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Onze werkplek?
“Overal tussen Rilland en Tilburg”
De afgelopen maanden hebben we weer een nieuwe fase doorlopen om te komen
tot een definitief tracé. We hebben daar iets meer tijd voor nodig gehad dan we
hadden gepland. We kregen vanuit de omgeving en de samenwerkende overheden
de opdracht om vooral zorgvuldig te werk te gaan, en als je iets met aandacht doet
dan kost dat tijd. Als team verruilen we het TenneT-kantoor in Arnhem steeds vaker
voor ons werkgebied tussen Rilland en Tilburg. Want alleen door op de plek te zijn
waar je plannen voor maakt zie je wat je doet. En ook wat je aanricht.
Samenwerking

De grote lijn is duidelijk, binnen dat kader kijken we

Zorgvuldigheid zit hem voor ons ook in de samenwerking.

steeds gedetailleerder naar het ontwerp. Daar gaan we in

De afgelopen maanden zijn we continu in gesprek geweest

de volgende fase, bij het bepalen van de mastposities, nog

met belanghebbenden; in werkateliers en gesprekken met

een stap in verder. Iedere fase vraagt om zorgvuldigheid

stakeholders zoals Rijkswaterstaat, LSNed en waterschappen.

en een goede samenwerking met alle betrokkenen is

Iedereen binnen de groep stakeholders (bewoners, bedrijven,

daarin een randvoorwaarde. Alleen zo komen we tot een

overheden, organisaties) is gelijkwaardig en draagt bij vanuit zijn

definitief tracé.

of haar belang, ervaring en deskundigheid. Daar waar we
gevraagd zijn verder onderzoek te doen hebben we dat gedaan.

Verrassing
Zoals bij de Brabantse Wal; hier was de vraag of de ondergrondse

Heeft u vragen of wilt u reageren,
neem dan contact op met Antje en Jochem

hoogspanningsverbinding in de buisleidingenstraat aangelegd
kan worden.Tot voor kort dachten we dat dat niet mogelijk was,
maar na nieuw onderzoek blijkt het toch een reële mogelijkheid

antje.tenhaaf@tennet.eu
jochem.dijkshoorn@tennet.eu

te zijn. Dat is de zorgvuldigheid die wij zoeken. Blijven nagaan of
iets echt zo is, of iets echt niet kan.
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Stakeholdergesprekken en werkateliers

stand maart 2019
2018

Februari

Maart

7: Gesprek eigenaren Bergsestraat, Loon op Zand

12:	Bijeenkomst vertegenwoordiging Baanstraat/

7: Overleg met Waterschap Brabantse Delta
8: Overleg gemeente Halderberge

Paalstraat/ Zijstraat en gemeente Loon op Zand
13:	Bijeenkomst bewoners vertegenwoordiging

8:	Tweede werkatelier Zevenbergschenhoek /Planstudie

Januari
15: Bijeenkomst bewoners verkabeling Woensdrecht
25:	Coördinatieoverleg Economisch Zaken en Klimaat /

Moerdijk
13:	Overleg bewonersvertegenwoordiging ‘s Gravenmoer
en gemeente Dongen

‘s Gravenmoer en gemeente Dongen

10: Ambtelijk Koepeloverleg Samenwerkende Overheden

22: Bijeenkomst Zoekgebied station Tilburg

10:	Voorbereiding breed bestuurlijk overleg Samenwerkende

22: Overleg Natuurmonumenten over aanpak landschapsplan
22:	Coördinatieoverleg TenneT/Economisch Zaken en

31:	Overleg bewoners vertegenwoordiging ‘s Gravenmoer

22: Startbijeenkomst Stationslocatie Tilburg

31: Overleg bewonersgroep ‘s Gravenmoer

5: Werkatelier Hooge Zwaluwe
10: Werkatelier Geertruidenberg

15: Overleg met grondeigenaren Moerdijk
22: Coördinatieoverleg TenneT/ Economisch Zaken en Klimaat

4: Afspraak Gemeente Tilburg stationslocatie

13: Overleg bewonersgroep ‘s Gravenmoer

13:	Overleg bewonersgroep ‘s Gravenmoer

en gemeente Dongen

3: Overleg Gemeente Loon op Zand
3: Werkatelier ‘s Gravenmoer

15: Overleg met gemeente Halderberge en LSNed

31: Afspraak bewoner Provincialeweg 170, Oosteind

TenneT

April

Klimaat
22:	Vierde werkatelier Zevenbergschenhoek /Bestuurlijk

28: Derde werkatelier Zevenbergschenhoek /Planstudie Moerdijk

overleg Planstudie Moerdijk
27: Werkatelier Bosroute

Overheden
11: Gesprek bewoners Pietseweg, gemeente Halderberge
11: Gesprek bewoners Oosteind, gemeente Oosterhout
16: Overleg gemeente Halderberge; voorbespreking atelier
19: Werkatelier Schelde-Rijnkanaal, gemeente Reimerswaal
19: Gesprek grondeigenaar Borchwerf, Helium

Mei

Juni

9: Werkatelier Völckerdorp; gemeente Reimerswaal

5: Werkatelier Kruisland-Halderberge

Augustus

15: Werkbezoek Doetinchem – Wesel

8: Gesprek Kralen, Halderberge

1:	Bespreken betrokkenheid en eerste analyse uitkomsten

17: Overleg waterschap Brabantse Delta

8: 	Communicatieoverleg TenneT/Samenwerkende

17: Werkatelier Brabantse Wal
22: Werkatelier Bergen op Zoom
22: Overleg Samenwerkende Overheden
24:	Coördinatieoverleg TenneT/Economische zaken
en Klimaat

afstand tot buisleidingenstraat met comité Halderberge

Overheden

7:	Voortgang Samenwerkende Overheden, verkabeling

12:	Bijeenkomst Landschappelijke inpassing;

Geertruidenberg

Samenwerkende Overheden

9: Overleg grondeigenaren Oud-Gastel

12:	Vooroverleg werkatelier met comité Halderberge en

21: Eerste ontwerpatelier verkabeling 150 kV Geertuidenberg

gemeente

27: Overleg modelvliegclub RVB

12: Werkatelier Standdaarbuiten

30: Overleg met RWS kruising Schelde Rijnkanaal

18:	Vervolgoverleg TenneT/ Waterschap de Dommel over

30:	Overleg met project verkabeling Tilburg Noord-Best en

stationslocatie Tilburg

Woensdrecht-Bergen op Zoom

19: Gesprek bewoners Sluissedijk ; Standdaarbuiten
19:	Gesprek bij Kraanven (Loon op Zand) over Bergsestraat,
Loon op Zand
20:	Overleg met Provincie Noord-Brabant over gesloten
vuilstortplaatsen.
20:	Overleg met Glastuinbouwbedrijf Valstar over
tracévarianten
26:	Coördinatieoverleg TenneT/Economische Zaken en
Kimaat

Juli
2: Overleg Samenwerkende Overheden
19:	Overleg bestuur VVE en parkmanager Borchwerf en
gemeente Halderberge, informeren en betrokkenheid
bedrijven Borchwerf II
23: Bijpraatmoment pers
25:	Overleg LSNed over bundeling met buisleidingenstraat
en verkabeling

27: Overleg Natuurmonumenten stavaza uitwerkingslocaties
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Oktober
2: Overleg TenneT-Dow- LSned over Dowleiding
3: 	Informatie- en werkatelier bedrijven Borchwerf II en
gemeente Halderberge
4: Voortgangsoverleg verkabeling Geertruidenberg
8: Afspraak politiehondenvereniging i.v.m. Bosroute
9: Tweede Werkatelier Bosroute

afgezegd en telefonisch overlegd op 6-12

7: Gesprek bewoners Vlietweg
8: Locatiebezoek Brabantse Wal
22: Derde werkatelier Bergen op Zoom

13: Overleg Rijkswaterstaat

23: Gesprek bewoners Huijbergsebaan, Bergen op Zoom

13:	Werkatelier Oud-Gastel – Standdaarbuiten

23:	Gesprek bewoners Stoffeligstraatje en Balsedreef,

aansluitend gesprek gevoelige bestemmingen
16: Gesprek café gemeenteweg Dongen

4: Ambtelijk koepeloverleg samenwerkende Overheden

16: Gesprek bewoners Sluissedijk , Moerdijk

5: Overleg met grondeigenaren Helium

16: Werkatelier Oud Gastel en stavaza gevoelige bestemmingen

6:	Overleg met gemeente Tilburg over proces

22:	Afstemmen TenneT projecten Bergen op Zoom en
Woensdrecht
23:	Periodieke afstemming Samenwerkende Overheden/
TenneT/Economische Zaken en Klimaat

(ten zuiden van Mark/Dintel)
13:	Werkatelier stationslocatie Tilburg met Arcadis en
stakeholders
14:	Periodiek overleg Economische Zaken en Klimaat en
Samenwerkende Overheden

Bergen op Zoom
25:	Overleg Samenwerkende Overhedenen Economische
Zaken en Klimaat
28: Bijeenkomst Vlietweg, Roosendaal
30: Overleg gemeente Tilburg en Waterschap de Dommel

19: Overleg gemeente Halderberge
20: Overleg grondeigenaren Zevenbergschen Hoek
20: Ontwikkelaar bedrijventerrein Zevenbergschen Hoek
22: Overleg bewoners Pietseweg, Halderberge

Februari

Samenwerkende Overheden en omgeving

23:	Vijfde werkatelier Zevenbergschenhoek/planstudie Moerdijk

26: Overleg bewonersgroep ‘s Gravenmoer

6: Gesprek bewoners Huijbergsebaan, Bergen op Zoom

Zevenbergschenhoek

24:	Afspraak met de Efteling; terugkoppeling werkatelier en

27: Overleg windmoleneigenaren Roosendaalsche Vliet

7: Overleg gemeente Halderberge

27: Ambtelijk koepel overleg Samenwerkende Overheden

12: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

11: Ronde tafel gemeenteraad Geertruidenberg
12:	Gesprek bewoner en grondeigenaar Heimolen,
Bergen op Zoom
12: Gesprek bewoners Slotstraat , Oud Gastel
13:	Tweede Werkatelier Rilland-Markiezaat en
Volckerdorp
18: Vooroverleg LSNed varianten Halderberge
18:	Overleg comité Halderberge en gemeente Halderberge
over stavaza uitwerking tracé varianten in en rondom
Halderberge
19:	Vervolg met Natuurmonumenten over varianten
Bosroute en stationslocatie
19:	Periodiek overleg Samenwerkende Overheden,
Economische Zaken en Klimaat
20:	Overleg met directie Betoncentrale Halderberge en
gemeente Halderberge
20:	Tweede Werkatelier Hooge Zwaluwe
20:	Informatieavond verkabeling Geertruidenberg
21: Bijpraten Economische Zaken en Klimaat
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6:	Vervolggesprek betoncentrale Halderberge met RIVM;

Januari

10: Overleg Brabantswater

15:	Tweede werkatelier ‘s Gravenmoer, gemeente Dongen met

11:	Projectbezoek Doetinchem-Wesel met

Zevenbergschenhoek/planstudie Moerdijk

12: Overleg bewoners Vlietweg, Roosendaal

3:	Overleg wethouder/ projectleider Breda en voorzitter

6: Tweede werkatelier verkabeling Geertruidenberg

6:	Vervolgbijeenkomst op het vijfde werkatelier

12: Overleg bewoners St. Antoinedijk, Halderberge

Wind; stationslocatie

stationslocatie

kernteam verkabeling Geertruidenberg

2019

10:	Overleg Waterschap de Dommel, gemeente Tilburg, Spinder
15: Gesprek bewoners Wielstraat, Dongen

communicatie 150 verkabeling Breda

1: Tweede werkatelier Roosendaal-Kruisland
6:	Voortgang Samenwerkende Overheden /overleg

9: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

September
Samenwerkende overheden over voortgang en

November

doornemen varianten
24:	Afspraak gemeente Geertruidenberg en VARO over
varianten uitwerking Geertruidenberg

26: Overleg eigenaar camping Bergen op Zoom

25:	Tweede werkatelier Brabantse Wal en opstijgpunten
(Woensdrecht en Bergen op Zoom)
25:	Telefonisch overleg glastuinbouw Valstar; Roosendaal en
gevoelige bestemmingen bij variant bundelen met
buisleidingenstraat
25:	Coördinatieoverleg Economische Zaken en Klimaat/
TenneT
26:	Overleg gemeente Breda over communicatie/bijeenkomst
verkabeling Breda
29:	Afstemmen raakvlakken/oplossingen Waterschap Brabantse
Delta
30:	Gesprek Bergse Polder; bewoner gevoelige en indiener tracé
Geertruidenberg
30:	Vervolgafspraak varianten Geertruidenberg met gemeente.
De afspraken op 30-10 komen in de plaats van een
vervolgatelier Geertruidenberg

25: Overleg met ProRail

31: Tweede werkatelier Bergen op Zoom

26: Overleg bewoners Pootweg , Lage Zwaluwe

31:	Breed bestuurlijk overleg Samenwerkende Overheden
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14: Kick-off rentmeesters Zuid-West 380 kV Oost
26: Gesprek bewoner Moerseweg, Drimmelen

December

28: Gesprek bewoners Huijbergsebaan, Bergen op Zoom

3: Overleg bedrijven Helium en RIVM, Halderberge
4:	Overleg actiecomité Halderberge en gemeente
Halderberge
6:	Werkatelier Oud-Gastel – Standdaarbuiten (ten noorden
van Mark-Dintel)

Maart
12: Afspraak Modelvliegclub Brabant

6: Telefonisch overleg directie betoncentrale Halderberge

13: Overleg recreatiewoningen Balsedreef

12:	Periodiek overleg Economische Zaken en Klimaat en

13: Werkatelier 150 kV verkabeling Geertruidenberg

Samenwerkende Overheden

21: Persgesprek publicatie Projectboek 3

13: Overleg grondeigenaar Drimmelen

21: Overleg bewoners Krukweg

17: Gesprek bewoners Boekweitstraatje, Halderberge

27:	Bijeenkomst LSNed en leidingeigenaren

17: Gesprek grondeigenaar Borchwerf II

27:	Overleg recreatieondernemer Blauwe Meer

17: Ambtelijk koepeloverleg Samenwerkende Overheden

28:	Gesprekken bedrijven bij tracévarianten Verkabeling

20:	Overleg transportbedrijf en vertegenwoordiger

Geertruidenberg

Kattekraam, Zevenbergschenhoek

Agenda: Stakeholdergesprekken en werkateliers stand maart 2019
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Beslissing
William Hartman, projectleider Zuid-West 380 kV Oost
TenneT: “Onder het motto ‘op weg naar een vastgesteld
tracé’ zijn alle tracévarianten en hun effecten beschreven in
dit projectboek dat wordt voorgelegd aan de minister.
De minister maakt voor de zomer van 2019 een keuze uit
de verschillende varianten. In juni 2019 beginnen we dan
met veldonderzoeken. We vragen toestemming aan de
grondeigenaren om bodemonderzoeken te doen en
gaan met hen in gesprek over de posities van de tussen
masten en de ondergrondse 150 kV-verbindingen naar de

Nauw contact

150 kV-stations. De ministeries van Economische Zaken en

Sander van der Sluis, projectleider ruimtelijke inpassing

Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zuid-West 380 kV Oost bij het ministerie van Economische

maken, samen met TenneT, het Rijksinpassingsplan . Dat

Zaken en Klimaat: “De samenwerkende overheden hebben

regelt voor dit project van nationaal belang een aanpassing

op een constructieve manier bijgedragen aan de

van de betreffende bestemmingsplannen.”

totstandkoming van het voorgenomen tracé. Ik heb er
vertrouwen in dat we deze goede samenwerking kunnen
voortzetten als we toewerken naar een Rijksinpassingsplan
. Belangrijk hierbij is dat we gedurende het hele proces in
nauw contact met elkaar staan. De samenwerkende
overheden zullen de ministers adviseren bij het maken van
een keuze uit de verschillende varianten voor de uitwerking
van het voorgenomen tracé. De minister zal de
samenwerkende overheden vragen om in dat advies in te
gaan op de effecten van de verschillende varianten op
milieu, techniek, kosten en de omgeving.”

Best haalbare

Op weg naar een
vastgesteld tracé!

De samenwerkende overheden bestaan uit 18 gemeenten,
twee provincies en de waterschappen. “Wij richten ons op
het tracé tussen Rilland en Tilburg, het zogenoemde
project Zuid-West 380 kV Oost. Wij streven naar een
inpassing die voor onze inwoners, ondernemers en
gebruikers en het landschap over het hele tracé zo min
mogelijk belastend en verstorend is”, aldus Bea van Beers,
bestuurlijk voorzitter namens de samenwerkende

In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken het advies van de
samenwerkende overheden over de meest gedragen variant overgenomen
en het voorgenomen tracé gekozen. We hebben vanaf september 2017
meerdere werkateliers met gemeenten, bewoners en belanghebbenden
georganiseerd. Samen hebben we het voorgenomen tracé verder
uitgewerkt. In diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegmomenten
zijn de ontwikkelingen afgestemd.

overheden en wethouder in Dongen.

Uitlegbaar
“Ook denken we, daar waar mogelijk, mee met het
ministerie en TenneT hóe het proces goed en zorgvuldig
kan worden doorlopen. Wij kijken daarom kritisch mee in
het belang van onze inwoners en ons grondgebied. Het
advies dat wij aan de minister geven moet in elke gemeente
uitlegbaar zijn”, vult Albert Reijlink aan. Hij is technisch
voorzitter binnen de samenwerkende overheden.
Uiteindelijk beslist de minister waar het tracé komt.

8
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Nieuwe verbinding wordt uitgevoerd met
wintrackmasten

masttype. Dit voorstel wordt beoordeeld door het ministerie

Voor de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn tussen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij het vaststellen

Rilland en Tilburg wordt de wintrackmast als hoofdontwerp

van het inpassingsplan. In 2010 heeft het College van

gebruikt, net als bij andere nieuwe 380 kV-hoogspannings

Rijksadviseurs bepleit de wintrackmast consequent voor álle

verbindingen. Het is aan TenneT als initiatiefnemer om een

nieuwe hoogspanningsverbindingen in te voeren. Deze keuze

voorstel te doen voor een goede ruimtelijke inpassing en het

is ook van toepassing op het traject Zuid-West 380 kV Oost.

van Economische zaken en Klimaat en het ministerie van

1

B

A

B

3
A

2
1

B

B

A

B

3

2

A

B

Verzamelen
tracéoptimalisaties
Inventariseren optimalisatieverzoeken op
voorgenomen tracé bij stakeholders samen
met gemeenten.

Verzamelen
tracéoptimalisaties

10

2017
Inventariseren
optimalisatieverzoeken op 2018
voorgenomen tracé bij stakeholders samen
met
Op weg
naargemeenten.
een vastgesteld tracé!

Uitwerken tracé
1

In werkateliers uitwerken tracévarianten met
stakeholders.

2

Terugkoppelen en verwerken in
tracévarianten.

3

Uitwerken mast posities en ontwerp
kabeltracés met stakeholders in omgeving
(0.a. grondeigenaren)

Uitwerken tracé
1

In werkateliers uitwerken tracévarianten met
stakeholders.
2019

2

Terugkoppelen en verwerken in
tracévarianten.

3

Uitwerken mast posities en ontwerp

Veldonderzoek

Inpassingsplan

Behalen betredingstoestemmingen
bij grondeigenaren en uitvoeren
veldonderzoeken.

Procedure IP en vergunningen.

Veldonderzoek

Inpassingsplan

Behalen betredingstoestemmingen
bij2020
grondeigenaren en uitvoeren
veldonderzoeken.

Procedure IP en vergunningen.

Mogelijkheden voor zienswijzen
en beroep.

2021
Mogelijkheden voor zienswijzen

2022

en beroep.
Op weg naar een vastgesteld tracé!
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In verbinding
door werkateliers
In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het
voorgenomen tracé gekozen. Het voorgenomen tracé was op dat moment
nog niet zo ver uitgewerkt dat het in een Rijksinpassingsplan kon worden
opgenomen. Daarom is het tracé in samenwerking met betrokken partijen in
werkateliers verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingslocaties geleid tot een
aantal tracévarianten. TenneT heeft de effecten van deze tracévarianten in beeld
gebracht in dit projectboek. De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest
in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het
tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Hij zal de betrokken
samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) hiervoor
om advies vragen. Mede op basis van dit advies maakt de minister een keuze.

12

In verbinding door werkateliers

Leefomgeving en natuur

Niet fraai, wel beter

Leobert van der Wielen: “Toen duidelijk werd dat er op

Ceciel Deijkers: “In 2017 zagen we tot onze schrik dat de

30 meter van mijn huis een hoogspanningskabel komt ben ik me

hoogspanningsverbinding ten zuiden van de huidige stond

gaan verdiepen in wat dat betekent. Samen met mijn buren

gepland. Dat betekende dat ons buurtschap ‘de Kattenkraem’

hebben we voor onze situatie een alternatief plan opgesteld.

met acht huizen in de magneetveldzone terecht zou komen. In

Met name met het oog op de natuur op de Brabantse Wal en het

de werkateliers hebben we ruimte gekregen om onze ideeën

effect op onze leefomgeving. De voorstellen die we ingediend

hierover te geven en alternatieven aan te dragen. We hebben

hebben zijn allemaal behandeld. Mijn ervaringen met de

nu een voorstel waar we unaniem achter staan. Hierin staat de

werkateliers zijn zeer positief: er wordt goed naar ons geluisterd,

leefbaarheid en de gezondheid in ons buurtschap voorop. Het is

en iedereen staat open voor ideeën waarbij ook rekening met de

misschien niet het fraaiste deel van het tracé maar het haalt wel

bewoners wordt gehouden.”

een heel aantal huizen uit de magneetveldzone.”

In verbinding door werkateliers
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“Nu zitten wij met ons café
in de magneetveldzone.”
Langs de lijn:

De minister is hier
van harte welkom!
Het is bijna 50 jaar geleden dat Cor Veth ‘Café de Dreef’, met 2500 m2 grond,
in Dongen kocht. Het café ligt op een prachtig punt, in de zomer zit het terras
vol met fietsers, de winter is het seizoen van de feesten en partijen. Cors
oorspronkelijke plan was om een aantal jaar geleden met pensioen te gaan.
Maar dat liep anders. De lange periode van onduidelijkheid over de aanleg van
de hoogspanningsverbinding van Tilburg naar Rilland zorgt ervoor dat er
geen koper te vinden is voor het café.

Familiebedrijf

vlak langs het café komt, met een mast op het huidige

Het ruikt naar fris schoonmaakmiddel als je het café op een

parkeerterrein. “Boven het café is het woongedeelte,

maandagmiddag binnengaat. Het weekend is voorbij en het café

dat maakt het lastig voor de verkoop”, vervolgt Cor.

krijgt een schoonmaakbeurt. Cor is er samen met zijn zoon, zijn

Want wonen is geen optie als het gebouw binnen de

dochter staat achter de bar. Hij is inmiddels 69 en lichamelijk niet

magneetveldzone valt. Maar het café mag er wel staan.

sterk genoeg om het café in zijn eentje te runnen. “En dan moet je

Ralph:“TenneT zegt dat we toch moeten proberen alles te

noodgedwongen een beroep doen op je kinderen”, begint Cor.

verkopen. We doen ons best, maar tot nu toe is niemand

“Eigenlijk zou ik veel liever wat anders doen”, zegt Ralph. “Ik heb

geïnteresseerd.”

nooit de ambitie gehad om het café over te nemen. Dat geldt ook
voor mijn zus. We hebben allebei opgroeiende kinderen, ons

Voor de familie Veth is het wachten op het moment dat ze

gezinsleven lijdt eronder. Maar we kunnen nu niet anders dan

uitgekocht kunnen worden. “Maar dat kan nog jaren duren”,

onze vader helpen.”

zegt Cor. Ralph: “2022 heb ik gehoord, en wie weet wat er
nog kan gebeuren in de tussentijd. Ik ben het vertrouwen
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Langs de lijn: De minister is hier van harte welkom!

Eerste berichten

wel een beetje kwijtgeraakt. We worden slecht op de hoogte

Toen de eerste plannen voor de hoogspanningsverbinding op

gehouden van wat er in onze situatie gaat gebeuren. Het

tafel kwamen leek er niets aan de hand. Maar dat veranderde

liefst zouden we zien dat, nadat de minister een beslissing

een paar jaar terug toen de plannen gewijzigd werden. Ralph:

genomen heeft, we hier weg kunnen.” Cor: Hij is van harte

“Nu zitten wij met ons café in de magneetveldzone.” In het

welkom om hier een kop koffie te komen drinken. En zelf te

voorkeursalternatief staat dat de hoogspanningsverbinding

ervaren wat wij doormaken.”

Langs de lijn: De minister is hier van harte welkom!
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5
Waarom kan de hoogspanningsver
binding beperkt ondergronds worden
aangelegd?
In een hoogspanningslijn hangen de hoogspanningslijnen zonder isolatie in de lucht en bij een ondergrondse
kabel zijn de draden omgeven door een isolatielaag die
afgeschermd is met een geaarde metalen mantel. Draad
met isolatie en geaarde mantel gedraagt zich als een
elektrische condensator die extra elektrische verliezen
heeft en de stabiliteit van het hoogspanningsnet kan
aantasten. Door het stellen van een maximale
lengte kunnen we dit beperken.

Vijf vragen aan het team van
technische experts van TenneT
Marien Vierbergen, Toon Ross en Bas Hoeijmakers
1
Wat maakt het voorkeurstracé complex?
De mogelijkheden voor het tracé van een hoogspan-

4

ningslijn tussen Rilland en Tilburg zijn beperkt. Omdat
TenneT streeft naar een goed tracé met een breed

bundelen. Hierdoor ontstaan extra uitdagingen om aan

Kan apparatuur van bedrijven in de buurt
van de nieuwe verbinding goed blijven
functioneren?

alle eisen te kunnen voldoen en moeten meer speciale

Apparatuur kan gevoelig zijn voor elektrische en

oplossingen worden uitgewerkt.

magnetische velden en elektrische spanningen in de

draagvlak, ontstaat de behoefte om meer met bestaande infrastructuren, zoals snelwegen en buisleidingen, te

bodem rond masten van de nieuwe verbinding.
Daarnaast kan een lichte radiostoring ontstaan die in het
algemeen ver buiten het bereik is van de bekende
apparatuur (WIFI, radio, etc.). We houden in het

Wat wordt er door de ingenieurs van
TenneT allemaal onderzocht?

Kan de spanning van de lijn overslaan
naar mensen of dieren op de grond?

ontwerp al rekening met de gevolgen van verstoring,

In de eerste stap van het ontwerp werken we de

TenneT borgt de veiligheid voor mens en dier door de

voorkomen. Wij zorgen ervoor dat de reeds aanwezige

mastlocaties verder uit en worden de bijbehorende

omgeving nauwkeurig in kaart te brengen en door er

apparatuur veilig en correct blijft functioneren nadat de

risico’s en beperkingen voor de bouw geïnventariseerd.

voor te zorgen dat de hoogspanningslijnen onder alle

nieuwe hoogspanningsverbinding in bedrijf is.

Deze worden vervolgens vertaald naar oplossingen; om

omstandigheden op voldoende afstand blijven. Omdat

bijvoorbeeld buisleidingen, snelwegen en de HSL veilig

we ook na de bouw de directe omgeving van de

te kunnen kruisen. De ingenieurs kijken tenslotte bij de

hoogspanningsverbinding regelmatig controleren, zijn

aannemer over de schouder mee zodat ook het

risico’s op overslag in allerlei situaties tot een veilig

gebouwde eindresultaat aan de verwachtingen voldoet.

niveau teruggebracht.

2
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om zo eventuele problemen in de toekomst te

3
Vijf vragen aan het team van technische experts van TenneT
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Wij werken aan het tracé
Marc Janssen

Sander van Sluis

Adviseur Bureau Energie Projecten van

Projectleider Zuid-West 380 kV Oost

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bureau Energieprojecten begeleidt de besluitvorming

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

bij vergunningverlening van grote energieprojecten die

en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. Er wordt

besluiten gezamenlijk over de ruimtelijke inpassing van

hierbij samengewerkt met gemeenten, provincies,

de 380 kV-hoogspanningsverbinding en bepalen waar

waterschappen op het gebied van vergunningen en

de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit komt te

ontheffingen.

zien.

