
Pagina 6

Ondergronds boren
In Groningen is gekozen om de nieuwe kabel 
aan te leggen via ondergrondse boringen.  
Dit vanwege de infrastructuur en beperkte 
ruimte in de stad. 
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Bouwen met 
Dagmar Ewolds
"Ik coördineer onderzoeken en voer archeologisch 
onderzoek uit. De combinatie van kantoorwerk en 
buitenwerk vind ik fantastisch." 
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Toekomstbestendig  
onder de stad door

In Groningen wordt hard gewerkt 
aan de toekomst. Zie bijvoorbeeld 
de infrastructuurprojecten, om de 
stad bereikbaar, leefbaar en 
duurzaam te houden of te maken. 
De meeste van deze projecten zijn 
heel zichtbaar. Deze nieuwsbrief 
gaat over een infrastructuurproject 
dat minder zichtbaar zal zijn, maar 
wel heel belangrijk is voor de 
stroomvoorziening van de stad. 

Hoogspanningsnetbeheerder 
TenneT gaat een verouderde 

ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding vervangen 
die loopt vanaf het hoogspanningsstation bij de Euroborg 
(Hunze) naar Bloemsingel 197 (het monumentale GEB 
schakelstation). Deze 3,4 kilometer lange verbinding loopt 
onder de Europaweg en het Damsterdiep en grotendeels 
parallel aan de Petrus Campersingel. Eind augustus 
starten we met grondonderzoeken. Vanaf begin 2022 zijn 
de 'echte' werkzaamheden gepland: het aanleggen van 
de nieuwe kabel en het (deels) verwijderen van de 
huidige kabel. 
  
In deze nieuwsbrief leest u meer over de grondonderzoeken. 
En ook over de werkzaamheden die vanaf volgend jaar 
plaatsvinden. Heeft u vragen over de onderzoeken, het 
project of onderwerpen die hiermee samenhangen, dan 
heet ik u welkom op de inloopbijeenkomst op 20 augustus 
aanstaande in het Platformtheater.

Wouter Poelmans
Projectleider Grid Field Operations TenneT
Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel 110kV

Save the date:  
20 augustus
Op 20 augustus 2020 van 19.00 tot 21.30 uur organiseren 
we een inloopbijeenkomst in Het Platformtheater, Boterdiep 46 
in Groningen. We vertellen en laten u van alles zien over de 
grondonderzoeken die we bij u in de buurt gaan uitvoeren 
vanaf eind augustus. Deze grondonderzoeken zijn ter 
voorbereiding op het vervangen van de 110 kV-hoogspannings-
kabel tussen hoogspanningsstations Groningen Hunze (naast 
de Euroborg) en Groningen Bloemsingel (in het Ebbingekwartier). 
Ook over deze vervanging informeren we u. 
Noteer 20 augustus alvast in uw agenda en meld u aan via 
tennet.eu/aanmelden20augustus/

Nieuwe 
hoogspanningskabel

We houden u tijdens het gehele 
traject op de hoogte. Ook kunt u 
altijd contact opnemen met ons 
voor vragen. Onder andere via de 
TenneT BouwApp. Op hoofdlijnen 
ziet de planning er als volgt uit: 

Eind aug - eind sep 2020 
Uitvoering van de grond-
onderzoeken
Najaar 2020/begin 2021 
We maken het bestemmingsplan 
en het ontwerp van het tracé 
definitief
Eind 2021/begin 2022 
 Start realisatie: ondergronds 
boren voor de kabels en nieuwe 
kabels aanleggen
2022 
 Project gereed, opruimen 
werkterreinen

Ook zijn er aanpassingen 
op de betreffende hoogspan-
ningsstations. Deze vinden 
hoofdzakelijk plaats binnen de 
hekwerken van het station.

Planning

We gaan de huidige ondergrondse 110 kV-hoogspannings-
verbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen 
Hunze en Groningen Bloemsingel vervangen voor een 
nieuwe, moderne kabel.

