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Met het oog op een goede ruimtelijke ordening is een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende 
activiteiten en milieugevoelige gebieden wenselijk om enerzijds hinder te voorkomen en anderzijds 
ongestoorde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding kan door 
middel van milieuzonering, waarbij uitgegaan wordt van milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie 
(richtafstand).

In dit geval dienen de milieubelastende functies (bedrijfsactiviteiten) in principe op voldoende afstand van 
milieugevoelige functies (woningen) geprojecteerd te worden.

Een eerste indicatie voor de potentiële milieuhinderlijkheid van bedrijven wordt gegeven door de 
richtafstanden die opgenomen zijn in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Voor de in het 
plangebied geprojecteerde functie (Elektriciteitsdistributiebedrijf; SBI-code 40) worden richtafstanden 
gegeven afhankelijk van het opgestelde elektrische vermogen. Hierbij wordt niet expliciet gesteld dat het hier 
het buiten opgestelde vermogen betreft. Uit de tabel blijkt evenwel dat gedoeld wordt op het buiten 
opgestelde vermogen daar voor de categorieën C4 (200 – 1000 MVA) en C5 (≥ 1000 MVA) middels de index 
'Z' in de kolom 'geluid' wordt aangegeven dat het hier in het kader van de Wet geluidhinder 
zoneringsplichtige inrichtingen betreft. Gelet op het feit dat de op te stellen transformatoren (en spoelen) 
binnen worden opgesteld is sprake van een buiten opgesteld vermogen lager dan 10 MVA. Hiervoor geldt 
een richtafstand van 30 meter bepaald door het milieuaspect geluid.

De dichtstbij het transformatorstation gesitueerde woningen zijn gelegen op een afstand van minimaal 250 
meter. Deze afstand voldoet aan de richtafstand. De daadwerkelijke milieubelasting kan relevant afwijken 
van deze indicatie. Gelet hierop is een nader onderzoek uitgevoerd naar het milieuaspect geluid.

Gebiedstypering
De uitbreiding van het transformatorstation is geprojecteerd op het in het kader van de Wet geluidhinder 
gezoneerde industrieterrein De Pijp. De dichtstbij gelegen woningen in de omgeving van het 
transformatorstation liggen binnen of juist buiten de zonegrens Wgh. In de directe omgeving is de drukke 
Rijksweg A9 (ten oosten) gelegen. 

De dichtstbij het transformatorstation gesitueerde woningen zijn Noorderweg 13A en 13B op een afstand van 
circa 250 meter tot de terreingrens van TenneT. Deze woningen zijn gelegen juist buiten de zone van het 
gezoneerde industrieterrein.
Daarnaast is sprake van de woning Noorderweg 15 op afstand van circa 330 meter ten noordwesten van het 
transformatorstation die binnen de geluidzone van het industrieterrein is gelegen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de meest relevante woningen binnen in de 
omgeving van het transformatorstation.

woning binnen of buiten de geluidzone 
Wgh

afstand tot inrichtingsgrens in 
meters

Noorderweg 8 en 11A buiten 360

Noorderweg 13A en 13B buiten 250

Noorderweg 15 binnen 330

Kanaalweg 81 binnen 350

De woningen bevinden zich minimaal op de in de VNG-publicatie genoemde richtafstand. 

Richtwaarden zonegrens en woningen binnen de zonegrens
In onderhavige situatie is sprake van een in het kader van Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Ter 
plaatse van de zonegrens is de totaal toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van het gehele industrieterrein 
maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde. Ter plaatse van de gevels van woningen binnen de geluidzone is de 
maximaal toegestane geluidbelasting gelijk aan de vastgestelde hogere grenswaarde of maximaal 
toelaatbare geluidbelasting (MTG-waarde). Deze bedraagt tenminste 50 dB(A) etmaalwaarde.  

Richtwaarden woningen buiten de zonegrens
Ter plaatse van woningen buiten de geluidzone zijn de toegestane geluidniveaus afhankelijk van de 



gebiedstypering. Voor onderhavig gebied geldt dat sprake is van een omgeving met relatief veel activiteiten 
van verkeer (Noorderweg en de rijksweg A9) en bedrijven. Daarnaast is het van belang dat de woningen 
dichtbij de zone van een geluidgezoneerd industrieterrein zijn gelegen. Deze omstandigheden zouden 
aanleiding kunnen geven tot het hanteren van hogere richtwaarden dan de normaliter gangbare 
etmaalwaarde van 50 dB(A). Vooralsnog zal in de onderhavige situatie evenwel een etmaalwaarde van 50 
dB(A) als reëel en verdedigbaar worden aangemerkt.  

Voor de maximale geluidniveaus gelden grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de 
avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Resultaten geluidonderzoek
Uit het uitgevoerde geluidonderzoek blijkt dat ter plaatse van de zonegrens Wgh een geluidbelasting 
optreedt van maximaal 40 dB(A) ten gevolge van het transformatorstation inclusief uitbreiding. Ter plaatse 
van de dichtstbij gelegen woningen binnen de geluidzone treedt een geluidbelasting op van 34 dB(A) 
etmaalwaarde. De voornoemde waarden zijn, conform de systematiek tijdens het opstellen van de 
geluidzone, exclusief toeslag voor tonaal geluid. 

Ter plaatse van woningen buiten de geluidzone zijn etmaalwaarden berekend  ten gevolge van het 
transformatorstation (inclusief uitbreiding) van ten hoogste 40 dB(A). Hierbij is middels de toepassing van 
een toeslag à 5 dB reeds rekening gehouden met het (mogelijke) tonale karakter van het geluid.

De voor de toekomstige situatie optredende geluidbelasting is lager dan in de huidige situatie.

Betreffende het optreden van piekgeluiden (maximale geluidniveaus) worden waarden verwacht van ten 
hoogste 56 dB(A) in de dagperiode. Deze piekgeluiden kunnen enkele malen per jaar optreden waarbij het 
aantal malen per etmaal beperkt blijft tot 1 à 2. In de avond- en de nachtperiode is normaliter geen sprake 
van het optreden van piekgeluiden.

Overige geluidbronnen
De geluidniveaus ter plaatse van de woningen op korte afstand van het plangebied worden in hoofdzaak 
bepaald door de volgende geluidbronnen:
– wegverkeerslawaai ten gevolge van het verkeer over de rijksweg A9 en de gemeentelijke Noorderweg;
– industrielawaai ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein 'De Pijp'. 
Voor deze geluidsoorten zijn de geluidniveaus bepaald op basis van de volgende informatie:
– wegverkeerslawaai: verkeerstellingen uit de monitoringstool luchtkwaliteit NSL;
– industrielawaai: een schatting van de geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein op 

basis van de zone. Hierbij is een conservatieve benadering gehanteerd.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de actuele geluidniveaus en de op basis hiervan 
bepaalde cumulatieve geluidbelastingen. De cumulatieve geluidbelastingen zijn bepaald volgens het Reken- 
en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Hierbij wordt wegverkeerslawaai uitgedrukt in Lden en industrielawaai 
in etmaalwaarde.

woning actuele situatie toekomst

VL IL IT
excl. TenneT

IL TenneT Lcum VL IL IT
excl. TenneT

IL TenneT Lcum

Noorderweg 8 en 11A 59 41 43 59 59 41 33 59

Noorderweg 13A en 13B 63 48 44 63 63 48 35 63

Noorderweg 15 63 50 41 63 63 50 33 63

Kanaalweg 81 59 55 36 61 59 55 34 61

Hierin worden de volgende aanduidingen gebruikt:
– IL: etmaalwaarde industrielawaai in dB(A) (exclusief toeslag voor het karakter van het geluid)
– VL: Lden wegverkeerslawaai in dB
– Lcum: cumulatieve geluidbelasting (conform RMV geluidhinder 2006)

Uit de tabel blijkt dat in de situatie exclusief transformatorstation bij de woningen sprake is van cumulatieve 
geluidbelastingen van 59 à 63 dB, voornamelijk bepaald door verkeerslawaai. De bijdrage van het 
transformatorstation aan de cumulatieve geluidbelasting is gering tot verwaarloosbaar. Door de wijziging van 
het transformatorstation zal de cumulatieve geluidbelasting niet toenemen maar eerder enigszins afnemen 
(maximaal 0,1 dB) waardoor gesteld kan worden dat de geluidsituatie als gevolg van het transformatorstation 
zeker niet zal verslechteren.



Conclusie
De als gevolg van de geprojecteerde uitbreiding van het transformatorstation mogelijk optredende 
geluidniveaus voldoen aan de hieraan te stellen geluidgrenswaarden. Door het transformatorstation zal de 
geluidsituatie niet verslechteren waardoor gesteld kan worden dat sprake is van een uit akoestisch oogpunt 
planologisch inpasbare situatie.





















































































































Noorderweg 8 en 11A

Pagina 1

Huidige situatie
Omschrijving

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0

37,4 31,0 31,0 31,0 41,0
39,1 32,9 32,9 32,6 42,6

0,0 0,0
IL totaal 41,3 35,1 35,1 34,9 44,9

58,8 0,0
0,0

0,0 0,0
VL totaal 58,8    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

44,9 L*IL 45,88 dB
58,8 L*VL 58,80 dB

59,02 dB

Omschrijving
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0 0,0

37,4 31,0 31,0 31,0 41,0 IT De Pijp (excl. TenneT)
30,7 26,8 26,3 23,3 33,3

0,0 0,0
IL totaal 38,2 32,4 32,3 31,7 41,7

58,8 0,0 Rijksweg A9 en Noorderweg
0,0 0,0
0,0 0,0

VL totaal 58,8    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

41,7 L*IL 42,68 dB
58,8 L*VL 58,80 dB

58,90 dB

-0,11 dB

Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning:  Noorderweg 8 en 11A,  (360 m afstand)

Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai) IT De Pijp (excl. TenneT)
IL (Industrielawaai) TenneT huidig
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai) Rijksweg A9 en Noorderweg
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toekomstige situatie (uitbreiding transformatorstation)
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal

RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai)
IL (Industrielawaai) TenneT (ná uitbreiding)
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toename Lcum



Noorderweg 13A en 13B

Pagina 2

Huidige situatie
Omschrijving

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0

44,4 38,0 38,0 38,0 48,0
40,9 34,5 34,5 34,5 44,5

0,0 0,0
IL totaal 46,0 39,6 39,6 39,6 49,6

62,6 0,0
0,0

0,0 0,0
VL totaal 62,6    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

49,6 L*IL 50,60 dB
62,6 L*VL 62,60 dB

62,87 dB

Omschrijving
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0 0,0

44,4 38,0 38,0 38,0 48,0 IT De Pijp (excl. TenneT)
32,3 28,4 27,6 24,9 34,9

0,0 0,0
IL totaal 44,7 38,5 38,4 38,2 48,2

62,6 0,0 Rijksweg A9 en Noorderweg
0,0 0,0
0,0 0,0

VL totaal 62,6    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

48,2 L*IL 49,21 dB
62,6 L*VL 62,60 dB

62,79 dB

-0,07 dB

Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning:  Noorderweg 13A en 13B,  (250 m afstand)

Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai) IT De Pijp (excl. TenneT)
IL (Industrielawaai) TenneT huidig
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai) Rijksweg A9 en Noorderweg
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toekomstige situatie (uitbreiding transformatorstation)
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal

RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai)
IL (Industrielawaai) TenneT (ná uitbreiding)
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toename Lcum



Noorderweg 15
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Huidige situatie
Omschrijving

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0

46,4 40,0 40,0 40,0 50,0
37,1 31,2 31,2 30,6 40,6

0,0 0,0
IL totaal 46,9 40,5 40,5 40,5 50,5

62,8 0,0
0,0

0,0 0,0
VL totaal 62,8    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

50,5 L*IL 51,47 dB
62,8 L*VL 62,80 dB

63,11 dB

Omschrijving
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0 0,0

46,4 40,0 40,0 40,0 50,0 IT De Pijp (excl. TenneT)
30,4 26,5 26,4 22,8 32,8

0,0 0,0
IL totaal 46,5 40,2 40,2 40,1 50,1

62,8 0,0 Rijksweg A9 en Noorderweg
0,0 0,0
0,0 0,0

VL totaal 62,8    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

50,1 L*IL 51,08 dB
62,8 L*VL 62,80 dB

63,08 dB

-0,03 dB

Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning:  Noorderweg 15, (330 m afstand)

Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai) IT De Pijp (excl. TenneT)
IL (Industrielawaai) TenneT huidig
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai) Rijksweg A9 en Noorderweg
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toekomstige situatie (uitbreiding transformatorstation)
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal

RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai)
IL (Industrielawaai) TenneT (ná uitbreiding)
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toename Lcum



Kanaalweg 81
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Huidige situatie
Omschrijving

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0

51,4 45,0 45,0 45,0 55,0
32,5 26,8 26,8 25,9 35,9

0,0 0,0
IL totaal 51,5 45,1 45,1 45,1 55,1

58,9 0,0
0,0

0,0 0,0
VL totaal 58,9    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

55,1 L*IL 56,05 dB
58,9 L*VL 58,90 dB

60,72 dB

Omschrijving
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
0,0 0,0

51,4 45,0 45,0 45,0 55,0 IT De Pijp (exclusief TenneT)
30,9 26,5 26,4 23,7 33,7

0,0 0,0
IL totaal 51,4 45,1 45,1 45,0 55,0

58,9 0,0 Rijksweg A9 en Noorderweg
0,0 0,0
0,0 0,0

VL totaal 58,9    0,0

0,0 L*RL dB
0,0 L*LL dB

55,0 L*IL 56,03 dB
58,9 L*VL 58,90 dB

60,71 dB

-0,01 dB

Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Kanaalweg 81, (350 m afstand)

Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai) IT De Pijp (exclusief TenneT)
IL (Industrielawaai) TenneT huidig
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai) Rijksweg A9 en Noorderweg
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toekomstige situatie (uitbreiding transformatorstation)
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal

RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)
RL (Railverkeerslawaai)

LL (Luchtvaartlawaai)
IL (Industrielawaai)
IL (Industrielawaai) TenneT (ná uitbreiding)
IL (Industrielawaai)

VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)
VL (Wegverkeerslawaai)

Railverkeerslawaai dB (Lden)
Luchtvaartlawaai dB (Lden)
Industrielawaai dB(A) (Letmaal)
Wegverkeerslawaai: dB (Lden)

Lcum

Toename Lcum
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Tennet TSO is bezig met de voorbereidingen voor de uitbreiding van het bestaande  
380 kV transformatorstation te Beverwijk. Het plangebied is circa 3,0 ha groot en bevind 
zich naast de snelweg A9 ter hoogte van het industrieterrein Beverwijk. 
De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1, het plangebied is geel 
omkaderd. 
 

 
Figuur 1: Globale ligging plangebied (geel kader) naast de A9 (bron: Topografische 
ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 
2004) 
 
Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen 
verplicht op de hoogte te zijn van de in het plangebied mogelijk voorkomende 
beschermde natuurwaarden, met als doel dat aan deze waarden zo min mogelijk schade 
wordt toegebracht. Indien schade aan beschermde soorten niet te voorkomen is, is 
mogelijk een ontheffing ex. art. 75 van de Flora- en Faunawet noodzakelijk. 
Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is geregeld 
dat voor algemeen voorkomende soorten een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ingrepen 
en geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. Wel blijft de algemene zorgplicht 
van kracht (zie bijlage 1 voor Wettelijk Kader). 
 
Het plangebied bevindt zich niet in of nabij een Natura 2000-gebied of de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).  
 
De voorliggende natuurtoets geeft inzicht in de voorkomende, dan wel te verwachten 
beschermde planten- en diersoorten in het plangebied.  
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Figuur 2: Ligging plangebied (rood kader) naast de A9 bron: Topografische ondergrond 
Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2004). 
 

1.2 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het opsporen van strijdigheden van de 
voorgenomen werkzaamheden in het kader van de uitbreiding van het 380 kV 
transformatorstation te Beverwijk met de Flora- en faunawet en het bepalen of de 
aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is.  
 

1.3 Werkwijze 

Om eventuele strijdigheden met de Flora- en faunawet op te sporen dienen de volgende 
vragen te worden beantwoord: 
1. Welke beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 

deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het desbetreffende gebied op de (strikt) 

beschermde soorten? 
3. Als het duurzaam voortbestaan van (strikt) beschermde soorten in gevaar komt, op 

welke wijze kan dit verzacht (mitigerende maatregelen) worden? 
4. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in 

gevaar komt, welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden? 
5. Hoe kunnen eventuele negatieve effecten hierop voorkomen dan wel verzacht 

worden? 
6. Indien negatieve effecten niet te voorkomen zijn, welk vervolgtraject dient dan 

doorlopen te worden? 
 
Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen: 
 
Stap 1. Bureaustudie 
Op basis van literatuuronderzoek en verspreidingsatlassen is nagegaan of er wettelijk 
beschermde planten- of diersoorten in het plangebied voorkomen. Hierbij is o.a. gebruik 
gemaakt van het natuurloket, ravon-site en waarneming.nl.  
 
Stap 2. Terreinbezoek 
Na het bureauonderzoek is eenmaal een terreinbezoek aan het plangebied en de 
omgeving gebracht. Hierbij is, op basis van de gegevens van de bureaustudie 
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beoordeeld voor welke soorten het plangebied daadwerkelijk een geschikte habitat 
biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen.  
 
Stap 3. Effectenonderzoek 
Op basis van de beschrijving van de voorgenomen maatregelen en de verzamelde 
gegevens van stap 1 en 2 zijn de (mogelijke) effecten (vernietiging, verstoring, 
versnippering) op de verwachte beschermde soorten beschreven. Voor de verwachte 
negatieve effecten op de beschermde soorten worden mitigerende maatregelen 
voorgesteld. 
 
Stap 4. Conclusies en advies met betrekking tot de ontheffingsaanvraag 
Op basis van stap 1 tot en met 3 zijn conclusies getrokken met betrekking tot eventuele 
overtredingen van verbodsbepalingen zoals genoemd in de Flora- en faunawet art. 75. In 
het rapport worden aanbevelingen gedaan voor te nemen vervolgstappen. 
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van de uitgevoerde natuurtoets. Hier 
komt de bureaustudie en het verkennende terreinbezoek aan de orde. Hoofdstuk 3 
beschrijft de voorgenomen werkzaamheden en de effecten. In hoofdstuk 4 staan 
tenslotte de conclusies en aanbevelingen van het voorliggende onderzoek. 
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2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Huidige gebiedskenmerken 

Deze natuurtoets richt zich op het plangebied in het kader van de uitbreiding van het  
bestaande 380 kV transformatorstation te Beverwijk. Dit gebied is gelegen naast de A9 
ter hoogte van het industrieterrein Beverwijk. 
 
Het plangebied bestaat uit een verruigd grasland met bramen en riet, door het terrein 
loopt een ondiepe sloot. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de A9, 
aan de westzijde door het reeds bestaande transformatorstation en het industrieterrein.  
 

2.2 Bureaustudie natuurwaarden 

Het plangebied ligt binnen het kilometerhok x: 106 y:498 
De resultaten van het Natuurloket zijn in tabel 1 samengevat. 
 
Tabel 1: Voorkomende soorten in kilometerhokken x:106/y:498. 

Soortgroepen Volledigheid* Beschermde soorten, 
Tabel 

HR Rode 
Lijst 

Actualiteit** 

  FF1 FF2&3 vogels    
Vaatplanten goed - - - - - 1975 - 1990 
Zoogdieren slecht 1 1 - 1 - 1997 - 2007 
Broedvogels niet - - - - - 1996 - 2007 
Watervogels redelijk - - - - - 96/97 - 06/07 
Reptielen niet - - - - - 1992 - 2007 
Amfibieën niet - - - - - 1992 - 2007 
Vissen niet - - - - - 1992 - 2007 
Dagvlinders niet - - - - - 1998 - 2008 
Libellen niet - - - - - 1993 - 2007 
Overige  
ongewervelden 

niet - - - - - 1993 - 2007 

* Hiermee wordt aangegeven of een volledig overzicht is te verwachten van de soorten van de betreffende 
soortgroep.  ** Per soortgroep is aangegeven uit welke periode de gegevens zijn opgenomen. 

 
Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat binnen het betreffende kilometerhok 
mogelijk één strikt beschermde soort voorkomt. Dit betreft mogelijk een vleermuis 
soort. Hierbij moet wel worden vermeld dat het plangebied zeer beperkt is onderzocht 
op het voorkomen van beschermde soorten. Aanvullend is literatuuronderzoek verricht. 
 
Aanvullende gegevens over het mogelijk voorkomen van soorten is verkregen uit 
verschillende verspreidingsatlassen. Het betreft hier gegevens van de soortgroepen 
broedvogels (SOVON, 2002), zoogdieren (Broekhuizen et al., 1992), libellen 
(Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002), dagvlinders (Bos et al., 2006), 
reptielen en amfibieën (www.RAVON.nl) en insecten (www.Naturalis.nl\EIS).  
 
Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 
terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het 
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plangebied of de omgeving kunnen voorkomen. De resultaten zijn opgenomen in tabel 2 
(zie § 2.4). 
 
Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok 
betekent niet dat deze soorten zich in de omgeving van het plangebied bevinden. Het 
plangebied omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een 
beperkt aantal verschillende biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is 
nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de 
voorkomende dan wel verwachte soorten in het plangebied. 
 
Het plangebied is niet gelegen in of nabij de EHS en heeft geen beschermde status in 
het kader van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de Natuurbeschermingswet 1998. 
  

2.3 Terreinbezoek 

Het plangebied is op 9 februari 2010 bezocht door een deskundig ecoloog van 
Oranjewoud. Hierbij is de begrenzing, zoals aangegeven in figuur 1, aangehouden.  
Het plangebied bestaat uit een verruigd grasland met bramen en riet en bevind zich op 
een industrieterrein tegen de A9 aan. Het terrein is ten oosten door sloten begrensd. Ten 
noordwesten bevindt zich het transformatorstation. Door het plangebied loopt een zeer 
ondiepe sloot. Verder bevindt zich in de noord hoek van het perceel een 
hoogspanningsmast. 
 
Verruigd grasland met bramen  
Het plangebied is een verruigd grasland bestaande uit twee delen, gelegen aan de 
westzijde van de A9. Het eerste deel van het terrein is circa 50 m breed en 240 m lang. 
Dit terrein grenst direct aan de bedrijven aan de weg het Gooiland. Over het terrein loopt 
vanaf het Gooiland de weg naar het transformatorstation.  
Het tweede deel is van het eerste deel gescheiden door een ondiepe sloot. Dit terrein is 
circa 90 meter breed en ook 240 m lang en eindigt in een punt. Door de aanwezigheid 
van de A9 is sprake van een hoog geluidsniveau in het totale gebied. 
Op beide terreinen is een ruig grasland met diverse hogere grassoorten en o.a. bramen, 
rode kornoelje, akkerdistel, hondsdraf, wilde peen, riet en harig wilgenroosje 
aangetroffen. Verspreid over het terrein staan enkele meidoorns. 
Het terrein is droog door de afwatering naar de lager gelegen omliggende sloten. Aan de 
rand langs de snelweg waren diverse wilgen en enkele iepen aanwezig. 
 

  
Foto 1 en 2: Terrein deel 2, tegen de snelweg aan. 
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 Foto 3: Terrein deel 1, tegen het industrieterrein aan. 
 
De graslandruigte is een geschikt broed- en foerageergebied voor algemene vogels. 
Tijdens het terreinbezoek zijn fazant, meeuw en zwarte kraai waargenomen.  
Bijzonder voor deze locatie was de waarneming van een opvliegende snip, de exacte 
soort was moeilijk vast te stellen, vermoedelijk gaat het gezien de locatie om een 
watersnip. Verwacht wordt dat het gebied geen vaste rust- en verblijfplaats vormt.  
Er zijn geen bomen met holten/gaten aangetroffen die dienst kunnen doen als vaste 
rust- en verblijfplaatsen voor holenbroeders.  
 
De graslandruigte is een geschikt biotoop voor algemeen voorkomende soorten 
spitsmuizen en muizen (zoals bosmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis, 
dwergspitsmuis), konijn, egel en mol.  
De graslandruigte is daarnaast geschikt als landbiotoop voor verschillende algemene 
amfibieënsoorten, zoals bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander.  
 
Gezien het gebrek aan bomen en het hoge geluidsniveau door de ligging langs de 
snelweg A9 en het industrieterrein worden foeragerende vleermuizen niet of slechts 
sporadisch verwacht in het plangebied. 
 
Sloot 
Het plangebied wordt doorsneden door een ondiepe sloot (zie foto 5 en 6). De sloot is 
tamelijk ondiep (0,1 - 0,3 meter), daarnaast is veel bladafval aanwezig.  
 

 

 

Foto 4 en 5: Sloot aan de westzijde van het plangebied. 
 
