
 

 

 

 
Beantwoording vragen digitale informatiebijeenkomst 11 
januari 2022 in het kader van de terinzagelegging van het 
ontwerp-inpassingsplan en milieueffectrapport van de 
verbinding Zuid-West 380 kV Oost. 
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Geachte lezer, 

In het kader van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende 
milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, organiseerden het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat en TenneT op 11 januari een tweede digitale informatieavond. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn er door deelnemers diverse vragen gesteld.  Deze vragen en de antwoorden daarop 
vindt u hieronder.  

 

  
Overige informatiebijeenkomsten 
Op 21 december 2021 en op 13 januari 2022 organiseerden het ministerie van EZK en TenneT ook digitale 
informatiebijeenkomst. De presentaties en de vraag- en antwoorddocumenten van die avonden zijn te 
vinden via www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost.  
 
 

 

 
  

http://www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost
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1. Mastkeuze 

1. Waar is het onderzoek vakwerk versus wintrack te vinden? 

Die informatie maakt deel uit van de documenten die ter inzage zijn gelegd en is via deze link te vinden: 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-
tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf  Zie het hoofdstuk over mastkeuze. 

2. Vragen over magnetisch veld 

2. Hoe groot is het magnetisch veld vanuit de mast gerekend? 

In bijlage 9 bij het Inpassingsplan is het rapport opgenomen met de berekening van de specifieke 
magneetveldzone. 

De informatie is via deze link te vinden: 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf  

Of via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-
0001/b_NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001_tb9.pdf  

NB: We merken op dat de magneetveldzonerapporten niet in de juiste volgorde in het document zijn 
opgenomen. De magneetveldzone van de nieuwe hoogspanningsverbinding o.b.v. de handreiking RIVM is 
nummer 4 in bijlage 9 opgenomen. 

3. Verandert de magneetveldzone wanneer een 150kV mast aangepast wordt naar een 150kV 
opstijgpunt ? (Borchwerf II) 

Ja, die verandert. Op de Netkaart kunt u de (indicatieve) magneetveldzone vinden van de huidige situatie 
(https://geodata.rivm.nl/netkaart.html). De hoekmast ten oosten van de A17 wordt omgebouwd tot 
opstijgpunt. Het voorzorgbeleid richt zich specifiek op bovengrondse hoogspanningslijnen. Voor het 
berekenen van de specifieke magneetveldzone heeft het RIVM de ‘Handreiking voor het berekenen van de 
specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen’ opgesteld. 

Ondergrondse hoogspanningkabels, stations en opstijgpunten vallen niet onder het voorzorgbeleid. Voor 
opstijgpunten, waaronder het opstijgpunt nabij de A17, is desondanks ook een specifieke magneetveldzone 
berekend. Voor deze berekening is gebruik gemaakt van afspraken over berekeningen die onder 
begeleiding van het RIVM zijn gemaakt voor het project ‘Randstad 380kV’ van TenneT. 

In bijlage 9 bij het Inpassingsplan is het rapport opgenomen met de berekening van de specifieke 
magneetveldzone van onder meer het opstijgpunt ten oosten van de A17. 

De informatie is via deze link te vinden: 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf  

Of via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-
0001/b_NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001_tb9.pdf  

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001/b_NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001_tb9.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001/b_NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001_tb9.pdf
https://geodata.rivm.nl/netkaart.html
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001/b_NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001_tb9.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001/b_NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001_tb9.pdf
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4. Waarom hanteren andere EU landen andere afstanden mbt magneetzones? 

Elk land maakt uitgaande van de wetenschappelijke informatie een eigen afweging. Het RIVM heeft enkele 
jaren geleden voor een aantal ons omringende landen het beleid naast elkaar gezet. Landen blijken 
verschillend om te gaan met de onzekerheden in de beschikbare kennis en maken voor hun beleid andere 
afwegingen tussen de wetenschappelijke bewijslast en sociale, economische en politieke argumenten (zie 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0118.pdf ). 

5. Zijn gevoelige punten alleen woonhuizen of bij ook kantoren naast de A17? 

De Nederlandse overheid (het toenmalige Ministerie van VROM) heeft in 2005 een Beleidsadvies 
uitgebracht over magnetische velden nabij bovengrondse hoogspanningslijnen. Voor nieuwe situaties / 
planvorming omtrent een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding adviseert de overheid om uit 
voorzorg zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in magnetische veldsterkten 
hoger dan 0,4 microTesla. Dat betekent dat de overheid adviseert om geen woningen, scholen, crèches en 
kinderdagverblijven (de zogenoemde ‘gevoelige bestemmingen’) te bouwen in de nabijheid van een 
bestaande hoogspanningslijn en om bij het inpassen van een nieuwe hoogspanningslijn afstand te bewaren 
tot dergelijke gevoelige bestemmingen. 

