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 Tilburg, 20 april 2017 
 
 
 
 
Aan: provincie Noord-Brabant 
t.a.v. de heer E. van Merrienboer, gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
en aan: de heer R. Dujardin, portefeuillehouder namens de 18 samenwerkende gemeenten  
in West- en Midden-Brabant 
 
 
 
Kenmerk: VV 10.22-1345-nv 
Betreft: 380 kV door Brabant 
 
 
Geachte heren Van Merrienboer en Dujardin, 
 
Hierbij maken Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten  
hun positie kenbaar inzake het 380 kV-dossier, zoals dat voorligt na de recente bekendmaking  
door Tennet/EZ van de resultaten van het milieuonderzoek. Daarbij merken wij op dat wij  
de inhoud van deze brief afgestemd hebben met Staatbosbeheer. 
 
Wij verzoeken u dringend om deze brief integraal te betrekken bij de totstandkoming van  
uw aanstaande advies aan de minister. 
 
Nee tegen alternatief Zuid 
 
Conform het rapport “Project 380 kV Zuidwest, Impact op het Natuurnetwerk Nederland”  
dat wij onlangs hebben aangeboden aan zowel de provincie als aan de 18 gemeenten die  
bij dit dossier betrokken zijn, zijn wij overtuigd tegenstander van het alternatief Zuid  
(= rood op de Tennetkaart), omdat dit alternatief het Natuurnetwerk Brabant maximaal schaadt. 
Een hele keten van bijzonder waardevolle natuurgebieden van West- tot Midden-Brabant dreigt  
te worden doorsneden en aangetast door het zuidelijke alternatief. De resultaten van het in 
opdracht van Tennet/EZ uitgevoerde milieuonderzoek bevestigt dit overigens volmondig. 
 
Als gevolg van de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid is het nu aan de 
Provincie en de gemeenten om op te komen voor de bijzondere natuur- en landschapswaarden 
in Brabant. Het Natuurnetwerk Brabant vormt de ruggengraat van de Brabantse natuur en is niet 
alleen cruciaal voor de biodiversiteit die in Brabant toch al ernstig onder druk staat van de vele  
stedelijk-infrastructurele ontwikkelingen en intensieve landbouw, maar ook voor de 
leefomgevingskwaliteit van talloze Brabanders. Het kabinet beoogt een ‘natuurinclusieve 
infrastructuur’, maar het zou een keuze tegen natuur zijn, als de minister uiteindelijk voor het 
zuidelijk tracé kiest. 
 
Wij gaan er graag vanuit dat u in uw advies aan de minister uitdrukkelijk opneemt dat het 
alternatief zuid geen optie is vanwege de enorme schade aan de natuur.  
 
 
 

CarolienRoovers
Getypte tekst
mededelingen (ag pnt 2)



 

Post- en bezoekadres: Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg 
tel. (013) 535 62 25 * e-mail: bmf@brabantsemilieufederatie.nl * website: www.brabantsemilieufederatie.nl  

* Kamer van Koophandel:  41095498 * Triodosbank: NL22 TRIO 0212.4972.51  
 

De natuurgebieden Markiezaat/Brabantse Wal en Huis ter Heide vragen extra aandacht 
 
Al pakken de drie andere (noordelijke en midden-)varianten (paars, geel en blauw op de 
Tennetkaart) in totaliteit minder desastreus uit voor natuur en landschap als het zuidelijke 
alternatief, op een aantal plekken dreigt er nog steeds forse schade aan deze waarden.  
 
In deze brief vragen wij daarbij bijzondere aandacht voor de situatie in de westpunt van het 
tracé, bij Markiezaat/Brabantse Wal en in de oostpunt, bij natuurgebied Huis ter Heide.  
Het gaat om twee grote natuurgebieden van statuur in het Brabantse Natuurnetwerk. 
 
 

 Markiezaat/Brabantse Wal 

Voor wat betreft het tracé door het Markiezaat c.q. de Brabantse Wal constateren wij dat beide 
tracés zeer schadelijk zijn voor de natuur- en landschapswaarden van deze natuurgebieden. 
 
Wij willen het aangekondigde nader onderzoek naar de gevolgen voor het Markiezaat van  
een mogelijke tweede parallelleiding afwachten en zowel de optie van een ondergrondse variant 
door de Brabantse Wal als die door het Markiezaat open houden. 
 
Het Brabants Landschap wil graag intensief participeren bij dit onderzoek en wil daar zelf 
ecologische expertise bij inschakelen. 
 
