
 
 

Bijeenkomst 18 oktober 2022 voor inpassing  

koppelpunt Oirschot 
 

Een tiental omwonenden van de Proosbroekweg en een tweetal vertegenwoordigers van het Kerkpad en 

behoud erfgoed Oirschot waren aanwezig bij de bijeenkomst voor de inpassing van het koppelpunt 

Oirschot. Daarnaast zijn experts van TenneT, de landschapsadviseur  en de ambtenaar Ruimtelijke 

Ordening van de gemeente Oirschot aanwezig. Peter Brokke, omgevingsmanager bij TenneT en Michel 

Fiddelers, projectleider bij TenneT, lichten nog kort toe waarom het koppelpunt moet worden gebouwd.  

Koppelpunt 

Het koppelpunt, een soort kroonsteen, is nodig om de kabels tussen Tilburg Noord en Best te verbinden 

met Boxtel. Op dit moment staat een opstijgpunt bij de huidige bovengrondse verbinding een noordzijde 

van de rijksweg. In het bestemmingsplan van de nieuwe kabel is het koppelpunt aan de zuidzijde van de 

rijksweg bij de Proosbroekweg bestemd.  

Doel van deze ontwerpsessie 

TenneT wil graag samen met de buren en belanghebbenden in gesprek over de zorgen die er zijn en op 

welke wijze TenneT een goede landschappelijke inpassing kan realiseren. Daar is deze ontwerpsessie ook 

voor bedoeld. Tijdens deze sessie heeft landschapsadviseur Marcel Opgenoort met een aantal 3D-beelden 

laten zien hoe het koppelpunt eruit komt te zien met en zonder beplanting rondom het koppelpunt. Door dit 

inzicht hebben we tijdens de sessie met elkaar zorgen opgehaald en waar mogelijk wijzigingen in het 

concept-ontwerp aangebracht. De presentatie en een aantal 3D-beelden hebben we op onze projectsite 

gepubliceerd. Onderaan deze samenvatting vindt u een QR-code. 

TenneT is zich bewust dat er nog een Raad van State procedure tegen het bestemmingsplan  loopt en dat 

daarin nog geen uitspraak is. Wel wil TenneT alvast met de directe buren een stap zetten in een goede 

landschappelijke  inpassing van het koppelpunt. In principe wil de aannemer (Heijmans) in april starten met 

de werkzaamheden en dat betekent dat er eind november vergunningen aangevraagd moeten worden, 

landschappelijke inpassing is onderdeel van die vergunningaanvraag.  

Tijdens de ontwerpsessie hebben we de volgende punten met elkaar besproken. 

Maakt het koppelpunt geluid?  

In principe niet, er staan geen schakelonderdelen of transformatoren. Dat betekent dat er geen bromtoon of 

een harde klik op het koppelpunt aanwezig is. Wel kan het zijn dat bij vochtig en mistig weer een knetterend 

geluid kan ontstaan, net als bij een bovengrondse hoogspanningsverbinding.  

Kan het koppelpunt in een gebouw worden geplaatst? 

Ja dat zou wel kunnen. Daar kiest TenneT niet voor, omdat een massief gebouw veel meer opvalt in de 

omgeving dan de nu gekozen open installatie. De open installatie valt weg tegen de achtergrond (bomen en 

rijksweg).  

Kan het koppelpunt onder maaiveld (in een bunker) worden aangelegd? 

TenneT moet doelmatig werken en kiest, ook vanwege de ligging tegen een groenstrook en tegen de 

rijksweg, voor een open installatie vanaf maaiveld. Daarom valt de optie om aan te leggen in een soort 

bunker voor TenneT af. We hebben in dit gebied te maken met een relatief hoge grondwaterstand. Om een 

veilige installatie te kunnen garanderen (stroom en water gaan niet goed samen) is een bepaalde 

drooglegging noodzakelijk. Het koppelpunt moet daarom ongeveer 50-60 cm worden verhoogd ten opzichte 

van het huidige maaiveld. Dat betekent dat de uiteindelijke installatie zo’n 8,5 meter hoog wordt (gezien 

vanaf het huidige maaiveld).  

Inpassing in de omgeving van het koppelpunt 

Er is een aantal technische en ruimtelijke eisen dat van invloed is op de mogelijkheden voor 

landschappelijke inpassing. Ondanks dat gegeven, komen er veel goede suggesties die we meegeven aan 

de landschapsadviseur. Er is in een eerdere fase een verkennend flora- en faunaonderzoek afgerond.  



