
Open ontgraving, tenzij…
Bij het zogenaamde ‘traceren’ wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd om bestaande infrastructuur en perceelgrenzen 

te volgen. Wim: “We leggen de kabels het liefst op goed 

bereikbare locaties, dus niet middenin een land. Dat is wel 

zo prettig voor de perceeleigenaar, ook wanneer er later op 

een moflocatie, dat zijn de verbindingsstukken waar we 

twee stukken kabel aan elkaar koppelen, onderhoud moet 

plaatsvinden. De aanleg van de kabel gebeurt in principe 

met een open ontgraving. Tenzij we drukke wegen, dijken of 

natuurgebieden moeten kruisen. In dat geval ontgraven we 

de moflocaties en boren we vanaf daar de kabels door de 

grond. Het grote voordeel van boren, is dat je enkel bij de 

in- en uittredepunten van de boringen moet ontgraven.”  

Om de kabels te leggen is een werkstrook van zo’n 15 tot 

35 meter breed nodig, afhankelijk van de locatie van het 

zandopslag. Uiteindelijk komen de kabels ongeveer  

1,8 meter onder de grond te liggen. De originele bodem 

wordt na de aanleg volledig hersteld in de originele staat, 

zodat agrariërs hier geen nadeel van ondervinden.

Uitdagingen
De grootste uitdaging in het project, vormt de lange boring 

onder het mastgat. Die is nodig als het zuidelijke tracé 

wordt gekozen. Wim: “Hoe langer de kabel, hoe meer 

kracht je nodig hebt om de kabel te trekken. Die kracht kan 

zo groot worden, dat je de kabel kapot trekt. Een andere 

uitdaging is de thermische geleidbaarheid, de G-waarde, 

van de bodem. Bij vermogenstransport door de kabels 

komt warmte vrij. De kabels moeten die warmte kunnen 

afvoeren aan de omgeving. Maar bij de ene bodemsoort 

gaat dat wat beter dan in de andere. Je wilt niet dat de 

kabel oververhit raakt, of de bodemsamenstelling verandert 

door de temperatuur. Daarom onderzoeken we vooraf de 

bodemsoort en de G-waarde van de bodem. Op land kun 

je dat eenvoudig doen met een sondering, maar onder 

water in Natura-2000 gebied vergt dat iets meer tijd. Als de 

G-waarde van de bodem ter plekke ongunstig is, kunnen 

we eventueel een dikkere kabel gebruiken. Maar dat heeft 

weer als uitdaging dat de zware kabelhaspel per schip moet 

worden aangevoerd. Gelukkig hebben we voor vrijwel alle 

uitdagingen wel een passende oplossing. Dat maakt ons 

werk zo leuk.”

Hoe maak je een 
hoogspanningsstation 
onderdeel van een 
landschap?  
De aanleg van een nieuw hoogspanningsstation heeft invloed op de omgeving.  
Er vindt een forse ingreep in het landschap plaats. Wij hebben de maatschappelijke 
opdracht om een zo goed mogelijke, duurzame inpassing te realiseren in een 
omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëeren. Samen met omwonenden 
en belanghebbenden kijken we hoe de nieuwe hoogspanningsstations zo goed 
mogelijk ingepast kunnen worden in het bestaande landschap. Landschaps-
architecte Mascha Visser vertelt hoe dit proces eruit ziet. 

Wim den Haas

Sidney Wijnbergen
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Wethouder gemeente Bergen op Zoom Wethouder gemeente Schouwen-Duiveland

Wat is het belang voor jullie gemeente  
bij dit project? 
De energietransitie zorgt ervoor dat het energienetwerk 

overvol raakt. Om in de toekomst voldoende ruimte te 

hebben voor de duurzame energieopwekking bij bedrijven 

en inwoners van Bergen op Zoom is een uitbreiding van de 

stations noodzakelijk. We vergeten de belangen van onze 

inwoners niet. We willen dat de impact van het nieuwe 

hoogspanningsstation op de omgeving minimaal is.

Wat is jullie ervaring / mening over het 
proces? 
We zien dat er een goed omgevingsproces is gevoerd 

waarbij iedereen die dat wilde zijn inbreng heeft kunnen 

geven. Mede door de inbreng van de omgeving hebben we 

nu een completer beeld van alle zoeklocaties.

Hoe zien jullie je rol in de komende periode?  
De komende periode staat in het teken van de besluit-

vorming, waarbij we de belangen van onze inwoners zeker 

niet vergeten. Het project voor een nieuw hoogspannings-

station overkomt ons als gemeente ook. Het is voor de 

gemeente ook niet eenvoudig om de juiste keuze te maken. 

We willen deze keuze dan ook op basis van de onderzoeken 

en het omgevingsproces beargumenteerd maken.

Wat is het belang voor jullie gemeente  
bij dit project? 
Schouwen-Duiveland heeft duurzaamheid hoog in het 

vaandel en wil graag bijdragen aan het bereiken van de 

lokale en landelijke klimaatdoelstellingen. Dit willen we doen 

door onder andere het opwekken van duurzame energie. 

