
Welkom in Rijsenhout!

Lokatiekeuze trafostation A-4 zone



Locatie 2A



Wat is een kV station

• Zet hoogspanning om in laagspanning

• Filmpje schakelen 150 KV

https://www.youtube.com/watch?v=rzqsjL4BwvM

150 kV station Zaltbommel

https://www.youtube.com/watch?v=rzqsjL4BwvM


Vooraf: nog geen definitieve keuze 
gemaakt

• Formeel juist.

• Praktijk
– Brief gemeente 11 januari, locatie 2A en 2b 

reserve

– 11 april – heden werkzaamheden door
• Grondonderzoek…

• Landmeter: ophogen grond/ bouwklaar maken

• Leidingenwerk Liander

• Bommen verwijderen

• Vandaag: gasleiding opsporen gasunie



5 locaties naar 3 locaties 
brief: 1 locatie (met 1 achter de hand)



Beelden van ‘ons’ 150-kV station

• Bij Lennisheuvel andere lokatie door toedoen
gemeenteraad.

• Hier: 200 bij 300 meter (20 x Lennisheuvel!)
• Grootste 150 kv trafostation in Nederland
• 12 tot 14 voetbalvelden groot

Beleid gemeente: 

“het bevorderen van de leefbaarheid
in Rijsenhout” 



Waarom voeren wij actie

• Proces

• Leefbaarheid, waaronder

– Straling

– Geluid

• Toekomstbestendigheid

• Betere alternatieve locaties 

voorhanden



Proces
• Onzorgvuldig

– Geen betrokkenheid, dorp voelt zich niet serieus genomen. 
– Beeldvorming: transformatorhuisje. Stroom is belangrijk voor het dorp..
– Doelredeneringen: 

• stroom voor kassen en datacenters/ bedrijven= resp. 15% en 85%. 
• Rapport fase 2: pag 54 ‘stakeholders omwonenden neutraal qua lokatiekeuze’  en ‘I&M’ ook (onbekend), Schiphol 

negatief

– 2e Kaagbaan (fase 1) Buiten onderzoek gehouden. 
– “Geen keuze gemaakt”: ter plekke werkzaamheden sinds april
– SGN: ‘alles is in kannen en kruiken’ , overeenkomst met Tennet.
– ”Voorzorgprincipe’ RvS: bovengrondse en ondergrondse moeten aan eis 0,4 uT straling voldoen. >  

P.54 dus TEN ONRECHTE niet hoeft voldoen.  
– … zie verder mail update Rijsenhout d.d. 29 mei (Damen/ v. Veen)

• Niet transparant
– Rapporten mogen we niet inzien (WOB)
– Fase 2 onderzoek: 

• Mogen we niet vrijgeven;  intern rapport Tennet,. (ambtenaar)
• kennen en hebben we niet (zelfde ambtenaar + wethouder) 
• Misverstand: rapport toch gevonden (per mail).  
• Geen reactie op verzoek alsnog te sturen
• 2 dagen later vrijgegeven aan Raadsleden 

– Geen formele reacties WOB verzoeken 
(dorpsraad en bewoners).



Leefbaarheid

• Inpasbaarheid in omgeving o.a.:
– visuele aspect 
– waarde / verkoopbaarheid omliggende woningen
gevaar / risico’s 
Filmpje minuut 2.21- 3.00

https://www.youtube.com/watch?v=D8EQPx-ptKk

• Gezondheid
– Geluid
– Straling
– Stapeling

https://www.youtube.com/watch?v=D8EQPx-ptKk


Beleid gemeente leefbaarheid

“ De gemeente zet zich in om de leefbaarheid 
van Rijsenhout en Burgerveen te bevorderen…”



Leefbaarheid - geluid 
(laagmonotoon)

• Geluid

• Veel onbekend

• Geluidsfragment

https://www.youtube.com/watch?v=VKLsWW4gym8

https://www.youtube.com/watch?v=VKLsWW4gym8


Leefbaarheid - Straling 
(elektromagnetisch veld)

• RIVM geeft een verhoogde kans op 
(kinder)leukemie bij 0,2 tot 0,5 microtesla

• RIVM adviseert voorzorgsprincipe

• Veel onduidelijkheid, nog veel onderzoek

Naast het station sportvelden/

recreatiegebied?



“Stapeling” milieu en 
gezondheidsrisico’s 

Fijnstof en geluid van:
• Groeiend aantal vliegbewegingen Schiphol
• Intensivering verkeer A4/ N201
• Lichtintensivering (tomaten) kassenbouw

Nu:
• Schrappen groenstrook/ dorpstuin +…
• Trafo= intensivering geluid, toevoeging straling??

Wat was beleid gemeente ook alweer? Het bevorderen 
van….



• Diverse locaties die op alle leefbaarheidsaspecten 
beter scoren.
– Ruimtelijke inpasbaarheid

– Straling

– Geluid

Locaties 1, 3 en 4:

Geen omwonenden binnen 

1 km (behoudens boer 

locatie 1 op 500 meter).

Alternatieve locaties



Waar een (politieke) wil is is een plek

Zou u:
• Een huis kopen naast het trafo? (tegen huidige waarde)
• Uw kinderen op een sportvereniging doen naast trafo?
• Uw hond uitlaten met een pacemaker bij trafo?
• Uw kinderen naar school sturen op steenworp trafo?

Of:
Trots kiezers willen vertellen dat wereld niet alleen om geld draait 
maar uw partij zich ook inzet voor de leefbaarheid van bewoners

Wij zijn er van overtuigd dat er betere locaties zijn. 
U ook?


