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Beste oplossing: 380kV zuidelijk om Bergen 

op Zoom 

BERGEN OP ZOOM - Zuidelijk om Bergen op Zoom. Gekoppeld aan de bestaande 150kV-

hoogspanningsleiding. Langs het trace van de buisleidingenstraat. En ter hoogte van 

Mattemburgh ondergronds. Dat is op Bergs grondgebied de beste oplossing voor de 380kV-

hoogspanningsverbinding die tussen Borssele en Tilburg moet komen. Dat heeft de wethouder 

Ad Coppens bekendgemaakt. 

Jan van de Kasteele 26-04-17, 18:35  

,,We praten als gezamenlijk gemeenten over wat het beste tracé is'', legt hij uit. ,,We moeten er 

voor 1 juli uit zijn en de minister vertellen wat we willen.'' Terwijl elders in Brabants mensen te 

hoop lopen tegen de aanleg van de hoogspanningslijn, is het tot nu toe in Bergen op Zoom rustig 

gebleven. ,,We hadden nog niks te melden'', zegt Coppens. Nu wel.  
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Keuze 

Want de stad heeft zijn keuze uit twee alternatieven gemaakt. Afgevallen is de mogelijkheid de 

leiding langs de Markiezaatskade te leggen, via de Auvergnepolder, tussen Halsteren en 

Lepelstraat door richting Roosendaal. ,,Dat treft 21 woningen'', aldus Coppens. Bovendien moet 

de leiding bij de Markiezaatskade ondergronds. Vanwege de natuur van het Markiezaatsgebied.  

,,Dat is niet te doen. Want op het hele trace mag maar tien kilometer ondergronds.'' Daarom viel 

de keuze al snel op het tracé zuidelijk om Bergen op Zoom. De 380kV-leiding gaat in dat geval 

achter langs Mattemburgh (ondergronds), steekt over richting Heimolen en volgt de 

buisleidingenstraat richting Roosendaal.  

Koppeling 

,,We hebben het bewonerscomité van Heimolen woensdag schriftelijk hiervan op de hoogte 

gesteld'', aldus Coppens. Bergen op Zoom wil dat de hoogspanningsleiding wordt gekoppeld aan 

de 150kV-leiding die er al loopt. Zo verandert er voor omwonenden het minst, is de belasting 

voor de omgeving het kleinst. 

 ,,We presenteren dit 10 mei aan de gemeenteraad. Maar op die bijeenkomst kan iedereen zijn 

zegje komen doen, bewoners maar ook natuurorganisaties'', aldus Coppens. Bergen op Zoom 

praat in eerste instantie met Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal. Om zo veel mogelijk een 

zelfde lijn te trekken. ,,We komen er wel uit'', denkt Coppens. Daarna volgt overleg met de 

overige Brabantse gemeenten. ,,De slechtste variant is als we het mekaar allemaal lastig gaan 

maken. Dan beslist de minister zelf.'' 
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