Alle tracévarianten en hun effecten worden eind maart 2019 voorgelegd aan de
minister. Hij zal de betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies
en waterschappen) om advies vragen. Mede op basis van dit advies maakt de
minister voor de zomervakantie van 2019 een keuze.

“Luisteren naar de omgeving is een
sleutelwoord in het project.”

Aanvullende
maatregelen
De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 het voorgenomen tracé
vastgesteld en drie aanvullende maatregelen vastgesteld. Concreet heeft hij TenneT
verzocht om de 150 kV-hoogspanningsverbinding door de woonkernen van
Geertruidenberg en Raamsdonkveer ondergronds aan te leggen (verkabelen).
Ook heeft hij TenneT gevraagd om te onderzoeken hoe de 380 kV-hoogspannings
verbinding het beste ingepast kan worden bij Moerdijk. De minister heeft de
verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding door de Bredase wijken Haagse
Beemden en Wisselaar de status van pilot in het kader van de Verkabelingsregeling
van de Wet Voortgang energietransitie gegeven.
Lees verder >
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Planstudie Zevenbergschenhoek
Wethouder Desiree Brummans en Daniëlla de Kuijper,
adviseur ruimte zijn in de afgelopen maanden nauw
betrokken geweest bij de ‘Planstudiesessies
Zevenbergschenhoek’. Met bewoners van buurtschap
de Kattenkraam, omwonenden en bedrijven uit de
omgeving en de dorpstafel van Zevenbergschenhoek is
in verschillende sessies gediscussieerd over de mogelijke
alternatieven.
De nieuwe hoogspanningsverbinding is en blijft voor deze
omgeving een extra belasting in een drukke omgeving. Er zijn
nu twee varianten, die beter zijn voor de omgeving dan het
voorkeursalternatief. Daniëlla:“Hier hebben we ook lastige
punten, die verder in overleg met betrokkenen uitgewerkt
moeten worden. Zo is er bij de twee varianten een tijdelijke
150 kV-verbinding nodig tijdens de bouwperiode. Die
tijdelijke verbinding heeft ook effecten op de omgeving. Een
zorgvuldig proces bij de verdere uitwerking blijft dus van
belang. Wij gaan ervan uit dat de minister het advies van de

Daniëlla de Kuiper:
“De bijeenkomsten waren soms emotioneel,
maar vooral ook heel constructief. Wij zijn
geraakt door de wijze waarop de omwonenden in dit proces meedenken en soms
hun eigen belang opzijzetten voor het
grotere belang.”

overheden volgt, zodat het tracé rondom
Zevenbergschenhoek wijzigt.”

Ondergronds in Breda
In het voorjaar bleek uit de haalbaarheidsstudie van TenneT
dat verkabeling in Breda mogelijk is. Woningen in de wijken
Haagse Beemden en Wisselaar vallen na deze maatregel
buiten de magneetveldzone. Er is door de gemeenteraad
budget gereserveerd om de eigen bijdrage voor verkabeling
mogelijk te maken. Mark de Pooter, (beleids)adviseur
duurzaamheid in de praktijk, en Paul de Beer, wethouder van

Paul de Beer:
“Het verwijderen van masten en hoogspanningslijnen door een stad is een
groots gebaar. Al jaren is verkabeling hier
onderwerp van gesprek, maar zekerheid
was er niet. Met trots kan ik eindelijk
vertellen dat de hoogspanningsmasten uit
onze woonwijken verdwijnen!”

de gemeente Breda, werken aan dit plan.

Omgeving

Planning

De omgeving is via meerdere manieren betrokken bij het

De volgende stap is het ontwikkelen van het basisontwerp van

proces. Vertegenwoordigers uit belangengroepen en wijkraden

het ondergrondse tracé. Tegelijkertijd worden procedures

namen deel aan werksessies en ook was er een informatieavond

opgestart, zoals de bestemmingsplanwijziging, het zoeken naar

voor bewoners met informatie over het voornemen, de

alternatieve plekken voor zendinstallaties van mobiele telefonie

gevolgen en planning van deze maatregel.

en de omgevingsvergunning. Daarna kunnen we beginnen met
de aanleg, we hopen in 2022 klaar te zijn.
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Ondergronds in
Geertruidenberg en
Raamsdonkveer
“Op 7 juli 2017 nam de minister een zeer positief besluit: de
150 kV-hoogspanningsverbinding over Geertruidenberg en
Raamsdonksveer wordt gedeeltelijk ondergronds aangelegd”,
begint Wethouder Van Oort. “Vanaf de start werken wij nauw
samen met TenneT, in één kernteam”, Marieke Elsevier.
“Samen met de omgeving onderzoeken we welke

rs

Marieke Elsevier:
“In twee ontwerpateliers hebben we samen
met vertegenwoordigers van belangengroepen
naar de begrenzing van de zoekgebieden
gekeken en zijn de (on) mogelijkheden in het
gebied bekeken. De resultaten hiervan
hebben we op een informatiemarkt
gepresenteerd en de komende periode
gebruiken we om tijdens werkateliers met
directbetrokkenen uit het zuidelijke
zoekgebied de mogelijkheden bespreken.”

ondergrondse alternatieve/ geschikte tracés mogelijk zijn.
De afgelopen periode verkenden we samen met belangheb
benden de mogelijke zoekgebieden voor de aanleg van de
nieuwe 150 kV-hoogspanningskabel.” Op 29 november besprak
de gemeenteraad de diverse zoekgebieden voor het
ondergronds brengen, vertelt de wethouder.
“De gemeenteraad besloot om in te stemmen
met de keuze van het college voor het
zuidelijk zoekgebied.”

22
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Wethouder van Oort:
“De gemeenteraad stelt rond de zomer 2019
het VKA vast. In de zomer/het najaar
volgt de technische uitwerking, het doen van
onderzoeken en begint de ruimtelijke
procedure.”

Integrale
effectbeschrijvingen
In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het
voorgenomen tracé gekozen. Dit tracé is nog niet zo gedetailleerd dat het
in het Rijksinpassingsplan opgenomen kan worden. Daarom is het tracé in samenspraak met omwonenden, bedrijven, gemeenten, en andere
stakeholders - verder uitgewerkt en onderzocht. Eerst zijn de opgaven
hiervoor in beeld gebracht. Vervolgens is voor elk uitwerkingsgebied de
uitwerking van het tracé in werkateliers met betrokken partijen besproken
en zijn gezamenlijk varianten ontwikkeld.
Lees verder >

Integrale effectbeschrijvingen
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TenneT heeft de effecten van de varianten in beeld gebracht.

De integrale effectanalyse is afgesloten met een beschrijving van

Het gaat om effecten op leefomgeving, landschap, natuur,

de resultaten van het omgevingsproces. Hierbij is bij elk

archeologie, bodem en water, (net)techniek en financiën.

uitwerkingsgebied een link naar de verslagen van het

De effectbeschrijving sluit aan bij de Integrale Effectanalyse die

omgevingsproces opgenomen.

Magneetvelden
en bedrijven

in maart 2017 is gepubliceerd, maar is niet identiek. De
alternatieven die in 2017 zijn vergeleken, verschilden sterk van

Actuele onderwerpen

elkaar. De varianten op het tracé van het voorkeursalternatief

In een aantal uitwerkingsgebieden lopen tracévarianten dicht

zijn minder sterk onderscheidend. In de integrale effect

langs bedrijven of bundelen met de buisleidingenstraat. Tijdens

beschrijvingen zijn alleen de onderscheidende effecten

de uitwerking werden veel vragen gesteld over de invloed van

meegenomen.

hoogspanningsverbindingen op apparatuur, de geldende normen
voor de gezondheid van medewerkers die werken in nabijheid

De effecten van de varianten zijn overwegend kwalitatief in

van een hoogspanningsverbinding (bijvoorbeeld op een

beeld gebracht. Er is bekeken of de aard en omvang van effecten

bedrijventerrein) en de eisen van LSNed (de beheerder van de

van de varianten onderling vergelijkbaar zijn. Wanneer de

buisleidingenstraat). Deze onderwerpen zijn besproken in de

effecten van de varianten onderling niet onderscheidend zijn,

werkateliers en in gesprekken met bedrijven die specifieker

zijn de effecten grijs gemarkeerd. Significant positievere effecten

geïnformeerd wilden worden over de invloed op de gezondheid

ten opzichte van andere varianten zijn groen gemarkeerd;

van werknemers en de invloed op apparatuur en bedrijfsvoering.

significant negatievere effecten ten opzichte van andere
varianten zijn rood gemarkeerd.

De Nederlandse Arboregelgeving regelt de bescherming van werknemers tegen de
risico’s van elektromagnetische velden op de werkplek. De werkgever moet ervoor
zorgen dat het werk geen negatieve invloed heeft op de gezondheid van werknemers.
De werkgever bekijkt welke risico’s er zijn en neemt maat
regelen die de risico’s voorkomen of verkleinen. In de
Arboregelgeving zijn zogeheten grenswaarden en actieniveaus
vastgesteld voor de maximaal toegestane blootstelling aan
elektromagnetische velden. Bij blootstelling onder de
grenswaarden en actieniveaus zijn er geen gezondheidsrisico’s
volgens de huidige wetenschappelijke inzichten. Het actie
niveau voor blootstelling van werkenden aan magneetvelden
van de elektriciteitsvoorziening is 1000 microtesla*.
Bij hoogspanningslijnen die over of vlak langs bedrijven

bevolking (100 microtesla). Dat betekent dat er geen gezond-

lopen is het magneetveld hooguit enkele microtesla. Het

heidsrisico’s zijn volgens de huidige wetenschappelijke

magneetveld blijft daarmee altijd ver beneden het actieni-

inzichten en dat een werkgever de magneetvelden van de

veau voor werkenden (1000 microtesla) maar ook ruim

hoogspanningslijn niet in een RI&E hoeft mee te nemen.

beneden het referentieniveau voor bescherming van de
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Hoofdstuk 6 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit besluit is gebaseerd op de Europese Richtlijn 2013/35/EU

*

Magneetveldenen bedrijven
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Eisen van LSNed

Afstand tussen de masten en de buisleidin
genstraat

beheerder van de buisleidingenstraat

Om het risico van beschadiging van de bekleding van
buisleidingen door hoge spanningen van de bodem rond masten
te voorkomen (weerstandsbeïnvloeding), moeten masten op
voldoende afstand van de buisleidingenstraat worden geplaatst.
Hoewel de norm een veilige minimale afstand van 50 meter is,

SEV III (Het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening) stelt dat nieuwe
hoogspanningsverbindingen bij voorkeur worden gebundeld met bestaande
infrastructuren. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe doorsnijdingen in het
landschap ontstaan. Ook de omgeving vraagt nadrukkelijk om bundeling van
de hoogspanningstracés met bestaande infrastructuren.

blijft ook dan nog het risico over voor ontoelaatbare

Opstellen werkplan

aanraakspanningen bij elektrische installaties in de

Zodra TenneT masten plaatst binnen een afstand van 175 meter

buisleidingenstraat. De eerder genoemde eis voor de vrije

van de buisleidingenstraat, moet TenneT de werkplannen ter

strookbreedte van 55 meter beperkt de gevolgen van

acceptatie voorleggen aan LSNed. Voorwaarden voor de

weerstandsbeïnvloeding aanzienlijk en TenneT en LSNed

locaties van masten kunnen worden opgelegd als objecten

accepteren dat in uitzonderlijke gevallen extra maatregelen

van de buisleidingenstraat zich binnen valafstand bevinden van

nodig kunnen zijn aan installaties van LSNed.

de hoogspanningsmasten. Voor bepaalde kritische objecten
het valbereik blijven van masten. Voor andere soorten objecten

Risico op corrosie door nabijheid van
hoogspanningsverbinding

moeten de gevolgen van inslag van een vallende mast worden

Als de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn bestaande

onderzocht en moet met de eigenaar van de bettreffende object

buisleidingen nadert tot afstanden binnen twee kilometer, dan

overeenstemming worden bereikt over het mitigeren van de

moet rekening worden gehouden met effecten door inductieve

gevolgen.

beïnvloeding. Afhankelijk van het te kiezen tracé van de

(zoals afsluiter stations) geldt bijvoorbeeld dat deze altijd buiten

hoogspanningslijn kunnen maatregelen nodig zijn om

Kruisen van de buisleidingenstraat

aantasting van de leidingen door wisselstroomcorrosie te

De hoogspanningslijn mag de buisleidingenstraat kruisen mits

voorkomen en de veiligheid voldoende te kunnen borgen.

de draden op extra hoogte worden gespannen en de kruising

Bij maatregelen kan het dan gaan om extra aarding van

niet in de buurt komt van specifieke objecten zoals

buisleidingen en optimalisatie van de te bouwen hoogspan

afblaasinstallaties en locaties voor fakkels.

ningslijn. Omdat gekozen is voor bundeling met de
buisleidingenstraat wordt rekening gehouden met omvangrijke

In grote delen van het tracé tussen Rilland en Geertruidenberg bundelt de
nieuw te bouwen hoogspanningslijn Zuid-West 380 kV Oost met de
buisleidingenstraat van LSNed. Een dergelijke bundeling staat echter op
gespannen voet met de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 die stelt dat
bundeling alleen mag als het niet anders kan. Dit vanwege risico’s die kunnen
leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering van de buisleidingen en de
hoogspanningsverbinding. Om ervoor te zorgen dat risico’s beheersbaar blijven
heeft TenneT samen met de beheerder van de buisleidingenstraat (LSNed) een
inventarisatie gemaakt van eisen waaraan bundeling moet voldoen.

Vrije strook tussen bovengrondse delen
hoogspanningsverbinding en de
buisleidingenstraat

maatregelen in overleg met leidingeigenaren.

In verband met veiligheid voor de omgeving hanteert LSNed

Ter hoogte van Woensdrecht wordt de hoogspannings

aan weerszijden van de buisleidingenstraat een vrije strook van

verbinding verkabeld (ondergronds aangelegd). Er is een

55 meter gerekend vanaf de rand van het beheersgebied. Een

variant uitgewerkt waarbij de kabels in de buisleidingstraat

hoogspanningslijn is voor veel brandbare stoffen een mogelijke

worden gelegd. Ook hiervoor gelden eisen die bedoeld zijn om

ontsteekbron waardoor de kans op brand in geval van lekkages

de al aanwezige leidingen en objecten te ontzien en voldoende

door de aanwezigheid van de hoogspanningslijn toeneemt.

ruimte te laten voor onderhoud en aanleg van toekomstige

Hiermee moet bij het beoordelen van risico’s van buisleidingen

leidingen. De kabels worden in een robuuste afscherming

rekening worden gehouden. Een praktische en effectieve

gelegd waardoor de benodigde ruimte kan worden beperkt en

maatregel is het aanhouden van voldoende afstand tussen

de betrouwbaarheid van de verbinding en veiligheid voor de

buisleiding en hoogspanningslijn.

omgeving voldoende zijn geborgd.

Ondergrondse aanleg in de buisleidingenstraat

In uitzonderingssituaties kan hiervan worden afgeweken mits
aanvullende onderzoeken aantonen dat hierdoor geen extra
knelpunten ontstaan. TenneT voldoet aan deze eis van LSNed
door met alle bovengrondse delen van de hoogspanningslijn
buiten deze strookbreedte te blijven. Met deze strook kan
LSNed ook in de toekomst de mogelijkheden van de
buisleidingenstraat voor aanleg van leidingen voldoende
blijven benutten.
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Proces van TenneT
voor het beheersen van
de elektromagnetische
beïnvloeding
Eén van de aspecten voor de haalbaarheid van een hoogspanningsverbinding
is de elektromagnetische beïnvloeding van de omgeving waardoor het
functioneren van apparatuur en installaties kan worden gestoord en/of
onveilige situaties kunnen ontstaan. Deze afweging gebeurt voor alle
mogelijk relevante beïnvloedingsvormen.

Met extreme uitgangspunten worden de locaties in het tracé

Het proces waarmee TenneT de elektromagnetische

gecontroleerd voor verschillende vormen van beïnvloeding met

beïnvloedingbehandelt hangt af van de ontwerpfase.

Technisch ontwerp hoogspanningsverbinding
Het ontwerp van de hoogspanningsverbinding wordt gemaakt

Uitkomst haalbaarheidsstudie tracé-varianten
380 kV Rilland-Tilburg

nadat het tracé is vastgesteld en bevat onder meer een nadere

De uitkomst van de EMC-haalbaarheidsstudie voor de

analyse van de elektromagnetische beïnvloeding van alle

verbinding Rilland-Tilburg is dat alle tracé-varianten haalbaar

locaties waar deze niet verwaarloosbaar is. In die analyse

zijn. Voor het tracé ontwerp volgen, op basis van de extreme

wordt niet meer met extreme uitgangspunten gewerkt maar

uitgangspunten, 44 locaties waarvoor een nadere EMC

met de specifieke gegevens van de hoogspanningsverbinding

beschouwing moet worden uitgevoerd in de volgende fase.

op de betreffende locaties waar de elektromagnetische

Hiermee wordt de beïnvloeding exact bepaald en wordt

beïnvloeding niet verwaarloosbaar is. De specifieke gegevens

vastgesteld of en zo ja welke maatregelen genomen moeten

van de betreffende installaties worden met inventarisaties van

worden. De maatregelen (aard en kosten) worden in

systemen, kabels, leidingen en andere onderdelen opgehaald.

afstemming met de eigenaar definitief vastgesteld. De kosten

Door het werken met specifieke gegevens per locatie, in plaats

van deze onderzoeken en de eventueel te nemen maatregelen

van met extreme gegevens, ontstaat een nauwkeuriger beeld

zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Dat is in dit geval

van of de beïnvloeding verwaarloosbaar is, of niet. De

TenneT.

overgebleven locaties worden per eigenaar in detail
beschouwd en gerapporteerd. Deze eigenaren worden door
TenneT geïnformeerd en met hen wordt overlegd over te
nemen maatregelen en nader te maken afspraken.

een classificatie tussen verwaarloosbaar, beheersbaar en niet
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meer beheersbaar. Een beïnvloeding is verwaarloosbaar zolang

Tracé ontwerp

maatregelen aan apparatuur en installaties niet nodig zijn omdat

In het tracé ontwerp worden binnen het gebied waarbinnen

met de lichtste immuniteitseis die volgens normering gesteld

elektromagnetische beïnvloeding niet mag worden

kan zijn, apparatuur storingsvrij kan functioneren in het

verwaarloosd met luchtfoto’s de mogelijke locaties met

elektromagnetische milieu, rekening houdend met de emissie

apparatuur bepaald. Dit zijn bijvoorbeeld locaties van

van de hoogspanningsverbinding. De beïnvloeding is

woningen en bedrijven. Met een berekening wordt bepaald in

beheersbaar zolang de emissie van de hoogspanningsverbinding

hoeverre de beïnvloeding beheersbaar is. Het tracé ontwerp is

niet leidt tot overschrijding van de zwaarste immuniteitseisen,

ten aanzien van elektromagnetische beïnvloeding haalbaar

bijvoorbeeld de immuniteitseisen voor industriële apparatuur.

zolang de beïnvloeding op deze locaties beheersbaar is. De

Op beheersbare locaties kan worden volstaan met aanpassingen

niet beheersbare locaties worden in beeld gebracht en wegen

aan de installatie. Maar als het verkrijgen van elektromag

mee in de beoordeling van de haalbaarheid van het tracé

netische compatibiliteit niet meer beheersbaar is, zijn andere

ontwerp. Deze beoordeling wordt gerapporteerd en

maatregelen nodig zoals verplaatsing van apparatuur.

toegevoegd aan het tracé ontwerp.

Proces van TenneT voor het beheersen van de elektromagnetische beïnvloeding

Proces van TenneT voor het beheersen van de elektromagnetische beïnvloeding
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Welke vragen
krijgen we…

Bouwen op de hartlijn van de
150 kV-hoogspanningslijn

kunnen er soms een aantal jaar staan. Voor zo’n tijdelijke

Op veel plaatsen wordt de 150 kV-hoogspanningsverbinding

of worden gemaakt. Dit heeft - net als de varianten van de

gecombineerd met de nieuwe 380 kV-hoogspannings

nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding - effecten op de

verbinding. Dat betekent dat de bestaande 150 kV-hoogspan

omgeving, techniek en kosten. Deze worden in beeld gebracht.

hoogspanningsverbinding moet er in het landschap ruimte zijn

ningsverbinding wordt verwijderd en in de nieuwe masten van

In de gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd met
betrokken gemeenten, deelnemers in de werkateliers en andere partijen
spelen vanzelfsprekend veel lokale onderwerpen een belangrijke rol.
We voeren ook gesprekken over de technische (on)mogelijkheden om
de verbinding te traceren en de effecten daarvan. Dit komt ook aan de
orde tijdens de werkateliers. Hieronder beschrijven we een aantal
onderwerpen waar we veel vragen over krijgen.

de 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt gehangen. Op

Rechtstanden en knikken in het tracé

sommige locaties speelt de vraag of het tracé van de nieuwe

We proberen het tracé zo te ontwerpen dat er lange rechte

hoogspanningsverbinding op of heel dicht bij het tracé van de te

stukken, ofwel rechtstanden ontstaan, maar knikken in het

verwijderen 150 kV-hoogspanningsverbinding geplaatst kan

tracé zijn natuurlijk niet te voorkomen. Als we bundelen met

worden. Dit kan leiden tot een betere ligging van de nieuwe

een bestaande hoogspanningsverbindingen knikt de nieuwe

hoogspanningsverbinding. Dit leidt onder andere tot

hoogspanningsverbinding met de bestaande mee. Op andere

complicaties bij de bouw van de nieuwe 380 kV-hoogspan

plaatsen kunnen ook knikken in de lijn voorkomen,

ningsverbinding. Dat komt omdat de 150 kV-hoogspannings

bijvoorbeeld als we iets willen ontwijken, zoals een pand of

verbinding in bedrijf moet blijven. Er moet daarom een veilige

een windturbine. In de werkateliers is vaak gesproken over

werkafstand worden aangehouden tussen de 150 kV-hoogspan

wijzigingen in het tracé die soms meer maar soms ook minder

ningsverbinding en de te bouwen 380 kV-hoogspannings

knikken tot gevolg hebben.

verbinding. Een oplossing hiervoor is het tijdelijk verleggen van
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de 150 kV-hoogspanningsverbinding, zodat er een grotere

Knikken hebben lokale effecten. Door de knik kan het tracé

afstand tot de bouwactiviteit is. De tijdelijke hoogspan

voor de een verder weg komen te staan, maar voor de ander

ningsverbinding bestaat uit tijdelijke masten die met tuien

juist dichterbij. Bij een knik, hoe klein dan ook, is altijd een

worden gespannen. De tijdelijke hoogspanningsverbindingen

hoekmast noodzakelijk. Deze is dikker dan een ‘gewone’ mast

Welke vragen krijgen we…
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en de afspanning van de geleiders valt meer op. Knikken

weliswaar zeer klein, maar het gevolg zou groot zijn. Dit

hebben ook effect op grotere afstand. Een knik betekent een

risico voorkom je door de twee hoogspanningsverbindingen

richtingsverandering van het tracé en maakt vaak een stuk

op voldoende afstand van elkaar te plaatsen. Deze afstand

verder op ook een of meer knikken noodzakelijk. Een knik,

wordt de valafstand genoemd en wordt per locatie bepaald.

Bekijk op:

www.youtu.be/5brWZwlZ2bk
een korte uitleg van
de technische begrippen

dus een richtingsverandering en zeker meer knikken op korte
afstand van elkaar, geeft vaak op grote afstand in het

Windturbines

landschap een rommelig beeld.

In het kader van de energietransitie is er een opgave voor
windenergie en worden er nieuwe windturbines gebouwd.

Afstand tot andere infrastructuur

Sommige windturbines staan, of komen dicht bij de nieuwe

Bij het ontwerp van het tracé van de nieuwe

hoogspanningsverbinding. Ook hier speelt de veiligheid een

hoogspanningsverbinding is het streven te bundelen met

rol. Er moet voldoende afstand gehouden worden tussen de

andere grote infrastructuur, zoals hoogspanningslijnen,

windmolens en de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding.

wegen, of de buisleidingenstraat. Er moet dan wel onderzocht

Om het risico te beperken dat de nieuwe hoogspannings

worden op welke afstand er gebundeld kan worden. Een

verbinding mogelijk beschadigd raakt door de windturbines,

belangrijk onderwerp hierbij is veiligheid. Bij het bundelen

houden we rekening met een afstand die afhankelijk is van de

van de nieuwe hoogspanningsverbinding met een andere

hoogte van de windmolen (inclusief de rotorbladen).

wordt gekeken hoe dicht de nieuwe hoogspanningsverbinding

Het riscico bestaat dat er een rotorblad afbreekt. Ook daar

bij de bestaande hoogspanningsverbinding gebouwd kan

houden we rekening mee. En we houden rekening met

worden. Hierbij wordt het risico bekeken dat één van de twee

effecten van de nieuwe hoogspanningsverbinding op de

hoogspanningsverbindingen mogelijk beschadigd raakt als de

windturbines.

andere hoogspanningsverbinding omvalt. De kans hierop is

Magneetvelden en gezondheid

gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor beleid en

het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla.

regelgeving op het gebied van magneetvelden. In Nederland

Als deze situaties toch ontstaan is er sprake van gevoelige

wordt voor de bescherming van de bevolking een

bestemmingen. Door de hoge bebouwingsdichtheid in

referentieniveau van 100 microtesla gehanteerd. Dit

Nederland is het vrijwel onmogelijk om een nieuwe

referentieniveau is door de Europese Unie vastgelegd.

hoogspanningsverbinding zo in te passen dat er geen

Dit niveau wordt in Nederland nergens op voor het publiek

gevoelige bestemmingen ontstaan. Als er gevoelige

toegankelijke plaatsen door bovengrondse hoogspannings

bestemmingen ontstaan, hanteert TenneT het beleid om

lijnen overschreden.

deze gevoelige bestemmingen een aanbod tot uitkoop te
doen.

Het Nederlandse voorzorgsbeleid voor nieuwe situaties gaat
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een stap verder. Voor nieuwe situaties adviseert de

Dit voorzorgsbeleid is mede gebaseerd op een advies van de

rijksoverheid aan gemeenten, provincies en beheerders van

Gezondheidsraad uit 2000. De Gezondheidsraad heeft dit

hoogspanningsnetten om bij bovengrondse hoogspannings

advies dit jaar geactualiseerd. De Gezondheidsraad ziet geen

lijnen uit voorzorg zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen

aanleiding dit voorzorgsbeleid voor nieuwe bovengrondse

langdurig verblijven in een magnetische veldsterkte die

hoogspanningslijnen te heroverwegen. Naar aanleiding

jaargemiddeld hoger is dan 0,4 microtesla. Dit beleid is leidend

hiervan handhaaft de rijksoverheid het voorzorgbeleid voor

voor TenneT. Concreet is het advies om geen woningen,

bovengrondse hoogspanningslijnen. Verder geeft de

scholen, crèches en kinderdagverblijven te bouwen in de

Gezondheidsraad in overweging om het voorzorgbeleid voor

nabijheid van een bestaande hoogspanningslijn en om bij het

bovengrondse hoogspanningslijnen te verbreden naar andere

inpassen van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn zo

bronnen in het elektriciteitsdistributiesysteem. Het kabinet

veel als redelijkerwijs mogelijk te vermijden dat er nieuwe

gaat de mogelijkheden onderzoeken om daaraan uitwerking te

situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het

geven.

