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Transformator- en schakelstation Breukelen 
 
De afgelopen weken heeft u met regelmaat in de lokale weekbladen kunnen lezen over de 
rechtszaken en de beroepsprocedures die door bewoners van Kortrijk en onze stichting zijn 
aangespannen en ingesteld tegen de bouw van een transformator- en schakelstation 
(hoogspanningsstation) bij Kortrijk. Helaas heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State de ingestelde beroepen verworpen. 
 
Dat er zo snel een uitspraak was heeft ons bijzonder verbaasd. De rechtbank Midden Nederland buigt 
zich immers op dit moment nog over de weigering van overheden om in het kader van het beroep 
opgevraagde documenten beschikbaar te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eerdere versies van 
het ‘onafhankelijk’ locatieonderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is 
uitgevoerd door het bureau Deltares. Vergelijken van het eindrapport met eerdere versies zou een 
beeld kunnen geven over in hoeverre zowel het ministerie als TenneT daadwerkelijk hebben 
'meegeschreven' aan dit zogenaamd onafhankelijk rapport. 
 
Het zal duidelijk zijn dat zowel de bewoners Kortrijk als wijzelf bijzonder teleurgesteld zijn over het feit 
dat alle bezwaren zijn weggewimpeld. De weg is daarmee definitief vrij voor de bouw van het 
omstreden hoogspanningsstation. Een bouw waarvan de voorbereidende werkzaamheden al zijn 
gestart voordat er een uitspraak van de Raad van State was. Dat lijkt misschien vreemd, maar is wel 
toegestaan, tenzij de rechter dit verbiedt. Het risico van het moeten stoppen met de bouw (en het 
moeten terugbrengen van het landschap in de oorspronkelijk staat) ligt dan wel helemaal bij de 
vergunningsaanvrager (netbeheerder TenneT). 
 
Na een valse start, waarbij het graaf- en bouwverkeer – tegen alle meermalen bevestigde afspraken 
met bewoners en onze stichting in – tóch gebruik maakte van de parallelweg langs de N401 en 
Kortrijk zelf, vindt nu structureel periodiek overleg plaats met bewoners en onze stichting over de 
planning en uitvoering van de werkzaamheden. In dit overleg zijn heldere afspraken gemaakt over het 
plaatsen van extra waarschuwingsborden, het nemen van aanvullende verkeersmaatregelen en het 
inschakelen van verkeersregelaars in de spits.  
 
Wij hebben in het overleg onze zorgen geuit over het toenemend veiligheidsrisico dat ontstaat als 
tijdens de bouw van het hoogspanningsstation de tunnel onder de A2 (het voormalige 'muizengaatje') 
volledig wordt opengesteld. Deze openstelling is voorzien zodra het nieuwe parkeerterrein op de 
plaats van de voormalige zoutopslag (naast Hotel Breukelen) klaar is. Op dat moment is de bouw van 
het hoogspanningsstation echter nog in volle gang. De gemeente heeft toegezegd hier aandacht aan 
te schenken. 
 
Tijdens het overleg tussen TenneT, bewoners Kortrijk en onze stichting is door TenneT nog eens 
uitdrukkelijk bevestigd dat er in het hoogspanningsstation één transformator wordt geplaatst, dat er 
absoluut geen sprake is van het plaatsen van meer transformatoren en dat dit voor de toekomst ook 
niet wordt voorzien. 
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Landschappelijk erfgoed Stichtse Vecht 
 
In het kader van het erfgoedbeleid van de gemeente Stichtse Vecht is het de bedoeling dat het op te 
stellen bomenbeleid (inclusief Groene Kaart en Bomenverordening) vóór de zomer door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. Het Ontwerp Bomenbeleid en Structuurplan 2015-2035 en Ontwerp 
Bomenverordening Stichtse Vecht 2015 liggen ter inzage vanaf woensdag 18 maart tot en met 
woensdag 1 april 2015. Binnen deze termijn kunt u reageren.  
Op 19 maart heeft ook de door de gemeente ingestelde klankbordgroep de gelegenheid gekregen 
zich hierover uit te spreken. Wij zwaen daarbij aanwezig en constateerden met de Natuurgroep 
Kockengen dat diverse groene landschapselementen niet op de verstrekte kaarten herkenbaar zijn. 
Voor een deel wordt dit veroorzaakt doordat elementen die vanuit de provincie of door de Boswet 
worden beschermd, niet nog eens herkenbaar zijn op de gemeentelijke kaart. De klankbordgroep pleit 
voor een kaart waarop alles herkenbaar is, inclusief een indicatie welke overheid bescherming biedt.  
Het opstellen van een kaart en beschrijving van cultuurhistorische waarden, waarop/-in zaken als 
cope-verkaveling, rietlanden, waterpartijen, etc. worden vastgelegd, zit helaas nog in de opstartfase. 
De planning is dat dit over uiterlijk een jaar moet zijn afgerond. Wij houden u op de hoogte. 

 
'Vergroening' Stichtse Vecht 
 
Op 3 maart hebben wij deelgenomen aan een door de gemeente belegde bijeenkomst in 
Nieuwersluis over het 'vergroenen' van Stichtse Vecht. In groepen werd breed gediscussieerd over de 
vraag welke maatregelen kunnen leiden tot een 'groenere' gemeente. Dit leidde tot veel waardevolle 
ideeën. Op basis van het nog op te stellen verslag zal worden besloten welke ideeën genoeg potentie 
hebben om te worden uitgewerkt. Ook moet dan vaststaan wie welk initiatief zal nemen, gemeente, 
organisaties, bewoners, et cetera. In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug. 

 
Voorlichting op basisscholen 
 
Met een presentatie op 't Kockenest hebben wij een eerste voorlichtingsronde afgesloten op de 
basisscholen van ons dorp over het ontstaan en de geschiedenis van het (cope)veenweidelandschap. 
Wij hopen deze presentatie, die bedoeld is voor de groepen 7 en 8, periodiek te kunnen herhalen. 

 
Onze kosten en uw steun aan ons 
 
Aan veel van de activiteiten van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen zijn kosten 
verbonden, bijvoorbeeld de kosten van de advocaat die ons bijstond bij het beroep bij de Raad van 
State, voorlichtingsactiviteiten, dorpsavonden en nieuwsbrieven als deze.  
Voor een belangrijk deel van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties van sympathisanten 
die onze doelstellingen steunen.  
Hoe meer u geeft, hoe meer wij voor u kunnen doen. Daarom nodigen wij u van harte uit een 
bijdrage over te maken op onze bankrekening NL49 RABO 0365 5622 97.  
Omdat de stichting de ANBI-status heeft, is uw bijdrage een geldige aftrekpost voor de 
inkomstenbelasting. De financiën van de Stichting zijn voor iedereen in te zien op de ANBI-
pagina van onze website www.veenweidegebied.nl.  

 
 
 