Zonder dit elektriciteitsstation is dit voor Schouwen-

Duiveland lastig.

Wat is jullie ervaring / mening over het 
proces? 
We vonden het belangrijk dat  Tennet inwoners en 

ondernemers zou betrekken om tot een goede locatiekeuze 

te komen. Het projectboek is daar de uitkomst van.  

We hopen dat betrokkenen zich hierin herkennen.

Hoe zien jullie je rol in de komende periode?  
Tennet zal als initiatiefnemer een aanvraag doen voor het 

realiseren van dit station. Als overheid zullen wij hen 

faciliteren bij het doorlopen van de ruimtelijke procedure.

Barry Jacobs Ankie Smit

Drie vragen aan...“Al tijdens het proces om tot locatiekeuze te komen,  

nemen we omwonenden mee in de aanpak van de 

landschappelijke inpassing”, begint Mascha. “Ik ben 

begonnen met het maken van een landschapsanalyse.  

Op basis van de reacties van omwonenden is die 

aangescherpt. Daarnaast kijk ik ook naar de mate van 

inpasbaarheid. Op de ene locatie is landschappelijke 

inpassing van een hoogspanningsstation eenvoudiger dan 

op een andere. Als er bijvoorbeeld al een dijk ligt of een 

bosje staat, is dat makkelijker. Of als het station gedraaid 

kan worden op een manier dat er geen cultuurhistorische 

patronen worden doorbroken.”

In gesprek met omwonenden
Zodra er een locatiekeuze gemaakt is, begint het werk  

pas echt voor Mascha. “We gaan dan in gesprek met 

omwonenden om te kijken hoe we het hoogspannings-

station zo goed mogelijk in de omgeving kunnen inpassen”, 

vertelt Mascha. “Ons streven is om het station netjes bij het 

landschap aan te laten sluiten. Het is begrijpelijk dat 

omwonenden niet blij zijn met de komst van een hoogspan-

nings station in de omgeving. In gesprekken wil ik de 

omwonenden laten zien hoe we zo’n station toch op een 

goede manier onderdeel kunnen maken van het landschap, 

zonder dat het een doorn in het oog wordt.”

Bouwstenen
Om een hoogspanningsstation in te passen in de omgeving 

maken we gebruik van verschillende bouwstenen. Je kan 

het station bijvoorbeeld wegstoppen achter een rij bomen 

of een dijk, of je kiest juist voor behoud van openheid met 

lage begroeiing. Er gaan een heleboel stappen vooraf aan 

het kiezen van de beste oplossing. “Allereerst is het heel 

belangrijk om te weten op welke locatie het station precies 

komt. Het is echt maatwerk. Eerst analyseer ik de omgeving 

van de locatie waar het station komt. Daarna ga ik kijken 

welke bouwstenen daar bij passen. Rietvelden gebruik je 

bijvoorbeeld niet bij een station dat in een bosrijke 

omgeving komt, maar passen wel goed bij een locatie in de 

buurt van water. Op andere locaties passen dijken of 

bomen weer beter.”

Extra kansen
Zodra de locatiekeuze is gemaakt en de beschikbare ruimte 

duidelijk is, werkt Mascha in overleg met omwonenden een 

landschapsplan uit. Dat plan gaat uiteindelijk mee de 

ruimtelijke procedure in. “We proberen in het 

landschapsplan zoveel mogelijk in te spelen op de wensen 

van de omwonenden. Daarnaast spelen ook factoren zoals 

cultuurhistorische waarden en de bestaande natuur een 

belangrijke rol. Ik kijk daarbij niet alleen naar een goede 

inpassing van het station, maar ook naar extra kansen. Hoe 

kunnen we bijvoorbeeld de al aanwezige flora en fauna 

versterken? Of kunnen we iets terug doen voor de 

omgeving, door bijvoorbeeld een mooie wandelroute te 

creëren?” Visualiseren is in het hele proces erg belangrijk. 

“Van de inpassingsmogelijkheden maken we visualisaties en 

3D-beelden, zodat alle betrokkenen kunnen zien hoe het 

station er met bepaalde landschapsingrepen uit komt te 

zien. Beelden geven de betrokkenen vaak al veel 

duidelijkheid. We willen ook eerlijk laten zien hoe het beeld 

verandert, ook na de ingreep nog. Want beplanting heeft nu 

eenmaal tijd nodig om tot wasdom te komen. Uiteindelijk 

grijpen we in, in een omgeving waar mensen wonen, 

werken en recreëren. De stem van de omgeving vind ik dan 

ook erg belangrijk!”

De gemeenten Bergen op Zoom, Schouwen-Duiveland, Steenbergen en Tholen maken 
samen een integrale keuze voor de stationslocaties en het kabeltracé. Begin van dit 
jaar onderstreepten de gemeentes het belang van een participatiepoces. We vroegen 
de betrokken wethouders hoe ze dat proces ervaren hebben. 
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