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  BETREFT   Uitbreiding van het 150 kV hoogspanningsstation Etten 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 
 

 

 

 

 

 

In deze brief willen wij (aannemer SPIE) u graag op de hoogte stellen van werkzaamheden die binnenkort 

gaan starten aan het 150 kV hoogspanningsstation Etten. In opdracht van TenneT (netbeheerder van het 

hoogspanningsnet in Nederland), gaat SPIE het hoogspanningsstation uitbreiden (aan de Vossendaal 31 te 

Etten-Leur). Dit is nodig om aan de leveringszekerheid en vraag aan energie te blijven voldoen in de 

provincie Brabant.  

 

Werkzaamheden en planning 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het neerzetten van een nieuw gebouw, naast het bestaande 

station, voor de verdeling van elektriciteit en alle leidingen die daarbij horen. Half februari starten we met het 

gereed maken van de werklocatie. De werkzaamheden betreffen het bouwen van een nieuw Centraal 

Diensten Gebouw, het bouwen van een nieuwe 150 kV schakeltuin, het verwijderen van de bestaande 150 

kV schakeltuin in verband met het einde van de levensduur, het aanbrengen van nieuwe 150 kV 

kabelverbindingen en het aanpassen van de 150 kV lijnverbindingen. De werkzaamheden zullen medio 2023 

zijn afgerond.  

 

Bouwverkeer  

Alle materialen die nodig zijn voor de werkzaamheden worden over de weg aangeleverd. Dit gebeurt met 

vrachtwagens en werkbusjes. De wegen waarover het bouwverkeer rijdt in de omgeving van het 

hoogspanningsstation, worden ook gebruikt door automobilisten, vrachtverkeer en fietsers. Om ervoor te 

zorgen dat deze verschillende verkeersstromen veilig samen van de weg gebruik kunnen maken, heeft SPIE 

een transportroute opgesteld waarin aangegeven wordt hoe ons vrachtverkeer naar en van de bouwlocatie 

rijdt. Ons streven is een probleemloze doorstroming waarbij veiligheid van de weggebruiker altijd voorop 

staat.  

 

Bij de (tijdelijke) in- uitritten plaatsen wij waarschuwingsborden en zorgen wij ervoor dat het fietspad schoon 

wordt gemaakt. Daarnaast controleren wij regelmatig de situatie van de wegen op mogelijke schade of 

andere gebreken.  
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Tijdstip werkzaamheden 

Overdag kunt u misschien enige overlast van onze werkzaamheden ervaren. De werkzaamheden voert 

SPIE in normale dagdiensten van 07.00 uur tot 17.00 uur uit. Wij voeren geen werkzaamheden uit in de 

nacht of in het weekend. Mocht dit toch een keer nodig zijn om bijvoorbeeld bepaalde materialen in de nacht 

aan te voeren, dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.  

 

Vragen of klachten? 

Heeft u vragen, klachten, schademeldingen of complimenten? Stuurt u dan een mail naar Miranda Vromans 

via email: m.vromans@spie.com of telefonisch: 088-1195467. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de 

TenneT projectwebsite: www.tennet.eu/etten  

 

Wij bedanken u alvast voor uw begrip.  

 

Met vriendelijke groet, 

SPIE Nederland B.V. 

 

 

Miranda Vromans 

Omgevingsmanager 
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