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Aan de Minister van Economische Zaken 

Postbus 20401  

2500 EK Den Haag 

        Rijsbergen, 27 januari 2015 

 

Onderwerp: gevolgen van het zuidelijke tracé voor de 380 kV-

hoogspanningsverbinding voor het landschap (Zuid-West 380 kV-Oost).  

 

Uwe Excellentie, 

Het Rijk maakt plannen om het hoogspanningsnet in Nederland uit te breiden en 

te verzwaren met als doel om grotere (plaatselijke) pieken op te kunnen vangen 

en meer duurzame elektriciteit over het net te transporteren. Vanwege het 

vervallen van een dubbele 380 kV-ring is het tracé voor de geplande 

hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg, tussen Roosendaal en 

Tilburg gewijzigd. Eind 2014 is bekend geworden dat er waarschijnlijk gekozen 

zal worden voor het zuidelijke tracé. 

De afgelopen tijd is al veel over gepraat en geschreven over de mogelijke 

financiële gevolgen van dit tracé en de consequenties voor bewoners en hun 

gezondheid, woon- en leefklimaat. Erfgoedvereniging Heemschut wil 

waarschuwen voor de gevolgen van deze tracékeuze voor ons cultureel erfgoed.  

Gevolg van deze keuze is dat deze langs waardevolle bosgebieden zal gaan lopen 

en het redelijk ongerepte en open landschap zal gaan doorsnijden omdat de 

aanleg van de hoogspanningsverbinding gepaard gaat met de plaatsing van 

zestig meter hoge elektriciteitsmasten.  

Voor de aanleg van de hoogspanningsleiding zullen boven Breda in het Haagse 

Beemdenbos, de Vrachelse Heide, Landgoed Oosterheide en boswachterij Dorst 

veel bomen gekapt gaan worden. 

Wanneer er elektriciteitsmasten geplaatst moeten worden,  zijn, om het 

landschap zo min mogelijk aan te tasten, in het derde Structuurschema 

Elektriciteitsvoorziening (SEV III) criteria opgenomen waaraan een ontwerp van 

een nieuwe hoogspanningsleiding moet voldoen (geen nieuwe doorsnijdingen 

landschap dan wel bundeling met bestaande hoogspanningsleidingen of 

infrastructuur). 
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Wanneer deze criteria op het zuidelijke tracé worden toegepast, lijkt het volgens 

Heemschut, alsof U deze criteria compleet los heeft gelaten omdat het tracé 

bijna niet gebundeld wordt met een bestaande leiding of met infrastructuur. 

Hierdoor zullen open landschappen  ernstig aangetast worden zoals het open 

polderlandschap boven Oudenbosch en Etten-Leur, het Beemdengebied rond 

rivier de Mark en het landschapspark de Open Linie. Dit landschapspark moet 

een groene buffer gaan vormen tussen Breda en Oosterhout en de aanleg ervan 

is nog niet eens afgerond!   

Het park bevat naast waardevolle bos- en polderlandschappen,  veel 

cultuurhistorische parels zoals de Spinolaschans, de Lage Vuchtpolder en een 

aantal monumentale boerderijen rondom Teteringen. Grote delen van dit 

landschapspark zijn niet voor niets opgenomen in de ecologische hoofdstructuur. 

Deze aantasting van het landschap raakt iedere bewoner, recreant of bezoeker 

van het gebied. 

Het gebied boven Breda maakt deel uit van de zgn. “naad van Brabant”. Deze 

naad ligt van west naar oost door heel Brabant. In het landschap is een mooie 

overgang zichtbaar tussen het noordelijk deel met open polders en rechte wegen 

naar de zuidelijke zandgronden met de Brabantse stedenrij die oorspronkelijk 

omgeven werd door beekdalen, kleinschalige coulisselandschappen met 

houtwallen, heggen en bossen.  

Juist om de openheid in deze gebieden te behouden vragen wij U ernstig na te 

denken over een alternatief voor het zuidelijke tracé. Wij staan achter de 

suggestie van de “werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden” (www.150kv.nl) 

om een deel van het zuidelijke tracé te bundelen met rijksweg A59.   

Daarnaast hebben wij het volgende verzoek. Na de tracéwijziging zijn de 

termijnen met betrekking tot het inspraakproces gewijzigd. Er is aangegeven dat 

na de inloopavonden gestart wordt met de uitwerking van het zuidelijke tracé. Er 

zal gesproken worden met de betreffende gemeenten maar ook met andere 

partijen zoals natuurorganisaties. Wij zouden als erfgoedvereniging Heemschut 

graag willen participeren in deze overlegstructuur.  

Hoogachtend, 

Namens Erfgoedvereniging Heemschut 

Provinciale Commissie Noord-Brabant 

Mevr. Drs. A. van der Made-van Bijnen 
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