
1

De te bouwen verbinding doorsnijdt Huis ter Heide over een

lengte van ongeveer 3 kilometer. In de overeenkomst is vast

gelegd dat het gebied onder de hoogspanningslijnen zo goed

mogelijk wordt ingericht voor flora en fauna, rekening houdend

met veiligheidseisen die gelden voor hoogspannings

verbindingen. Er zijn afspraken gemaakt over de omvang van  

de natuurcompensatie en er is afgesproken dat TenneT en

Natuurmonumenten de komende jaren in en rondom Huis ter

Heide op zoek gaan naar mogelijkheden om het verlies van

bos te compenseren en extra natuur te realiseren. Ook zal

het omliggende landschap worden versterkt met hagen en

boomsingels.

Lees meer: www.zuid-west380kv.nl/oost

onder het kopje Nieuws

Maart 2023

TenneT bouwt in de aankomende jaren aan de hoogspanningsverbinding tussen en Rilland – Tilburg
en het hoogspanningsstation Tilburg. In een overeenkomst hebben Natuurmonumenten, eigenaar
van het natuurgebied, en TenneT vastgelegd dat TenneT schade aan de natuur in Huis ter Heide
beperkt, verzacht en compenseert. Onder die voorwaarde stelt Natuurmonumenten de benodigde
gronden tijdig beschikbaar om de twee projecten te kunnen bouwen.

Natuurmonumenten en TenneT eens over 
natuurcompensatie Huis ter Heide
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Een voldoende voor communicatie en omgevingsmanagement

Eind 2022 vroegen wij 1.000 omwonenden naar hun mening over

de communicatie en het omgevingsmanagement van de

hoogspanningsverbinding ZuidWest 380 kV Oost. Bijna

140 mensen reageerden door de enquête online in te vullen.

Waarvoor dank!

U waardeert onze inspanningen met een 6,4. Dat is een mooie

voldoende, maar geeft tegelijkertijd aan dat er ruimte voor

verbetering is op het vlak van communicatie en

omgevingsmanagement.

Het is fijn om te lezen dat u tevreden bent met de middelen

die wij inzetten om u te informeren en de inhoud ervan.

Zo waardeert u de projectwebsite, de (online) nieuwsbrief en

het persoonlijk contact. U vraagt onder andere meer aandacht

voor uw individuele situatie en wenst u beter inzicht in de

keuzes die gemaakt worden bij de totstandkoming van de

hoogspanningsverbinding.

Het 380 kV hoogspanningsstation in Tilburg is nodig om urgente

problemen in de energievoorziening van de regio te voorkomen

en om duurzaam opgewekte stroom vanuit de Noordzee op het

landelijke netwerk aan te sluiten.

Dit hoogspanningsstation wordt ten noorden van de waterberging

van Waterschap de Dommel gebouwd. Voor een deel komt het

station in de waterberging te liggen. Deze berging voor gezuiverd

water wordt daarom in 2023 gedeeltelijk verplaatst naar beide

kanten van de N261, onder meer in de oude vloeivelden. 

De nieuwe waterberging is drie à vier keer per jaar gevuld. Het

gezuiverde water stroomt daarna naar de bestaande watergangen

(sloten en riviertjes) aan de oostzijde.

Werkzaamheden
De eerste werkzaamheden om het gebied rond het

hoogspanningsstation van TenneT opnieuw in te richten, zijn  

op 2 februari gestart en inmiddels bijna afgerond. De eerste 

handeling bestond uit het verwijderen van groen en het kappen  

van bomen. Deze werkzaamheden worden afgerond vóór het 

broedseizoen. In juni starten we met de aanleg van de waterberging 

en stationslocatie.

Lees meer op: www.zuid-west380kv.nl/oost

onder het kopje Nieuws

Start herinrichting van gebied rond  
het 380 kV hoogspanningsstation  
Tilburg

Uw reactie nemen wij ter harte om onze informatievoorziening  

en de relatie met u te blijven verbeteren.
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Download de ‘TenneT BouwApp’

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding 

Rilland  Tilburg maken wij gebruik van de ‘TenneT BouwApp’. Via deze app brengen 

we u op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen en laten we u 

kennismaken met de mensen die aan de verbinding werken. Via de app kunt u 

eenvoudig contact met ons opnemen. 

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

Scan de QRcode, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden. Zoek in de 

app naar ‘ZuidWest 380 kV Oost’ Open het project en klik op ‘volgen’ Selecteer 

betreffende doelgroep.

