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Uitbreiding elektriciteitsnet

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen 
rond de plannen voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet in uw 
regio. Die plannen bestaan uit de aanleg van twee nieuwe ondergrondse  
hoogspanningsverbindingen en onder andere de uitbreiding van twee 
hoogspanningsstations in Hengelo. 

Aanpassingen in ons net

Nieuwe hoogspanningsverbindingen
Voor de aanleg van twee nieuwe hoogspanningsverbinding-
en stellen de gemeente Almelo, Hof van Twente en Hengelo 
de bestemmingsplannen voor de zomer vast. Het gaat dan 
om de kabeltracés tussen hoogspanningsstations Almelo 

Mosterdpot en Hengelo Weideweg en tussen Hengelo 
Weideweg en Hengelo Oele. Op dit moment bereiden we 
de vaststelling voor en worden de zienswijzen beantwoord. 
De gemeenten stellen ieder afzonderlijk het bestemmings-
plan vast, waarna een beroepsperiode van 6 weken volgt. 

www. tennet.eu/almelo-hengelo



Tracé tussen Almelo Mosterdpot  
en Hengelo Weideweg

Uitbreiding hoog- 
spanningsstation  
Hengelo Weideweg
Als u gebruikmaakt van de fietssnelweg 
F35 dan heeft u de werkzaamheden bij 
hoogspanningsstation Hengelo Weideweg 
vast opgemerkt. Daar maken we het station 
klaar om te worden vervangen. Zogenaam-
de mobiele units zijn al geplaatst. Deze 
nemen tijdelijk de werking van het hoog-
spanningsstation over. Nog even en dan 
zijn deze units aangesloten. Daarna kunnen 
de oude onderdelen van het bestaande 
hoogspanningsstation worden verwijderd 
en vervangen. 

bestaande bovengrondse 380 kV
open ontgraving
gestuurde boring



Informatiebijeenkomst  

Voordat we daadwerkelijk starten met de aanleg van 
deze hoogspanningsverbinding, organiseren we samen 
met onze aannemer Van Gelder een informatiebijeen-
komst. Daarin vertellen we u wat we precies gaan 
doen, hóe we dat gaan doen en wat dat voor u en de 
omgeving betekent. U krijgt een persoonlijke uitnodi-
ging voor deze informatiebijeenkomst. 

Communicatie komende 
maanden
De komende maanden nemen we u graag mee in de 
stappen die we gaan zetten in de uitvoeringsfase. Naast deze 
nieuwsbrief informeren we u op diverse momenten via:
• projectsite op www. tennet.eu/almelo-hengelo
• informatiebijeenkomsten
• publicaties in lokale krant/media
•  TenneT Bouwapp (tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden)
• nieuwsbrief.

Uitbreiding van  
het hoogspanningsnet  
hard nodig
De vraag naar elektriciteit groeit hard. Steeds meer huizen 
schakelen van aardgas over op elektrische warmtepompen 
en er komen steeds meer elektrische voertuigen. Ook 
verbruiken nieuwe partijen, zoals datacenters, heel veel 
energie. Tegelijk worden op steeds meer plekken grote 
hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door 
zonneweiden en windparken. 

Ons elektriciteitsnet heeft op dit moment te weinig 
vermogen om al die energieplannen mogelijk te maken. 
Om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in deze regio 
te kunnen garanderen, is het nodig dat TenneT het 
bestaande hoogspanningsnet snel uitbreidt. 

Globale planning 2022
Eerste helft 2022:
•   besluitvorming kabeltracé
•    definitief vaststellen bestemmingsplan 

kabeltracé
•    werkzaamheden hoogspanningsstation 

Hengelo Weideweg

Later dit jaar:
•    informatiebijeenkomst vóór start eerste 

werkzaamheden
•    voorbereidingen aanleg van de kabel

www. tennet.eu/almelo-hengelo


