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Start aanleg  hoogspanningsverbinding in het 
Bentwoud 
 

TenneT start binnenkort in de omgeving van natuur en recreatie gebied Bentwoud met 

de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding in 

de Randstad.  Om de werkzaamheden mogelijk te maken, wordt aan de westrand van 

het Bentwoud beplanting weggehaald.  

 

TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, legt een 380 kV-verbinding aan tussen 

Beverwijk en Bleiswijk. Deels wordt de nieuwe verbinding gecombineerd met bestaande 

150 kV-verbindingen. De nieuwe hoogspanningsverbinding komt aan de westrand van 

het Bentwoud te liggen. Om de verbinding te kunnen bouwen, zijn werkterreinen voor 

de masten en bouwwegen nodig. Om hiervoor ruimte te maken, is het noodzakelijk om 

beplanting te verwijderen. Daarnaast wordt tussen de masten een smalle strook van 3 

meter breed vrijgemaakt van beplanting. Deze strook is nodig om straks de 

hoogspanningsdraden van de ene naar de andere mast aan te kunnen brengen. De 

aannemer van TenneT haalt de beplanting vanaf eind januari weg. De aanleg  van de 

masten start in april.  

 

Hogere masten voor natuur 

Bij het ontwerp van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding is rekening gehouden 

met de ontwikkeling van het natuurgebied Bentwoud en met name de groei van bomen. 

Daarom wordt de verbinding aan de rand van het gebied aangelegd. De masten in het 

natuurgebied zijn 67 meter hoog, dat is 10 meter hoger dan de gemiddelde mast van 

de nieuwe verbinding. Hierdoor is er meer ruimte voor begroeiing onder de 

hoogspanningslijnen mogelijk. Zodoende kunnen er na de aanleg weer bepaalde 

boomsoorten zonder dat deze een risico vormen voor de hoogspanningsverbinding. 

TenneT bouwt de verbinding met een nieuw type mast, bestaande uit twee pylonen 

waaraan de dradenbundels hangen. De bestaande verbinding die nu dwars door het 

gebied loopt, wordt overbodig en in de loop van 2018 verwijderd.   

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, Boswachter Linda Groeneveld, 06 1334 

3643. 


