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Project: Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom 

Vragen en antwoorden over de aanleg van de 150 kV-kabel tussen Halsteren en Zierikzee.  

 

Voor veel vragen hieronder geldt dat meer informatie te vinden is in de TenneT brochure ‘Wat gebeurt er op 

mijn land?’ (april 2022).  

 

 
1. VOORBEREIDING 

Scope project 

Wat is de aanleiding van het project?   

Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Stedin vol. Er 

kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven (aansluitingen met een netto teruglevering groter dan 

50 kW) worden aangesloten. Bovendien lopen onderdelen van het net tegen het einde van hun levensduur 

aan. Tegelijkertijd bereikt het netwerk van Enexis in West-Brabant het maximum van de transportcapaciteit. 

Door de werkzaamheden en de aanpassingen maken we een zogenaamde 150 kV-ring in de 

elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het net in de regio wordt daardoor 

minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven 

kunnen aansluiten. 

 

Wat leggen we aan of komt er bij?  

Het versterken en uitbreiden van de elektriciteitsinfrastructuur op Schouwen-Duiveland, Tholen en in de 

omgeving van Bergen op Zoom bestaat uit een aantal onderdelen: 

 Bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee (150/20 kV), samen met de regionale 

netbeheerder Stedin.  

 Bouw van een nieuw hoogspanningsstation in de omgeving van Halsteren (380/150/20 kV) samen met 

de regionale netbeheerder Enexis. Het hoogspanningsstation wordt met een korte bovengrondse 

hoogspanningsverbinding ingelust op de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding Rilland – 

Geertruidenberg, die door de Auvergnepolder loopt.  

 Aanleggen van een ondergrondse 150 kV-verbinding van het nieuwe hoogspanningsstation Zierikzee 

naar het nieuwe hoogspanningsstation bij Halsteren. 

 

Wordt het regionale elektriciteitsnet ook aangepast? 

Jazeker. Op Schouwen-Duiveland legt Stedin vanaf het nieuwe hoogspanningsstation kabels aan richting 

het achterland. Enexis legt leidingen aan vanaf het station Halsteren richting Steenbergen en richting Bergen 

op Zoom. 

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Corporate_Brochures/TenneT_Grondzaken-wat_gebeurt_er_op_mijn_land_April_2022.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Corporate_Brochures/TenneT_Grondzaken-wat_gebeurt_er_op_mijn_land_April_2022.pdf
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Op Tholen bouwt Stedin een nieuw 20 kV-station. Dat station wordt via een ondergrondse kabel verbonden 

met het nieuw te bouwen 380/150/20 kV-station bij Halsteren. Vanaf het nieuwe 20 kV-station op Tholen 

komen kabels voor de levering en afvoer van elektriciteit op Tholen. Voor meer informatie over dit project 

kunt u terecht bij Stedin.  

 

Conditionerende onderzoeken 

Wie voert de onderzoeken uit? 

TenneT heeft onderzoeksbureau Antea Group ingehuurd om de voorbereidende onderzoeken uit te voeren. 

 

Om de veld- en bodemonderzoeken uit te kunnen voeren, heeft TenneT een betredingstoestemming nodig. 

Wie geeft die af? De rechthebbende of de gebruiker? 

Beiden moeten een betredingstoestemming afgeven. Een rentmeester neemt namens TenneT contact op 

met zowel de rechthebbende als de grondgebruiker. 

 

Ontvangen de rechthebbenden/grondgebruikers een vergoeding voor het afgeven van een 

betredingstoestemming? 

 Voor het ondertekenen van de betredingstoestemming ontvangt de rechthebbende € 100,-. Dit is de 

zogenaamde tekenvergoeding. 

 Indien er sprake is van hinder van een voertuig ontvangt de rechthebbende / grondgebruiker een 

belemmeringsvergoeding van 50 eurocent per strekkende meter rijroute met een minimum van 200 

euro. Dit is inclusief de tekenvergoeding. Bij het bepalen van de lengte van de rijroute wordt 

uitgegaan van de afstand die het voertuig aflegt op het perceel (heen en terug). 

 

Welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd? 

