
Introductie

Het tweede werkatelier over de Brabantse Wal verkabeling heeft op 25 oktober 2018 

plaatsgevonden. In het werkatelier van 18 mei 2018  zijn de verschillende belangen en 

varianten besproken.

Naar aanleiding hiervan zijn de varianten onderzocht en uitgewerkt op technische 

haalbaarheid en complexiteit, veiligheid, landschappelijk inpassing, natuurwaarden, 

leefomgeving en effecten op de stakeholders. Hiervoor zijn ook gesprekken met 

stakeholders gevoerd. Vandaag bespreken we de uitgewerkte varianten van de 

Brabantse Wal verkabeling. 
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In 2017 hebben de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een 

tracé vastgesteld voor de nieuwe 380 kV-verbinding Zuid-West Oost, het tracé van het 

voorkeursalternatief (VKA). Met dit voorkeursalternatief is de tracering van de nieuwe 

verbinding bepaald, maar ligt het tracé nog niet exact vast. Voor 12 locaties wordt dit 

verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder uitgewerkt. Brabantse

Wal-verkabeling is één van deze uitwerkingslocaties. 

Voor de uitwerkingslocaties zoekt TenneT in overleg en samenspraak met de omgeving 

naar varianten voor het tracé. Ook bij Brabantse Wal-verkabeling zijn in het voorjaar van 

2018 varianten besproken met de omgeving. Deze varianten zijn in de afgelopen periode 

verder uitgewerkt en worden vandaag opnieuw besproken. Van de verschillende 

varianten worden na de gesprekken met de omgeving de effecten in beeld gebracht. Dit 

zijn onder andere effecten op het gebied van leefomgeving, landschap, natuur, bodem 

en water, andere omgevingsbelangen en effecten op kosten. Deze effecten worden 

inzichtelijk gemaakt in het volgende projectboek. 

TenneT bepaalt niet welke varianten worden opgenomen in het definitieve tracé. Dat is 

voorbehouden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in overeenstemming 

met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Alle varianten en hun 

effecten worden in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de ministers. Zij zullen de 

betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om 

advies vragen. Mede op basis van dit advies maken de ministers een keuze. Het tracé 

wordt daarna nog verder uitgewerkt om exacte mastposities te kunnen bepalen. 

Hiervoor worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen waaronder grondeigenaren. 

Ten behoeve van de inpassing wordt een Landschapsplan opgesteld. Het uiteindelijke 

tracé wordt beschreven en ruimtelijk vastgelegd in het Inpassingsplan. 
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Opgave en terugblik

In het eerste atelier zijn de belangen, de opgave, de zoekrichtingen en een aantal 

varianten besproken. Op basis daarvan zijn de varianten op bovenstaande kaart 

uitgewerkt en in Projectboek 2 gepubliceerd. Deze varianten zijn verder onderzocht en 

uitgewerkt in varianten die in dit tweede werkatelier worden besproken. 

De opgave is om de verkabeling (ondergrondse aanleg van de 380 kV-verbinding) zo

goed mogelijk in te passen rekening houdend met N2000, spoor, de buisleidingenstraat 

en de woningen. Een ligging in de buisleidingenstraat wordt onderzocht. In het vorige 

werkatelier zijn meerdere zoekrichtingen verkend voor de ligging van de verkabeling. Als 

voorbereiding op dit werkatelier zijn twee integrale tracés uitgewerkt: een variant aan 

de westzijde en een variant in de buisleidingenstraat. 

Voor de opstijgpunten aan de noordoostzijde zijn twee mogelijke locaties uitgewerkt. 

Deze worden vandaag toegelicht. De opgave is om een zo goed mogelijke inpassing van 

het opstijgpunt uit te werken.     
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Variant Groen: verkabeling in de buisleidingstraat 

De variant in de buisleidingstraat is vanuit de omgeving de meest gewenste variant. Het 

onderzoek naar de ligging in de buileidingenstraat dat tot nu toe is uitgevoerd maakt een 

ligging in de buisleidingenstraat mogelijk.  

Vragen: 

• Hoe zit het met warmte? TenneT moet ervoor zorgen dat buisleidingen die er al liggen 

geen effect ondervinden door de nieuwe verbinding. Daar doen we onderzoek naar. 

Het lijkt te gaan lukken.

• Kan de minister terugkomen op zijn besluit om hier te verkabelen? In het door de 

minister vastgestelde tracé van het voorkeursalternatief (juli 2017) is voor dit 

gedeelte gekozen voor een ondergrondse ligging. De opgave is nu om de 

ondergrondse ligging verder uit te werken. 