De sloot is niet tot slecht begroeid met water- en oeverplanten. De oevers bestaan 
voornamelijk uit gras en zijn aan de watergrens onbegroeid, mogelijk door opschoning.  
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De sloten langs de snelweg vallen buiten het plangebied, deze sloten zijn dieper met 
riet en gras aan de oevers. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden 
ook niet verwacht in deze voedselrijke omstandigheden.    
 

  
Foto 6 en 7: Sloten langs de snelweg 
 
Tijdens het terreinbezoek is de tussenliggende sloot onderzocht op de aanwezigheid 
van beschermde amfibieën en vissen. Echter doordat het terreinbezoek in de 
winterperiode heeft plaatsgevonden en de sloot erg ondiep is zijn geen vissen 
aangetroffen. Op basis van het aangetroffen biotoop en de bureaustudie worden geen 
beschermde vissoorten verwacht. In de sloot worden enkele algemeen voorkomende 
niet-beschermde vissoorten verwacht, zoals drie- en tiendoornige stekelbaarzen. 
 
De sloot is in de zomer een geschikt waterbiotoop voor algemeen voorkomende 
amfibieën, zoals de bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine 
watersalamander. Strikt beschermde amfibieën zijn niet aangetroffen en komen ook niet 
in de directe omgeving van het plangebied voor (o.a. RAVON).  
 

2.4 Waargenomen en te verwachten beschermde soorten 

Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de tijdens het terreinbezoek 
vastgelegde biotopen en soorten is een inschatting gemaakt van de beschermde 
soorten die in het plangebied te verwachten of daadwerkelijk zijn waargenomen tijdens 
het terreinbezoek. Deze soorten en het beschermingsregime zijn opgenomen in tabel 2. 
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Tabel 2: Beschermde soorten in het plangebied (bron: literatuur + terreinbezoek). 
Soort Beschermingsstatus 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en 

faunawet 
Habitatrichtlijn 
bijlage II/IV;  

Rode lijst 
(nov. 2004) 

Zoogdieren 

Huisspitsmuis Crocidura russula X1 - - 
Dwergspitsmuis Sorex minutus X1 - - 
Bosmuis Apodemus sylvaticus X1 - - 
Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus X1 - - 
Konijn Oryctolagus cuniculus X1 - - 
Mol Talpa europea X1 - - 
Egel Erinaceus europeus X1 - - 

Amfibieën 

Bruine kikker Rana temporaria X1 - - 
Bastaardkikker Rana klepton esculenta X1 - - 
Gewone pad Bufo bufo X1 - - 
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris X1 - - 

Verklaring afkortingen in kolommen: 
X =  soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet HR = Habitatrichtlijn 
beschermingsregime AMvB art.75   KW = Kwetsbaar    
1 = soort tabel 1     BE = Bedreigd 
2 = soort tabel 2     VZ = Vrij zeldzaam 
3 = soort tabel 3 

 
Uit de resultaten van de bureaustudie en het terreinbezoek blijkt dat in het plangebied 
beschermde soorten voor kunnen komen (zie tabel 2). Het gaat hier om soorten die 
algemeen voorkomen in Nederland.  
 
Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingbesluit bij artikel 75 Flora- en faunawet van 
kracht. Voor de algemene soorten van tabel 1, te weten: huisspitsmuis, dwergspitsmuis, 
aardmuis, veldmuis, egel, konijn, mol, bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en 
kleine watersalamander, geldt sindsdien een vrijstelling voor artikelen 8 t/m 12 van de 
Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld, mits de 
zorgplicht in acht wordt genomen. 
 
Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 t/m 3 van de Flora- en faunawet; alle vogels zijn in 
Nederland gelijk beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels 
worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen 
worden verstoord zijn verboden. De watersnip is een Rode lijstsoort, maar verwacht 
wordt dat dit een toevallige waarneming betreft.  
 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Hiervoor is geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond 
beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk 
jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van de 
'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). 
Indien de werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor 
vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit 
de Vogelrichtlijn. Dit zijn: 
• Bescherming van flora en fauna (b); 
• Veiligheid van het luchtverkeer (c);  
• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
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De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 
nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het 
broedseizoen beschermd. Voor deze soorten* is geen ontheffing nodig, indien 
werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om 
te voorkomen dat deze soorten zich vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het 
broedseizoen mag van deze soorten het nest worden verplaatst of verwijderd.  
 
* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van 
jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze 
soorten op deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust- en verblijfplaats van deze vogels 
niet jaarrond beschermd. Dit betreffen namelijk vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de 
plaats waar zij het jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan, maar die wel 
over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te 
vestigen. 
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3 Beschrijving ingreep en toekomstige situatie 

Ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande 380kV transformatorstation zijn drie 
transformatoren, hoogspanningsmasten, een schakeltuin, bedieningsgebouw en 
trafocellen gepland. Het aanwezige ruige grasland verdwijnt daardoor gedeeltelijk. De 
tussenliggende sloot zal geheel verdwijnen.  
 

3.1 Effecten op soorten 

Uit de bureaustudie en het terreinbezoek blijkt dat in het plangebied enkele 
beschermde soorten zijn te verwachten. Per aanwezige beschermde soortgroep worden 
hieronder de consequenties en mitigerende maatregelen aangegeven. 
 

3.2 Vogels  

De graslandruigte is een geschikte broedplaatslocatie voor algemene broedvogels. De 
graslandruigte verdwijnt gedeeltelijk tijdens de herinrichting, maar in de omgeving zijn 
voldoende uitwijkplaatsen voor de aangetroffen en te verwachten vogelsoorten.  
 
In het algemeen kan worden gesteld dat ingrepen in het plangebied tijdens het 
broedseizoen (15 maart – eind juli) sterke negatieve effecten hebben op de meeste 
vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen in de bomen en struiken en verstoring 
van de reproductie. Wettelijk gezien wordt daarom ook geen ontheffing verleend indien 
(broed)vogels worden verstoord. 
 

De effecten op (broed)vogels in het plangebied en de directe omgeving zullen beperkt 
zijn. Effecten zijn er alleen als de werkzaamheden plaatsvinden in het broedseizoen. 
Buiten het broedseizoen treedt wel enige verstoring op, dit resulteert alleen in het 
opvliegen van betreffende vogels. Indien de werkzaamheden in de periode september - 
maart aanvangen is sprake van een permanente verstoring, voordat vogels tot broeden 
komen. Door deze verstoring zullen broedvogels het plangebied mijden als 
broedplaatsen.  
 
Conform de zorgplicht (zie § 4.2) is het van belang om voor het broedseizoen, op de 
betreffende locaties, vegetatie te verwijderen. Hierdoor zijn er geen effecten op 
(broed)vogels tijdens het broedseizoen. 
 
De gunstige staat van instandhouding van de in het plangebied voorkomende of 
verwachte vogelsoorten zal niet worden aangetast wanneer werkzaamheden buiten het 
broedseizoen aanvangen.  
 

3.3 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Vleermuizen worden gezien het gebrek aan bomen en de ligging langs de snelweg en 
het industrieterrein niet of sporadisch foeragerend verwacht in het plangebied.  
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Effecten op vleermuizen worden niet verwacht, omdat geen vliegroutes worden 
doorsneden, geen foerageerplaatsen verdwijnen en geen verblijfplaatsen worden 
verwacht. 
 
Overige soorten 
De werkzaamheden kunnen met name schade veroorzaken aan algemene muizen en 
spitsmuizen. Deze schade is maar moeilijk te voorkomen, omdat deze soorten bij 
onraad hun hol in vluchten en zich bij gunstige omstandigheden nagenoeg het hele jaar 
voortplanten. Ze leven echter geen van allen in kolonies. Door deze solitaire 
levenswijze, het betrekkelijk kleine oppervlak aan biotoop en de hoge 
reproductiesnelheid zal de schade zeer beperkt zijn. De gunstige staat van 
instandhouding van de betreffende soorten komt niet in het gedrang. 
 
Effecten op kleine zoogdieren zoals muizen kunnen worden beperkt door gefaseerd te 
werk te gaan. Dit houdt in dat eerst de vegetatie wordt gekapt, gemaaid of verwijderd, 
alvorens in een later stadium met afgraven/verwijderen toplaag te beginnen. Het 
hierdoor eerst minder geschikt gemaakte leefgebied kan dan tijdig door de aanwezige 
zoogdieren worden verlaten. Ten aanzien van deze soorten geldt dat ze niet tijdens de 
winterslaap mogen worden verstoord door het verwijderen van vegetatie. Dat betekent 
dat de aanwezige vegetatie in de periode van eind september tot half november zou 
moeten worden verwijderd.  
 
Grotere zoogdieren, als de konijn en egel hebben grote leefgebieden en zullen tijdens 
de werkzaamheden het plangebied mijden. In de omgeving is voldoende geschikt leef- 
en rustgebied aanwezig voor deze soorten. Ook aanwezige mollen zullen het plangebied 
mijden na aanvang van de werkzaamheden. Effecten op populatieniveau van deze 
soorten worden niet verwacht. 
 
Om het onbedoeld doden van egels te voorkomen is het raadzaam om voor verwijderen 
van vegetatie het plangebied te controleren op eventueel aanwezige egels. Indien egels 
worden aangetroffen, kunnen ze worden verplaatst naar geschikt biotoop in de 
omgeving. 
 
De gunstige staat van instandhouding van de zoogdieren zal niet worden aangetast als 
gevolg van de voorgenomen ingreep.  
 

3.4 Amfibieën  

Schade aan amfibieën is het grootst als de graafwerkzaamheden in het 
voortplantingsseizoen plaatsvindt (maart tot en met juli). In deze periode zijn zowel de 
volwassen dieren als larven aanwezig in het water. Na de voortplanting verlaten 
sommige amfibieën het water om het landbiotoop op te zoeken en later om te 
overwinteren. Zij overwinteren in holletjes in de bodem, onder bladafval, takkenhopen 
of stenen.  
  
Bij de uitvoering van werkzaamheden aan de sloot (dempen) zullen op beperkte schaal 
overwinterings-, en voortplantingsplaatsen van amfibieën worden verstoord of 
vernietigd. Dit geldt met name voor soorten die in het water overwinteren, namelijk de 
bastaardkikker. De bastaardkikker is een algemeen voorkomende soort in Nederland. 
Indien de werkzaamheden buiten de voortplantingstijd en overwintering worden 
uitgevoerd is de schade beperkt. De ingreep heeft geen effecten op populatieniveau. 
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Bij uitvoering van de werkzaamheden in het najaar- of winterperiode zullen 
overwinteringsplaatsen (greppels en holletjes) van amfibieën worden verstoord en 
vernietigd. Dit geldt met name voor soorten die op het land overwinteren, namelijk de 
gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. De gewone pad, bruine kikker en 
kleine watersalamander zijn algemeen voorkomende soorten in Nederland. Indien de 
werkzaamheden buiten de voortplantingstijd en overwintering worden uitgevoerd is de 
schade beperkt. De ingreep heeft geen effecten op populatieniveau. 
 
De gunstige staat van instandhouding van algemene amfibieënsoorten zal niet worden 
aangetast als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. 
 

3.5 Vissen 

Er zijn geen effecten te verwachten op beschermde vissen, omdat ze niet zijn 
aangetroffen tijdens het terreinbezoek en op basis van de aangetroffen biotopen ook 
niet worden verwacht in het plangebied. 
 

3.6 Planten 

Er zijn geen effecten te verwachten op beschermde planten, omdat ze niet zijn 
aangetroffen tijdens het terreinbezoek en de aangetroffen biotopen niet geschikt zijn. 
 

3.7 Overig beschermde soorten 

Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals dagvlinders, 
libellen en andere ongewervelden in het plangebied, omdat ze niet zijn aangetroffen 
tijdens het terreinbezoek en de aangetroffen biotopen niet of nauwelijks geschikt zijn. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 

Kort samengevat is het resultaat van de natuurtoets dat zich in het plangebied geen 
strikt beschermde dier- of plantensoorten bevinden die de voorgenomen uitbreiding van 
het bestaande 380kV transformatorstation wezenlijk kunnen beïnvloeden. Vanuit de 
Flora- en faunawet zijn er geen belemmeringen voor deze ingreep. 
 
Sinds de inwerkingtreding van het Vrijstellingsbesluit geldt voor de groep van algemene 
soorten een vrijstelling van de ontheffingsplicht. De aangetroffen en verwachte soorten 
in het plangebied die effecten ondervinden van de voorgenomen ingreep vallen onder 
deze groep van algemene soorten. Er hoeft dan ook geen ontheffing in het kader van de 
Flora- en faunawet te worden aangevraagd voor uitvoering van de werkzaamheden. 
 

4.2 Zorgplicht 

Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de 
ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en 
faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt 
om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare 
perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen.  
 
Werken buiten kwetsbare periode 
De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet allen gelijk. Als 
‘veilige’ periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus 
tot half november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als 
zoogdieren en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien voorbereidende 
werkzaamheden, bijvoorbeeld bouwrijp maken, in die periode worden uitgevoerd, kan 
daarna gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voorjaar probleemloos 
worden gewerkt. 
 
Werken in kwetsbare periode 
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen 
die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie 
gedurende het  groeiseizoen worden verwijderd, zodat er geen vogels gaan broeden en 
het tegen de winter ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren die in winterslaap gaan.  
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden 
waargenomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen 
zo veel mogelijk te voorkomen. 

4.3 Tot slot 

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, 
literatuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. 



 
 
 
 

 projectnr. 217046 Natuurtoets 380kV Transformatorstation  
 februari 2010 Tennet TSO B.V. 
  Beverwijk 

 blad 19 van 25 Team Water en Klimaat 
  

 

 
Een dergelijk onderzoek kan niet geheel uitsluiten, dat tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden, (strikt) beschermde soorten worden aangetroffen. Gezien het gebruik 
en de kennis van aanwezige natuurwaarden in het plangebied worden de risico's op 
verstoring van beschermde soorten als minimaal ingeschat. Eventueel aangetroffen 
soorten dienen verplaatst te worden naar geschikt leefgebied in de omgeving. 
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze rapportage kunt u contact opnemen 
met onze ecologisch adviseurs Wineke Straatsma (06-20879350) of Michel Braad (06-
20606920) van ons bureau. 
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Bijlage 1: Wettelijk Kader 
 
Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door 
betreffende onderdelen van de wetgeving. 
 

De Nederlandse natuurwetgeving 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en 
soortbescherming. De gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de 
Natuurbeschermingsweg 1998 en omvat de Natura 2000-gebieden. In de Natura 2000-
gebieden zijn de beschermde natuurmonumenten alsmede de gebieden met de status 
Vogel- en/of de Habitatrichtlijn-gebied (voorheen Speciale Beschermings-Zones (SBZ's) 
opgenomen.   
Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming 
van de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is 
gebiedspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook 
handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in 
het beschermde gebied.  
 
De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de 
bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden 
welke zijn vermeld in bijlage IV. Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de 
beschermde gebieden. De soortbescherming kent geen externe werking. Projecten 
worden getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van 
het projectgebied. 
Conform deze wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te 
zijn van mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. 
Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele 
strijdigheid met de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet (zie paragraaf 2.2 van 
het voorgaande rapport). 
 

Flora- en faunawet 
Onder de werking van de Flora- en faunawet vallen circa 1.000 dier- en plantensoorten. 
Alle inheemse zoogdieren (m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, 
amfibieën en reptielen zijn beschermd. Tevens hebben een aantal soorten planten, 
vissen, insecten en ongewervelden een beschermde status. Voor de in het wild 
voorkomende planten en dieren geldt de algemene zorgplicht (art. 2). 
Volgens de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden 
verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste 
rust- of verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord.  
Beschermde planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden 
verwijderd of vernield. De verbodsbepalingen van de wet staan genoemd in onderstaand 
kader. 
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Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten: 
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, 

ontwortelen of om een andere manier van de groeiplaats verwijderen 
van planten 

Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van 
planten 

 
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren: 
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het 

oog op bovenstaande doelen opsporen van dieren. 
Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van dieren 
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren. 

Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van 
dieren 

 
De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan 
speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. 
 
In artikel 75 van de Flora- en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden 
weergegeven. Op 23 februari 2005 is de Algemene Maatregel van Bestuur m.b.t. artikel 
75 van de Flora- en faunwet1 in werking getreden. Middels deze AMvB wordt onder 
bepaalde voorwaarden een algemene vrijstelling geregeld van de ontheffingsplicht van 
de Flora- en faunawet.  Deze vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, 
bestendig gebruik en bestendig beheer en onderhoud en voor bepaalde (algemeen 
voorkomende) soorten.  Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af 
het de dier- of plantensoorten die voorkomen in het plangebied. In de AMvB worden 
hiertoe verschillende beschermingsregimes onderscheiden. 
 
• Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime AMvB:  
Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de 
ontheffingsplicht. Voor deze soorten is derhalve geen ontheffing nodig. Wel geldt ten 
aanzien van deze soorten de zorgplicht, die eveneens  van de Flora- en faunawet uitgaat. 
Soorten die vallen onder de vrijstelling betreft onder andere algemene zoogdiersoorten, 
zoals algemene muizen- en spitsmuizen, de Egel, Konijn en Mol, Ree en Vos; , algemene 
amfibieënsoorten, waaronder de Bruine kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander 
en plantensoorten als Grasklokje en Gewone dotterbloem. 
 
• Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime AMvB: 
Voor soorten van tabel 2 van de AMvB is bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 
mogelijk van de ontheffingsplicht, indien gewerkt wordt volgens een door het Ministerie 
van LNV goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode, dan dient ontheffing 
aangevraagd te worden, welke wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan 
de gunstige staat van instandhouding van de soort’(lichte toets). Daarnaast geldt ook 
voor soorten van tabel 2 de algemene zorgplicht. 
 

                                                                 
1. Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met 

wijzigingen van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 
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• Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1 
van de AMvB – zwaarste beschermingsregime AMvB. 

Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke 
ontwikkelingen geen vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een 
gedragscode. Voor deze soorten dient een ontheffing aangevraagd te worden, welke aan 
vier criteria wordt getoetst (zware toets): de functionaliteit van de voortplantings- en/of 
vaste rust- en verblijfplaats wordt niet aangetast, er is sprake van een in of bij wet 
genoemd belang, er is geen alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort’.  Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 3 de 
algemene zorgplicht. 
 
Voor Bijlage 1 soorten uit Tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van alle 
belangen genoemd in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. In de 
praktijk komen bij Bijlage 1- soorten onderstaande vier belangen het meeste voor bij 
een ontheffing voor een ruimtelijke ingreep: 
1. Bescherming van flora en fauna (b); 
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e); 
4. Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimte inrichting of ontwikkeling 

(j) 
 
Voor Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn uit Tabel 3 geldt voor een ruimtelijke 
ingreep alleen ontheffing wordt verleend op grond van een belang uit de Habitatrichtlijn: 
1. Bescherming flora en fauna (b) 
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e); 
 
• Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 t/m 3; alle vogels zijn in Nederland gelijk 
beschermd. T.a.v. vogels geldt, dat werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij 
vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of 
verblijfplaatsen worden verstoord verboden zijn.  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode dan dient formeel een 
ontheffing te worden aangevraagd. Voor broedvogels wordt echter geen ontheffing 
verleend waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat broedvogels niet verstoord mogen 
worden tijdens het kwetsbare broedseizoen; dit mede in het kader van de algemene 
zorgplicht die ook voor vogels geldt.  
 
Bescherming van vogelnesten 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Hiervoor is geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond 
beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keer elk 
jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van de 
'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). 
Indien de werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor 
vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit 
de Vogelrichtlijn. Dit zijn: 
• Bescherming van flora en fauna (b); 
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• Veiligheid van het luchtverkeer (c);  
• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
 
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 
nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het 
broedseizoen beschermd. Voor deze soorten* is geen ontheffing nodig, indien 
werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om 
te voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats gaan vestigen tijdens het 
broedseizoen. Buiten het broedseizoen mag van deze soorten het nest worden 
verplaatst of verwijderd.  
 
* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van 
jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze 
soorten op deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust- en verblijfplaats van deze vogels 
niet jaarrond beschermd. Dit betreffen namelijk vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de 
plaats waar zij het jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan, maar die wel 
over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te 
vestigen. 

 
 
 
 
 



Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/32  
Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek 
t.b.v. 380 kV-station te Beverwijk 
 
projectnr.  217046 
revisie 00  
mei 2010 

Auteurs 
L.J. van der Haar 
H. Bouter 

Opdrachtgever 
TenneT TSO B.V. 
Postbus 718 
6800 AS Arnhem 
 
 

 

datum vrijgave  beschrijving revisie 00  goedkeuring  vrijgave 

03-05-2010  definitief  H. Bouter  I. Vossen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Titel:  Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/32.  
 Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek t.b.v. 380 kV-station te Beverwijk 
 
  
Auteurs: L. J. van der Haar, H. Bouter 
 
ISSN: 1570-6273 
 
© Oranjewoud B.V. 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

 
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Ingenieursbureau Oranjewoud bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt, door een 
derde of voor enig ander werk of doel dan waarvoor het is vervaardigd. 

 
Disclaimer 
Archeologisch vooronderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren 
d.m.v. boringen, proefsleuven en/of veldkartering. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud bv de grootste 
zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van het archeologisch onderzoek, is het juist deze steekproefsgewijze 
benadering die het onmogelijk maakt garanties  ten aanzien van de situatie af te geven op basis van de 
resultaten van een archeologisch vooronderzoek. 
 
Oranjewoud aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit 
beslissingen genomen op basis van de resultaten van archeologisch (voor)onderzoek. 

 
 



 
 
 

 projectnr. 217046 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/32 
mei 2010, revisie 00  BO + IVO 380 kV-station Beverwijk 

 
   

 

 

 

 

Inhoud Blz. 
 
Administratieve gegevens 4 
   
Samenvatting          5 

1 Inleiding 7 

2 Bureauonderzoek 9 
2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 9 
2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 9 
2.1.2 Landschappelijke situatie 9 
2.1.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen 13 
2.1.4 Huidig en toekomstig gebruik 15 
2.2 Bekende archeologische waarden 16 
2.3 Archeologische verwachting 17 
2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten 17 
2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 18 
2.4 Advies voor vervolgonderzoek 20 

3 Veldonderzoek 21 
3.1 Doel- en vraagstelling 21 
3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 21 
3.3 Resultaten 22 
3.3.1 Bodemopbouw 22 
3.3.2 Archeologie 23 

4 Conclusies en advies 25 
4.1 Conclusies 25 
4.2 Waardering en selectieadvies 26 

Literatuur en geraadpleegde bronnen 27 
 
 Bijlagen 
 
1 Archeologische perioden 
2 AMZ-cyclus 
3a ARCHIS: terreinen met archeologisch status 
3b ARCHIS: archeologische waarnemingen 
4 Boorprofielen 
 
 
 Kaarten 
217046-ARCHIS IKAW, AMK-terreinen en waarnemingen uit ARCHIS II 
217046-S1 Situatiekaart met locatie boringen 

arch2.2 Vakgroep Archeologie  blad 3 van 27 



 
 
 

 projectnr. 217046 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/32 
mei 2010, revisie 00  BO + IVO 380 kV-station Beverwijk 

 
   

 
 

 

arch2.2 Vakgroep Archeologie  blad 4 van 27 

 

Administratieve gegevens 
 
 OW Projectnummer 217046 
 OM-nummer 39622 
 Provincie Noord-Holland 
 Gemeente Beverwijk 
 Plaats Beverwijk 
 Toponiem Wijkermeerpolder 
 
 Kaartblad 25 A 
 Coördinaten 106962/498766 107094/498673     
  106914/498410 106772/498548     
 Kadaster  
 
 Opdrachtgever TenneT TSO B.V.  
 Uitvoerder Ingenieursbureau Oranjewoud 
 Datum uitvoering februari/maart 2010 
 Projectteam H. Bouter (KNA Prospector) 
  L.J. van der Haar (projectarcheoloog) 
   

 Bevoegd gezag gemeente Beverwijk 
 
 Beheer documentatie Oranjewoud Almere 
 Vondstdepot t.z.t. PDB 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1  Locatie plangebied (rood gearceerd) 
(Topografische Kaart 1:25.000 (hier verkleind weergegeven), © Topografische Dienst 
Kadaster, Emmen) 

 
  



 
 
 

 projectnr. 217046 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/32 
mei 2010, revisie 00  BO + IVO 380 kV-station Beverwijk 

 
   

 

 

 

 

Samenvatting 
 
TenneT TSO is voornemens om het bestaande 380 kV transformatorstation uit te breiden. 
Als plangebied geldt het stuk braakliggend terrein tussen de A9 (in het oosten) en de 
bedrijven langs het Gooiland. Bij de werkzaamheden die gepaard gaan met de 
uitbreiding, worden eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten bedreigd. 
Hiertoe is het noodzakelijk om een archeologisch vooronderzoek uit te voeren om in kaart 
te brengen wat binnen het plangebied kan worden aangetroffen. 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. heeft dit archeologisch vooronderzoek verzorgd in de 
vorm van een bureauonderzoek, gevolgd door een inventariserend veldonderzoek (IVO) 
door middel van verkennende boringen. Op basis van het bureauonderzoek bleek dat het 
plangebied deel uitmaakt van het getijdengebied achter de kustbarrière, waardoor hoger 
gelegen getij-inversieruggen ontstaan zouden kunnen zijn. De hoger gelegen 
gebiedsdelen hebben in het verleden altijd een aantrekkelijke plaats voor vestiging 
gevormd. De gemeentelijke beleidskaart voor archeologie gaf aan dat het plangebied zich 
binnen een archeologisch relevante zone bevond. 
 