De volgende onderzoeken moeten onder andere worden uitgevoerd: onderzoek naar de aanwezigheid van 

explosieven en archeologische resten, landmeetkundig, cultuurtechnisch, geohydrologisch (grondwater),  

grondmechanisch, milieuhygiënisch en geo-elektrisch onderzoek, onderzoek naar flora en fauna en een 

bomeninventarisatie. Ook laat TenneT een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de aanleg van de 

kabel op het zoutgehalte van het grond- en oppervlaktewater. Bij het opvragen van de 

betredingstoestemming neemt de rentmeester de onderzoeken die op uw perceel moeten worden uitgevoerd 

met u door. 

 

Worden de rechthebbenden betrokken bij de opzet van de veldonderzoeken? 

Bij het opvragen van de betredingstoestemming, wordt de opzet van de veldonderzoeken met u 

doorgenomen. Er wordt – indien mogelijk – rekening gehouden met uw wensen in de planning en de route 

naar de onderzoekslocatie op uw perceel. 
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Archeologisch onderzoek heeft veel invloed op de drainage. Kan dit onderzoek pas vlak voor de aanleg van 

de kabel plaatsvinden? 

Het tracé van de kabel ligt in een gebied met een lage trefkans op archeologische waarden. Daarmee is 

echter niet uitgesloten dat er archeologische waarden aanwezig zijn. Daarom is nader onderzoek nodig. 

Het archeologisch onderzoek wordt tegelijkertijd met alle andere onderzoeken in 2022 uitgevoerd. Bij 

archeologisch onderzoek vindt er eerst een bureaustudie plaats. Als daaruit blijkt dat veldonderzoek met 

boringen nodig zijn, gaat dit in overleg met de rechthebbende. Het veldonderzoek kan leiden tot het verder 

graven van proefsleuven en in uitzonderlijke gevallen tot een opgraving. Ook dit gaat in overleg met de 

rechthebbende.  

Uitgangspunt is dat er bij het onderzoek geen onnodige schade wordt aangericht. En als dat niet anders kan 

(stel er ligt een archeologische vindplaats ter plaatse van de drainage) dan worden maatregelen genomen 

om de drainage in stand te houden en wordt de schade vergoed.   

 

Wat houdt het verziltingsonderzoek in? 

TenneT voert een nulmeting uit naar de zoetwaterhuishouding en voorspelt en monitort het effect van de 

aanleg van de kabel op de zoetwaterhuishouding. Als uit het onderzoek blijkt dat er kans is op verzilting, dan 

neemt TenneT maatregelen om verzilting te voorkomen.  

 

Ontwerp van het kabeltracé  

Hoe kan ik zien op de kaart waar er geboord gaat worden en waar open ontgravingen zijn? 

Dat kunt u niet zien. TenneT schrijft straks aan de markt voor waar de kabel dient te worden aangelegd, 

maar niet hoe de kabel dient te worden aangelegd. TenneT laat aan de aannemer over welke techniek deze 

wil toepassen: boren, open ontgraving of inploegen. De aannemer kent de laatste stand van de techniek en 

kan beter dan TenneT beoordelen welke techniek op welke locatie het meest efficiënt is. 

 

Waarom bepaalt TenneT niet hoe de kabel wordt gelegd. Zij is toch opdrachtgever? 

Tennet bepaalt de route van de kabel en stelt eisen waar de kabels aan moeten voldoen en waar bij de 

aanleg rekening mee moet worden gehouden. De aannemer beschikt over de expertise hoe de kabel op 

efficiënte wijze kan worden aangelegd. 

 

Is het tracé van de kabel zoals te zien op de projectatlas definitief? 

Het tracé zoals te zien op de projectatlas voldoet aan de traceringsprincipes en is overlegd met de bevoegde 

gezagen. In de maanden mei en juni 2022 voert TenneT gesprekken met de rechthebbenden. In die 

gesprekken geeft TenneT een toelichting op het tracé en de status daarvan. 

 

Wanneer is het tracé van de kabel definitief? 

Na de gesprekken met de rechthebbenden in mei en juni 2022 stelt TenneT het tracé van de kabel vast. 

