
Dit werkatelier op 9 oktober 2018 is een vervolg op het werkatelier van 27 maart 2018. 

In het werkatelier van 27 maart 2018 is besproken of het tracé oostelijker gelegd kan 

worden ten opzichte van het voorkeursalternatief (VKA). In het werkatelier bespreken 

we met de aanwezigen de varianten van de Bosroute. 
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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 waar het tracé loopt. Voor 12 

locaties wordt dit verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder 

uitgewerkt. De Bosroute is één uitwerkingslocatie. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij Bosroute 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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In het eerste atelier zijn de belangen, de opgave, de zoekrichtingen en een aantal 

varianten besproken. Op basis daarvan zijn de varianten op bovenstaande  de 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 het tracé beter inpassen met waar mogelijk meer rechtstanden. Vanuit 

de omgeving spelen de volgende belangen: 

• Afstand tot Baan en de Paalstraat;

• Landgoed Huis ter Heide en natuurgebieden Natuurmonumenten;

• Vlieggebied van de modelvliegclub RVB;

• Voormalige vuilstortplaats;

• De golfbaan van de Efteling;

• Plangebied natuurbegraafplaats;

• Nertsenbedrijf;

• Recreatiegebied/ onderneming Experience Island 't Blauwe Meer;

• Gevoelige bestemming Galgeneindsetraat;

• Aansluiting op het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg.
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Aandachtspunten

In deze variant is de Galgeneindsestraat geen gevoelige bestemming, maar kijken wel 

direct uit op de hoogspanningsverbinding. De bewoners van Galgeneindsestraat geven 

aan de lijn zo ver mogelijk naar het oosten te willen (daar voldoet deze variant niet aan) 

en anders gevoelige bestemming te willen blijven. Als zij geen gevoelige bestemming 

zijn, krijgen zij geen aanbod tot uitkoop van Tennet. 
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Geen  realistische variant  

• Vanuit Natuurmonumenten is deze variant ingediend. Vanaf de vorige fase (advies- en 

besluitvorming VKA) is aangegeven een meer oostelijke ligging van de Bosroute mee 

te nemen in de uitwerking van het VKA. 

• Om aan de veiligheid te kunnen voldoen, is het onveilig om nabij het water van 

Blauwe Meer een mast te plaatsen. Volgens de huidige berekeningen is het op een 

afstand van 110 meter veilig om te recreëren, dit is de minimale afstand tussen de 

hoogspanningsmasten en het Blauwe Meer. Om deze redenen is variant Blauw 

elektrotechnisch (veiligheid) niet mogelijk en is variant Groen ontworpen. 
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Aandachtspunten

• Deze variant is ontwikkeld op basis van de variant van Natuurmonumenten. Hierbij is 

gekeken naar een zo oostelijk mogelijke ligging met een veilige afstand tot Experience

Island.

• Deze variant komt dicht bij Experience Island; Experience Island geeft aan dat dit 

nadelige effecten zal hebben op de bedrijfsactiviteiten.

• Vanuit de gemeente Loon op Zand is in een eerder atelier aangegeven dat er groot 

belang wordt gehecht aan het behouden van het recreatiegebied, om de kwaliteit van 

ruimte te behouden. 

• Voor de bewoners van de Galgeneindsestraat is een zo oostelijk mogelijke ligging van 

belang. Zij geven aan deze afstand acceptabel te vinden. 

• Voor de eigenaren van de nertsenfarm zijn alle varianten dichterbij dan het VKA 

nadelig. Er zijn verschillende gesprekken geweest met de eigenaren, de gemeente en 

TenneT over de ontwikkelmogelijkheden in  directe nabijheid van een 

hoogspanningsverbinding. Naast het belang van een zo westelijk mogelijke ligging is 

voor de eigenaren duidelijkheid over de ligging van de verbinding belangrijk. 

• Op 24 oktober 2018 is gesproken met de Efteling die niet aanwezig kon zijn bij het 

werkatelier.  Deze variant is voor de Efteling niet acceptabel. Deze variant loopt over 

een deel van de golfbaan. De Efteling begrijpt de insteek van een oostelijke ligging en 

wil meedenken over mogelijkheden. Er wordt een mogelijkheid besproken waarbij 

wordt gekeken naar een combinatie van variant Geel (net langs de golfbaan maar er 

niet overheen) en Groen. Een combinatie van deze varianten is onderzocht en 

uitgewerkt en is aan het eind van het verslag toegevoegd. Dit is variant Oranje.  
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Opmerkingen/inzichten tijdens het werkatelier 

• Aanleiding voor deze variant is het vlieggebied van de vliegclub en het plangebied van 

de golfbaan.