Op basis van het veldonderzoek (11 verkennende boringen) konden deze getij-
inversieruggen echter niet worden aangetoond. De bodemopbouw binnen het plangebied 
bleek uniform en bestond uit een A-C-profiel. In geen van de boringen zijn archeologische 
indicatoren aangetroffen. Op basis van deze bevindingen wordt geadviseerd het 
plangebied vrij te geven voor wat betreft archeologie.  
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1 Inleiding 

Beheerder Tennet TSO is voornemens het bestaande 380 kV transformatorstation in 
Beverwijk uit te breiden. Het plangebied is circa 3,0 ha groot (op basis van informatie van 
de opdrachtgever) en bevindt zich tussen de snelweg A9 en de straat Gooiland, aan de 
rand van het industrieterrein Beverwijk (zie afbeelding 2). 
 

 
Afbeelding 2. Het plangebied globaal weergegeven (rood gearceerd) op een recente satellietfoto. 
(Bron: www.maps.google.nl) 

 
Bij de graafwerkzaamheden die met de uitbreidingsplannen gepaard gaan worden 
eventueel aanwezige archeologische resten in de bodem bedreigd. Derhalve is 
conform gemeentelijk beleid een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Een 
archeologisch vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO). Het doel van het uitvoeren van een bureauonderzoek is het 
opstellen van een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel voor het 
plangebied.  
 
Met een inventariserend veldonderzoek (IVO) kan vervolgens het in het bureauonderzoek 
opgestelde verwachtingsmodel worden getoetst en eventueel aangevuld. Na uitvoering 
van een IVO moet duidelijk zijn of, en zo ja, welke archeologische waarden binnen het 
plangebied aanwezig zijn en of deze behoudenswaardig zijn.  
 
De voor onderhavig onderzoek opgestelde offerte dient als PvA voor het veldonderzoek; 
deze offerte is opgesteld door A. Spoelstra (d.d. 4 februari 2009) en goedgekeurd door 
A.M. Bakker, senior KNA-archeoloog. Zowel het bureauonderzoek als het veldonderzoek is 
uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. 
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2 Bureauonderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van 
een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Voor het opstellen 
van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van geregistreerde archeologische 
waarnemingen, historische kaarten, informatie over de landschappelijke situatie en 
bodemkundige gegevens. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke 
aanwezigheid, het karakter, de omvang, de datering en de (eventuele mate van) 
verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het plangebied bevindt zich aan de oostkant van de bebouwde kom van Beverwijk, in het 
bedrijventerrein De Pijp. Dit gebied maakt deel uit van de Wijkermeerpolder, drooggelegd 
in de 19e eeuw. Het huidige bedrijventerrein dateert uit de laatste twee decennia van de 
vorige eeuw. Het plangebied is circa 3,0 ha groot (op basis van informatie van de 
opdrachtgever) en bevindt zich tussen de snelweg A9 en de straat Gooiland, aan de rand 
van het industrieterrein Beverwijk (zie afbeelding 2). 

2.1.2 Landschappelijke situatie 

Het landschap langs de kust van Noord-Holland kent een dynamische 
wordingsgeschiedenis. Het ontstaan van dit kustgebied gaat terug tot het begin van het 
Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) en hangt nauw samen met de relatieve zeespiegelstijging 
die vanaf dat moment van start gaat. De kustlijn verschuift met het stijgende water steeds 
verder naar het oosten en bevindt zich bij aanvang van het Subboreaal (circa 3850 voor 
Chr.) zelfs ten oosten van de huidige kust, waarna – mede door een minder snelle stijging 
van de zeespiegel – sprake is van kustuitbreiding naar het westen.  
 
De basis van deze kustbarrière wordt gevormd door een serie evenwijdig aan de kustlijn 
gelegen strandwallen: onder mariene omstandigheden gevormde, langgerekte 
zandruggen. Deze strandwallen zijn niet gelijktijdig ontstaan, maar opeenvolgend 
gedurende de periode van circa 4000 tot 500 voor Chr.; de jongere meer westwaarts dan 
de oudere. Op de toppen van de strandwallen is op den duur ook duinvorming 
opgetreden, waarbij de zogenaamde Oude Duinen werden gevormd. Waar strandwallen 
worden gerekend tot mariene sedimenten (door de zee aangevoerd en afgezet), zijn 
duinen onder eolische omstandigheden gevormd (door de wind aangevoerd en afgezet). 
Overigens worden ook de strandwallen vaak tot de Oude Duinen gerekend. Tussen de 
strandwallen lagen zogenaamde strandvlaktes, waar op veel plaatsen veenvorming heeft 
kunnen optreden. 
 
Met het ontstaan van de door strandwallen gevormde kustbarrière neemt de invloed van 
de zee op het achterliggende gebied af. Zo kon zich hier een enorme zoetwaterlagune 
vormen waar veenvorming (Hollandveen) optrad. Circa 2750 voor Chr. was een uitgestrekt 
veengebied ontstaan.  De kustbarrière sloot de zee overigens niet geheel buiten; deze kon 
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nog regelmatig tot ver in het achterland doordringen door enkele zeegaten. Hierbij 
werden mariene sedimenten (zand en klei) op het land afgezet. In de periode tot circa 
3000 v. Chr. maakte het plangebied deel uit van een getijdengebied met zandwadden, 
kwelders en slikken. 
 
 

 
Afbeelding 3. Ligging van de strandwallen en zeegaten (estuaria) en de ligging van het plangebied 
(rode stip).  (Bron: Berendsen 2004, naar Zagwijn 1986) 
 
Rond 1500 voor Chr. neemt de invloed van de zee sterk toe, ook in de omgeving van het 
plangebied. De zee dringt via grote getijgeulen het veengebied binnen. Vanuit het Oer-IJ 
wordt plaatselijk zand en zandige klei afgezet (Oer-IJ afzettingen). Rond het begin van de 
jaartelling wordt het Oer-IJ door uitbouwende strandwallen afgesloten.   
 
Tussen circa 1000 en 1200 na Chr. begint een nieuwe periode van duinvorming. De 
duinen die vanaf deze fase zijn ontstaan worden aangeduid als 'Jonge Duinen'. Het zand 
waaruit deze duinen zijn gevormd is voornamelijk afkomstig van de stranden en van het 
onderzeese gebied vlak voor de kust. De vorming van de Jonge Duinen gaat gepaard met 
een verschuiving van de kustlijn landinwaarts. Als gevolg van zee-inbraken wordt 
materiaal afgezet achter de strandwallen; in de omgeving van het plangebied wordt 
vanuit de voormalige IJ-boezem (overgaand in het Wijkermeer) een dunne laag (matig) 
zware klei afgezet (IJ-afzettingen).  
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Afbeelding 4. Uitsnede uit de geomorfologische met daarop globaal het plangebied weergegeven 
(rood gearceerd). (Bron: ARCHIS) 
 

Bodem 
De bodem binnen het plangebied bestaat uit kalkrijke klei: poldervaaggronden 
(vormeenheid Mn82A, zie ook afbeelding 5). Binnen het plangebied is sprake van 
grondwatertrap IV, wat inhoudt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand meer dan 0,4 
m -mv is en de gemiddeld laagste grondwaterstand 0,8 - 1,2 m -mv. 
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Afbeelding 5. Uitsnede uit de bodemkaart met daarop globaal de ligging van het plangebied (rood 
gearceerd). (Bron: ARCHIS) 

 
Actueel Hoogtebestand Nederland 
Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de ligging van het 
plangebied ten oosten van de strandwal goed te zien: het transformatorstation bevindt 
zich ten oosten van de uitlopers ervan, in de polder (zie ook afbeelding 6). De hoogte van 
het plangebied is circa 1,4 m -NAP. 
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Afbeelding 6. Uitsnede uit het kaartbeeld van het AHN. Het plangebied bevindt zich aan de oostzijde 
van de strandwallen, op een hoogte van circa 1,4 m -NAP. (Bron: AHN) 

 

2.1.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Wijkermeer 
Het IJ en het Wijkermeer waren belangrijke, natuurlijke verbindingen tussen de Zuiderzee 
en het duingebied, derhalve speelde de getijdenwerking ter plaatse een rol. Op de oevers 
van het Wijkermeer werden kleideeltjes afgezet die met de getijstromen werden 
meegevoerd, en als gevolg hiervan verlandde het Wijkermeer. Het plangebied ligt in het 
noordelijke gedeelte van het inmiddels drooggelegde Wijkermeer. 
 
De historische stadskern van Beverwijk is ontstaan op de grens van de strandwalgronden 
en het Wijkermeer. Het noordelijke deel van het Wijkermeer, de Wijkerbroekpolder, werd 
al aan het eind van de 12e eeuw bedijkt met de Sint Aagtendijk. Mede door de 
aanwezigheid van de strandwallen en het Oer-IJ kent dit gebied een lange 
bewoningsgeschiedenis. Het Oer-IJ was het zeegat waarvan de monding rond 2500 v. Chr. 
bij Beverwijk lag. Na deze periode breidden de strandwallen zich uit en verplaatste het 
zeegat zich in noordelijke richting: rond 1000 v. Chr. lag het zeegat bij Castricum. 
 
Vanaf de Middeleeuwen werden op het strand langs de kust schelpen gewonnen, welke 
langs Schulpwegen getransporteerd werden. De aanvoer van schelpen verliep vanaf Wijk 
aan Zee via het Wijkermeer naar Friesland, waar graaf Willem IV de kalk wilde gebruiken 
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voor het bouwen van kastelen. De kalk werd in Beverwijk, op de oever van het Wijkermeer 
gebrand: hier waren verschillende kalkovens gevestigd.1 
 
In de 17e en 18e eeuw kwamen in Nederland veel buitenplaatsen tot ontwikkeling. Rond 
Beverwijk werden dergelijke buitenplaatsen in het gebied van het Wijkermeer aangelegd.  
 

 
Afbeelding 7. Op een uitsnede uit het 'Toonneel des Aerdrycks, ofte Nieuwe Atlas' uit 1657 (Joan 
Blaeu) is het Wijkermeer ten oosten van Beverwijk te zien (Wyck Meer). De afbeelding is in de 
westrichting afgebeeld. (Bron: Regionaal Archief Leiden) 
 

 
Afbeelding 8. Een uitsnede uit de topografisch militaire kaart van 1850-1864 (links) en van 1877 
(rechts). Het Wijkermeer is op het eerste kaartbeeld nog niet drooggelegd; in 1877 is dit wel 
gebeurd. (Bron: www.watwaswaaar.nl)  
 

Met het dichtslibben van het Wijkermeer kwam het Meerplein, de toenmalige haven, 
steeds verder van de oever van het meer te liggen. Om de haven wel bereikbaar te houden 

                                                                 
1 Visser-Poldervaart, 2008 
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voor schepen werd De Pijp gegraven als toegangskanaal naar de haven. In de 19e eeuw, 
met de drooglegging van het Wijkermeer, is De Pijp aangesloten op het Noordzeekanaal. 
 
 

2.1.4 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied bestaat uit verruigd grasland; door het terrein loopt een ondiepe sloot. 
Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de A9, aan de westzijde door het 
reeds bestaande transformatorstation en het industrieterrein. Momenteel is het 
plangebied onbebouwd. Door het plangebied lopen diverse kabels en leidingen. 
 
Consequenties toekomstig gebruik 
Het bestaande transformatorstation zal langs de A9 worden uitgebreid. De 
werkzaamheden die met deze plannen samenhangen, kunnen eventueel in de bodem 
aanwezige archeologische resten verstoren/vernietigen.  
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2.2 Bekende archeologische waarden 

Archeologische onderzoeken 
In de omgeving van het plangebied hebben verschillende archeologische onderzoeken 
plaatsgevonden, onder meer in de vorm van een bureauonderzoek, verkennend en 
karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. Wanneer archeologische resten 
werden aangetroffen, ging dit in alle gevallen om resten van de dijk. 
 
AMK-terreinen en waarnemingen 
Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen of AMK-terreinen geregistreerd; wel zijn 
in de nabije omgeving van het plangebied meerdere archeologische vindplaatsen en AMK-
terreinen bekend (zie tabel 1 en tabel 2). Voor een visualisatie hiervan wordt verwezen 
naar bijlage 217046-ARCHIS. De datering van de terreinen en waarnemingen variëren van 
de Romeinse Tijd tot en met de Nieuwe Tijd.  
 
AMK-nr Complextype Begin periode Eind periode 

1886 Kerk; 
hoge archeologische waarde 

Middeleeuwen Vroeg: 
450 - 1050 n. Chr. 

Middeleeuwen Laat: 
1050 - 1500 n. Chr. 

13932 Dijk; 
archeologische waarde 

Nieuwe Tijd B: 
1650 - 1850 n. Chr. 

Nieuwe Tijd: 
1500 - 1950 n. Chr. 

13934 Dijk; 
archeologische waarde 

Middeleeuwen Laat A: 
1050 - 1250 n. Chr. 

Nieuwe Tijd: 
1500 - 1950 n. Chr. 

14679 Dijk; 
archeologische waarde 

Middeleeuwen Laat B: 
1250 - 1500 n. Chr. 

Nieuwe Tijd: 
1500 -1950 n. Chr. 

14996 Nederzetting; 
zeer hoge waarde 

IJzertijd Laat: 
250 - 12 v. Chr. 

Romeinse Tijd: 
12 v. Chr. 450 n. Chr. 

Tabel 1. AMK-terreinen in een straal van 1500 meter rondom het plangebied. (Bron: ARCHIS) 
 
Waarnemingsnummer Object/complextype Begin periode Eind periode 

22675 Nederzetting IJzertijd Laat: 
250 - 12 v. Chr. 

Romeinse Tijd: 
12 v. Chr. - 450 n. Chr. 

43057 Nederzetting IJzertijd Laat: 
250 - 12 v. Chr. 

Romeinse Tijd: 
12 v. Chr. - 450 n. Chr. 

45139 Onbekend IJzertijd Laat: 
250 - 12 v. Chr. 

Middeleeuwen Laat: 
1050 - 1500 n. Chr. 

55820 Dijk Middeleeuwen Laat: 
1050 - 1500 n. Chr. 

Nieuwe Tijd C: 
1850 - heden 

Tabel 2. Archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied (geregistreerd in een 
straal van 1000 meter). (Bron: ARCHIS) 
 

arch2.2 Vakgroep Archeologie  blad 16 van 27 



 
 
 

 projectnr. 217046 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/32 
mei 2010, revisie 00  BO + IVO 380 kV-station Beverwijk 

 
   

 

 

 

 

2.3 Archeologische verwachting 

2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten 

IKAW 
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane 
archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans 
is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de 
naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe 
indicatie.  
Voor het plangebied geldt volgens de IKAW een lage trefkans, hetgeen deels samenhangt  
met de lage ligging zoals van het kaartbeeld van het AHN kan worden afgelezen. 
 

 
Afbeelding 7. Het kaartbeeld van het AHN naast het kaartbeeld van de IKAW. De laatste is deels 
gebaseerd op het AHN. (Bron: AHN en ARCHIS) 

 
Provinciale verwachtingskaart 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland is voor het 
plangebied geen specifieke waarde vastgesteld. 
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
Volgens de Beleidsnota Cultuurhistorie van de gemeente Beverwijk ligt het plangebied in 
een archeologisch relevante zone, echter zonder een hoge verwachtingswaarde (zie 
afbeelding 8). Het betreft een zone waarin voornamelijk vindplaatsen uit de periode vanaf 
de Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd kunnen worden aangetroffen, maar waarvan de 
mogelijke ligging onbekend is. Het bijbehorend gemeentelijk beleid is dat de 
aanwezigheid van archeologische waarden dient te worden geïnventariseerd indien het te 
verstoren gebied een oppervlakte kent van meer dan 2500 m². Het te verstoren oppervlak 
in het kader van de huidige planvorming is circa 3 hectare (30 000 m²). 
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Afbeelding 8. Het plangebied op een uitsnede uit het kaartbeeld van de Beleidsnota Cultuurhistorie 
van de gemeente Beverwijk. (Bron: gemeente Beverwijk) 
 

2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

(zie KNA-specificatie LS05) 
 
datering 
Vermoedelijk is de strandwal ten westen van het plangebied pas bewoonbaar geworden 
vanaf het Midden of de Late Bronstijd. In dit gebied kunnen daarom archeologische 
waarden worden aangetroffen vanaf de Midden-Bronstijd. Afgaande op de bekende 
waarnemingen en AMK-terreinen in de omgeving worden voornamelijk vindplaatsen vanaf 
de Romeinse Tijd verwacht. Bewoningssporen zullen echter slechts worden aangetroffen 
vanaf de drooglegging van het Wijkermeer, of bij aanwezigheid van een getij-inversierug. 
 
complextype 
De complextypen zoals hieronder beschreven hangen samen met de aanwezigheid van 
een eventuele getij-inversierug. In het geval van aanwezigheid van een dergelijke 
inversierug, kan sprake zijn van de volgende complextypen. Uit de Bronstijd tot en met de 
Romeinse tijd kunnen resten van huizen/nederzettingen worden aangetroffen (paalgaten, 
haardplaatsen, greppels, funderingen), alsmede schuren, spiekers en opstallen. 
Daarnaast kunnen ook menselijke begravingen/crematies worden aangetroffen. Uit de 
Middeleeuwen kunnen in het plangebied nederzettingen en resten van agrarische 
activiteit worden aangetroffen (bijvoorbeeld percelerings- en afwateringsgreppels). De 
complexen kunnen bestaan uit een enkel woonerf of uit een cluster van meerdere erven. 
Ook landinrichtingselementen zoals greppels en sloten maken onderdeel uit van deze 
vindplaatsen.  
Bij afwezigheid van inversieruggen binnen het plangebied, kunnen in principe slechts 
bewoningssporen vanaf de 19e eeuw worden aangetroffen, in samenhang met de 
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drooglegging van het Wijkermeer. Wel kunnen scheepswrakken vanaf de Middeleeuwen 
worden aangetroffen.  
 
omvang 
Voor vindplaatsen gerelateerd aan een nederzetting geldt dat rekening moet worden 
gehouden met terreinen van 500 m² tot 2000 m². Losse vondsten kunnen ook worden 
aangetroffen; de omvang is variabel. 
 
diepteligging 
De diepteligging van eventueel vondstmateriaal is afhankelijk van de lokale stratigrafie. 
 
locatie 
Eventuele archeologische resten kunnen zich in het gehele plangebied bevinden, met 
name ter plekke van een eventueel aanwezige getij-inversierug . 
 
uiterlijke kenmerken 
Bronstijd tot en met Late Middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een sedentair, 
agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), 
greppels, waterputten met houten beschoeiingen, afvalkuilen. Ook: rituele deposities van 
waardevolle objecten, zoals (ceremoniële) wapens en werktuigen.  
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd: nederzettings- en ontginningssporen, eventueel 
scheepswrakken. 
 
mogelijke verstoringen 
Erosie door getijdegeulen en verstoring door agrarische activiteiten. 
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2.4 Advies voor vervolgonderzoek 

Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke beleidskaart in een archeologisch relevante 
zone, waarin voornamelijk vindplaatsen uit de periode vanaf de Middeleeuwen tot de 
Nieuwe Tijd kunnen worden aangetroffen. De mogelijke ligging hiervan is echter 
onbekend. Het bijbehorend gemeentelijk beleid is dat de aanwezigheid van 
archeologische waarden dient te worden geïnventariseerd indien het te verstoren gebied 
een oppervlakte kent van meer dan 2500 m². Dit is voor onderhavig plangebied het geval. 
Op basis daarvan wordt geadviseerd om een booronderzoek uit te voeren om te bepalen 
wat de bodemopbouw (o.a. aanwezigheid van afgedekte inversieruggen) en 
bodemkwaliteit (intactheid van het bodemprofiel) teneinde archeologisch relevante zones 
te onderscheiden van minder relevante zones. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Het doel van een inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting die op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld. Tijdens het 
veldonderzoek wordt voorts de bodemgesteldheid binnen het plangebied bepaald. Door 
middel van het booronderzoek kan mogelijk ook worden vastgesteld of archeologische 
relevante zones aanwezig zijn. De offerte die voor het onderhavige onderzoek is 
opgesteld heeft dienstgedaan als Plan van Aanpak voor het veldonderzoek. Het 
veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen (zie paragraaf 4.1): 
 
1. Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 
2. Zijn binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die 

kunnen wijzen op een archeologische vindplaats? 
3. Zijn binnen het plangebied sporen aangetroffen die wijzen op de 

aanwezigheid van een getij-inversierug? 
4. Indien archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, op welke diepte bevinden 

die zich en wat is de maximale diepte? 
5. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en datering van deze archeologische 

vindplaats? 
6. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door 

realisatie van de geplande bodemingrepen?  
7. Stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 

het bureauonderzoek? 
8. Wat zijn de aanbevelingen? Is verder onderzoek noodzakelijk? En zo ja, 

waaruit zou dat moeten bestaan? 
 

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

Om de in het bureauonderzoek opgestelde verwachting te toetsen, is een inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit 
booronderzoek is een methode om de mate van verstoring en/of bodemerosie van het te 
onderzoeken gebied te kunnen bepalen en daarnaast om de verwachte bodemopbouw te 
toetsen en archeologisch relevante zones te bepalen. 
 
Het booronderzoek is uitgevoerd op dinsdag 16 maart. Tijdens het onderzoek was het 
afwisselend bewolkt en zonnig met een temperatuur van circa 9 graden. Om de mate van 
bodemverstoring en de bodemopbouw  vast te stellen, zijn binnen het plangebied 11 
archeologische boringen geplaatst (6 boringen per ha). Het plangebied bleek tijdens het 
veldbezoek kleiner dan de op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie 
verwachte 3 hectare; het totale plangebied had een oppervlakte van circa 2 hectare. De 
boringen zijn gezet met een Edelmanboor met een diameter van 8 cm. Het plangebied 
bestond grotendeels uit braakliggend terrein met verwilderd struikgewas en verruigd 
grasland (zie ook afbeelding 9). Het veldwerk is uitgevoerd door drs. H. Bouter en drs. L.J. 
van der Haar. De X- en Y-posities van de boringen zijn met behulp van het in veld 
uitgezette boorgrid bepaald met meetlinten aan de hand van bestaande verkavelingen en 
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bebouwing. De hoogtes van de gezette boringen zijn achteraf gekoppeld aan het AHN, 
waar voor het plangebied een gemiddelde hoogte van 1,4 m -NAP is vastgesteld.  
Bij het  booronderzoek is een boorgrid uitgezet waarbinnen het gehele plangebied in 
voldoende mate is onderzocht. Hierbij is uitgegaan van een standaardgrid voor een 
verkennend booronderzoek met een afstand van 50 m tussen de boringen en 40 m tussen 
de raaien. Voor een visuele weergave hiervan wordt verwezen naar kaartbijlage 217046-
S1. De boringen zijn gezet tot een maximale diepte van 3,0 m -mv. Hierbij is tussen de 
0,35 m en 2,1 m tot in de C-horizont geboord. De boorkernen zijn visueel geïnspecteerd 
op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (bijvoorbeeld vuurstenen artefacten, 
aardewerk, huttenleem, bot- of houtskoolfragmenten), waarbij het opgebrachte materiaal 
uit de top van de C-horizont is verbrokkeld. De textuur en de bodemkundige horizonten 
zijn digitaal beschreven (zie bijlage 4 voor de boorprofielen).  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 3.1 (VS03). 
 

Afbeelding 9. Het plangebied ten tijde van het veldwerk. 
 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Bodemopbouw 

De bodemopbouw binnen het plangebied is zeer uniform. De bouwvoor bestond uit 
siltige, bruingrijze klei vermengd met zand, plantenresten, schelpengruis en plaatselijk 
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riet. De dikte van de bouwvoor varieerde van 0,4 tot 0,6 m.  De grens tussen de A- en de C-
horizont was in vrijwel alle boringen scherp aanwezig; in boring 10 was deze grens echter 
zwak. De C-horizont bestond uit lichtgrijs tot grijs, grof siltig zand/zandige klei met 
sporen van roest en schelpengruis.  
 