Welke vragen krijgen we…
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Zuid-West 380 kV Oost
wordt uitgevoerd met
wintrackmasten

Wintrack tenzij….
Zoals aangegeven heeft TenneT als hoofdontwerp voor

Wintrackmast goede oplossing voor smalle
passages én onderhoudsvriendelijk

de wintrackmast gekozen. Alle nieuwe 380 kV-

Een andere reden die vanuit AC Halderberge is

hoogspanningsverbindingen worden hierin uitgevoerd,

aangevoerd om vakwerkmasten toe te passen, is dat met

wat in heel Nederland een herkenbaar beeld oplevert.

het uitvoeren van de nieuwe hoogspanningsverbinding
met vakwerkmasten strakker gebundeld kan worden en

Om het effect te bestuderen op een landschappelijk

dat daardoor bepaalde varianten haalbaar zijn. In de

betere inpassing is bij bundeling toch gekeken naar het

afgelopen fase waarin het voorgenomen tracé verder is

toepassen van vakwerkmasten. Daarbij is de gedachte dat

uitgewerkt, is gebleken dat de tracévarianten die strakker

de uitvoering van de nieuwe hoogspanningsverbinding in

bundelen met wintrackmasten kunnen worden

vakwerkmasten tot een betere landschappelijke inpassing

uitgevoerd. De wintrackmast bi-pole biedt een goede

en een rustiger beeld leidt. Iedere

oplossing bij smalle passsages. Een ander belangrijk

hoogspanningsverbinding is anders wat betreft technische

voordeel van de bi-pole-mast is het beperkte onderhoud.

eigenschappen. De nieuwe hoogspanningsverbinding

De masten hebben een eenvoudige gladde structuur en

bundelt met twee bestaande hoogspanningsverbindingen

zijn hierdoor nagenoeg onderhoudsvrij. Kortom; afwijken

met verschillende verschijningsvormen. Om aan de eisen

van wintrackmasten, en op sommige locaties

te voldoen, zou voor het nieuwe tracé een nieuw

vakwerkmasten gebruiken, biedt geen optimaler

mastontwerp moeten komen die per definitie ook weer

ruimtegebruik, natuurbehoud of minder hinder voor

afwijkend is van de bestaande vakwerkmasten.

agrarische landbewerking.

De gehele nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West
380 kV wordt vanaf Borssele in principe met
wintrackmasten uitgevoerd, waar Zuid-West 380 kV Oost
in Rilland op aansluit. Ook zijn er tracédelen waar de
hoogspanningsverbinding op zichzelf door het landschap
loopt. Verschillende redenen om voor de gehele
verbinding te kiezen voor één masttype: wintrackmast.

Voor de nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Rilland
en Tilburg wordt de wintrackmast als hoofdontwerp gebruikt, net als bij
andere nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen.
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Startnotitie markeert ruimtelijk spoor
In gesprek met de omgeving werd vaak verwezen naar de
Startnotitie m.e.r. uit 2009. In die Startnotitie is
aangegeven dat het bij bundeling van bestaande
hoogspanningsverbindingen “vooralsnog” voor de hand

Zekerheid voor bewoners belangrijk

ligt gebruik te maken van vakwerkmasten om aan te

Naast de beschreven technische argumenten zou een

sluiten bij de huidige structuur. De Startnotitie m.e.r. is

keuze voor een nieuw te ontwikkelen vakwerkmast in de

Het is aan TenneT als initiatiefnemer om een voorstel te

In het afgelopen jaar zijn (onder andere door actiecomité

geen besluit. In een startnotitie worden nog geen keuzes

fase waarin het project zich nu bevindt tot vertraging

doen voor een goede ruimtelijke inpassing en het masttype.

Halderberge) vragen gesteld over de keuze van de

gemaakt en worden opties open gehouden. Dat past bij

leiden. Niet alleen omdat deze masten nog moeten

Dit voorstel wordt beoordeeld door het ministerie van

wintrackmast en waarom bij bundeling geen vakwerkmast

het karakter van de startnotitie. De startnotitie m.e.r. uit

worden ontworpen en uitgewerkt, maar ook omdat ze

Economische zaken en Klimaat en het ministerie van

kan worden toegepast. Dit met name omdat het voorgenomen

2009 markeert het begin van de m.e.r.-procedure voor

met de omgeving afgestemd zouden moeten worden.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij het vaststellen

tracétussen Halderberge en Tilburg parallel loopt (bundeling)

het planologische proces, niet meer en niet minder.

Onzekerheid en vertraging in deze eindfase van de

van het inpassingsplan. In 2010 heeft het College van

aan de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. Deze

Uiteindelijk is de keuze gemaakt om voor de gehele

planologische procedure is voor het project en de

Rijksadviseurs bepleit de wintrackmast consequent voor alle

bestaande hoogspanningsverbinding is uitgevoerd met een

hoogspanningsverbinding van Zuid-West 380 kV één

omgeving niet wenselijk. Veel inwoners geven aan uit te

nieuwe verbindingen in te voeren. Deze keuze is ook van

Donaumast (vakwerkmast red.). Op de volgende pagina volgt

masttype als hoofdontwerp toe te passen en ook niet bij

kijken naar de afronding van deze fase, zodat ze weten

toepassing op het traject Zuid-West 380 kV Oost.

een toelichting op bovenstaande vragen.

bundeling hiervan af te wijken.

waar zij aan toe zijn.

Zuid-West 380 kV Oost wordt uitgevoerd met wintrackmasten

Zuid-West 380 kV Oost wordt uitgevoerd met wintrackmasten
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Het tracé van het voorgenomen tracé in het deelgebied Rilland-Markiezaat
loopt vanaf het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation Rilland naar het oosten.
Daarna kruist deze het Spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaal en loopt dan
langs de A58 in de richting van Knooppunt Markiezaat. Daar komt een
opstijgpunt; vanaf dat punt komt de nieuwe verbinding op de Brabantse Wal
ondergronds te liggen.

!!
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Bij de uitwerking van het VKA is de kruising van het

aan de eisen Door bij de uitwerking uit te gaan van een beperkte

Spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaal onderzocht. Om de

hoek komt de verbinding na de kanaalkruising noordelijker te

scheepvaart niet te hinderen moeten er aan weerszijden van

liggen. Hierdoor is geen complexe mast nodig en kan het tracé

het Schelde-Rijnkanaal extra hoge masten geplaatst worden.

op grotere afstand van de woningen in Völckerdorp komen te

Vanwege de hoogte worden deze uitgevoerd als

staan. Een tracé op grotere afstand van Völckerdorp was ook

vakwerkmasten. De hoek waarmee de verbinding de vaarweg

een verzoek vanuit de bewoners.

!!
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Schelde-Rijnkanaal

8
/A
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Opstijgpunt

Variant Donkerblauw;
Variant Geel;

vaarwegen. Bij een haakse kruising is een complexe

Variant Bruin.

verhoogde hoekmast nodig om voldoende afstand tussen het
bleek een kruising onder een beperkte hoek ook te voldoen

Rilland-Markiezaat
Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

Beheergrens LSNed

Waterkeringszones

Variant 2 - VKA
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!!
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Solo 380kV bovengronds

C
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Dit is uitgewerkt in drie varianten:

aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt voor het kruisen van

tracé en windturbines aan te kunnen houden. In de uitwerking
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Het tracé van het voorgenomen tracé is niet verder uitgewerkt.
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Het tracé van variant Donkerblauw loopt vanaf het

De verbinding komt op een afstand van ongeveer 80 meter ten

380 kV-hoogspanningsstation in Rilland in noordoostelijke
!!

noorden van de huidige 150 kV-verbinding te staan en op een

richting en kruist het Spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaal met

afstand van circa 165 meter van Völckerdorp. De 150 kV-

een schuine hoek. In verband met de doorvaarthoogte voor de

verbinding wordt na de realisatie van de 380 kV-verbinding

!

!

!
scheepvaart wordt de kruising
met verhoogde masten
!

verwijderd en gecombineerd met de 380 kV-verbinding.

uitgevoerd. Vanwege de benodigde hoogte worden deze in

Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van inwoners

vakwerk uitgevoerd. Het tracé loopt dan in noordoostelijke

van Völckerdorp om de verbinding op ruime afstand van het

richting, kruist de huidige 150 kV-verbinding en maakt dan een

dorp te plaatsen.

flauwe knik. Doordat de nieuwe verbinding de 150 kV-
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Uitwerkingsgebied 1: Rilland-Markiezaat

verbinding kruist ter plaatse van een verhoogde mast, is een

Ten zuidwesten van het knooppunt Markiezaat maakt het

complexe tijdelijke verbinding nodig (kabeltracé onder het

tracé een knik in zuidoostelijke richting en kruist de huidige

kanaal door naar het 150 kV-station). Vanaf dat punt loopt de

150 kV-verbinding opnieuw. Ten zuidoosten van het knooppunt

verbinding parallel aan de A58. De verbinding loopt over een

Markiezaat is!!het opstijgpunt voorzien vanwaar de verbinding

parkeerplaats en vlak langs een zendmast.

over enkele kilometers ondergronds komt te liggen.

Uitwerkingsgebied 1: Rilland-Markiezaat
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Omdat variant Donkerblauw een technisch complexe kruising

De verbinding komt op een afstand van ongeveer 50 meter ten

Zowel het tracé van variant Donkerblauw als van variant Geel

Het tracé van variant Bruin loopt vanaf station Rilland naar het

met de 150 kV-verbinding heeft, is variant Geel ontwikkeld.
Het
!!

noorden van de huidige 150 kV-verbinding en een afstand van

hebben twee duidelijke knikken. Daarnaast heeft variant!!

oosten en kruist het Spuikanaal en het Schelde-Rijn kanaal met

tracé van variant Geel lijkt op het tracé van variant

circa 130 meter van Völckerdorp te liggen. Hiermee ligt variant

Donkerblauw een complexe tijdelijke verbinding tot gevolg en

een iets flauwere hoek dan de andere varianten. Het tracé loopt

Donkerblauw, maar kruist de 150 kV-verbinding oostelijker

Geel weliswaar dichterbij Völckerdorp dan variant

leidt variant Geel tot een beperkte extra afstand tot

in de richting van de parkeerplaats langs de A58. Vlak hiervoor

!

!

!

!

!
(niet ter hoogte van de verhoogde
mast). Er is wel een tijdelijke
!

Donkerblauw, maar wel op grotere afstand dan aanvankelijk

!
Völckerdorp. Daarom is variant
Bruin ontwikkeld. Variant Bruin
!

knikt het tracé in oostelijke richting. Vanaf hier gaat de

verbinding nodig, maar deze is veel minder complex. Om de

was voorzien. Ten zuidwesten van het knooppunt Markiezaat

heeft één knik in het tracé, kruist de 150 kV-verbinding op een

verbinding in één rechtstand net ten zuiden langs de

passage over de parkeerplaats en de daarop aanwezige

maakt het tracé een knik in zuidoostelijke richting en kruist de

andere locatie, houdt meer afstand tot de zendmast en staat op

parkeerplaats naar het opstijgpunt aan de zuidoostzijde van het

zendmast te voorkomen en de effecten op de beplanting te

huidige 150 kV-verbinding opnieuw. Ten zuidoosten van het

grotere afstand van Völckerdorp (circa 170 meter).

knooppunt Markiezaat vanwaar de verbinding over enkele

minimaliseren, bundelt het tracé van variant Geel op grotere

knooppunt Markiezaat is het opstijgpunt voorzien vanwaar de

afstand met de A58.

verbinding over enkele kilometers ondergronds komt te liggen.

kilometers ondergronds komt te liggen.
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!
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Effectbeschrijving
Hieronder worden de effecten van de varianten Donkerblauw,
Geel en Bruin beschreven.

Leefomgevingskwaliteit
(gevoelige bestemmingen)

Natuur

(Net)techniek

€

Investeringskosten

De varianten verschillen nauwelijks op het gebied van

De kosten van de varianten Geel en Bruin zijn niet

leveringszekerheid. De kruisingen met het Schelde-

significant onderscheidend. Variant Donkerblauw is

Rijnkanaal en het knooppunt Markiezaat zijn

significant duurder, aangezien de aanleg van deze variant

gelijkwaardig, net als de keuze voor de 150 kV- en

complexer is en de zendmast verplaatst moet worden.

380/150 kV-opstijgpunten. Het negatieve effect door de
Geen van de varianten leiden tot gevoelige

Er liggen geen varianten in een Natura 2000-gebied of

nabijheid van de parkeerplaats langs de A58 in variant

bestemmingen. De varianten zijn op het gebied van

een NNN-gebied. Nabij de varianten ligt het Natura

Donkerblauw is verwaarloosbaar. Het effect van de

leefomgevingskwaliteit daarom niet onderscheidend.

2000-gebied Markiezaat. Geen van de varianten heeft

windturbines is voor alle varianten toelaatbaar. De tracés

een groter of een kleiner effect op dit gebied. De

hebben verder geen beperkende effecten voor de

varianten verschillen daarmee niet in hun externe

leveringszekerheid.

werking op dit gebied. Er zijn op basis van bureaustudies

Landschap

geen beschermde vogels, vleermuizen en zoogdieren

Variant Donkerblauw is technisch complexer om aan te

aangetroffen nabij dit tracédeel. De effecten van de

leggen dan beide andere varianten. Deze variant kruist

varianten op natuur zijn daarom niet onderscheidend.

de 150 kV-hoogspanningsverbinding ter plaatse van een
verhoogde mast. Omdat deze mast niet verplaatst kan

Variant Donkerblauw knikt vanaf de mast direct ten

worden is een boring van de 150 kV-verbinding

westen van station Rilland het Schelde-Rijnkanaal in één

noodzakelijk. Hierdoor zijn er extra eisen voor het vrij

rechtstand naar de A58 en bundelt daarmee over
redelijke lengte. Aan de oostzijde maakt het tracé een

Archeologie

knik naar het opstijgpunt. Het is een gestrekt tracé dat

schakelen van 150 kV circuits, komen veiligheidsvragen
op en kunnen bouwbelemmeringen ontstaan. Dit is niet
aan de orde bij de varianten Geel en Bruin.

een rustig beeld oplevert. De knik naar het opstijgpunt is
scherp en is een forse afwijking van het verder gestrekte

De tracés van de varianten verschillen beperkt. Zij lopen

Het beheer en onderhoud van de varianten is niet

tracé. De kwaliteit van het tracé van variant Geel is

door een gebied met een afwisselende middelhoge en

onderscheidend. Het beheer en onderhoud van de

nagenoeg gelijk aan dat van variant Donkerblauw.

hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit leidt niet

varianten is gelijkwaardig aan reguliere

Variant Bruin is een eenvoudig tracé dat met slechts één

tot onderscheidende effecten.

hoogspanningslijnen met Wintrack masten (en de twee

knik en twee lange rechtstanden Völckerdorp op enige

verhoogde vakwerkmasten bij de kruising van het

afstand passeert. Variant Bruin scoort significant beter

Schelde-Rijnkanaal). De varianten verschillen niet ten

dan beide andere varianten.

aanzien van bereikbaarheid, levensduur en

In de omgeving zijn geen landschappelijk belangrijke

Bodem en Water

betrouwbaarheid en het onderscheid ten aanzien van
veiligheid is verwaarloosbaar.

structuren en objecten aanwezig. Er zijn daarom geen
effecten op de samenhang van specifieke structuren en

42

De raakvlakken van de varianten op objecten van derden,

objecten met hun omgeving. Variant Donkerblauw

De tracés van de varianten verschillen beperkt. De

zoals Rijkswaterstaat, ProRail, eigenaren van

beschadigt de beplanting die aanwezig is op de

varianten lopen door gebieden die niet verdacht zijn op

buisleidingen, zijn bijna gelijk. Variant Donkerblauw

parkeerplaats. Deze schade zal gecompenseerd moeten

bodemverontreiniging. De varianten Donkerblauw en

vergt de nodige aanpassingen: er moet een zendmast

worden.

Bruin raken een perceel dat in het verleden onderzocht

voor mobiele telefonie worden verplaatst en er zijn

en gesaneerd is. Dit leidt echter niet tot een

maatregelen nodig aan lichtmasten. Deze variant scoort

onderscheidend effect.

hierdoor minder dan de andere varianten.
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Omgevingsproces

Vergelijking effecten varianten Rilland-Markiezaat

Er hebben twee werkateliers met de belanghebbenden

en meer afstand tot de aanwezige windturbines. Er zijn in de

plaatsgevonden en meerdere bilaterale overleggen waarin het

werkateliers drie realistische varianten ontwikkeld die alle drie

Voorkeursalternatief met betrokkenen in dit gebied is

voldoen aan de opgave maar verschillen in de effecten.

uitgewerkt. De opgave was om de kruising met het ScheldeRijnkanaal te optimaliseren en de afstand tot Völckerdorp te

In de effectenanalyse scoort variant Bruin het meest positief.

vergroten.

De analyse is besproken in de werkateliers en werd

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergegeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze
grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd;
negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor het omgevingsproces is
de eindconclusie opgenomen.

Völckerdorp en het minimaliseren van het aantal knikken.

met een beperkte hoek ontstaat meer afstand tot Völckerdorp

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

Variant
Bruin

oplossing voor de opgave: door een geoptimaliseerde kruising

Variant
Geel

uitgesproken voor variant Bruin, vanwege de afstand tot

Variant
Donkerblauw

onderschreven door de deelnemers. Er is een voorkeur
Bij de nadere uitwerking bleek er samenhang te zijn in de

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen
Landschap
Kwaliteit tracé
Structuren en elementen
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant
Effect op leefgebieden met bijzondere waarden
Archeologie
Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden
Bodem en Water
Aardkundige waarden
Nettechniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken objecten derden
Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
In het werkatelier ging de voorkeur uit naar variant Bruin. Deze variant houdt meer afstand tot
Völckerdorp. Ook het positieve landschappelijke effect werd onderschreven. De varianten zijn
vergelijkbaar in de afstand die zij tot de windturbines aanhouden.
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In het uitwerkingsproces zijn varianten afgevallen die om verschillende
redenen niet realistisch bleken te zijn. In dit uitwerkingsgebied is dat de
variant Lichtblauw.
!

!
!

In het eerste werkatelier is gevraagd een variant uit te werken

deze niet voldoet aan het beleid van de gemeente en

ten noorden van de A58. Dit is variant Lichtblauw. In het

Rijkswaterstaat. Er is gezamenlijk geconcludeerd dat deze

werkatelier zijn de effecten hiervan besproken. Het gesprek

variant om die reden niet realistisch is. Deze variant is daarom

richtte zich op de duidelijke knikken in het tracé en de

niet opgenomen in de effectbeschrijving en de effect

kruisingen met de A58 en het spoor. Hoewel variant Lichtblauw

vergelijking en wordt niet meegenomen in het verdere

op de grootste afstand van Völckerdorp ligt en door de

besluitvormingsproces.

bewoners als wenselijke variant werd gezien, is vastgesteld dat
!
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Variant Groen

Uitwerkingsgebied 2

Brabantse Wal

Bij variant Groen ligt de nieuwe verbinding in de
buisleidingenstraat. Dit is een strook grond die

Opstijgpunt

gereserveerd is om kabels en leidingen in te leggen. De
kabels worden naast elkaar gelegd in een gegraven sleuf.
De sleuf wordt daarna weer dicht gemaakt. Doordat de

Bij de uitwerking van het voorgenomen tracé is de ligging van

Aan de noordoostzijde van het tracé - nabij Heimolen - zijn drie

het kabeltracé verder onderzocht. Het voorgenomen tracé

mogelijke locaties voor het opstijgpunt in beeld gebracht. Twee

was op hoofdlijnen getraceerd. Bij de uitwerking bleek de

locaties zijn gekoppeld aan een variant aan de westzijde van de

ligging van het tracé niet overal optimaal te zijn: het maakte

buisleidingenstraat in het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom.

veel kruisingen met het spoor, er was weinig ruimte tussen

Een van deze locaties ligt direct ten oosten van de A58 ter

woningen en de buisleidingenstraat en lag ongunstig ten

hoogte van de kruising met de buisleidingenstraat (locatie 1).

opzichte van het knooppunt Markiezaat. Daarom zijn er twee

Deze locatie is gekozen vanwege de bundeling met

beter ingepaste varianten ontwikkeld: één ten westen van de

infrastructuur van vergelijkbaar schaalniveau. Hiermee staat het

buisleidingenstraat (variant Blauw, dit is een uitwerking van

opstijgpunt echter ook in een beekdal met een visuele

het tracé van het voorgenomen tracé en één in de

samenhang tussen de Brabantse Wal en de Oosterschelde. Deze

buisleidingenstraat (variant Groen).

samenhang is uniek in Nederland. In de uitwerking is daarom
een tweede locatie voor het opstijgpunt onderzocht. Deze ligt

De locatie van het opstijgpunt aan de zuidwestzijde van het

ter hoogte van de Huijbergsebaan (locatie 2). Het opstijgpunt

tracé - bij het knooppunt Markiezaat kan niet los gezien

staat dan niet in de zichtlijn naar de Oosterschelde. De derde

worden van het bovengrondse tracédeel Rilland-Markiezaat.

locatie voor het opstijgpunt is gekoppeld aan een variant die in

Bij een ligging in de buisleidingenstraat staat het opstijgpunt

het uitwerkingsgebied Bergen Op Zoom aan de oostzijde van

ten zuidoosten van het knooppunt Markiezaat (locatie 2).

de buisleidingenstraat ligt. Deze locatie (locatie 3) ligt ook ter

Wanneer het kabeltracé ten westen van de buisleidingenstraat

hoogte van de Huijbergsebaan, maar dan aan de oostzijde van

ligt, staat het opstijgpunt ten zuidwesten van het knooppunt

de buisleidingenstraat.

Markiezaat (locatie 1).
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strook helemaal voorbereid is op kabels en leidingen zijn er
geen boringen nodig. Bij de ligging in de buisleidingen
straat wordt bij het zuidwestelijke opstijgpunt uitgegaan
van een opstijgpunt ten zuidoosten van knooppunt
Markiezaat (opstijgpunt 2). Aan de noordoostzijde van het

Station Woensdrecht

tracé zijn drie locaties voor het opstijgpunt onderzocht
(opstijgpunten1, 2 en 3).
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Het tracé over de Brabantse Wal loopt van het opstijgpunt bij het knooppunt
Markiezaat over de Brabantse Wal naar Heimolen, ten zuiden van Bergen op
Zoom. Op de Brabantse Wal is een Natura 2000-gebied aanwezig. Het
voorgenomen tracé ligt bij Woensdrecht ondergronds. Deze ondergrondse
ligging is gekozen vanuit het oogpunt natuur en landschap. De ondergrondse
ligging levert een verbetering op voor de natuurwaarden (o.a.
draadslachtoffers) en zorgt ervoor dat er geen zichtlijnen worden
onderbroken in het landgoed Mattemburgh richting het Markiezaatsmeer.
Een voordeel bij de ondergrondse aanleg is dat er geen conflict ontstaat met
de vliegfunnel van Vliegbasis Woensdrecht (ter plaatse van de vliegbasis
Woensdrecht gelden hoogtebeperkingen in verband met de aanvliegfunnel).
De aanvliegfunnel is een obstakelvrije ruimte ten behoeve van de
vliegveiligheid) en de krappe ruimte tussen de woningen en de
buisleidingenstraat bij een bovengronds tracé.
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Variant Blauw

Effectbeschrijving

Variant Blauw ligt aan de westzijde van de

Hieronder worden de effecten van de varianten
Groen en Blauw beschreven.

buisleidingenstraat. Het tracé gaat uit van een opstijgpunt

Opstijgpunt

aan de zuidwestzijde van knooppunt Markiezaat (opstijgpunt
1). Het tracé loopt vanaf daar in noordoostelijke richting en
kruist het spoor en de A58 in noordelijke richting. Het tracé
loopt langs de grenzen van het Natura 2000-gebied, langs

Leefomgevingskwaliteit
(gevoelige bestemmingen)

perceelgrenzen en zo min mogelijk in
de buurt van woningen. Daarom maakt het tracé de nodige

Natuur

bochten. Het tracé wordt over een aantal delen geboord om
Station Woensdrecht

Het onderscheidende effect op leefomgeving wordt

Variant Groen ligt in de buisleidingenstraat. De

Aan de noordzijde van het tracé zijn drie locaties voor het

bepaald door de locatie waar de kabel aan de

buisleidingenstraat ligt tussen de Natura 2000-gebieden

opstijgpunt onderzocht. In het werkatelier zijn nadere

noordoostzijde bovengronds komt (opstijgpunt).

Markiezaat en Brabantse Wal in. Het tracé ligt niet in een

suggesties voor de ligging van het tracé van variant Blauw

Voor variant Groen en Blauw zijn voor het

NNB gebied. Nabij het tracé zijn wel diverse

gedaan, die bij een eventuele vaststelling van variant Blauw

noordoostelijke opstijgpunt drie locaties onderzocht.

waarnemingen van algemene landdieren gedaan (haas,

samen met de omgeving verder worden uitgewerkt.

Bij opstijgpunt 1 komt het tracé direct ten oosten van de

egel en muizen). Variant Blauw volgt de rand van het

A58 bovengronds waardoor er ter hoogte van Groot

Natura 2000-gebied Markiezaat. Daar waar de kabel in

Molenbeek vier gevoelige bestemmingen ontstaan. Bij

het Natura 2000-gebied ligt, wordt een boring

opstijgpunten 2 en 3 liggen de verbinding ter hoogte van

toegepast. Nabij het tracé zijn diverse waarnemingen van

Groot Molenbeek ondergronds waardoor er geen

met name reptielen gedaan.

gevoelige bestemmingen zijn.

De locaties van het opstijgpunt aan de noordoostzijde

het Natura 2000-gebied en infrastructuur te passeren.

vallen in het NNB gebied. Opstijgpunt 2 ligt net in het
Natura 2000-gebied. Dit levert een klein effect op.
Doordat er langer verkabeld wordt, wordt het aantal

Landschap

kilometer doorsnijding van het Natura 2000-gebied door
de bovengrondse verbinding verminderd. Hierdoor
scoren de opstijgpunten niet onderscheidend.

Zowel variant Groen als variant Blauw liggen op de
5
/A
A4

Brabantse Wal ondergronds. De landschappelijke

8

effecten van beide varianten zijn niet onderscheidend.
Bij variant Blauw is daar waar landschappelijke effecten

Archeologie

zouden kunnen optreden gekozen voor boringen in
plaats van open ontgraving. Hierdoor heeft dit geen
Knooppunt Markiezaat

A58

A58
Zuid • West

A4

Opstijgpunt

380kV

Brabantse Wal-Kabeltracé
Waterkeringszones

! 0,5 - 1 MW

Alternatief

Variant 7 - VKA

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Combi kabel 380 kV / 150 kV-ondergronds
Solo kabel 380kV ondergronds
D Te verwijderen verbinding

Voor beide tracés geldt dat de archeologische

landschappelijke effecten vanwege een ligging in de

verwachting varieert tussen een lage verwachtings

buisleidingenstraat. Er zijn wel onderscheidende

waarde en een hoge verwachtingswaarde. Hiermee zijn

effecten in de locaties van het opstijgpunt aan de

beide tracés niet onderscheidend. Dit geldt ook voor de

noordoostzijde van het kabeltracé. Opstijgpunt 1 ligt

locaties van beide opstijgpunten.

dominant in het beekdal en verstoort de visuele

Legenda

Windturbines

effect op het landschap. Variant Groen heeft geen

samenhang tussen de Brabantse Wal en de

A
B
C
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Oosterschelde. Opstijgpunt 2 en 3 liggen aan de rand van
het beekdal en zijn minder dominant aanwezig.

Bestaande verbindingen
Bestaande 150 kV verbinding
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Omgevingsproces

Bodem en Water

€

Investeringskosten

De opgave in dit deeltraject was om de ligging van de

In de werkateliers zijn voor het opstijgpunt aan de

ondergrondse kabel te optimaliseren en de plaatsing van de

noordoostzijde locatie 2 (bij de variant aan de westzijde van de

opstijgpunten te optimaliseren. Er hebben twee bijeenkomsten

buisleidingenstraat in het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom)

plaatsgevonden en meerdere bilaterale overleggen waarin het

en 3 (bij de variant aan de oostzijde van de buisleidingenstraat in

Beide kabeltracés kennen verdachte locaties wat betreft

De aanleg van de ondergrondse verbinding van variant

voorgenomen tracé met de direct betrokkenen in dit gebied is

het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom) als meest optimale

de bodemkwaliteit en lopen nabij Bergen op Zoom door

Blauw met diverse boringen is complexer dan de aanleg

uitgewerkt. Specifiek voor de ligging van het opstijgpunt en het

locaties aangemerkt.

een grondwaterbeschermingsgebied. De effecten van de

van variant Groen in de buisleidingenstraat en daardoor

volgende uitwerkingsgebied Bergen op Zoom is een derde

varianten worden op het gebied van bodem en water als

significant duurder. Voor het opstijgpunt aan de

werkatelier georganiseerd.

niet onderscheidend beoordeeld.

noordoostzijde leiden locaties 2 en 3 tot een langer
ondergronds tracé, dit is duurder dan locatie 1.

