
Q en A gemeente Peel en Maas – aanleg ondergronds kabeltracé 
 

1. Algemeen 
 

Wat gaat er precies gebeuren? 

In het kader van de Wet Vet heeft Gemeente Peel en Maas aan TenneT opdracht gegeven om  de  

bovengrondse hoogspanningslijn Buggenum-Belfeld-Blerick (tussen de masten 45 en 57)  te 

vervangen door een ondergrondse kabelverbinding. Gemeente Peel en Maas wil als opdrachtgever 

samen met TenneT het nieuwe voorkeurstracé toetsen bij de betrokken partijen.  

Waarom is het nodig dat er een ondergronds kabeltracé komt? 

De bovengrondse hoogspanningslijn loopt dicht langs de dorpskernen van Kessel en Kessel-Eik. De 

gemeente wil deze bovengrondse verbinding ondergronds brengen. Om dit te kunnen realiseren, zijn 

er studies uitgevoerd naar de beste locatie voor het ondergrondse kabeltracé. Gemeente Peel en 

Maas wil als opdrachtgever samen met TenneT dit nieuwe voorkeurstracé toetsen bij de betrokken 

partijen, zoals de perceeleigenaren en –gebruikers. 

Wanneer start de aanleg en hoe lang duren de werkzaamheden? 

TenneT streeft naar een ingebruikname van de ondergrondse kabelverbinding in najaar van 2025. 

Aansluitend zal het betreffende bovengrondse lijndeel worden gedemonteerd. De aanleg en het 

amoveren  duurt naar verwachting – inclusief voorbereidingen door de aannemer - ongeveer 2-3 

jaar. De startperiode is onder meer afhankelijk van het moment van opdrachtverstrekking door de 

gemeente. 

 

Wat is het vervolgtraject na deze participatiebijeenkomst? 

Met uw opmerkingen en adviezen gaan wij aan de slag om het ondergrondse tracé waar mogelijk te 

optimaliseren. Wij starten met bureau-onderzoeken (o.a. archeologie, ecologie, milieu) en gaan in 

gesprek met de grondeigenaren voor een betredingstoestemming om veld- en bodemonderzoeken 

te mogen verrichten op de percelen waar het voorkeurstracé komt. In mei 2022 is naar verwachting 

het zogenaamde Basisontwerp voor het tracé dan klaar. Na goedkeuring van de gemeenteraad van 

Peel en Maas kan TenneT daarna na opdracht van Gemeente Peel en Maas verder met de DO-

realisatiefase.  (DO=Detail Ontwerp). 

 

Wanneer worden de bovengrondse hoogspanningskabels en –masten verwijderd? 

De bovengrondse hoogspanningskabels en – masten worden verwijderd als de  ondergrondse 

kabelverbinding in gebruik is.   

 

 

2. Tracé 
 

Zijn er wettelijke afstandseisen ten aanzien van bestaande bebouwing en nieuwbouw? 

Er zijn geen wettelijke afstandseisen.  

 

 

 



Is elke bodemsoort geschikt voor de aanleg?  

Bij de aanleg houdt TenneT natuurlijk rekening met de ondergrond, want de warmte van de kabels 

moet voldoende afgevoerd kunnen worden. Bij de veldonderzoeken wordt gekeken naar bodem, 

soort en samenstelling. Als de ondergrond de warmte niet genoeg af kan voeren, zal er een zandbed 

om de kabels worden gelegd. Het zandbed zorgt ervoor dat de warmte van de kabels goed kan 

worden afgevoerd. 

 

Hoe worden bossen gepasseerd? 

Als er sprake is van bossen op het tracé dan probeert TenneT zo veel mogelijk bomen te sparen door 

een tracé te kiezen waar bomenkap niet of beperkt nodig is. Afhankelijk van de ondergrond kan 

mogelijk de verbinding aangelegd worden door middel van boren in plaats van een open ontgraving. 

 

Mogen er transformatorhuisjes, zonnepanelen e.d. op een ondergrondse kabel worden gebouwd? 

Binnen de belemmerende strook (van circa 10-12 meter breed) mogen deze niet worden gebouwd.  

 

Wat is een belemmerende strook precies? 

Voor de aanleg en beheer van hoogspanningsverbindingen moeten we gebruik kunnen (blijven) 

maken van een strook grond rondom de hoogspanningsverbinding. Deze belemmerende strook (ook 

wel zakelijk rechtstrook, belemmerde strook of belaste strook genoemd) is vastgesteld op basis van 

het benodigde ruimtebeslag voor aanleg en beheer van het kabeltracé. Daarbij houdt TenneT 

rekening met de geldende veiligheidseisen. 