Binnen de C-horizont is een fijne gelaagdheid aanwezig (zand- en kleilaagjes) en het 
materiaal bleek evenals de bovenliggende laag kalkrijk te zijn. Onderin krijgt het 
materiaal door reductie een donkerder grijze kleur. In de top bleek het materiaal iets 
minder kleiig. Het grondwater werd aangeboord op een gemiddelde diepte van 0,9 m -mv. 
In geen van de boringen zijn sporen van bodemvorming aangetoond.  
 
Wat afgeleid kan worden uit de opbouw van het bodemprofiel is dat in het plangebied 
sprake is van wadafzettingen en getij-afzettingen, zoals verwacht kon worden in dit 
gebied.  De onderste onverstoorde laag betreft Oer-IJ afzettingen uit de periode van ca. 
1500  v. Chr. tot het begin van de jaartelling (Laagpakket van Walcheren of, volgens de 
oude benaming, Afzettingen van Duinkerke). Daarboven is een zwaardere kleilaag afgezet 
(Late Middeleeuwen). Dit zijn de latere IJe afzettingen , eveneens behorend tot het 
Laagpakket van Walcheren. Deze kleiige laag is later geheel verstoord, blijkens de 
vermenging met zand , puin, de verrommelde structuur en de plantenresten.   
 
Binnen het plangebied lijkt geen sprake te zijn van smalle kreekruggen die in het verleden 
aantrekkelijke locaties zijn geweest voor bewoning. De afzettingen die hier voorkomen 
zijn gevormd vanuit een grote, brede getijgeul (Oer-IJ ) en later aan de rand van het 
gevormde Wijkermeer.     
 
In geen van de boringen is een vegetatiehorizont aangetroffen en in slechts één boring 
(boring 12) zijn sporen van veen aangetroffen (een veenlaag van maximaal 5 cm). Er is 
geen aanwijzing dat het een uitgestrekte veenlaag betreft. In de boringen in de 
zuidwesthoek van het plangebied (boring 1 en 2) is de bodem relatief sterk verstoord , 
gezien de aanwezigheid van grind en plastic.  
 
De boringen onderstrepen de uit de bureaustudie gebleken wordingsgeschiedenis van het 
gebied. De zandige en kleiige afzettingen zijn getijdenafzettingen uit het Holoceen  
(Laagpakket van Walcheren) en tonen de afnemende invloed van de zee aan.  
 
 

3.3.2 Archeologie 

De boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op de eventuele aanwezigheid van 
archeologisch vondstmateriaal; hierbij is de top van de C-horizont handmatig 
verbrokkeld. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

Binnen het plangebied tussen het Gooiland en de A9 in Beverwijk is een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn 11 verkennende boringen gezet binnen het 
plangebied, wat neerkomt op 6 boringen per hectare. Dit booronderzoek heeft uitgewezen 
dat de bodem binnen het plangebied uniform is en bestaat uit een A-C profiel, waarbij de 
bouwvoor direct op de C-horizont ligt. Bij visuele inspectie van de boorkernen zijn geen 
archeologische indicatoren aangetroffen.  
 
Na het booronderzoek zijn de gestelde onderzoeksvragen (zie paragraaf 3.1) beantwoord. 
 
1. Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 
De bodem binnen het plangebied is zeer uniform. De bouwvoor varieert van  0,4 tot 0,6 m 
dikte, met direct daaronder de C-horizont. De bouwvoor bestond uit bruingrijze, siltige 
klei vermeng met zand, plantenresten, schelpengruis en plaatselijk riet. De C-horizont 
bestond uit lichtgrijs tot grijs grof siltig zand/zandige klei met in de top sporen van roest 
en schelpen. Op grotere diepte werd het zandpakket afgewisseld door kleilaagjes. 
Binnen het plangebied lijkt geen sprake te zijn van smalle kreekruggen die in het verleden 
aantrekkelijke locaties zijn geweest voor bewoning. De afzettingen die hier voorkomen 
zijn gevormd vanuit een grote, brede getijgeul (Oer-IJ ) en later aan de rand van het 
gevormde Wijkermeer.     
 
2. Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen  
wijzen op een archeologische vindplaats? 
Bij inspectie van de boorkernen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats. 
 
3. Zijn er binnen het plangebied sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van 
een getij-inversierug? 
Binnen het plangebied zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van 
een getij-inversierug. De uniforme bodemopbouw spreekt tevens voor de afwezigheid van 
een eventuele getij-inversierug ter plaatse. 
 
4. Indien er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, op welke diepte bevinden die zich  
en wat is de maximale diepte? 
Niet van toepassing: zie vraag 2. 
 
5. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en datering van deze archeologische vindplaats? 
Niet van toepassing: zie vraag 2. 
 
6. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats bedreigd door realisatie van  
geplande bodemingrepen?  
Niet van toepassing: geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats. 
 
7. Stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van het  
bureauonderzoek? 
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De op basis van het bureauonderzoek opgestelde verwachting hing samen met de 
aanwezigheid van een eventuele getij-inversierug binnen het plangebied. Deze is niet 
aangetoond, waardoor het aantreffen van archeologische sporen - zoals verwacht - niet 
waarschijnlijk is. 
 
8. Wat zijn de aanbevelingen? Is verder onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit zou dat  
moeten bestaan? 
Zie paragraaf 4.2. 
 
 
 

4.2 Waardering en selectieadvies 

Voor het  plangebied wordt geadviseerd om de archeologische verwachting (gebaseerd op 
de ligging in een archeologisch relevante zone volgens de gemeentelijke beleidskaart) 
naar beneden toe bij te stellen en het gebied vrij te geven. Op basis van geomorfologische 
terreinkenmerken kan voor het plangebied een lage verwachtingswaarde worden 
vastgesteld: binnen het plangebied is geen sprake van een getij-inversierug. In geen van 
de boringen zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische 
vindplaats. Aangezien geen vindplaats is aangetroffen, kan ook geen waardering worden 
bepaald. 
 

 
 
 
Ook voor vrijgegeven plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft 
dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen 
worden opgespoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo 
spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHISmeldpunt, telefoon 033-4227682). Een 
vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook.  
 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Almere, april 2010 
 

Selectieadvies 
 

 
Geadviseerd wordt het plangebied vrij te geven voor wat betreft archeologie. 
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Bijlage 1 : Archeologische perioden 
 
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling 
van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 
Gedurende het Paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) 
onze streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam 
en vaak door latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in 
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-
verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op 
andere locaties.  
In het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie 
tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de 
mensen als jager-verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de 
jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.  
De hierop volgende periode, het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische 
levenswijze. Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, 
zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van aardewerk.  
Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot 
gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het Neolithicum zijn verschillende 
grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 
Het begin van de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen 
voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. 
Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere 
perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het 
Neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. 
vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten 
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel. 
In de IJzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 
Bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale 
veranderingen op. De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van 
enkele huizen. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic 
fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig 
van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde 
vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in 
urnenvelden.  
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. 
Ter controle van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. 
De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds 
duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten 
gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot 
het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de Vroege Middeleeuwen (450-1000 na 
Chr.), zijn nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De 
politieke macht was na het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale 
hoofdlieden. Vanaf de 10e eeuw ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende 
feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische omstandigheden werd in 
deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze huidige 
steden en dorpen dateren uit deze periode. 
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als Nieuwe Tijd. 
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Bijlage 2 : AMZ-cyclus 
 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland  wordt in de meeste gevallen uitgevoerd binnen 
het kader van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, 
afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. In de procedure wordt volgens 
een trechtermodel gewerkt. Het startpunt ligt eigenlijk al bij het bepalen van de 
onderzoeksplicht. Op diverse provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten 
kan namelijk worden ingezien of het plangebied ligt in een zone met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zal er in het kader van de 
planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische 
waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyslus 
(zie afb. 1 en 2) 
 

 
 
 
Afb. 1: de AMZ-cyclus 
 
 
 
De eerste fase: bureauonderzoek  
Uitgangspunt voor het bureauonderzoek is het vaststellen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel dat op detailniveau voor het plangebied aangeeft wat er aan 
archeologische vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel 
wordt bepaald of er een veldonderzoek nodig is en wat de juiste methode voor dit 
veldonderzoek zou moeten zijn om deze mogelijk aanwezige archeologische resten te 
kunnen aantonen. 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 

 

 
 
Afb. 2: proces van de AMZ 
 
 
De tweede fase: inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het inventariserend veldonderzoek kan worden opgesplitst in drie subfases.  
 
Fase 1. verkennend onderzoek 
In sommige gevallen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Een verkennend 
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en word feitelijk uitgevoerd omdat 
er bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit voldoende te 
kunnen onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er te weinig bodemkundige of 
geologische gegevens zijn om binnen het plangebied de verwachtingswaarden te kunnen 
onderbouwen of zelfs überhaupt tot een verwachtingswaarde te komen. Met een 
verkennend onderzoek kan tot in detail de verwachtingswaarde worden aangebracht. 
Zodoende kan door terugkoppeling een aangescherpt verwachtingsmodel worden 
gemaakt en kan karterend veldonderzoek in een vervolgfase gerichter en daarmee ook 
kostenefficiënter worden ingezet.  
 
Fase 2. karterend onderzoek 
In de regel wordt er gestart met een karterend onderzoek. Dit veldonderzoek dient om het 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en eventueel aanwezige 
vindplaatsen op te sporen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd vlakdekkend uitgevoerd 
door middel van boringen en/of oppervlaktekarteringen of proefsleuven. Het resultaat is 
in de regel een overzichtskaart met de resultaten van het onderzoek. Eventueel 
aangetoonde vindplaatsen worden daarbij aangegeven. Indien er geen archeologische 
vindplaatsen worden aangetroffen of wanneer bijvoorbeeld al blijkt dat deze geheel zijn 

   



 
 
 
 
 
 

 

verstoord, dan wel van geen waarde zijn, is dit meestal ook het eindstadium van de AMZ-
cyclus. 
Als er wel archeologische vindplaatsen worden aangetroffen of het blijkt uit de 
onderzoeksgegevens dat deze met zeer grote zekerheid kunnen worden verwacht, dan 
dient er  een waardestellend onderzoek te worden uitgevoerd. Meestal is van de 
vindplaatsen die bij een karterend onderzoek zijn aangetroffen nog slechts in beperkte 
mate bekend wat de waarde ervan is.  
 
Fase 3. waarderend onderzoek 
Een waarderend onderzoek dient de fysieke kwaliteiten van een eerder aangetoonde of 
reeds bekende archeologische vindplaats vast te stellen en dient te leiden tot een 
waardestelling. Voor een waardestelling is het van belang om in elk geval de aard van de 
vindplaats, de exacte begrenzing in omvang en diepteligging, de datering en de mate van 
conservering en intactheid te weten. Een waarderend onderzoek kan worden uitgevoerd 
door middel van boringen of proefsleuven. Wat de beste methode is hangt sterk af van de 
omstandigheden en de aard van de vindplaats. In de meeste gevallen worden er voor een 
waardestelling proefsleuven of proefputten gegraven. omdat met deze methode meer en 
betere informatie over de vindplaats kan worden verkregen dan met aanvullende 
booronderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor 
vindplaatsen zijn aangetroffen. 
 
De derde fase: Selectie en waardering 
Het eindresultaat van een waardestellend onderzoek is een selectieadvies waarin op 
basis van de waardestelling van de vindplaats(en) wordt aangegeven of een vindplaats 
behoudenswaardig is. Deze waardestelling geschiedt op basis van verschillende 
waarderingscriteria. De term behoudenswaardig is sterk gerelateerd aan de essentie van 
het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg. In 
eerste instantie gaat dit namelijk uit van het behoud van het bodemarchief in situ (ter 
plekke in de bodem). Alleen wanneer dit binnen een belangenafweging niet kan zal het 
stuk waardevol bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel 
van een opgraving. Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. Wanneer behoud niet 
gewenst is vanwege een relatief gering waarde van de vindplaats(en) kan nog worden 
besloten om de bodemingrepen onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Ook 
is het natuurlijk nog mogelijk dat er helemaal geen archeologisch onderzoek meer hoeft 
plaats te vinden en kan het terrein worden 'vrij gegeven'.  
Het bevoegd gezag zal op basis van het selectieadvies uiteindelijk aangeven welke 
maatregelen er dienen te worden genomen. Deze beslissing wordt het selectiebesluit 
genoemd. 
 
Plaats van de AMZ-cyclus in de planvorming 
Net als met andere omgevingsfactoren waarmee binnen de planvorming rekening 
gehouden dient te worden, is het ook voor de archeologie van belang om dit in een zo 
vroeg mogelijk stadium in te steken. Niet alleen is dit voor een aantal onderzoeksfasen 
vanwege provinciaal of gemeentelijk beleid al een vereiste, het geeft bovendien al vroeg 
inzicht in eventuele risico's qua exploitatie en potentiële vertragingen in een project.  
Indien er een middelhoge of hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
bestaat, zal het bevoegd gezag een inventariserend onderzoek verplicht stellen ten 
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. Dit onderzoek is gebaseerd op het specifieke 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan. In praktijk 
worden deze onderzoeken gecombineerd uitgevoerd en in één verslag gerapporteerd. 

   



 
 
 
 
 
 

 

Wanneer eenmaal een planprocedure is voorgenomen zal met het archeologisch 
onderzoek al kunnen worden begonnen. 
In principe kan het gehele inventariserend veldonderzoek, inclusief een selectieadvies, 
voorafgaand aan een planprocedure worden afgerond. Dit heeft als voordeel dat binnen 
het toekomstige plan de omvang van de archeologische vindplaats(en) definitief kan 
worden afgebakend en er, bij behoud in situ, de bestemming 'archeologische waardevol' 
kan worden opgenomen. Ook kunnen dan in bijvoorbeeld een aanlegvergunning 
specifieke voorschriften worden opgenomen om aantasting te voorkomen. In dit kader en 
deze planfase kan ook een voorschot worden genomen op inrichtingsmaatregelen 
(aanpassing van een eventueel al beschikbaar stedenbouwkundig ontwerp of het 
voorschrijven van bijvoorbeeld een groenzone, speelveld, parkeerplaatsen etc.). Indien dit 
mogelijk is kan ook worden voorgeschreven dat er archeologievriendelijk gebouwd dient 
te worden door aanpassing van funderingswijze of ander technische maatregelen. 
Het nadeel van het uitvoeren van een waardestellend veldonderzoek na de een 
planprocedure is dat daarmee ook de consequenties ervan pas later in beeld komen, wat 
leidt tot een aantal risico's. Vaak blijkt dan behoud in situ veel lastiger te zijn en is dit dan 
alleen met technische maatregelen nog mogelijk. Soms is alleen behoud ex situ door 
middel van opgravingen de enige nog resterende kostbare optie. 

   



Bijlage 3a:         AMK-terreinen uit ARCHIS II





Archeologisch Rapporten Oranjewoudprojectnr. 217046 2010/32

monumentnr. 1886

coordinaten 105510 500050

toponiem KERKSTRAAT

plaats Beverwijk

gemeente Beverwijk

kaartblad + volgnr. 19C

waarde Terrein van hoge archeologische waarde

029

provincie Noord-Holland

complextype Kerk

datering van datering tot

Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

monumentnr. 13932

coordinaten 108393 499799

toponiem NIEUWENDIJK

plaats Onbekend

gemeente Beverwijk

kaartblad + volgnr. 25A

waarde Terrein van archeologische waarde

A24

provincie Noord-Holland

complextype Dijk

datering van datering tot

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC Nieuwe tijd: 1500 - 1950

monumentnr. 13934

coordinaten 107855 499693

toponiem SINT AAGTENDIJK

plaats Onbekend

gemeente Beverwijk

kaartblad + volgnr. 25A

waarde Terrein van archeologische waarde

A26

provincie Noord-Holland

complextype Dijk

datering van datering tot

Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Nieuwe tijd: 1500 - 1950

monumentnr. 14679

coordinaten 108300 497843

toponiem ASSENDELVER ZEEDIJK

plaats Onbekend

gemeente Zaanstad

kaartblad + volgnr. 25A

waarde Terrein van archeologische waarde

A27

provincie Noord-Holland

complextype Dijk

datering van datering tot

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - 1950

monumentnr. 14996

coordinaten 107547 499130

toponiem

plaats Wijkermeerpolder

gemeente Beverwijk

kaartblad + volgnr. 25A

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

037

provincie Noord-Holland

complextype Nederzetting, onbepaald

datering van datering tot

IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
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Bijlage 3b:         Waarnemingen uit ARCHIS II





Archeologische Rapporten Oranjewoudprojectnr. 217046 2010/32

waarnemingsnr. 22675

vondstdatum 1990

coordinaten 107420 499250

toponiem SINT AAGTENDIJK

plaats Beverwijk

gemeente Beverwijk

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

waarnemingsnr. 43057

vondstdatum 05-1993

coordinaten 107400 499260

toponiem SINT AAGTENDIJK ;  BUITENLANDEN

plaats Beverwijk

gemeente Beverwijk

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

waarnemingsnr. 45139

vondstdatum 03-1997

coordinaten 107550 499120

toponiem ST. AAGTENDIJK

plaats Beverwijk

gemeente Beverwijk

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: booronderzoek

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

waarnemingsnr. 55820

vondstdatum 04-2003

coordinaten 106670 499530

toponiem Bazaar / Verlegde Ringvaartweg

plaats Beverwijk

gemeente Beverwijk

OM-nr. 8560

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: booronderzoek

Dijk

datering van tot

type vindplaats

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

Bijlage 3b. ARCHIS: Archeologische waarnemingenPagina 1 van 1
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Bijlage 4: Boorprofielen

380 kV-station Beverwijk

Boring: 001 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

150

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig plantenhoudend, resten grind, 
matig schelphoudend, matig 
roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, matig 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C-horizont

-70

Klei, sterk zandig, resten planten, 
zwak schelphoudend, lichtgrijs, 
C-horizont

-190

Boring: 002 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

150

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
resten planten, resten grind, matig 
schelphoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor-40

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, matig 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C-horizont

-80

Klei, sterk zandig, resten planten, 
zwak schelphoudend, lichtgrijs, 
C-horizont

-180

Boring: 003 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

150

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, matig 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C-horizont

-110

Klei, sterk zandig, resten planten, 
zwak schelphoudend, lichtgrijs, 
C-horizont met kleilaagjes

-160

Boring: 004 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, matig roesthoudend, 
lichtgrijs, Edelmanboor, C-horizont-70

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, 
C-horizont

-120
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Bijlage 4: Boorprofielen

380 kV-station Beverwijk

Boring: 005 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0 braak0

Klei, matig zandig, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor, verrommeld

-20

Zand, matig grof, zwak siltig, beige, 
Edelmanboor, verrommeld

-40

Klei, matig siltig, beige, gestaakt; 
mogelijk leiding

-45

Boring: 006 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, matig roesthoudend, 
sterke olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C-horizont met 
kleilaagjes

-130

Boring: 007 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

150

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
roesthoudend, sterke olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor, 
C-horizont, met humeuze vlekken-100

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, grijs, C-horizont, 
fijngelaagd, kalkrijk, grondwater op 
1,0 m

-160

Boring: 008 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
plantenhoudend, zwak 
schelphoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor-50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
roesthoudend, sterke olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor, 
C-horizont

-120
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Bijlage 4: Boorprofielen

380 kV-station Beverwijk

Boring: 009 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

braak0

Klei, matig zandig, matig 
plantenhoudend, matig riethoudend, 
zwak schelphoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor, verrommeld

-60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, sterk 
roesthoudend, zwak 
plantenhoudend, zwak riethoudend, 
lichtgrijs, Edelmanboor, C-horizont

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor, C-horizont

-135

Boring: 010 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
plantenhoudend, zwak 
schelphoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor-50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, matig 
roesthoudend, sporen klei, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C-horizont met 
kleibrokjes

-130

Boring: 011 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

braak0

Klei, matig siltig, zwak 
plantenhoudend, zwak 
schelphoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor-40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, zwakke olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor, 
C-horizont

-80

Klei, sterk zandig, grijs, C-horizont

-130

Boring: 012 X-coordinaat: Y-coordinaat:

0

50

100

150

200

250

300

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
plantenhoudend, zwak 
schelphoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, bouwvoor-40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-50

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-55

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-90

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor, C-horizont

-300
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Stabiliteitsberekening bouwputbodem volgens NEN tbv spanningsbemaling, uitgaande van een stijghoogte van NAP -2,50 m voor de watervoerende zandlaag in de deklaag

INVOER
BouwputgegevensPeilbuis 8 bovenzijde onderzijde soort. gew. P1*D P2*D

laag (m-mv) laag (m-mv) (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
Pakketdikte 5 m 0 0,62 15,5 9,61 0 klei, onverzadigd
Dbouwput 1,5 m 0,62 5 15,5 13,64 54,25 klei, verzadigd
Rbouwput 10 m 5 12,5 18 0 0 zand
Btalud 1,5 m 0 0 0 0
Stijghoogte 0,52 m -mv (WVP) 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0
Drest 3,5 m - 0 0 0 0

totaal 23,3 54,3
gemiddelde PHI 15,5 15,5

RESULTAAT
f   = 0,01308102
P1  = 23,3 kN/m2  (grondspanning naast bouwput)
P2  = 54,3 kN/m2  (grondspanning onder bouwput)
Pneerw  (f.P1 + P2)/1,05 = 52,0 kN/m2  (resulterende grondspanning)
Popw 44,8 *1,05 = 47,0 kN/m2  (opwaartse spanning)

verschil 4,9 kN/m2

Benodigde stijghoogteverlaging 0,0 m

Popw

Pneerw

Dbouw put

Pakketdik te

Btalud Rbouwput



Stabiliteitsberekening bouwputbodem volgens NEN tbv spanningsbemaling, uitgaande van een stijghoogte van NAP -2,50 m voor de watervoerende zandlaag in de deklaag

INVOER
BouwputgegevensPeilbuis 20 bovenzijde onderzijde soort. gew. P1*D P2*D

laag (m-mv) laag (m-mv) (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
Pakketdikte 5 m 0 0,72 15,5 11,16 0 klei, onverzadigd
Dbouwput 1,5 m 0,72 5 15,5 12,09 54,25 klei, verzadigd
Rbouwput 10 m 5 13 18 0 0 zand
Btalud 1,5 m 0 0 0 0
Stijghoogte 0,59 m -mv (WVP) 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0
Drest 3,5 m - 0 0 0 0

totaal 23,3 54,3
gemiddelde PHI 15,5 15,5

RESULTAAT
f   = 0,01308102
P1  = 23,3 kN/m2  (grondspanning naast bouwput)
P2  = 54,3 kN/m2  (grondspanning onder bouwput)
Pneerw  (f.P1 + P2)/1,05 = 52,0 kN/m2  (resulterende grondspanning)
Popw 44,1 *1,05 = 46,3 kN/m2  (opwaartse spanning)

verschil 5,7 kN/m2

Benodigde stijghoogteverlaging 0,0 m

Popw

Pneerw

Dbouw put

Pakketdik te

Btalud Rbouwput



Stabiliteitsberekening bouwputbodem volgens NEN tbv spanningsbemaling, uitgaande van een stijghoogte van NAP -2,50 m voor de watervoerende zandlaag in de deklaag

INVOER
Bouwputgegevenspeilbuis 23 bovenzijde onderzijde soort. gew. P1*D P2*D

laag (m-mv) laag (m-mv) (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
Pakketdikte 5 m 0 0,78 15,5 12,09 0 klei, onverzadigd
Dbouwput 1,5 m 0,78 4,25 15,5 11,16 42,625 klei, verzadigd
Rbouwput 10 m 4,25 12,25 18 0 13,5 zand
Btalud 1,5 m 0 0 0 0
Stijghoogte 0,6 m -mv (WVP) 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0
Drest 3,5 m - 0 0 0 0

totaal 23,3 56,1
gemiddelde PHI 15,5 16,0

RESULTAAT
f   = 0,01308102
P1  = 23,3 kN/m2  (grondspanning naast bouwput)
P2  = 56,1 kN/m2  (grondspanning onder bouwput)
Pneerw  (f.P1 + P2)/1,05 = 53,7 kN/m2  (resulterende grondspanning)
Popw 44 *1,05 = 46,2 kN/m2  (opwaartse spanning)

verschil 7,5 kN/m2

Benodigde stijghoogteverlaging 0,0 m

Popw

Pneerw

Dbouw put

Pakketdik te

Btalud Rbouwput
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1 Scope of Work 

The layout of the 380 kV substation of Beverwijk was modified. Therefore it was necessary to 
redo the calculations of the power-frequency electromagnetic fields. The layout of the new 
380 kV station of Beverwijk is shown in Figure 1-1, the cross sections can be seen in Figure 
1-2 and the single line diagram in Figure 1-3. 