De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik. 
Het vervangen van de kabel is nodig 
omdat een nieuw, modern kabelsysteem 
meer energie kan vervoeren en sneller te 
repareren is dan de kabel die er nu ligt, 
mocht er onverhoopt een storing 
plaatsvinden. Met het vervangen van de 
kabel kan TenneT de levering van 
elektriciteit in de regio Groningen blijven 
garanderen. 
We informeren u nog over de werkzaam-
heden en eventuele hinder die u kunt 
gaan ervaren. Onder andere tijdens de 
inloopbijeenkomst op 20 augustus. 

Specificaties
Hoogspanningsverbinding Groningen 
Hunze - Groningen Bloemsingel:
• Lengte traject: 3,4 km. 
• Realisatie: Voornamelijk ondergronds,  
 door middel van gestuurde boringen.

99,99%
leveringszekerheid

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder 
(Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste 
activiteiten in Nederland en Duitsland. Met ruim 23.500 
kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor 
een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 
42 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen.

www.tennet.eu

TenneT

TransmissionIn-feed

Duurzame 
opwek 

Elektriciteits-
centrales

Regionale  
netbeheerders 

Consumenten

Export  
van stroom 

Grote industrieImport  
van stroom

Over 
TenneT

Voorwoord Hoogspanningsverbinding Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel in het kort

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl; Esri Nederland, Community Map Contributors
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BO Kabeltracé Hunze Bloemsingel 110 kV
Overzichtskaart 
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Legenda
Type

HDD

Open ontgraving

Persing

Waterschapsgrenzen
Gestuurde boring
Open ontgraving

Volg ons  
en blijf op de hoogte
We plaatsen nieuws over de werkzaamheden aan de hoogspannings- 
kabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen 
Bloemsingel op verschillende kanalen. We informeren u met deze 
nieuwsbrief en de inloopbijeenkomst op 20 augustus, en verder via 
•  De website: www.tennet.eu/

hunze-bloemsingel
•  De TenneT BouwApp: download via 

de Play Store of App Store gratis 
deze app op uw telefoon of tablet. 
Kies in de app voor project 
'Groningen Hunze-Groningen 
Bloemsingel 110 kV'. 

Volg ons en u bent altijd op de  
hoogte van het laatste nieuws! 

Voorgenomen tracé. 
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Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar?

Grondonderzoeken
De hoogspanningskabel tussen hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen 
Bloemsingel komt in delen van het tracé op wel 25 m diepte te liggen. Daarmee kunnen we 
andere kabels en leidingen en bijvoorbeeld damwanden bij het Eemskanaal veilig kruisen. 
Het aanbrengen van die kabels gebeurt met ondergrondse, horizontaal gestuurde boringen. 
Dat is precisiewerk. Om de werkzaamheden voor de nieuwe kabel volgend jaar goed voor 
te kunnen bereiden en daarna uit te voeren, doen we vooraf grondonderzoek. We doen dit 
om te bepalen of de grondsoort geschikt is om de kabel in te leggen.

Monsters

Om de grondwaterstand te meten en watermonsters te 
nemen, voeren we met een boorauto grondboringen uit tot 
25 meter diepte. Met een boormachine nemen we van 
iedere meter van de ondergrond monsters. Deze analyseren 
we in het laboratorium. In het boorgat plaatsen we een 
peilbuis. Dit is een pvc-buis met een diameter van ongeveer  
drie centimeter. In het onderste deel van die buis zitten 
gaatjes. Op die manier kunnen we de grondwaterstand 
meten en watermonsters nemen. Het uitvoeren van zo’n 
diepe grondboring duurt ongeveer een dag. Ook hier 
leggen we, indien nodig, rijplaten aan om de ondergrond 
te beschermen.

Sonderingen

Het grondonderzoek vindt plaats door sonderingen. 
Hiermee kunnen we kennis over de grondsamenstelling 
ophalen. Sonderingen voeren we uit vanuit een sondeer-
wagen. Hierin is een apparaat ingebouwd waarmee we een 
stang tot 25 meter de grond in drukken. De kop van die 
stang bevat meetapparatuur. Hiermee komen we veel te 
weten over de diepe ondergrond. Een sondeerauto is ruim 
een uur bezig met het uitvoeren van een sondering. Omdat 
het een zware auto is, brengen we, waar nodig, stalen 
rijplaten aan om de ondergrond te beschermen. 

