


















Bijlage A 

.. 

ProRaii - Vergunninghouder: Bijlage A, behorende bij het Ontwerp-

-- - besluit Spoorwegwetvergunning 

Regio Noord-Oost 
TenneTTSO BV 

d.d. 
Schaal 1 : 1000 

het [eggen , hebben en onderhouden van 
De Minister van Infrastructuur en Milieu 

Vergunningnummer: 23614 een 150kV tracé middels twee persingen , namens deze 
JO nummer: 3591583 alsmede het amoveren van twee 

bestaande hoogspanningsverbindingen De President Directeur van ProRail BV, 
Geocode: 212 namens deze, 

Spoorbaan: , 
Ter hoogte van km: de Bedrijfsjurist Veiligheid & Compliance 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 Winterswijk - Zevenaar publiekrecht 

Bijlage A 

J. Verkerk 



Classificatie.nr: 12.955 

VG-nr: 236.14 

Tekst voor de ontvangstbevestiging. 

Naar aanleiding van de aanvraag van de firma TenneT TSO bv betreffende het maken van twee 

spoorwegkruisingen in het baanvak Winterswijk - Zevenaar ter hoogte van km 37.961 delen wij u mede 

dat de werkzaamheden, zoals deze zullen worden omschreven in de vergunning , zijn geclassificeerd in de 

categorie S-D(C). 

De aanvraag heeft als classificatienummer 12.955 gekregen. 

Een door ProRail erkend aannemingsbedrijf dat de spoorwegkruising in uw opdracht uitvoert dient in 

zevenvoud een werkplan ter goedkeuring voor te leggen bij onderstaande GÇJntactpersoon, A Dikkeschei. 

Voor een lijst van Pro Rail erkende aannemers verwijs ik u naar 

http://www.prorail.nllleveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsreqeling Als u het pdf bestand "lijst 

van erkende ondememers" opent kunt u een aannemer selecteren die persingen mag uitvoeren in de 

hierboven bovengenoemde categorie. 

Voor vragen omtrenl-het goedkeuren van het werkplan en de toegepaste techniek dient u contact op te 

nemen met; 

ProRail Centraal 

Afdeling Ondergrondse I nlra 

Postbus 2038 

3500 GA Utrecht 

Contactpersoon is de heer A Dikkeschei 

Telefoonnummer 088 - 2312414. 

E-mail : andre.dikkeschei@prorail.nl 

Voornoemd werkplan dient de volgende gegevens te bevatten: 

• een Pro Rai l BBK tekening met Noordpijl, schaal 1 : 1 000 waarop de plaats van de spoorkruising is 

aangegeven met vermelding van het exacte km/meter punt; 

• dwarsprofiel van de kruising onder de spoorbaan, schaal 1:100 waarop de beschermbuis staat 

aangegeven met de daarbij behorende druklijnen 1 : 2 die op 2,75 meter aanvangen uit het hart 

van het naastbij gelegen spoor; 

• 'een opgaaf van de toe te passen beschermbuis met vermelding van : 

o type buis; 

o uitwendige diameter; 

o inwendige diameter; 

• de grondmonsterresultaten / sonderingen zoals in de handleiding "Boringen en Persingen, Eisen 

aan het maken van een goed werkplan", 

• de grondwaterstand; 

• het bronneringsplan indien van toepassing; 

• indien van toepassing een berekening van de te verwachte zettingen van het spoor als gevolg van 

de bronnering ; 

• de plaats van de peilbuis(en); 



• de verhanglijnen van de grondwaterstand daar deze minimaal 0,5 meter minus onderkant te 

persen buis moet zijn; 

• op de tekening dient u aan te geven alle kabels en leidingen zoals blijkt uit de WION gegevens 

zowel in bovenaanzicht als op het d)Varsprofiel; 

• de constructie van de pers- en ontvang put; 

• de pers- en ontvang put dien te worden uitgegraven met taluds van 1 : 1, volgens de norm P-blad 

nr. 25. 

