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Geachte heer Hoekzema,
De afgelopen weken is er in de media, en ook in de Gemeenteraad van Winsum, al veel gesproken over
de Noordwest 380 KV verbinding Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten. Via deze weg willen wij als
dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge onze zorg aan u kenbaar maken.
Wij zijn als dorp en gemeenschap erg trots op het mooie Wetsinge. Niet voor niets noemt
Burgemeester Michels Wetsinge in zijn nieuwjaarstoespraak “Eén van de vele culturele parels van onze
gemeente”. Het zou wat ons betreft eeuwig zonde zijn om een prachtig gebied als dit te doorkruizen
met de massieve palen die benodigd zijn voor de nieuwe verbinding. En, daarin staan wij niet alleen.
Er gaan steeds meer geluiden op om Tennet te vragen alternatieven te onderzoeken, hetzij middels
een andere route, hetzij door de kabels (deels) ondergronds te brengen.
Eind vorig jaar hebben wij als Dorpsbelangen gesproken met Tennet, de voorstelling van zaken die daar
werd gedaan strookt niet met de werkelijkheid. Ons is verteld dat de nieuwe masten minder in het oog
zullen springen dan de huidige en dat ze beter in het landschap zouden passen. Tijdens de
bewonersbijeenkomst enige tijd geleden, en ook tijdens de raadsvergadering van vorige week, zijn
foto’s gepresenteerd die het tegendeel bewijzen (zie bijlage). De nieuwe palen springen juist enorm in
het oog en zullen de aanblik van Sauwerd en Wetsinge definitief doen veranderen. Doordat het nieuwe
tracé uitgerekend tussen Sauwerd en Wetsinge zal gaan afbuigen zijn er extra dikke palen van 3 tot 4
meter in doorsnee nodig.
Wij willen u vragen om u blijvend in te zetten voor Sauwerd en Wetsinge en de belangen van de
bewoners van uw gemeente in deze kwestie niet uit het oog te verliezen. Hoewel wij begrijpen dat de
aanleg van de nieuwe verbinding in eerste instantie geen gemeentelijke aangelegenheid is zou uw
steun zeer welkom zijn. In onze ogen heeft Tennet het voorgenomen tracé onvoldoende onderbouwd
en zijn de alternatieven onvoldoende onderzocht. Ook vragen wij ons af of de bewering dat een
ondergrondse kabel alleen mogelijk is middels het afgraven van een strook van 50 meter juist is. Dit
zou middels gericht boren ook mogelijk moeten zijn. Wij zouden dan ook graag zien dat Tennet voor
een betere onderbouwing zorgt en de alternatieven serieus overweegt. Daarom willen we u vragen dit
verzoek waar mogelijk te ondersteunen en kracht bij te zetten. Ook vernemen wij graag van u wat uw
standpunt in deze kwestie is en of u bereid bent om u in te zetten voor een blijvend mooi en
aantrekkelijk Wetsinge.

Met vriendelijke groet,
Hylke Zijlstra
Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge

Bijlage 1; Enkele foto’s van de nieuwe situatie

Figuur 1; Tracé tussen Sauwerd en Wetsinge (maisveld verbloemt dikste deel van de palen)

Figuur 2; Tracé tussen Sauwerd en Wetsinge. De palen worden direct aan veel gebruikte wandelroute geplaatst.

Figuur 3; Tracé in Wetsinge