(Net)techniek

De locatie van het opstijgpunt aan de zuidwestzijde van het
tracé - bij het knooppunt Markiezaat - kan niet los gezien

In de uitwerking bleek dat de twee varianten op alle effecten

worden van het bovengrondse tracédeel Rilland-Markiezaat. Bij

beter scoorden dan het tracé van het voorgenomen tracé,

een ligging in de buisleidingenstraat staat het opstijgpunt ten

vanwege onder andere het voorkomen van een kruising met

zuidoosten van het knooppunt Markiezaat (locatie 2). Wanneer

knooppunt Markiezaat en minder spoorkruisingen. Variant

het kabeltracé ten westen van de buisleidingenstraat ligt, staat

Groen gaat uit van een ligging in de buisleidingenstraat.

het opstijgpunt ten zuidwesten van het knooppunt Markiezaat

Hierdoor zijn de effecten op leefomgeving, natuur en landschap

(locatie 1). Locatie 2 is in overleg met het Waterschap Brabantse

minimaal en scoort deze variant dus positief. Ook scoort variant

Delta verder uitgewerkt. Het Waterschap start op die locatie

De leveringszekerheid van beide varianten is geborgd.

Groen positief op technische effecten. In de werkateliers was er

binnenkort met de aanleg van een nieuwe afvalwater

Variant Blauw vergt vele gestuurde boringen. Bovendien

een gedragen voorkeur voor variant Groen. Variant Blauw is

persleiding. In de uitwerking van het opstijgpunt is rekening

vergt deze variant een extra lange complexe gestuurde

een uitwerking van het tracé van het voorgenomen tracé

gehouden met deze ontwikkeling.

boring, om negatieve effecten op het Natura

waarbij de in eerste instantie ingediende verzoeken zijn

2000-gebied zo veel mogelijk te voorkomen. Voor het

meegenomen. Deze variant ligt aan de westzijde van de

beheren en onderhouden van de hoogspannings

buisleidingenstraat. Uit de bespreking van de variant in de

verbinding geldt dat variant Blauw slechter scoort op

werkateliers bleek dat er vanuit het raakvlak met de omgeving

bereikbaarheid en dat er voor variant Groen rekening

verbeteringen mogelijk zijn. Afgesproken is dat wanneer

gehouden moet worden met besloten ruimtes en

variant Groen alsnog niet haalbaar blijkt te zijn of niet

beperkte ruimte tijdens de werkzaamheden in de sleuf.

vastgesteld wordt, variant Blauw met de omgeving verder

Deze effecten zijn beoordeeld als relatief gering, zodat

wordt uitgewerkt.

beide varianten als niet onderscheidend zijn beoordeeld.
De raakvlakken met objecten van derden zijn niet
onderscheidend.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties
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Vergelijking effecten varianten Brabantse Wal

Variant Groen
Noordoostelijke
opstijgpunt, locatie 1

Variant Groen
Noordoostelijke
opstijgpunt, locatie 1

Variant Groen
Noordoostelijke
opstijgpunt, locatie 3

Variant Blauw
Noordoostelijke
opstijgpunt, locatie 1

Variant Blauw
Noordoostelijke
opstijgpunt, locatie 2

Variant Blauw
Noordoostelijke
opstijgpunt, locatie 3

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergegeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs
gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten
zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige
bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de eindconclusie
opgenomen. De effecten van de locaties voor het zuidwestelijk opstijgpunt zijn
meegenomen in de beoordeling van de varianten.

4

0

0

4

0

0

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen
Landschap
Kwaliteit tracé
Structuren en elementen
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant
Effect op leefgebieden met bijzondere waarden
Archeologie
Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden
Bodem en Water
Aardkundige waarden
Bodemverontreiniging
Nettechniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken externe infrastructuur
Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
In het werkatelier was er een gedragen voorkeur voor variant Groen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is de afspraak gemaakt om
variant Blauw verder uit te werken.
In het werkatelier zijn locatie 2 en 3 voor het opstijgpunt aan de noordoostzijde als meest optimale locaties aangemerkt (afhankelijk
van de tracévariant in het volgende uitwerkingsgebied).
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Variant Geel (opstijgpunt A)

Uitwerkingsgebied 3

Bergen op Zoom

Variant Geel komt overeen met het voorgenomen tracé.
Bij de aanleg van de nieuwe verbinding is uitgegaan van
A4

een veilige werkafstand van 50 meter tot de 150 kVverbinding. Hierdoor komt de nieuwe verbinding op circa
90 meter van de buisleidingenstraat te liggen en wordt bos

Er is naar aanleiding van het werkatelier onderzocht of de

Deze samenhang is uniek in Nederland. Daarom is ook een

nieuwe verbinding aan de oostzijde van de buisleidingenstraat

tweede locatie voor het opstijgpunt in beeld. Dit is 700 meter

kan komen te liggen, omdat de verwachting was dat dit tot

ten oosten van de eerste locatie, ter hoogte van de

minder natuureffecten zou leiden dan een ligging aan de

Huijbergsebaan. Dit punt staat niet in de zichtlijn naar de

westzijde. Onderzoek uit 2012 gaf aan dat een ligging aan de

Oosterschelde. Dit is locatie 2. Voor de variant aan de oostzijde,

oostzijde leidt tot negatieve effecten op natuur waardoor deze

variant Groen, is een derde locatie voor het opstijgpunt

variant niet of moeilijk vergunbaar zou zijn. Bij de actualisatie

onderzocht. Deze ligt net als locatie 2 ter hoogte van de

van dit onderzoek in 2018 waarbij ook een veldonderzoek

Huijbergsebaan aan de oostzijde van de buisleidingenstraat. De

heeft plaatsgevonden is geconstateerd dat een variant aan de

effecten van de opstijgpunten zijn beschreven in de Integrale

oostzijde mogelijk wel vergunbaar is, net als de westzijde.

effectbeschrijving van het uitwerkingsgebied Brabantse Wal.

A58

A4/A58

In het tracé bij Bergen op Zoom, dat gelegen is aan de westzijde van de
buisleidingenstraat, moet rekening worden gehouden met de luchtmachtbasis
Woensdrecht. Hierdoor moeten er voor een gedeelte van het tracé lagere
masten met een lengte van circa 45 meter en een kortere veldlengte van circa
260 meter worden toegepast. De bedoeling is om de effecten op bos te
beperken en de afstand tot een aantal woningen te vergroten. Hierbij moet de
vereiste afstand van 55 meter tot de buisleidingenstraat worden aangehouden,
een kortere afstand is niet mogelijk. Om deze afstand te bereiken zijn
maatregelen aan de 150 kV-verbinding noodzakelijk om de nieuwe verbinding
veilig aan te kunnen leggen.

doorsneden.

Daarom is deze variant ook meegenomen.
Voor de opstijgpunten aan de zuidzijde van het tracé - nabij
Heimolen - zijn drie locaties in beeld. Er is een opstijgpunt

Opstijgpunt

voorzien direct ten oosten van de A58 ter hoogte van de
kruising met de buisleidingenstraat. Dit is locatie 1. Het
opstijgpunt staat daar op een locatie in samenhang met de
autosnelweg, infrastructuur van vergelijkbaar schaalniveau.
Het staat echter ook in een beekdal met een unieke visuele
samenhang tussen Brabantse Wal en Oosterschelde.

Zuid • West

380kV

Bergen op

Legenda

Alternatief

Variant 1 - VKA

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Combi kabel 380 kV / 150 kV-ondergronds

D Te verwijderen verbinding
Opstijgpunt

Bestaande verbindingen
Bestaande 150 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed
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Variant Geel (opstijgpunt B)

Variant Groen
Variant Groen ligt aan de oostzijde van de buisleidingen
straat op de minimaal vereiste 55 meter. Vanwege deze
A4

A4

ligging zal het opstijgpunt nabij de Huijbergsebaan aan de
oostzijde van de buisleidingenstraat komen (locatie 3).
Aan de noordzijde van het uitwerkingsgebied kruist de

A58

verbinding de buisleidingenstraat om aan te sluiten op het

A58

tracé van het voorgenomen tracé. Omdat de masten op
55 meter van de buisleidingenstraat moeten staan, de
maximale veldlengte 400 meter is (hier zijn geen verlaagde
masten meer nodig) en de buisleidingenstraat op deze
locatie een aantal knikken maakt, maakt ook het tracé een

A4/A58

A4/A58

aantal knikken.

Opstijgpunt

Opstijgpunt

Zuid • West

380kV

Bergen op Zoom

Zuid • West

Legenda

Legenda

Alternatief

Alternatief

VKA

VKA

Variant 1 - VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Combi kabel 380 kV / 150 kV-ondergronds

D Te verwijderen verbinding

Bestaande verbindingen

Bestaande verbindingen

Bestaande 150 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Bestaande 150 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed
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Effectbeschrijving
Hieronder worden de effecten van de varianten Geel en Groen beschreven.
De effecten van de locaties van de opstijgpunten zijn beoordeeld in het
uitwerkingsgebied Brabantse Wal. Dit betekent dat de varianten in dit
uitwerkingsgebied zijn beoordeeld vanaf de Huijbergsebaan.

Leefomgevingskwaliteit
(gevoelige bestemmingen)

Archeologie

Natuur

(Net)techniek

Variant Geel heeft 4 gevoelige bestemmingen (2 op

De varianten Geel en Groen lopen beide door het Natura

Alle tracés gaan door een gebied met een lage

Op het gebied van de leveringszekerheid zijn de

de Boslustweg en 2 op de Balsedreef). Variant Groen

2000-gebied Brabantse Wal. Er zijn meerdere

archeologische verwachtingswaarde. Er zijn enkele

alternatieven volledig gelijkwaardig. Er komen in beide

heeft ook 4 gevoelige bestemmingen (2 op de

onderzoeken uitgevoerd om de vergunbaarheid en de

locaties bekend waar maatwerk of vervolg onderzoek

varianten geen specifieke situaties voor met positieve of

Huijbergsebaan, 1 op de Balsedreef, 1 op het

effecten van deze varianten aan de west- en oostzijde

uitgevoerd moet worden. De archeologie is al met al niet

negatieve gevolgen voor de leveringszekerheid. Bij beide

Stoffeligstraatje).

van de buisleidingenstraat te bepalen. De eerste

onderscheidend.

varianten zijn mogelijk kruisingen met gebouwen. Door

Landschap

onderzoeken die vanaf 2012 zijn uitgevoerd, hielden

maatregelen worden deze effecten gemitigeerd en is de

rekening met de toenmalige natuur wetgeving. De

leveringszekerheid voor alle varianten niet

wetgeving is veranderd. De huidige natuur wetgeving

onderscheidend. Deze beoordeling is niet afhankelijk van

heeft een meer integraal karakter en voorziet in een

Bodem en Water

combinatie van gebiedsbescherming (Natura 2000),
bescherming van vogels en habitats (de voormalige

Voor Geel en Groen gelden geen specifieke

Flora- en faunawet art. 75c) en de bescherming van
Beide varianten liggen op korte afstand van de rand van

houtopstanden (de voormalige Boswet).

het bos en in beide varianten zal er een strook bos tussen

de locatie van het opstijgpunt.

omstandigheden die de technische complexiteit in de
Alle tracés kennen verdachte locaties wat betreft de

aanlegfase beïnvloeden. De locatie van het opstijgpunt

bodemkwaliteit. Zij zijn op dit gebied niet onders

heeft weinig invloed op de omvang van de tijdelijke

de verbinding en de open buisleidingen straat

Variant Geel leidt tot meer houtkap dan variant Groen.

cheidend. Alle tracés lopen nabij Bergen op Zoom door

verbinding. De beoordeling is niet afhankelijk van de

gehandhaafd blijven. Bij variant Groen is die bosstrook

Variant Groen leidt echter tot een nieuwe doorsnijding.

een grondwaterbeschermingsgebied. De tracés zijn in

locatie van het opstijgpunt.

smaller. Variant Geel zal invloed hebben op de

Bij een keuze voor variant Geel wordt de oostzijde niet

dit gebied nagenoeg even lang waardoor dit niet

lanenstructuur van Landgoed Zoomland, variant Groen

aangetast. Bij variant Groen vindt aantasting van beide

onderscheidend is.

zal invloed hebben op de lanenstructuur tussen de

zijden van de buisleidingenstraat plaats niet alleen omdat

varianten geen onderscheidende effecten ten aanzien

Huijbergsebaan en de Boslustweg. De kwaliteit van het

variant Groen aan de oostzijde wordt aangelegd maar

van betrouwbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en

tracé verschilt wel. Variant Groen heeft twee

ook vanwege de amovering van de 150 kV-verbinding

levensduur. De locatie van het opstijgpunt is hierbij niet

noodzakelijke knikken in het tracé nabij camping

aan de westzijde. Bij de aanleg van beide varianten wordt

Heidepol, om de buisleidingenstraat te kruisen. Hierdoor

gebruik gemaakt van een ecologisch werkprotocol

zal deze variant een grotere landschappelijke impact

waardoor de effecten geminimaliseerd worden. Voor

hebben.

beide varianten moet een vergunning aangevraagd

€

Investeringskosten

Op het gebied van beheer en onderhoud hebben de tracé

van belang.
De raakvlakken van de varianten met objecten van
derden zijn onderling gelijkwaardig. De cumulatieve

worden. Op de plaats van de 150 kV-verbinding kan

De investeringskosten van variant Geel en variant Groen

effecten van de varianten in de verschillende

landschappelijke inpassing met bossages plaatsvinden.

zijn niet onderscheidend.

uitvoeringsgebieden op lange infrastructuren van derden

Er wordt nog onderzocht hoe het aantal te kappen

zoals buisleidingen moeten echter nog bepaald worden.

bomen geminimaliseerd kan worden.

De extra invloed van elke variant hierop is naar
verwachting verwaarloosbaar. De locatie van het
opstijgpunt heeft verder geen invloed op dit resultaat.
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Omgevingsproces

Vergelijking effecten varianten Bergen op Zoom

verbinding vanwege het toepassen van verlaagde masten

Het beeld naar aanleiding van het
omgevingsproces:

dichter op de buisleidingenstraat zou kunnen worden aangelegd

•

Beide varianten zijn naar verwachting vergunbaar. Variant

zodat er minder effect is op de aanwezige natuur. Er was in

Geel leidt uitsluitend tot effecten aan de westzijde. Variant

eerste instantie uitgegaan dat de valafstand van de masten ten

Oost leidt tot effecten aan beide zijden van de

opzichte van de buisleidingenstraat maatgevend is. In de

buisleidingenstraat.
•

Door de knikken die bij variant Groen nodig zijn om de

onderzocht wat de minimale afstand moet zijn tussen de

buisleidingenstraat te kruisen (in het noordelijk deel van

verbinding en de buisleidingenstraat: dit is 55 meter. Deze

het uitwerkingsgebied) heeft deze variant een grotere

afstand is onafhankelijk van de masthoogte.

landschappelijke impact dan variant Geel.
•

Vanwege de vliegfunnel worden verlaagde masten

In het werkatelier zijn twee varianten (Variant Blauw en Bruin)

toegepast. Er is bij variant Groen een ontheffing nodig van

besproken die strakker bundelen met de buisleidingenstraat,

defensie om standaardmasten in plaats van verlaagde

zodat mogelijk de effecten op bos worden verkleind en de

masten toe te passen om een agrarisch bedrijf te kunnen

afstand tot een aantal woningen wordt vergroot. Deze varianten

passeren.

bundelen vanaf het opstijgpunt strakker met de

•

De gevoelige bestemmingen bij variant Geel (westzijde)

buisleidingenstraat tot de minimaal benodigde afstand tot deze

hebben rekening gehouden met een variant aan de

buisleidingenstraat. Het gevolg is dat er een tijdelijke verbinding

westzijde. De nieuwe variant aan de oostzijde leidt tot

voor de 150 kV-verbinding nodig is. In de uitwerking is gebleken

extra onzekerheid.

dat de ligging dichter op de buisleidingenstraat een beperkt

•

De nieuwe gevoelige bestemmingen en direct

positief effect heeft op de natuur. De technische complexiteit en

betrokkenen bij variant Groen (oostzijde) hebben een

de extra kosten voor de tijdelijke 150 kV-verbinding zijn

voorkeur voor een ligging aan de westzijde, variant Geel.

dermate hoog dat beide varianten niet verder worden

•

De tracévariant aan de westzijde passeert

meegenomen in het besluitvormingsproces. Dit is besproken in

recreatiewoningen. Hun voorkeur gaat uit naar de

het werkatelier.

tracévariant aan de oostzijde.
•

De tracévariant aan de oostzijde passeert het te

Er is naar aanleiding van het werkatelier onderzocht of de

ontwikkelen (al vergunde) recreatieterrein. Dit beperkt de

nieuwe verbinding aan de oostzijde van de buisleidingenstraat

ontwikkelmogelijkheden.

kan komen te liggen, omdat de verwachting was dat dit tot

•

Natuurorganisatie Brabants Landschap heeft een voorkeur

minder natuureffecten zou leiden dan een ligging aan de

voor de tracévariant aan de oostzijde. Bij een keuze voor de

westzijde. Onderzoek uit 2012 gaf aan dat een ligging aan de

tracévariant aan de westzijde vragen zij om maximale inzet

oostzijde leidt tot negatieve effecten op natuur waardoor deze

om schade aan natuur te voorkomen en te compenseren.

variant niet of moeilijk vergunbaar zou zijn. Bij de actualisatie

Dit moet gezamenlijk verder uitgewerkt worden voor de

van dit onderzoek in 2018 waarbij ook een veldonderzoek heeft

aanlegfase en de definitieve situatie.

plaatsgevonden is geconstateerd dat een variant aan de

•

De varianten Geel en Groen zijn gekoppeld aan bepaalde

oostzijde mogelijk wel vergunbaar is, net als de westzijde.

locaties van het opstijgpunt. Zie voor een beschrijving van

Daarom is deze variant ook meegenomen. Deze conclusie is

deze effecten de Integrale effectbeschrijving van het

besproken met de direct betrokkenen van zowel variant Geel

uitwerkingsgebied Brabantse Wal.

(westzijde buisleidingenstraat) als variant Groen (oostzijde
buisleidingenstraat).

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties
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De beoordeling van de effecten van de opstijgpunten vindt plaats in het
uitwerkingsgebied Brabantse Wal.

Variant
Groen

uitwerking is met de beheerder van de buisleidingenstraat

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven. Wanneer
de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs gemarkeerd.
Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten zijn rood
gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen
weergegeven. Voor het omgevingsproces is de eindconclusie opgenomen.

Variant
Geel

Bij het vaststellen van het voorgenomen tracé is gevraagd of de

4

4

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen
Landschap
Kwaliteit tracé
Structuren en elementen
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant
Effect op leefgebieden met bijzondere waarden
Archeologie
Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden
Bodem en Water
Aardkundige waarden
Bodemverontreiniging
Nettechniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken externe infrastructuur
Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
Beide varianten zijn naar verwachting vergunbaar. De gevoelige bestemmingen bij variant Geel (westzijde) hebben
rekening gehouden met een variant aan de westzijde. De nieuwe variant aan de oostzijde leidt tot extra onzekerheid. De
nieuwe gevoelige bestemmingen en direct betrokkenen bij variant Groen (oostzijde) hebben een voorkeur voor een ligging
aan de westzijde, variant Geel.
De tracévariant aan de westzijde passeert recreatiewoningen. Hun voorkeur gaat uit naar de tracévariant aan de oostzijde.
De tracévariant aan de oostzijde passeert het te ontwikkelen (al vergunde) recreatieterrein. Dit beperkt de
ontwikkelmogelijkheden.
Natuurorganisatie Brabants Landschap heeft een voorkeur voor de tracévariant aan de oostzijde. Bij een keuze voor de
tracévariant aan de westzijde vragen zij om maximale inzet om schade aan natuur te voorkomen en te compenseren. Dit
moet gezamenlijk verder uitgewerkt worden voor de aanlegfase en de definitieve situatie.
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Niet realistische varianten
Variant Bruin

In het uitwerkingsproces zijn varianten afgevallen die om verschillende redenen niet
realistisch bleken te zijn. In dit uitwerkingsgebied zijn dit de varianten Blauw en Bruin.

Variant Bruin is een combinatie van variant Geel en Blauw. In
A4

A4

het eerste deel komt variant Bruin overeen met variant Geel

Variant Blauw

(het tracé van het voorgenomen tracé). Vanaf het punt waar
de verbinding een lichte knik maakt bundelt de verbinding

A58

A58

A4

strakker met de buisleidingenstraat (overeenkomstig met
variant Blauw). Vanaf hier bundelt het tracé op de vereiste
55 meter van de buisleidingenstraat. Deze variant ligt voor

waarbij de verbinding vanaf het opstijgpunt strakker bundelt

een gedeelte op minder dan 50 meter afstand van de 150

met de buisleidingstraat. Deze variant volgt grotendeels het

kV-verbinding. Om toch veilig te kunnen werken is daarom

zelfde tracé als variant paars, maar bundelt op de vereiste

een tijdelijke verbinding nodig van de 150 kV-verbinding.

A4

In de uitwerking van het tracé is een variant ontwikkeld

A58

55 meter van de buisleidingenstraat. Hierdoor is de afstand
tot gevoelige bestemmingen groter dan bij variant Geel.
Deze variant ligt op minder dan 50 meter afstand van de 150

In de uitwerking is uit onderzoek gebleken dat de ligging

A58

dichter op de buisleidingenstraat een beperkt positief effect

kV-verbinding. Om toch veilig te kunnen werken is daarom

heeft op de natuur. De technische complexiteit en de extra

een tijdelijke verbinding nodig van de 150 kV-verbinding.

kosten voor de tijdelijke 150 kV-verbinding zijn dermate
hoog dat deze variant niet verder wordt meegenomen in het
besluitvormingsproces.

In de uitwerking is uit onderzoek gebleken dat de ligging
dichter op de buisleidingenstraat een beperkt positief effect

A4/A58

A4/A58

heeft op de natuur. De technische complexiteit en de extra
kosten voor de tijdelijke 150 kV-verbinding zijn dermate
hoog dat deze variant niet verder wordt meegenomen in het

A4/A58

A4/A58

besluitvormingsproces.

Opstijgpunt

Opstijgpunt

Zuid • West

380kV

Brabantse Wal-Kabeltracé

Legenda

Windturbines
Variant 7 - VKA

VKA

Opstijgpunt

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Combi kabel 380 kV / 150 kV-ondergronds
Solo kabel 380kV ondergronds
D Te verwijderen verbinding

Zuid • West

380kV

Bergen op Z

Legenda

Waterkeringszones

! 0,5 - 1 MW

Alternatief

Opstijgpunt

Alternatief

A
B
C
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Variant 4 - VKA

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Combi kabel 380 kV / 150 kV-ondergronds

D Te verwijderen verbinding

Bestaande verbindingen
Bestaande 150 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Bestaande verbindingen
Bestaande 150 kV verbinding
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A5
8

Variant Rood

Roosendaal-Halderberge

Zuid • West

380kV

Roosendaal-Borchwerf II

Legenda

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Alternatief
VKA

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
D Te verwijderen verbinding

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Borchwerf II

0 125 250

Het tracé tussen Roosendaal en Halderberge bundelt met het tracé van de
buisleidingenstraat. Het tracé is mede bepaald door drie windturbines en de
buisleidingenstraat. Er moet in verband met de veiligheid een bepaalde afstand
aangehouden worden tussen de windturbines en de nieuwe verbinding en
tussen de nieuwe verbinding en de buisleidingenstraat. Daarom is het tracé van
het voorgenomen tracé aan de westzijde van de windturbines getraceerd.
Hierdoor heeft het tracé een aantal knikken en wordt er niet gebundeld met de
buisleidingenstraat. In de uitwerking is onderzocht of het tracé beter gebundeld
kan worden, rekening houdend met een veilige afstand tot de windmolens en de
buisleidingenstraat. Na de kruising met de Nieuwe Roosendaalsche Vliet
passeert de verbinding het bedrijventerrein Borchwerf II. Hier is onderzocht of
het tracé beter gebundeld kan worden met de A17.

Helium

500

750

1.000
Meter

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Roeivereniging

A1
7

Uitwerkingsgebied 4

´

Kruisland

Vlietweg

Glastuinbouw

Station Roosendaal Borchwerf

Variant Rood komt overeen met het tracé van het
voorgenomen tracé. Aan de zuidzijde van het
Bij de uitwerking van het gebied Roosendaal-Halderberge is

De varianten in deze twee uitwerkingslocaties kunnen niet los

tracé kruist het tracé de A58 om daarna parallel

het uitwerkingsgebied opgesplitst in twee

van elkaar worden gezien. Daarom zijn er integrale varianten

aan de buisleidingenstraat naar het noorden te

uitwerkingslocaties, te weten Roosendaal-Kruisland en

ontwikkeld voor het gebied Roosendaal-Halderberge. Dit heeft

lopen. De windmolens worden aan de westzijde

Borchwerf II. Bij de uitwerkingslocatie Roosendaal-Kruisland

tot drie varianten geleid.

gepasseerd op een afstand van circa 220 meter,
285 meter en 220 meter. Hierdoor bundelt het

buisleidingenstraat. Bij de uitwerkingslocatie Borchwerf II, ten

tracé niet met de buisleidingenstraat, heeft het

oosten van het kanaal, is gezocht naar mogelijkheden om meer

tracé een aantal scherpe knikken en wordt een

te bundelen met de A17. Hierbij spelen naast technische en

aantal woningen ingesloten tussen de nieuwe

landschappelijke effecten vooral de belangen van de bedrijven

verbinding en de bestaande 380 kV-verbinding.

een rol. In de werkateliers zijn verschillende varianten

Ook het kassencomplex wordt aan de westzijde

beschouwd.

gepasseerd. Ten noorden van de windmolens

A5
8

is gezocht naar mogelijkheden om verder te bundelen met de

kruist het tracé de Nieuwe Roosendaalsche Vliet.

0

125 250

500

Het1.000
tracé loopt verder oostwaarts in de richting

750

Meter

van de bestaande 380 kV-verbinding
Geertruidenberg – Zandvliet. Vlak voor deze
bestaande verbinding maakt het tracé een knik
noordwaarts en ter hoogte van de bedrijven aan
Helium een knik in oostelijke richting naar de
A17. Ter hoogte van deze bedrijven maakt het
tracé een kleine knik om gevoelige
bestemmingen aan de Drossaertstraat te
voorkomen. Het tracé passeert de bedrijven aan
0 125 250

500

750

1.000

Helium op circa 16 meter afstand.Meter
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Variant Paars
380kV

Roosendaal-Borchwerf II

Zuid • West

Legenda

Roosendaal-Borchwerf II

Legenda

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Alternatief

Variant 5 - VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
D Te verwijderen verbinding

Windturbines
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Borchwerf II

0 125 250

500

750
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Beheergrens LSNed
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Alternatief

Variant 7 - VKA

VKA
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Solo 380kV bovengronds
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Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed
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Kruisland

Roeivereniging

A1
7

Zuid • West

Variant Grijsblauw

´

Kruisland

Vlietweg

Vlietweg

Glastuinbouw

Glastuinbouw

Station Roosendaal Borchwerf

Station Roosendaal Borchwerf

Variant Paars geeft invulling aan de opgave om
de nieuwe verbinding op het tracédeel bij
Roosendaal-Kruisland tussen de windmolens en
de buisleidingenstraat te traceren en de
bundeling met de buisleidingenstraat voort te
lengte parallel aan de buisleidingenstraat. Hierbij

Variant Grijsblauw geeft invulling aan de opgave

loopt de nieuwe verbinding over het

om zo veel als mogelijk te bundelen met de

kassencomplex en passeert windmolens aan de

buisleidingenstraat en nabij Borchwerf zo veel als

oostzijde (het tracé loopt tussen de windmolens

mogelijk te bundelen met de A17. Variant

en de buisleidingenstraat). Er zijn gedetailleerde

Grijsblauw bundelt in het eerste gedeelte met de

berekeningen gemaakt van de afstanden die in

buisleidingenstraat. Ten zuiden van het

verband met de veiligheid tussen de windmolens

glastuinbouwbedrijf maakt het tracé een knik

en de verbinding aangehouden moeten worden.

