
 
 

 

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom 

Nieuwsbrief 7 – juli 2022 

Station Halsteren: exacte positie station en hoogspanningsmasten bepaald   

Begin maart 2022 wees de gemeente Bergen op Zoom zoekgebied BOZ-2 aan als voorkeurlocatie voor het nieuwe 

hoogspanningsstation bij Halsteren. De afgelopen maanden hebben we in overleg met de gemeente, de regionale 

netbeheerder Enexis, perceeleigenaren en andere betrokken stakeholders de exacte positie voor het station binnen 

het gebied bepaald. Daarna zijn ook de mastposities voor de benodigde bovengrondse verbinding met de bestaande 

380 kV-lijn bepaald.  

Verschuiving station  

Bij de positionering van het station is rekening gehouden met technische eisen en landschappelijke aspecten. Het 

station is bijvoorbeeld zo ingetekend, dat het buiten de beschermingszone van de primaire waterkering valt. Hiervoor 

was een verplaatsing 20 meter oostwaarts nodig. Om vervolgens de noordoostelijke punt buiten Natuur Netwerk 

Brabant-gebied Het Lange Water te houden is het station 80 meter zuidelijker opgeschoven. De bovengrondse 

lijnaansluiting met de bestaande 380 kV-lijn is daardoor iets korter.   

 

Ophoging station 

Het is belangrijk dat het transport van elektriciteit altijd gegarandeerd blijft. Daarom onderzoeken we alle mogelijke 

(externe) risico’s die tot uitval van het elektriciteitsnet kunnen leiden. Indien het risico te groot is, nemen we 

maatregelen om het risico weg te nemen of te verkleinen. Aansluitend op een locatie- of tracékeuze doet TenneT  

daarom ook altijd nader onderzoek naar de invloed van hoogwater op het functioneren van het hoogspanningsnet en 

het elektriciteitssysteem. Uit deze nadere studie is gebleken dat een groot gedeelte van de Auvergnepolder een 

overstromingsrisico heeft. Dat komt onder andere door de ligging naast een primaire waterkering. Vanwege de eisen 

van leveringszekerheid is ophoging van het station noodzakelijk. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre 

ophoging benodigd is en welke inpassing daarbij van belang is. Dat onderzoek is nu gaande. Alternatieven om het 

station te beschermen tegen hoogwater, zoals een dijk, worden ook onderzocht.  

Bovengrondse verbinding 

Voor die verbinding met de 380 kV-verbinding Rilland-Geertruidenberg, die iets oostelijker door de polder loopt, zijn in 

totaal zeven nieuwe hoogspanningsmasten nodig. Twee bestaande hoogspanningsmasten moeten worden 

aangepast en uiteindelijk worden twee bestaande hoogspanningsmasten verwijderd. Per saldo komen er dus vijf 

hoogspanningsmasten bij in de polder. De exacte positie van het station en de bovengrondse verbinding zijn 

binnenkort te zien op de tracékaart in onze ProjectAtlas. De overige kabels van en naar het station gaan allemaal 

ondergronds.  

TenneT heeft nog wel een onderzoek uitgezet voor de nieuwe mastpositie vlakbij de Jan Bodeweg. We laten 

onderzoeken of die mast dichter bij de bestaande verbinding kan worden geplaatst. Dit heeft mogelijk nog een 

beperkte invloed op de andere mastposities. 

https://ten.projectatlas.app/schouwen-duiveland/tracekaart?map=51.600578,4.091686,11.14,0,0&textfield=false


Werksessies landschappelijke inpassing van start  

De nieuwe hoogspanningsstations bij Halsteren en Zierikzee zijn noodzakelijk voor een betrouwbaar en 

toekomstbestendig elektriciteitsnet, maar ze hebben ook impact op het landschap en de woonomgeving. Dat 

realiseren wij ons goed. TenneT doet er daarom alles aan om bij de aanleg van de hoogspanningsstations het 

landschap en het milieu zo min mogelijk te verstoren. In samenspraak met de gemeente, omwonenden uit de directe 

omgeving en professionele stakeholders (zoals andere overheden en belangenverenigingen) maken we een plan 

voor de landschappelijke inpassing. Dit plan beschrijft maatregelen om de nieuwe stations zo goed mogelijk in het 

landschap in te passen. Daarbij letten we op alle relevante aspecten: landschap, cultuurhistorie, natuur, leefomgeving 

en water.  