 

Figure 1-1 380 kV station of Beverwijk - Layout. 
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Figure 1-2 380 kV station of Beverwijk – Sectional drawings. 

 

Figure 1-3 380 kV station of Beverwijk - Single line diagram. 
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Siemens AG, IC SG PTI NC was asked to recalculate the power-frequency electromagnetic 
fields (EMF) in the vicinity of the substation of Beverwijk considering its new configuration 
and including the following tasks: 

▪ Calculation of the power-frequency magnetic flux density in the vicinity of the 380 kV 
station of Beverwijk showing the isolines for 0.4 µT (0.4 µT zone) and for 100 µT in 1 m 
above ground. 

▪ Calculation of the power-frequency electric field strength in the vicinity of the 380 kV 
station of Beverwijk showing the isolines for 5 kV/m in 1 m above ground. 

2 Background and Basic Principles 

2.1 Electromagnetic Fields and Health 

Electromagnetic fields can influence the working of the human body. Above certain field 
strength these fields lead to acute effects like seeing light flashes and unintentional muscle 
contractions. In the vicinity of an electrical power system changing fields of 50 Hz occur. For 
magnetic flux densities the European Commission has recommended for 50 Hz a reference 
level of 100 µT. Under this reference level the magnetic field does not cause any acute 
effects. 

However, the effects of long term exposure to weaker magnetic fields are far more unclear. 
Investigations in the vicinity of overhead high-voltage lines indicate that children living in the 
vicinity of such high-voltage lines possibly run extra risks of leukemia. The (possible) 
increased risk of child leukemia shows up by long term exposure to magnetic flux densities 
stronger than approximately 0.4 µT. 

2.2 Governmental Policy 

Based on these data and the application of the precautionary principle the Dutch Ministry of 
Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) published in 2005 an advisory report 
about the HV lines policy to municipalities, net operators and provinces [1] In this report the 
VROM advises to prevent as much as reasonably is possible new situations where children are 
long term exposed to magnetic flux densities with an annual average stronger than 0.4 µT. 

2.3 Zone Calculation 

The manner at which these specific magnetic field zones “where the magnetic field is above 
the annual average of 0.4 µT” can be calculated, is recorded in the guidelines managed by the 
RIVM. The calculation of this report is accomplished according to the guidelines (version 3.0), 
using the software WinField/EFC-400 V2009 [2]. Siemens AG, IC SG SE PTI NC is noted as: 
“company which is known having experience with zone calculations according to the 
guidelines”. 
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To translate unsure scientific leads to concrete zone calculations the guidelines hold certain 
choices and simplifications. Simplifications are inevitable because the complete 
characteristics of the current are not always and everywhere known. Simplifications lead to a 
specific magnetic field zone that does not correspond with the actual magnetic field strength 
on a certain location and time, but a future oriented magnetic field zone that matches the HV 
lines policy of the government [3]. 

For the calculation of the magnetic field zone for the station of Beverwijk the base of 
calculation brought out by the RIVM ([4],[5]) was taken into account. 

3 Input Data and Modeling 

The program used for the zone calculation [2] is described below: 

▪ Product name: WinField /EFC-400 
▪ Issuer: FGEU mbH (Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie – FGEU 
mbH, Yorckstr. 60, d-10965 Berlin) 

▪ Issue date: 10.12.2008 
▪ Release date: 01.01.2009 
▪ Version: V2009 

3.1 Input Data 

On the basis of the terrain lay out (Figure 1-1), the sectional drawins (Figure 1-2) and the 
single-line diagram (Figure 1-3) the three-dimensional modeling of the 380 kV station has 
been realized, including the busbars, the two 500 MVA transformers (maximum configuration 
as fixed in the destination plan), the 150 kV cables and the four three-phase 380 kV overhead 
lines up till outside the area of the fencing. 

In case of non consistent data between the layout, the cross sections and the single line 
diagram, the last one was taken as the leading document. 

Compared to the calculations done in 2010 [6], where just the conductors were modeled 
(worst-case), in this calculation also the case material of the gas insulated switchgear was 
modeled and its shielding properties were included in the calculations. 

The calculation of the 0.4 micro Tesla contour is based on all current-carrying conductors with 
a voltage of 50 kV, 150 kV and 380 kV. The 150 kV conductors include part of the 
underground cables that go in a cable bed along the station boundary from the 
500 MVA transformers to the outside. The 380 kV conductors include part of the overhead 
lines from the first tower near to the station. 

According to the guidelines the current Icalc used for the magnetic field calculation of a double 
circuit line is calculated taking into account the design current and the voltage level. 

In this calculation the same currents as in the study done in 2010 had been assumed. 
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▪ The value of the calculation current for a conductor with a voltage of 380 kV (including 
busbars) is 30 % of the design current of the conductor: 

AAII descalc 200,1000,4*30.0*%30 ===  

▪ The value of the calculation current for a conductor with a voltage of 150 kV is 50 % of the 
design current of the conductor: 

AAII descalc 5.577155,1*50.0*%50 ===  

▪ The value of the calculation currents for the transformers, considered with 50% of its rated 
current, is: 

A
kV

kVA
II rPcalc 84.379

380*3

000,500
*50.0*%50 === (Primary) 

 

A
kV

kVA
II rScalc 04.769

150*3

000,400
*50.0*%50 === (Secondary) 

 

▪ For the compensation coils it was considered that the calculation current coincides with 
the rated current: 

A
kV

kVA
II rCCcalc 70.1154

50*3

000,100 ===  

 

This current was also assumed for the 50 kV current carrying conductors that connect the 
compensation coils with the 500 MVA transformers. 

▪ Direction of the currents of the 380 kV overhead lines with standard pylon: flowing into 
the station. 

▪ Direction of the currents of the 380 kV overhead lines with Wintrack pylon: flowing into 
the station. 

▪ Direction of the currents of all 150 kV cables: flowing out of the station. 
▪ Direction of the currents of the 50 kV current carrying conductors: flowing from the 
transformer to the compensation coil. 
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The ground wires were not considered. Other remaining components have not been taken 
into account for the calculation. 

Reserve fields for future expansions have not been considered. 

 

3.2 Modeling 

With all the input data given in chapter 3.1 and with the geometrical data shown in chapter 1 
a three dimensional model of the 380 kV station of Beverwijk has been performed using the 
calculation program WinField. The three-dimensional model of the 380 kV station of 
Beverwijk is shown in Figure 3-1. The construction model can be seen in Figure 3-2. In order 
to identify the different phases, in the construction model these are colored differently (black 
(0°), green (120°) and brown (240°)). The current directions in the conductors are indicated 
by arrows. 

 

Figure 3-1 380 kV station of Beverwijk - Three-dimensional model. 



TenneT

 380 kV Station Beverwijk

Power-Frequency Electromagnetic Fields

 

 

If200023 Report 

Siemens AG, IC SG SE PTI 2012-07-02 Page 10 of 17 

 

Figure 3-2 380 kV station of Beverwijk – Construction model. 

4 Magnetic Field Calculation 

The calculation of the magnetic fields are done in order to know if the values of the magnetic 
flux density for general public exposure are below the reference level of 100 µT, given by the 
ICNIRP-Guidelines [7]. 

The calculations are also done in order to show the 0.4 µT zone, recommended by the Dutch 
State Secretary of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) and stated by the 
Netherlands National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). 

4.1.1 100 µµµµT Isolines 

With the data above the calculation of the magnetic fields result in the isogram shown in 
Figure 4-1 where the 100 µT isolines are visualized in black. It can be seen that a magnetic 
flux density of 100 µT or more in one meter above ground arises in those places where the 
current carrying conductors are sectionalized by the calculation plan or are in close distance 
to it. 
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The magnetic flux density outside the substation is lower than the limit for general public 
exposure of 100 µT given by the International Commission of Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) [7]. 

In Figure 4-1 the shielding effect of the gas insulated part of the switchgear can be seen. 

 

Figure 4-1 380 kV station of Beverwijk - Magnetic flux density in 1 m above ground including 

100 µµµµT isoline. 

4.1.2 0.4 µT Zone 

In order to visualize the 0.4 µT zone for the station of Beverwijk according to [4] and 
including part of the incoming 380 kV overhead lines and 150 kV cables ([1]) the graphical 
WinField output in Figure 4-2 includes the 0.4 µT isolines. 

The 0.4 µT contour for the 380 kV station of Beverwijk can be seen in the Appendix. 
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Figure 4-2 380 kV station of Beverwijk - Magnetic flux density in 1 m above ground including 

0.4 µµµµT isoline. 

5 Electric Field Calculation 

The calculation of the electric fields is done in order to know if the values of the electric field 
strength for general public exposure are below the reference level of 5 kV/m, given by the 
ICNIRP-Guidelines [7]. The 5 kV/m coincides approximately with the value for maximum 
electric field strength under lines at midspan given by the World Health Organization [8]. 

In Figure 5-1 it can be seen that the values for 5 kV/m and more in 1 m above the ground 
arises just in those places close to the high-voltage conductors under the outgoing lines and 
specifically in those parts where the calculation area crosses the conductors. Outside the 
boundary fence of the 380 kV station of Beverwijk the electrical field strength is much lower 
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than 0.5 kV/m. The transformers, cables and gas-insulated switchgear bays, as they have an 
earthed shielding, do not produce any external electrical field. 

 

Figure 5-1 380 kV station of Beverwijk - Electric field strength in 1 m above ground including 

5 kV/m isoline. 

6 Results 

The 0.4 µT contour in one meter above ground is shown in the Appendix and can easily be 
superposed to the geographical map, where the station is localized. With the resulting spatial 
plan it can be seen if the 0.4 µT zone is overlapping parts of living areas in the direct vicinity 
of the station. 

Municipalities and provinces are advised to avoid realization of new sensitive uses (dwellings, 
schools, crèches and day care centres) within the specific 0.4 µT zone. 



TenneT

 380 kV Station Beverwijk

Power-Frequency Electromagnetic Fields

 

 

If200023 Report 

Siemens AG, IC SG SE PTI 2012-07-02 Page 14 of 17 

Outside the boundary fence of the 380 kV station of Beverwijk the values of the magnetic flux 
density and of the electric field strength are clearly below the reference levels for general 
public exposure to time-varying electric and magnetic fields stated in the ICNIRP-Guidelines. 
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Appendix 1 380 kV station of Beverwijk - 0.4 µµµµT isoline in 1 m above ground 
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Appendix 2 380 kV station of Beverwijk - 0.4 µµµµT zone in 1 m above ground 

 



Bijlage 8 Overlegreacties 1 

 
Nota van antwoord Bro-overleg 

 

In het kader van artikel 3.1.1. Bro-overleg is de gemeenten Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Lansin-

gerland, Leiderdorp, Rijnwoude, Velsen, Zoetermeer en Zuidplas, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, de hoogheemraadschappen Hollands Noor-

derkwartier, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard en verschillende uitvoeringsorganisaties van het Rijk gevraagd om een reactie te geven op het 

voorontwerpinpassingsplan. 

Daarnaast zijn de volgende organisaties in het gebied gevraagd om een reactie:  

Recreatieschap Spaarnwoude, N.V. Nederlandse Gasunie, Stichting Mainport en Groen, Kamer van Koophandel Amsterdam, Kamer van Koophandel Den 

Haag, N.V. Luchthaven Schiphol, LTO Noord 

LTO, Amsterdam Connecting Trade, Schiphol Area Development Company N.V., Luchtverkeersleiding Nederland, Staatsbosbeheer, Regio West, Waternet, 

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Oasen, Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, Recreatie Noord-Holland N.V. en Koninklijke KPN N.V. 

 

Van de volgende (bestuurs)organen is een reactie ontvangen op het voorontwerpinpassingsplan: 

Gemeenten Kaag en Braassem, Leiderdorp, Haarlemmermeer, Lansingerland, Zuidplas, Zoetermeer, Rijnwoude en Velsen, provincie Zuid-Holland, Hoog-

heemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Defensie, recreatieschap Spaarnwoude, Stichting Mainport en Groen, Schiphol, N.V. Gasunie, 

Koninklijke KPN N.V., SADC en LTO Noord. 

 

  



2 Bijlage 8 

 

1. Gemeente Kaag en Braassem (brief d.d. 20 oktober 2010, ontvangen op 21 oktober 2010)  

reactie  antwoord 

a. De gemeente kan zich vinden in het voorgestelde tracé. Wel is het van belang dat 

de verbinding goed wordt ingepast in het landschap. 

De landschappelijke inpassing van de verbinding is uitgewerkt in een landschapsplan. 

Over het landschapsplan heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken gemeenten. 

Bij het ontwerpinpassingsplan is ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage 

gelegd en de uitvoering van het landschapsplan is zeker gesteld door verankering 

van het landschapsplan in de planregels. Verder is waar nodig de plangrens zo ge-

legd, dat de gronden waar landschappelijke inpassing plaatsvindt onderdeel van het 

inpassingsplan zijn. Ook hierover heeft nader overleg plaatsgevonden met de betref-

fende gemeenten. 

b. De gemeente gaat ervan uit dat de discussie rondom de tracé-optimalisering bij 

Hoofddorp geen gevolgen heeft voor het tracé in Kaag en Braassem 

In overleg met de Tweede Kamer is besloten om het tracé ter hoogte van Nieuwe 

Wetering bovengronds aan te leggen en alleen ter hoogte van het bebouwingslint van 

Rijpwetering het tracé ondergronds aan te leggen. Dit betekent dat in uw gemeente 

een nieuw tracé moet worden vastgesteld, waarbij de onderzochte tracés uit het MER 

uitgangspunt zijn. Hierover wordt apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

1. Staatsbosbeheer (brief d.d. 18 oktober 2010, ontvangen op 21 oktober 2010)  

a. De tracékaarten geven onvoldoende detail om limitatieve opsomming van de 

betrokken eigendommen te kunnen geven. Dit betreft onder meer het recreatie-

gebied Spaarnwoude, de gronden ten noorden van de bebouwing van Hoofddorp, 

het natuurgebied De Wilck en recreatiegebied Bentwoud.  

Het ontwerpinpassingplan is een digitaal plan, waarbij het mogelijk is om in te zoo-

men op perceelsniveau. Op die wijze kunt u bepalen of uw eigendommen betrokken 

zijn. In het ontwerpinpassingsplan is dan ook geen limitatieve opsomming gegeven 

van eigendommen.  

b. In de recreatiegebieden Spaarnwoude en Bentwoud vindt aantasting plaats van 

de doelstellingen op het gebied van recreatie en natuur vanwege de aanleg van 

de verbinding. Staatsbosbeheer zal hier geen bezwaar maken tegen het tracé, 

maar wil onderhandelen over schadevergoeding.  

In paragraaf 8.2 van de toelichting bij het ontwerpinpassingsplan wordt ingegaan op 

de verschillende soorten schade die kunnen ontstaan door het tracé. Zo is er schade 

voortvloeiend uit de benodigde vestiging van zakelijk recht, schade door verlies van 

eigendom, uitvoeringsschade en schade door wijziging van het planologisch regime. 

TenneT heeft in de schadegids 'Randstad 380 kV en schadevergoeding' beschreven 

welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en hoe dit opgebouwd is. De 

grondslag voor een tegemoetkoming in planschade wordt gevormd door afdeling 6.1 

van de Wro. 
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c. Staatsbosbeheer heeft bezwaar tegen het voorgenomen tracé ter hoogte van De 

Wilck. Een ondergronds tracé voor zowel de 150 kV als de 380 kV-leiding ver-

dient de voorkeur. De argumentatie hiervoor vormt het voorkomen van mogelijk 

significant negatieve effecten op vliegbewegingen van de kleine zwaan en smient 

van en naar het Natura 2000-gebied De Wilck. O.g.v. Europese regelgeving die-

nen onder meer ruimtelijke ontwikkelingen buiten een Natura 2000-gebied – die 

van invloed zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-ge-

bied – getoetst te worden. Uit het voorontwerp blijkt dat deze 'passende beoor-

deling' nog gaande is. Een afweging ten aanzien van het ondergronds brengen 

van de 380 kV-leiding over delen van het gehele Noordringtraject kan pas ge-

maakt worden na een afweging tussen alle effecten van de leiding. Daarnaast is 

maatschappelijk gezien merkwaardig dat het gebied door een voorgaande rege-

ring als zodanig waardevol beoordeeld dat een grote investering is gepleegd om 

de hogesnelheidslijn ondergronds aan te leggen. Het voornemen om de 380 kV-

leiding nu wel bovengronds aan te leggen brengt opnieuw schade toe aan het 

landschap en de natuur en doet afbreuk aan de eerdere investering in de spoor-

tunnel.  

Uit het MER en de passende beoordeling blijkt dat met de gekozen oplossing geen 

sprake is van significante negatieve effecten op Natura 2000-gebied De Wilck. Omdat 

de bovengrondse tracédelen worden uitgerust met vogelmarkeringen, is slechts 

sprake van enkele tientallen draadslachtoffers onder de smient en een incidenteel 

draadslachtoffer onder de kleine zwaan.  

Daarnaast zijn de effecten op het landschap onderzocht. De landschappelijke inpas-

sing is vormgegeven in het landschapsplan. Over het landschapsplan heeft overleg 

plaatsgevonden met betrokken partijen.  

 

Inzake het door u aangevoerde met betrekking tot de hogesnelheidslijn: het effect 

van de hogesnelheidslijn is niet gelijk aan of vergelijkbaar met het effect van de 

hoogspanningsverbinding. Voor de hoogspanningsverbinding moet en is dan ook een 

eigen afweging gemaakt over het al dan niet ondergronds brengen bij De Wilck.  

d. Indien de minister besluit de 380 kV-verbinding niettemin bovengronds aan te 

leggen, dan stelt Staatsbosbeheer voor ook de 150 kV bovengronds te houden. 

Het is niet te begrijpen hoe de natuur gecompenseerd wordt wanneer in casu een 

bestaande bovengrondse verbinding ondergronds wordt gelegd, terwijl op de-

zelfde plaats een nieuwe bovengrondse leiding wordt gerealiseerd. De natuur-

compensatie zou in die situatie beter in financiële zin kunnen worden geregeld, 

door middel van het storten van de uitgespaarde kosten van het ondergronds 

brengen in het Groenfonds, zodat op een andere locatie een effectievere natuur-

compensatie kan worden gerealiseerd. 

De aanpak die gekozen is, komt overeen met het toetsingskader voor Natura 2000-

gebieden (artikelen 19d tot en met 19h, van de Natuurbeschermingswet 1998). In-

dien significante negatieve effecten niet bij voorbaat uit te sluiten zijn, is een pas-

sende beoordeling noodzakelijk.  

Uit het MER en de passende beoordeling blijkt dat verkabeling van de 150 kV-verbin-

ding noodzakelijk is om significante negatieve effecten te voorkomen.  

Gelet op het toetsingskader in de Natuurbeschermingswet 1998, kan de 150 kV-ver-

binding daarom alleen bovengronds worden gehandhaafd (samen met de 380 kV-

verbinding) indien wordt onderbouwd dat daarvoor geen alternatieven bestaan, er 

sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en compensatie plaatsvindt. 

Aangezien er een alternatief bestaat in de vorm van verkabeling, zou de voorgestelde 

aanpak in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet 1998. Overigens is er bij de 

voorgestelde verkabeling van de 150 kV en het bovengronds aanbrengen van de 

380 kV geen sprake van compensatie (ook niet in financiële zin), omdat er geen 

significant negatieve effecten optreden. 
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e. TenneT en Staatsbosbeheer zullen over vergoedingen in het kader van het mag-

neetveldvoorzorgbeleid en over vergoedingen voor schade als gevolg van de 

aanleg en instandhouding van de nieuwe hoogspanningsverbinding separaat af-

spraken maken. Hierbij moeten alle grondposities betrokken worden; naast gron-

den in eigendom van Staatsbosbeheer ook de gronden die in erfpacht zijn uitge-

geven aan het Recreatieschap.  

Zie het antwoord onder 2b. Zowel eigendomsposities als erfpachtposities worden 

betrokken. 

f. Bij vestiging van een zakelijk recht, dient het principe van schadeloosstelling 

(volledige schadevergoeding) uit de Belemmeringenwet Privaatrecht het uit-

gangspunt te vormen. Rechthebbenden dienen voor en na vestiging van het za-

kelijk recht in een gelijkwaardige vermogens- en inkomenspositie te verkeren. 

Bovendien dient schadeloosstelling te geschieden op ieder moment dat schade 

zich voordoet. Geadviseerd wordt – gelet op de aanzienlijke gevolgen van de 

aanleg van de verbinding voor Staatsbosbeheer – de onderhandelingen over za-

kelijke rechten vroeg te starten. 

Zie het antwoord onder 2b. De onderhandelingen over schadevergoedingen worden 

gestart, zodra het definitieve voorkeurstracé vast staat. De Belemmeringenwet pri-

vaatrecht wordt gehanteerd.  

g. Graag komt de regiodirecteur in goed overleg tot een juiste inpassing van de 

hoogspanningsleiding op de terreinen van Staatsbosbeheer, opdat de natuur en 

de recreant de minste hinder ondervinden van aanleg en onderhoud van de lei-

ding.  

Het definitieve tracé is opgenomen in het inpassingsplan. De landschappelijke inpas-

sing van de verbinding is daarnaast uitgewerkt in een landschapsplan en Staatsbos-

beheer is bij het opstellen van dit landschapsplan betrokken. Overigens blijkt uit 

onderzoek, dat recreanten zich over het algemeen niet laten beïnvloeden door de 

aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding (zie paragraaf 5.3 in het MER).  

Tijdens de aanlegfase en onderhoudswerkzaamheden wordt tenslotte getracht de 

overlast voor de natuur en recreanten zo veel mogelijk te beperken. 

2. Ministerie van Defensie - Commando Diensten Centra (brief d.d. 22 oktober 2010, ontvangen op 25 oktober 2010) 

a. In delen van het plan zijn ondergrondse buisleidingen van het Ministerie van 

Defensie gelegen. Het betreft twee (delen van) onder genoemde leidingentra-

cés: 

- T.z.v. leiding P17 is geen planologische regeling noodzakelijk. Deze leiding 

is buiten gebruik gesteld. 

- Leiding P31B is een 12' operationele leiding en hiervoor is een planolo-

gische regeling gewenst c.q. noodzakelijk. 

- T.z.v. leiding 31B geldt dat op plankaarten 8 en 10 sprake is van een bo-

vengrondse hoogspanningsverbinding die de buisleiding van Defensie 

twee maal kruist. Op plankaart 7 is sprake van een ondergrondse hoog-

spanningsverbinding die de buisleiding van Defensie ook tweemaal kruist.  

Dit inpassingsplan regelt enkel de juridisch planologische inpassing van de nieuw aan 

te leggen hoogspanningsverbinding. De juridisch planologische inbedding van de 

bestaande buisleidingen van Defensie maakt geen onderdeel uit van dit inpassings-

plan. Deze zijn in gemeentelijke bestemmingplannen opgenomen of moeten op grond 

van het Besluit externe veiligheid buisleidingen door de gemeenteraad in de bestem-

mingsplannen worden opgenomen. Het inpassingsplan verandert niets aan deze pla-

nologische inbedding van de buisleidingen; het inpassingsplan past zich als het ware 

in het bestemmingsplan in.  

Er is uiteraard nagegaan of de bestemmingen voor de hoogspanningsverbinding en 

de buisleidingen zich met elkaar verdragen. Dit is het geval.  
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b. Hoewel op grond van artikel 13.2 het gebruik van de ondergrondse buisleiding 

niet in gevaar komt, hecht Defensie eraan dat in de regels (in de artikelen 6 en 

9 van het Inpassingsplan) bestemmingsregels worden opgenomen die de on-

dergrondse buisleiding planologisch beschermen. 

Het bestemmen dient te geschieden onder de benaming 'ondergrondse buislei-

ding'. Ter weerszijden van de leiding dient een strook van minimaal 5 m op de 

plankaart te worden aangegeven, waarbinnen beperkende maatregelen ten 

aanzien van het gebruik van gronden en het bouwen gelden. Dit is een bebou-

wingsvrije zone.  

Zie ook voornoemd antwoord onder 3a. Voor zover buisleidingen onjuist in bestem-

mingsplannen zijn opgenomen, dient hiervoor contact opgenomen te worden met de 

betrokken gemeente. 

 

c. Elke verwijzing in het inpassingsplan naar Defensie of NAVO dient vermeden te 

worden. Ook verwijzing in de regels naar de Dienst Vastgoed Defensie dient 

vermeden te worden. In dat kader dient in de regels het begrip 'leidingbeheer-

der' te worden gehanteerd. 

De verwijzingen naar Defensie zijn vervangen door 'leidingbeheerder'. 

d. Verzoek is om het aanlegvergunningstelsel uit de artikelen 6.4.1 en 9.4.1 te-

vens van toepassing te verklaren op de bestemming: 'ondergrondse buislei-

ding'. 