A5
8

A5
8

zetten. Variant Paars loopt over vrijwel de hele

naar het noordoosten. Hierbij kruist de verbin

De afstand tot de windmolens bedraagt 250
0

125 250

500

750meter,
1.000 130 meter en 115 meter. Het tracé passeert
Meter

125 250

500

bedrijventerrein
Borchwerf II. Vervolgens
1.000

750

Meter

bundelt het tracé met de A17 tot voorbij

schuine kruising en loopt verder naar het

Borchwerf II. Het tracé ligt op circa 28 meter van

noordoosten in een rechte lijn naar Borchwerf II.

de bedrijven aan Argon. Voor deze variant moet

Het knikje in het tracé ter hoogte van de

de Dow-leiding worden verlegd. Omdat variant

bedrijven aan Helium is uit het tracé gehaald.

Grijsblauw, ten noorden van Station Roosendaal-

Hierdoor ligt het tracé op circa 28 meter vanaf de

Borchwerf de bestaande 150 kV-verbinding twee

bedrijven aan Helium. Door een juiste plaatsing

keer zou kruisen, wordt deze 150 kV-verbinding

van de masten blijven de woningen aan de

over een grotere afstand dan in de andere

Drossaertstraat buiten de indicatieve

varianten verkabeld.

500

magneetveldzone liggen.
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Effectbeschrijving
Leefomgevingskwaliteit
(gevoelige bestemmingen)

Landschap

(Net)techniek

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar
elektromagnetische comptabiliteit (EMC). Onder
omstandigheden kunnen elektrische installaties en

Variant Rood bevat 10 gevoelige bestemmingen. Ten

Bij variant Rood wordt de bundeling met de

Alle varianten zijn vanuit leveringszekerheid toelaatbaar.

elektrische apparaten elkaars werking verstoren. Voor

opzichte van variant Rood komen er bij variant Paars drie

buisleidingstraat, A17 en de rand van de bebouwing van

Er zijn wel verschillen in de leveringszekerheid in relatie

alle varianten is onderzocht of het haalbaar is om te

nieuwe gevoelige bestemmingen bij (Noordstraat,

Roosendaal over een lengte van circa drie kilometer

tot de afstand tussen de verbinding en de windturbines.

voorkomen dat er als gevolg van de nieuwe

Westelijke havendijk en Vlietweg) en vallen er twee

losgelaten. Het tracé knikt in westelijke richting het open

De varianten Rood en Grijsblauw staan buiten de

hoogspanningsverbinding situaties ontstaan waarin

gevoelige bestemmingen af (Noordstraat). Ten opzichte

landschap in en loopt met een tweede knik verder naar

invloedafstand van windturbines. Variant Paars voldoet

elektrische installaties en elektrische apparaten door de

van variant Rood komen er bij variant Grijsblauw twee

het noorden, gedeeltelijk min of meer parallel aan de

aan de gestelde projecteisen ten aanzien van de afstand tot

nieuwe hoogspanningsverbinding zodanig worden

nieuwe gevoelige bestemmingen bij (Noordstraat en

bestaande 380 kV-verbinding. De verbinding zal met

windturbines, maar staat wel binnen de invloedafstand.

verstoord dat deze verstoring onoplosbaar is. Op sommige

Vlietweg) en vallen er twee gevoelige bestemmingen af

name door de richtingsveranderingen prominent

Voor nieuwe (nog op te starten) projecten gelden

locaties zullen in verband met mogelijke verstoring door

(Noordstraat).

aanwezig zijn. Variant Paars heeft een redelijk gestrekt

strengere eisen. Variant Grijsblauw is technisch complexer

de hoogspanningsverbinding extra maatregelen getroffen

tracé en enkele flauwe richtingsveranderingen. Het volgt

om aan te leggen dan beide andere varianten. Deze variant

moeten worden. In de volgende fase worden deze locaties

op enige afstand de rand van de bebouwing van

staat op korte afstand van de A17 waardoor de ruimte voor

nader bestudeerd. Eventuele maatregelen worden in

Roosendaal. Dit is positiever dan variant Rood.

aanleg beperkt is. Daarnaast dient de bestaande 150

afstemming met de betreffende stakeholder vastgesteld.

Natuur

kV-verbinding te worden aangepast vanwege twee
De effecten van variant Grijsblauw zijn ten zuiden van de

kruisingen. Dit is niet aan de orde bij de varianten Rood en

Nieuwe Roosendaalsche Vliet vergelijkbaar met die van

Paars. Deze aanpassing kan mogelijk wel bijdragen aan de

variant Paars. Een belangrijk verschil is dat variant

oplossing voor het knelpunt dat er is ten aanzien van de

Geen van de varianten ligt in een Natura 2000-gebied.

Grijsblauw meer zuidelijk en daardoor langer met de A17

elektromagnetische beïnvloeding op de

Het gebied tussen industrieterrein Borchwerf II en de

bundelt en daarmee goed aansluit op de bundeling

buisleidingenstraat (specifiek de ligging van de bestaande

bestaande 380 kV-verbinding is aangewezen als NNB

verder naar het noorden in het uitwerkingsgebied

150 kV-verbinding ten opzichte van de

gebied. Dit heeft een negatief effect voor de varianten

Oud-Gastel – Standdaarbuiten. Om dit te realiseren

buisleidingenstraat). Ook bij de andere varianten zal een

De varianten Paars en Rood zijn vergelijkbaar qua

Paars en Rood. Op basis van bureauonderzoeken (2018)

kruist de verbinding de buisleidingenstraat met twee

oplossing voor dit knelpunt gevonden moeten worden.

kosten. Variant Grijsblauw is significant duurder. Dit

zijn bij Borchwerf II verschillende buizerdsnesten

knikken. De twee knikken zullen duidelijk zichtbaar zijn,

bekend. Hiermee moet in de uitvoering rekening

maar hebben een zekere herkenbare samenhang met de

Het beheer en onderhoud van de varianten is niet

gehouden worden.

landschappelijke opbouw. De bestaande 150 kV-

onderscheidend. De varianten verschillen niet ten aanzien

verbinding wordt in variant Grijsblauw over een grotere

van bereikbaarheid, levensduur en betrouwbaarheid en

lengte verkabeld. Dit heeft een positief effect op het

het onderscheid ten aanzien van veiligheid is

aspect Landschap. Hierdoor scoort variant Grijsblauw

verwaarloosbaar.

Archeologie

€

Investeringskosten

wordt veroorzaakt door de benodigde verlegging van
de Dow-leiding, die tussen de A17 en Borchwerf II ligt.

beter dan variant Rood en Paars.
De raakvlakken van de varianten op objecten van derden
waarbij maatregelen getroffen moeten worden zijn
verschillend. Bij variant Rood zijn er weinig raakvlakken

Alle varianten lopen door een gebied met een
middelhoge archeologische waarden. Dit betekent dat in

Bodem en Water

met objecten van derden. Bij variant Grijsblauw is
verlegging van de aanwezige kabels en leidingen

de vervolgfase nader onderzoek wordt verricht. Bij de

noodzakelijk, waaronder de Dow-leiding naar de

positionering van de masten dient zoveel als mogelijk

buisleidingenstraat noodzakelijk. Bij deze variant moet

rekening te worden gehouden met deze locaties, voor

De tracés van de varianten Rood en Paars lopen door een

rekening worden gehouden met (beperkte) maatregelen

zover nu al bekend is waar deze zich bevinden.

waterbergingsgebied bij Roosendaal. Dit betekent dat

in verband met de kleine afstand tot de bedrijfsgebouwen.

Archeologie is voor deze varianten niet onderscheidend.

hier vergunningen voor aangevraagd moeten worden.

Dit geldt in mindere mate ook bij variant Rood en Paars

Tevens is het belangrijk dat bij de positionering van de

vanwege de passage bij Helium. Bij variant Paars gaat het

masten rekening gehouden wordt met de aanwezige

tracé over een glastuinbouwbedrijf waardoor er

waterkeringen.

aanpassingen nodig zijn, maar dit leidt niet tot een
onderscheidend effect.
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Variant Grijsblauw ligt op grotere afstand van de
windmolens dan variant Paars en passeert niet het

worden, rekening houdend met een veilige afstand tot de

glastuinbouwbedrijf.

windmolens en de buisleidingenstraat.
•

Variant Grijsblauw komt op korte afstand van de woningen

Het beeld naar aanleiding van het
omgevingsproces:

aan de Vlietweg. Een woning op de Noordstraat en een

•

Variant Grijsblauw en variant Paars voldoen aan de opgave

variant Rood zijn er twee woningen op de Noordstraat

om beter te bundelen. Variant Grijsblauw bundelt zowel

gevoelige bestemming. Bij variant Paars zijn er drie

met de buisleidingenstraat als de A17. Variant Paars bundelt

gevoelige bestemmingen (Noordstraat, Westelijke

met de buisleidingenstraat.

havendijk en Vlietweg).

•

•

De bestaande 150 kV-verbinding wordt in variant

•

Bezien vanuit de bedrijven zijn de belangen niet

Grijsblauw over een grotere lengte verkabeld. Dit heeft

verenigbaar. Variant Paars en Rood lopen langs de

een positief effect op het aspect Landschap

bedrijven aan Helium. Variant Grijsblauw loopt langs de

Bij variant Rood wordt de bundeling losgelaten en knikt

bedrijven aan Argon. De vragen en de zorgpunten die de

het tracé het open landschap in. Hierdoor worden

bedrijven hebben zijn wel vergelijkbaar. Het gaat met

woningen aan de Wildenhoeksestraat en Holderbergsedijk

name over de gezondheid van werknemers, de

ingesloten tussen de bestaande en nieuwe 380 kV-

bedrijfsvoering in de nabijheid van een 380 kV-

verbinding. Een variant die geheel aan de oostzijde van de

hoogspanningsverbinding. Daarnaast worden ook

buisleidingenstraat bundelt is niet realistisch, vanwege

imagoschade en effect op de waarden van de panden

aanwezige leidingen, gevoelige bestemmingen,

genoemd.

bedrijfspanden, winkelcentrum, recreatieve

•

woning op de Vlietweg worden gevoelige bestemming. Bij

•

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergegeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn ten opzichte van
elkaar, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd;
negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het
aantal gevoelige bestemmingen weergegeven.

In het werkatelier is vanuit de omgeving Roosendaal-

bestemmingen en vuilverbranding die direct naast of onder

Kruisland gevraagd om, als de varianten die beter bundelen

de verbinding zouden komen te liggen.

toch in het vervolg niet haalbaar blijken te zijn (waar nu

Variant Grijsblauw maakt een ligging gebundeld met de

geen sprake is), in gesprek te gaan over andere

A17 nabij Borchwerf II mogelijk. In eerste instantie was

oplossingen en niet zondermeer terug te vallen op variant

variant Bruin uitgewerkt met een ligging gebundeld met de

Rood.

A17. In de uitwerking bleek dat een mastpositie (hoekmast)
in deze variant op een afvalwaterpersleiding geplaatst
moest worden. Een andere positie van deze hoekmast was
niet mogelijk. Daarom is deze variant uitgewerkt in variant
Grijsblauw. Door langer te bundelen met de A17 wordt het
raakvlak met de afvalwaterpersleiding voorkomen.

Variant
Grijsblauw

•

Variant
Paars

In de uitwerking is onderzocht of het tracé beter gebundeld kan

Vergelijking effecten varianten
Roosendaal-Halderberge

Variant
Rood
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Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
Variant Grijsblauw en variant Paars voldoen aan de opgave om beter te bundelen. Variant
Grijsblauw bundelt zowel met de buisleidingenstraat als de A17. Variant Paars bundelt voor het
grootste deel met de buisleidingenstraat. Bij variant Grijsblauw wordt de 150 kV-verbinding
langer verkabeld.
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A5
8

Niet realistische varianten
Variant Bruin
Zuid • West

Variant Groen

380kV

Roosendaal-Borchwerf II

Zuid • West

Legenda

Roosendaal-Borchwerf II

Legenda

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Alternatief

Variant 4 - VKA

VKA

380kV

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
D Te verwijderen verbinding

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Alternatief

Variant 6 - VKA

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed

D Te verwijderen verbinding

Helium

Helium

500

750

1.000
Meter

0 125 250

500

750

Borchwerf II

In het uitwerkingsproces zijn´
varianten afgevallen die om
verschillende redenen niet Kruisland
realistisch bleken te zijn. In dit
uitwerkingsgebied zijn dit de
varianten Bruin, Geel en
Groen.
Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Roeivereniging

1.000
Meter

Borchwerf II

´

Roeivereniging

A1
7

A1
7

0 125 250

Kruisland

Vlietweg

Vlietweg

Glastuinbouw

Glastuinbouw

Station Roosendaal Borchwerf

Station Roosendaal Borchwerf

Variant Bruin loopt over vrijwel de hele lengte
parallel aan de buisleidingenstraat. Het tracé
passeert het kassencomplex en loopt aan de
oostzijde van de windmolens langs. Er zijn
gedetailleerde berekeningen gemaakt van de
de windmolens en de verbinding aangehouden

Variant Groen is voor het grootste gedeelte gelijk

moeten worden. Variant Bruin knikt met een

aan variant Paars. De varianten verschillen in de

scherpe knik naar het oosten om vervolgens met

passage bij Borchwerf II, specifiek de ligging

een bijna haakse kruising over de Roosendaalse
0

125 250

500

1.000te lopen. Het tracé loopt vervolgens
Vliet
Meter

750

gebundeld aan de westzijde van de A17.

A5
8

A5
8

afstanden die in verband met de veiligheid tussen

nabij Helium. Variant Groen loopt verder in
0

125 250

500

1.000
noordelijke
richting om met een knik naar het
Meter

750

oosten af te buigen. Hierdoor wordt er meer
afstand aangehouden tot de aanwezige

In de uitwerking bleek dat een hoekmast op een

bedrijven.

afvalperswaterleiding van het waterschap niet te
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vermijden was. Door bij het tracé uit te gaan van

In de uitwerking bleek een noordelijke ligging

een langere bundeling met de A17 kon dit

nabij Helium niet haalbaar vanwege de

knelpunt worden voorkomen. Dit is uitgewerkt

benodigde afstand tot de buisleidingenstraat en

in variant Grijsblauw. Variant Bruin is daarom niet

de affakkel/afblaasinstallaties in de

verder uitgewerkt.

buisleidingenstraat.
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1.000
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Variant Geel
Zuid • West

380kV

Roosendaal-Borchwerf II

Legenda

Windturbines
Alternatief

Variant 1 - VKA

VKA

Variant Geel bundelt aan de oostzijde met de buisleidin

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
D Te verwijderen verbinding

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed

genstraat, zoveel mogelijk op het tracé van de 150 kVverbinding. Deze 150 kV-verbinding wordt verwijderd en in de
nieuwe verbinding gecombineerd. Het tracé knikt vlak voor de
Helium

0 125 250

500

750

noordoosten en loopt in een rechte lijn naar de A17.
Borchwerf II

´

Roeivereniging

LSNed, de beheerder van de buisleidingenstraat, stelt in
A1
7

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

kruising met de Nieuwe Roosendaalsche Vliet naar het

1.000
Meter

verband met de veiligheid eisen aan de afstand van de nieuwe
hoogspanningsverbinding tot de buisleidingenstraat. Concreet

Kruisland

betekent dit dat er vanaf de beheerzone een vrije zone van 55
meter aangehouden moet worden tot onderdelen van de
nieuwe hoogspanningsverbinding. Dit vertaalt zich in een
afstand van 67 meter tussen de beheerzone en het hart van het

Vlietweg

tracé van de nieuwe verbinding. De bestaande 150 kVverbinding staat op 16 tot 20 meter afstand van de beheerzone

Glastuinbouw

van de Buisleidingenstraat. Het is daarom niet mogelijk een
oostelijk gelegen variant conform de wens op het tracé van de

Station Roosendaal Borchwerf

150 kV-verbinding te leggen. Daarom is variant Geel niet
realistisch en niet meegenomen in de effectbeschrijving.
Er is besproken of het mogelijk is om een variant geheel aan de
oostzijde van de buisleidingenstraat te traceren die wel
voldoende afstand aanhoudt tot de buisleidingenstraat. In dat
geval ontstaan de volgende knelpunten/beperkingen:
•

Aan de zuidzijde liggen meerdere leidingen buiten de

A5
8

buisleidingenstraat.
•

Meerdere gevoelige bestemmingen.

•

Meerdere bedrijfspanden

•

Winkelcentrum Rosada

•

Recreatieve bestemmingen

•

Aanwezige vuilverbranding en recycling.

Er is geen ruimte om deze bedrijvigheid te vermijden. Gezien de
aard en de omvang van deze beperkingen is een tracé in dit
0 125 250
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Uitwerkingsgebied 5

Oud GastelStanddaarbuiten

9
A5
7/
1
A

A59

Ten oosten van Oud Gastel bundelt het tracé vanaf Borchwerf II met de A17.
De opgave tot aan de Pietseweg is om strakker te bundelen met de A17 en meer
rechtstanden te creëren. Net ten zuiden van Standdaarbuiten staat de betoncentrale
aan de Dintel. Aan de westzijde van de A17 staat de bestaande 380 kV-verbinding.
Deze verbinding staat tussen de snelweg en de buisleidingenstraat in en moet deels
verplaatst worden naar de westzijde van de buisleidingenstraat om plaats te maken
voor de nieuwe 380 kV-verbinding. Er is onderzocht hoe de te verplaatsen bestaande
verbinding het beste de betoncentrale kan passeren. Hiervoor zijn verschillende
varianten onderzocht. Ook is onderzocht hoe het tracé van de nieuwe
380 kV-verbinding het beste kan worden ingepast ter hoogte van Sluissedijk.

Sluissedijk

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk
Betoncentrale

Deelgebied 2

A17

Deelgebied 3

In dit gebied zijn de opgaven dusdanig verschillend, dat er afzonderlijke
varianten zijn ontwikkeld. Deze varianten kunnen allemaal op elkaar
Pietseweg

aansluiten.
In deze notitie worden de drie opgaven afzonderlijk beschreven
(drie deelgebieden):

Deelgebied 1

1. Nieuwe 380 kV-verbinding Borchwerf-Pietseweg (Oud Gastel)
•

Oud-Gastel - Variant Geel

•

Oud Gastel - Variant Blauw

2. Verplaatsing van een deel van de bestaande 380 kV-verbinding:
reconstructies (Standdaarbuiten)
•

Variant Wit-rood

•

Variant Wit-geel

•

Variant Wit-blauw
Helium

3. D
 e nieuwe 380 kV-verbinding Pietseweg-Standdaarbuiten
(Standdaarbuiten)Variant Wit-rood
•

Standdaarbuiten - Variant Geel

•

Standdaarbuiten - Variant Blauw

Borchwerf II

0 125 250
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Variant Geel

Nieuwe 380 kV-verbinding
Borchwerf-Pietseweg (Oud Gastel)
Helium

Zuid • West

380kV

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Legenda

Windturbines

Borchwerf II

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Alternatief

Variant 1a - VKA

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

0

125

250

500

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

750
Meter

´
A17

De opgave bij Oud Gastel is om het tracé van de nieuwe verbinding zo strak
mogelijk te bundelen met de A17. In de uitwerking bleek dat de Dow-leiding bij
alle varianten (ook het tracé van het voorgenomen tracé) verlegd moet worden.
Het tracé van het voorgenomen tracé had een knik om het raakvlak met deze
Dow-leiding (en dus een verlegging) te voorkomen. Nu de Dow-leiding in dit
gebied bij alle varianten verlegd moet worden, is er geen reden meer om in het
tracé een knik te behouden. De nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borchwerf II
en de Pietseweg is daarom uitgewerkt in twee varianten waar de knik uit het
tracé is gehaald. Dit zijn variant Geel en variant Blauw.

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Pietseweg

variant Blauw

A17

A17

variant Geel

Pietseweg
Pietseweg

Helium

Helium

Borchwerf II

Borchwerf II

0

125

250

500

750
Meter

0

125

250

500

750
Meter

0

125 250

500

750

1.000
Meter

Deze variant bundelt strak met de A17. Vanaf de
noordzijde van Borchwerf II loopt het tracé door
meerdere knikken met de bocht van de A17 mee.
Helium

Hierbij is een afstand van minimaal 27,5 meter
vanaf de snelweg aangehouden om te voor
komen dat er masten in de obstakelvrije zone van
de snelweg komen te staan. Er is hierbij ook

Borchwerf II

rekening gehouden met de aanwezigheid van
ventwegen en een carpoolplaats. De maximum
afstand tot de
snelweg
is circa 500
45 meter.750
0
125
250

Meter
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Variant Blauw
380kV

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Vanaf de Pietseweg wordt de bestaande 380 kV-verbinding
Geertruidenberg – Zandvliet verplaatst naar de westzijde van de
buisleidingenstraat. Dit is nodig om voldoende ruimte te maken voor
de nieuwe 380 kV-verbinding. Er zijn drie varianten voor deze
zogeheten reconstructie onderzocht.

Legenda

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Alternatief

Variant 2b - VKA

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

0

125

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed

250

500

´
variant Wit-rood

A17

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

750
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Pietseweg

variant Wit-geel

Sluissedijk

Sluissedijk

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

variant Wit-blauw

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

Betoncentrale

A17

Pietseweg

Pietseweg

0

125

250

500

750
Meter

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

Betoncentrale

A17

Betoncentrale

Sluissedijk

A17

Zuid • West

Reconstructies (Standdaarbuiten)

Pietseweg
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750
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0

125
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Er is ook een variant ontwikkeld gebundeld aan
0 125 250

500

750

de A17 met zoveel mogelijk rechtstanden. Dit is
1.000

Meter
uitgewerkt
in variant Blauw. Het tracé van variant

Blauw loopt na Borchwerf II in een rechte lijn
Helium

naar oprit 22 – Oudenbosch van de A17. Vanaf de
oprit loopt het tracé met enkele kleine bochten
verder noordwaarts naar het tankstation Oud

Borchwerf II

Gastel. Het verschil ten opzichte van variant Geel
is dat het tracé minimaal drie knikken minder
bevat. Variant Blauw staat op circa 40 – 60 meter
0

125

250

afstand van de snelweg.
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D
D
D
D
D
D
D
D
D

Variant Wit-rood

Variant Wit-geel

D
D
D
D
D
D
D
D

Zuid • West

380kV

Standdaarbuiten

Zuid • West

D

Helium D

D

D

Legenda

Windturbines
! 1 - 3 MW

Alternatief

VKA
Reconstructie

0

Variant 1 - Reconstructie

D

VKA

Borchwerf II

D

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

D
D
D

125
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500
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750
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Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Alternatief

D

D

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

D
D

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

Windturbines

D

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Standdaarbuiten

Legenda

D

Bestaande verbindingen

380kV
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Deze variant is ontwikkeld om strakker te
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met de bestaande verbinding en om zo
1.000

750
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Het tracé van het voorgenomen tracé is

van variant Wit-geel blijft bundelen met de

uitgewerkt in variant Wit-rood. De bestaande

buisleidingenstraat en de nieuwe 380 kV-

380 kV-verbinding wordt verplaatst naar de

verbinding en loopt daarbij over het terrein

westzijde van de buisleidingenstraat. Nabij de

van de betoncentrale. Bij de bundeling met de

Dintel knikt dit tracé om de aanwezige

buisleidingenstraat wordt de minimaal vereiste

betoncentrale heen. Ter hoogte van de

afstand van 55 meter aangehouden. Bij deze

Sluissedijk sluit de reconstructie aan op het

variant zijn er twee gevoelige bestemmingen

huidige tracé van de bestaande 380 kV-

minder dan in het tracé van het voorgenomen

verbinding.
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Variant Wit-blauw
Zuid • West

380kV

De nieuwe 380 kV-verbinding
Pietseweg-Standdaarbuiten (Standdaarbuiten)

Standdaarbuiten

Legenda

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Alternatief

Variant 2 - Reconstructie

VKA

De nieuwe 380 kV-verbinding ligt aan de oostzijde van de buisleidingenstraat
en de westzijde van de A17. Er zijn twee varianten onderzocht.

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding
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750
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Aan deze tekening kunnen geen
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variant Geel

variant Blauw
A59

A59

Sluissedijk

Sluissedijk

Sluissedijk

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

Betoncentrale

Betoncentrale

A17

A17

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

Betoncentrale
Pietseweg

Pietseweg

Helium

Helium

Borchwerf II

Borchwerf II
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A17

0 125 250

Het tracé van variant Wit-blauw blijft ook
Pietseweg

0

125 250

500

bundelen
met de buisleidingenstraat en de
1.000

750

Meter

nieuwe 380 kV-verbinding. Het tracé van de
verplaatsing van de bestaande verbinding loopt in
variant Wit-blauw meer westelijk over het
terrein van de betoncentrale. Bij een nog
westelijkere ligging ontstaan extra gevoelige
bestemmingen. Door deze ligging wordt een
knik in het zuidelijk deel van de reconstructie
voorkomen. Bij variant Wit-blauw zijn er twee
gevoelige bestemmingen minder dan in het tracé
0

125

250

van het voorgenomen tracé.
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Variant Geel
Zuid • West

380kV

Variant Blauw

A59

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Zuid • West

Helium

380kV

A59

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Legenda

Legenda

Windturbines

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Alternatief

Variant 1a - VKA

VKA

Alternatief

Variant 2b - VKA
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VKA

Borchwerf II

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

0

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding
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Pietseweg

In het tracé van variant Geel ligt de nieuwe
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3801.000
kV-verbinding vanaf de Pietseweg op de

750

Meter

juiste afstand (55 meter) vanaf de buisleidin
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genstraat. Ten noorden van de Dintel maakt het

500
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1.000
Meter

tracé een knik richting het noordoosten. Hierbij
bundelt het tracé zo veel als mogelijk met de

Variant Blauw verschilt alleen nabij Sluissedijk

buisleidingenstraat en variant Wit-blauw en

van variant Geel. Variant Blauw is vergelijkbaar
met het tracé van het voorgenomen tracé. Het

Wit-geel van de reconstructie. Na de Sluissedijk
Helium

sluit het tracé aan op het tracé van het

Helium

met de bocht van de A17, terwijl Geel meer gelijk

voorgenomen tracé. Dit tracé heeft vier
Borchwerf II

gevoelige bestemmingen minder dan variant
Blauw.
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tracé van variant Blauw loopt met knikken mee

Borchwerf II

loopt met variant Wit-blauw en Wit-geel van de
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reconstructie.
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Effectbeschrijving
De effectbeschrijvingen zijn onderverdeeld drie deelgebieden:
1. Oud Gastel: Nieuwe 380 kV-verbinding Borchwerf-Pietseweg
2. Standdaarbuiten: Verplaatsing van een deel van de bestaande
380 kV-verbinding: reconstructies
3. Standdaarbuiten: De nieuwe 380 kV-verbinding Pietseweg-Standdaarbuiten

Leefomgevingskwaliteit
(gevoelige bestemmingen)

Landschap

Archeologie

Natuur

Oud Gastel

Oud Gastel: Variant Geel en variant Blauw

Oud Gastel

Oud Gastel

Variant Geel en Variant Blauw hebben beide 11 gevoelige

Variant Geel volgt de bocht van de A17 nauwkeuriger en

De varianten Geel en Blauw lopen niet door Natura2000

De varianten Geel en Blauw lopen voor het grootste deel

bestemmingen (drie op de Middenstraat, twee op de

heeft meerdere hoekmasten terwijl variant Blauw een

of NNB-gebied en zijn op dit aspect niet onderscheidend.

door een gebied met een afwisselende archeologische

Slotstraat, twee op Kralen, vier op de Pietseweg).

lange rechtstand met enkele hoekmasten heeft. Variant

Daarnaast zijn er op basis van bureauonderzoeken (2018)

verwachtingswaarde. Dit effect is niet onderscheidend.

Blauw zal hier een rustiger beeld opleveren.

geen beschermde of kwetsbare dier- en plantensoorten

Standdaarbuiten

bekend op of dichtlangs de varianten Geel en Blauw.

