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Betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening 
De vraag naar elektriciteit groeit hard.  
Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer 
huizen van aardgas over op elektrische 
warmtepompen, groeit het aandeel 
elektrische voertuigen, gebruiken we 
steeds meer elektrische apparaten en 
hebben we te maken met elektrificatie van 
bedrijven en industrie. 
Dit vraagt om grote hoeveelheden energie. 
Daarnaast moet TenneT bijvoorbeeld 
duurzaam opgewekte elektriciteit naar 
andere plekken transporteren. 

Om dit allemaal mogelijk te maken, is het nodig om het 
elektriciteitsnetwerk in deze regio op korte termijn te 
versterken en uit te breiden. Dat doen wij onder andere door 
hier een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van  
150 kiloVolt) aan te leggen. Zo zorgen we voor een 
betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Informeren over de voortgang 
Met deze nieuwsbrief informeren we u over de voortgang  
en planning van de aanleg van de kabel tussen Woensdrecht 
en Bergen op Zoom. De bestemmingsplannen in zowel de 
gemeente Woensdrecht als Bergen op Zoom hebben ter 
inzage gelegen en de zienswijzen zijn meegenomen in de 
gewijzigde bestemmingsplannen. Zoals het nu naar uitziet 
worden de bestemmingsplannen in beide gemeenten eind 
van de zomer vastgesteld, waarna het bestemmingsplan nog 
zes weken ter inzage ligt.
 
Zorgvuldig omgaan met de omgeving en in 
gesprek met grondeigenaren
De rentmeesters van TenneT voeren gesprekken met de 
grondeigenaren. Enerzijds om de grond te mogen betreden 
om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Anderzijds om 
de kabel te kunnen aanleggen en onderhouden op gronden 
die niet in eigendom van TenneT zijn. De gesprekken over het 
afsluiten van een overeenkomst starten aan het eind van dit 
jaar. Daarnaast voert bijvoorbeeld de omgevingsmanager van 
TenneT en aannemer A. Hak Electron gesprekken met onder 
andere Brabants Landschap, het Waterschap, gemeenten, de 
Provincie en Rijkswaterstaat. Maar ook met de bedrijven op 
de bedrijventerreinen die we ‘raken’ of met de omgeving, 
waar de hoogspanningsstations staan waarmee we de kabel 
moet verbinden. Allemaal partijen die we willen meenemen en 
moeten kennen in onze plannen. 

Maken van diverse afwegingen
Al eerder gingen we met u in gesprek en konden we het 
beoogde kabeltracé laten zien. Het tracé is zorgvuldig 
gekozen op basis van een aantal criteria. Zo kijken we naar 
de technische haalbaarheid, milieuaspecten, bestaande en 
nieuwe infrastructuur, kosten, bodemgesteldheid en natuurlijk 
de omgeving. We zijn ons ervan bewust dat we bijvoorbeeld 
een stukje natuur ‘raken’ bij de Bergse Plaat. In overleg met 
Brabants Landschap, de gemeente en met de aannemer 
zorgen we ervoor dat we dit mooie stuk bij Bergen op Zoom 
zo min mogelijk aantasten met de werkzaamheden.

Aanleg van de kabel
Het duurt nog even, maar voordat we straks daadwerkelijk 
van start gaan met de werkzaamheden, organiseren we 
samen met de aannemer een informatiebijeenkomst. Digitaal 
of fysiek, dat is afhankelijk van de situatie rondom COVID-19.  
De uitvoerder en omgevingsmanager van de aannemer stellen 
zich dan aan u voor. We kunnen dan ook meer vertellen over 
bijvoorbeeld de routes voor het bouwverkeer, hoe we zo veel 
mogelijk hinder, ook voor de bedrijven, willen voorkomen en 
hoe we een werkterrein (veilig) inpassen in de omgeving.  
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Als het zover is, krijgt u daarvan bericht en nodigen wij u uit 
voor een (digitale) informatiebijeenkomst. 

Aannemer A.Hak Electron
De aannemer voor de aanleg van deze kabel van 
Woensdrecht naar Bergen op Zoom is A.Hak Electron. Het 
kan zijn dat u medewerkers van de aannemer in het gebied 
aantreft. Zij verkennen het tracé en bekijken alvast de situatie. 
De aannemer is bekend in dit gebied, medewerkers van Hak 
legden eerder de leiding voor “air liquide” aan in deze 

omgeving en hebben hun ervaringen gedeeld met de 
collega’s die deze kabel gaan aanleggen. 

Kabeltracé – gestuurde boringen
Bijna het hele kabeltracé leggen we aan met gestuurde 
boringen. Dit betekent dat we zo min mogelijk hoeven te 
graven. De uitzonderingen hierop zijn de aansluitpunten bij de 
hoogspanningsstations in Woensdrecht en Bergen op Zoom. 
Hieronder ziet u het tracé zoals de kabel straks ondergronds 
komt te liggen.
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Globale planning  
aanleg kabel

 Tweede en derde kwartaal 2021
 •  Bestemmingsplanprocedure
 •  Aanvragen vergunningen 

 2022
 •  Start uitvoering
 •  Afronden en einde werkzaamheden

Communicatie rondom de 
werkzaamheden Het is bijna zover. Maar voordat we starten 

met de werkzaamheden, zorgen we 

Vragen over de aanleg van de kabel
Op onze projectsite www.tennet.eu/bergenopzoom vindt u 
meer informatie over de aanleg van deze ondergrondse kabel. 
U kunt daar ook een filmpje bekijken van een gestuurde 
boring. Heeft u vragen die we daar niet beantwoorden? Neem 
dan gerust contact op met TenneT Servicecenter. We zijn 
bereikbaar via de mail servicecenter@tennet.eu of via het 
gratis telefoonnummer 0800 836 63 88. 

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor 
de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen 
garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het 
elektriciteitsnet. Zo zorgt TenneT ervoor dat iedereen in Nederland 24 uur per dag  
7 dagen in de week beschikt over elektriciteit. In heel Nederland wordt gewerkt aan 
het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet.

samen met de aannemer tijdig voor duidelijke communicatie over de 
planning, waar we werken en wat dat voor u als omwonende of 
bedrijf in de omgeving betekent. 