Daarna volgen de veld- en bodemonderzoeken. Als die zijn uitgevoerd, start de aannemer met het maken 

van het ontwerp. In het ontwerp staat in detail beschreven wat de exacte locatie en liggingsdiepte van de 

kabel wordt, welke technieken waar worden toegepast, de in- en uittredepunten van de boringen, de 

https://ten.projectatlas.app/schouwen-duiveland/tracekaart?map=51.584505,4.125227,10.66,0,0
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toevoerroutes, werkterreinen en opstelplaatsen. Pas als dat allemaal bekend en duidelijk is, kunnen de 

gesprekken met de rechthebbenden gaan plaatsvinden over de zakelijk recht overeenkomsten. 

 

Waar is bij de bepaling van het kabeltracé rekening mee gehouden? 

Uitgangspunt is dat de kabel wordt aangelegd op een manier die voor de rechthebbenden het minst 

belemmerend is. Daarom wordt de kabel zoveel mogelijk langs perceelsgrenzen aangelegd. Ook proberen 

we het aantal getroffen rechthebbenden tot een minimum te beperken.  

Bij de uitwerking van het kabeltracé past TenneT verder de volgende algemene traceringsprincipes 

toegepast: 

1. Een zo kort mogelijk tracé tussen Halsteren en Zierikzee en niet langer dan 30 km. 

2. De kabel volgt zoveel mogelijk perceelsgrenzen. 

3. De kabel ligt op minstens 25 meter afstand tot woonbebouwing. 

4. De aanleg moet technisch haalbaar en uitvoerbaar zijn. 

5. De aanleg mag zo min mogelijk effect hebben op natuur, milieu, archeologie, cultuurhistorie, natuur 

en waterkeringen 

6. De kabel dient rijkswegen en provinciale wegen haaks te kruisen 

7. Bij de aanleg wordt ondergrondse infrastructuur vermeden 

8. Onderlinge beïnvloeding van de kabel en buisleidingen en kabels van andere nutsbedrijven dient te 

worden voorkomen 

 

Heb ik als rechthebbende inspraak op de locatie van de kabel op mijn perceel? 

Wijzigingsverzoeken zijn mogelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de werkwegen. Als er meerdere 

alternatieven zijn, kan daar rekening mee worden gehouden. 

 

Waarom wordt de kabel niet bij andere in de grond liggende kabels en leidingen gelegd? 

Uitgangspunt is dat ondergrondse infra geen invloed op elkaar mag hebben. Dat betekent dat kabels en 

leidingen vaak niet zomaar naast elkaar in de grond kunnen worden aangelegd. 

 

Waarom wordt de kabel niet in de dijken aangelegd? Dit is immers overheidsgrond. 

In waterkeringen (dijken) mogen in principe geen kabels worden aangelegd in verband met de veiligheid. 

 

Is er bij de bepaling van het tracé rekening gehouden met de aanwezigheid van drainages?  

Ieder perceel is anders. Daarom is bij de uitwerking van het tracé geen rekening gehouden met drainages. In 

het cultuurtechnisch plan en tijdens de uitvoering wordt wel rekening gehouden met drainage. Als er 

drainages worden geraakt, dan worden die hersteld. 

 

Kan de kabel onder mijn woning/boerderij worden aangelegd? 

TenneT legt in principe geen kabels onder bouwblokken aan. De afstand van de kabel tot woonbebouwing 

dient minimaal 25 meter te zijn. 
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Procedure 

Waarom is er zoveel voorbereidingstijd nodig voordat de kabel kan worden aangelegd? 

Voordat de kabel in de grond kan worden aangelegd, moet er veel voorbereidend werk worden verricht 

zoals: 

1. het doen van onderzoek (archeologie, bodem- en grondwateronderzoek, flora en fauna); 

2. overleg met de rechthebbenden en het afsluiten van zakelijk recht overeenkomsten met de 

rechthebbenden; 

3. doorlopen van een bestemmingsplanprocedure en het aanvragen van vergunningen bij waterschap 

en gemeente. 

 

Kan ik nog bezwaar maken?  

Iedereen kan bezwaar maken tegen vergunningen die worden afgegeven voor de aanleg van de kabel en 

tegen bestemmingsplannen. De terinzagelegging van de stukken wordt vooraf gecommuniceerd.  

 

ZRO en vergoedingen 

Wat is een zakelijk recht overeenkomst? 

Een zakelijk recht overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen u als grondeigenaar en/of de 

zakelijk gerechtigde en TenneT. In de overeenkomst leggen we rechten en plichten over en weer vast.  

