Aan de bewoners van dit adres,
Breda, maart 2020
Begin 2020 wordt op de Bavelse Berg in Breda een zonnepark gerealiseerd, om de opgewerkte stoom te
leveren aan het netwerk moet er een kabelverbinding gerealiseerd worden tussen de Bavelse Berg en het
150kV station aan de Terheijdenseweg te Breda. Medio november gaat Enexis starten met het aanleggen van
deze kavelverbinding van ca. 6,2 km. Enexis is directievoerder op dit werk en realisatie wordt uitgevoerd
door BAM Infra Energie & Water Zuid bv.
Middels deze brief informeren wij u over de werkzaamheden van het project en de overlast welke u kunt
verwachten door uitvoering van de werkzaamheden.
Wat houden de werkzaamheden in?
De nieuw aan te leggen kabelverbinding gaat vanaf het 150kV station aan de Terheijdenseweg tot aan het
zonnepark op de Bavelse Berg. Het tracé is globaal weergegeven op onderstaande afbeelding en loopt vanaf de
Terheijdenseweg via de middenberm van de Groenendijk in de richting van de Cornelis Joosstraat. In de
Cornelis Joosstraat word de kabel ook aangelegd in de middenberm en via de Lange weide en een aansluitend
een gestuurde boring ligt de kabel richting de Oosterhoutseweg. Vanaf de Oosterhoutseweg gaat het tracé
verder via de Meulenspie, met een boring richting de Posthoorn en nogmaals een boring richting Takkebijster.
Vanaf de Takkebijster wordt langs de Tilburgeseweg een gestuurde boring gemaakt onder de A27 door om
vervolgens de Tilburgseweg te kruisen richting Minervum. In de Minervum wordt de kabel aangelegd richting
het nieuwe zonnepark op de Bavelse Berg.
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Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?
Op donderdag 5 maart starten de werkzaamheden en zullen medio maart opgeleverd worden.
Om deze kabels te kunnen aanleggen zullen er graafwerkzaamheden en gestuurde boringen moeten
uitgevoerd worden. Overlast hiervan is onvermijdelijk, ook zult u merken dat er veel transportbewegingen zijn
tijdens de aanleg van deze nieuwe kabels.
Hinder en overlast is onvermijdelijk om het werk veilig uit te kunnen voeren. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wij proberen de hinder voor u als omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.
Daar waar nodig worden verschillende wegen afgesloten en worden er omleidingsroutes ter beschikking
gesteld. Ook is het mogelijk dat bussen andere routes rijden en haltes tijdelijk vervallen. Kijk zo nodig voor de
actuele reisinformatie op www.arriva.nl.
Meer informatie
Enexis is het aanspreekpunt voor eventuele vragen of problemen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Dhr.
Perry Kramers door een mail sturen naar perry.kramers@enexis.nl. Voor vragen over Enexis algemeen, contact
met de klantenservice 088 857 7000. En bij storingen het storingsnummer 0800 9009.
Ook zal er een facebookpagina “Aanleg kabelroute Bavelseberg Breda” geopend worden om alle omwonenden
snel en makkelijk te kunnen bereiken. Op de pagina komt alle belangrijke informatie te staan met betrekking
tot de werkzaamheden en omleidingen.
Gemeente Breda
Heeft u vragen aan de gemeente? Neem dan contact op via het volgende telefoonnummer: 14 076.
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