• Moet de buisleidingenstraat nog uitgebreid worden? LSNed geeft dat alleen ten 

zuiden van de A58, bij knooppunt Markiezaat de buisleidingenstraat smaller is en een 

uitbreiding mogelijk aan de orde is. Voor het overige gedeelte is geen uitbreiding aan 

de orde. 

• Het Waterschap Brabantse Delta geeft aan dat zij bezig zijn met de aanleg van een 

nieuwe persleiding in de buurt van het opstijgpunt bij knooppunt Markiezaat. In de 

week van 29 oktober is een overleg gepland om dit raakvlak verder uit te werken. 

Mogelijk kan bij de aanleg van de persleiding al rekening gehouden worden met de 

komst van de ondergrondse kabel. Uitkomst van het overleg van 29 oktober is dat het 

opstijgpunt richting de buisleidingenstraat is verplaatst. 
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• Wat zijn de technische uitdagingen / veiligheidsuitdagingen zoals benoemd in het 

projectboek? De kabel moet warmte kwijt kunnen en de kabel heeft invloed op de 

aanwezige kabels/leidingen in de buisleidingenstraat. Er is intensief contact met LSNed

over beïnvloeding van een ondergrondse hoogspanningsverbinding op de 

buisleidingenstraat. De opgave is hier de kabels compact in de buisleidingenstraat te 

leggen, zodat de ligging voldoet aan de geldende eisen. 

• Hoe zit het met magneetvelden? Een ondergrondse verbinding heeft net als een 

bovengrondse verbinding een magneetveld. Dit veld is recht boven de kabel sterker 

dan recht onder een bovengrondse verbinding omdat de afstand tot de kabel 

respectievelijk hoogspanningsverbinding verschilt. De magnetische veldsterkte neemt 

bij een ondergrondse verbinding in de breedte sneller af dan het magneetveld bij een 

bovengrondse verbinding. 

• Heeft de 150kV-verbinding hier effect op? Het ontwerp wordt geoptimaliseerd op de 

cumulatieve effecten. Daarmee wordt gezorgd dat de negatieve effecten van de 

afzonderlijke verbindingen elkaar zo veel als mogelijk opheffen. 

• Hoe verhoudt zich de nieuwe 380 kV verbinding tot de nieuwe 150 kV verbinding 

Woensdrecht-Bergen op Zoom? De nieuwe 150 kV-verbinding wordt met een boring 

gerealiseerd. Deze kan voldoende diep onder de buisleiding geboord worden om de 

kruising te realiseren. Er wordt afgestemd met het project 150 KV Woensdrecht-

Bergen op Zoom ook om zo veel als mogelijk werk met werk te kunnen maken. 

• Wat is het effect van het magneetveld op bodemscans/gps en andere apparatuur? Er is 

een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar elektromagnetische comptabiliteit (EMC). 

EMC houdt in dat verschillende elektrische systemen en elektrische apparaten in 

elkaars nabijheid kunnen functioneren zonder dat zij elkaar storen. Dat wil zeggen dat 

elektrische systemen en apparaten in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding 

niet in hun werking gestoord mogen worden als gevolg van de 

hoogspanningsverbinding. Voor alle varianten is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 

op hoofdlijnen waarbij EMC wordt bereikt. Op sommige locaties zullen hiervoor extra 

maatregelen getroffen moeten worden. In de volgende fase worden deze locaties 

nader bestudeerd. De maatregelen worden in afstemming met de betreffende 

stakeholder vastgesteld. De kosten voor deze onderzoeken en de eventueel te nemen 

maatregelen zijn voor rekening van TenneT. 

• Wat is het effect op koeien? Er is een rapportage over de effecten op 

hoogspanningsverbindingen op dieren. Op basis van de huidige stand van het 

wetenschappelijk onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat sprake is van 

schadelijke effecten op dieren. Er specifiek onderzoek gedaan naar de effecten op 

koeien, paarden, schapen en varkens. Het onderzoek is te vinden via deze link: 

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Our_Grid/Landowners/15-

2569_DNV_GL_rapport_TenneT_EMV_dieren.pdf

• Hoe gaat TenneT om met de referentiesituatie? Hier komt TenneT op terug.  

9



10



Aandachtspunten

In het vorige werkatelier zijn er suggesties gedaan om deze westelijke variant te 

verbeteren. Deze verbeteringen zijn verwerkt in één variant. 

Uit de bespreking van de variant in het werkatelier bleek dat er vanuit het raakvlak met 

de omgeving verbeteringen mogelijk zijn. Afgesproken wordt dat mocht de variant in de 

buisleidingenstraat alsnog niet haalbaar zijn dan wel niet vastgesteld worden, de variant 

Blauw met de omgeving verder wordt uitgewerkt. 
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Aandachtspunten

Voor het project geldt in principe bovengronds tenzij. In het VKA is door de minister 

vastgesteld dat het tracé bij de Brabantse Wal wordt verkabeld. In deze uitwerkingsfase 

is de opgave het zo goed mogelijk inpassen van het opstijgpunt dat hoort bij deze 

verkabeling. 

