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Achtergronden

In het gebied ten westen, van de wijk Tanthof in  Delft worden een drietal be-
langrijke ruimtelijke ingrepen uitgevoerd:

- het realiseren van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding;
- de verkabeling van het stuk van de bestaande 150kV lijn bij de Kruithuisweg;
- de verlenging van de A4 in zuidelijke richting.

Elk van deze ingrepen vragen om een specifieke herinrichting van het ge-
bied. Deze ingrepen zijn, door de betrokken actoren; Gemeente Delft, 
Rijkswaterstaat Zuid Holland, Groenservice Zuid-Holland en TenneT, 
goed op elkaar afgestemd waardoor dit integrale plan is ontstaan.

Tussen Wateringen en Zoetermeer wordt een nieuwe 380kV-hoogspannings-
verbinding gerealiseerd. Het tracé van deze verbinding is vastgelegd in het 
Rijksinpassingsplan “Zuidring Wateringen-Zoetermeer (380kV leiding)”.  
De verbinding wordt deels bovengronds deels ondergronds gerealiseerd. 
Het bovengrondse tracé is aan de westzijde van de gemeente Delft gebun-
deld met de A4.  Aan de zuid-west zijde van de wijk Tanthof, tussen de be-
bouwingsgrens en de A4, is een  opstijgpunt (OSP). In het opstijgpunt wordt 
de hoogspanningslijn afgespannen en naar beneden gebracht. 
Als vervanging van de bovengrondse 150kV verbinding langs de Kruithuis-
weg wordt bovendien een ondergronds 150kV kabeltracé gerealiseerd. 
Naast de realisatie van het OSP14 speelt de aanleg van de A4 
Midden Delfland. 
De bestaande aansluiting voor de Kruithuisweg is goed bruikbaar en wordt 
in zijn geheel te gehandhaafd. De weg wordt gescheiden van zijn omgeving 
door grasdijken die functioneren als geluidswerende voorzieningen in het 
oosten en als visuele afscherming zowel in het oosten als het westen. 

Plantoelichting
Het inrichtingsplan voor het gebied tussen de A4 en de wijk Tanthof is een 
gezamenlijk produkt van de gemeente Delft, Rijkswaterstaat en TenneT. Door 
de realisatie van het opstijgpunt voor de 150kV- en 380kV -hoogspannings-
verbinding en de bijbehorende ondergrondse kabels zal het noodzakelijk zijn 
dat een deel van de bestaande beplanting wordt verwijderd en dat boven de 
kabels geen bomen meer kunnen groeien.  Doelstelling van dit plan is het 
gebied opnieuw in te richten tot een park, met speel en wandelmogelijkheden 
voor de bewoners van de wijk Tanthof. RWS en TenneT zullen dit plan uit-
voeren voor hun eigen deel (zie afb. Begrenzing werkgebieden) waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn op grond van het Rijksinpassingsplan en het 
bijbehorende Landschapsplan. 

Uitzicht vanuit de wijk Tanthof
Het beperken van het uitzicht op de nieuwe hoogspanningslijn en het opstijg-
punt vanuit de woningen in Tanthof speelt een belangrijke rol in het plan. De 
aanwezige beplanting op de Tanthofkade is in de winter erg doorzichtig. Ter 
verbetering zullen er op de kade en de strook tussen de kade en de wonin-
gen wintergroene heesters worden bijgeplant. 

Om het uitzicht op de hoogspanningsverbinding vanuit de woningen nog 
meer te verbeteren is er een variant op het plan gemaakt waarbij in het wa-
ter ter hoogte van het Sowetopad een aantal eilandjes is voorgesteld met 
daarop beplanting van bomen en struiken. Bovendien zal er door middel van 
bruggetjes via een van deze eilandjes een extra ontsluiting naar het park 
worden gemaakt. Hiermee is het park beter toegankelijk. 

Watercompensatie
Het Hoogheemraadschap Midden Delftland eist dat de oppervlakte van 
het water dat door de aanleg van de eilandjes verloren gaat wordt gecom-
penseerd door het maken van de zelfde hoeveelheid water op een andere 
plaats. Een verbindingssloot tussen de grote vijvers en de sloot langs de A4 
zal daarom breder worden gemaakt. Dit heeft bovendien een positief effect 
op de waterkwaliteit in het hele park omdat er een betere doorstroming van 
water zal kunnen plaatsvinden.
Een deel van het terrein in het opstijgpunt zal moeten worden voorzien van 
verharding. Ook deze oppervlakte, waar het regenwater niet meer in de 
grond kan dringen zal worden gecompenseerd door het maken van nieuw 
water.  Een deel van de bestaande sloot tussen het opstijgpunt en de geluid-
wal langs de A4 zal worden verbreed en er zullen natuurvriendelijke 
oevers worden gerealiseerd.

Ecologische verbinding en Oeverzwaluwenwal
In het landschapsplan van de A4 zijn geluidwallen opgenomen, bovendien is 
onder de aansluiting Kruithuisweg een ecologische verbinding voorzien. 
De geluidwal en de ecologische verbinding zijn onder de hoogspanningslijn 
gecombineerd met een aardenwal waarin oeverzwaluwen kunnen gaan nes-
telen.  

Vlinderbiotoop
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereninging (KNNV) afd. Delf-
land heeft 
aangegeven dat er op een aantal locaties in het tracé van de 380kV hoog-
spanningsverbinding schade zal ontstaan aan het leefgebied voor verschil-
lende vlindersoorten. 
Om dit te compenseren zullen op de geluidwal en in het Tanthofpark, in over-
leg met de KNNV speciaal voor vlinders geschikte beplantingen worden aan-
gebracht.
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