 

Hoe zit het met schade en vergoedingen?  

Bij het ontwerpen en bij de aanleg van de kabelverbinding probeert TenneT zoveel mogelijk schade te 

voorkomen. Ondanks dat, ontstaat er in veel gevallen toch enige vorm van schade. TenneT hanteert in dat 

geval het principe van volledige schadeloosstelling, volgens het uitgangspunt in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dat betekent dat de rechthebbende, voor en na de vestiging van het zakelijk recht, in dezelfde 

vermogens- en inkomenspositie behoort te verkeren.  

 

Naast (het recht op) de schadeloosstelling ontvangt de rechthebbende van ons een afsluitvergoeding 

zakelijk recht. Dit is een vergoeding voor de zakelijk gerechtigde(n) van de grond waarmee op minnelijke 

wijze een zakelijk recht overeenkomst is afgesloten. Deze vergoeding is gebaseerd op de oppervlakte van 

het perceel dat met een zakelijk recht wordt belast.  

 

Verder is er ook nog sprake van een meewerkvergoeding werkterrein. Deze is voor de gebruiker(s) van de 

grond en is gebaseerd op de oppervlakte van het perceel dat wordt ingericht met een werkterrein. 

 

Zijn er nog andere vergoedingen? 

In bepaalde gevallen wordt een aardingsput, kasten of anderszins aangebracht. We vergoeden in dat geval 

vermogens- en jaarlijkse inkomensschade met een minimum van 50m2 aan de partij die de hinder 

ondervindt. 

 

Hoeveel jaren wordt de schade vergoed? 
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TenneT is altijd schadeplichtig en blijft dat.   

 

Wat als de gewasschadevergoeding lager is dan de opbrengst? 

TenneT is verplicht om de rechthebbende volledig schadeloos te stellen. 

 

Wordt er rekening gehouden met de inflatie? 

In de aanlegfase worden LTO tarieven gebruikt die ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. Nadat de kabel is 

aangelegd, wordt eventuele vaste inkomensschade ieder jaar geïndexeerd volgens de rekenmethode van 

het Centraal Planbureau. 

 

Wordt er rekening gehouden met een waardevermindering van de grond? 

Ja, daar houdt TenneT rekening mee. Als onderdeel van de vestiging van opstalrechten is TenneT verplicht 

tot volledige schadeloosstelling. Dit geldt ook voor de erfpachter. Deze kan namelijk ook vermogensschade 

hebben. 

 

Kan ik als rechthebbende op kosten van TenneT een adviseur inschakelen? 

Ja, dat kan tot een maximum van € 1.000,-  exclusief btw. Dit bedrag is gebaseerd op 8 adviesuren à € 125,- 

exclusief btw per uur. Het gaat dan om advies over het afsluiten van de zakelijk recht overeenkomst. De 

vergoeding is niet van toepassing bij het verstrekken van een betredingstoestemming. 

 

Hoe hoog zijn de vergoedingen? 

TenneT hanteert standaard vergoedingen per m2. Deze worden jaarlijks per project opnieuw vastgesteld. 

 

Wat als ik als rechthebbende niet wil meewerken? 

TenneT poogt in eerste instantie altijd om met de rechthebbenden ‘in der minne’ tot overeenstemming te 

komen. Dat geldt zowel voor het afgeven van een betredingstoestemming voor het doen van de benodigde 

veldonderzoeken, als voor het afsluiten van de noodzakelijke overeenkomsten. TenneT zet rentmeesters in 

die daarover met de rechthebbenden in gesprek gaan. Als de rechthebbende geen betredingstoestemming 

wil afgeven of geen zakelijk recht overeenkomst wil afsluiten, kan TenneT in het uiterste geval besluiten tot 

het opstarten van een gedoogplichtprocedure. In het geval van een betredingstoestemming beslist de 

burgemeester. Een gedoogplichtprocedure voor een zakelijk recht overeenkomst gaat naar de minister. 

Gedoogplichtprocedures zijn voor alle partijen nadelig. Voor de rechthebbende vervalt het recht op de 

afsluitvergoeding zakelijk recht. Ook is er bij een gedoogplicht geen ruimte voor maatwerk. 

 

Wat is de rol van ZLTO bij dit project? 