Voor de planvorming voor de hoogspanningsstations Halsteren en Zierikzee doorlopen we twee aparte trajecten, met 

verschillende bijeenkomsten. Direct omwonenden en betrokken stakeholders hebben daarvoor een uitnodiging 

ontvangen. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Het plan voor de landschappelijke inpassing 

voor hoogspanningsstation Halsteren wordt opgesteld door een onafhankelijk landschapsarchitect van CB5, 

onderdeel van Antea Group. Het plan voor hoogspanningsstation Zierikzee wordt opgesteld door een 

landschapsarchitect van Bureau Waardenburg. De definitieve plannen voor de landschappelijke inpassing van de 

stations worden onderdeel van de stukken die aan het einde van het jaar de ruimtelijke procedure ingaan. Het is op 

dat moment voor iedereen mogelijk om nog zienswijzen in te dienen. 

 

Kabeltracé nader uitgewerkt  

De afgelopen twee maanden is het 150 kV-kabeltracé tussen de hoogspanningsstations Halsteren en Zierikzee in 

overleg met de grondeigenaren geoptimaliseerd. Hiervoor organiseerden we groepsgesprekken met de 

grondeigenaren en grondgebruikers. In totaal vonden er 8 gesprekken plaats, 6 op Tholen en 2 op Schouwen-

Duiveland. In de gesprekken is uitgelegd wat de impact is van de kabel en de werkzaamheden en hoe de aanleg 

plaatsvindt. Ook was er ruimte om te reageren op het kabeltracé en aandachtspunten mee te geven. Het leverde 

zinvolle informatie op en een aantal waardevolle verbetervoorstellen waardoor we verbeteringen hebben kunnen 

doorvoeren.  

Op 7 juli en 12 juli heeft TenneT op verzoek van de grondeigenaren een terugkoppeling gegeven. Daarin lichtten we 

toe wat er met de input van de grondeigenaren in de groepsgesprekken is gedaan. Ook daaruit kwamen weer 

reacties, die opnieuw tot een verbetering van het tracé hebben geleid. Het geoptimaliseerde tracé is terug zien in de 

ProjectAtlas.  

TenneT is erg blij met de bijdrage van de grondeigenaren. Het heeft winst opgeleverd voor TenneT in de vorm van 

een slimmer tracé; korter en met minder boringen. Maar bovenal heeft het ook voor veel grondeigenaren geleid tot 

een verbetering. Zodra de aannemer bekend is, komen we weer bij elkaar. Op dat moment gaan we ook afspraken 

maken over de zakelijk recht overeenkomst. Voordat het zover is, vinden er eerst nog veld- en bodemonderzoeken 

plaats. Daarvoor vragen we altijd om toestemming om het perceel te mogen betreden. De grondeigenaren ontvangen 

hierover eind augustus een brief. 

 

Vragen?   

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanagers. Vanwege de vakantieperiode zijn we de 

komende weken wat lastiger te bereiken. We verzoeken u in de vakantieperiode zoveel mogelijk gebruik te maken 

van het mailadres netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu. Die mailbox wordt dagelijks bekeken. Mogelijk krijgt u wel 

iets later reactie.  

• Hoogspanningsstation Halsteren en de bovengrondse verbinding daarvan naar het hoogspanningsnet: 

Peggy Steenbergen: 06-55236457 (vakantie: 1 t/m 23 augustus) 

• Hoogspanningsstation Zierikzee: 

Alex Meertens: 06-28085183 (vakantie: 25 juli t/m 9 augustus) 

https://ten.projectatlas.app/schouwen-duiveland/tracekaart/straks?map=51.593603,4.085235,11.53,0,0
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• Kabeltracé:  

Matti Baggerman: 06-28085604 (vakantie: 31 juli t/m 31 augustus) 

 

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu.  
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