 
 

Dat geeft ons inzicht in wat er leeft en groeit. Aanvullend is met Brabants Landschap gesproken over het 

sortiment. Daarmee sluiten we, als het gaat om beplanting en begroeiing aan bij het huidige/bestaande 

landschap. Dat is ook een nadrukkelijke wens van omwonenden. 

Uitgangspunten voor de landschappelijke inrichting 

• Techniek -> niet alles kan bovenop een mantelbuis, waarin de hoogspanningskabels liggen, 

worden geplant. We gaan kijken naar bomen die niet diep wortelen en wel hoog groeien.  

• Werkstrook. 

• Landschapsplan dat onderdeel van het bestemmingsplan 

Mag beplanting in het hekwerk worden aangebracht of kan TenneT het hek blinderen? 

Vanuit de techniek, beheer en onderhoud ziet TenneT dat liever niet, omdat beplanting het hekwerk kan 

aantasten/beschadigen. Als we kijken naar het landelijk gebied waarin het koppelpunt wordt geplaatst, is 

het onlogisch een hek met een doek te bekleden. Dat oogt niet landelijk en zou in dit geval weinig 

toevoegen. Om de installatie nog minder te laten opvallen, gaan we onderzoeken of de kleur van de 

installatie (nu zijn de bliksempieken grijs-wit) kan worden aangepast aan het landschap op de achtergrond. 

Zodat de installatie nog minder opvalt.  

Is het mogelijk om een wal rondom het koppelpunt te plaatsen?  

Marcel, de landschapsadviseur legt uit hoe een inpassing eruit kan zien en geeft aan dat een wallichaam 

niet per se een beter beeld geeft. Marcel geeft aan dat een riante, 8 meter brede, zone beschikbaar is om 

het zicht op het koppelpunt weg te nemen. Hij laat de verschillen zien tussen het nemen van groene 

maatregelen en het weglaten ervan. De buurt geeft aan dat er wel een voorkeur is om een wal rondom te 

plaatsen. Al is het maar een meter met daarop groene planting. Dan is het vanaf het begin al meteen hoger 

dan het huidige maaiveld. TenneT gaat dit onderzoeken en komt daar op terug. 

Op de beelden zien we een ‘gat’  in de knik (de L-vormige groene strook). Is dat voldoende om het zicht 

weg te nemen? Of zijn er nog mogelijkheden om de L langer te maken tot aan de hoek, zodat het zicht bij 

de buren volledig wordt ontnomen? Dit wordt verder onderzocht en daar komt TenneT op terug. 

Soorten beplanting 

Ongeveer 30 tot 40% van de beoogde beplanting wordt groenblijvend (hulst, liguster), waardoor ook in de 

winter groen zicht is op het koppelpunt. De buren geven aan dat bestaande bomen door de boer zijn 

weggehaald. Dit wordt nog uitgezocht. Daarnaast zijn de buren van mening dat de bomenrij op het pad 

meer effect heeft op het ontnemen van het zicht op het koppelpunt. Marcel geeft aan dat dit ook het zicht op 

de openheid van het landschap ontneemt.  

Verdichten kapelpad 

In het verleden is gesproken om het kapelpad te verdichten. Toen was er nog sprake van een 

hoogspanningsstation. Peter geeft aan hier nog eens met de gemeente naar te kijken. De gemeente heeft 

hier geen standpunt over ingenomen, omdat het station niet aan de orde is. Enkele bewoners vragen zich 

af of het hoogspanningsstation er in de toekomst toch komt? Peter laat weten dat die vraag afhankelijk is 

van de capaciteitsbehoefte van Enexis en dat we niet kunnen uitsluiten dat die vraag in de toekomst weer 

aan de orde zal zijn. Op dit moment is er alleen sprake van een koppelpunt.  

Peter vraagt of alle vragen en zorgen vanavond zijn gesteld, de buurt en andere aanwezigen bevestigen dit. 

Michel dankt iedereen voor hun betrokkenheid, vragen en komst naar de Nachtegaal! TenneT stuurt een 

samenvatting van de avond aan alle genodigden. 

Op de projectwebsite van TenneT staat een aantal 3-D beelden en de presentatie. Via de 

QR-code komt u direct bij de projectsite.  

 