Een deel van de rechthebbenden is lid van ZLTO. Zij laten zich vertegenwoordigen door ZLTO in het 

omgevingsoverleg. ZLTO treedt daarin op als belangenbehartiger van de leden. TenneT zal echter in alle 

gevallen rechtstreeks met de rechthebbenden in gesprek gaan over de privaatrechtelijke aangelegenheden 

zoals de zakelijk recht overeenkomst. Het staat de rechthebbenden vrij daar anderen – bijvoorbeeld ZLTO of 

een adviseur – in te betrekken.   
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Is er verschil in positie voor ZLTO leden en niet-leden? 

Nee er is geen verschil. 

 

Inzet rentmeesters 

Wie zijn de rentmeesters? 

TenneT zet rentmeesters in van Duvekot Renmeesters B.V. 

 

Waarover gaan de gesprekken met de rentmeester? 

De rentmeester voert gesprekken met rechthebbenden en grondgebruikers op twee momenten: 

 Najaar 2022: de rentmeester vraagt de rechthebbende/grondgebruiker om een betredingstoestemming 

voor het doen van veld- en bodemonderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig voor de aanleg van de 

kabel. Voordat de rechthebbende een betredingstoestemming afgeeft, licht de rentmeester toe welke 

onderzoeken worden uitgevoerd, op welke locaties en hoe. 

 Najaar 2023: de rentmeester bereidt met de rechthebbenden de zakelijk recht overeenkomst voor. Nadat 

de zakelijk recht overeenkomst is ondertekend en bij de notaris is gepasseerd, is deze definitief. 

 

Kan ik als rechthebbende zelf een rentmeester voordragen? 

Nee, dat kan niet. Rechthebbenden kunnen wel een rentmeester als adviseur inhuren. TenneT vergoedt dit 

tot een bedrag van maximaal € 1.000,- exclusief btw. 
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2. UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

Hoe diep wordt de kabel aangelegd? 

De kabel wordt bij een open ontgraving op 1m80 diep in de grond aangelegd, gerekend vanaf de bovenzijde 

van de kabel. De gronddekking is dus 1m80. Bovenop de kabels komt een afdekplaat. Deze ligt op 1m50. Bij 

een ondiepere ligging dan 1m50 wordt dit met de rechthebbenden overlegd. 

 

Geeft TenneT garantie af voor de liggingsdiepte van de kabel? 

In geval van een open ontgraving garandeert TenneT een diepte van 1m80. Werken ondieper dan 1m80 

worden separaat in een overeenkomst opgenomen en met rechthebbenden besproken. 

 

Wordt de liggingsdiepte van de kabel afgestemd met de rechthebbenden? 

In principe staat de diepte waarop de kabel wordt gelegd vast. Als er echter redenen zijn om de kabel dieper 

aan te leggen (bij aanwezigheid van een peilgestuurde drainage bijvoorbeeld) komt dit aan de orde in de 

gesprekken met de rentmeester.  

 

Komen er bij een open ontgraving dubbele sleuven? Of een enkele sleuf? 

Bij de open ontgraving wordt een enkele sleuf gegraven met daarin twee kabelcircuits. De onderlinge 

afstand tussen de circuits is 2 meter. 

 

Wat gebeurt er met de grond die wordt uitgegraven?  

In principe wordt de uitgegraven grond zoveel mogelijk op hetzelfde perceel of bewerkingskavel 

gedeponeerd. De manier waarop dat gebeurt, wordt in een cultuurtechnisch plan uitgewerkt.   

 

Waarom wordt de openbare weg niet gebruikt voor bijvoorbeeld de opslag van de gronddepots?  

Standaard maakt TenneT geen gebruik van openbare wegen als werkterrein of werkweg. Dat doet TenneT 

vanwege veiligheidsredenen en om de verkeersdoorstroming niet te belemmeren.  

 

Heb ik tijdens de aanleg van de kabel toegang tot mijn perceel? 

Ja, uitgangspunt is dat de percelen tijdens de uitvoering bereikbaar blijven. 

 

Wordt er bij de aanleg rekening gehouden met het seizoen? Er valt wel eens 80 mm regen in twee dagen. 

Dit is afhankelijk van de eisen die worden afgegeven bij het verlenen van de vergunning en het 

cultuurtechnisch plan. In extreme gevallen kan het voorkomen dat werkterreinen niet langer te betreden zijn 

vanwege weersomstandigheden.  