Standdaarbuiten

De reconstructievariant Wit-rood leidt tot vier gevoelige

Standdaarbuiten: Reconstructie Wit rood,

bestemmingen (drie aan st. Antoinedijk, een aan de

Wit geel en Wit Blauw

Standdaarbuiten

blauw én de tracévarianten Geel en Blauw voor de

Sluissedijk). Bij reconstructievariant Wit-geel en

De reconstructie in variant Wit-rood wijkt, met twee

De reconstructie varianten Wit-rood, Wit-geel, Wit-

nieuwe verbinding lopen voor het grootste deel door een

Wit-blauw zijn er twee gevoelige bestemmingen (een

forse richtingsveranderingen en bijbehorende

blauw, en de tracévarianten Geel en Blauw voor de

gebied met een afwisselende verwachtingswaarde wat

aan st. Antoinedijk, een aan de Sluissedijk).

hoekmasten ter plaatse van de kruising met de Dintel,

nieuwe verbinding lopen niet door Natura 2000

betreft archeologie. Dit is niet onderscheidend.

sterk af van de tracébundel A17-380 kV-verbinding.

gebieden. Ze kruisen allemaal bij de Dintel een NNB

Variant Geel van de nieuwe verbinding leidt tot vijf

De reconstructie zal daardoor prominent in het landschap

gebied. Zij zijn op dit aspect niet onderscheidend. Er zijn

gevoelige bestemmingen (vijf aan de Sluissedijk) en

aanwezig zijn. Variant Wit-geel volgt met een eenvoudig

op dit moment geen beschermde of kwetsbare dier- en

variant Blauw leidt tot negen gevoelige bestemmingen

tracé op enige afstand de bundel van de A17-

plantensoorten waargenomen op of dichtlangs de

(vijf aan de Sluissedijk en vier aan de Oude Kerkstraat).

380 kV-verbinding. Het ruimtelijk beeld zal daardoor

beoogde tracévarianten van de nieuwe verbinding Geel

relatief rustig zijn. De effecten van variant Wit-blauw

en Blauw.

De reconstructie varianten Wit-rood, Wit-geel, Wit-

Bodem en Water

zijn vergelijkbaar.
Oud Gastel
Standdaarbuiten: variant Geel en variant Blauw

De alternatieven Geel en Blauw lopen niet door gebieden

De verschillen in effecten van beide varianten zijn

die nu bekend zijn met grote verontreinigingen of

beperkt. Variant Blauw volgt de bocht in de A17 iets

aardkundige waarden.

nauwkeuriger. Variant Geel heeft een meer gestrekt
tracé en zal daardoor een iets rustiger beeld opleveren.

Standdaarbuiten
De reconstructievarianten Wit-rood, Wit-geel, Witblauw én de varianten Geel en Blauw voor de nieuwe
verbinding lopen niet door gebieden die nu bekend zijn
met grote verontreinigingen of aardkundige waarden.
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Omgevingsproces

(Net)techniek

Voor dit uitwerkingsgebied hebben vier werkateliers en

Voor de nieuwe 380 kV-verbinding nabij de Sluissedijk zijn

Onder bepaalde omstandigheden kunnen elektrische

meerdere bilaterale overleggen plaatsgevonden waarin het

twee varianten onderzocht om het tracé landschappelijk zo

installaties en elektrische apparaten elkaars werking

voorgenomen tracé met betrokkenen is uitgewerkt.

goed mogelijk in te passen: variant Geel en variant Blauw.
Variant Blauw bundelt met de A17 en loopt met knikken met de

verstoren. Voor alle varianten is onderzocht of het
Oud Gastel

haalbaar is om te voorkomen dat er als gevolg van de

De opgave voor het gedeelte nabij Oud Gastel was om de

bocht mee. Variant Geel bundelt ook met de A17, maar loopt

De varianten voldoen aan de eisen ten aanzien van

nieuwe hoogspanningsverbinding situaties ontstaan

nieuwe verbinding landschappelijk zo goed mogelijk in te

niet mee met de bocht. Deze variant volgt het tracé van de

leveringszekerheid en verschillen onderling nauwelijks.

waarin elektrische installaties en elektrische apparaten

passen. In de uitwerking bleek dat de Dow-leiding bij alle

reconstructievarianten Wit-blauw en Wit-geel. Er is vanuit de

De varianten Geel en Blauw zijn zeer complex in aanleg

door de nieuwe hoogspanningsverbinding zodanig

varianten (ook het tracé van het voorgenomen tracé) verlegd

omgeving een voorkeur voor de variant met de minst gevoelige

vanwege de raakvlakken met de aanwezige kabels en

worden verstoord dat deze verstoring onoplosbaar is.

moet worden. Het tracé van het voorgenomen tracé had een

bestemmingen.

leidingen (buiten de buisleidingenstraat). Dit kan ook

Op sommige locaties zullen in verband met mogelijke

knik om een raakvlak met deze Dow-leiding te voorkomen. Het

consequenties hebben voor beheer en onderhoud van de

verstoring door de hoogspanningsverbinding extra

tracé van het voorgenomen tracé is daarom uitgewerkt in de

kabels en leidingen. De varianten verschillen hierin

maatregelen getroffen moeten worden. In de volgende

varianten Blauw en Geel. In het werkatelier is aangegeven te

nauwelijks.

fase worden deze locaties nader bestudeerd. Eventuele

kiezen voor de landschappelijk best ingepaste variant. Variant

maatregelen worden in afstemming met de betreffende

Blauw is als landschappelijk best ingepaste variant genoemd

stakeholder vastgesteld.

vanwege de meeste rechtstanden.

Standdaarbuiten
Reconstructie Wit-rood, Wit-geel en Wit-blauw
De reconstructievarianten voldoen aan de eisen ten

Voor de reconstructie van de bestaande verbinding was de

aanzien van leveringszekerheid en verschillen onderling

opgave om strakker te bundelen met de buisleidingenstraat, de

nauwelijks. De varianten zijn zeer complex in aanleg
vanwege de raakvlakken met de aanwezige kabels en

€

Investeringskosten

nieuwe 380 kV-verbinding en de A17 en meer rechtstanden te
realiseren. Dit is uitgewerkt in variant Wit-rood, Wit-geel en
Wit-blauw. Variant Wit-geel en Wit-blauw voldoen aan de

leidingen. Dit kan ook consequenties hebben voor

uitwerkingsopgave en leiden tot twee gevoelige bestemmingen

beheer en onderhoud van de kabels en leidingen. Variant
Wit-blauw en Wit-rood scoren een fractie positiever

Oud Gastel

minder. Beide varianten passeren de betoncentrale. De variant

vanwege de iets grotere afstand tot de

De investeringskosten van de varianten Geel en Blauw

Wit-blauw passeert het terrein van de betoncentrale iets

buisleidingenstraat.

in Oud Gastel zijn niet onderscheidend.

oostelijker, waardoor deze over het terrein maar niet over het
kantoorgebouw loopt. De meeste betrokkenen aan deze

Standdaarbuiten

Standdaarbuiten

werkateliers spreken zich uit voor een strakke bundeling

Nieuwe verbinding: variant Geel en variant Blauw

De investeringskosten van de reconstructievarianten

(Wit-blauw en Wit-geel). De betoncentrale deelt deze

De varianten voldoen aan de eisen ten aanzien van

Wit-rood, Wit-geel en Wit-blauw in Standdaarbuiten

voorkeur niet. Bij een keuze tussen Wit-blauw en Wit-geel is er

leveringszekerheid en verschillen onderling nauwelijks.

zijn niet onderscheidend. De investeringskosten van de

minder afkeer tegen Wit-geel.

De varianten Geel en Blauw zijn zeer complex in aanleg

varianten Geel en Blauw van de nieuwe verbinding in

vanwege de raakvlakken met de aanwezige kabels en

Standdaarbuiten zijn niet onderscheidend.

leidingen. Dit kan ook consequenties hebben voor

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.

beheer en onderhoud van de kabels en leidingen. De

www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

varianten verschillen hierin nauwelijks.
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Vergelijking effecten varianten
Oud Gastel-Standdaarbuiten

Niet realistische varianten
Variant Rood
Zuid • West

Helium

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergegeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs
gemarkeerd. Positievere effecten ten opzichte van elkaar zijn groen gemarkeerd;
negatievere effecten ten opzichte van elkaar zijn rood gemarkeerd. Voor
leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven.
Voor het omgevingsproces is de eindconclusie opgenomen.

Windturbines
VKA
Reconstructie

VKA

0

Variant
Geel

Variant
Blauw

Variant
Wit-rood

Variant
Wit-geel

Variant
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Kwaliteit tracé
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Aan deze tekening kunnen geen
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Tracé
Nieuwe verbinding

Landschap

9
A5
7/
1
A

A59

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Alternatief

Standdaarbuiten
Reconstructie
Huidige verbinding

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Borchwerf II

Oud Gastel

380kV

Legenda

In het uitwerkingsproces zijn
varianten afgevallen die om
verschillende redenen niet
realistisch bleken te zijn. In dit
uitwerkingsgebied (bestaande
uit drie deelgebieden) zijn dit
Rood (deelgebied 1),
Lichtgroen, Lichtgeel, Paars,
Rood (deelgebied 3).

Sluissedijk

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk
Betoncentrale

Structuren en elementen
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant

A17

Effect op leefgebieden met bijzondere waarden
Archeologie
Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden

Pietseweg

Bodem en Water
Aardkundige waarden
Bodemverontreiniging
(Net)techniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken objecten derden
Investeringskosten

0 125 250

noorden. Aanvankelijk was een knik voorzien om

Deelgebied 1
In het werkatelier is aangegeven te kiezen voor de landschappelijk best ingepaste variant. Variant Blauw is als landschappelijk best ingepaste
variant genoemd vanwege de meeste rechtstanden.

bij de Middenstraat de Dow-leiding te vermijden.
In de uitwerking bleek dat de Dow-leiding bij alle
Helium
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varianten verlegd moet worden. Hiermee is
variant Rood niet meer realistisch. Er worden

Borchwerf II
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Variant Rood komt overeen met het

1.000
Meter

loopt het tracé parallel aan de A17 naar het

Omgevingsproces

Deelgebied 3
Voor de nieuwe 380 kV-verbinding nabij de Sluissedijk heeft variant Geel vier gevoelige bestemmingen minder dan variant Blauw.
Er is vanuit de omgeving een voorkeur voor de variant met de minst gevoelige bestemmingen.

750

voorgenomen tracé. Vanaf Roosendaal-Noord

Investeringskosten

Deelgebied 2
De meeste betrokkenen aan deze werkateliers spreken zich uit voor een strakke bundeling (Wit-blauw en Wit-geel). De betoncentrale
deelt deze voorkeur niet. Bij een keuze tussen Wit-blauw en Wit-geel is er minder afkeer tegen Wit-geel.

500

daarom geen effecten van deze variant in beeld
gebracht.
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Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
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Reconstructie bestaande 380 kV
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Variant 1 - Reconstructie
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Bestaande 380 kV verbinding
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Beheergrens LSNed

D

Alternatief
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Alternatief
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leidt tot 19 gevoelige bestemmingen.

D
D
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vereiste 55 meter van de buisleidingenstraat, of
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zodat deze direct ten westen van de nieuwe

D

meter afstand van de bestaande verbinding door

96

gereconstrueerd tot aan de Pietseweg,

D

de westzijde van Borchwerf II gebundeld op 100

500

verbinding vanaf de westzijde van Borchwerf II
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125 250

In deze variant wordt de bestaande 380 kV-

D
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D

Variant Paars
Zuid • West

380kV

Variant Rood

A59

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Zuid • West

Helium

380kV

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Legenda

Legenda

Windturbines

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Alternatief

Variant 5 - VKA
Variant 5 - Reconstructie

VKA

125

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
spoorlijn
Beheergrens LSNed

Alternatief

VKA
Reconstructie

VKA

Borchwerf II

9
A5
7/
1
A

A59

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding

0

Bestaande verbindingen
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Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding
Dow Benelux N.V.
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Sluissedijk

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

Sluissedijk

Betoncentrale

Standdaarbuiten

Sint Antoinedijk

A17

A17

Betoncentrale

De opgave in het gebied is om de knik uit de

Pietseweg

reconstructie te halen en te bundelen met de
Pietseweg

buisleidingenstraat en de A17. Bij deze bundeling
passeert de te reconstrueren verbinding de
betoncentrale en worden gevoelige

0 125 250

500
Meter

bestemmingen aan de St. Antoinedijk

Variant Rood komt overeen met het

voorkomen. In het werkatelier is gesuggereerd

voorgenomen tracé. Vanaf de Pietseweg wordt

dat wanneer de bundelingsvarianten op

de bestaande 380 kV-verbinding

problemen stuiten een grotere knik door het

Geertruidenberg – Zandvliet gereconstrueerd

open landschap te overwegen is waardoor er

naar de westzijde van de buisleidingenstraat.

geen gevoelige bestemmingen aan de

0 125 250

St. Antoinedijk ontstaan.

500

750

Dit is nodig om voldoende ruimte te maken

1.000
Meter

voor de nieuwe 380 kV-verbinding. De nieuwe
380 kV-verbinding wordt op de vrijgekomen

De variant is uitgewerkt. De variant Paars voldoet

locatie geplaatst. Variant Rood staat hierdoor

niet aan de opgave voor dit uitwerkingsgebied

over een aanzienlijke lengte op circa 50 meter

(strakkere bundeling). Ook de gemeente heeft
Helium

aangegeven dat deze variant niet in

van de buisleidingenstraat. Dit is minder dan de
Helium

overeenstemming is met het gemeentelijk beleid
Borchwerf II

om grootschalig infrastructuur te bundelen en
combineren0 (in
van
verspreiding).
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vereiste 55 meter. Hierdoor is variant Rood niet
realistisch. Daarom wordt deze variant

Borchwerf II

geparkeerd en niet in de effectbeschrijving
opgenomen.
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MoerdijkZevenbergschen Hoek

Zuid • West

Moerdijk-Zevenbergschen Hoek

380kV

Legenda
Alternatief

Bestaande verbindingen

VKA

Bestaande 150 kV verbinding

Reconstructie

spoorlijn

VKA

Waterkeringszones

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

A

D D Te verwijderen verbinding

´

Aan deze tekening kunnen geen
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6/A
A1

In de gemeente Moerdijk is veel grootschalige industrie en infrastructuur
aanwezig. Vooral bij Zevenbergschen Hoek komt veel infrastructuur samen:
de A16, de hoge snelheidslijn en het spoor, de opgave voor windernergie en
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Logistiek Park Moerdijk, de
geplande aanpassing van de Moerdijkbrug en de nieuwe 380 kV-verbinding.
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D

Variant Rood

Uitwerkingsgebied 6

Station Zevenbergschenhoek
d
!

In het advies van de samenwerkende overheden wordt

Betrokken bewonersgroepen, bedrijven, de samenwerkende

aangegeven dat de gemeente Moerdijk zich aansluit bij het

overheden, de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-

meest gedragen tracé, maar maatwerk vraagt bij

Brabant en TenneT hebben samen aan deze planstudie gewerkt.

Zevenbergschen Hoek vanwege de leefbaarheid en de

In meerdere werkateliers zijn meerdere varianten verkend. Er

toekomstige ontwikkelingen, met name voor de 9 gevoelige

zijn hierbij ook varianten aan de orde gekomen die niet verder

bestemmingen die ontstaan door de nieuwe 380 kV-verbinding.
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komt overeen met het tracé van
D

D

380 kV-verbinding kunnen bijdragen aan de verlichting van de
ruimtelijke druk in dit gebied.
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drie varianten
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De minister van Economische Zaken heeft daarom - bij het

D
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Kattenkraam

D
D zijn
gezamenlijk met de betrokkenen als niet proportioneel
D
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D D D D
D D

D

D

Variant Rood komt overeen met het tracé van het
voorkeursalternatief. Het tracé loopt in noordoostelijke richting
en bundelt op een afstand van circa 100 meter aan de zuidzijde
met de bestaande 380 kV-verbinding. Bij Zevenbergschen Hoek
kruist het tracé de A16 en de spoorlijn van onder andere de
hogesnelheidslijn. Ongeveer 900 meter ten oosten van deze
kruising buigt het tracé van variant Rood gebundeld aan de
bestaande 380 kV-verbinding naar het oosten richting Hooge
Zwaluwe.
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Variant Geel
Zuid • West

380kV

Variant Groen
Moerdijk-Zevenbergschen Hoek

Zuid • West

Legenda

380kV

Moerdijk-Zevenbergschen Hoek

Legenda

Alternatief

Bestaande verbindingen

Alternatief

Bestaande verbindingen

Variant 1a - VKA

Bestaande 150 kV verbinding

Variant 2a - VKA

Variant 1a - Reconstructie

Bestaande 380 kV verbinding

Variant 2a - Reconstructie

VKA

Waterkeringszones

Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding

VKA

Waterkeringszones

D D D D
D D D D
D D D D
D D D D
D D D D
D
D
D
D D
D D D D
spoorlijn
spoorlijn
D D Te verwijderen verbinding
D D Te verwijderen verbinding
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Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

A

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

A

Reconstructie bestaande 380 kV

B

Reconstructie bestaande 380 kV

B

´

´

6/A
A1

6/A
A1
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Kattenkraam

Kattenkraam

Variant Geel creëert meer afstand tussen de nieuwe

Hierdoor komt er een mast van de bestaande (te verplaatsen)

Het tracé van variant Groen lijkt op dat van variant Geel, maar

380 kV-verbinding en de woningen van Kattenkraam.

verbinding en een mast van de nieuwe verbinding op een

creëert meer afstand tussen de nieuwe 380 kV-verbinding en de

Hierdoor komen zeven woningen buiten de indicatieve

bedrijfslocatie te staan. De exacte locatie van de masten moet in

woningen nabij Kattenkraam. Ook in deze variant wordt de

magneetveldzone te liggen en zijn geen gevoelige bestemming

overleg met de eigenaar van het bedrijf bepaald worden.

bestaande 380 kV-verbinding gereconstrueerd. Beide

meer. Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande

verbindingen komen door een grotere knik ter hoogte van

380 kV-verbinding in dit gedeelte gereconstrueerd (verplaatst).

Kattenkraam noordelijker te liggen. Hierdoor komen acht

woningen buiten de indicatieve magneetveldzone te liggen en

Variant Geel loopt net als variant Rood in noordoostelijke

zijn geen gevoelige bestemming meer.

richting en bundelt op een afstand van circa 100 meter aan de
zuidzijde met de bestaande 380 kV-verbinding. Bij

Zevenbergschen Hoek kruist het tracé de A16 en de spoorlijn.

Hier maakt variant Geel - in tegenstelling tot variant Rood - een
duidelijke knik in noordelijke richting.

!

!

!
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Effectbeschrijving

Leefomgevingskwaliteit

Archeologie

(Net)techniek

€

Investeringskosten

Variant Rood leidt tot negen gevoelige bestemmingen.

De varianten lopen alle drie voor het grootste deel door

De varianten voldoen alle drie aan de vereiste

De investeringskosten van de varianten Geel en Groen

Variant Geel heeft twee gevoelige bestemmingen en

een gebied met een lage archeologische verwachtings

leveringszekerheid. De technische complexiteit in de

zijn vanwege de complexiteit in de aanleg significant

variant Groen één gevoelige bestemming.

waarde. Zover nu ingeschat kan worden zal een enkele

aanlegfase wordt onder andere bepaald door de kruising

hoger dan die van variant Rood. Variant Groen is

mast wel in een gebied met een middelhoge

met de snelweg en HSL-spoorlijn. De aanleg van variant

significant duurder dan variant Geel, omdat deze

verwachtingswaarde worden geplaatst.

Rood is voor het overige niet complex.

een langere reconstructie en een langere tijdelijke

Dit leidt niet tot onderscheidende effecten.

150 kV-verbinding bevat.
De varianten Geel en Groen bevatten naast de kruising

Landschap

met de snelweg en HSL-spoorlijn een reconstructie van
de bestaande 380 kV-verbinding. Dit is technisch

Bij Variant Rood is de bundel van de huidige en de

Bodem en Water

complex in de aanlegfase. De reconstructie en de
daarvoor benodigde tijdelijke 150 kV-verbinding

nieuwe 380 kV-verbinding prominent aanwezig. Variant

bevatten ook de kruising met de snelweg en HSL-

Geel heeft extra knikken ten opzichte van variant Rood.

spoorlijn. Ook is een korte tijdelijke 380 kV-verbinding

Hierdoor is de verbinding meer opvallend. Dit is nog

De varianten lopen niet door gebieden met grote

en aanpassing in aanpalende masten nodig om een

sterker bij variant Groen. Er zijn geen effecten op

verontreinigingen of aardkundige waarden. Zij lopen

nieuwe mast te kunnen realiseren in de bestaande

landschappelijke elementen en structuren.

ook niet door waterbergingsgebieden. Wel is het zo dat

380 kV-verbinding. De hoekmasten dienen bij deze

bij variant Groen een mast op een

varianten nog geoptimaliseerd te worden in relatie tot

compartimenteringskering staat. Dit is besproken met

de tussenliggende mastlocaties.

het waterschap. In de volgende fase zal in overleg met

Natuur

het waterschap worden gekeken of aanpassingen aan de

De varianten verschillen niet in beheer en onderhoud.

kering nodig zijn. Bij variant Geel wordt een bestaande
mast op de compartimenteringskering verzwaard.

De varianten verschillen in de raakvlakken die zij met
objecten van derden hebben. Variant Rood heeft een

Er zijn op basis van bureaustudies geen beschermde

beperkter raakvlak met de hoofdtransportleiding van

dier- en plantsoorten aangetroffen in het gebied rond de

Brabant Water, de snelweg, HSL en de spoorlijn dan de

alternatieven Rood, Geel en Groen. De varianten liggen

andere varianten. Variant Geel en Groen verschillen

niet in of vlakbij een Natura 2000-gebied. De drie

beperkt in de raakvlakken die zij met objecten van

varianten kruisen het NNB-gebied dat langs de

derden hebben.

Landekensdijk ligt. Hierdoor zullen er enkele bomen
verdwijnen. Dit is nadelig voor met name vleermuizen.
Andere diersoorten zullen na realisatie wel weer gebruik
kunnen maken van deze corridor. Voor variant Geel geldt
dat de bestaande mast in het NNB-gebied verzwaard zal
worden. Dit heeft een effect maar is niet onderscheidend
ten opzichte van de andere varianten.
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Omgevingsproces

Vergelijking effecten varianten
Oud Gastel-Standdaarbuiten

Zoals in de inleiding is aangeven hebben de samenwerkende

De effecten van de tijdelijke verbindingen zijn besproken met

overheden in hun advies aangegeven dat de gemeente Moerdijk

de betrokken bedrijven en grondeigenaren. Zij delen deze

zich aansluit bij het meest gedragen tracé, maar maatwerk

voorkeur niet. De positieve effecten op de leefbaarheid van

vraagt bij Zevenbergschen Hoek vanwege de leefbaarheid en

Kattenkraam en de gevoelige bestemmingen zijn bepalend voor

de toekomstige ontwikkelingen, met name voor de negen

de voorkeur.

gevoelige bestemmingen die ontstaan door de nieuwe
380 kV-verbinding. De minister van Economische Zaken heeft

De inpassing en uitvoering van benodigde tijdelijke

aan TenneT gevraagd om in een planstudie te onderzoeken

verbindingen worden besproken en uitgewerkt met de

welke tracéoptimalisaties van de 380 kV-verbinding mogelijk

betrokken omgeving en de gemeente.

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze
grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere
effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal
gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de
eindconclusie opgenomen.

Brabant en TenneT hebben samen aan deze planstudie gewerkt.
In meerdere werkateliers en een werkbezoek aan het project
Doetinchem-Wesel (kenmerken van Wintracktracé) zijn
meerdere varianten onderzocht. Een aantal varianten zijn in het
proces afgevallen en in overleg niet verder uitgewerkt. In de
werkateliers was er een gedragen voorkeur voor variant Groen.

Variant
Groen

Overheden, de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-

Variant
Geel

Betrokken bewonersgroepen, bedrijven, de Samenwerkende

Variant
Rood

zijn.

9

2

1

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen
Landschap
Kwaliteit tracé
Structuren en elementen
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

Effect op leefgebieden met bijzondere waarden
Archeologie
Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden
Bodem en Water
Aardkundige waarden
Bodemverontreiniging
Nettechniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken objecten derden
Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
In de werkateliers is een voorkeur uitgesproken voor variant Groen. De effecten van de
tijdelijke 150- kV-verbinding zijn besproken met de betrokken bedrijven en grondeigenaren.
Zij delen deze voorkeur niet. Bij een keuze voor variant Geel en Groen wordt de inpassing en
uitwerking van de tijdelijke 150 kV-verbinding uitgewerkt met de betrokken omgeving.
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Variant Rood

Uitwerkingsgebied 7

Hooge Zwaluwe

Zuid • West

380kV

Hooge Zwaluwe

Legenda
Alternatief

Bestaande verbindingen

VKA

Bestaande 150 kV verbinding

Reconstructie

Bestaande 380 kV verbinding

VKA

Waterkeringszones

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

A

Reconstructie bestaande 380 kV

B

D D Te verwijderen verbinding

C
spoorlijn

Het tracé van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding loopt aan de
noordzijde met een aantal knikken langs het dorp Hooge Zwaluwe. De nieuwe
380 kV-hoogspanningsverbinding bundelt aan de zuidzijde van de bestaande
verbinding. Om te voorkomen dat de nieuwe verbinding te dicht langs het dorp
gaat, wordt de bestaande verbinding naar het noorden verplaatst en komt de
nieuwe verbinding op de locatie van de huidige verbinding te staan. Dit gaat in
de volgende stappen:

De huidige situatie.
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Hooge Zwaluwe
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D

De nieuwe 380 kV-verbinding
wordt op het oorspronkelijke tracé
van de bestaande 380 kV-verbinding
verbinding gebouwd.

D
De nieuwe masten worden
ten
D
D
D
noorden vanD de
D huidige verbinding
D
D
gebouwd.
D

D
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De geleiders worden omgehangen
naar de nieuwe masten, de oude
masten worden afgebroken.
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Variant Rood komt overeen met het tracé van het voorgenomen

Zwaluwse Pootweg aan de westkant van Hooge Zwaluwe en

tracé. Het tracé bundelt bij Hooge Zwaluwe met de bestaande

eindigt ten oosten van Hooge Zwaluwe tussen de Zeedijk en de

380 kV-hoogspanningsverbinding. De bestaande verbinding

Moersweg. Beide verbindingen knikken aan de noordkant rond

loopt in een aantal hoeken aan de noordzijde van het dorp langs.

Hooge Zwaluwe. De huidige 150 kV-verbinding wordt

De nieuwe verbinding bundelt aan de zuidzijde met de

verwijderd en in de masten van de nieuwe verbinding gehangen

bestaande verbinding. Om te voorkomen dat de nieuwe

en verdwijnt daardoor uit het dorp Hooge Zwaluwe.

!

