meter op andere 

gronden. Deze diepte is bepaald zodat TenneT er nog 

makkelijk bij kan als er iets aan de hand is. Tegelijkertijd 

liggen ze ver genoeg onder het maaiveld. Normale agra-

rische werkzaamheden als ploegen kunnen dus gewoon 

plaatsvinden. De breedte van het kabelbed is afhankelijk  

van het aantal verbindingen en het vermogen dat nodig is. 

De kabels worden aangevoerd op haspels, waarop tot 

duizend meter kabel is opgerold. Op één locatie worden  

de haspels opgesteld. Met een staalkabel worden de kabels 

door de sleuven getrokken. Als de kabel op zijn plek ligt 

wordt de omgeving zoveel mogelijk in de oorspronkelijke 

staat hersteld. 

De plek waar de ondergrondse kabels boven de grond 

komen heet opstijgpunt. Vanaf hier gaan de kabels naar  

de hoogspanningsmast.

Afbreken van een oude verbinding  
De nieuwe Zuid-West 380 kV verbinding wordt zowel 

gecombineerd met een  bestaande 380kV verbinding  

(tussen 380 kV station Borssele en 150 kV station Willem-

Annapolder(WAP) en bij Oud Gastel) als met een bestaande 

150kV verbinding (rest van het tracé). Dat betekent dat de 

bestaande verbindingen met de nieuwe verbinding in een 

mast worden gehangen (combineren). Daardoor kan, nadat 

de nieuwe verbinding helemaal klaar is, de bestaande 380kV 

of 150kV verbinding uit bedrijf worden genomen en worden 

afgebroken. 

Dit verwijderen bestaat eigenlijk uit dezelfde stappen  

als het bouwen, maar dan in de omgekeerde volgorde.  

Ook het weghalen van geleiders moet machinaal  

gebeuren. Het simpelweg ‘doorknippen’ van de lijnen  

is veel te risicovol. De masten worden in grote delen 

doorgebrand en met een kraan plat in het veld gelegd. 

Vervolgens worden ze in stukken geknipt en afgevoerd.  

De fundering wordt tot twee meter onder het maaiveld 

weggehaald. Daarna wordt de grond in de oorspronkelijke 

staat hersteld.

Hoe lang duurt de bouw ongeveer?
Het hele bouwproces, van de aanleg van de toegangswegen 

tot en met het herstellen van de oorspronkelijke situatie, 

duurt voor Zuid-West 380 kV zo’n tweeëneenhalf tot drie 

jaar. Er zitten soms tussenpozen tussen de werkzaamheden 

op een bepaalde locatie omdat er soms gewacht moet 

worden tot andere locaties klaar zijn voor bijvoorbeeld  

het plaatsen van masten of ophangen van draden. 

Bouw van de nieuwe verbinding 
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Hoogspanningsverbindingen zijn in principe veilig. Het 

ontwerp, de bouw en het gebruik van hoogspannings-

verbindingen voldoen aan zeer strenge eisen. Het is wel 

belangrijk dat mensen die werken of recreëren in de buurt 

van hoogspanningsverbindingen er op een goede manier 

mee omgaan.

De hoogste prioriteit
Veiligheid heeft bij TenneT de hoogste prioriteit. Of het nu 

gaat om de omgeving, of om de medewerkers die onderhoud 

uitvoeren. Ook als er iets gebeurt met de verbinding zelf  

of heel dicht in de buurt van de verbinding, mag er geen 

gevaarlijke situatie ontstaan.

Bij het ontwerpen van een verbinding moet TenneT zich 

houden aan de geldende voorschriften. Een verbinding 

voldoet aan alle nationale en Europese wet- en regelgeving 

en ook aan de extra normen die TenneT zelf heeft gesteld. 

Een hoogspanningsverbinding wordt bijvoorbeeld nooit 

aangelegd over tankstations, omdat dit tot risico’s voor de 

verbinding leidt. Ook moet de verbinding, in verband met 

onderhoud, altijd bereikbaar zijn. Een verbinding moet  

tegen extreme weersomstandigheden (wind, sneeuw en ijs) 

kunnen en er gelden strenge normen voor afstanden tot 

wegen, spoorlijnen, buisleidingen en andere hoogspan-

ningslijnen.

Met strenge eisen alleen kunnen we niet alle denkbare 

risico’s wegnemen. Zo kan het gevaarlijk zijn om met 

machines heel dicht in de buurt van de verbinding te werken. 

Denk hierbij aan landbouwwerktuigen met lange trekarmen, 

hijskranen, kiepwagens, hoogwerkers, en sproei-installaties. 

Veiligheid in de buurt van 
hoogspanningsverbindingen
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V
eiligheid in de buurt van hoogspanningsverbindingen

Ook voor beplanting onder hoogspanningslijnen zijn maxi - 

male hoogtes. Voor al dit soort activiteiten zijn er richtlijnen 

waaraan men zich dient te houden. TenneT maakt hierover 

afspraken met grondeigenaren en grondgebruikers.

Recreatie
Recreatieve activiteiten, zoals vliegeren, kitesurfen, delta - 

vliegen, parachutespringen, ballonvaren, vissen (lange 

werphengels van carbon geleiden), zeilen, vliegen met 

helikopters, zweefvliegtuigen, sportvliegtuigen en model-

vliegtuigjes, kunnen gevaarlijk zijn in de nabijheid van 

hoogspanningslijnen. Direct onder een hoogspanningslijn 

kan in dit soort situaties de afstand tot de geleiders te klein 

worden. Er kan dan spanning overslaan. Met waarschu-

wingsborden worden recreanten en passanten geattendeerd 

op de risico’s.