 

Wat is de breedte van de werkstrook?  

Dit is afhankelijk van wat er nodig is. Bij een open ontgraving kan de werkstrook oplopen tot 35m. Op 

specifieke locaties of bij boorpunten kan de werkstrook breder zijn.  

 

Wat is de maximale asdruk? 
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Standaard geldt een maximale asdruk van 12 ton. Meer is mogelijk, maar hangt af van ondergrond, 

aanlegmethode etc. Bij moflocaties of andere werken is maatwerk nodig.  

 

Hoe lang duurt de aanleg van de kabel?  

Het aanleggen van de totale kabel neemt ongeveer een jaar in beslag. Per perceel moet er rekening worden 

gehouden met gemiddeld 2-3 maanden per open ontgraving en per boring. De periode kan korter maar ook 

langer zijn, afhankelijk van hoe lang de kabel is op het perceel en de benodigde werkzaamheden. In geval 

van een boring en een open ontgraving op één perceel, kan het gebeuren dat de aannemer twee keer 

langskomt: een keer voor de boring en een keer voor de open ontgraving. 

 

Hoe wordt een open ontgraving uitgevoerd?  

Deze animatie – vanaf 2:35 - geeft een indruk hoe een open ontgraving eruit ziet.  

De grond die wordt uitgegraven wordt tijdelijk naast de open gegraven sleuf opgeslagen. Dat vindt 

gescheiden plaats in meerdere depots. Nadat de kabel in de sleuf is aangebracht, wordt de grond 

teruggeplaatst waar die vandaan kwam. De teelaarde blijft dus de toplaag. In onderstaand figuur is te zien 

hoe het er in principe uitziet. Afhankelijk van de situatie kan het in de praktijk anders zijn.  

 

 

 

 

  

 

Wordt er bemaald bij een ontgraving? 

Bij een ontgraving onder de grondwaterstand wordt bemaald. Om te mogen bemalen moet TenneT een 

bemalingsplan overleggen met het waterschap. TenneT moet daarbij aantonen dat de grondwaterstand en 

de grondwatersamenstelling niet negatief worden beïnvloed. 

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over bemalen.  

 

Hoe ziet een boring eruit?  

Deze animatie geeft – vanaf 1:05 -  een indruk hoe een horizontaal gestuurde boring eruit ziet.  

 

Is er sprake van overlast tijdens de aanleg?  

Tijdens het aanleggen van de kabel kunt u hinder ondervinden van de werkzaamheden. Welke hinder u kunt 

ondervinden is nu niet exact aan te geven. U dient rekening te houden met mogelijke geluidshinder tussen 

6:00 en 18:00 uur op werkdagen en in hoge uitzondering op zaterdag of zondag. Daarnaast kunt u hinder 

ondervinden van extra werkverkeer. Ook kan verlichting hinder veroorzaken. Uiteraard zullen wij hinder 

https://www.youtube.com/watch?v=CrQlmltJ9hU
https://www.youtube.com/watch?v=hIqOuBKAer0
https://www.youtube.com/watch?v=CrQlmltJ9hU


 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 17 mei 2022 

PAGINA 10 van 12 

 

zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Ten tijde van de uitvoering is er een meldpunt waarbij u met 

eventuele klachten over bijvoorbeeld hinder terecht kunt. 

 

Drainages 

Welke techniek wordt toegepast bij het kruisen van de drainages? 

De techniek die wordt toegepast bij het kruisen van de drainages verschilt per aannemer en is afhankelijk 

van de aanlegmethode. 

 

Hoe wordt het doorsnijden van een drainage vergoed? 

TenneT draagt in eerste instantie zorg voor een tijdelijk herstel. Na inklinking van de grond worden de kosten 

van de geraakte drainage vergoed. schade die ondanks deze maatregelen ontstaan door toedoen van 

TenneT, zijn voor rekening van TenneT.  

 

Wordt er rekening gehouden met peilgestuurde drainages? Deze worden namelijk vaak op 1,5 meter diepte 

aangelegd. En zullen in de toekomst steeds vaker worden toegepast.  