Schoon water en archeologische vondsten

Op de plek waar de huidige hoogspanningskabel ligt en op 
de plekken waar we de kabels aan elkaar verbinden, vindt  
extra grondonderzoek plaats. Met handboringen kijken we 
naar de bovenste drie meter van de bodem. De grond- en 
watermonsters die we nemen, analyseren we in het 
laboratorium. We kijken of de grond en het grondwater 
schoon zijn en of er archeologische waardevolle vondsten 
zijn. Allemaal zaken waar we bij het uitwerken van het 
ontwerp van het tracé rekening mee willen en moeten 
houden. Een persoon met een bestelbusje is per locatie 
ongeveer een halve dag bezig.
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Ondergronds boren

Ondergrondse kabels kunnen worden geplaatst in een open 
ontgraving en via boringen. In Groningen is gekozen voor 
boringen, vanwege de aanwezige infrastructuur en beperkte 
ruimte in de stad. Met boringen is er minder overlast voor de 
omgeving dan met een open ontgraving. Bij een open ont-
graving zijn er langs het gehele tracé veel activiteiten. Bij boringen 
is dit hoofdzakelijk geconcentreerd op het begin (intrede) en het 
eind (uittrede) van de boringen. Het gaat om verschillende 
boringen. Omdat we de 3,4 kilometer lange kabel niet in één 
keer kunnen boren, doen we dit in verschillende stukjes.

Bij de in- en uittredepunten van de boringen worden waar 
noodzakelijk wegdelen, fietspaden en voetpaden afgesloten/

Past de nieuwe  
kabel in het  
bestemmingsplan?
Het antwoord op deze vraag is nee. Voor de nieuwe 
hoogspanningskabel is een wijziging van het bestem-
mingsplan noodzakelijk. Dit is nodig omdat de nieuwe 
kabel niet op exact dezelfde plek komt te liggen zoals nu 
in verschillende bestemmingsplannen is vastgelegd. Het is 
belangrijk om goed in beeld te hebben waar de kabel ligt. 
Het bestemmingsplan zorgt bovendien voor de bescher-
ming van de kabel bij (bouw)activiteiten boven of naast de 
kabel. De nieuwe kabel komt naast de route van de 
huidige kabel en ligt op sommige punten net even anders. 
Wanneer de route van het tracé (de kabel) definitief is, kan 
de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan 
starten. Omwonenden en belanghebbenden kunnen 
tijdens de voorbereiding het plan bekijken en erop 
reageren. We houden u hiervan op de hoogte.  

omgelegd. Dit is noodzakelijk omdat er ruimte nodig is tijdens 
het boren, het aanleggen van de kabels en het aanbrengen van 
een waterdichte verbinding tussen twee kabeluiteinden 
(kabelmoffen). Hier worden dan ook werklocaties aangelegd. 
Altijd proberen we de overlast voor de omgeving te beperken 
met alternatieven, zoals verkeersomleidingen. Daarnaast 
zorgen we ervoor dat maatregelen niet langer duren dan 
noodzakelijk.

In uitvoering
Onderhoud en versterking Groningen Hunze- 
Delfzijl Weiwerd 110 kV

TenneT werkt aan het onderhoud en de versterking van de 
110 kV-hoogspanningsverbinding tussen hoogspannings-
stations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd. Deze verbinding 
is 29 kilometer lang en telt 89 hoogspanningsmasten. 
Nu er in de regio steeds meer duurzame elektriciteit wordt 
opgewekt, is het nodig om de verbinding na 55 jaar te versterken. 
Zo kunnen we de levering van energie blijven garanderen. 
www.tennet.eu/groningen-delfzijl/

Bouw hoogspanningsverbinding 
Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

In het voorjaar van 2020 is gestart met de bouw van 
Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Voor TenneT, Groningen en 
de rest van Nederland een belangrijke elektriciteitsverbinding. 
Deze 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV- 
verbinding. Dit is belangrijk voor het kunnen waarborgen van 
een betrouwbaar elektriciteitsnet.
www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/

