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Basistracés verkabeling Wisselaar en Haagse Beemden bekend 

Op woensdag 11 april 2018 namen vertegenwoordigers van de gemeente Breda, provincie 
Noord-Brabant, TenneT en bewonersgroepen deel aan een werksessie. Op basis van het 
haalbaarheidsonderzoek naar de verkabelingen in Bredase woonwijken, zijn voor de wijken 

Wisselaar en de Haagse Beemden basistracés bepaald. Die zullen de komende periode door 
TenneT worden uitgewerkt tot een (technisch) basisontwerp.  

Voor Wisselaar is de opzet dat vier hoogspanningsmasten gaan verdwijnen. Delen van het tracé zullen 

worden geboord, op een diepte van 10 meter. Deze delen zullen via open ontgravingen, op 1,30 meter 

onder het maaiveld, aan elkaar worden gekoppeld. Het tracé start in het transformatorstation aan de 

Terheijdenseweg en loopt ondergronds tot aan de Oude Baan. Daar wordt een portaal gebouwd, van 

waaruit de verbinding weer bovengronds verder loopt. 

De totale lengte van het basistracé is zo’n 1.050 meter. TenneT verwacht dat de kosten van deze ver-

kabeling ongeveer 10,7 miljoen euro zullen bedragen, waarvan ruim 90 procent wordt vergoed via de 

onlangs ook door de Eerste Kamer aangenomen Verkabelingsregeling. Van de gemeente Breda wordt 

een bijdrage gevraagd van ongeveer één miljoen euro.  
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In de Haagse Beemden is het uitgangspunt dat zes masten verdwijnen. Bij de Westerhagelaan komt 

een portaal, waar de hoogspanningsverbinding onder de grond verdwijnt. Via een grotendeels ge-

boord tracé gaat het (op een diepte van 10 meter) van het landgoed Burgst naar de Emerparklaan, 

waar de kabel weer boven de grond komt.  

Het tracé heeft een lengte van zo’n 2.090 meter. Omdat een tracé met zo’n lengte niet in één keer kan 

worden geboord wordt het gesplitst in meerdere delen. Die worden in open ontgravingen (1,30 meter 

onder het maaiveld) aan elkaar gekoppeld. Het landgoed Burgst wordt in een rechte lijn gekruist, mid-

dels een open ontgraving aan de noordzijde van de huidige masten. De aanlegdiepte van dat tracédeel 

wordt 1,80 meter. 

De kosten van de verkabeling in de Haagse Beemden schat TenneT in op 11,2 miljoen euro. Daarvan 

wordt zo’n 9,2 miljoen euro vergoed vanuit de Verkabelingsregeling. Aan de gemeente Breda wordt 

een bijdrage gevraagd van maximaal twee miljoen euro. 
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