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Het 150 kV-net in Zeeuws-Vlaanderen is verbon-
den met de rest van het 150 kV-net van Zeeland 
via twee 150 kV-verbindingen tussen de 150 kV- 
stations Borssele en Terneuzen. Onderdeel van 
deze 150 kV-verbindingen zijn twee 150 kV-kabels 
door de Westerschelde.  

Tijdens onderhoud aan één van de 150 kV- 
verbindingen tussen de 150 kV-stations Borssele 
en Terneuzen, werd in het verleden het 50 kV-net 
als back-up gebruikt voor het geval dat de tweede 
150 kV-verbinding uit zou vallen. Dit 50 kV-net was 
via twee 50 kV-kabelverbindingen door de Wester-
schelde verbonden met Zeeuws-Vlaanderen. Deze 
oude en storingsgevoelige 50 kV-kabels zijn niet 
langer beschikbaar. Om de leveringszekerheid voor 
Zeeuws-Vlaanderen te garanderen werkt TenneT 
daarom aan een oplossing voor dit knelpunt. 

De oplossing
De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de 
aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV- 
verbinding tussen het 150 kV-station Goes de Poel 
en het opstijgpunt Ellewoutsdijk (overgang van 
bovengrondse 150 kV-lijn op een ondergrondse
150 kV-kabel) en tussen het opstijgpunt Mast 6
aan de Willemskerkeweg in Terneuzen (naast de
toerit van de Westerscheldetunnel) en 150 kV- 
station Westdorpe.

De bestaande kabels door de Westerschelde wor- 
den anders gebruikt, door ze op een andere manier 
aan te sluiten. Hierdoor is het niet nodig om nieuwe 
kabels aan te leggen door de Westerschelde. Met  
deze oplossing wordt het 150 kV-net toekomstvast 
gemaakt en de leveringszekerheid voor Zeeuws- 
Vlaanderen gegarandeerd. 

Het tracé
Voor de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding is 
een voorkeurstracé uitgewerkt. Dit tracé is zorg-
vuldig gekozen op basis van een aantal criteria. Zo 
wordt onder andere gekeken naar de veiligheid, 

Werken aan het 150 kV-net 
van Zeeuws-Vlaanderen Versterken 150 kV-net 

Zeeuws-Vlaanderen

TenneT is als landelijke netbeheerder van 
het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de 
leveringszekerheid van elektriciteit. Om die 
nu en in de toekomt 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 Zeeland 
wordt gewerkt aan het versterken van het 
150 kV-net (kilovolt-net). 



Planning
november 2016
Voorkeurstracé bekend 

januari / februari 2017
Contacten grondeigenaren i.v.m. veldonderzoeken 

februari t/m december 2017
Veldonderzoeken 

2017
Procedure bestemmingsplannen 

begin 2018 
Vastgestelde bestemmingsplannen 

maart 2018 
Start aanbesteding 

begin 2019
Start werkzaamheden 

1 januari 2020
Werkzaamheden gereed

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten  

worden ontleend. 

de leveringszekerheid, het milieu, de toekomstvast-
heid, de kosten en de relatie tot de omgeving. De 
150 kV-verbinding wordt deels aangelegd in open 
ontgraving en deels met boringen. Ten behoeve van het 
aansluiten van de nieuwe verbinding worden er aanpas-
singen gedaan aan een aantal hoogspanningsstations 
en opstijgpunten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden 
van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal.  
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een 
e-mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.
eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van 
‘Versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen’ wilt ont-
vangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, 
zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken). 

Informatie
Telefoon: 0800 836 63 88 (gratis)
E-mail: servicecenter@tennet.eu
Of bezoek de website www.tennet.eu
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