!

verbinding door het dorp heen gaat, wordt de bestaande
Beide tracés hebben vier duidelijke knikken. In de

grondeigenaren uit de directe omgeving van de lijn

verbinding circa 100 meter noordelijker geplaatst en komt de

uitwerking is daarom bekeken of en zo ja hoe de bestaande

gekeken naar de uitwerking van het tracé. Er zijn naast

nieuwe verbinding op het tracé van de huidige verbinding te

en nieuwe verbinding landschappelijk beter ingepast

het tracé van het voorgenomen tracé drie varianten

staan. Hierdoor blijft de afstand van de bundel tot de dorpskern

kunnen worden, bijvoorbeeld door de hoeken flauwer te

ontwikkeld. De varianten verflauwen de knikken aan de

Hooge Zwaluwe gelijk. Deze reconstructie begint bij de

maken, waardoor de tracés meer gestrekt worden. In

westzijde van het tracé.

werkateliers is samen met de gemeente, vertegen
woordigers vanuit Hooge Zwaluwe, bewoners en
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Variant Geel
Zuid • West

380kV

Variant Lichtblauw
Hooge Zwaluwe

Zuid • West

Legenda

380kV

Hooge Zwaluwe

Legenda

Alternatief

Bestaande verbindingen

Alternatief

Variant 1 - VKA

Bestaande 150 kV verbinding

Variant 3 - VKA

Variant 1 - Reconstructie

Bestaande 380 kV verbinding

Variant 3 - Reconstructie

VKA

Waterkeringszones

Bestaande verbindingen
Bestaande 150 kV verbinding
Bestaande 380 kV verbinding

VKA

Waterkeringszones

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

A

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

A

Reconstructie bestaande 380 kV

B

Reconstructie bestaande 380 kV

B

D D Te verwijderen verbinding

C

D D Te verwijderen verbinding

C

spoorlijn

Aan deze tekening kunnen geen
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spoorlijn
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Hooge Zwaluwe

Hooge Zwaluwe

Bij variant Lichtblauw wordt het westelijke tracédeel sterk

westelijke knik ligt iets verder westelijk. Tussen deze

verflauwd en wordt een hoek uit het tracé gehaald, waardoor

verschuiving en de dorpskern ontstaat hierdoor een meer

een langere rechtstand en een landschappelijk rustiger beeld in

gestrekte lijn. De passage van het tracé aan de noord- en

het tracé ontstaat. De zeer beperkte knik ten westen van de

D

Variant Geel is nagenoeg gelijk aan variant Rood. De meest
D

D

D

D

D

D

Zwaluwse Pootweg wordt uit het tracé gehaald. De passage van

(kleine technische aanpassingen).

het tracé aan de noord- en oostzijde van Hooge Zwaluwe

D

oostzijde van Hooge Zwaluwe verandert hierdoor gering
!

!

!

!

verandert niet.
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D

Variant Donkerblauw
Zuid • West

380kV

Effectbeschrijving

Hooge Zwaluwe

Hieronder worden de effecten van de varianten Rood, Geel,
Lichtblauw en Donkerblauw beschreven.

Legenda
Alternatief

Bestaande verbindingen

Variant 2 - VKA

Bestaande 150 kV verbinding

Variant 2 - Reconstructie

Bestaande 380 kV verbinding

VKA

Waterkeringszones

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

A

Reconstructie bestaande 380 kV

B

D D Te verwijderen verbinding

C
spoorlijn

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Leefomgevingskwaliteit

´

Landschap

De varianten Rood en Lichtblauw leiden tot drie

Variant Rood leidt er toe dat de bundel van de naar het

gevoelige bestemmingen, twee aan de Pootweg en een

noorden verschoven bestaande 380 kV-vakwerk-

aan de Zwaluwse Pootweg. De varianten Geel en

verbinding en de nieuwe 380 kV+150 kV- wintrack

Donkerblauw hebben twee gevoelige bestemmingen aan

combiverbinding prominenter in het landschap aanwezig

de Pootweg.

zal zijn dan de bestaande verbinding. De afstand van de
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Hooge Zwaluwe

D

D

D

D

D

D

bundel tot de dorpskern blijft gelijk maar de bundel zal
een grotere visuele invloed hebben. Met name de
knikken in de bundel zullen opvallender zijn.

Natuur

Variant Geel is nagenoeg gelijk aan varaint Rood. De
meest westelijke knik ligt iets verder westelijk. Tussen
deze verschuiving en de dorpskern ontstaat hierdoor een

Uit de uitgevoerde bureaustudies blijken er nabij de
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te komen. De varianten hebben geen effecten op natuur.
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meer gestrekte lijn.

varianten geen beschermde dier- of plantensoorten voor
Het tracé van variant Lichtblauw ten noorden en westen
van Hooge Zwaluwe wordt meer gestrekt. Er verdwijnt

1.000
m

een knikje, waardoor er een langere rechtstand ontstaat.
De tracés van de huidige en de nieuwe verbindingen

Variant Donkerblauw lijkt op variant Lichtblauw. Het onrustige
beeld van de scherpe hoeken aan de westzijde van het tracé
wordt verminderd door het tracé sterker te verflauwen dan in

Archeologie

lopen niet exact parallel. De knikken worden flauwer en
de richtingsveranderingen kleiner, waardoor het totaal
een rustiger beeld oplevert.

variant Lichtblauw. Het tracé van variant Donkerblauw heeft
aan de westzijde twee flauwe hoeken in plaats van drie scherpe
!

hoeken. De westelijke knik ligt, net zoals bij variant Geel, ten

Variant Rood passeert een gebied met een zeer hoge

Variant Donkerblauw lijkt op variant Lichtblauw. Door

westen van de Zwaluwse Pootweg. De rechtstand van het tracé

verwachtingswaarde. Variant Geel passeert een gebied

de knik ten noorden van Hooge Zwaluwe nog een

aan de noordzijde van Hooge Zwaluwe wordt hierdoor korter.

met een middelhoge archeologische verwachtings

veldlengte naar het oosten te verplaatsen wordt het tracé

Het tracé aan de oostzijde van het dorp wijzigt niet.

waarde. De overige alternatieven gaan door gebieden

nog meer gestrekt en worden de knikken nog flauwer.

met lage archeologische waarde.

De rechtstand van het tracé aan de noordzijde van Hooge

!

Zwaluwe wordt hierdoor korter, de vier hoekmasten aan
beide zijden van de Zeedijk staan dicht bij elkaar en
zullen opvallend zijn. De nieuwe verbinding staat aan de
noordwestelijke zijde iets dichter bij Hooge Zwaluwe
dan het huidige tracé, maar heeft minder knikken en een
langere rechtstand, waardoor het totaal een rustiger
beeld oplevert.
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Omgevingsproces

Bodem en Water

€

Investeringskosten

De varianten lopen niet door gebieden die verdacht zijn

De investeringskosten van de varianten zijn niet

van bodemverontreiniging. Zij zijn daarom niet

onderscheidend.

onderscheidend.

De tracés van de bestaande en de nieuwe 380 kV-hoogspan

De varianten Donkerlauw en Lichtblauw leiden tot een

ningsverbinding lopen aan de noordzijde met een aantal

landschappelijk rustiger beeld. Variant Donkerblauw leidt tot

knikken langs het dorp Hooge Zwaluwe. De opgave was de

twee gevoelige bestemmingen, variant Lichtblauw tot drie

bestaande en nieuwe verbinding zó in te passen dat een rustig

gevoelige bestemmingen.

landschappelijk beeld ontstaat.
De opgave is uitgewerkt in twee werkateliers en verschillende
bilaterale gesprekken. Uit de werkateliers en de gesprekken is
niet een eenduidige voorkeur naar voren gekomen.

(Net)techniek

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

De leveringszekerheid van de varianten is gelijkwaardig.
Er zijn geen specifieke situaties met positieve of
negatieve gevolgen voor leveringszekerheid. De
gekozen vormen voor de reconstructie van de bestaande
380 kV-verbinding is in alle varianten gelijk aan de
voorkomende vormen in de bestaande hoogspan
ningslijn. De technische complexiteit in de aanlegfase is
voor alle varianten gelijk.
De varianten verschillen niet ten aanzien van hun
betrouwbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en
levensduur. De raakvlakken van de varianten met
objecten van derden zijn gelijkwaardig.
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Overzicht effecten varianten Hooge Zwaluwe

Niet realistische varianten
Zuid • West
Alternatief

3

2

3

Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden
Bodem en Water
D

Aardkundige waarden
D
D

Bodemverontreiniging
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D
D
D

Nettechniek
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Leveringszekerheid
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B
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Beheer en onderhoud
Raakvlakken objecten derden
Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
Uit de werkateliers en de gesprekken is niet een eenduidige voorkeur naar voren gekomen.
De varianten Donkerlauw en Lichtblauw leiden tot een landschappelijk rustiger beeld. Variant
Donkerblauw leidt tot twee gevoelige bestemmingen, variant Lichtblauw tot drie gevoelige
bestemmingen.
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In het uitwerkingsproces zijn varianten afgevallen die om verschillende
redenen niet realistisch bleken te zijn. In dit uitwerkingsgebied is dat
variant Bruin.
!

Ook aan de oostzijde van Hooge Zwaluwe is onderzocht of en

380 kV-verbinding moet worden gebouwd. Deze effecten zijn

zo ja op welke manier het tracé beter kan worden ingepast.

niet te vermijden. De gemeente hecht groot belang aan het

Variant Bruin heeft een tracé waarbij de hoeken aan de oostzijde

vermijden van nieuwe gevoelige bestemmingen. Deze variant is

van Hooge Zwaluwe zijn verflauwd. Dit geeft een

daarom niet opgenomen in de effectbeschrijving en de

landschappelijk rustiger beeld.

effectvergelijking en wordt niet meegenomen in het verdere

!

Technische complexiteit aanleg

D DD
D D D D
D D D D
D

D

N2000: m2 doorsnijding

Archeologie

A

Reconstructie bestaande 380 kV

Hooge Zwaluwe

Natuur

Effect op leefgebieden met bijzondere waarden

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

spoorlijn

Structuren en elementen

D

Waterkeringszones

D D Te verwijderen verbinding

Kwaliteit tracé

D

Bestaande 380 kV verbinding

VKA

Landschap

D

Bestaande 150 kV verbinding

Variant 4 - Reconstructie

2

NNN gebied: m2 doorsnijding

Bestaande verbindingen

Variant 4 - VKA

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen

Hooge Zwaluwe

Legenda

Variant
Donkerblauw

Variant
Lichtblauw

Variant
Geel

Variant
Rood

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze
grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere
effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal
gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de
eindconclusie opgenomen.

380kV

besluitvormingsproces.
Deze variant leidt aan de oostzijde wel tot één extra gevoelige
bestemming, Bovendien passeert de verbinding een
molenbiotoop. Ook is variant Bruin technisch complex omdat in
deze variant een extra hoekmast in de hartlijn van de bestaande
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Variant Groen

Uitwerkingsgebied 8

Geertruidenberg

Zuid • West

380kV

Legenda
Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

Waterkeringszones

VKA
Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Solo 380kV bovengronds

D D Te verwijderen verbinding

Geertruidenberg

Amer Warmtenet | Ennatuurlijk
Amertak

Variant 6 - VKA

A

Station Geertruidenberg
d
!

B
spoorlijn

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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Petrochemisch bedrijf

D

Het tracé van het voorgenomen tracé bundelt over grote lengte met de
bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. Ter hoogte van Geertruidenberg
bundelt het tracé niet doordat de bestaande verbinding naar het 380 kV-station
Geertruidenberg loopt. De nieuwe verbinding sluit niet aan op dit station, maar
loopt via de zuidkant langs Geertruidenberg. Vlak voorbij het station buigt de
nieuwe verbinding naar het zuiden en passeert het 150 kV-station aan de
oostzijde. Ten zuidoosten van Geertruidenberg, vanaf de passage van de
Donge, ligt het tracé parallel aan de te verwijderen 150 kV-hoogspannings
verbinding en de bestaande (te handhaven) 380 kV-verbinding.

Geertruidenberg

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Bij Geertruidenberg is sprake van een technisch complexe

D
D
D

omgeving. Er liggen waterkeringen, een warmteleiding,

D
D
D

er bevindt zich een petrochemische bedrijf en andere

D
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hoogspanningsverbindingen en -stations. Aan de westzijde van
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de Amertak is een woning aanwezig.De wens bestaat om de

D
D

200

400

600

800

1.000
m

D

0

D

afstand van de nieuwe verbinding tot deze woning te

D
D

vergroten. Het voorgenomen tracé is zodanig uitgewerkt,

D

de Donge te worden aangepast, zodat deze aan de eisen

passeert vervolgens het 150 kV-station op een veilige afstand

voldoet.

D

benodigde hoogte in vakwerk worden uitgevoerd. Het tracé

D

bestaande aanlegplaats dient voor het petrochemisch bedrijf aan

D

onder bovengrondse hoogspanningsverbindingen. De

doorvaarthoogte. Mogelijk moeten deze masten vanwege de

D

masten noodzakelijk, zodat voldaan wordt aan de

D

Aanlegplaatsen voor brandstoftankers zijn niet toegestaan

D

geen masten in de primaire waterkering komen te staan.

de Amertak in zuidoostelijke richting. Hierbij zijn verhoogde

D

magneetveldzone komt te liggen. Vervolgens passeert het tracé

D

variant:variant Groen.

D

uitgevoerd. De masten zijn in deze variant zo geplaatst dat er

D

masten geplaatst die mogelijk als vakwerk moeten worden

waardoor de woning aan de Bergsepolder buiten de indicatieve

D

Variant Groen maakt ten westen van Amertak een lichte knik

worden voldaan. De uitwerking heeft geleid tot één haalbare

D

dat aan alle eisen ten aanzien van inpassing en veiligheid kan

D
D

D

aan de zuidzijde. Vlak voor de Donge knikt het tracé naar het
zuiden. Ook bij de kruising van de Donge worden verhoogde

!
!
!

!
!
!
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Effectbeschrijving
Leefomgevingskwaliteit
(gevoelige bestemmingen)
Variant Groen bevat géén gevoelige bestemmingen.

Landschap

Archeologie

(Net)techniek

€

Investeringskosten

Het gebied heeft over het grootste deel een lage

De passage van Geertruidenberg is complex vanwege de

Variant Groen is de uitwerking van het voorgenomen

archeologische waarde. Nabij de beoogde verbinding

toepassing van afwijkende masttypen, beperkte

tracé. De uitwerking leidt niet tot een andere

staan twee rijksmonumenten. Het gaat om de

werkruimte, maatregelen aan bestaande kabels en

kosteninschatting.

Dongecentrale, die historisch gezien een link heeft met

leidingen, bebouwing onder de hoogspanningslijn en de

hoogspanning. Het toegangshek van de begraafplaats is

kruising van twee bevaarbare waterwegen en twee

ook een rijksmonument. Het tracé tast deze monumenten

wegen. Het tracé voldoet aan de eisen van de

niet aan.

leveringszekerheid en er zijn geen specifieke risicovolle
omstandigheden. Bij het beheer en onderhoud van de

De nieuwe verbinding zal door de verhoogde (hoek)

hoogspanningsverbinding is de bereikbaarheid en de

masten bij de kruisingen van de vaarwegen prominent

levensduur van de verbinding geen issue.

aanwezig zijn.

Bodem en Water

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar
elektromagnetische comptabiliteit (EMC).Onder
omstandigheden kunnen elektrische installaties en

Natuur

De verbinding kruist de Amertak op twee locaties.

elektrische apparaten elkaars werking verstoren. Voor

De beoogde mastlocaties liggen buiten de huidige

alle varianten is onderzocht of het haalbaar is om te

waterkering en de zone A (kernzone) rond de

voorkomen dat er als gevolg van de nieuwe

waterkering. Aandachtspunt is dat het waterschap

hoogspanningsverbinding situaties ontstaan waarin

Variant Groen loopt niet door een Natura 2000-gebied.

voornemens is de waterkeringen te versterken. Begin

elektrische installaties en elektrische apparaten door de

Het Natura 2000-gebied de Biesbosch ligt dichtbij. De

2019 is meer duidelijkheid over de wijze waarop de

nieuwe hoogspanningsverbinding zodanig worden

externe effecten op dit gebied worden beoordeeld in een

waterkering wordt versterkt.

verstoord dat deze verstoring onoplosbaar is. Op

Passende Beoordeling die voor het totale tracé wordt

sommige locaties zullen in verband met mogelijke

uitgevoerd. De verbinding kruist bij het passeren van de

verstoring door de hoogspanningsverbinding extra

Amertak een NNB-gebied. Dit is mogelijk, maar de

maatregelen getroffen moeten worden. In de volgende

effecten dienen gecompenseerd te worden.

fase worden deze locaties nader bestudeerd.
Eventuele maatregelen worden in afstemming met de
betreffende stakeholder vastgesteld.
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Omgevingsproces
Bij Geertruidenberg is sprake van een technisch complexe

passage heeft overleg plaatsgevonden met het petrochemisch

omgeving. De opgave is het voorgenomen tracé zodanig uit te

bedrijf, het waterschap en de beheerder van de warmteleiding.

werken, dat aan alle eisen ten aanzien van inpassing en

Voor de bedrijfsvoering van het petrochemisch bedrijf is het

veiligheid kan worden voldaan. In het eerste werkatelier is deze

niet noodzakelijk dat schepen bij de huidige meerpalen kunnen

opgave met betrokkenen doorgenomen. De belangen die hier

aanleggen. Het is echter wel van belang dat er een alternatieve

speelden waren verschillend (enerzijds afstand tot woningen en

ligplaats wordt gevonden op minder dan een uur afstand als de

anderzijds technisch complexe passage). Vanwege deze

meerpalen niet meer gebruikt mogen worden. Gezien de

verschillen is het tracé uitgewerkt in aparte overleggen.

aanwezige vaarwegen is het aannemelijk dat hiervoor een
oplossing kan worden gevonden. Dit wordt in de volgende fase

De bewoners van de Bergsepolder spreken hun voorkeur uit

samen met het petrochemisch bedrijf verder uitgewerkt.

voor een tracé waarbij de verbinding op zo’n groot mogelijke
afstand van de woning komt te staan. Het uitgewerkte tracé
maakt een lichte knik waardoor de woning buiten de indicatieve
magneetveldzone komt te liggen en de afstand iets wordt
vergroot. Voor de uitwerking van de technische complexe

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties
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Variant Rood

Uitwerkingsgebied 9

‘s Gravenmoer

Zuid • West
D

Raamsdonksveer
D
D

A27

's Gravenmo

Legenda

9
A5

Alternatief

Bestaande verbindingen

D
D

VKA

Bestaande 380 kV verbinding

D
D

VKA

N59

D

A59

380kV

Bestaande 150 kV verbinding

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

Waterkeringszones

D
D

D D Te verwijderen verbinding
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Ten westen van ‘s Gravenmoer loopt het tracé vanaf Geertruidenberg in
zuidoostelijke richting. Het voorkeurstracé ligt hier op circa 145 meter afstand
aan de zuidzijde van de bestaande 380 kV-verbinding. Dit is een grotere
afstand dan de minimaal benodigde valafstand tussen de bestaande en nieuwe
380 kV-verbinding. Dit heeft te maken met een waterkering die aan de
westzijde van dit tracé ligt.

D
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D
D
D

D
D
D
D
D
D

vermeden. In de werkateliers is samen met de betrokkenen
verkend of er mogelijkheden zijn om strakker te bundelen met

A27

Door de grotere afstand is een mast in de waterkering
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's Gravenmoer
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de bestaande verbinding, waardoor het tracé verder van de

D
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woningen van ‘s Gravenmoer af komt te liggen. Er zijn naast het

D
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tracé van het voorgenomen tracé twee varianten ontwikkeld.
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Variant Rood komt overeen met het tracé van het voorgenomen
tracé. Het tracé loop vanaf Geertruidenberg tot aan
‘s Gravenmoer evenwijdig aan de bestaande 380 kV-verbinding.
Ten noorden van Oosterhout knikt de nieuwe verbinding in
meer oostelijke richting. Vanaf dit punt ligt de nieuwe
verbinding op circa 145 meter van de bestaande verbinding.
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Variant Geel

Variant Blauw
Zuid • West
Legenda
Bestaande verbindingen

Raamsdonksveer

Bestaande 150 kV verbinding

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

Waterkeringszones

D D Te verwijderen verbinding

A
B

D

D

B

Bestaande verbindingen

VKA

D

D

A

D

D

D D Te verwijderen verbinding

's Gravenmo

Variant 2 - VKA

N59

A59

D

D

Waterkeringszones

D

D

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds

D

D

VKA

Alternatief

D

D

Bestaande 380 kV verbinding

D

D

Variant 1 - VKA
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Effectbeschrijving

Omgevingsproces

Hieronder worden de effecten van de varianten
Rood, Geel en Blauw beschreven.

De opgave was om de nieuwe 380 kV-verbinding zo optimaal

Nieuwe 380 kV-verbindingen worden met wintrackmasten

mogelijk te bundelen met de bestaande 380 kV-verbinding en

uitgevoerd. In het werkatelier is gevraagd of de nieuwe en de

de afstand tot ‘s Gravenmoer te vergroten. Er hebben twee

bestaande verbindingen in hetzelfde masttype uitgevoerd

werkateliers plaatsgevonden, meerdere overleggen met de

kunnen worden. Hierbij speelde de vraag naar de levensduur

bewonersgroep ‘s Gravenmoer en afstemming met het

van de bestaande 380 kV-verbinding. De vakwerkmasten van de

Waterschap Brabantse Delta.

bestaande verbinding zijn echter nog niet aan het einde van hun

Leefomgevingskwaliteit

Archeologie

levensduur en worden niet vervangen. Dit geldt voor de gehele
In de werkateliers zijn varianten Rood, Blauw en Geel

bestaande verbinding tussen Geertruidenberg-Eindhoven.

uitgewerkt. Variant Blauw en Geel vergroten beiden de afstand

Dit betekent dat de bestaande verbinding blijft staan (een

Variant Rood heeft vier gevoelige bestemmingen.

De tracés van de verschillende varianten liggen

tot ‘s Gravenmoer met circa 40 meter. Door de bewonersgroep

verbinding met vakwerkmasten) en de nieuwe verbinding

De varianten Geel en Blauw hebben één gevoelige

voornamelijk in een gebied met een lage

zijn twee aanvullende varianten met een grotere afstand tot ‘s

wordt uitgevoerd in wintrackmasten. Op een aantal specifiek

bestemming minder, doordat de verbinding dichterbij

verwachtingswaarde. Archeologie is hierdoor geen

Gravenmoer ingediend. In het werkatelier is aangegeven dat

aangewezen knelpuntlocaties wordt de bestaande verbinding

de bestaande verbinding staat.

onderscheidend aspect.

deze niet realistisch lijken. In een apart overleg met de

verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding.

bewonersgroep is dit verder uitgewerkt en besproken.

Hierbij is het uitgangspunt dat het gereconstrueerde deel van de

De uitkomst is dat beide varianten niet realistisch zijn en niet

bestaande verbinding wordt uitgevoerd in hetzelfde masttype

meegenomen worden in het verdere besluitvormingsproces.

als de bestaande verbinding (in casu vakwerkmasten).

Landschap

Bodem en Water

Dit is verder toegelicht in de verslaglegging van het
omgevingsproces (zie onderstaande link). Hiermee zijn de

Met de bewonersgroep is daarnaast een aantal overleggen

varianten Blauw en Geel de varianten met de grootst mogelijke

gevoerd over de beantwoording van specifieke vragen vanuit

afstand tot ‘s Gravenmoer.

‘s Gravenmoer. Dit proces heeft geleid tot een uitvoerige
beantwoording. Hierin staat ook het planschadeproces en

De varianten Geel en Blauw bundelen strakker met de

Variant Geel heeft tot gevolg dat de hoekmast bij de

bestaande verbinding. Hierdoor wordt de afstand tot aan

westelijke knik in een watergang komt te staan, deze

Variant Geel leidt tot plaatsing van een mast in een waterkering.

de dorpsrand van ’s-Gravenmoer groter (40 meter).

moet daarom worden aangepast. Desondanks zijn de

Dit betreft een kleinere, niet primaire waterkering nabij een

Variant Blauw heeft een extra richtingsverandering tegen

effecten op bodem en water niet onderscheidend.

waterloop. De verlegging van deze waterkering is met het

de hoofdrichting (naar Geertruidenberg) in en leidt

Waterschap Brabantse Delta besproken. Dit wordt in de

hierdoor tot een iets minder rustig beeld. Al met al zijn de

vervolgfase samen met het waterschap verder uitgewerkt.

procedure beschreven.

landschappelijke effecten op hoofdlijnen niet
onderscheidend.

(Net)techniek

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

Natuur

De nettechnische effecten van de drie varianten
verschillen nauwelijks en zijn daarom als niet
onderscheidend beoordeeld.

Geen van de varianten loopt door een Natura
2000-gebied, zij kruisen wel een NNB gebied (de
Donge). De effecten hiervan zijn niet onderscheidend.

€

Investeringskosten

De investeringskosten van variant Rood, variant Blauw
en variant Geel zijn niet onderscheidend. Variant Geel
vergt een aanpassing van de watergang. De meerkosten
hiervan leiden niet tot significant hogere kosten.
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Vergelijking effecten varianten ‘s Gravenmoer

Variant
Rood

Variant
Geel

Variant
Blauw

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze
grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere
effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal
gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de
eindconclusie opgenomen.

4

3

3

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen
Landschap
Kwaliteit tracé
Structuren en elementen
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant
Effect op leefgebieden met bijzondere waarden
Archeologie
Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden
Bodem en Water
Aardkundige waarden
Bodemverontreiniging
Nettechniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken objecten derden
Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
Varianten Blauw en Geel zijn de varianten met de grootst mogelijke afstand tot
‘s Gravenmoer. Variant Blauw heeft een extra richtingsverandering tegen de hoofdrichting
(naar Geertruidenberg) in en leidt hierdoor tot een iets minder rustig beeld.
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A5
8

Uitwerkingsgebied 10

Bosroute

Variant Rood
Zuid • West

380kV

Bosroute

Legenda

Windturbines

Variant Rood komt overeen met het tracé van het

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

voorgenomen tracé. Het tracé loopt in het

VKA
Reconstructie

noordwesten tussen de Baan en de Paalstraat

VKA

naar het oosten in de richting van het vlieggebied

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV

D Te verwijderen verbinding

van de Radio Vliegclub Brabant en de golfbaan

Station Tilburg 380kV

0 125 250

Ter hoogte van de Moersedreef bij Dongen en Loon op Zand wordt de
bestaande verbinding over ongeveer 7,5 kilometer naar het oosten verlegd om
te voorkomen dat de Moersedreef wordt ingeklemd tussen de nieuwe en de
bestaande 380 kV-verbinding. De nieuwe verbinding bundelt met de verlegde
bestaande verbinding. Dit is de Bosroute. De Bosroute loopt in het noordwesten
tussen de Baan en de Paalstraat naar het zuidoosten om aan te sluiten op het
nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg.

500

750

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

1.000
Meter

van de Efteling. Ten zuidwesten van het

´

vlieggebied knikt het tracé in zuidoostelijke
richting naar het Landgoed Huis ter Heide.
Hierbij loopt het tracé aan de oostzijde langs de
voormalige vuilstortplaats. Er zijn verhoogde
masten noodzakelijk om de voormalige vuilstort
te passeren (dit in verband met de hoogte van de

Baan

voormalige vuilstort). Nadat het Landgoed Huis
ter Heide is gepasseerd maakt het tracé een
RVB

kleine knik in de richting van Tilburg Noord waar

Golfbaan

het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation op
locatie Spinder wordt gerealiseerd. Hierbij

Het tracé passeert een gevoelige bestemming, het vlieggebied
van de Radio Vliegclub Brabant, de golfbaan van de Efteling,
een voormalige vuilstortplaats, natuurgebieden, het Landgoed
Huis ter Heide, het plangebied van een natuurbegraafplaats,

passeert het tracé het recreatiegebied Experience

Paalstraat

Island ‘t Blauwe Meer aan de westzijde.

Moersedreef
Voormalige vuilstort

een nertsenbedrijf en het recreatiegebied Experience Island
‘t Blauwe Meer. De opgave bij de Bosroute is het tracé zo
goed als mogelijk in te passen rekening houdend met de
belangen die spelen in deze omgeving. Dit heeft tot een aantal
varianten geleid.

Nertsenbedrijf
Huis ter Heide

Galgeneindsestraat
Experience Island
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1.000
Meter

Station Tilburg West

0 125 250
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Variant Geel
Zuid • West

Variant Groen

380kV

Bosroute

Zuid • West

Legenda

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

Variant 1a - VKA
Variant 1a - Reconstructie

Variant Geel volgt op grote lijnen het tracé van

Legenda

variant Rood. Het verschil met variant Rood is dat

! 1 - 3 MW

het tracé vanaf het vlieggebied van de Radio

VKA

Vliegclub Brabant (RVB) recht loopt tot aan

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV

D Te verwijderen verbinding

Tilburg Noord waar het nieuwe 380 kV-

Station Tilburg 380kV

0 125 250
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rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

1.000
Meter

hoogspanningsstation wordt gerealiseerd.