• Er komen masten in de voormalige vuilstort. Dit is een technisch zwaarwegend 

bezwaar i.v.m. instabiele en vervuilde grond. Uit een verdere uitwerking kan blijken 

dat dit een niet- realistische variant wordt. 

• De verbinding komt dichterbij de Veldstraat (140m) , maar wordt geen gevoelige 

bestemming 

Tijdens het werkatelier is gevraagd om de huidige regelgeving rondom drones en 

modelvliegen: 

Regelgeving en hoogspanningsverbindingen:

Er zijn twee regimes van regelgeving op het gebruik van drones van toepassing. Eén ziet 

op particulier (recreatief) gebruik van drones en één ziet op bedrijfs/beroepsmatig 

gebruik[1].

De Wet Luchtvaart[2] biedt voldoende houvast om drones niet onder, naast en boven 

onze bovengrondse assets te laten komen. Artikel 5.3 van deze Wet ("Het is verboden op 

zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dan wel 

luchtverkeersleidingsdiensten te verlenen dat daardoor personen of zaken in gevaar 

worden of kunnen worden gebracht") ziet op gevaarzetting met betrekking tot obstakels 

en aaneengesloten bebouwing. De hoogspanningsverbindingen zijn te scharen onder 
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obstakels en de hoogspanningsstations vallen onder het begrip aaneengesloten 

bebouwing.

Op basis van gevaarzetting (artikel 5.3 wet Luchtvaart) kan de politie ingrijpen en 

eventueel proces verbaal opmaken. Leidend binnen de Wet Luchtvaart is de Dienst 

Luchtvaartpolitie.

Voor de exacte regelgeving wordt verwezen naar respectievelijk "de Regeling 

modelvliegen"[3] voor hobbymatig gebruik en "de Regeling op afstand bestuurde 

Luchtvaartuigen"[4] voor beroepsmatig gebruik.

In een groot aantal gebieden mag bovendien niet of beperkt met drones worden 

gevlogen de zogeheten 'Drone no-fly zones' voor recreatief gebruik.[5]

Voor de exacte regelgeving wordt verwezen naar respectievelijk "de Regeling 

modelvliegen" voor hobbymatig gebruik en "de Regeling op afstand bestuurde 

Luchtvaartuigen" voor beroepsmatig gebruik.

[1] Regelgeving drones 

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/documenten/brochure

s/2016/07/06/regels-voor-drones-verschillen-tussen-recreatief-en-beroepsmatig-gebruik

[2] Wet Luchtvaart: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2016-01-18

[3] Regeling modelvliegen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/2015-11-07

[4] Regeling op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036568/2016-07-01

[5] Digitale kaart 'Drone No-fly zones': https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/

Regelgeving en hoogspanningsverbindingen in relatie tot de situatie van de RVB:

De regeling modelvliegen is van toepassing op vliegen in clubverband. De regeling drones 

is van toepassing op individueel vliegen. De ontwikkeling in de regelgeving drones heeft 

daarom geen invloed op de regeling modelvliegen in clubverband. Deze heeft een aparte 

wettelijke basis. Mocht er daarom strengere regelgeving komen rondom drones heeft dit 

geen toepassing op de vliegbezigheden van de RVB. 

De mogelijkheid van het verplaatsen van de vliegclub is aan de orde gekomen, maar nog 

niet verder uitgewerkt. 
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Aandachtspunten

Deze variant heeft met name effecten op het noordwestelijke deel van de Bosroute. 

Vanuit deze omgeving (Paalstraat en Baan) wordt nadrukkelijk aangegeven niets te 

veranderen aan de afstanden uit tracé van het VKA. Het tracé van het VKA houdt een 

gelijke afstand aan naar beide straten. Elke verandering betekent een negatief effect 

voor één van de straten. Deze variant wordt niet verder uitgewerkt. 
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Opmerkingen/inzichten n.a.v. het werkatelier

Dit is variant Oranje. Zoals boven beschreven is variant Oranje voortgekomen uit een 

combinatie van variant Geel (1) en Groen (2a). Deze variant is ontwikkeld n.a.v. het 

gesprek met de Efteling. 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en 

vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• Geen wijzigingen aanbrengen in het tracé nabij de Baan en Paalstraat.