In het Beleidsadvies worden bedrijfslocaties niet aangemerkt als gevoelige bestemming.  De kantoren naast 
de A17 zijn geen gevoelige bestemming. 

Het Beleidsadvies is via deze link te vinden: https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen  

 

3. Vragen over het tracé en GPS-systemen 

6. Praktijk is dat GPS systemen toch haperingen vertonen onder mast of draden. 

Geen effect 

TenneT heeft uitgebreid laten onderzoeken wat de effecten van elektrische en magnetische velden zijn op 
de werking op elektronische apparatuur zoals GPS. Hieruit is gebleken dat elektrische en magnetische 
velden geen effect hebben op het functioneren van GPS-apparatuur. Voorwaarde is dat deze apparatuur 
wel aan de internationale regelgeving voldoet en op een juiste en deugdelijke manier is geïnstalleerd en 
wordt gebruikt. 

Schaduwwerking 

Wel is het mogelijk dat door de schaduwwerking van een mast het zicht op de satellieten waarmee het 
GPS-systeem is verbonden, wordt geblokkeerd. Om goed te functioneren moet GPS-apparatuur (ontvanger) 
in het algemeen met minimaal 4 satellieten (zenders) zijn verbonden. Daarnaast geldt: met hoe meer 
satellieten de apparatuur verbonden is des te nauwkeuriger kan de apparatuur werken. Een groot object, 
zoals een boom - of in dit geval een hoogspanningsmast, kan het zicht op de satellieten blokkeren. Als er 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0118.pdf
https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen
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dan geen verbinding met een andere satelliet kan worden gevonden, heeft de GPS-apparatuur 
onvoldoende satellietverbindingen om te functioneren. Zodra de gebruiker met de apparatuur uit de 
schaduw treedt, wordt de verbinding weer hersteld. 

Mocht dit probleem zich voordoen, en veroorzaakt zijn door de masten van TenneT, dan zal de afdeling 
Grondzaken van TenneT samen met de betrokkene een passende oplossing zoeken. 

 

4. Vragen over het tracé en mogelijke beperkingen 

7. Mag je met alle machines en voertuigen onder de draden door? Beregening? Drones voor 
gewasinspectie?  

7a. Volgens mij stond er vroeger in de oude algemene voorwaarden een maximale hoogte die machines 
mogen kunnen reiken van 4 of 4,5 meter. Een spuit die opklapt komt hoger, een lospijp van de combine 
is hoger. Deze mogen dus niet onder de lijn? 

Het is verboden (zonder schriftelijke toestemming van TenneT) om voertuigen toe te laten die hoger 
kunnen reiken dan 4 meter. Dus, in die zin, zou je kunnen zeggen dat dit klopt. 

Beregening: 

Er komen wel beperkingen ten aanzien van de beregening, maar beregen blijft wel mogelijk. Door geleiding 
van het water kan beregening voor onveilige situatie zorgen. Gedurende het ZRO-traject kunt u de 
maximale beregeningshoogte voor u situatie opvragen (op dit moment zijn deze technische details nog niet 
bekend). Dit zal bevestigd worden in een brief. Hiernaast zijn de volgende zaken van belang: 

- Het is van belang een beregeningsinstallatie altijd deugdelijk te aarden, zoals is vermeld in de 
NEN-10105 

- Overleg bij het gebruik van beregeningsinstallaties - voor uw eigen veiligheid - met TenneT over 
de te hanteren installatie. Naast de spanning van de verbinding zijn de druk aan de spuitmond, 
de spuithoek, de geleidbaarheid van het water en de nozzle-diameter, van belang. 

Drones: 

Gebruik van Drones is mogelijk mits bestaande wet- en regelgeving inzake dronegebruik wordt nageleefd. 
De Nederlandse overheid heeft bepaald dat het gehele hoogspanningsnetwerk onder de vitale/kritische 
infrastructuur valt. Hierdoor valt het vliegen met drones binnen 150,00 meter onder een gemiddeld 
risiconiveau met categorie SPECIFIEK. Dit betekent dat u naast de voorwaarden die door het ILT (=Inspectie 
Leefomgeving en Transport) worden gesteld, ook een toestemming vanuit TenneT nodig heeft. (Zie ook 
https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones.) 

