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Uitbreiding van het 
hoogspanningsnet hard nodig 
De vraag naar elektriciteit groeit hard. 
Steeds meer huizen schakelen van 
aardgas over op elektrische warmte-
pompen en er komen steeds meer 
elektrische voertuigen.  
Ook verbruiken nieuwe partijen, zoals 
datacenters, heel veel energie. Tegelijk 
worden op steeds meer plekken grote 
hoeveelheden duurzame elektriciteit 
opgewekt door zonneweiden en wind-
parken.  
Ons elektriciteitsnet heeft op dit moment 
te weinig vermogen om al die energie-
plannen mogelijk te maken. Om een 
betrouwbare elektriciteitsvoorziening in 
deze regio te kunnen garanderen, is het 
nodig dat TenneT het bestaande hoog-
spanningsnet snel uitbreidt. 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste 
ontwikkelingen en planning voor de aanleg van de nieuwe 
ondergrondse hoogspanningsverbinding. Deze kabel leggen 
we aan tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht. 

Bestemmingsplan onherroepelijk
Voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding is 
het bestemmingsplan in de gemeente Bergen op Zoom en 
Woensdrecht onherroepelijk. Dat betekent dat TenneT, samen 
met de aannemer A. Hak Electron, start met de voorbereidingen 
van de werkzaamheden. In september, meteen na de zomer-
vakantie, beginnen we met de aanleg van de kabel. 

Kabeltracé – gestuurde boringen
Bijna het hele kabeltracé leggen we aan met gestuurde 
boringen. Dit betekent dat we zo min mogelijk hoeven te 
graven. Met uitzondering van de aansluitpunten bij de 
hoogspanningsstations in Woensdrecht en Bergen op Zoom 
en bij de werkzaamheden op het bedrijventerrein Bergen op 
Zoom. Daar moeten we ook graven om de kabel aan te 
leggen. Op de kaart ziet u het tracé zoals de kabel straks 
ondergronds komt te liggen.

Informatiebijeenkomst voordat 
werkzaamheden starten 
Voordat we daadwerkelijk starten met de aanleg van deze 
hoogspanningsverbinding, organiseren we samen met A. Hak 
Electron een informatiebijeenkomst op de Bergse Plaat. 
Daarin vertellen we precies wat we gaan doen, hóe we dat 
doen en wat dat voor u en de omgeving betekent.  
Ook laten we zien welke routes het bouwverkeer gaat rijden. 
En hoe we, met zo min mogelijk hinder en zo veilig mogelijk, 
de werkterreinen inrichten. De bedoeling is dat we nog voor 
de zomervakantie een (digitale) bijeenkomst organiseren.  
U krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. 

Even voorstellen
Onze aannemer A. Hak Electron legt deze kabelverbinding aan. 
A. Hak is sinds 1963 een allround bedrijf als het gaat om ont-
werp, constructie en onderhoud van ondergrondse infrastruc-
tuur. A.Hak zorgt voor ondergrondse infrastructuuroplossingen 
zodat iedereen kan rekenen op veilige, betrouwbare en duur-
zame kabels en leidingen voor water en energie. Van grote 
transportleidingen tot aan de aansluiting bij u in huis.
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Communicatie komende maanden

TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet 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. Wij werken in heel Nederland aan het 
versterken en uitbreiden van het hoogspanningsnet.

De komende maanden nemen we u graag mee in de stappen die 
we gaan zetten in de uitvoeringsfase

Naast deze nieuwsbrief informeren we u op diverse 
momenten via:
• projectsite op www.tennet.eu/bergenopzoom
• informatiebijeenkomst op de Bergse Plaat
• publicaties in lokale krant/media/social media
•  TenneT Bouwapp (tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden)
• nieuwsbrief

Globale planning  
2022 - 2023

 Eerste helft 2022:
 • aanvragen van vergunningen
 • voorbereidende werkzaamheden
 • voeren van gesprekken met grondeigenaren
 •  informatiebijeenkomst voor de start van de 

werkzaamheden

 Na de zomervakantie 2022:
 • start werkzaamheden en aanleg van de kabel

 Begin 2023
 •  afronden werkzaamheden en herstellen 

terreinen