In het kort In het kort

TenneT maakt het hoogspanningsnet in 
Noord-Nederland klaar voor een duurzame 
toekomst. Kijk voor een overzicht van alle 
projecten in de drie Noordelijke provincies op 
www.tennet.eu/hunze-bloemsingel/
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Samen werken

Manja Buijen, omgevingsmanager 
TenneT: "TenneT is voor veel mensen 
onzichtbaar. Zeker wanneer het gaat om 
een ondergrondse kabel zoals hier in 
Groningen. Dit is op zich goed, want dat 
betekent dat we ons werk goed doen. 
Maar toch willen mijn collega's en ik het 
onzichtbare zichtbaar maken. Met elke 
partij die we raken, leggen we contact en 
stemmen we af. In Groningen zijn nogal 
wat bouwprojecten gaande: de uitbreiding 
van het UMCG, de werkzaamheden aan 
de zuidelijke ringweg, woningbouw ter 
plaatse van het voormalige Ciboga-
terrein. Met al deze projecten hebben we 
raakvlakken. Bijvoorbeeld omdat we 
ergens in dezelfde periode werken of 
aanspraak maken op hetzelfde stukje 
grond. Door elkaars belangen te 
bespreken en praktisch af te stemmen, 
proberen we elkaar zo min mogelijk te 
hinderen. Afstemmen is ook belangrijk 

om de overlast voor de omgeving zoveel 
mogelijk te beperken."

Jans Zwiers, omgevingsmanager van 
het UMCG: "Doordat we al vroegtijdig 
met elkaar in contact kwamen, konden 
we op tijd signaleren waar de UMCG-
bouwprojecten en de aanleg van de 
ondergrondse hoogspanningskabel van 
TenneT elkaar mogelijk beïnvloeden. 
Hierdoor hebben we onze plannen tijdig, 

in een prettige en open sfeer, op elkaar af 
kunnen stemmen en onze kennis over de 
omgeving kunnen delen. In de uitvoering 
plukken we hier straks de vruchten van.”

Bert Kramer omgevingsmanager van 
Combinatie Herepoort voor het project 
Aanpak Ring Zuid: "De aanleg van de 
ondergrondse hoogspanningskabel van 
TenneT heeft voor ons met name 
raakvlakken rond het Europaplein en de 
Europaweg. In deze omgeving trekken 
we waar mogelijk samen op richting 
bewoners en bedrijven. Door informatie 
te bundelen en de lijnen onderling kort te 
houden, kunnen we een goede ‘buur’ zijn 
voor de omgeving waarin we werken.”

Manja: "Verder zijn er partijen waarmee 
we in aanraking komen omdat de 
hoogspanningskabel door hun beheerge-
bied gaat. Bijvoorbeeld met de gemeente 
en het waterschap. Met hen bespreken 
we bijvoorbeeld hoe we het werkterrein 
weer netjes opleveren, wanneer we klaar 
zijn. Zo doen we onze uiterste best om 
de overlast te beperken voor iedereen en 
om de omgeving een stukje mooier achter 
te laten dan hoe we het aantroffen."

Voor het aanleggen van een drie kilometer lange, ondergrondse 
kabel in Groningen, is veel overleg en afstemming nodig.

10

1

De hoogspanningskabel die wordt 
vervangen tussen de hoogspanningsstations 
Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel 
ligt onder de grond. 
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Bouwen met

Dagmar Ewolds is sinds anderhalf 
jaar werkzaam bij Sweco als 
adviseur Archeologie. "Ik zorg 
ervoor dat onderzoeken worden 
gecoördineerd. Daarnaast voer ik 
zelf het archeologisch onderzoek 
uit. Ook voor het project Hunze-
Bloemsingel. Juist die combinatie 
tussen kantoorwerk en buitenwerk 
vind ik fantastisch. Je staat met je 
neus op het verleden! Op de foto 
ben ik bezig met het tekenen 
van grondsporen. Hier zal een 
woonwijk worden gebouwd. 
Hoe interessant is het, dat je als 
kersverse huisbezitter het verleden 
kent van de plek waar je woning 
staat?

Dagmar Ewolds