  

https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones)
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Hoogte: 

Voor het werken binnen de belaste strook zullen hoogtebeperkingen gaan gelden en over de 
werkzaamheden binnen deze strook zullen in het kader van een af te sluiten zakelijk rechtovereenkomst 
afspraken met TenneT gemaakt moeten worden. In ieder geval zal de vrije werkhoogte voor deze 
verbinding met u worden besproken om te kijken welke voor uw percelen van toepassing zijn. 

Bewerking en beregening van percelen, alsook inspectie van gronden met drones, blijft in beginsel 
mogelijk. Gevolg van een hoogspanningsverbinding kan wel zijn dat de percelen door masten en geleiders 
minder efficiënt te bewerken zijn. 

Agrariërs zullen om masten heen moeten werken en er dient gelet te worden op de aan te houden 
veiligheidsafstand tussen de laagste draad en het maaiveld. 

In het geval de hoogspanningsverbinding over landbouwgronden komt, zal TenneT in het voorjaar de 
gesprekken starten met de grondeigenaar/-gebruiker over het aangaan van een zakelijk 
rechtovereenkomst. Bij de gesprekken over het aangaan van deze zakelijk rechtovereenkomst kunnen 
afspraken worden gemaakt over de eventuele belemmeringen ten aanzien van beregening of het gebruik 
van drones. En ook over het gebruik van landbouwmachines.  

TenneT zal in het kader van het afsluiten van de zakelijk rechtovereenkomst ook een aanbod tot 
schadeloosstelling doen. Dit aanbod is gericht op volledige schadeloosstelling. Alle schadecomponenten, 
waaronder waardedaling van de percelen of inkomensschade als gevolg van de aanleg en instandhouding 
van de nieuwe hoogspanningsverbinding komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. 

8. Mag ik bomen kweken onder de hoogspanningslijn die de hoogte in gaan? 

Dat is mogelijk in samenspraak met TenneT. 

5. Verloop tracé 

9. Een deel van het tracé loopt langs de A17. Er zijn ideeën om een spoorlijnverbinding te leggen van 
Moerdijk naar Antwerpen. Het leggen van de verbinding naast de A17 beperkt de kans dat de 
goederenspoorlijn er ooit komt en blijven Dordrecht, Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal 
overspoeld door giftreinen. 

Gedurende het proces is telkens rekening gehouden met bekende / concrete ontwikkelingsplannen. 
Alhoewel er rond 2000, in het kader van de Trajectnota / MER VERA (Verbinding Roosendaal-Antwerpen) 
gesproken is omtrent een goederenspoorverbinding Roosendaal-Antwerpen, is er geen concreet traject 
waarmee in het kader van de nieuwe hoogspanningsverbinding rekening gehouden kan / moet worden.  

10. Wordt de 150kV verbinding tussen Rilland en Woensdrecht die parallel loopt aan de toekomstige 380 
kV verbinding verwijderd, met elkaar geïntegreerd, of blijven die naast elkaar bestaan? 
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De huidige bovengrondse 150kV-verbinding tussen Rilland en Woensdrecht wordt volledig verkabeld / 
ondergronds aangebracht.  Het tracé voor deze ondergrondse 150kV-verbinding ligt grotendeels in de 
buisleidingenstraat.  

Het deel van de nieuwe 380kV-verbinding tussen het 380kV-station Rilland en de oostzijde van knooppunt 
Markiezaat wordt als solo 380kV-verbinding gebouwd. Dus zonder een 150kV-gedeelte dat in de verbinding 
wordt ‘bijgehangen’.  De huidige bovengrondse 150kV-verbinding tussen het 150kV-station Rilland en het 
150kV-station Woensdrecht wordt door een ondergrondse 150kV-kabelverbinding vervangen.  

Vanaf de oostzijde van knooppunt Markiezaat wordt de nieuwe 380kV-verbinding als ondergrondse 380kV-
verbinding verder richting Bergen op Zoom in de buisleidingenstraat aangelegd.  

Vanaf de noordzijde van knooppunt Markiezaat liggen de ondergrondse 150kV- en de 380kV-kabels naast 
elkaar in de buisleidingenstraat tot het 150kV-station Woensdrecht. Bij dit 150kV-station knikt de 
ondergrondse 150kV-verbinding tussen Rilland en Woensdrecht de buisleidingenstraat uit om de 
aansluiting te maken op het 150kV-station Woensdrechtt. 