Grondgebruik
Om de veiligheid van de verbinding en de toegankelijkheid 

bij onderhoud te waarborgen, sluit TenneT contracten af  

met grondeigenaren. Ook maakt TenneT afspraken met 

eigenaren en gebruikers van grond en gebouwen onder en 

naast de verbinding. Bijvoorbeeld over gebruiksbeperkin-

gen. Brandveiligheid is een onderdeel van deze afspraken. 

Want onder of bij een hoogspanningsverbinding kan niet 

zomaar geblust worden. Eerst moet 100 procent zeker zijn 

dat de spanning is afgeschakeld. Hiervoor heeft TenneT  

ook afspraken gemaakt met de brandweer.



2322 23

V
oor de m

ensen die direct m
et een nieuw

e verbinding te m
aken krijgen

Hoogspanningsmasten zijn belangrijk. Zonder masten en 

lijnen komt er geen stroom uit het stopcontact. Een aantal 

mensen krijgt direct met een nieuwe verbinding te maken 

doordat er bijvoorbeeld één of meer masten op hun 

perceel gepland staan. Of omdat de lijnen boven hun 

grondgebied komen te hangen. Dat heeft impact. TenneT 

wil ook daarom de zaken zo goed mogelijk regelen.

Hoogspanningsmasten zijn belangrijk. Zonder masten en 

lijnen komt er geen stroom uit het stopcontact. Een aantal 

mensen krijgt direct met een nieuwe verbinding te maken 

doordat er bijvoorbeeld een of meer masten op hun perceel 

gepland staan. Of omdat de lijnen boven hun grondgebied 

komen te hangen. Dat heeft impact. TenneT wil ook daarom 

de zaken zo goed mogelijk regelen. Direct betrokken 

worden in eerste instantie zo snel mogelijk over hun positie 

geïnformeerd. In een later stadium worden met de betrok-

kenen afspraken gemaakt over betreding van de grond voor 

onderzoeken en het afsluiten van een Zakelijk Rechtover-

eenkomst (ZRO).

Direct betrokken zijn onder meer grondeigenaren en –ge-

bruikers die een perceel bezitten of gebruiken waarop een 

mast komt of welke door de verbinding wordt gekruist. 

Grondeigenaren en –gebruikers kunnen hinder en schade 

ondervinden door de aanleg en aanwezigheid van de 

hoogspanningsverbinding. Deze schade vergoedt TenneT 

volledig. 

Daarnaast zullen er mensen zijn die in de magneetveldzone 

van de nieuwe verbinding komen te wonen. Met hen neemt 

TenneT op het moment dat er enige zekerheid is over het 

tracé contact op om hen te informeren en afspraken te maken. 

Andere omwonenden kunnen volgens de regels van het 

burgerlijk recht eventueel in aanmerking komen voor 

planschade. Een verzoek tot tegemoetkoming in planschade 

kan worden gedaan vanaf het moment dat het Inpassingsplan 

onherroepelijk is geworden. Dat wil zeggen nadat de Raad 

van State uitspraak heeft gedaan en akkoord is met het 

Inpassingsplan en de vergunningen. Voor alle belang-

hebbenden en geïnteresseerden worden op verschillende 

momenten in het traject informatieavonden gehouden waar 

medewerkers van de ministeries van EL&I en IenM en van 

TenneT aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en 

informatie te geven. 

Voor de mensen die direct met een 
nieuwe verbinding te maken krijgen.

Afspraken maken
Als dat voor u van toepassing is, komt een rentmeester bij  

u langs. Rentmeesters zijn onafhankelijke deskundigen op 

het terrein van onroerend goed in het buitengebied en de 

stadsrand. De rentmeester komt bij u langs om kennis te 

maken en u te informeren over het project. Daarnaast zal  

hij afspraken met u maken over gebruik van uw grond. 

Het eerste verzoek van de rentmeester zal zijn om betre-

dingstoestemming van het perceel. Dat betekent  zoveel  

als toestemming om onderzoek op een perceel te mogen 

uitvoeren. Deze onderzoeken zijn onder meer nodig om 

informatie te verkrijgen over de bodem en watervoor-

ziening. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt 

geprobeerd schade aan het perceel te voorkomen of anders 

zoveel mogelijk te beperken. Schade als gevolg van de 

onderzoeken wordt door TenneT vergoed. 

Vervolgens zal de rentmeester met deze grondeigenaren en 

gebruikers een Zakelijk Recht Overeenkomst (ZRO) willen 

sluiten in de vorm van een opstalovereenkomst. Hierin 

worden de wederzijdse rechten en plichten geregeld. 
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Tot slot
Deze brochure is een uitgave van het projectteam Zuid-West 380 kV. 

Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu  

en TenneT. 

In deze brochure hebben we uitgelegd hoe Zuid-West 380 kV tot stand 

komt en wat dit voor u betekent. Hebt u vragen? Neemt u dan gerust 

contact met ons op. Dat kan via het vragenformulier op onze website: 

www.zuid-west380kv.nl

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Telefoon: (070) 379 89 79

 www.bureau-energieprojecten.nl

www.zuid-west380kv.nl

Colofon 
Dit is een publicatie van het ministerie  

van Economische Zaken, Landbouw  

en Innovatie, het ministerie van Infra-

structuur en Milieu en TenneT.

Juni 2012 

Aan de inhoud van dit document  

kunnen geen rechten worden ontleend.