• In het werkatelier is aangeven dat de enige variant waarbij de vliegactiviteiten door 

kunnen gaan (variant Lichtblauw) waarschijnlijk niet realistisch is. Dit is bevestigd 

door nader onderzoek en teruggekoppeld aan de RVB. Begin volgend jaar wordt een 

vervolgafspraak gepland met de RVB en de gemeente over mogelijke oplossingen. 

• Een realistische variant waarbij natuurwaarden en natuurbeleving zo veel als mogelijk 

worden ontzien zijn varianten Groen (2A) en Oranje (6).

• Een realistische variant met een zo groot mogelijke afstand tot de woning aan de 

Galgeneindsestraat zijn variant Groen en Oranje. De Galgeneindsestraat is geen 

gevoelige bestemming meer. 

• Varianten Groen en Oranje staan op veilige afstand tot het recreatiegebied Blauw 

Meer. Na afloop van het werkatelier is de situatie met de eigenaar van Experience

Island besproken. De eigenaar heeft een uitbreiding van zijn bedrijf gepland. De 

uitbreiding van zijn bedrijf en terras is gesitueerd richting de 

hoogspanningsverbinding. Er is doorgesproken over mogelijkheden om een 

gezamenlijke inspanning te leveren om het plan aan te passen gericht op de andere 

zijde van Experience Island. Begin 2019 wordt een vervolgafspraak gemaakt. 

• De Efteling was niet aanwezig bij het werkatelier. Na het atelier is met hen gesproken. 

Varianten met een meer oostelijke ligging komen dichter in de buurt van of lopen 

over de Golfbaan. Er is besproken hoe de raakvlakken met de Golfbaan beperkt 

kunnen worden. Dit heeft geleid tot variant Oranje.  Dit is een combinatie van 

varianten Groen en Geel. 
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• Bij het tracé van het VKA is de nertsenfarm geen gevoelige bestemming. Bij varianten 

Geel, Groen en Oranje is de nertsenfarm een gevoelige bestemming. 

• 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. 

Opmerkingen en vragen

• Op de website van RIVM is meer informatie te vinden over onderzoeken naar het 

effect van hoogspanningsverbindingen op de gezondheid: 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/Hoogspanningslijnen.  

• Naar aanleiding van een vraag over het verkabelen (ondergrondse aanleg) van het 

traject, legt TenneT het volgende uit: Aanleg van ondergrondse verbindingen stuit op 

technische bezwaren van de netbeheerder, met name de betrouwbaarheid van de 

verbinding en de gevolgen daarvan voor het hoogspanningsnet. Het gedrag van een 

ondergrondse kabelverbinding is vanwege capacitieve eigenschappen anders dan van 

een bovengrondse lijnverbinding. Dit gedrag tast de stabiliteit en daarmee de 

betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet aan. Andere aspecten van belang zijn de 

beschikbaarheid van de kabelverbinding en de onderhoudbaarheid. De toepassing van 

ondergrondse kabels in 380kV verbindingen is innovatief waardoor zowel in Nederland 

als daarbuiten weinig kennis en ervaring voor dergelijke oplossingen beschikbaar is. 

Ondergrondse 380kV kabelverbindingen zijn in Nederland daarom nog maar 

incidenteel toegelaten. Voor de verbinding tussen Rilland en Tilburg is een maximale 

lengte toegestaan van 10km. De minister heeft de Brabantse Wal aangewezen voor 

een ondergrondse oplossing van de 380 kV hoogspanningsverbinding. Met een tracé 

lengte van circa 7 km voldoet die keuze aan de eis voor de maximale lengte van 10km. 

Andere tracé locaties tussen Rilland en Tilburg zijn hier niet voor aangewezen. 

• Er wordt aangegeven dat het niet wenselijk is om twee verschillende type masten te 

gebruiken bij de Bosroute. De gemeente Loon op Zand geeft aan dat het gebruik van 

vakwerkmasten naast een nieuwe Wintrack verbinding hier onaanvaardbaar is. TenneT 

geeft aan dat het beleid is dat de nieuwe verbinding wordt uitgevoerd in wintrack en 

gereconstrueerde verbindingen in vakwerk.  De betrokkenen geven aan dat er bij de 

Bosroute over een lange afstand gereconstrueerd wordt, waardoor hier voor 

reconstructie in wintrack gekozen zou moeten worden. 

• Het is mogelijk dat het inpassingsplan planschade veroorzaakt. De minister van 

Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen. 

Een aanvraag voor planschade kan tot vijf jaar na het onherroepelijk worden van het 

inpassingsplan worden gedaan. Meer informatie over planschade staat op de website 

van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) : 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/planschade-rijksenergieprojecten  
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