11. Wat wordt er naast energie nog meer door de leidingen getransporteerd, datakabels? 

In de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt een glasvezelverbinding aangelegd ten behoeve van de 
overdracht van signalen voor de besturing, beveiliging en metingen van het hoogspanningsnet. TenneT 
gebruikt het elektronische communicatienetwerk voor het transporteren van data tussen de 
hoogspanningsstations en de landelijke besturingscentra en tussen hoogspanningsstations onderling. 

 

6. Vragen over landschappelijke inpassing 

12. Wanneer de gemeente in een eerder stadium aangegeven heeft dat er geen beplanting gewenst is bij 
een nieuw opstijgpunt, kan een nieuw aangrenzend bedrijf dit alsnog aanvragen? 

TenneT gaat graag in gesprek omtrent mogelijke landschappelijke inpassing bij een nieuw opstijgpunt. In 
gesprek met u en met de gemeente kan gekeken worden naar de ideeën en mogelijkheden. 

13. Er zijn bijen-landschappen ingetekend, wat mag dat zijn en voorstellen? 

Op enkele locaties binnen de belemmerde zone van de nieuwe 380kV verbinding, waar om redenen van 
veiligheid geen beplanting mogelijk is, zijn als vorm van landschappelijke inpassing stroken met bloemrijk 
grasland voorzien. In het Landschapsplan is dit ‘bijenlandschap’ genoemd. Het doel is een kleurrijk beeld te 
scheppen met een grote belevingswaarde, een bijdrage te leveren aan de verhoging van de biodiversiteit 
en een zone te creëren waar bijen en andere bestuivers voedsel en nestgelegenheid vinden. TenneT zal zich 
bij de inrichting laten adviseren de stichting Bijenlandschap West Brabant 
www.bijenlandschapwestbrabant.nl. 

http://www.bijenlandschapwestbrabant.nl/
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7. Vragen over de bouw van het tracé 

14. Worden de vergunningen voor bouwfase en uiteindelijke eindsituatie aangevraagd? 

De vergunningen voor de uitvoering worden in een aparte (vergunningen)procedure aangevraagd. De 
aanvragen voor de uitvoeringsvergunningen worden later dit jaar aangevraagd.  

15. Wordt er ook rekening gehouden met de eventuele nieuwe verbindingsweg met het nieuw te 
bouwen Bravis ziekenhuis die men wilt gaan aanleggen naast de A58 vanuit afslag Wouw/ Wouwse 
Plantage. Als door deze nieuwe verbindingsweg de masten dichter bij de bestaande woningen komen? 

De situatie is andersom. In de planvorming ten behoeve van de nieuwe verbindingsweg is rekening 
gehouden met de nieuwe hoogspanningsverbinding.  

De nieuwe verbindingsweg heeft niet geleid tot een wijziging van mastlocaties c.q. een andere afstand van 
de verbinding tot woningen. 

 

8. Juridische vragen 

16. Als er percelen van mij in het tracé liggen en ik heb nog geen overeenstemming met TenneT voor 
medewerking en ik wil hier vooralsnog niet aan mee werken. Zal hierdoor het project niet doorgaan? 

Op dit moment ligt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Dit Inpassingsplan regelt de (publiekrechtelijke) 
bestemming voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. 

Voor de uiteindelijke aanleg en instandhouding van de hoogspanningsverbinding moet TenneT gebruik 
kunnen maken van een strook grond ter plaatse van de nieuwe verbinding. Dit is de zakelijk rechtstrook. 
Deze zakelijk rechtstrook komt in principe overeen met het plangebied dat is opgenomen in het 
Inpassingsplan. TenneT zal vanaf het tweede kwartaal van 2022 met alle grondeigenaren en zakelijk 
gerechtigden van gronden binnen de zakelijk rechtstrook in gesprek gaan over het aangaan van een zakelijk 
rechtovereenkomst voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. 

In de gesprekken over de zakelijk rechtovereenkomst kunnen diverse onderwerpen ter sprake komen, zoals 
doorrijhoogtes, beregening, invloed op GPS. Ook de vergoeding van schade is onderdeel van de gesprekken 
en van de overeenkomst. 

De start van de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt voorzien eind 2023 / begin 2024. 
TenneT gaat graag in gesprek met de verschillende grondeigenaren en gerechtigden. TenneT wil daarbij 
graag in onderling overleg tot overeenstemming komen. In het grote merendeel van de gevallen komen we 
op goede wijze tot overeenstemming. 
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Indien er toch geen minnelijke overeenstemming kan worden gedaan, dan zal TenneT een gedoogbesluit 
aan moeten vragen bij de Corporate Dienst van het ministerie van RWS.   

