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• Volg de vluchtroute zoals aangegeven.

• Gebruik de trap in plaats van de lift.

• Ga naar het verzamelpunt.

• Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners.

In het belang van uw en onze veiligheid vragen we u 
zich aan de veiligheidsregels te houden.

In geval van een ontruiming van het pand:

Stay tuned. Safety first!

2



Project Kessel – Kessel-Eik23-11-2020 C1 - Publieke Informatie

Project op hoofdlijn: Tracé
In figuur 1 is het voorkeursalternatief met een groen/blauwe lijn aangegeven. 

In dit alternatief wordt de nieuwe kabelverbinding geheel om de dorpskernen 

gelegd. In dit alternatief komen gestuurde boringen (blauwe lijnen) onder de 

N273/Lanterdweg, de Heldenseweg, de Tasbeek/Molenstraat en opnieuw de 

N273 door.

• Geen (beoogde) woonbestemmingen

• Waar mogelijk volgen perceelsgrenzen

3
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Project op hoofdlijn: Proces

Gereed Ca. 15 maand                        Ca. 2 á 3 jaar Intern proces     

• Basisontwerp

• Inkoopplan

• PID

• Begroting

4
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Project op hoofdlijn: BO
Inhoud van het Basis Ontwerp (BO)

❑ Projectomschrijving

❑ Uitgangspunten en tracéonderbouwing

❑ Kwaliteit, kosten en planning

❑ Algemene eisen

❑ O.a. risico’s, veiligheid, kwaliteit en 

duurzaamheid

❑ Techniek en specifieke eisen

❑ O.a. Primair, secundair, telecom, bouwkundig, 

kabels, lijnen en amoveren

❑ Omgeving

❑ O.a. Stakeholders, planologie, private rechten, 

vergunningen en omgeving

❑ Afkortingen 

❑ Bijlagen

❑ Tekeningen

❑ Onderzoeken De hier genoemde elementen zullen op een 

leesvriendelijke manier worden gepresenteerd 

welke ook als besluitvormingsstuk gebruikt kan 

worden
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Aandachtspunten: 
Engineering

Ondergrondse 
boring (HDD)

Aanpassing 
hoogspannings-

masten

+

Opstijgpunten

Beïnvloeding 
kabels en 
leidingen
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Aandachtspunten: Planologie 
en omgeving

Omgevingsplan 
& Vergunningen

Veld-
onderzoeken

Omgevings-
management / 
communicatie
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Aandachtspunten: 
Projectmanagement

Planning

Kosten (vanuit 
offerte)

Scope

Project-
organisatie

(communicatie 
& team)
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Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT

Disclaimer

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.



TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, 

TSO) met zijn belangrijkste activiteiten  in Nederland en Duitsland. Met meer dan  23.000 

kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere 

elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers. TenneT is een van Europa's 

grootste investeerders in nationale en grensoverschrijdende netaansluitingen op het land 

en op zee, waarbij de Noordwest-Europese energiemarkten worden samengebracht en 

de energietransitie vooruit wordt gebracht. TenneT zet zich in om te voldoen aan de 

behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

www.tennet.eu

Taking power further