 

 

3. Aanleg en onderhoud 
 

Hoe diep wordt er gegraven? 

De kabels worden in agrarische percelen op 1,80 meter onder maaiveld aangelegd. Daarbuiten op 

1,20 meter onder maaiveld. De sleuf voor aanleg in open ontgraving is tussen 4 en 6 meter breed. 

 

Vindt de aanleg ook geboord plaats? 

Open ontgraving is het uitgangspunt bij de aanleg van een ondergronds kabeltracé. Bij onder meer 

het kruisen van wegen of een sloot, ligt horizontale boring meer voor de hand. Hoeveel er geboord 

zal worden, is nu nog niet te zeggen. 

 

Hoeveel onderhoud is nodig als de kabel er eenmaal ligt?  

Over het algemeen zijn kabels onderhoudsarm. Jaarlijks inspecteert TenneT de 

hoogspanningsverbindingen. Zo bekijken we of onderhoud nodig is om storingen in de 

elektriciteitsvoorziening zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Hoe wordt een agrarisch perceel met drainage doorkruist? Kan de kabel dieper worden gelegd? 
Uitgangspunt bij de aanleg en het beheer van hoogspanningsverbindingen is om zo min mogelijk 

hinder en schade te veroorzaken. Voordat TenneT werkzaamheden uitvoert, maakt ze met de 

eigenaar werkafspraken. Daarbij is een cultuurtechnisch rapport het uitgangspunt. Dit beschrijft hoe 

met de aanwezige drainage wordt omgegaan. Tijdens de gesprekken van de rentmeester van TenneT 

met de perceeleigenaar zal dit in een persoonlijk gesprek uitgebreid worden besproken. 



 

Is de ondergrondse kabel gemarkeerd net zoals bij grote gasleidingen? 

De ondergronds kabel is niet gemarkeerd. Wel zijn er mofputten op het maaiveld zichtbaar. Een 

mofput is de locatie waar twee kabeldelen aan elkaar gelast zijn. 

 

Kan nu alvast een (lege) mantelbuis ondergronds worden gelegd, mocht uitbreiding van de 

betreffende verbinding vroeg of laat nodig zijn? 

Dat is niet mogelijk omdat daarmee voor langere tijd een bredere strook grond 'belemmerd' wordt. 

Planologisch is er dan sprake van een dubbelbestemming voor een ontwikkeling die nog niet 

voorzien is. Dat mag wettelijk niet omdat hiermee de betreffende grondeigenaren meer dan 

noodzakelijk belemmerd worden.  

 

 

4. Grond en overeenkomsten 
 

Wat is de zeggenschap van een grondeigenaar als de kabel in zijn grond ligt? 

Wat precies de rechten en plichten van zowel de grondeigenaar als TenneT zijn, wordt 
overeengekomen in de zakelijk recht overeenkomst.  
 

Wat is een zakelijk recht overeenkomst? 

In een zakelijk recht overeenkomst leggen we de afspraken vast tussen TenneT en de 

perceeleigenaar over het gebruik van de grond, de vergoeding en welke rechten op toekomstige 

vergoedingen de rechthebbende van TenneT zal ontvangen. Vanzelfsprekend worden ook de 

verplichtingen van TenneT om onder andere zo min mogelijk belemmering, hinder en schade te 

veroorzaken en de schade die wel ontstaat volledig te vergoeden, vastgelegd. De overeenkomsten en 

daarbij horende algemene bepalingen zijn mede in overleg met LTO-Nederland tot stand gekomen. 

 

In hoeverre kan TenneT medewerking van een perceeleigenaar en –gebruiker (aan de aanleg) 

afdwingen? 

TenneT heeft de mogelijkheid om op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht een gedoogplicht 

op te leggen. Dat wil zeggen dat het Ministerie van infrastructuur de rechthebbende(n) van het 

perceel kan verplichten om de hoogspanningsverbinding op of in zijn percelen toe te staan. TenneT 

moet dan wel aantonen dat het ondanks de noodzakelijke inspanningen niet gelukt is om tot 

overeenstemming te komen. Ons uitgangspunt is altijd om in minnelijk overleg met de 

rechthebbende(n) tot overeenstemming te komen.  

Heeft TenneT een wettelijke verplichting tot compenseren, zoals bij schade aan de natuur? 

TenneT dient te voldoen aan de wettelijke verplichting voor natuurcompensatie als sprake is van 

verlies of aantasting van natuur.  

 

 

 

 



 


