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INLEIDING

Op verzoek van gemeente Veenendaal heeft Stedin de mogelijkheden onderzocht om de
magneetveldzone aan weerszijden van de 150 kV hoogspanningslijn Veenendaal IIVeenendaaal I te reduceren door middel van aanpassing van de klokgetal aansluiting. Stedin
heeft hiervoor een ideale aansluitcombinatie bepaald.
In dit rapport wordt de breedte van de specifieke magneetveldzone berekend voor de
bestaande situatie van de hoogspanningslijn en de situatie na wisseling van drie fasen in het
circuit zwart van de hoogspanningslijn. Deze zonebreedte is verder de specifieke
zonebreedte genoemd.
Bepalend voor de uitkomsten van zonebreedte berekeningen zijn de gehanteerde
berekeningsmethodieken en gegevens van de hoogspanningslijn. Ten aanzien van de
berekeningsmethodiek geldt dat deze gebaseerd is op de handreiking van RIVM [1]. De
specifieke lijngegevens (zoals aantal circuits, transportcapaciteiten, spanningsniveau) zijn
afkomstig van Joulz in opdracht van de eigenaar van de hoogspanningslijn, Stedin. Dit
rapport geeft achtereenvolgens:
de gehanteerde uitgangspunten voor de berekening, waaronder de gegevens van de
hoogspanningslijn en een omschrijving van het beschouwde gebied;
de resultaten van de berekening van de specifieke zonebreedte nabij de
hoogspanningslijn, uitgaande van aanpassing van de fase aansluitingen in één van de
twee circuits van de hoogspanningslijn. De specifieke zonebreedten zijn op tekening
vastgelegd.
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ACHTERGROND

Ter reductie van magneetvelden en de specifieke zonebreedten van de hoogspanningslijn
heeft de beheerder van de hoogspanningslijn het effect onderzocht van fasewisselingen in de
beide circuits van de hoogspanningslijn en heeft daartoe een ideale aansluitcombinatie van
de fasen vastgesteld. Deze berekening geeft de specifieke zonebreedten tussen mast 93 en
mast 103 van de 150 kV hoogspanningslijn Veenendaal II – Veenendaal I voor en na het
aanbrengen van de beoogde fasewisselingen.
Voor achtergronden van elektromagnetische velden en gezondheid, het Rijksbeleid en de
rekenmethode wordt verwezen naar bijlage 1 van de handreiking van het RIVM (zie ook
bijlage A).
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UITGANGSPUNTEN

3.1

Gegevens hoogspanningslijn
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De uitgangspunten voor de magneetveldberekeningen zijn gegeven in bijlage B.1. Deze
gegevens zijn aangeleverd door Joulz in naam van de beheerder van de hoogspanningslijn
Stedin. De volgorde waarin de gegevens zijn gepresenteerd stemt overeen met de volgorde
die RIVM hanteert in haar handreiking [1]. Voor de ontwerpbelasting is uitgegaan van de
winterbelasting 1700A (450MVA).
In de nieuwe situatie van de hoogspanningslijn zullen de fase aansluitingen in circuit zwart
worden aangepast. Hierdoor worden de fase aansluitingen in circuit zwart (noord-oost) als
volgt: 8-12-4 (bovenfase, onder-buitenfase, onder-binnenfase), zie bijlage B.2.

3.2

Situatie

Het tracé van de hoogspanningslijn start met mast 93 nabij het hoogspanningstation
Veenendaal II en eindigt bij mast 103 nabij het hoogspanningstation Veenendaal I. Bijlage B
geeft een ondergrond met de loop van de hoogspanningslijn. Circuit wit bevindt zich aan de
zuidzijde van de hoogspanningslijn.
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BEREKENING ZONEBREEDTEN

Met de uitgangspunten in hoofdstuk 3 is een 1-dimensionale magneetveldberekening
uitgevoerd. Magneetveldberekening en rapportage zijn volgens de handreiking versie 3.0 op
5 februari 2010 door Petersburg Consultants BV uitgevoerd en opgesteld. Hierbij is gebruik
gemaakt van rekenmiddel Bveld versie 5.4.
Met het rekenmodel is de magnetische veldsterkte in de buurt van de hoogspanningslijn
bepaald. Magneetveldberekeningen zijn uitgevoerd voor diverse locaties in het lijndeel
tussen de twee opeenvolgende masten 93-94 tot en met 102-103, waaronder de locatie waar
de geleiders het laagste punt bereiken. Elke berekening is uitgevoerd langs een lijn loodrecht
op het lijndeel met stappen van 1 m. De hoogte voor de berekening is 1 m boven maaiveld.
Uit op deze wijze verkregen profiel van de magnetische veldsterkte als functie van de
afstand tot de hoogspanningslijn is aan beide zijden van de hoogspanningslijn bepaald op
welke afstand uit het hart van de hoogspanningslijn de waarde van 0,4 µT wordt bereikt.
Conform de handreiking wordt deze afstand afgerond naar de dichtst bij gelegen veelvoud
van 5. De op deze wijze verkregen afstand wordt in de handreiking de specifieke
zonebreedte genoemd.
Specifieke zonebreedten zijn berekend voor de bestaande situatie van de hoogspanningslijn
(tabel 1a) en de situatie na aanpassing van de fase aansluitingen in circuit zwart (tabel 1b).
De specifieke zonebreedten zijn vastgelegd in de ondergrond in bijlage B.