Dit is niet noodzakelijk, zie het antwoord geformuleerd onder 3a. 

e. Aan de artikelen 6.4.2 en 9.4.2 toevoegen dat bij toepassing van deze artikelen 

afstemming met de leidingbeheerder dient plaats te vinden.  

Dit is niet mogelijk, omdat het aanlegvergunningenstelsel enkel dient ter bescher-

ming van de hoogspanningsverbinding. Zie ook het antwoord geformuleerd onder 3a. 

f. Naast de fysieke bescherming van de ondergrondse leiding dient ook aandacht 

te worden besteed aan externe veiligheid. Het verzoek is om een plaatsgebon-

den risicocontour op te nemen (grenswaarde 10-6 per jaar voor kwetsbare ob-

jecten en richtwaarde 10-6 voor beperkt kwetsbare objecten) van 15 m ter 

weerszijden van het hart van de leiding.  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dwingt niet tot het opnemen van 

de plaatsgebonden risicocontour van de leiding in het bestemmingsplan/inpassings-

plan. Wel bepaalt artikel 11, derde lid van het Bevb dat bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan (hieronder wordt tevens een inpassingsplan begrepen) – op grond 

waarvan de aanleg, bouw of vestiging van een risicoverhogend object zoals een 

hoogspanningsverbinding wordt toegelaten – in de directe omgeving van de buis-

leiding de grenswaarde van 10-6 per jaar met betrekking tot het plaatsgebonden 

risico voor kwetsbare objecten in acht moet worden genomen en rekening gehouden 

moet worden met een richtwaarde van 10-6 per jaar met betrekking tot het plaats-

gebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten. 

In dit kader is door TenneT onderzoek verricht naar het effect van de hoogspan-

ningsverbinding op de plaatsgebonden risicocontour van de betrokken leidingen. In 

de toelichting bij het ontwerpinpassingsplan is verantwoord dat is voldaan aan de 

normen uit het Bevb. 
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4. Gemeente Leiderdorp (brief d.d. 12 oktober 2010, ontvangen op 15 oktober 2010)  

a. De ondergrondse aanleg van zowel de 380 kV als de 150 kV-verbinding vormt de 

beste oplossing voor de kwetsbare poldergebieden (gerefereerd wordt aan polder 

Achthoven en het onlosmakelijk daarmee verbonden deel in de Hondsdijkpolder 

in Rijnwoude). De keuze en motivering voor het wel ondergronds brengen van de 

150 kV-verbinding in het Rijnwoudse deel van de polder, – maar niet in het Lei-

derdorpse deel – is niet houdbaar. De motivering vanuit natuurwaarden (vogel-

bescherming) is niet steekhoudend, omdat de te beschermen weidevogels wel 

aan de Hondsdijkse polder worden gelieerd, maar niet aan de polder Achthoven. 

Vogels hanteren niet de scheiding tussen Leiderdorp en Rijnwoude als grens van 

hun gebied.  

De 150 kV-verbinding wordt in het Rijnwoudse deel (Hazerswoude-Dorp t/m Honds-

dijkse Polder) ondergronds aangelegd omdat, in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998, bij het combineren met een 380 kV-verbinding bovengronds de kans 

op significante effecten niet kan worden uitgesloten. De reden voor ondergrondse 

aanleg is niet ingegeven door de aanwezigheid van weidevogels, maar door de aan-

wezigheid en vliegbewegingen van smient en kleine zwaan (gelet op instandhou-

dingsdoelen voor nabijgelegen Natura 2000-gebied De Wilck). In de passende beoor-

deling is onderbouwd waar en over welke lengte de 150 kV ondergronds zou moeten 

worden gebracht om de kans op significant negatieve effecten uit te sluiten. Polder 

Achthoven behoort niet tot de gebieden waar beide soorten regelmatig over de hoog-

spanningsverbinding (zullen) vliegen (zie het achtergrondrapport 'natuur' van Prinsen 

bij het MER).  

Voor weidevogels geldt dat verstoring door de nieuwe (combi)verbinding niet wezen-

lijk verschilt van verstoring door de huidige 150 kV-lijn. Eventuele aanvaringsslacht-

offers worden gemitigeerd door middel van draadmarkeringen. Er is daarom geen 

reden om ten behoeve van weidevogels de 150 kV-lijn ook in polder Achthoven on-

dergronds aan te leggen. 

b. Als de ondergrondse aanleg van zowel de 380 kV als de 150 kV-verbinding niet 

mogelijk is, dient ten minste de 150 kV-verbinding ook binnen Leiderdorp onder-

gronds te worden aangelegd. Op die manier kan het beoogde opstijgpunt buiten 

het open polderlandschap van het Groene Hart worden gehouden. Inpassing door 

inplanting is geen logische optie, omdat dit haaks staat op de openheid van het 

polderlandschap.  

Het uitgangspunt uit de PKB is dat slechts in bijzondere gevallen de 380 kV-verbin-

ding ondergronds wordt aangelegd, met name waar het gaat om korte trajecten door 

landschappelijk en ecologisch kwetsbare gebieden. Ook kunnen ontwerptechnische 

beperkingen of regelgeving aanleiding zijn voor ondergrondse aanleg. Deze benade-

ring wordt het 'bovengronds, tenzij'-beginsel genoemd.  

Bij de definitieve besluitvorming over de keuze tussen boven- en ondergrondse aan-

leg hebben, in meer detail, de volgende overwegingen een rol gespeeld. Verkabeling 

vindt in elk geval plaats op die tracédelen waar dat technisch gezien onvermijdelijk 

is. Tevens vindt verkabeling plaats op tracédelen waar, door een combinatie van 

factoren, sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden, dat bovengrondse 

aanleg naar het oordeel van het bevoegd gezag onwenselijk zou zijn. Het betreft dan 

met name (gecombineerde) knelpunten op het terrein van leefomgeving, het land-

schap en de natuur. Evenzeer heeft de passage van woongebieden (leefomgevings-

aspecten) een rol gespeeld, waarbij het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 

magneetveldzone is meegewogen. 
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 Van dergelijke redenen om tot ondergrondse aanleg over te gaan is in casu geen 

sprake. De 150 kV-verbinding bij De Wilck wordt ondergronds gebracht vanwege 

mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied. Een dergelijke dwingende reden 

speelt binnen het grondgebied van Leiderdorp niet.  

Over de keuze voor het opstijgpunt in de Hondsdijkse polder kan het volgende wor-

den opgemerkt. Onderzocht zijn twee varianten: te weten het opstijgpunt op de 

gemeentegrens Leiderdorp-Rijnwoude bij de A4, alsmede het opstijgpunt in de 

Hondsdijkse polder. Bij het beoordelen van de landschappelijke effecten geldt dat hoe 

eenvoudiger de vormgeving van de hoogspanningsverbinding is hoe kleiner de in-

vloed op het landschap zal zijn. Daarom is ernaar gestreefd de visuele complexiteit 

van de verbinding in relatie tot de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De positio-

nering van een opstijgpunt bij de A4 is visueel complexer dan positionering in de 

Hondsdijkse polder. Het opstijgpunt in de Hondsdijkse polder leidt tot een eenvoudi-

gere vormgeving van de verbinding met minder landschappelijke effecten. Vanuit de 

technische uitwerking en nadere uitwerking voor de uitvoeringsfase zal overigens 

blijken of een boven- dan wel ondergrondse kruising van A4 en HSL – vanuit dat 

perspectief bezien – de voorkeur heeft. Dit is bekend voor vaststelling van het inpas-

singsplan.  

Over het effect van het opstijgpunt op de openheid van het polderlandschap kan ten 

slotte het volgende worden opgemerkt. Het opstijgpunt heeft weliswaar in algemene 

zin invloed op de omgeving, maar heeft geen invloed op het open karakter van het 

gebied in groter verband. Het opstijgpunt ligt bovendien op de grens tussen open 

gebied en de infrastructurele bundel die gevormd wordt door de HSL en de snelweg. 

c. Geconstateerd wordt dat vooralsnog een landschapsplan ontbreekt. De verbin-

ding loopt door het nationale landschap Het Groene Hart, waarvan de polder 

Achthoven onderdeel uitmaakt. De conclusies uit het MER en het inpassingsplan 

over het veranderende landschap hanteren de stelling dat er al sprake is van een 

doorsnijding van het Groene Hart door de aanwezigheid van een 150 kV-verbin-

ding, terwijl de masten tevens het karakter van het gebied beïnvloeden. Hiermee 

wordt te gemakkelijk als een gegeven geaccepteerd dat de karakteristieke en 

vanuit cultuurhistorie aanvaarde vakwerkmasten worden vervangen door mo-

derne witte pilaren die volstrekt niet passen in het landschappelijke beeld. Een 

goede inpassing van deze masten in het open polderlandschap is feitelijk niet 

goed mogelijk.  

De landschappelijke inpassing van de verbinding is uitgewerkt in een landschapsplan. 

Bij het ontwerpinpassingsplan is ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage 

gelegd. Over het landschapsplan heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken 

gemeenten. De vakwerkmasten hebben zich in het verleden ingepast in het land-

schap. Ook de Wintrackmasten zullen dat op hun beurt doen. Beide zijn op verge-

lijkbare wijze onderdeel van een continue veranderend landschap. 
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d. Tegenwoordig is het aanvaard dat – ingeval van noodgedwongen aantasting van 

bepaalde waarden – ook alternatieve compensatiemogelijkheden bekeken wor-

den. De gemeente verzoekt op basis van het compensatiebeginsel middelen ter 

beschikking te stellen die kunnen worden besteed aan maatregelen uit de ge-

biedsvisie polder Achthoven. Hierin is beleid vastgelegd om het open en groene 

karakter van de polder te beschermen en bij de opstelling van dit beleid is in het 

verleden – vanwege de 380 kV-ontwikkelingen – ook TenneT betrokken.  

Er is geen sprake van een nieuwe doorsnijding, maar van een andere doorsnijding. In 

plaats van een 150 kV-vakwerkmast, doorsnijdt straks een 380 kV-Wintrackmast het 

landschap. Er is daarom geen sprake van een compensatieplicht. 

De landschappelijke inpassing van de verbinding is verder uitgewerkt in een land-

schapsplan. 

e. Er ontbreekt voldoende inzicht in de tijdelijke verstoring van de natuurwaarden 

gedurende de realisatiefase met name voor weidevogels (onder meer grutto en 

tureluur) in de polder Achthoven. Effecten op de natuur tijdens de aanlegfase 

worden verwaarloosbaar geacht en dit is een magere beschouwing van de invloed 

van de tijdelijke activiteiten die circa 2,5 jaar duren. Verzocht wordt om een uit-

gebreidere toelichting te geven op de tijdelijke verstoring van de natuurwaarden 

gedurende de realisatiefase.  

Voor de realisatiefase is een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en 

faunawet aangevraagd. Er kan geen ontheffing worden verkregen voor het verstoren 

van broedvogels. In de ontheffingsaanvraag (geen onderdeel van het MER) is daarom 

aangegeven op welke manier wordt voorkomen dat broedvogels (inclusief weidevo-

gels) worden verstoord. Dit betreft onder andere het uitvoeren van werkzaamheden 

buiten het broedseizoen en – wanneer dit niet mogelijk is – het voorkomen dat 

broedvogels zich vestigen op/nabij de bouwlocaties. In een door het Ministerie van 

EL&I goed te keuren werkprotocol (voor de uitvoerders) is in detail beschreven hoe 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verstoring en wezenlijke invloed op 

broedvogels te voorkomen.  

f. Gerefereerd wordt aan de in het bestuurlijk overleg gemelde aspecten. In dat 

kader wordt aangegeven dat de aan de oever van de DOES beoogde mast binnen 

een zogenaamd SGR compensatiegebied valt vanuit de aanleg van de Hogesnel-

heidslijn. Voorts wordt aangegeven dat het Hoogheemraadschap plannen heeft 

voor het poldergebied in samenhang met mogelijke watercompensatie.  

De natuurcompensatieplicht op grond van de Structuurvisie Groene Ruimte vanwege 

de aanleg van de HSL is bekend. Hierover is – naar aanleiding van deze Bro-reactie – 

ook nader contact opgenomen vanuit EL&I met de gemeente Leiderdorp en de pro-

vincie.  

Over de plannen van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het poldergebied 

Achthoven – in samenhang met mogelijke watercompensatie – is in 2010 overleg 

geweest tussen TenneT en het Hoogheemraadschap.  

Meer specifiek is toen de visie van het Hoogheemraadschap met betrekking tot wa-

teropvang besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat – om de plannen inzake 

watercompensatie concreet te kunnen realiseren – eerst wijzigingen in het bestem-

mingsplan vereist zijn. Ook is in januari 2011 nader overleg gevoerd tussen TenneT 

en de Dienst Landelijk Gebied (die namens de gemeente Leiderdorp alle ontwikkelin-

gen in de polder Achthoven inventariseert). Hierbij zijn wederom de plannen van het 

Hoogheemraadschap ter sprake gekomen.  
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5. Gemeente Haarlemmermeer (brief d.d. 21 oktober 2010, ontvangen op 22 oktober 2010).  

 

Deze brief bevat 2 bijlagen, deze bijlagen worden – nadat de deelopmerkingen uit de brief zelf zijn behandeld – hieronder separaat weergegeven en be-

antwoord. 

Ter zake van het voorontwerpinpassingsplan: De Ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart Bro overleg gevoerd met uw gemeente.  

a. Het concept MER van mei 2010 dient congruent te worden gemaakt met het 

voorontwerpinpassingsplan op basis van de laatste tracéwijzigingen. De ge-

meente wil in de gelegenheid worden gesteld om in gesprek te gaan over de wij-

zigingen en over de verwerking van de opmerkingen die zij heeft geplaatst bij het 

concept MER en het voorontwerpinpassingsplan. Dit, voordat het MER definitief 

wordt gemaakt en voor de terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan.  

Er was sprake van een concept MER op het moment dat het voorontwerpinpassing-

plan naar de overlegpartners is gestuurd. Het ontwerpinpassingsplan sluit aan op het 

definitieve MER. De gemeente is in een gesprek op de hoogte gesteld op welke wijze 

haar opmerkingen zijn verwerkt.  

b. Hoofdstuk 7 van het inpassingsplan regelt een dubbelbestemming. Dit kan niet 

en zodoende dient naast een dubbelbestemming tevens een primaire of basisbe-

stemming te worden opgenomen. Het enkel opnemen van een dubbelbestemming 

komt erop neer dat het plan als een soort van parapluplan of partiële herziening 

kan worden aangemerkt en die zijn, tot op heden, digitaal gezien niet mogelijk. 

Probleem dat ontstaat is, dat wanneer het plan wordt gepubliceerd op RO-online 

en op de gronden wordt geklikt, alleen de dubbelbestemming zichtbaar wordt en 

het onderliggende gemeentelijke bestemmingsplan niet. Verzocht wordt het plan 

conform de zogenaamde SVBP2008 en alle andere digitale vereisten op te stellen. 

Daar hoort een goede inventarisatie en een set met enkelbestemmingen bij.  

Een inpassingsplan past zich in bestaande bestemmingsplannen in. Dit betekent dat 

ook alleen een dubbelbestemming kan worden toegepast. Uitgangspunt is dat het 

Rijk met inpassingsplannen zo min mogelijk ingrijpt in de bestaande bestemmings-

plannen.  

Uiteraard dient het Rijk zich bij het opstellen van een inpassingsplan rekenschap te 

geven van de onderliggende (enkel)bestemmingen en dienen de dubbelbestemmin-

gen in het inpassingsplan daarmee in een logische relatie te staan. In het kader van 

de planvorming is daarom geïnventariseerd wat de onderliggende bestemmingen 

zijn. Deze werkwijze sluit aan bij het uitgangspunt dat de toegekende bevoegdheid 

tot vaststelling van een inpassingsplan ten behoeve van nationale belangen ook enkel 

daarvoor wordt benut.  

Het inpassingsplan is voorts opgesteld conform de Regeling standaarden ruimtelijke 

ordening (Rsro) en de gevolgde werkwijze is verder uitgewerkt in de landelijke werk-

afspraken omtrent digitalisering van ruimtelijke plannen.  
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c. Uit de tekst van het inpassingsplan komt de indruk naar voren dat twee plannen 

zullen gelden, enerzijds het inpassingsplan voor het tracé en anderzijds verschil-

lende (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Afgevraagd kan worden of de Wro 

dit toestaat. Wat is de verhouding tussen beide (vaak meerdere) plannen en de 

in beide plannen opgenomen verschillende bouwregelingen? Dat de Wro en het 

Bro deze wijze van opstellen van het plan toestaan, lost het probleem niet op. 

Indien naast dubbelbestemmingen ook enkelbestemmingen worden opgenomen, 

wordt een en ander wel goed geregeld.  

Het karakter van een inpassingsplan is dat het automatisch in de onderliggende be-

stemmingsplannen wordt ingepast. In het inpassingsplan zijn dubbelbestemmingen 

opgenomen; dit betekent dat ter zake van de betreffende gronden een bestemming 

wordt toegevoegd aan de bestemming die op basis van het geldende bestemmings-

plan daar reeds ligt. Daarbij hebben de met de dubbelbestemming samenhangende 

belangen in beginsel voorrang op de belangen van de onderliggende bestemming. 

Dat is in de betreffende dubbelbestemmingen bepaald door een bouwverbod voor de 

onderliggende enkelbestemming (met ontheffingsmogelijkheid). Daar waar sprake is 

van een enkelbestemming in het inpassingsplan, zoals de bestemming 'Bedrijf - Op-

stijgpunt', wordt het onderliggende bestemmingsplan op die gronden vervangen door 

het inpassingsplan. 

 

d. Bovendien wordt met dit inpassingsplan een versnippering van planologische 

regelingen veroorzaakt wat niet bijdraagt aan een goede ruimtelijke ordening. 

Dit oordeel delen wij niet. De toegekende bevoegdheid tot het vaststellen van een 

inpassingsplan dient ten behoeve van het borgen van nationale belangen. Het inpas-

singsplan past zich in de vigerende bestemmingsplannen in.  

Voor zover u met betrekking tot versnippering doelt op het niet digitaal zichtbaar zijn 

op www.ruimtelijke plannen.nl van zowel het bestemmingsplan als het inpassings-

plan, merken wij op dat zodra alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn op 

www.ruimtelijkeplannen.nl zichtbaar is dat zowel een bestemmingsplan als een in-

passingsplan geldt.  

  

e. In het inpassingsplan staat aangegeven dat de gemeente gedurende een periode 

van drie jaar na vaststelling van het inpassingsplan geen bestemmingsplannen 

mag opstellen. Dit is gelet op de plicht om bestemmingsplannen te actualiseren 

niet wenselijk. Voorgesteld wordt om de constructie op te nemen dat plannen 

mogen worden geactualiseerd, waarbij het inpassingsplan in acht moet worden 

genomen.  

In het vaststellingsbesluit alsmede de toelichting op het ontwerpinpassingsplan is 

opgenomen dat actualiseren van een bestemmingsplan binnen drie jaar na vaststel-

ling van het inpassingsplan mogelijk is wanneer de regeling voor de hoogspannings-

verbinding daarin wordt opgenomen. 

 

 

f. Op veel plaatsen ontbreekt in het inpassingsplan verduidelijkend kaartmateriaal. 

Zo ontbreekt een overzichtskaart van het tracé en ontbreken bij de beschrijving 

van het plangebied diverse soorten kaarten. Daarnaast is er geen kaart opgeno-

men met de magneetveldzones. Een dergelijke kaart geeft tevens onderbouwing 

aan de opsomming van adressen in bijlage 2.  

Het kaartmateriaal is verduidelijkt. Zo is onder meer een overzichtskaart van het 

tracé opgenomen. In de toelichting bij het ontwerpinpassingsplan is ook een kaart 

met magneetveldzones opgenomen.  

http://www.ruimtelijke/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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g. In hoofdstuk 4 van het inpassingsplan worden ook autonome ontwikkelingen aan 

de westkant van de Haarlemmermeer beschreven. Deze zijn op die plaats niet 

relevant, want deze beschrijvingen horen bij het concept MER en de PKB die in 

hoofdstuk 5 aan de orde komt. 

In hoofdstuk 5 wordt geen helder onderscheid gemaakt tussen het plangebied 

(dat betrekking heeft op het inpassingsplan in casu het oostelijke tracé) en het 

zoekgebied dat gedefinieerd is in de PKB. Om de leesbaarheid te vergroten, 

wordt voorgesteld hoofdstuk 5 te starten met een korte beschrijving van het 

voorkeurstracé met een kaart.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

Gezien de uiteindelijke keuze voor een tracé aan de westkant van de gemeente 

Haarlemmermeer is deze tekst nu wel relevant. 

In hoofdstuk 5 van het ontwerpinpassingsplan is bij de tekst over de PKB het zoek-

gebied genoemd en bij de tekst over het definitief tracé het plangebied.  

De opbouw van hoofdstuk 5 is bewust zo gekozen dat pas na uitleg hoe gekomen is 

tot het voorkeurstracé, het voorkeurstracé wordt beschreven. Dit is dan ook niet 

aangepast. Hoofdstuk 5 bevat een leeswijzer die de lezer op weg helpt. 

h. In hoofdstuk 6 van het inpassingsplan wordt ingegaan op het leefomgevingsas-

pect geluid. Onduidelijk is of en hoe groot de geluidsoverlast van een opstijgpunt 

is, of er geluidsoverlast van Wintrackmasten dan wel portaalmasten is en of deze 

variërend zijn naar de diverse hoogten van de masten.  

Er is aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in 

ontwerpinpassingsplan.  

i. Over de (plan)schade als gevolg van de komst van de verbinding wordt thans 

met EZ en TenneT overleg gevoerd. De gemeente gaat ervan uit dat dit overleg 

de komende periode wordt voortgezet.  

Dit overleg is in de resterende planvormingsperiode voortgezet. 

j. De gemeente vertrouwt erop dat rekening wordt gehouden met de in de brief 

beschreven aspecten alsmede met de punten omschreven in de twee bijlagen 

(waarvan er 1 ziet op het MER en 1 ziet op het voorontwerpinpassingsplan). Er 

wordt op vertrouwd dat het inpassingsplan en het MER aan de hand van de om-

schreven punten worden aangepast.  

De wijze van afhandeling van de Bro-reacties is met de gemeente besproken. Ook de 

reacties verwoord in de bijlagen (en de wijze van verwerking daarvan) zijn met de 

gemeente besproken.  
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Gemeente Haarlemmermeer: ter zake van het MER:  

k. De effecten van de Randstad 380 kV-verbinding op de gebiedsuitwerking Haar-

lemmermeer-Bollenstreek i.c. de in de westflank te realiseren woon- en recrea-

tiegebieden worden onvoldoende onderkend. Dit is ook reeds eerder (in in-

spraakreacties op de PKB, op de aanvullende startnotitie MER, evenals in de 

richtlijnen) naar voren gebracht. Een duidelijk vergelijking waarin de oostelijke 

varianten tegen de westelijke varianten worden afgewogen, ontbreekt. Zoals 

deze nu is geformuleerd (o.a. op pag. 249) vormt het enige argument om voor 

de oostzijde te kiezen, het project Westflank. Het project Boseilanden wordt niet 

genoemd en het argument dat de oostelijke varianten een betere aansluiting 

vormen op de gebiedskarakteristiek van de oostzijde met bedrijvigheid en infra-

structuur en de bundelingsmogelijkheden daarmee, ontbreekt.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

een apart overleg gevoerd met uw gemeente. 

In hoofdstuk 6 van het MER is een vergelijking opgenomen van alle alternatieven. Zie 

de tabellen S5.2 & 6.1 en de bijbehorende toelichtingen in het definitieve MER. De te 

verwachten effecten op het Randstad Urgent project Westflank Haarlemmermeer en 

de Boseilanden zijn daarbij betrokken (zie paragraaf 11 van het hoofdstuk effectbe-

schrijving in het definitieve MER, onder het aspect landschap bij het criterium 'beïn-

vloeding gebiedskarakteristiek). Daaruit blijkt dat vanuit alle milieuaspecten de wes-

telijke passage van Hoofddorp – alles overziend – het meest milieuvriendelijke is. Dit 

oordeel staat los van eventuele beleidsmatige overwegingen die een rol spelen bij de 

uiteindelijke besluitvorming over het voorkeurstracé in het inpassingsplan.  

