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Landschappelijke inpassing
Koppelpunt Oirschot

Tilburg Noord – Best 150 kV

31 oktober 2022
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• Voorstellen

• Wat willen we vanavond doen: Van landschapsplan naar een beplantingsplan

• Achtergrond

• Nut en noodzaak verkabeling en koppelpunt

• Procedures / vergunningen

• Planning

• Landschappelijke inpassing en beplanting rond het koppelpunt

• Welke uitgangspunten zijn er? 

• Conclusies

• Afsluiting (rond 21.00 uur)

Hoe ziet de avond eruit? 
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Daarnaast vragen 
we aandacht 
voor de volgende 
veiligheidsmaat-regelen in 
geval 
van een ontruiming 
van het pand

A moment for safety

Samen zorgen we voor een veilige werkomgeving 

waarbij we leren van fouten en het delen van ideeën, 

zorgen en vragen vanzelfsprekend is.

Volg de aangegeven 

vluchtroute

Gebruik de trap in plaats van 

de lift

Volg aanwijzingen 

bedrijfshulpverlener

Ga naar het verzamelpunt
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Waarom verkabeling?
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• Bestaande 150kV hoogspanningslijn TBN-BT is gebouwd eind jaren 30 en 
heeft in de jaren 90 voor het laatst een grote revisie gehad. 

• De volgende knelpunten zijn op de verbinding geïdentificeerd:

• De verbinding heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit

• De verbinding heeft het einde van zijn levensduur bereikt



Noodzaak koppelpunt

200 MVA PC
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Planning
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• Eind 2021 is NRG gestart met de aanleg van 
de kabelverbinding.

• Kabelverbinding gereed: 2022

• Start bouw koppelpunt: april 2023

• Koppelpunt gereed:  november 2023

• Inbedrijfname verbinding: 2023 -> 2026

• Masten verwijderd: 2024 -> 2027



Procedures / vergunningen
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• Bestemmingsplan (maart 2021) en 

Raad van State (november 2022)

• Vergunningen: bouwen, onderdeel hiervan

de landschappelijke inpassing

Indienen aanvraag: eind november a.s.
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Landschappelijke inpassing van het koppelpunt
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Bestemmingsplan + bijlagen

(Landschapsplan)

Eigendom

Welke uitgangspunten?
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Techniek

Werkstrook tussen 

hekwerk en beplanting

Diepte van de wortels 

beplanting bovenop 

de kabels

Welke 
uitgangspunten?
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Geen zicht op het koppelpunt

Gebruik hoofdzakelijk wintergroene beplanting

Behoud het verkavelingspatroon

Welke wensen eerder opgehaald?
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Van landschapsplan naar beplantingsplan

Marcel Opgenoort
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Conclusies en vervolgafspraken
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Op een later moment nog vragen?:

- Via de Projectatlas of tijdens de bouw via de Bouwapp

- Rechtstreeks: Peter Brokke

Peter.Brokke@Tennet.eu

06 - 43 21 34 75

mailto:Peter.Brokke@Tennet.eu


Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. 

(‘TenneT’). The content of the presentation – including all texts, images 

and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of the 

content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT 

has expressly offered possibilities to do so, and no changes whatsoever 

may be made to the content. TenneT endeavours to ensure the provision 

of correct and up-to-date information, but makes no representations 

regarding correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from 

this PowerPoint presentation and for any consequences of activities 

undertaken on the strength of data or information contained therein.
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij zetten 

ons in voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. 

Daarbij stimuleren we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare 

energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren 

we 23.900 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en 

faciliteren we de Europese energiemarkt via de 16 interconnectoren met onze buurlanden. Met een omzet 

van 4,5 miljard euro en een totale activawaarde van 27 miljard euro zijn we een van de grootste 

investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore. Elke dag 

stellen onze 5.700 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de 

samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer 

dan 42 miljoen eindgebruikers op een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen. 

Lighting the way ahead together. 
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