Het huidige beleid van TenneT is dat de kabel op 1m80 wordt aangelegd. Daarbovenop komt een deklaag 

van zand en daar bovenop een afdekplaat (diepte 1m50). Specifieke situaties met peilgestuurde drainage, 

worden behandeld in het gesprek met de rentmeester. 

 

 

Verzilting 

Bij een open ontgraving vindt bemaling plaats. Daarbij wordt zout water omhoog gepompt. Waar wordt dat 

water geloosd? 

Er wordt een cultuurtechnisch plan opgesteld en er worden vergunningen aangevraagd bij het Waterschap. 

Hieruit zal blijken wat nodig is.  

 Meer informatie over verziltingsonderzoek is te vinden in deze animatie.  

 Meer informatie over bemalen is te vinden in deze animatie.  

 

 

Herstelwerkzaamheden 

Wat is cultuurtechnisch herstel?  

Het is de bedoeling dat na afloop van de werkzaamheden de bodem weer in de oorspronkelijke staat wordt 

teruggebracht. Om te weten wat de oorspronkelijke staat is, doet TenneT cultuurtechnische onderzoek 

voorafgaand aan de werkzaamheden. 

  

https://www.youtube/oUChl9mUf6Y
https://www.youtube.com/watch?v=hIqOuBKAer0
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3. ALS DE KABEL ER EENMAAL LIGT… 

Tot hoever reiken de magneetvelden van de kabel? 

Hier is geen wettelijke en ook geen wetenschappelijke basis voor. TenneT houdt een breedte aan van 10 

meter vanuit de hartlijn van de kabel. De hartlijn is het exacte midden van de kabel die uit twee circuits 

bestaat.  

 

Wat is het effect van de magneetvelden op levende wezens? 

Naar de effecten van de magneetvelden op levende organismen is veel internationaal onderzoek gedaan. Er 

is geen bewijs dat magneetvelden een negatieve invloed hebben op levende wezens.  

 

Kan de kabel leiden tot storingen op gps apparatuur (kunstmeststrooier, spuiten etc)? 

De kabel ligt op 1,8 m diep. Bij die diepte is het elektromagnetisch veld op maaiveldniveau dusdanig klein 

dat dit niet tot storingen leidt van gps apparatuur. Mochten er toch storingen zijn, dan voert TenneT 

eventueel een compatibiliteitsonderzoek uit, afgekort EMC-onderzoek.  

 

Heeft de kabel invloed op de bedrijfsvoering? 

Het uitgangspunt is dat wat voor aanleg van de kabel mogelijk was, ook na aanleg van de kabel mogelijk is, 

met uitzondering van de belaste strook. De beperkingen voor de belaste strook worden besproken en 

specifiek gemaakt in de zakelijk recht overeenkomst. Meer informatie is te vinden in de brochure ‘Uw 

veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding.’ 

 

Moet de kabel ook onderhouden worden? 

Voor regulier onderhoud aan de kabel hoeven wij niet bij de kabel te zijn in uw perceel. Mocht er op uw 

perceel een moflocatie (kabelverbinder) worden aangelegd, dan zullen wij hier een onderhoudskast of -punt 

plaatsen. Hier zullen wij voor onderhoud wel bij moeten kunnen. Deze moeten wij over het algemeen te voet 

kunnen bereiken. In het zeer uitzonderlijke geval dat er een storing ontstaat in de kabel bij u in het perceel, 

zullen wij deze ter plekke dienen te verhelpen en de kabel moeten opgegraven. Uiteraard vindt dat plaats in 

overleg met u.  

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/TEN_Veiligheid_ondergrond_NL_OKT2020.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/TEN_Veiligheid_ondergrond_NL_OKT2020.pdf
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4. PLANNING 

Wat kunnen de rechthebbenden de komende tijd verwachten? 

In september 2022 gaan rentmeesters op bezoek bij de rechthebbenden voor het ophalen van 

betredingstoestemmingen. Die zijn nodig voor het uitvoeren van veld- en bodemonderzoeken. De 

onderzoeken staan gepland in het najaar van 2022 en zullen maximaal een jaar in beslag nemen. In het 

najaar van 2023 starten gesprekken met de rechthebbenden over het afsluiten van de nodige zakelijk recht 

overeenkomsten. Pas als deze zijn afgesloten, kan TenneT beginnen met de aanleg van de kabel. Die staat 

gepland voor 2024-2025.   

 


