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TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de 
leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, 
werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. In 
Brabant wordt onder meer de bovengrondse verbinding tussen Tilburg Noord en Best 
vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw tracé. Deze aanpassing is 
nodig, omdat deze verbinding binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit heeft om 
aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding 
verouderd en is er binnen enkele jaren groot onderhoud aan de masten nodig.  
 
In deze nieuwsbrief informeren we u over de huidige stand van zaken. 

Werkzaamheden volop bezig 

Op diverse plekken zijn we druk aan het werk. Zo zijn we in Oirschot langs de N395 

aan het werk en hebben wij al de boring onder het Wilhelminakanaal uitgevoerd. Ook 

voeren we diverse boringen uit op het defensieterrein vlakbij Oirschot. Daarnaast 

startten we ook met onze werkzaamheden in de gemeente Oisterwijk. Dit betekent 

dat u mogelijk onze mantelbuizen al heeft gespot, dit zijn de zwarte buizen die als een 

slang door het landschap liggen. En binnenkort beginnen we ook in de gemeente 

Tilburg met de werkzaamheden. De afgelopen periode organiseerden we voor omwonenden (digitale) 

informatiebijeenkomsten.  

Veiligheid op nummer 1! 

Waar gewerkt wordt... Wij laten liever geen spaanders vallen, zoals in het gezegde. 

Bij zowel TenneT als de aannemer NRG staat veiligheid op nummer 1. Niet alleen 

voor de collega’s, juist ook voor omwonenden. In november organiseerden we 

samen een veiligheidscampagne voor verkeersdeelnemers in de buurt van ons 

werk. We gaven tips over hoe je goed in beeld bent bij vrachtwagenchauffeurs en 

we deelden lampjes uit om de zichtbaarheid te vergroten. Collega Rogier van 

Antea Group nam die dag toevallig een kijkje en maakte meteen deze leuke vlog. 

Rogier zegt ook iets over een open dag. Die kan, door corona, helaas niet 

doorgaan in januari. Zodra de omstandigheden het weer toelaten, zoeken we naar een nieuwe mogelijkheid voor 

een open dag op ons werkterrein. 

Projectatlas en de TenneT BouwApp 

Voor de communicatie rondom de aanlegwerkzaamheden hebben we een zogenoemde 

projectatlas ingericht. Daar kunt u vragen stellen en per gebied zien waar en wanneer 

we welke werkzaamheden uitvoeren en hoe lang deze duren. De ‘werkzaamhedenkaart’ 

is net weer aangepast. Leuke fimpjes en foto’s plaatsen we ook in de TenneT BouwApp in. Die kunt u 

downloaden op uw mobiele telefoon of bekijken op uw pc. U vindt de TenneT BouwApp in de appstore of via 

www.debouwapp.nl 

https://youtu.be/EoNt10sxzpo
https://ten.projectatlas.app/tilburg-best/page/home?map=51.498002,5.278622,14.67,0,0
http://www.debouwapp.nl/


 

Wij wensen u fijne feestdagen 

De komende dagen ronden we werkzaamheden af en nemen we twee weken 

vakantie. Vanaf 10 januari starten we het werk weer op. Wij wensen u fijne 

feestdagen alvast een voorspoedig nieuw jaar.  

Meer informatie en meedenken over het project 

Meer informatie over dit project vindt u op de website www.tennet.eu/tilburg-best. Hier kunt u onder andere de 

brochures van het project downloaden en de projectatlas vinden. Heeft u meer vragen of suggesties? Dan kunt u 

die via de projectwebsite stellen of contact opnemen met TenneT via het gratis nummer 0800 836 63 88 of 

servicecenter@tennet.eu onder vermelding van 'Tilburg Noord – Best'. 
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