Voor de ligging van het opstijgpunt aan de noordoostzijde van de verkabeling zijn twee 

locaties uitgewerkt: opstijgpunt 1 en opstijgpunt 2. Hoewel opstijgpunt 2 een klein effect 

heeft op Natuur scoort deze beter op het gebied van Landschap (vanwege visuele 

samenhang Brabantse Wal – Oosterschelde) en Leefomgeving (4 gevoelige 

bestemmingen minder). De kosten van deze variant zijn hoger in verband met de langere 

verkabeling. De deelnemers van het werkatelier spreken de voorkeur uit voor 

opstijgpunt locatie 2. De vertegenwoordiger van Groot Molenbeek deelt deze voorkeur 

niet en spreekt zich uit voor opstijgpunt locatie 1. Door een kortere verkabeling loopt de 

verbinding ter hoogte van Groot Molenbeek bovengronds en worden de woningen van 

Groot Molenbeek gevoelige bestemmingen en komen in aanmerking voor uitkoop.  
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Aanvulling op verslaglegging naar aanleiding van werkatelier 22 januari 2019 

In het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom (het volgende uitwerkingsgebied) wordt ook 

een variant aan de oostzijde van de buisleidingenstraat onderzocht. Het gevolg voor dit 

uitwerkingsgebied is een andere locatie voor het opstijgpunt. Het opstijgpunt moet aan 

de oostzijde van de buisleidingenstraat worden ingepast. Dit is uitgewerkt in opstijgpunt 

3. 

Opstijgpunt 3 is verbonden aan de tracévariant die in het uitwerkingsgebied Bergen op 

Zoom (bovengronds) aan de oostzijde van de buisleidingenstraat loopt. De ondergrondse 

verbinding ligt aan de oostzijde in de buisleidingenstraat (uitgaande van de voorkeur om 

de verkabeling in de buisleidingenstraat aan te leggen). Bij een tracé dat in het 

uitwerkingsgebied Bergen op Zoom bovengronds verder loopt aan de oostzijde van de 

buisleidingenstraat hoort een opstijgpunt dat ook aan de oostzijde van de 

buisleidingenstraat ligt (opstijgpunt 3). Bij de andere twee locaties (opstijgpunten 1 en 2) 

zou de verbinding de buisleidingenstraat twee keer moeten kruisen (1x ondergronds en 

1x bovengronds). 

Vanuit het werkatelier is aangegeven de locatie van het opstijgpunt zo dicht mogelijk 

tegen de Huijbergsebaan aan te leggen. 

De weergave van het werkatelier op 22 januari in relatie tot het uitwerkingsgebied 

Bergen op Zoom is opgenomen in de verslaglegging van Bergen op Zoom. 
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Aanvulling op verslaglegging naar aanleiding van werkatelier 22 januari 2019
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Het beeld n.a.v.  van het werkatelier en vervolggesprekken/vervolgonderzoek

- Variant Groen (de buisleidingstraat) scoort goed op nettechniek, natuur, landschap 

en leefomgeving. 

- In het werkatelier was er een gedragen voorkeur voor variant Groen. 

- Variant Blauw (westelijk) scoort minder op deze criteria. Uit de bespreking van de 

variant in het werkatelier bleek dat er vanuit het raakvlak met de omgeving 

verbeteringen mogelijk zijn. Afgesproken wordt dat mocht de variant in de 

buisleidingenstraat alsnog niet haalbaar zijn dan wel niet vastgesteld worden, de 

variant Blauw met de omgeving verder wordt uitgewerkt. 

- Uitkomst van het overleg van 29 oktober met het Waterschap Brabantse Delta is 

dat het opstijgpunt richting de buisleidingenstraat is verplaatst. 

- De deelnemers van het werkatelier spreken de voorkeur uit voor opstijgpunt 

locatie 2. De vertegenwoordiger van Groot Molenbeek spreekt de voorkeur uit 

voor opstijgpunt locatie 1. 

- Vanuit het werkatelier is aangegeven dat het opstijgpunt horend bij een oostelijke 

variant (opstijgpunt locatie 3) in het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom zo dicht 

mogelijk tegen de Huijbergsebaan aan te leggen. De weergave van het werkatelier 

op 22 januari in relatie tot het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom is opgenomen in 

de verslaglegging van Bergen op Zoom. 

- Gedetailleerde informatie over de effecten per variant worden opgenomen in de 

integrale effectenanalyses. In deze notities worden ook de onderzochte, maar niet 

haalbare varianten beschreven. 
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