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U ontvangt deze informatiebrief omdat u grondeigenaar bent of vlakbij de bovengrondse 

hoogspanningsverbinding van 110 kiloVolt tussen Harculo-Raalte-Nijverdal woont. In de eerste helft van 

volgend jaar nodigen wij u graag uit voor een van de drie inloopbijeenkomsten in Elshof, Laag Zuthem of 

Mariënheem. Tijdens de inloopbijeenkomsten nemen we u graag mee in onze plannen om deze bestaande 

hoogspanningsverbinding te versterken.  

 

Toenemende vraag elektriciteit - versterken hoogspanningsverbinding  

Om de toenemende vraag naar elektriciteit aan te kunnen, is het nodig deze bovengrondse 

hoogspanningsverbinding te versterken en te verzwaren. Zodat er meer elektriciteit kan worden 

‘getransporteerd’. Dit betekent dat de hoogspanningsverbinding nieuwe lijnen (geleiders) krijgt. Daarvoor 

vernieuwen we de hoogspanningsmasten, die hoger worden, en vervangen we de fundaties.  

 

Ontwerp door de aannemer 

Als de aannemer een eerste ontwerp en een uitvoeringsplan heeft gemaakt, weten we meer over 

bijvoorbeeld exacte afmetingen en hoogte van de masten of hoe de werkterreinen straks ingericht worden. 

De aanbestedingsprocedure is afgelopen week gestart en we verwachten dat we de werkzaamheden tussen 

2024 en 2026 kunnen uitvoeren. De exacte planning, die we nog niet hebben, is afhankelijk van het 

uitvoeringsplan van onze aannemer. Daarover kunnen we u tijdens de inloopbijeenkomsten meer vertellen.   

 

Inloopbijeenkomst in de buurt 

Als grondeigenaar of als omwonende van deze verbinding, krijgt u volgend jaar van ons een uitnodiging voor 

een informatiemoment. Zodra we meer weten over de planning, hoe de werkzaamheden er op hoofdlijnen 

uitzien en wat dat voor de omgeving betekent, sturen wij u een uitgebreide uitnodigingsbrief. 
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Vraag naar elektriciteit groeit hard 

Het versterken van deze hoogspanningsverbinding is nodig omdat de vraag naar elektriciteit hard groeit. Zo 

schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het 

aandeel elektrische voertuigen, gebruiken we steeds meer elektrische apparaten en hebben we te maken 

met elektrificatie van bedrijven en industrie. Dit vraagt om transport van grote hoeveelheden energie. 

Daarnaast moeten we duurzaam opgewekte elektriciteit uit bijvoorbeeld wind- en zonneparken naar andere 

plekken transporteren.  

 

Uitbreiden en versterken hoogspanningsnet 

Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk in deze regio op korte termijn te 

versterken en uit te breiden. Dat doen wij door deze bestaande bovengrondse hoogspanningsverbindingen 

tussen Zwolle, Raalte en Nijverdal te versterken. Tegelijk vernieuwen we ons hoogspanningsstation in 

Raalte. Daarnaast leggen we in Raalte een deel van de bovengrondse verbinding ondergronds aan. We 

noemen dat verkabelen. Dat doen we, op verzoek van de gemeente, in de bebouwde kom van Raalte.  

 

Hebben uw buren deze brief niet ontvangen? 

We hebben een ruime zone genomen om omwonenden te informeren. Het kan zijn dat uw buren daar net 

buiten vallen. Als uw buren volgend jaar de uitnodiging willen ontvangen, dan is een mail naar 

imre.snippert@tennet.eu met onderwerp “informatie lijnverbinding Harculo-Raalte-Nijverdal” voldoende.  

 

Vragen, suggesties of wilt u met ons in gesprek? 

Laat het ons weten als u meer informatie wil en neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het 

mailadres: imre.snippert@tennet.eu. Bellen kan ook via ons gratis telefoonnummer (0800 836 63 88). 

 

Met hartelijke groet, 

 

Wouter Poelmans       Imre Snippert 
Projectleider TenneT TSO       Omgevingsmanager TenneT TSO 
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