Overigens zijn wij geschrokken van de variant die dwars door landgoed/cultuurhistorisch 
complex Dassenberg en door het Halsters Laag is getekend en dringen wij er op aan om hier  
de nieuwe 380 kV parallel aan de bestaande 380 kV te leggen.  
 
 

 Huis ter Heide 

Ook bij natuurgebied Huis ter Heide constateren wij dat alle tracé’s ernstige schade toebrengen 
aan natuur en landschap, alleen de omvang daarvan hangt af van het te kiezen tracé.  
(De minst kwalijke oplossing, namelijk zowel de bestaande als de nieuwe 380 kV gebundeld 
ondergronds aanleggen, is door Tennet/EZ afgewezen omdat de bestaande 380 kV niet 
ondergronds kan).  
 
Er is afgelopen twee decennia miljoenen geïnvesteerd door onder andere rijk, provincie, 
gemeente Tilburg en Natuurmonumenten in de realisatie van het Natuurnetwerk, waardoor  
hier een groot natuurgebied met een centraal open heide en vennengebied is ontstaan aan  
de noordrand van Tilburg. Vijftien jaar geleden is hiervoor zelfs de bestaande 150 kV naar de 
buitenkant verlegd.  
 
Volgens de natuurorganisaties zou er alles aan gedaan moeten worden om te voorkomen dat 
het natuurgebied, met zijn zeer waardevolle landschappelijke openheid, verder aangetast wordt 
door een nieuwe 380 kV. Dat is ook de reden dat Natuurmonumenten vanaf het begin 
constructief staat tegenover de variant Bosroute die door bewoners van De Moer is ontwikkeld, 
en waarbij zowel de bestaande als de nieuwe 380 kV gebundeld noordelijk om het open 
natuurlandschap van Huis ter Heide worden geleid.  
 
Weliswaar is die Bosroute in het alternatievenonderzoek volwaardig meegenomen, maar wij 
signaleren dat de voorgestelde routing van dat tracé zodanig is ingetekend dat opnieuw het 
zuidelijke open natuurlandschap van Huis ter Heide met een nieuwe doorsnijding opgezadeld 
dreigt te worden en het bosgebied maximaal wordt doorsneden. Dat kan in onze ogen niet de 
bedoeling zijn en op deze wijze heeft die Bosvariant niet onze steun.  
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Wij pleiten er dan ook voor om de routing van de Bosvariant iets oostelijker te leggen, zodanig 
dat het open natuurlandschap alsnog gespaard blijft en het bos niet over de maximale lengte 
wordt doorsneden. Wij hebben deze optimalisatie onlangs al voorgelegd aan Tennet en daaruit 
is gebleken dat zo’n optimalisatie van de Bosroute best kansrijk kan zijn in het vervolgproces.  
 
Bijkomend voordeel van de door ons getekende optimalisatie (zie kaartbijlage) is dat het een lijn 
zonder bochten is. Wij verzoeken u om in uw advies nadrukkelijk aandacht te vragen voor deze 
optimalisatie van de Bosroute. Overigens zijn wij van mening dat waar doorsnijding van het bos 
niet te voorkomen is, er maximaal gezocht moet worden naar een vormgeving/uitvoering 
waardoor zo min mogelijk bos gekapt hoeft te worden.   
 
Als de Bosroute onveranderd blijft, is deze voor de natuurorganisaties niet acceptabel gezien  
de enorme schade aan natuur en landschap. In dat geval is een ondergrondse aanleg van de 
nieuwe 380 kV parallel aan de bestaande door Huis ter Heide een minder slechte optie.  
Daarom pleiten wij er sterk voor om 3,5 kilometer ondergrondse aanleg achter de hand  
te houden voor Huis ter Heide, voor het geval dat de optimalisatie van de Bosroute alsnog 
misgaat.  
 
Om de grote schade die in alle gevallen aan Huis ter Heide wordt aangericht enigszins  
te verzachten, verzoeken wij u ten slotte om bij de minister te bepleiten om het gedeelte  
van de huidige 150 kV dat in de plannen van Tennet tot nu toe niet ondergronds wordt gelegd,  
namelijk het deel tussen de hoogspanningsstations Tilburg West en Tilburg Noord,  
dwars door het open landschap van Huis ter Heide/Lobelia, alsnog ondergronds aan te leggen.  
Daarmee kan de schade aan Huis ter Heide enigszins worden verzacht.  
Tennet heeft ons bericht dat dit technisch mogelijk is. 
 
Graag zijn wij bereid om het bovenstaande desgewenst nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nol Verdaasdonk, 
directeur Brabantse Milieufederatie 
 
 
 

 Bijlage: kaart met optimalisatie Bosroute 
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