Dat de oostelijke varianten beter aansluiten bij de gebiedskarakteristiek is in het 

voorontwerpinpassingsplan al aangegeven. Zo staat op pagina 41 dat, gelet op het 

huidige en toekomstige karakter aan de oostkant van Hoofddorp (industri-

eel/bedrijfskarakter), is besloten te kiezen voor een oostelijke passage van Hoofd-

dorp. Meer nadruk wordt niet noodzakelijk geacht; immers de oostelijke varianten 

sluiten maar ten dele aan op ter plaatse aanwezige bedrijvigheid. Verder is bundeling 

met infrastructuur ook in de westelijke variant mogelijk (namelijk met de N205).  

l. Het voorkeurstracé komt niet overal overeen met (onderdelen van) de onder-

zochte alternatieven. Gerefereerd wordt aan specifieke situaties (zie brief) bin-

nen de Haarlemmermeer waar dit aan de orde zou zijn. De vraag wordt gesteld 

of het in het inpassingsplan op te nemen tracé niet ook in het MER opgenomen 

dient te worden als voorkeurstracé.  

Het definitieve voorkeurstracé is in het definitieve MER opgenomen.  

m. De beoogde aanleg van de Randstad 380 kV aan de oostkant van de gemeente 

gaat samen met het ondergronds brengen van de 150 kV aan de westkant. De 

positieve effecten van het ondergronds brengen van de 150 kV aan de westzijde 

(minder gevoelige bestemmingen) en het landschap zijn ten onrechte niet mee-

genomen in het concept MER. Voorgesteld wordt een alternatief toe te voegen 

dat uitgaat van een oostelijke ligging in combinatie met de sanering van de 

150 kV-verbinding aan de westzijde. Dit alternatief sluit aan op de werkelijk be-

oogde uitvoering van het 380 kV-tracé en ondergronds te brengen 150 kV en zal 

waarschijnlijk goed scoren op de verschillende milieuaspecten.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  
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n. In paragraaf 5 van de Richtlijnen staat aangegeven dat de milieueffecten van de 

voorgenomen activiteit vergeleken moeten worden met de referentiesituatie. In 

het rapport worden echter met name de verschillende alternatieven met elkaar 

vergeleken, zoals onder meer in tabel 20 het geval is.  

De effecten van elk alternatief zijn beschreven door het alternatief af te zetten tegen 

de referentiesituatie. De referentiesituatie is de huidige situatie, inclusief autonome 

ontwikkelingen. Vervolgens zijn de alternatieven naast elkaar gezet om een beoorde-

ling te kunnen geven van de effecten die ze ten opzichte van elkaar hebben. Dit is 

m.e.r.-methodisch correct, en dé manier om een beoordeling te kunnen geven van 

het alternatief met de minste gevolgen voor het milieu. Met het hanteren van deze 

m.e.r.-methodiek is juist vorm gegeven aan de richtlijnen.  

o. Evenals bij het ontwerpinpassingsplan, geeft het kaartmateriaal in het concept 

MER in bepaalde gevallen een onduidelijk beeld (onder andere in verband met 

de hoeveelheid informatie, de kleurstelling, gekozen schaal). Zie bijvoorbeeld 

pagina's 11, 13, 15 en 46. 

Dit is zoveel mogelijk verduidelijkt. Zo is onder meer bij een aantal kaarten de kleur-

stelling en scherpte aangepast.  

p. Verzocht wordt rekening te houden met de bij de brief gevoegde twee bijlagen, 

waarvan er 1 ziet op het MER en 1 ziet op het inpassingsplan. Er wordt op ver-

trouwd dat het inpassingsplan en het MER aan de hand van de omschreven 

punten in de bijlagen worden aangepast.  
 

De tekstuele opmerkingen zijn beoordeeld en waar wenselijk verwerkt. Zie ook het 

antwoord onder 5j. 

 

q. In het MER is voor een zeer kwalitatieve benadering gekozen en komen weinig 

kwantitatieve beoordelingen voor. Dit roept het beeld op dat objectiviteit ont-

breekt. Dit komt met name in hoofdstuk 6 naar voren, waarin de autonome 

ontwikkelingen wel worden beschreven, maar niet of nauwelijks worden betrok-

ken bij de effectvergelijking.  

De aard van de activiteiten maakt een kwalitatieve aanpak noodzakelijk. Het toepas-

sen van kwalitatieve beoordelingen is een gebruikelijke methodiek en zegt niets over 

de mate van objectiviteit. De beoordeling van sommige milieuaspecten is niet of 

moeilijk kwantificeerbaar. Indien effecten toch worden gekwantificeerd, bestaat het 

risico op schijnzekerheid. Dezelfde methodiek is grotendeels toegepast in de milieu-

effectrapportage Zuidring en heeft van de onafhankelijk Commissie voor de milieu-

effectrapportage een positief toetsingsadvies gekregen.  

r. Op het traject ACT Ringvaart Haarlemmermeerpolder loopt het tracé via het 

opstijgpunt onder de Ringvaart. Het opstijgpunt dient gezien de ligging in een 

open agrarisch landschap goed ingepast te worden.  

De inpassing van de verbinding is nader uitgewerkt in het landschapsplan. Over het 

landschapsplan heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken gemeenten. Bij het 

ontwerpinpassingsplan is ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage gelegd. 

De uitvoering van het landschapsplan is verder zeker gesteld door verankering van 

het landschapsplan in de planregels.  

Daarnaast is waar nodig de plangrens zo gelegd dat de gronden waar landschappe-

lijke inpassing plaatsvindt onderdeel van het inpassingsplan zijn. Ook hierover heeft 

nader overleg plaatsgevonden met de betreffende gemeenten. 

Behandeling van bijlage 1 bij de brief van de gemeente Haarlemmermeer: 

dit betreft puntsgewijze opmerkingen bij het voorontwerpinpassingsplan. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  
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p.4: figuur 1.1. Ter hoogte van Hoofddorp niet alleen de westelijke variant, maar ook 

de oostelijke variant in de figuur toevoegen.  

Deze figuur verbeeldt de ringstructuur zoals beschreven in PKB en niet de mogelijke 

tracés. 

p.4: vraag wat met 'regio' wordt bedoeld. Dit is in het ontwerpinpassingsplan verduidelijkt. 

p.6, tweede alinea; vraag of installaties en voorzieningen Vijfhuizen in inpassingsplan 

Vijfhuizen zijn opgenomen. 

Deze voorzieningen worden mogelijk gemaakt in het inpassingsplan voor de uitbrei-

ding van het station Vijfhuizen. 

p.6, 1.6: 'waar nodig' weghalen. Deze opmerking is overgenomen. 

p.6 bij paragraaf 1.5: een kaart toevoegen van het tracé. Het kaartmateriaal is toegevoegd. 

p.7: inmiddels geldt de Wabo. Verder de vraag hoe de verschillende vergunningen 

worden aangevraagd en of 1 of meerdere omgevingsvergunning(en) worden aange-

vraagd.  

Het ontwerpinpassingsplan is in overeenstemming gebracht met de Wabo. Verder zal 

per gemeente een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De vergunningen 

voor het tracé Beverwijk tot station Vijfhuizen zullen niet digitaal worden aange-

vraagd. De vergunningen voor het tracé vanaf station Vijfhuizen tot station Bleiswijk 

zullen digitaal worden aangevraagd.  

p.9 en p.10: tabel met indicatieve magneetveldzones opnemen en met afmetingen 

masttypen.  

In het definitieve milieueffectrapport is een tabel opgenomen met de indicatieve 

magneetveldzones bij de in de Noordring toe te passen masttypes.  

p.10 voetnoot 9. Er kan enkel met omgevingsvergunning van LIB worden afgewe-

ken; de afwijking was altijd projectmatig geregeld, nooit planmatig  

Dit is bekend en een oplossing is mogelijk.  

 

p.11: inzake opwarming kabels bij slecht warmtegeleidende grond en koeling. Wat 

betekent de oplossing ruimtelijk? Kan dit een breder kabeltracé met zich meebren-

gen? 

De oplossing ligt in het gebruik van waterkoeling waardoor pomphuisjes noodzakelijk 

zijn. Het kabeltracé (dubbelbestemming/de zakelijk rechtstrook) wordt niet breder. 

Er is een logische plaats voor de pomphuisjes (onder meer vanwege bereikbaarheid) 

gezocht. Zie ook het antwoord hierna.  

p. 11: inzake pomphuisjes; welke afmetingen hebben deze en wat is het ruimtege-

bruik (hxbxl)? Passen deze binnen zro/plangrens? Zo niet, dan apart bestemmen. 

Graag locaties aanduiden op plankaart. Tenslotte luidt de vraag of pomphuisjes bin-

nen De Hoek/Businessgarden passen.  

Deze pomphuisjes passen in principe binnen de zakelijk rechtstrook en kennen een 

oppervlak van ten hoogste 40 m² en hoogte van maximaal 3 m. De pomphuisjes zijn 

niet aangeduid op de kaart omdat de exacte locatie pas in latere fase wordt bepaald, 

net als de exacte mastposities. De exacte locatie is mede afhankelijk van de bereik-

baarheid ervan. Gelet op de omvang van deze pomphuisjes zijn zij ook in verstede-

lijkte gebieden in te passen. De pomphuisjes zijn vergunningvrije bouwwerken en 

zijn in het ontwerpinpassingsplan juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. 

p.15 par 3.1: specifieke aanwijzingen vermelden. Dit is niet overgenomen. 

p 16: inzake ruimtebeslag werkzaamheden en de vraag wie het bevoegd gezag is 

voor tijdelijk ontheffingen. 

Het ruimtebeslag van tijdelijke werkzaamheden is in overleg en met toestemming 

van betrokken gemeenten ingevuld. De gemeente is bevoegd gezag voor tijdelijke 

ontheffingen. 

p.16: Nota Mobiliteit, tweede zin hoort hier niet (gaat over Nota Ruimte) Dit is nagekeken en aangepast. 

p.17: te beknopte verwijzing naar programma Randstad Urgent. Het ontwerpinpassingsplan moet compact en leesbaar blijven, daarom is afgezien van 

een opsomming van de 33 projecten. 
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H.3. par. 3.3: te summiere omschrijving van het gemeentelijke beleid. Aanvullen 

met: Masterplan Act, Groenblauwe Hoofdstructuur Oostflank Haarlemmermeer en 

Nota 'Groen en recreatie Haarlemmermeer'.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

 

p.19: in conclusies wordt niet ingegaan op Stelling van Amsterdam en het Groene 

Hart. 

In hoofdstuk 6 van het ontwerpinpassingsplan is ingegaan op de effecten voor Stel-

ling van Amsterdam en het Groene Hart. De beschrijving en motivering is in het 

ontwerpinpassingsplan nader aangevuld op basis van een westelijk tracé.  

p.20: verantwoording t.z.v. doorsnijding Rijksbufferzone ontbreekt. In hoofdstuk 6 van het ontwerpinpassingsplan is ingegaan op de effecten op de rijks-

bufferzone. De beschrijving is in het ontwerpinpassingsplan aangepast aan een wes-

telijk tracé.  

p.21: invoegen bedrijvigheid en groen. PrimAviera juist aanduiden en kaart plange-

bieden toevoegen.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente. Dit betekent dat de bewuste para-

graaf dient te worden aangepast ter hoogte van Hoofddorp.  

p.22: onder 'Wegennetwerk' invoegen: bij Hoofddorp De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente. Dit betekent dat de paragraaf 

dient te worden aangepast ter hoogte van Hoofddorp.  

p.25: kaart EHS toevoegen. Dit is niet overgenomen. Een dergelijke kaart is reeds opgenomen in het MER. 

p.25: westkant Hoofddorp geen onderdeel plangebied. De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

p.25:  

1. kaart recreatiegebieden opnemen.  

2. inzake Groene Carré: aanvullen dat deze bestaat uit projecten. Plesmanhoek, 

Park Vijfhuizen, Buitenschot en gekantelde kavels.  

3. Park Getsewoud hoort hier niet thuis. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

  

p.36:  

1. voorafgaand aan beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief in pa-

ragraaf 5.3.4 is het logischer ook het voorkeurstracé hier alvast kort te beschrij-

ven of duidelijker aan te geven waar dat wordt omschreven.  

2. een kaart van het VKA opnemen. 

3. ook zou een leeswijzer behulpzaam zijn.  

1. In paragraaf 5.1 is aangegeven in welke paragraaf het voorkeurstracé wordt 

beschreven. Suggestie is zodoende niet overgenomen.  

2. Dit is overgenomen in het ontwerpinpassingsplan. 

3. Dit is niet overgenomen, omdat paragraaf 5.1 als leeswijzer fungeert.  



16 Bijlage 8 

p.37, tweede streepje: er wordt gesteld dat vanuit alle milieuaspecten de westelijke 

passage van Hoofddorp de voorkeur verdient. Dit is in tegenspraak met de passage 

daaraan voorafgaand die zegt dat geen enkel alternatief op alle aspecten beter 

scoort. 

In de eerste zin wordt gesproken over het tracédeel van de alternatieven ter hoogte 

van Hoofddorp. In de tweede zin wordt gesproken over de integrale alternatieven 

(dus over de volledige lengte). Ter hoogte van Hoofddorp blijkt uit het MER dat voor 

alle alternatieven de westelijke passage het meest milieuvriendelijk is. Voor de inte-

grale alternatieven is het niet mogelijk een MMA of VKT te ontwikkelen dat voor alle 

milieuaspecten over de gehele lengte beter scoort dan alle andere alternatieven. 

Vanuit verschillende milieuaspecten bestaan soms tegengestelde belangen, zodat 

keuzes gemaakt moeten worden. 

p. 38, bij par 5.1.1: bij overwegingen voor bovengrondse- en ondergrondse aanleg 

ook de regelgeving van het LIB benoemen naast de technische overwegingen. 

Dit is niet overgenomen. Ook bovengrondse alternatieven met lagere masten voldoen 

aan het LIB.  

p. 39: bij bedrijventerrein De Hoek/Beukenhorst: A4 zone west toevoegen. De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

p.40: aanpassen motivering van de locatie van het opstijgpunt De Hoek. De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

De motivering is op dit punt aangevuld. 

p.40: aanpassen motivering opstijgpunt aan de zuidzijde van bedrijventerrein De 

Hoek. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

p.40: kaart met magneetveldzone opnemen. Deze kaart is in het ontwerpinpassingsplan opgenomen.  

p. 41: tekst zodanig aanpassen dat Boseilanden geen onderdeel zijn Westflank pro-

ject.  

Door de keuze voor het westelijke tracé zal de bewuste paragraaf worden aangepast. 

p.41: regionale partners benoemen. De Ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

Door de keuze voor het westelijke tracé zal de bewuste paragraaf worden aangepast.  

p.42: invoegen: parallel aan de Geniedijk op circa 100 m van het Achterkanaal (i.p.v. 

op korte afstand van S.v.A)  

De Ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

De bewuste paragraaf wordt aangepast als gevolg van de keuze voor westelijk tracé.  

p.44: tekst screenen op juiste aanduiding Kagertocht/Nieuwe Vijfhuizertocht.  Door de keuze voor het westelijke tracé zal de bewuste paragraaf worden aangepast. 

p.44, vijfde alinea: suggestie ten zuiden van tracé zuidzijde Geniedijk. De Ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

De bewuste paragraaf wordt aangepast. 

p. 44: ter verduidelijking van de tekst een kaart opnemen  Dit is niet overgenomen, omdat er geen specifieke toegevoegde waarde vanuit gaat.  
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p.47, 5.6 bevat doelredenering: er wordt een kwalificatie van het ontwerp gegeven 

en er wordt niet aangegeven of sprake is van goede ruimtelijke ordening. Gebruik 

van dubbelbestemmingen is discutabel.  

De alinea geeft aan waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dat 

kader zijn de afwegingen die een rol hebben gespeeld nogmaals kort benoemd. Dit is 

geen kwalificatie maar een conclusie. Voor een antwoord inzake het aangevoerde 

over dubbelbestemmingen, zie het antwoord op uw brief (meer specifiek onder punt 

5b). 

p.50 en p. 51: ingaan op mate van geluidsoverlast opstijgpunten, wintrack- en por-

taalmasten 

Tekst is in het ontwerpinpassingsplan aangevuld op basis van de resultaten van aan-

vullend geluidsonderzoek. Door de keuze voor een westelijk tracé zijn overigens niet 

langer portaalmasten benodigd.  

p.53: onduidelijke kaart  De kaart is verduidelijkt (geldt ook voor het MER).  

p.56: kaart met nationale landschappen invoegen  Dit is niet overgenomen. Immers, in het MER zijn de relevante nationale landschap-

pen, Groene Hart en Stelling van Amsterdam al op kaartmateriaal opgenomen. 

p.66 t.z.v. noodlijnen: hoeveel gevoelige bestemmingen betreft het en hoe is de 

compensatie geregeld? 

 

Vanwege de tijdelijke aard van de noodlijnen en de ingebruiksperiode die zo kort 

mogelijk wordt gehouden – in elk geval minder dan een jaar – vallen de tijdelijke 

noodlijnen in ieder geval niet onder de VROM beleidsadviezen m.b.t. hoogspannings-

lijnen en magneetvelden (d.w.z. niet onder het beleidsadvies van de Staatssecretaris 

van VROM van 3 oktober 2005 en de verduidelijking daarvan in de brief met bijlage 

van 4 november 2008). 

 

In het MER alsmede in het ontwerpinpassingsplan is nadere informatie opgenomen 

over de consequenties van de noodlijnen.  

De compensatie ten gevolge van het aanleggen en in gebruik hebben van de tijde-

lijke noodlijn zal worden afgehandeld conform het bepaalde in de Schadegids van 

TenneT. Eventuele schade ten gevolge van de tijdelijke noodlijn is daarbij aan te 

merken als bijkomende schade c.q. werkschade ten gevolge van uitvoeringswerk-

zaamheden (zie paragraaf 4.4 van de Schadegids).In situaties waarin TenneT – t.b.v. 

de te realiseren 380 kV-verbinding – met een eigenaar/rechthebbende een zakelijk 

recht overeenkomst dient af te sluiten, wordt ernaar gestreefd (indien van toepas-

sing) de schade afhandeling t.b.v. de tijdelijke noodlijnen in die overeenkomst mee 

te nemen. In situaties waarin een eigenaar/rechthebbende enkel wordt geconfron-

teerd met de aanleg van een tijdelijke noodlijn, zal TenneT trachten een zogenaamde 

tijdelijke gebruiksovereenkomst af te sluiten.  
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p.67: inzake noodlijnen: waaruit blijkt dat noodlijnen geen invloed hebben op 

eventuele archeologische waarden?  

Noodlijnen zijn niet meegenomen, omdat de masten voor de noodlijnen geen conse-

quenties hebben voor de ondergrond. De mastvoeten worden niet met fundering 

gerealiseerd. 

p.70: 7.4: naast een dubbelbestemming dient ook een primaire/basisbestemming 

opgenomen te worden. Verder dienen in de magneetveldzones de gevoelige be-

stemmingen uitgesloten te worden.  

Over hetgeen u aanvoert over de dubbelbestemming: zie hetgeen hierover reeds is 

vermeld in antwoord op uw brief (meer specifiek onder punt 5b). 

 

Inzake het uitsluiten van gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone kan het 

volgende worden opgemerkt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

heeft op 29 december 2010 uitspraak gedaan inzake de beoogde 380 kV-hoogspan-

ningsverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de zogenaamde Zuidring). In deze 

uitspraak is bepaald dat de Ministers hadden moeten beoordelen of de gevoelige 

bestemmingen binnen de magneetveldzone redelijkerwijs gehandhaafd kunnen blij-

ven.  

p.71: een voorlopige dubbelbestemming vraagt ook om het opnemen van een defini-

tieve bestemming. 

Definitieve bestemming is alleen de enkelbestemming die al vigeert en blijft vigeren. 

Waterpompen: passen die binnen de zro? Wat is de omvang en hoogte? Zie het antwoord hiervoor bij uw reactie gericht op pagina 11 (t.z.v. pomphuisjes).  

In de regels bij het ontwerpinpassingsplan is opgenomen: maximale oppervlakte van 

40 m² per pomphuisje en maximum hoogte van 3 m. 

p.73: artikel 7.10 Wro is vervallen. Dat geldt per 1 oktober 2010. De regels in het ontwerpinpassingsplan zijn hierop 

aangepast. 

p.87: wat is status bindend advies TenneT ten behoeve van aanlegvergunning als-

mede de rol van EL&I inzake aanlegvergunning ?  

Het betreft een advies. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd 

gezag en dient te motiveren wat zij met het advies doet in het kader van een zorg-

vuldige besluitvorming.  
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REGELS: Bij 4.1b/5.1b/ 6.1b/7.1b en verder, worden bouwwerken bestemd, maar 

gaan de bouwregels over gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde (vergelijk 

3.1). Lijkt niet congruent te zijn. Ook gelden er (bewust?) verschillende bouwhoog-

ten 

Bouwwerken zijn zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouwen zijnde. Deze zijn 

in de bestemmingsomschrijving opgenomen om aan te geven dat binnen de be-

stemming zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. 

In de bouwregels (4.2, 5.2 en verder) is opgenomen aan welke maatvoering bouw-

werken moeten voldoen. Indien dat nodig is, is daar onderscheid gemaakt tussen 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.  

De bouwhoogten die in de regels zijn opgenomen, zijn afgestemd op de voor de be-

treffende bestemming noodzakelijke bouwwerken. Zo zullen bij een transformator-

station andere bouwwerken worden opgericht dan ter plaatse van een opstijgpunt. 

Voor wat betreft de hoogte van masten wordt verwezen naar de verbeelding waar 

zones zijn opgenomen waar een bepaalde hoogte bij hoort. De diversiteit daarin heeft 

onder andere te maken met het passeren van wateren (doorvaarthoogte) en de 

hoogtebeperkingen vanwege Schiphol.  

Behandeling van bijlage 2 bij brief gemeente Haarlemmermeer: dit betreft 

puntsgewijze reacties op het MER. 

De Ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

Dit kan leiden tot aanpassingen in onderstaande antwoorden op de opmerkingen van 

uw gemeente in bijlage 2. 

p.7: ondergronds tracé als onderzoeksalternatief: wat houdt dat in/voegt het toe als 

op voorhand al duidelijk is dat het ondergronds tracé niet realistisch is? 

De argumentatie staat duidelijk verwoord in het MER (par. 3.4, kader 3.2 en par. 

3.4.7): een volledig ondergronds alternatief is niet realistisch gezien de 

(net)technische beperkingen. Omdat er maximaal 10 kilometer kabel beschikbaar is 

voor de Noordring, is informatie nodig over op welke plaatsen ondergrondse aanleg 

kan worden toegepast. Die informatie wordt enerzijds geleverd door inzicht te krijgen 

in de effecten van de bovengrondse alternatieven en anderzijds in de effecten van 

het ondergronds onderzoeksalternatief. De reden dat dit niet-technisch onrealistische 

alternatief toch wordt onderzocht in de m.e.r.-procedure, is om over de gehele lengte 

van het tracé inzicht te hebben in de effecten van ondergrondse aanleg. Op die ma-

nier kan steeds een zorgvuldige afweging van alternatieven worden gemaakt. 

P.7 figuur S2.1: in het onderschrift staat combimast terwijl in de tekst over Wintrack 

gesproken wordt. De portaalmast wordt bovendien niet afgebeeld (waarom niet?). 

De figuurtitel is aangepast en gaat uit van Wintrack combimast. De portaalmast 

wordt niet afgebeeld bij deze paragraaf omdat dit type mast geen magneetveldarm 

ontwerp kent - deze paragraaf gaat over het nieuwe type mast dat gekenmerkt wordt 

door het magneetveldarme ontwerp. In de tekst is nu aangegeven: 'De portaalmast 

kent geen magneetveldarm ontwerp.' De portaalmast is afgebeeld en beschreven in 

hoofdstuk 3, waarin alle wijzen van bovengrondse aanleg (inclusief portaalmasten) 

aan bod komen. 
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P.9, S3.3/ p.19 S5.1.1: bij onderzochte milieuaspecten ontbreekt het recreatieve 

aspect (Groene Carré wordt wel benoemd maar recreatieve waarde van de Westflank 

niet). Op p.319/320 staat hier wel wat over, zij het summier. 

Uit onderzoek is gebleken dat in algemene zin er geen invloed uitgaat van hoogspan-

ningsverbindingen op het recreatief gebruik van een gebied. Dit is aangegeven in 

hoofdstuk 10 van het definitieve milieueffectrapport. Alleen portaalmasten zouden 

invloed kunnen hebben op de inrichting van recreatiegebieden. Wanneer er sprake is 

van effecten, is dit in het definitieve MER opgenomen onder het criterium gebieds-

karakteristiek onder het aspect landschap en cultuurhistorie.  

 

P.19, S4.4: De redenering over het ruimtebeslag als gevolg van het verwijderen van 

de 150 kV klopt niet. Immers in geval van één van de oostvarianten gaat nog steeds 

de 150 kV aan de westkant verkabeld worden en dat levert dus minder ruimtebeslag 

op. 