• eventuele hulpconstructies; 

• de rapporten die op deze doorpersing van toepassing zijn zoals: 

o bronneringsplan indien van toepassing, 

o zettingsberekeningen, 

• een berekening van de theoretisch te verwachte perskrachten; 

• een grafiek van de perskrachten met daarbij aangegeven de maximaal toelaatbare perskrachten 

voor de toegepaste buis; 

• een risico analyse van het werk; 

• het ProRail classificatienummer 12.955 vermelden in de legenda van het werkplan 

• de boormeester die voor deze doorpersing is ingepland. 

U dient rekening te houden dat de minimale diepte waarop de beschermbuis moet liggen 2 maal de 

buisdiameter moet zijn met een minimale diepte van 1,5 meter minus SS. Indien hiervan moet worden 

afgeweken dient u dit in een overleg te bespreken. 

Het overleg zal plaatsvinden bij: 

ProRail Centraal 

Afdeling Ondergrondse Infra 

Moreelsepark 3 

3511 GA Utrecht 

Contactpersoon is de heer A. Dikkeschei 

Telefoonnummer 088 - 231 24 14. 

E-mail: andre.dikkeschei@prorail.nl 

Op het werkplan zijn tevens de "Technische Voorschriften bij vergunningen voor kabels en leidingen 

langs, onder en boven de spoorweg" uitgave 2002, het zo genaamde Witte Boekje, van toepassing . 

Wanneer het werkplan (in zevenvoud) door de persaannemer is ingediend zal binnen 2 weken het 

plan worden beoordeeld . Indien het werkplan wordt goedgekeurd zal één gewaarmerkt exemplaar 

naar de persaannemer worden verzonden. Mocht het ingediende werkplan niet voldoen aan de 

gestelde voorschriften of eisen die zijn gesteld dan zal zo spoedig mogelijk met de aannemer contact 

worden opgenomen door de heer A. Dikkeschei. 



EMC beïnvloeding 

Wanneer installaties in de nabijheid van het spoor komt met 25 kV bovenleiding die mogelijk hierdoor 

kunnen worden beïnvloed zal met het ontwerp rekening moeten houden met EMC (Elektro 

Magnetische Compatibiliteit). 

Voor hoofdspoorwegen is in dit verband de EMC-norm NEN-EN 50121 van belang (artikel 21 regeling 

hoofdspoorweginfrastructuur). Door te voldoen aan de EMC-norm NEN-EN 50121 kan namelijk 

worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de EMC-richtlijn. Eén van de aspecten die hierbij 

expliciet wordt getoetst, is de emissie van storingen van het spoorwegsysteem naar de omgeving: 

NEN-EN 50121-2. Hoofdspoorwegen die door Pro Rail worden gebouwd of beheerd, voldoen aan de 

EMC-norm NEN-EN 50121 . 



·1 Doetinchem • Wesel 380kV 

ProRail • 

Regio Noord-Oost 
Schaal 1 : 1000 

Vergunningnummer: 23614 
JD nummer: 3591583 

Geocode: 212 

Ter hoogte van km: 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 

Tekening 1 van 6 

Vergunninghouder: 

TenneT TSO BV 

het leggen, hebben en onderhouden van 
een 150kV tracé middels twee persingen, 

alsmede het amoveren van twee 
bestaande hoogspanningsverbindingen 

Spoorbaan: 

Winterswijk - Zevenaar 

Overzicht werkzaam heden DW 380 kV 

Tekening behorende bij het Ontwerp
besluit Spoorwegwetvergunning 

d.d. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu 
namens deze 

De President Directeur van ProRail BV, 
namens de:ze, 

de Bedrijfsjurist Veiligheid & Compliance 

publiekrecht 

Legenda 

x Te amoveren masten 

Masten 

Bovengronds 380kV tracé 

Ondergronds 150kV tracé 

• Schakelstation 

TenneT 380kV 

TenneT 150kV 
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Aan deze tekening kunnen geen 
rechten worden ontleend. © TenneT TSO BV 
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Vergunninghouder: 