Tabel 1a

Veld
mast 93-94
mast 94-95
mast 95-96
mast 96-97
mast 97-98
mast 98-99
mast 99-100
mast 100-101
mast 101-102
mast 102-103

specifieke zonebreedten voor bestaande situatie

Specifieke zonebreedten (m)
circuit Wit
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

circuit Zwart
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
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Tabel 1b

Veld
mast 93-94
mast 94-95
mast 95-96
mast 96-97
mast 97-98
mast 98-99
mast 99-100
mast 100-101
mast 101-102
nast 102-103
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specifieke zonebreedten voor nieuwe situatie

Specifieke zonebreedten (m)
circuit Wit
circuit Zwart
50
55
50
50
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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CONCLUSIE EN SAMENVATTING

In opdracht van Joulz is de specifieke zonebreedte bepaald voor de 150kV lijn Veenendaal IVeenendaal I, met name voor het gebied tussen de masten 93 en 103 in de gemeente
Veenendaal. Aanleiding is de voorgenomen fasewisslingen in circuit zwart ter reductie van
de specifieke zonebreedte.
In de bestaande situatie bedraagt de specifieke zonebreedte aan weerszijden van de
hoogspanningslijn 80 meter. Na aanpassing van de klokgetallen is de specifieke zonebreedte
50 à 55 meter.

REFERENTIES
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RIVM; G. Kelfkens, M.J.M. Pruppers; “Handreiking voor het berekenen van de
breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen”;
versie: 3.0; datum:25 juni 2009
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De navolgende uiteenzetting is overgenomen uit de handreiking van RIVM
“Bijlage 1 Achtergrond en uitgangspunten
Elektromagnetische velden en gezondheid
Elektromagnetische velden kunnen het functioneren van het menselijk lichaam
beïnvloeden. Boven een bepaalde waarde van de veldsterkte leiden die velden tot acute
effecten, zoals het „zien‟ van lichtflitsen en onwillekeurige spiersamentrekkingen. In de
buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden met een frequentie
van 50 Hz. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden het
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten.
Veel minder duidelijk is wat de effecten van langdurige blootstelling aan lagere
magnetische veldsterkten zijn. Het onderzoek in de buurt van bovengrondse
hoogspanningslijnen wijst er op dat kinderen die dicht bij een dergelijke
hoogspanningslijn wonen, waar het magnetische veld relatief sterk is, mogelijke extra
risico op leukemie lopen. Het (mogelijk) verhoogde risico op kinderleukemie tekent zich
af bij langdurige blootstelling aan magnetische veldsterkten hoger dan ergens tussen 0,2
en 0,5 microtesla.
Rijksbeleid
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het ministerie
van VROM in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan gemeenten,
netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies raadt VROM aan zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen dat er in de buurt van bovengrondse
hoogspanningslijnen nieuwe situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden
blootgesteld aan magnetische veldsterkten die jaargemiddeld boven 0,4 microtesla liggen.
Zoneberekening
De manier waarop deze specifieke magneetveldzone „waar het magnetische veld
gemiddeld over een jaar boven de 0,4 microtesla ligt‟ kan worden berekend, is vastgelegd
in een handreiking die door het RIVM wordt beheerd. De berekening in deze rapportage is
uitgevoerd volgens die handreiking (versie 3.0) op <datum berekening> door <naam
adviesbureau>, met rekenmodel <aanduiding en versie>. Dit adviesbureau is aangemerkt
als: „bureau waarvan bekend is dat het ervaring heeft met zoneberekeningen volgens de
handreiking‟.
Om de onzekere wetenschappelijke aanwijzingen te vertalen naar een concrete
zoneberekening zijn in de genoemde handreiking bepaalde keuzes en vereenvoudigingen
gemaakt. Vereenvoudigingen zijn onvermijdelijk omdat de volledige karakteristieken van
de stroom niet altijd en overal in het hoogspanningsnet bekend zijn. Een belangrijke
vereenvoudiging is dat de berekening plaatsvindt tussen twee opeenvolgende masten. Een
tweede vereenvoudiging is dat de stroom door de bliksemdraden (en andere geleiders in
de buurt van de hoogspanningslijn) niet in de berekening wordt meegenomen. Een derde
vereenvoudiging is dat de specifieke magneetveldzone wordt voorgesteld door rechte
lijnen evenwijdig aan de hoogspanningslijn. Deze vereenvoudigingen leiden ertoe dat de
in deze rapportage berekende specifieke magneetveldzone niet de werkelijke sterkte van
het magnetische veld op een bepaalde locatie op een bepaald tijdstip weergeeft, maar een
toekomstgerichte magneetveldzone die past binnen het hoogspanningslijnenbeleid van de
rijksoverheid”.
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Bijlage B. gegevens magneetveldberekeningen
Bijlage B.2 gegevens nieuwe situatie hoogspanningslijn
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Ondergrond met zonebreedten
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Specifieke magneetveldzone nieuw
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