Update stand van zaken ZuidWest 380kV Oost

In onze nieuwsbrief van november 2022 las u over de uitkomst

van de terinzagelegging van het definitieve inpassingsplan.  

Wij meldden u toen dat er 80 beroepen waren ingediend bij de 

Raad van State en dat de Raad van State naar verwachting een 

jaar nodig heeft om deze beroepen te behandelen en uitspraak te

doen. Ook gaven wij aan dat wij verwachtten dat de

ontwerpbesluiten van de aangevraagde vergunningen dit 

kwartaal ter inzage worden gelegd.

De laatste stand van zaken is dat er 71 beroepen in behandeling 

zijn genomen door de Raad van State. Nog steeds verwachten 

wij dat zij eind 2023, begin 2024 uitspraak zal doen. Afhankelijk 

van die uitspraak is het inpassingsplan al dan niet onherroepelijk.

De ontwerpbesluiten van de aangevraagde vergunningen,

waarover wij in de vorige nieuwsbrief spraken zullen echter in

de loop van dit jaar ter inzage worden gelegd. Wanneer kunnen

wij nu nog niet zeggen. Zoals we eerder schreven, liggen ook

deze ontwerpbesluiten zes weken ter inzage. We zijn druk

bezig met de voorbereidingen van de start van deze

gecoördineerde procedure voor 25 verschillende bevoegde

gezagen. Denk daarbij aan het rijk, gemeenten, provincies,

waterschappen, RWS en Prorail.

Hou ook de projectsite www.zuid-west380kv.nl/oost 

in de gaten voor actuele ontwikkelingen.
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Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze 

omgevingsmanagers:

• Stephan Tiemessen 06 53 62 61 08 

• Peter Brokke 06 43 21 34 75

Mail: oost@zuidwest380kv.nl

U kunt TenneT ook altijd bellen van maandag t/m vrijdag  

tussen 08:30 en 17:00 uur op 0800 - 83 66 388 (gratis).

Of kijk op: www.zuid-west380kv.nl/oost

In Nederland zijn er hoogspanningsmasten in twee stijlen: de

vakwerk- en de wintrackmast – met daarbinnen een veelvoud aan

varianten. Speciaal voor het traject Rilland-Tilburg ontwikkelde

TenneT van scratch af aan een nieuwe type vakwerkmast: de

moldaumast. Niet alleen technisch gezien een huzarenstukje.

Het is de uitdaging van het ontwerpen van een levensgroot

bouwpakket meer dan waard, weet Edmon Gharh Beklo.

Van het hoe en waarom van een nieuwe hoogspanningsmast wil hij

verre blijven. De focus van Edmon lag én ligt op het ontwerpen van

een nieuw type vakwerkmast dat voldoet aan de elektrotechnische,

mechanische en civieltechnische eisen van deze tijd. Edmon is lead

engineer Verbindingen bij TenneT. En als zodanig samen met zijn

team, drie jaar geleden voor de uitdaging gesteld een nieuwe

vakwerkmast te ontwikkelen. Een strakke ‘leanandmean’ mast, 

zoals hijzelf zegt. “Met een vergelijkbare breedte van de 

magneetveldzone als een wintrackmast. Zodat er geen extra 

zogenoemde ‘gevoelige bestemmingen’ bij komen.”

De Moldaumast
Er komen 33 verschillende moldaumasttypen op het tracé.

Naast de beginen eindmasten zijn er hoekmasten, steunmasten,

afspanmasten, wisselmasten, opstijgmasten en masten die

maatwerk vergen omdat ze spoorwegen, snelwegen of rivieren

kruisen. “We zoeken in zo’n proces naar standaardisatie. Maar de

praktijk is anders.” Het resultaat is een slordige dertigduizend

tekeningen die medio dit jaar klaar moeten zijn. Tegen die tijd zijn

er ook meerdere staalleveranciers geselecteerd die kunnen gaan

starten met het produceren van de losse onderdelen.

Lees meer: www.zuid-west380kv.nl/oost

onder het kopje Verhalen bij het Tracé

Maken van een levensgroot bouwpakket

Naast alle plannen en oplossingen voor ruimtelijke, ecologische en

sociale vraagstukken zou je soms bijna vergeten dat het realiseren

van een nieuwe hoogspanningsverbinding ook gaat om techniek.

Pure techniek. In een serie van vier korte verhalen duiken we in de

wereld achter de hoogspanningsmasten, lijnen en kabels.

Edmon Gharh Beklo, lead engineer verbindingen bij TenneT


