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Verkabelen hoogspanningsverbindingen 

Verkabelen bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen

Om het leveren van elektriciteit voor nu 
en in de toekomst te kunnen garanderen, 
werkt landelijk netbeheerder TenneT aan 
aanpassingen en onderhoud van het 
elektriciteitsnet. 

Ook in Breda wordt gewerkt aan het net. Zo komen onder 
andere twee bestaande bovengrondse 150 kV (kiloVolt) 
verbindingen die door Haagse Beemden en langs Wisselaar 
lopen gedeeltelijk ondergronds te liggen. Dit noemen we 
verkabelen. TenneT voert dit project in nauwe samenwerking 
met de Gemeente Breda uit. De gemeente maakt hiervoor 
gebruik van het landelijk verkabelingsprogramma. Het 
ondergronds brengen van deze hoogspanningsverbindingen 

In Haagse Beemden verkabelen we de hoogspannings-
verbinding Breda – Prinsenbeek tussen mast 42 en 49 
en in Wisselaar gaat het om de verbinding Geertruiden-
berg – Breda tussen mast 30 bij de Oude Baan en het 
schakelstation Breda. 

levert onder andere een bijdrage aan het groene karakter van 
de wijken. In deze gezamenlijke nieuwsbrief vertellen we u 
graag meer over de laatste ontwikkelingen en planning.

Terugkijken naar de afgelopen periode
Eind november 2018 organiseerden de gemeente en TenneT 
een inloopbijeenkomst in het Sociaal Cultureel Centrum  
‘t Kraaienest. Daar kon u terecht voor uitleg over de 
haalbaarheidsstudie en een voorkeurstracé voor de 
ondergrondse hoogspanningskabel. Wij realiseren ons dat het 
lang duurde voordat u weer informatie van ons krijgt. Dat 
neemt niet weg dat er niets is gebeurd. We staan nu op het 
punt de verkabelingen vast te leggen in een bestemmingsplan. 
Dat is een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk te mogen 
uitvoeren. In de tussentijd is door TenneT en de gemeente 
hard gewerkt om het basisontwerp uit te werken, te starten 

Haagse Beemden  
en Wisselaar

met en uitvoeren van diverse veldonderzoeken en het 
verwerken van de resultaten daarvan. Na de eerste 
besluitvorming over de haalbaarheid ging TenneT aan de slag 
met een verdere verkenning. Denk daarbij aan onderzoeken en 
studies naar: 
• het exacte tracé voor de ondergrondse kabels
• veldonderzoeken en bodemonderzoeken
• toe te passen technieken
• werkterreinen naast het tracé (voor tijdelijk gebruik)
• voorbereidingen voor de bestemmingsplannen
• tijdelijk gebruik van gronden van derden.

De masten met oranje nummers worden 
verwijderd. Of mast 33 blijft staan voor 
de antennes wordt nog onderzocht 
door de gemeente en NOVEC.
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Globale planning 
Eind maart 2021
Beide ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Zomer 2021
Vaststellen bestemmingsplannen gemeenteraad

Voorjaar 2022
Aanbesteding uitvoering

Najaar 2022
Voorbereiding uitvoering door aannemer

2023
Uitvoering Breda-Roosendaal/Haagse Beemden

Medio 2023 tot medio 2024
Uitvoering Breda-Geertruidenberg/Wisselaar

Voorjaar 2024
Verwijderen hoogspanningslijnen Haagse Beemden

Najaar 2024
Verwijderen hoogspanningslijnen Wisselaar

Communicatie met de 
omgeving De vragen en opmerkingen uit de eerste inloopbijeenkomst van 

2018 zijn verder onderzocht. Uitwerkingen of aanvullingen die uit 
de omgeving of belanghebbende partijen kwamen, zijn deels verwerkt in de 
plannen die er nu liggen. Ook hebben de gemeente en TenneT overleg gehad 
met de werkgroep Haagse Beemden.

Wisselaar omgeving Passendalerstraat nu

Wisselaar omgeving Passendalerstraat straks

Ontwerpbestemmingsplannen en 
informatiebijeenkomst
De afgelopen maanden zijn stappen gezet om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat is nodig om de bovengrondse 
lijnen ondergronds te kunnen brengen. Voor deze verkabeling is sprake van twee bestemmingsplannen. Eén voor het 
tracé door Haagse Beemden en één voor het tracé dat langs Wisselaar loopt. Binnenkort geeft de gemeente de 
bestemmingsplannen vrij voor inzage en reacties. Een belangrijke stap waarin u kunt aangeven wat u er van vindt. 
De verwachting is dat eind maart de bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. U ontvangt tijdig een Breda 
Bericht met informatie over de procedure voor de bestemmingsplannen. We verwachten dat eind maart / begin april de 
ter inzage periode begint. In die periode, die 6 weken duurt, kunt u zienswijzen indienen. Hierin kunt u aangeven of u 
bezwaren heeft tegen (delen van) het plan of waar u vindt dat er niet goed over is nagedacht. In het Breda Bericht 
nodigen wij u ook uit voor een (online) informatiebijeenkomst. We lichten dan de plannen en de procedure toe en er is 
gelegenheid voor het stellen van vragen. We organiseren die bijeenkomst in de tweede week dat de 
bestemmingsplannen ter inzage liggen. 
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Actuele informatie

Meedenken of een 
suggestie delen
Heeft u suggesties, wilt u iets delen dat het tracé aangaat of 
wilt u een vraag stellen? Dan kunt u daarvoor de Projectatlas 
voor dit project gebruiken. Die vindt u op de projectsite: 
www.tennet.eu/breda. U treft daar ook de meest actuele 
informatie. U kunt natuurlijk ook terecht op  
www.breda.nl/150kv. 

Vragen?
Heeft u nu vragen? Neem dan gerust contact op met de 
Gemeente Breda of met TenneT Servicecenter. 
De gemeente is bereikbaar via www.breda.nl/contact, 
WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda, facebook 
Gemeente Breda of telefonisch 14 076. 
TenneT is bereikbaar via de mail servicecenter@tennet.eu of 
via het gratis telefoonnummer 0800 836 63 88. 
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Verplaatsen 
telecominstallaties
In een aantal hoogspanningsmasten die met de 
verkabeling verdwijnen, hangen telecominstallaties van 
diverse providers. NOVEC (organisatie die antenne-
opstelpunten aanbiedt aan providers) en Gemeente 
Breda onderzoeken de mogelijkheden voor een 
optimaal mobiel netwerk in Breda. Onder andere door 
het verdwijnen van masten 46, 47 en 48 (in de lijn 
Breda-Roosendaal) is hiervoor een oplossing nodig. 

Het blijkt dat een antennemast nodig is in de omgeving 
van hoogspanningsmast 33 bij de Terheijdenseweg. 
Er zijn nu onderzoeken om hier te kijken naar een 
goede oplossing. 

Eventuele vergunningprocedures voor het gebruik van 
hoogspanningsmasten als antennemast zijn geen 
onderdeel de verkabeling. Bewoners in de omgeving 
Ganzerik ontvangen hierover een aparte brief van 
NOVEC. Dit geldt ook als er meer duidelijkheid is over 
mast 33 (in de lijn richting Geertruidenberg).