´

Variant Geel heeft geen knik ter plaatse van het

380kV

Windturbines

Bosroute

Variant Groen is ontwikkeld om het tracé zo veel

Bestaande verbindingen
Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

mogelijk aan de oostzijde van natuurgebieden te

Variant 2a - VKA
Variant 2a - Reconstructie

leggen waarbij rekening gehouden wordt met de

VKA

veiligheidsafstand ten opzichte van de

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV

D Te verwijderen verbinding

recreatieplas Het Blauwe Meer. Om deze reden

Station Tilburg 380kV
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Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Landgoed Huis ter Heide. Net als bij variant Rood

1.000
Meter

knikt het tracé ter hoogte van de Galgeneindse

´

straat in zuidelijke richting, zodat het tracé op de
minimaal vereiste afstand van 110 meter afstand

zijn er verhoogde masten noodzakelijk om de

van het recreatiegebied ligt. Er zijn bij deze

voormalige vuilstort te passeren.

variant geen verhoogde masten nodig ter hoogte
van de vuilstort. Er wordt wel een mastlocatie

Baan

gepositioneerd op het golfterrein van de Efteling.

Baan

RVB

Golfbaan

RVB

Paalstraat

Golfbaan

Paalstraat

Moersedreef

Moersedreef
Voormalige vuilstort

Voormalige vuilstort

Nertsenbedrijf

Nertsenbedrijf

Huis ter Heide

Huis ter Heide

Galgeneindsestraat

Galgeneindsestraat
Experience Island
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Variant Oranje
Zuid • West

Effectbeschrijving

380kV

Bosroute

Legenda

Windturbines

Variant Oranje is ontwikkeld om het tracé zo veel

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

mogelijk aan de oostzijde van natuurgebieden te

Variant 6a - VKA
Variant 6a - Reconstructie

Leefomgevingskwaliteit

Natuur

leggen zonder een mastpositie op het golfterrein

VKA

van de Efteling. Variant Oranje komt aan de

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV

D Te verwijderen verbinding

noordwestelijke zijde overeen met variant Rood.

Het tracé van variant Rood leidt tot drie gevoelige

De varianten lopen allemaal door een NNB gebied, de

1.000
Meter

Het tracé loopt in het noordwesten tussen de

bestemmingen. Bij de varianten Geel, Groen en Oranje is

doorsnijding verschilt slechts minimaal. Geen van de

´

Baan en de Paalstraat naar het oosten in de

een gevoelige bestemming aan de Galgeneindsestraat

varianten gaat door een Natura 2000-gebied. Alle

richting van het vlieggebied van de Radio

afgevallen maar komt er een gevoelige bestemming aan

varianten lopen door bosgebied, waarin veel

Vliegclub Brabant en de golfbaan van de Efteling.

de Bergstraat, de nertsenfarm, bij. Hierdoor hebben alle

waarnemingen zijn gedaan van diersoorten die in het bos

Ten zuidwesten van het vlieggebied knikt het

varianten evenveel gevoelige bestemmingen.

leven (oa. ree, haas, wild zwijn). Er zijn geen

Station Tilburg 380kV
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750

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Baan

tracé in zuidoostelijke richting tot het de ligging

waarnemingen bekend van vleermuizen in het gebied. Al

volgt van variant Groen. Het tracé loopt

met al zijn de effecten op natuur niet onderscheidend.

vervolgens in een rechte lijn naar de

Op lokaal niveau zijn er wel verschillen, waarbij een zo

effluentvijver waar het nieuwe 380 kVRVB

hoogspanningsstation wordt gerealiseerd.

Golfbaan

Landschap

oostelijk mogelijke ligging positiever is.

De varianten verschillen beperkt. Het tracé van variant

Paalstraat

Archeologie

Rood heeft verhoogde masten bij de voormalige

Moersedreef
Voormalige vuilstort

vuilstortplaats en midden op landgoed Huis ter Heide een
flauwe knik. Dit zal zichtbaar zijn. In het tracé van variant
Geel zijn ook verhoogde masten bij de voormalige

Het tracé van de verschillende varianten loopt door een

vuilstortplaats opgenomen, dit tracé kent in tegenstelling

gebied met een lage en een middelhoge verwachtings

tot variant Rood een lange rechtstand in het tracé en

waarde. De effecten zijn niet onderscheidend.

scoort op dit punt positiever. In variant Groen zijn

Nertsenbedrijf

verhoogde masten bij de voormalige vuilstort niet nodig,

Huis ter Heide

er is wel een knik bij de Galgeneindsestraat in het tracé
opgenomen. Variant Oranje bevat ook verhoogde

(Net)techniek

masten en een flauwe knik nabij de golfbaan.

Galgeneindsestraat

De varianten verschillen onderling niet op het gebied van
Experience Island

Bodem en Water
0 125 250

500

750

leveringszekerheid. De complexiteit van de aanleg is ook
niet onderscheidend. Op het gebied van beheer en
onderhoud spelen bij geen van de varianten bijzondere

1.000
Meter

omstandigheden. De varianten verschillen niet in hun
De varianten verschillen niet in hun effecten op bodem

raakvlakken met objecten van derden.

en water. Wel is de aanwezigheid van de vuilstort een
aandachtspunt. De varianten met masten vlakbij de
vuilstort hebben een verhoogd risico. Dit vanwege een
risico op vervuiling (met name vervuild grondwater) in
de nabijheid van de vuilstort. De aanwezigheid van

€

Investeringskosten

andere verontreinigingen in het gebied is niet bekend.

Station Tilburg West

De kosten van de varianten zijn niet significant
onderscheidend.
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Vergelijking effecten varianten Bosroute

Omgevingsproces
•

de Efteling. Dit heeft variant Oranje niet.

Paalstraat naar het zuidoosten om aan te sluiten op het nieuw te
•

Realistische varianten met een zo groot mogelijke afstand

gevoelige bestemming, het vlieggebied van de Radio Vliegclub

tot de woning aan de Galgeneindsestraat zijn varianten

Brabant, de golfbaan van de Efteling, een voormalige

Groen en Oranje. De Galgeneindsestraat is bij die varianten

vuilstortplaats, natuurgebieden van Natuurmonumenten, het

geen gevoelige bestemming meer.
•

Varianten Groen en Oranje lopen over het perceel van de

natuurbegraafplaats, een nertsenbedrijf en het recreatiegebied

nertsenfarm. Variant Geel passeert de nertsenfarm op

Experience Island ‘t Blauwe Meer. De opgave bij de Bosroute is

korte afstand. Bij deze varianten is de nertsenfarm een

het tracé zo goed als mogelijk in te passen rekening houdend

gevoelige bestemming. Variant Rood staat op de grootste

werkateliers plaatsgevonden en meerdere overleggen met
stakeholders om meer zicht te krijgen op specifieke situaties.

•

Los van de afweging van de varianten, wordt aangegeven
dat het niet wenselijk is om twee verschillende type masten
te gebruiken bij de Bosroute.

Het beeld naar aanleiding van het
omgevingsproces:

In het omgevingsproces is gevraagd naar de mogelijkheden van

•

Voor het noordwestelijke deel van het tracé (nabij de Baan

ondergrondse aanleg voor dit tracédeel. Ondergrondse aanleg

en Paalstraat) is het van belang dat de afstand tussen het

is als maatregel alleen toelaatbaar bij knelpunten die

tracé en de beide straten nagenoeg gelijk blijft. Dit is het

bovengrondse aanleg onuitvoerbaar maken. In de vorige fase

geval bij alle realistische varianten.

zijn deze knelpunten geanalyseerd. In het door de minister in

Om de vliegactiviteiten van de RVB door te kunnen laten

juli gekozen voorgenomen tracé is uitsluitend bij het tracédeel

gaan, is variant Blauw ontwikkeld. De uitkomst van nader

nabij Woensdrecht verkabeling toegepast.

•

onderzoek is, dat deze variant niet realistisch is. Dit

•

•

betekent dat er geen realistische variant is waarbij de

In aanloop naar het bestuurlijk overleg van 27 februari 2018

vliegactiviteiten vanaf de huidige locatie door kunnen gaan

vraagt Natuurmonumenten in een brief aan de bestuurders van

Realistische varianten waarbij natuurwaarden en

de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg en Loon

natuurbeleving zo veel als mogelijk worden ontzien zijn

op Zand maximale inzet om de schade aan natuur te voorkomen

varianten Groen en Oranje. Deze varianten staan op veilige

en te compenseren. Er wordt gesteld dat de schade het geringst

afstand van het recreatiegebied Experience Island ‘t

is bij ondergrondse aanleg. Natuurmonumenten vraagt de

Blauwe, maar wel dichter bij dan variant Rood.

bestuurders om ondergrondse aanleg voor dit tracédeel alsnog

Een nog oostelijkere ligging is onderzocht in variant Blauw.

te onderzoeken. Als ondergrondse aanleg voor dit tracédeel

Deze variant is niet realistisch omdat niet voldaan wordt

niet wordt onderzocht wordt gevraagd te kiezen voor zo min

aan de vanwege veiligheidsoverwegingen minimaal

mogelijk schade door een zo oostelijk mogelijke ligging van het

benodigde afstand van 110 meter tot aan het

tracé. Vanuit de Efteling is een vergelijkbare brief opgesteld

recreatiegebied.

gericht aan de samenwerkende overheden.

Variant
Oranje

afstand van de nertsenfarm.

met de belangen die spelen in deze omgeving. Er hebben twee

Variant
Groen

Landgoed Huis ter Heide, het plangebied van een

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven.
Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze
grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere
effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal
gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de
eindconclusie opgenomen.

Variant
Geel

bouwen 380 kV-station Tilburg. Het tracé passeert een

Variant Groen heeft een mastpositie op het golfterrein van

Variant
Rood

De Bosroute loopt in het noordwesten tussen de Baan en de

3

3

3

3

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen
Landschap
Kwaliteit tracé
Structuren en elementen
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant
Effect op leefgebieden met bijzondere waarden
Archeologie
Archeologische (rijks)monumenten
AMK-terreinen
Verwachtingsgebieden
Bodem en Water
Aardkundige waarden
Bodemverontreiniging
Nettechniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken objecten derden
Investeringskosten
Investeringskosten

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties
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Omgevingsproces
De belangen van de deelnemers aan het omgevingsproces worden in een keuze tussen de onderzochte
realistische varianten het meest gediend door variant Oranje (In de aanloop naar het bestuurlijk overleg is
door Natuurmonumenten en de Efteling een brief gestuurd, zie laatste alinea omgevingsproces).
Uitzondering vormt de nertsenfarm, vanwege de beperking in ontwikkelingsmogelijkheden. Met
Experience Island wordt overlegd over de aanpassing van hun uitbreidingsplannen. Alle varianten
beperken het vlieggebied van de Radiovliegclub Brabant dusdanig dat er een oplossing moet worden
gevonden voor de vliegclub.
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Niet realistische varianten
Variant Blauw
Zuid • West

Variant Paars

380kV

Bosroute

In het uitwerkingsproces zijn
varianten afgevallen die om
verschillende redenen niet
realistisch bleken te zijn. In dit
uitwerkingsgebied zijn dit de
varianten Blauw, Paars en
Lichtblauw.

Legenda

Windturbines

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

Zuid • West

Helium

Variant 2 - VKA
Variant 2 - Reconstructie

Borchwerf II

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding
Station Tilburg 380kV

0

125

250

500

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

750
Meter

´

380kV

Bosroute

De varianten Rood, Geel en Groen kennen aan de

Legenda

Windturbines

noordzijde een aantal knikken in het tracé. Om

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

hiervoor een rechter tracé te ontwikkelen is variant

Variant 5a - VKA
Variant 5a - Reconstrcutie

Paars uitgewerkt. Het tracé van variant paars loopt

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding
Station Tilburg 380kV

0

125

tussen de Baan en Paalstraat in een recht tracé in
250

500

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

zuidoostelijke richting naar het vlieggebied van de

750
Meter

Radio Vliegclub Brabant. Het tracé knikt ten oosten
van de voormalige vuilstort naar het zuiden. Het

´

tracédeel ten zuiden van de nertsenfarm is gelijk aan
het tracé van variant Rood.

Baan

De afstand tot de Baan en Paalstraat wordt hierdoor

Baan

aan beide zijden verkleind. In het werkatelier is
geconstateerd dat dit negatieve effect belangrijker is

RVB

Golfbaan

RVB

dan het verminderen van de knik. In het werkatelier

Golfbaan

bleek dat deze variant niet op draagvlak kan rekenen.
Daarom is deze variant niet meegenomen in de

Paalstraat

effectbeschrijving.

Paalstraat

Moersedreef

Moersedreef
Voormalige vuilstort

Voormalige vuilstort

Variant Blauw is ontwikkeld om het tracé zo veel
mogelijk aan de rand te leggen van de natuurgebieden. Het tracé van Variant blauw ligt oostelijker dan
de varianten Rood en Geel. Dit is gerealiseerd door
de knik in het tracé ter hoogte van het vlieggebied

Nertsenbedrijf

Nertsenbedrijf

Huis ter Heide

Huis ter Heide

van de Radio Vliegclub Brabant oostelijker te leggen.
Het tracé loopt in een rechte lijn naar de effluentvijver waar het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation
wordt gerealiseerd.
Galgeneindsestraat

Galgeneindsestraat

Het tracé komt over het vlieggebied van de Radio

Experience Island

Experience Island

Vliegclub Brabant te liggen en de golfbaan van de
Efteling te liggen en loopt recht over de nertsenfarm.
Het zuidelijkste deel van het tracé komt op korte
afstand van het zandstrand bij de recreatieplas te
liggen. Vanwege veiligheidsoverwegingen moet de
afstand van de nieuwe verbinding tot het recreatie-

0 125 250

500

750

0 125 250

1.000
Meter

500

750

1.000
Meter

gebied minimaal 110 meter zijn. Het tracé ligt in deze
variant niet op veilige afstand en is daarom wegens
veiligheidsoverwegingen als niet realistisch
aangemerkt. Ook bevinden mastlocaties zich te dicht
op bestaande ondergrondse infrastructuur om de

Station Tilburg West

Station Tilburg West

bouw mogelijk te maken. Variant Blauw wordt
daarom niet meegenomen in de effectbeschrijving.
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Variant Lichtblauw
Zuid • West

380kV

Bosroute

Legenda

Windturbines

Variant Lichtblauw is ontwikkeld om zoveel mogelijk

Bestaande verbindingen

! 1 - 3 MW

Bestaande 380 kV verbinding
Bestaande 150 kV verbinding

Alternatief

te voorkomen dat het tracé over het vlieggebied van

Variant 3a - VKA
Variant 3a - Reconstructie

de Radio Vliegclub Brabant komt te liggen. Het tracé

VKA

Combi 380 kV / 150 kV-bovengronds
Reconstructie bestaande 380 kV
D Te verwijderen verbinding
Station Tilburg 380kV

0

125

van deze variant lijkt op het tracé van variant Rood.
250

500

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Uitsluitend ter hoogte van het vlieggebied is een

750
Meter

flauwe hoek gerealiseerd door middel van twee

´

knikken. Het tracé sluit vervolgens aan op variant
Rood. In dit tracé moeten er masten in de voormalig
vuilstort geplaatst worden. Hierdoor is deze variant
onrealistisch en wordt niet meegenomen in de
effectbeschrijving.

Baan

RVB

Golfbaan

Paalstraat
Moersedreef
Voormalige vuilstort

Nertsenbedrijf
Huis ter Heide

Galgeneindsestraat
Experience Island
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Station Tilburg West
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Uitwerkingsgebied 11

Variant: A

380 kV-station Tilburg

Variant A ligt gedeeltelijk op het noordwestelijke
deel van de effluentvijver. De effluentvijver en
waterberging dient hiervoor gecompenseerd te
worden. Deze variant interfereert niet met de
vergunde windturbines. Bij aanleg van het station

De nieuwe 380 kV-verbinding wordt in Tilburg op de landelijke ring van
380 kV-verbindingen aangesloten. Hiervoor moet een nieuw
380 kV-hoogspanningsstation worden gebouwd. Op het station wordt
niet alleen de nieuwe 380 kV-verbinding aangesloten, maar ook de
bestaande 380 kV-verbinding Geertruidenberg-Eindhoven en de
150 kV-transformatorkabels naar 150 kV-station Tilburg Noord.

Het zoekgebied voor dit station ligt op locatie Spinder, ten

Uitgangspunten voor de locaties:

noorden van Tilburg. Spinder ligt ten westen van de N261 in

•
•

gecompenseerd.
N.B. De hoogspanningslijn en mastposities zijn
indicatief weergegeven en zullen nog wijzigen.

Een haakse ligging ten opzichte van de
Een station kan niet onder een in gebruik zijnde
380 kV-verbinding worden gebouwd

afvalstortplaats en afvalenergiecentrale, en - in de toekomst
- windturbines. Dichtbij ligt het recreatiegebied Blauwe Meer.

•

Geen 380 kV-kruising;

Een gedeelte van het bosgebied direct ten noorden van locatie

•

Alle benoemde raakvlakken met en opgave van bestaande

Spinder maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Er

omgelegd en er dient natuur te worden

hoogspanningsverbindingen;

een gebied met een waterzuiveringsinstallatie en een
effluentvijver van Waterschap De Dommel, een actieve

moeten recreatieve (fiets)paden worden

situaties en geplande ontwikkelingen.

wordt gewerkt aan landschapsplan Pauwels en een
zogenaamd recroduct. De opgave is om de geplande
ontwikkelingen zó in te passen dat zij samen meerwaarde
creëren voor dit gebied. Er zijn twee locatievarianten voor dit
station ontwikkeld.
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Effectbeschrijving

Variant: B
Variant B ligt meer oostelijk dan variant A. Deze variant ligt

Leefomgevingskwaliteit

voor een groter deel van zijn oppervlakte op de

Landschap

effluentvijver. De effluentvijver en waterberging dienen
hiervoor gecompenseerd te worden. Variant B interfereert
met een vergunde en binnenkort te realiseren windturbine.

Er wordt een geluidscontour rondom het station

Het nieuwe hoogspanningsstation wordt in beide

Dit betekent dat bij variant B de windturbine niet meer op

aangewezen vanwege transformatoren

varianten zichtbaar vanaf de provinciale weg N261.

deze locatie gerealiseerd kan worden. Ook bij aanleg van

(transformatorstations met een buiten opgesteld

Variant A is minder zichtbaar dan variant B. Beide

variant B moeten recreatieve (fiets)paden worden

vermogen van meer dan 200 MvA worden gezien als een

varianten vergen aanpassingen aan het huidige

omgelegd en moet natuur worden gecompenseerd.

geluidsbron). Gelet op het buiten op te stellen vermogen

hoogspanningsnet om dit aan te sluiten op het station. De

(500 MvA) valt de inrichting onder categorie C4

lengte van de hoogspanningsverbindingen is bij Variant B

N.B. De hoogspanningslijn en mastposities zijn indicatief

waarvoor een richtafstand van 300 meter geldt. Binnen

langer dan bij Variant A wat leidt tot een onrustiger beeld

weergegeven en zullen nog wijzigen.

deze zone van 300 meter liggen voor beide locaties geen

en grotere visuele complexiteit. Ondanks de verschillen

woningen. De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 600

in het aantal masten en de lengte van de aansluiting van

meter van de locaties. Vanwege deze grote afstand tot de

de hoogspanningskabels op het station, zijn de

dichtstbijzijnde woning is er ook geen sprake van

verschillen in de effecten tussen de varianten beperkt.

gevoelige bestemmingen nabij het station (N.B. het
beleidsadvies magneetvelden van de rijksoverheid is

Het nieuwe hoogspanningsstation gaat in zekere mate op

overigens niet van toepassing op stations).

in het industriële karakter van het gebied met de
afvalverwerkingsfabriek, stortplaats en rioolzuivering.
Door de vorm, oriëntatie en hoogte van het station
neemt de invloed van industriële elementen in het

Natuur

landschapsbeeld verder toe en vormt het een sterk
contrast met het aangrenzende bosgebied. Variant A ligt
deels in de restanten van het heideontginningslandschap
en deels in de effluentvijver van de waterzuivering.

Beide varianten liggen op minimaal 2,5 kilometer afstand

Variant B ligt verder naar het zuiden en grotendeels in de

van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen

effluentvijver van de waterzuivering. Ter plaatste van het

& Leemkuilen. Er worden van beide varianten geen

station liggen met uitzondering van de historische

significante effecten op dit Natura 2000-gebied

lijnstructuren geen specifieke landschapselementen die

verwacht.

door het station worden beïnvloed. Variant A tast het
Spinderspad aan, Variant B de Cirkelbaan. De effecten

Beide varianten liggen deels in een NNB-gebied. Variant

van beide locaties op de gebiedskarakteristiek zijn al met

A ligt voor een groter deel in het NNB-gebied dan variant

al niet onderscheidend.

B. Voor de inrichting van de verbindingszone tussen Huis
ter Heide en De Brand geldt dat de belangrijkste
doelsoort de boomkikker is. Voor deze boomkikker, en
andere grondgebonden soorten, stopt hun doorgang
wanneer er gaten zijn in de ecologische verbindingszone
door ongeschikt leefgebied of verstoring. Ook reeën en
dassen behoren tot de doelsoorten.
Bij variant A is de beschikbare ruimte voor de ecologische
verbinding beperkter.
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Omgevingsproces

Archeologie

(Net)techniek

Bij de keuze van het voorgenomen tracé is een zoekgebied voor

Uit gezamenlijke werksessies met stakeholders zijn twee

de locatie Spinder aangegeven. Binnen dit zoekgebied is met de

varianten ontstaan. Daarnaast zijn door middel van interviews

betrokken stakeholders gekeken naar mogelijkheden voor de

met de stakeholders alle belangen en randvoorwaarden

stationslocatie.

opgehaald. Tijdens een gezamenlijke sessie met de stakeholders
zijn de twee varianten voorzien van de effectbeoordeling en

De varianten liggen in een zone met zowel een lage

De leveringszekerheid van de varianten én het beheer en

verwachting, een onbekende verwachting, en een

onderhoud van de varianten is niet onderscheidend.

Aan de ene kant heeft het gebied een industrieel karakter door

hebben de stakeholders voor de betreffende locaties

gebied dat reeds verstoord is. Variant B ligt voor een

Variant B vergt een langere nieuwe hoogspannings

de afvalverwerking, de stortplaats en de rioolzuivering. Aan de

randvoorwaarden meegegeven. Het belang om de windturbines

groter deel in een zone met bodemverstoringen. De

verbinding en aanpassing van de bestaande verbinding

andere kant valt het gebied in het te ontwikkelen

in huidige vorm te behouden is groot. Het vervallen van een

varianten leiden niet tot effecten op archeologische

en kent hierdoor een complexere aanleg (meer masten in

Landschapspark Pauwels. Landschapspark Pauwels beoogt

windturbine leidt tot grote onzekerheid over de realisatie van

waarden, zij zijn op dit gebied niet onderscheidend.

effluentvijver). Voor variant B is het nodig om de

onder meer een (recreatieve) verbinding te realiseren tussen de

het gehele windpark Spinder. Ook het zo min mogelijk

vergunde windturbine niet te realiseren dan wel te

stad en natuurgebieden. Dit is beschreven in het Masterplan

aantasten van natuur en landschap en de realisatie van een

verplaatsen. Dit heeft consequenties op de planning en

(2018).

ecologische verbinding is van groot belang in dit gebied. Verder
is er een opgave voor extra waterbergingscapaciteit in het

de te volgen procedures. Ook leidt variant B tot meer

Bodem en Water

De aanleg van het 380 kV-hoogspanningsstation op
locatie Spinder vindt deels plaats op de effluentvijver.

raakvlakken met aanwezige kabels en leidingen.

€

Investeringskosten

Een van de koersen van het landschapspark Pauwels is het

gebied. Door het realiseren van een station ontstaat daarnaast

zogenaamde energielandschap. Daarbij is het voornemen om

een compensatieopgave. Er wordt gekeken naar uitbreidings-

Spinder te ontwikkelen als energiepark waar energie wordt

en compensatiemogelijkheden ten oosten van de N261. De

opgewekt gecombineerd met parkachtige elementen. In

rijksweg is een entree naar de gemeente Tilburg en daardoor

Landschapsplan Pauwels wordt voorgesteld om het

speelt zichtbaarheid ook een relevant belang bij de inpassing

hoogspanningsstation in de huidige effluentvijver te situeren en

van het station.

Deze effluentvijver dient te worden gecompenseerd,

de voormalige vloeivelden ten oosten van de N261 in te richten

alsmede de waterbergingsfunctie. De benodigde

als waterzuiveringspark. Een groot deel van de stakeholders is

Alles overziend is er vanuit de meeste stakeholders een
voorkeur voor variant A.

aanpassingen aan de effluentvijver en de

De investeringskosten voor de aanleg van variant B zijn

betrokken bij de realisatie van landschapspark Pauwels. Dit

compensatieopgave is voor variant B groter dan voor

significant hoger dan voor variant A. Dit komt mede door

vormt een overkoepelend belang waar verschillende functies

variant A. Beide varianten leiden tot een toename van

de aanpassingen aan de effluentvijver en de benodigde

(natuur, water, landschap, energie, recreatie) onderdeel van

In aanloop naar het bestuurlijk overleg van 27 februari 2018

verhard oppervlak dat moet worden gecompenseerd.

compensatie van de buffercapaciteit. Daarnaast is er voor

uitmaken.

vraagt Natuurmonumenten in een brief aan de bestuurders van

Variant A scoort licht positiever dan variant B op dit

variant B een langere nieuwe hoogspanningsverbinding

de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg en Loon
op Zand maximale inzet om de schade aan natuur te voorkomen

aspect. Voor beide varianten moet rekening worden

en aanpassing van de bestaande verbinding nodig. Voor

Gezien de bestaande elementen in het gebied zoals de

gehouden met de vervuilde grond in de bestaande

variant B dient er extra lengte van de bestaande

bestaande hoogspanningsverbindingen, de waterzuivering en

en te compenseren. Hierbij gaat de voorkeur van

effluentvijver en de dijken.

verbinding te worden geamoveerd.

waterberging, de toekomstige windturbines en de aanwezige

Natuurmonumenten uit naar de meest oostelijke variant

natuurwaarden zijn er beperkte mogelijkheden voor de

(variant B). Bij keuze voor variant A vraagt Natuurmonumenten

Schade

plaatsing van het station, waarbij er zo min mogelijk bestaande

om een aantal compenserende maatregelen.

Variant B heeft een negatief effect op kosten door

elementen worden aangepast. Dit heeft, naast de oppervlakte

compensatie van gemiste inkomsten en

van het station zelf, ook te maken met de verbindingen die op

investeringskosten van de windturbine. Dit zijn hoge

het station moeten aansluiten.

kosten aangezien er voor de financiering rekening is
gehouden met inkomsten vanuit deze vierde
windturbine. Wanneer de windturbine toch gerealiseerd
moet worden op een andere locatie ontstaan kosten voor
een locatieonderzoek, aanpassing vergunningen,
financiering en gederfde inkomsten. Variant B scoort
zeer negatief op dit onderdeel.
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Vergelijking effecten varianten 380 kV-station Tilburg

Variant A

Variant B

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven.
Wanneer de effecten van de varianten ten opzichte van elkaar niet
onderscheidend zijn, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn
groen gemarkeerd; negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor
leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven.

0

0

Leefomgevingskwaliteit
Aantal gevoelige bestemmingen
Geluidscontour
Landschap
Kwaliteit tracé
Gebiedskarakteristiek
Natuur
N2000
Natuur Netwerk Brabant
Archeologie
Archeologische (verwachtings)waarden
Bodem en water
Watercompensatie
Bodem
Nettechniek
Leveringszekerheid
Technische complexiteit aanleg
Beheer en onderhoud
Raakvlakken objecten derden
Investeringskosten
Investeringskosten
Omgevingsproces
Uit gezamenlijke werksessies met stakeholders zijn twee varianten
ontstaan. Alles overziend is er vanuit de meeste stakeholders een voorkeur
voor variant A. Natuurmonumenten heeft een voorkeur voor variant B. In
de aanloop naar het bestuurlijk overleg heeft Natuurmonumenten een
brief opgesteld waarin ze dit onderbouwen. Daarin worden ook
voorwaarden genoemd indien wordt gekozen voor variant A.
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Zeker van energie
TenneT en EZK werken samen met:
bewoners, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven, provincies, samenwerkende
overheden in Midden- en West-Brabant en Zeeland en het RIVM.

Informatie
Bureau Energieprojecten
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
www.zuid-west380kv.nl
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