TenneT TSO BV 

het leggen, hebben en onderhouden van 
een 150kV tracé middels twee persingen, 

alsmede het amoveren van twee 
bestaande hoogspanningsverbindingen 

Spoorbaan: 

Winterswijk - Zevenaar 

ProRail -

Regio Noord-Oost 
Schaal 1 : 1000 

Vergunningnummer: 23614 
JO nummer: 3591583 

Geocode: 212 

Ter hoogte van km: 
. 37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 

Tekening behorende bij het Ontwerp
besluit Spoorwegwetvergunning 

d.d. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu 
namens deze 

De President Directeur van ProRail BV, 
namens deze, 

de Bedrijfsjurisl Veiligheid & Compliance 
publiekrecht 

J. 
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·1 Doetinchem • Wesel 380kV 

Regio Noord-Oost 
Schaal 1 : 1000 

Vergl/nningnl/mmer: 23614 
JO nummer: 3591583 

Geocode: 212 

Ter hoogte van km: 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 

Tekening 3 van 6 

Vergunninghouder: 

TerineT TSO BV 

het leggen, hebben en onderhouden van 
een 150kV tracé middels twee persingen, 

alsmede het amoVeren van twee 
bestaande hoogspanningsverbindingen 

Spoorbaan: 

W interswijk" Zevenaar 

Prorail amoveren 150 kV Doetinchem-Dale 

Tekening behorende bij het Ontwerp
besluit Spoorwegwetvergunning 

d.d. 

De Minister van Infrastrl/ctuur en Milieu 
namens deze 

De President Directeur van ProRail BV, 
namens deze, 

de Bedrijfsjurist Veiligheid & Compliance 
publiekrecht 

J. Verkerk 

Legenda 

150kV bovengronds 

x Te amoveren masten 

~ Toegangswegen 

~ Werkterreinen 

Juk 
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~ - - - - __ I 

Gemeentegrenzen 

Doetinchem ' Wesel3BO kV 
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~ ï I 
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Versie Doelinchem·Oale 150kV Datum 6-6-2014 
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Aan deze tekening kunnen geen 
rechten worden ontleend . © TenneT TSO B.V. 
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Bovenaanzicht 
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Uitvergroting doorsnede A- A 

PI'CRail ' 

Regio Noord-Oost 
Schaal 1: 1000 

Schaal 1500 

Vergunningnummer: 23614 
JD nummer: 3591583 

Geocode: 212 

Vergunninghouder: 

TenneT TSO BV 

het leggen, hebben en onderhouden van 
een 150kV tracé middels twee persingen, 

alsmede het amoveren van twee ' 
bestaande hoogspanningsverbindingen 
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Tekenirig behorende bij het Ontwerp
besluit Spoorwegwetvergunning 

d.d. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu 
namens deze 

De President Directeur van ProRail. BV, 
namens deze, 

i>l Spoorbaan: 
Ter hoogte van km: de Bedrijfsjurist Veiligheid & Compliance :;: 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 Winterswijk _ Zevenaar publ iekrecht ,:, 

Tekening 4 van 6 i 
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Doetinchem • Wesel 380kV 

P/"°Rail • 

Regio Noord-Oost 
Schaal 1 : 1000 

Vergunningnummer: 23614 
JO nummer: 3591583 

Geocode: 212 

Ter hoogte van km: 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 

Tekening 5 van 6 

Vergunninghouder: 

TenneT TSO BV 

het leggen, hebben en onderhouden van 
een 150kV tracé middels twee persingen, 

alsmede het amoveren van twee 
bestaande hoqgspanningsverbindingen 

Spoorbaan: 

Winterswijk - Zevenaar 

Prorail amoveren 150 kV Zevenaar-Langerak 

Tekening behorende bij het Ontwerp
besluit Spoorwegwetvergunning . 

