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Volg de aangegeven
vluchtroute

Daarnaast vragen we 

aandacht voor de 

volgende 

veiligheidsmaatregelen

in geval van een 

ontruiming van het 

pand
Gebruik de trap

in plaats van de lift

Volg de
aanwijzingen van de
bedrijfshulpverlener

Samen zorgen we voor een veilige 

werkomgeving waarbij we leren van 

fouten en het delen van ideeën, 

zorgen en vragen vanzelfsprekend is.
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A moment for safety

Ga naar het

verzamelpunt
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Onderwerpen

▪ Hoogspanningsnet TenneT in NL

▪ Kader verkabeling

▪ Aangewezen tracé

▪ Projectfasen

▪ Doelstelling haalbaarheidsstudie

▪ Toetsing alternatieven

▪ Uitleg ligging configuratie 

▪ Uitleg onderzochte alternatieven

▪ Voorkeursalternatief

▪ Vragen 
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Hoogspanningsnet

Buggenum- Baarlo Schafelt 150kV 

Mast 45 - Mast 57
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Kader verkabeling
Elektriciteitswet artikel 22a, vanaf 1-1- 2019

▪ Verplaatsen of ondergronds brengen van een 

hoogspanningsverbinding (50kV>) in bevolkingskern stedelijk gebied; 

▪ Tracés verkabeling / verplaatsing aangewezen door Minister EZK;

▪ Verzoek dient gemeente / provincie in bij netbeheerder;

▪ Lengte verkabeling is minstens 1000 mtr of 500 mtr vanaf station / 

opstijgpunt;

▪ Netbeheerder onderzoekt op verzoek van gemeente de technische
haalbaarheid, ruimtelijke inpassing  en investeringskosten;

▪ Kostenverdeling vindt plaats tussen verzoekende partij / TenneT. 

Algemene Maatregel van Bestuur 359 d.d. 3 okt 2018

▪ Hoogte van de financiële bijdrage gemeente afhankelijk aantal 
inwoners van de gemeente.

▪ Financiële verdeling:

TenneT 80% en gemeente Peel en Maas: 20% met een max 975k€ / 

km kabeltracé (prijspeil 2018)



Aangewezen tracé 

150 kV lijn Buggenum- Baarlo Schafelt

- Bestaat uit 2 circuits

- Capaciteit is 170 MVA

- Verkabeling vanaf mast 45 t/m mast 57

- Lengte lijntracé circa 3385 meter



Projectfasen verkabeling

Detailontwerp
Realisatie,

inbedrijfname kabel,

Amovering lijn
Basisontwerp

Na elke projectfase nieuwe besluitvorming en 
opdrachtverstrekking voor de volgende fase

Indicatieve doorlooptijden:

▪ Basisontwerp ca. 15 maanden

▪ Detailontwerp en realisatie ca.   2 á 3 jaar

Haalbaarheidsstudie
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Doelstelling haalbaarheidsstudie
▪ Inventariseren belemmeringen;

▪ Analyseren belemmeringen;

▪ Onderzoeken aantal passende alternatieven; 

▪ Bepalen voorkeursalternatief, met randvoorwaarden.
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Toetsing alternatieven

▪ Technische en ruimtelijke haalbaarheid 

▫ Soort boring, lengte tracé

▪ Raakvlakken met andere kabels en leidingen (KLIC melding);

▪ Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk situatie;

▪ Ombouwmogelijkheden, noodvoorzieningen en uitbedrijfnameplan;

▪ Stakeholders

▫ omwonenden, particulieren, 

▫ bedrijven

▫ waterschap, gemeente, provincie

▪ Geraamde kosten en planning vervolgfasen
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Ligging configuraties
Kabelligging bij horizontaal gestuurde boringen

Kabelligging bij open ontgraving diepte 1,2 mtr en in agrarisch gebied diepte 1,8 mtr
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Horizontaal gestuurde boring
Impressie en ruimtebeslag

• Intredepunt: circa 30 x 40 m (1200 m2)

• Uittredepunt: circa 10 x 20 m (200 m2)

• Uitlegracé: Lengte zolang als HDD + werkweg



Horizontaal gestuurde boring
Impressie en ruimtebeslag



Alternatief 1

Aandachtspunten Alternatief 1:

• Passage gestuurde boring door Kessel-Eik, rondom Lindelaan (raakt percelen van particulieren)

• Passage Molenstraat en aanliggende percelen (gestuurde boring onder particuliere tuin en 

bedrijfsterrein)

• Werkterrein voor VV-Kessel aan de Roode Eggeweg op particulier terrein

• Diepte HDD-boringen i.v.m. eventuele grindlagen

• Open ontgraving achter tuinen Sterrenbosweg te Kessel-Eik 

• Raakvlakken met GASUNIE-leiding

• Tracélengte circa 3600 meter



Alternatief 2

Aandachtspunten alternatief 2:

• Intensief raakvlak met Provinciale weg N273, provincie Limburg

• Intensief raakvlak met overige ondergrondse infra, langs de Provinciale weg

• Raakvlak met grote eikenbomen langs de Provinciale weg.

• Werkterreinen op particuliere terreinen langs de Provinciale weg

• Diepte HDD-boringen i.v.m. eventuele grindlagen

• Verkeershinder op de Provinciale weg (belemmering van de doorstroming)

• ZRO op particuliere agrarische percelen grenzend aan Provinciale weg (potentiële bouwlocaties)

• Raakvlakken met GASUNIE-leiding

• Lengte circa 3682 meter



Alternatief 3
blauwe lijn is boring, gele arcering is open ontgraving

Aandachtspunten alternatief 3:

• Veel nieuwe particuliere stakeholders, maar veelal gebruik als agrarisch perceel

• Waardevolle AMK archeologische locaties in de buurt

• Meer raakvlakken met ecologie.

• Raakvlak met P-terreinen truckerscafé. 

• Parallelloop langs de Tasbeek

• Lengte tracé circa 4090 meter



Eindmast 57 Kessel



Portaal bij Kessel Eik



Conclusie Haalbaarheidsstudie Verkabeling

Voorkeursalternatief vanuit haalbaarheidsstudie is alternatief 3

Voordelen

▪ Buiten bebouwde kommen

▪ Geen magneetveldzone op woonpercelen

▪ Veelal agrarische gronden, weinig gestuurde boringen

▪ Weinig kruisingen met overige ondergrondse infra

Nadelen

▪ Langste tracé

▪ Stakeholders zijn nieuw voor TenneT en vice versa

▪ Meer impact voor ecologie en archeologie

▪ Grondeigendommen veelal bij particulieren

3 alternatieven bevolkingskernen Kessel en Kessel-Eik 



Vragen
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Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). 

De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op 

grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets 

worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden 

worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT 

zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft 

ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, 

voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten 

die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze 

powerpoint.

Disclaimer
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