17. Kun je beroep aantekenen bij RvS zonder eerste zienswijze? 

In dit project is het beroepsrecht van een belanghebbende niet meer afhankelijk van het eerder indienen 
van een zienswijze. Met andere woorden; belanghebbenden kunnen een beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State zonder eerst een zienswijze te hebben ingediend tegen het 
ontwerp-Inpassingsplan.  

Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021 
(kenmerk: 201908374). 

18. Hoe wordt eventueel in de toekomst omgegaan met nadelen welke nu nog niet in beeld zijn, maar 
later wel een financieel nadeel zijn. Bijvoorbeeld een lijn met windmolens, en door de lijn kan er een 
molen minder komen? 

Voor de uiteindelijke aanleg en instandhouding van de hoogspanningsverbinding moet TenneT gebruik 
kunnen maken van een strook grond ter plaatse van de nieuwe verbinding. Dit is de zakelijk rechtstrook. 
Deze zakelijk rechtstrook komt in principe overeen met het plangebied dat is opgenomen in het 
Inpassingsplan. TenneT zal vanaf het tweede kwartaal met alle grondeigenaren en zakelijk gerechtigden van 
gronden binnen de zakelijk rechtstrook in gesprek gaan over het aangaan van een zakelijk 
rechtovereenkomst voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. 

TenneT hanteert hierbij het principe van volledige schadeloosstelling. De vestiging van een zakelijk recht 
kan leiden tot vermogensschade in de vorm van waardevermindering van het met een zakelijk recht belast 
object. Daarnaast kan inkomensschade ontstaan door de aanleg van de hoogspanningsverbinding of door 
de aanwezigheid van een mast. TenneT vergoedt deze schade. 

Onderdeel van de overeenkomst is ook een zogenoemde toekomstschadeclausule. De clausule ziet op 
(vaststelling en vergoeding) van schade die op het moment van het afsluiten van de zakelijkrecht 
overeenkomst niet is te voorzien of te bepalen. 

Voor eigenaren met percelen/grond buiten de zakelijk rechtstrook  bestaat de mogelijkheid om een 
planschadevergoeding te vragen. 

Volledigheidshalve merken we hierbij op dat de vergoeding van planschade alleen wordt toegekend als een 
tegemoetkoming niet anderszins voldoende is verzekerd. In de praktijk betekent dit dat naast het afsluiten 
van een zakelijk recht met TenneT, waarbij volledige schadeloosstelling uitgangspunt is, geen aanvullende 
planschade meer aan de orde is. 

19. Hoe / wanneer worden de financiële vergoedingen bepaald voor de landeigenaren waar masten 
worden geplaatst? 
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TenneT hanteert bij de vestiging van een zakelijk recht het principe van volledige schadeloosstelling zoals 
de Belemmeringenwet Privaatrecht die kent. In het jaar waarin gestart wordt met het afsluiten van het 
zakelijk recht worden de tarieven vastgesteld. Deze zullen voor het hele project van toepassing blijven. De 
rentmeester zal met u in gesprek gaan over de vergoedingen.  

 

9. Vragen over eigenschappen van stroomdraden 

20. Soms knetteren de hoogspanningsleidingen. Wat is er dan aan de hand en zal dat ook zo zijn bij 
380kV? 

Het geluid dat u hoort, wordt ‘coronageluid’ genoemd. Dit geluid treedt vooral op bij erg vochtig weer zoals 
bij mist. Coronageluid is het knisperen dat u kunt horen als u onder een hoogspanningsverbinding staat. Dit 
licht knisperende geluid ontstaat doordat stroom onderweg een oneffenheid op de geleider tegenkomt. De 
spanning 'springt' dan naar buiten toe  . 

21. Kan er bij regen/condensvorming drupvorming onder de bedrading ontstaan? 

Het is de ervaring van TenneT dat drupschade in de praktijk (nagenoeg) niet voor komt. Indien onverhoopt 
toch sprake zou zijn van drupvorming en daardoor treedt schade op, dan komt deze schade in beginsel voor 
vergoeding in aanmerking. 

22. Bij ons op de grond kruist de lijn de DOW- leiding die in de grond ligt! 

Tussen de Nieuwe Roosendaalsche Vliet bij Roosendaal en de Mark op de gemeentegrens tussen 
Halderberge en Moerdijk ligt de Dow-leiding buiten de buisleidingenstraat. Vanwege de nieuwe 
hoogspanningsverbinding zal de Dow-leiding verlegd gaan worden naar de buisleidingenstraat. TenneT is 
hierover op dit moment in gesprek met Dow Chemicals. 

 


