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Donderdag 16 januari 2020

Buurtbericht
  Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer  

 

 

Ontwikkelingen rond hoogspanningslijnen 
inloopbijeenkomst op dinsdag 28 januari a.s. 

 

 

 

Door de wijk waarin u woont, loopt een 

hoogspanningslijn (elektriciteitsleiding) 

boven de grond. De gemeente wil het deel 

tussen de A2 en het Amsterdam-

Rijnkanaal ondergronds aanleggen.  

Via dit buurtbericht informeren wij u over 

de stand van zaken. Wilt u na het lezen 

van dit buurtbericht meer informatie of 

heeft u vragen? Dan bent u van harte 

welkom op de inloopbijeenkomst, dinsdag 

28 januari a.s. tussen 17.00 en 20.00 uur, 

in het Meeting District in Blokhoeve.  

 

Hoogspanningslijn Galecop en 

Blokhoeve 

Op 1 januari 2019 is de Wet voortgang 

energietransitie ingegaan. Deze wet regelt 

de verkabeling (dat is het ondergronds 

leggen) van hoogspanningslijnen.  

In Nieuwegein gaat het om de hoogspanningslijn 

door de wijken Galecop, Blokhoeve en Huis de 

Geer. De gemeente heeft netbeheerder TenneT 

gevraagd om het deel van de hoogspanningslijn 

vanaf Oudenrijn (A2) tot het Amsterdam-

Rijnkanaal ondergronds te leggen (zie kaartje 

achterzijde).  

Het gaat om circa 3 km en 10 masten. 

 

Waar komen de kabels ondergronds te 

liggen  

Er zijn verschillende plekken onderzocht waar de 

kabels ondergronds kunnen liggen. Daarbij is 

gekeken naar haalbaarheid op alle vlakken: 

techniek, omgeving, ruimtelijke inpassing, 

kosten, uitvoerbaarheid en bestemmings-

plannen. Daaruit kwam één duidelijke voorkeur. 

Dat is het gebied dat grotendeels gelijk loopt  

 



 

 

 

 

 te verkabelen tracé 

 

aan de bestaande lijnverbinding. Dit deel is 

het kortst en heeft weinig invloed op de 

infrastructuur en andere projecten van de 

gemeente. Ook levert het tijdens de 

werkzaamheden de minste hinder voor de 

omgeving en het verkeer op.  

 

Ontwerp  

Het college van burgemeester en 

wethouders vraagt op 20 februari a.s. aan 

de gemeenteraad om akkoord te gaan met 

het voorkeurgebied en TenneT te vragen 

om een basisontwerp/voorontwerp te 

maken.  

 

Planning  

Het gaat nog wel even duren voordat de 

uitvoering gaat beginnen. Een planning 

kan TenneT nog niet geven. Daarvoor  

moet eerst meer onderzoek worden 

uitgevoerd. Dat gebeurt allemaal bij het 

maken van het basisontwerp. Zodra er 

meer bekend is informeren wij u. 

 

 

Inloopbijeenkomst 

Dinsdag 28 januari bent u tussen 17.00 en 

20.00 uur van harte welkom in het Meeting 

District, Blokhoeve 2a in Nieuwegein. Het is een 

open inloop, u hoeft zich niet aan te melden. U 

kunt komen op het tijdstip dat u het beste 

uitkomt. Medewerkers van de gemeente, de 

GGD en TenneT zijn aanwezig om uitleg te 

geven en uw vragen te beantwoorden. Over 

bijvoorbeeld de uitvoering, de werkzaamheden,  

gezondheidseffecten en het tracé. 

 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van dit buurtbericht nog 

vragen en bent u niet in de gelegenheid om naar 

de inloop te komen? Mail uw vraag dan naar 

Daisy van Kan, projectleider van de gemeente 

Nieuwegein: d.vankan@nieuwegein.nl. 