d.d. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu 
namens deze 

De President Directeur van ProRail BV, 
namens deze, 

de Bedrijfsjunst Veiligheid & Compliance 
publiekrecht 

J. Verkerk 

Legenda 

150kV bovengronds 

x Te amoveren masten 

....,..,.""""''''' Toegangswegen 

Werkterreinen 

Juk 

Gemeentegrenzen 

Doet inchem· Wesel 380 kV Prorail 
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Bovenaanzicht 
Schaal 101000 
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Uitvergroting doorsnede A- A 

Regio Noord·Oost 
Schaal 1 : 1000 

Schaal 1500 

Vergunningnumrner: 23614 
JO nummer: 3591583 

Geocode: 212 

Ter hoogte van km : 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 

Tekening 6 van 6 

I Geleiders zijn spanningsloos. / 

Vergunninghouder: 

TenneT TSO BV 

het leggen, hebben en onderhouden van 
een 150kV tracé middels twee persingen, 

alsmede het amoveren van twee 
bestaande hoogspanningsverbindingen 

Spoorbaan: 

Winterswijk· Zevenaar 

Tekening behorende bij het Ontwerp· 
besluit Spoorwegwetvergunning 

d.d. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu 
namens deze 

De President Directeur van ProRail BV, 
namens deze, 

de Bedrijfsjurist Veiligheid & Compliance 
publiekrecht 

J. Verkerk 
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Toking pow er further 

ProRail -

Regio Noord-Oost 
Schaal 1 : 1000 

Vergunningnummer: 23614 
JD nummer: 3591583 

Geocode: 212 

Ter hoogte van km: 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 

Globaal Werkplan 

Globaal werkplan 

Doetinchem-Wesel 380 kV 

Vergunninghouder: 

TenneT TSO BV 

het leggen, hebben en onderhouden van 
een 150kV tracé middels twee persingen, 

alsmede het amoveren van twee 
bestaande hoogspanningsverbindingen 

Spoorbaan: 

Winterswijk - Zevenaar 

Globaal Werkplan, behorende bij het 
Ontwerp-besluit Spoorwegwetvergunning 

d.d. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu 
namens deze 

De President Directeur van ProRail BV, 
namens deze, 

de Bedrijfsjurist Veiligheid & Compliance 
publiekrecht 

J. Verkerk 



ProRail - Vergunninghouder: EMC Rapport, behorende bij het Ontwerp-

-- - besluit Spoorwegwetvergunning 

Regio Noord-Oost 
TenneT TSO BV 

d.d. 
Schaal 1 : 1000 

het leggen, hebben en onderhouden van De Minister van Infrastructuur en Milieu 
Vergunningnummer: 23614 een 150kV tracé middels twee persingen, namens deze 
JO nummer. 3591583 alsmede het amoveren van twee 

bestaande hoogspanningsverbindingen De President Directeur van ProRail BV, 
Geocode: 212 namens deze, 

Ter hoogte van km: 
Spoorbaan: 

de Bedrijfsjurist Veiligheid & Compliance 
37,9637 & 37,9587 + 35.138 & 37.235 Winterswijk - Zevenaar publiekrecht 

EMC Rapport 

J. Verkerk 



EMC Doetinchem-Wesel~ 
Elektrische beïnvloedingen op SP4)OOmn --

Winterswijk-Zevenaar 
Traject Doetinchem De Huet - Wehl 
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Doorwerth, 12 mei 2014 
Referentie: TE122500-R08 AD 
Auteur: A. Diever 
Status: Definitief 
Versie: 3.0 

datum 12-05-2014 gecontroleerd datum 12-05-2014 

co PETERSBURG CONSULTANTS B.V. - POSTBUS 11 - 6865 ZG DOORWERTH - TEL. +31(0)26 339 73 60 - FAX +31 (0)26 334 24 09 


	OB18 ProRail Sww 150 kV
	OB18 ProRail Sww 150 kV bijlagen
	OB18 Bijlage A
	OB18 Bijlage B - waarmerken
	Waarmerk Aanvraag bijlage 2 - Tekeningen
	Waarmerk Aanvraag bijlage 5 - Globaal werkplan
	Waarmerk Aanvraag bijlage 6 - EMC rapport





