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Beste meneer / mevrouw,   

 
Regelmatig informeert TenneT (netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet) u over de 

ontwikkelingen in bovengenoemd hoogspanningsproject. In dit project leggen we een nieuwe ondergrondse 

150 kiloVolt-kabelverbinding aan tussen de hoogspanningsstations Graetheide en Lutterade. In deze brief 

informeren wij u over de laatste stand van zaken van dit project. 

 

Archeologisch proefsleuvenonderzoek  

In onze laatste brief van afgelopen voorjaar lieten wij u weten dat het bestemmingsplan voor de aanleg van 

de kabel is goedgekeurd door de gemeente Sittard-Geleen én dat de laatste onderzoeken en gesprekken 

met grondeigenaren worden gehouden. Vanaf maandag 5 december voert aannemer Heijmans 

archeologisch onderzoek uit tussen het hoogspanningsstation Graetheide en de Dorpsstraat in Geleen. Dit is 

nodig, omdat de ondergrondse verbinding aangelegd wordt in een gebied dat is aangemerkt met een hoge 

archeologische verwachting. Om de mogelijk in de ondergrond aanwezige archeologische waarden in kaart 

te brengen, zullen archeologen op dit tracédeel proefsleuven graven. De proefsleuven worden gegraven op 

de locaties waar de kabelverbinding volgend jaar in een open ontgraving wordt aangelegd. De proefsleuven 

hebben een breedte van 2 meter en een diepte van circa 60 centimeter. Op basis van de resultaten vanuit 

het archeologische proefsleuvenonderzoek, beoordelen de archeologen en de gemeente of er een 

uitgebreider archeologisch onderzoek nodig is. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer drie 

weken duren, afhankelijk van de archeologische vondsten.   

 

Grondonderzoek 

Naast het graven van proefsleuven voeren we ook grondonderzoeken uit. Tijdens deze grondonderzoeken 

wordt de opbouw en samenstelling van de bodem tussen het hoogspanningsstation Graetheide en de 

Dorpsstraat vastgesteld. Deze informatie is nodig voor de realisatie van de kabelverbinding. Ook deze 

werkzaamheden voeren we vanaf maandag 5 december uit.  

 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 30 november 2022 

PAGINA 2 van 2 

 

Globale Planning 

Hieronder vindt u de globale planning van de uitvoerende werkzaamheden voor de aanleg van de 

hoogspanningskabel: 

• Startdatum inrichten werkterreinen : Eerste week mei 2023 

• Start van het uitvoerende werk  : Medio mei 2023 

• Verwachte afronding werkzaamheden : Eind 2023  

 

Informatieavond 4 april 2023 – Save The Date  

Voordat TenneT start met de werkzaamheden willen wij u – samen met aannemer Heijmans – persoonlijk 

informeren over het uitvoerende werk, de techniek die wij gebruiken, de eventuele verkeershinder en 

wegomleidingen, planning etcetera. Dit doen wij tijdens een informatieavond circa vier weken voor het begin 

van het werk. Wilt u alvast de datum: dinsdag 4 april (vrije inloop van 19.00-21.00 uur) in uw agenda 

zetten? U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Begin volgend jaar zullen wij u hierover nader informeren.  

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief? Stuur dan een e-mail naar servicecenter@tennet.eu of 

bel ons op telefoonnummer 0800 836 63 88 (gratis). Op de website www.tennet.eu/lutterade vindt u meer 

achtergrondinformatie over het hoogspanningsproject, nieuws en de ligging van de nieuwe, ondergrondse 

kabel tussen de hoogspanningsstations Lutterade en Graetheide.  

 

Met vriendelijke groet,  

TenneT TSO B.V. 

 

 

 

Michel Fiddelers   

Projectleider 
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