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De hoogspanningslijnen bij u in de buurt gaan de grond in. Daar zijn veel omwonenden blij mee. Ook moet 

TenneT het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan vernieuwen en uitbreiden.  Dit is nodig, omdat het 

oud is en de vraag naar elektriciteit toeneemt. Met direct omwonenden zijn we in gesprek over veiligheid, 

gebruik van het speelveld en het voorkomen van hinder tijdens de werkzaamheden aan het 

hoogspanningsstation.  

 

Start van veldonderzoeken begin februari 

Het duurt nog wel even voordat TenneT kan starten met de werkzaamheden. Daarvoor moeten we eerst een 

bestemmingsplanwijziging aanvragen. In overleg met de gemeente laten we nu wel een aantal bodem- en 

veldonderzoeken uitvoeren. Daarmee starten we op maandag 7 februari aanstaande. De onderzoeken zijn 

nodig om bijvoorbeeld een goed beeld te krijgen van de bodem of van het grondwater.  

 

Wat u merkt van de veldonderzoeken 

De onderzoeken voeren we uit bij het hoogspanningsstation en in de directe omgeving waar de nieuwe 

kabel komt te liggen. Het gaat alleen om grond van de gemeente, dus we komen niet op particulier terrein. 

Vanaf  7 februari treft u medewerkers die bezig zijn met de onderzoeken. U kunt denken aan handboringen, 

mechanische sonderingen en boringen, metingen of andere inspecties. Ook plaatsen we een aantal 

peilbuizen. Die blijven langere tijd staan. De peilbuizen gebruiken we om de grondwaterstand te meten en 

watermonsters te nemen. De mechanische boringen en sonderingen zijn goed zichtbaar. Dat gebeurt met 

een kleine vrachtwagen of een soort bestelbus, zoals u hieronder ziet. Ook als de onderzoeken klaar zijn, is 

het mogelijk dat u nog wel de afdruk van de banden ziet.  
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Waar u ons kunt tegenkomen 

De komende weken komt u onze collega’s op verschillende plekken tegen bij de getekende lijn hieronder.  

 
Onze collega’s moeten met hun wagens zo dicht mogelijk bij de werkplek kunnen komen. Dat betekent dat 

zij ook gebruikmaken van bijvoorbeeld het fietspad bij de bestaande hoogspanningsmasten. Natuurlijk 

houden we rekening met fietsers en scholieren. Veiligheid staat bij ons op nummer 1! De personenauto’s die 

nodig zijn voor de werkzaamheden staan meestal aan de straat of op een parkeerplek geparkeerd. Behalve 

als het echt niet anders kan.  

 

Projectatlas speciaal voor dit project 

U kunt speciaal voor dit project de interactieve kaart bekijken. Wij noemen dit de Projectatlas. Daar ziet u 

precies waar de nieuwe kabel is gepland. Ook geeft de kaart weer hoe uw buurt er straks uitziet als de 

hoogspanningsmasten zijn verdwenen. U kunt tot in detail inzoomen en vragen stellen over dit project. Op 

de Projectatlas kunt u ook uw zorgen en suggesties delen en reacties van andere omwonenden bekijken. U 

vindt de Projectatlas op www.tennet.eu/raalte.  
 

Informatie en vragen 

Actuele informatie over het hoogspanningsproject vindt u op www.tennet.eu/raalte. Heeft u nu vragen? Stel 

ze gerust. U kunt mailen naar verkabelingraalte@tennet.eu of bellen met ons servicecenter op 

telefoonnummer 0800 836 63 88 (gratis).  
 
 
Met hartelijke groeten, 

TenneT TSO B.V.  

 

 

 

 

 

Wouter Poelmans 

Projectleider 
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