Dit voornemen (150 kV aan de westkant verkabelen) is geen onderdeel van het pro-

ject waarvoor dit MER is opgesteld. Alleen als er een (apart) juridisch-planologisch 

bindend besluit over is genomen, kan verkabeling van de 150 kV als autonome ont-

wikkeling (AO) worden aangemerkt. 

P.19, S5.1.2: Met de autonome ontwikkeling is weliswaar rekening gehouden, maar 

de milieugevolgen worden hier niet tegen afgezet. 

De autonome ontwikkeling (AO) is de beschrijving van de toekomstige situatie. Daar-

bij geldt dat de huidige situatie de basis is. De referentiesituatie, ofwel de AO, is 

daarmee een 'optelsom' van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen'. 

Dit is m.e.r.-methodisch zeer gebruikelijk, wat betekent dat de milieugevolgen wel 

afgezet worden tegen de autonome ontwikkeling. 

P. 21, tabel S5.1: De bruto effectscore is overal 'zeer negatief', wat samenhangt met 

het totaal aantal gevoelige bestemmingen. Echter, het MER moet aangeven wat de 

effecten zijn en dus enkel op de toename ingaan, waarmee drie alternatieven als 

negatief beoordeeld zouden worden (p. 301).  

Al met al is de vraag of deze effectbeoordeling wel klopt en tevens hoe de positieve 

invloed (p. 302) precies is meegewogen; van 'zeer negatief' naar 'positief' versprin-

gen komt discutabel over. 

De effectscore is bij alle alternatieven zeer negatief, omdat het aantal gevoelige 

bestemmingen die in het magneetveld van de nieuwe verbinding liggen in ieder al-

ternatief toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie. Ook het aantal gevoelige 

bestemmingen die vrijvallen uit het magneetveld van de bestaande 150 kV-verbin-

ding worden voor alle tracé-inzichtelijk gemaakt. De methode van effectbeoordeling 

is beschreven in hoofdstuk 10 en die is toegepast. 

P.23: twijfelachtig of er geen invloed op recreatieve waarden plaatsvindt. Dat er geen invloed is op recreatieve waarden is toegelicht in par. 10.3.1. 'aanpak 

effectbeoordeling landschap, cultuurhistorie en recreatie'.  

 

P.22: ook de andere alternatieven kunnen voldoen aan de Natuurbeschermingswet 

1998, zelfs als er significante effecten zijn (in welk geval aan de ADC-criteria ge-

toetst moet worden). 

Voor de andere alternatieven dan VKT en MMA geldt dat zowel de 380 kV als be-

staande 150 kV bovengronds als combilijn De Wilck passeren. In het MER is in hoofd-

stuk 5 onderbouwd dat significant negatieve effecten dan niet uit te sluiten zijn (toe-

name sterfte smient, zie kader 5.1). Een passende beoordeling inclusief ADC toets is 

dan noodzakelijk. Omdat er alternatieven zijn (zoals het MMA en VKT aantonen), zal 

een ADC-toets niet snel slagen.  

P. 24, eerste zin van de derde alinea is onlogisch. De tekst gaat over het MMA en 

ineens wordt expliciet aangegeven dat vanuit alle milieuaspecten de westelijke pas-

sage van Hoofddorp de voorkeur geniet. Die zin hoort hier niet te staan. 

De motivatie voor het MMA wordt gevormd door 2 stappen. Stap 1 motiveert de 

keuze voor een westelijke ligging ondersteund vanuit alle milieuaspecten. Stap 2 

kiest vervolgens voor het alternatief bundeling 150 kV omdat hiermee de minste 

nieuwe gevoelige bestemmingen ontstaan. De zin licht dat toe. 
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P. 27: onder 'Oostelijke passage..', in de tweede zin staat 'gunstig' en dat komt sub-

jectief over, terwijl de andere alternatieven ook effecten hebben.  

'Voor geen van de milieuaspecten is dat gunstig' is nu vervangen door: 'De oostelijke 

passage van Hoofddorp heeft relatief meer negatieve effecten dan de westelijke 

passage.' 

P 27: 150 kV wordt ondergronds gebracht, dan blijven niet 600 woningen in de mag-

neetveldzone liggen. Overigens is er wel een effect van de bestaande trafo voor de 

150 kV, die ondanks het ondergronds brengen van de 150 kV gehandhaafd blijft. 

De 150 kV-verbinding blijft in de m.e.r.-methodiek bovengronds staan als een ooste-

lijke passage wordt gerealiseerd. De verkabeling van de 150 kV is geen vastgestelde 

autonome ontwikkeling. 

P.52: Crisis- en Herstelwet toevoegen aan de tabel. Dit is toegevoegd aan tabel 2.3 inzake relevante landelijke regelgeving. Tevens is 

een paragraaf hierover toegevoegd. 

P.57: Nota Ruimte 10.000-15.000 woningopgave in de Haarlemmermeer toevoegen 

(zie ook p.67). 

Dit is toegevoegd meer specifiek in paragraaf 2.7.2 inzake Programma Randstad 

Urgent. 

P. 63: toevoegen bij Noordvleugel: Gebiedsagenda Noordwest-Nederland d.d. no-

vember 2009 (Rijk/provincies Noord-Holland en Flevoland en Stadsregio Amsterdam) 

met de diverse opgaven. 

In de tekst is informatie toegevoegd over de Gebiedsagenda. 

P. 67: Gebiedsuitwerking Westflank: er is inmiddels ook een concept programma van 

eisen (dec. 2009). Meer aandacht aan dit beleid/deze opgave besteden. 

In de tekst is informatie over het ontwerpprogramma van eisen toegevoegd en aan-

gegeven dat het programma van eisen nog niet is vastgesteld.  

P. 74: Tabel congruent maken met de in het voorontwerpinpassingsplan genoemde 

en de hierboven genoemde toevoegingen. 

MER en ontwerpinpassingsplan zijn op elkaar aangepast.  

P. 114, fig. 4.1 legenda: tabel komt niet overeen met de gebiedstyperingen: stede-

lijke omgeving ontbreekt in tabel ->woonwijk in stad ? 

Dit staat inmiddels correct in het MER vermeld.  

P.115: Bestaande achtergrondconcentraties kunnen opgenomen worden (NO2 en 

PM10 en PM2,5). 

Deze worden uitgebreid toegelicht in het achtergrondrapport 'leefomgeving'. Voor dit 

stuk van het MER is met name van belang dat de maximale waarden genoemd in de 

Wet milieubeheer niet worden overschreden. 

p.116, 4.2.2: Uitgaande van de westflank ontwikkeling als autonome ontwikkeling, 

zal er wel degelijk sprake zijn van een effect op de woningaantallen wanneer de 

combi 380/150 kV er komt dan wel wanneer de bestaande 150 kV er doorheen blijft 

gaan. 

Of de woningbouwopgave in het gedrang komt door een westelijke passage van de 

verbinding bij Hoofddorp is zeer de vraag. Op grond van de oorspronkelijke business 

case lijkt het van wel, maar deze business case is kwetsbaar door veranderende 

tijden.  

P.120, fig. 4.5: Stelling Amsterdam en linten Uweg en Hoofdvaart ontbreken. Deze zijn in de vernieuwde figuur opgenomen. 

P.122, fig. 4.6: groen bij Vijfhuizen is te groot ingetekend. Alleen direct ten oosten 

van Vijfhuizen komt een park. Gebied ten noorden van Vijfhuizen blijft open. Le-

genda: Stadsrand Schiphol? 

Groen bij Vijfhuizen: dit is een gebiedsindeling voor het aspect landschap en geeft 

niet de grootte van het groene/parkachtige gebied aan. 

P. 124: Park Floriade heet Groene Weelde. Dit is overal in MER aangepast. 
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P.134: Niet alle recreatie/natuur betekent verdichting van het landschap. In het 

noordwesten is alleen sprake van een (besloten) park direct ten oosten van Vijfhui-

zen. Westflank is vooral in het zuidwesten open (wonen en water). Ontwerp Groen-

blauwe Hoofdstructuur Oostflank Haarlemmermeer is in 2010 vastgesteld. Dit is juist 

ook bedoeld om eigenheid/openheid van Stelling van Amsterdam te behouden.  

De plannen zijn nu concreter dan voorheen op streekplanniveau. De lijn vormt vooral 

een contrast met de beoogde woonfuncties. Dit is in de HSAO en effectbeschrijving 

ook opgenomen. Het detailniveau van het MER is voldoende voor de besluitvorming 

over het tracé.  

P.143, 3e alinea: Rijk en regio werken aan gebiedsuitwerking met wonen en water-

berging, niet alleen de provincie Noord Holland. 

Toegevoegd zijn Rijk en regio (waaronder provincie Noord-Holland). 

P.153: toevoegen woningbouwproject 55+ bij Vijfhuizen; HLC hoort niet in tabel 

thuis. 

HLC (Hoofddorpse Luchtvaartclub) is verwijderd. 

P.154 toevoegen: Bestemmingsplan A4 zone west (2004). Zie verder de opmerkin-

gen die bij voorontwerpinpassingsplan zijn gemaakt t.a.v. bestemmingsplannen. 

Dit is toegevoegd aan ACT (omdat A4 Zone West daarvan onderdeel uitmaakt). 

P.167: berekening is niet helder. Als door het saneren van de 150 kV door Floriande 

618 gevoelige bestemmingen verdwijnen dan moeten deze toch ook bijgeteld worden 

bij het aantal bestaande gevoelige bestemmingen? Daarnaast komt de 150 kV weer 

in de 380 kV te hangen, die vervolgens ook weer door toekomstig woongebied gaat. 

Het verkabelen van de 150 kV bij de oostelijke varianten zijn niet meegenomen. Dit 

geeft een vertekend beeld (zie ook algemene opmerkingen). 

De veranderingen in aantallen gevoelige bestemmingen worden ten opzichte van de 

referentiesituatie inzichtelijk gemaakt voor alle tracéalternatieven. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van de 

nieuwe verbinding, en gevoelige bestemmingen die vrij vallen door het verwijderen 

van de bestaande 150 kV-verbinding. Doordat de te verwijderen 150 kV-verbinding 

op sommige tracédelen met de nieuwe 380 kV in de mast wordt gehangen van de 

nieuwe verbinding, wordt de gecombineerde 150 kV aangemerkt als nieuwe verbin-

ding. Het magneetveld van de nieuwe verbinding is smaller dan het magneetveld van 

de bestaande 150 kV-verbinding, waardoor de situatie met betrekking tot magneet-

velden in de nieuwe situatie verbetert. De 150 kV-verbinding ten westen van Hoofd-

dorp wordt alleen verkabeld bij de westelijk van Hoofddorp gelegen tracéalternatie-

ven en is voor de oostelijk van hoofddorp gelegen tracéalternatieven niet relevant.  

P.180: discutabel dat tracé in de Zuidelijke Haarlemmermeer dwars door Groene 

Hart en afwijkend van landschapspatroon zo mild (beperkt negatief) wordt beoor-

deeld. Er is hier op geen enkele manier sprake van bundeling (uitgangspunten Pla-

nologische Kern Beslissing). 

Niet bundelen is in dit geval gunstig; de lijn is korter en heeft minder knikken. Het 

landschapspatroon speelt geen rol in het effect; de effecten zouden niet anders zijn 

als het landschapspatroon gevolgd zou worden.  

P.189: ruimtebeslag mogelijk herzien op basis van Wintracks ter plaatse van de 

Plesmanhoek. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is 

nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

 

P.197: inzake effect op leefomgeving. Ook wanneer tracé naar oost gaat, verdwijnt 

invloed van 150 kV vanwege verkabeling. Zie ook eerdere opmerkingen over de 

gehanteerde redenatie die ons inziens, niet klopt.  

Wat is effect op Boseilanden, als deze als autonoom worden aangemerkt? 

Zie eerdere reactie bij opmerking gericht op pagina 197. De verkabeling van de 

150 kV-verbinding is geen autonome ontwikkeling. Ten aanzien van de Boseilanden; 

zie het onderstaande antwoord.  
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P.210: zie voorgaand punt; met Boseilanden en Westflank wordt geen rekening ge-

houden. Ook niet met het trafostation in Floriande dat ondanks 'opruimen' (of liever 

verplaatsen van de 150 kV naar de 380 kV-masten) van de 150 kV wel blijft bestaan. 

Op dit punt wordt ook ingegaan op de beantwoording van uw overlegreactie (hoofd-

tekst van uw brief). In hoofdstuk 6 van het MER is een vergelijking opgenomen van 

alle alternatieven. Zie de tabellen S5.2 & 6.1 en de bijbehorende toelichtingen in het 

definitieve MER. De te verwachten effecten op het Randstad Urgent project Westflank 

Haarlemmermeer en de Boseilanden zijn daarbij betrokken (zie paragraaf 11 van het 

hoofdstuk effectbeschrijving in het definitieve MER, onder het aspect landschap bij 

het criterium 'beïnvloeding gebiedskarakteristiek).  

P.212: doorkruising Groene Hart ten zuiden van Nieuw Vennep wordt landschappelijk 

niet beoordeeld. 

In deze paragraaf wordt het alternatief beschreven dat vanuit de landschappelijke 

effecten bezien de voorkeur verdient. Het genoemde effect speelt daarbij geen door-

slaggevende rol. De belangrijkste effecten zijn beschreven in hoofdstuk 5. Alle effec-

ten zijn in detail beschreven in hoofdstuk 12.  

P.219: passage bij de Hoek/Beukenhorst wordt beschreven als ongewenst vanwege 

eventuele archeologische waarden, terwijl op kaart 511 dit gebied geen hoge tref-

kans aangeeft voor archeologische waarden. 

De tekst in het MER is op dit punt verduidelijkt.  

P. 222: landschappelijke beoordeling tracé ten zuiden van Nieuw Vennep is discuta-

bel.  

Zie het antwoord hiervoor (opmerking p.212). 

P.226: label gevoelige bestemmingen, zie opmerkingen van p.167. De beoordelingsmethodiek is tegen het licht gehouden. Zie antwoord bij opmerking 

op pagina 167.  

P.239: Doorrekening van de alternatieven op basis van de voortschrijdende inzich-

ten, zal voor wat betreft de gevoelige bestemmingen wel degelijk effect hebben. 

Het opnieuw beoordelen van de alternatieven zou wel effect hebben, maar dit zou 

geen relevant verschil maken voor de onderlinge vergelijking van de alternatieven en 

daarmee voor de keuze van het MMA en het VKA. 

P.240 met betrekking tot tabel: voorkeurstracé komt niet overeen met alternatief 

Bundeling Infra Hoofddorp Oost rechtdoor. Komt meer overeen met Bundeling Infra 

Hoofddorp Oost HSL. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Dit leidt 

ertoe dat het hoofdstuk inzake het voorkeurstracé word aangepast.  

Hierover is nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

P.242 en p. 244: kruising Bennebroekerweg is met Wintrackmasten in plaats van 

portalen. Komt op meerdere plekken voor. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Dit leidt 

ertoe dat het hoofdstuk inzake het voorkeurstracé word aangepast.  

Hierover is nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

P.251: oostelijke passage niet alleen vanwege westflank opgave, maar ook vanwege 

betere aansluiting van de 380 kV op de gebiedskarakteristiek van bedrijvigheid/ infra 

aan de oostzijde en bundelingsmogelijkheden daarmee. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Dit leidt 

ertoe dat het hoofdstuk inzake het voorkeurstracé word aangepast.  

Hierover is nog een apart overleg gevoerd met uw gemeente.  

 

P.257, 7.1.7 is dubbel (zelfde als 7.1.4). Dit is opgelost.  

P 268: daalpunt valt samen met knik in de Kagertocht,' dus wel samenhang met 

landschappelijk patroon. 

Sluit aan bij grens Oudland en valt daarmee samen met landschappelijke patronen 

op een iets lagere schaal, niet met het landschappelijk hoofdpatroon op hoge schaal.  
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P.269: meer aandacht besteden aan de projecten van de Stichting Mainport en 

Groen en de invloed van de 380 kV daarop. 

Hieraan wordt in het definitieve MER meer aandacht besteed. Zie hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 7: De effecten van de verkabeling van de 150 kV aan de westkant bij 

aanleg van 380 kV aan de oostkant moeten worden meegenomen. Dit geldt vooral 

voor de landschappelijke aspecten en voor de leefomgeving (kleinere magneetveld-

zone, minder gevoelige bestemmingen). 

Zie eerdere reactie, verkabeling van de 150 kV is geen autonome ontwikkeling.  

 

Bijlage 2: puntsgewijze reacties ter zake van deel B van het MER:    

  

Dit deel bevat weinig nieuwe informatie, behalve een verantwoording van de aanpak 

in hoofdstuk 8 en nadere informatie over gezondheidsaspecten. Wij doen de sugges-

tie dit deel in de bijlagen of in deel A te verwerken waarmee de beoordelingen in 

deel A steviger worden neergezet dan nu het geval is. Daarnaast voorkomt dit vele 

verwijzingen, die de leesbaarheid van het geheel niet ten goede komt  

De opzet van het MER is bewust zo gekozen. 

P.277: sanering 150 kV ook in het voorkeurstracé meenemen ten aanzien van netto 

benadering gevoelige bestemmingen (idem voor hoofdstuk 11, pagina 330 en ver-

der). 

Zie eerdere reactie, verkabeling van de 150 kV-verbinding is geen autonome ontwik-

keling. 

P.397: Worden de verschillende concrete effectbeperkende maatregelen meegeno-

men in ontwerp en bestekfase van de aanleg van de 380 kV?  

De effectbeperkende maatregelen worden in het inpassingsplan opgenomen en 

moeten daarmee worden uitgevoerd. Ja, ze worden in ontwerp en bestek meegeno-

men. 

6. LTO Noord (brief d.d. 26 oktober 2010, ontvangen op 27 oktober 2010)  

a. In het inpassingsplan staat vermeld dat het tracé tussen Hazerswoude-Dorp en 

transformatorstation Zoetermeer ten tijde van het voorontwerp nog niet vast 

staat en dat met betrekking tot genoemd tracé twee andere tracévarianten zijn 

ontwikkeld. In het voorontwerp staat vermeld dat deze varianten besproken wor-

den met de betrokken partijen maar voor zover LTO bekend heeft dat met de 

meest direct betrokkenen, nl. de grondeigenaren en -gebruikers, niet plaatsge-

vonden. LTO vindt dat geen goede zaak en gaat ervan uit dat dit alsnog plaats zal 

vinden. Op deze wijze wordt een groep belanghebbenden gepasseerd die niet al-

leen het meest concreet met de gevolgen van de leiding worden geconfronteerd, 

maar die eveneens bij de aanleg om medewerking zal worden gevraagd. 
 

Er is zowel met gemeenten, provincie, bewoners als grondeigenaren/gebruikers in 

het Rottezoom en Bentwoud gebied gesproken. De verschillende alternatieven zijn 

voorgelegd en hierop is verschillend gereageerd. Bij de verdere uitwerking van het 

tracé en het optimaliseren van de mastposities is met grondeigenaren en gebruikers 

overleg gevoerd.  
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b. Op pagina 76 van het inpassingsplan staat bij 'Beschikbaarheid gronden' vermeld 

dat TenneT tracht op minnelijke wijze met grondeigenaren, en overige zakelijk 

gerechtigden en gebruikers overeenstemming te bereiken over het gebruik van 

gronden. LTO wijst erop dat hiervan in de praktijk nauwelijks sprake is. TenneT is 

terughoudend in de contacten met de agrarische organisaties en tot op heden 

hebben onderhandelingen om tot een minnelijke oplossing te komen geen of 

nauwelijks resultaat gehad. Wel hoort LTO van betrokken agrariërs dat de rent-

meesters, die in opdracht van TenneT handelen, vaak snel de plicht tot gedogen 

ter sprake brengen. Kortom, de wil om op minnelijke wijze tot overeenstemming 

te komen is in het handelen van TenneT onvoldoende aan de orde. 

Tennet treedt in gesprek met rechthebbenden om te komen tot de vestiging van een 

zakelijk recht. Bij deze overleggen wordt gesproken over de noodzaak van hoog-

spanningsverbinding, de loop van het tracé en het af te sluiten zakelijk recht. Ook de 

gedoogplichtprocedure komt daarbij aan de orde (in geval er geen zakelijk recht-

overeenkomst kan worden afgesloten). In het algemeen is sprake van een aantal 

overlegmomenten tussen de rentmeester van TenneT en de rechthebbenden. 

7. N.V. Nederlandse Gasunie (brief d.d. 25 oktober 2010, ontvangen op 26 oktober 2010) 

a. In het tracé liggen twee bestaande aardgastransportleidingen (buisleidingen) van 

Gasunie en er zijn plannen om een nieuwe buisleiding parallel aan het tracé van 

de Noordring te leggen. In het kader van de veiligheid van de buisleidingen en de 

omgeving, alsmede de leveringszekerheid van gas, dient een ongewenste beïn-

vloeding voorkomen te worden. Bij de plaatsing van hoogspanningsmasten in de 

nabijheid van de buisleiding dient (in de betreffende besluiten) rekening te wor-

den gehouden met het risicoverhogend effect daarvan op de buisleiding(en). 

Gasunie verzoekt informatie te verschaffen over de faalfrequentie van masten. 

De initiatiefnemer dient bovendien aan te tonen dat de faalfrequentie van buislei-

dingen van Gasunie niet significant toeneemt. 

Over de toename van faalfrequentie en de berekening hiervan is overleg geweest 

tussen Gasunie en TenneT. Vervolgens is een berekening opgesteld voor de Noord-

ring. De uitkomsten en eventuele maatregelen zijn verwerkt in het MER en de toe-

lichting bij het ontwerpinpassingsplan.  

 

b. Bij de inrichting van werkterreinen dient rekening te worden gehouden met de 

aanwezigheid van buisleidingen. Voor werkzaamheden/activiteiten die worden 

verricht in de belemmerde strook van Gasunie dient tijdig contact te worden op-

genomen met Gasunie teneinde (eventuele) maatregelen te treffen. Gegevens 

van contactpersonen zijn door Gasunie in de brief vermeld.  

Over deze aspecten heeft vanuit TenneT overleg plaatsgevonden met Gasunie. 

c. Gasunie wenst te allen tijde ongestoord toegang te hebben tot haar buisleidingen 

en de belemmerde strook.  

Over deze aspecten zal TenneT afspraken maken met Gasunie. 
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d. Er bestaat een kans op elektrische beïnvloeding van de hoogspanningsverbinding 

op de bestaande en de nieuw aan te leggen buisleidingen. Hierdoor kunnen on-

toelaatbare aanraakspanningen ontstaan en/of een ontoelaatbaar risico op wis-

selstroomcorrosie door een te hoge stroomdichtheid. Deze elektrische beïnvloe-

ding moet worden getoetst aan de daarvoor geldende normen en richtlijnen en 

worden beschouwd voor nominale belastingsituaties van de hoogspanningsver-

bindingen of voor mogelijke foutsituaties (1-fase en 3-fasen sluitingen). Hieruit 

volgt of er door Gasunie aanvullende maatregelen genomen moeten worden in de 

vorm van wisselstroomdrainages. Na bepaling van het aantal en de positie van de 

wisselstroomdrainages moet worden aangetoond of met de voorgestelde maatre-

gelen de aanraakspanning en AC corrosie voldoen aan de geldende normen.  

Over deze aspecten is vanuit TenneT overleg gaande met Gasunie. In de toelichting 

bij het ontwerpinpassingsplan is op basis van het uitgevoerde onderzoek aangegeven 

of maatregelen noodzakelijk zijn om aan de gestelde normen te voldoen.  

 

e. Deze toetsing en rapportage kan worden uitgevoerd door een deskundig bureau 

(bijvoorbeeld Peters Consultancy B.V. uit Doorwerth). Gasunie gaat ervan uit dat 

de kosten voor het aanbrengen van wisselstroomdrainage en de genoemde toet-

sing en rapportage voor rekening komt van TenneT.  

Over deze aspecten is vanuit TenneT overleg gaande met Gasunie. Noodzakelijke 

aanpassingen aan bestaande aardgastransportleidingen als gevolg van de aanleg van 

de Noordring komen voor rekening van TenneT.  

8. Provincie Zuid Holland (brief d.d. 25 oktober 2010, ontvangen op 2 november 2010) 

Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale structuurvisie en de 

verordening Ruimte. Het voorontwerp is op enkele punten niet conform dit beleid. 

 

a. De streek rond Oud Ade maakt onderdeel uit van het cultuurhistorische topgebied 

Kaag/Oude Rijn. In de uitwerking van het plan moet rekening worden gehouden 

met de consequenties voor cultuurhistorische waarden (zie kwaliteitskaart van 

PSV) en molenbiotopen (zie verordening Ruimte artikel 13 en kaart 11).  
 

Daar waar sprake is van cultuurhistorische waarden en molenbiotopen is nagegaan in 

hoeverre het onderhavige inpassingsplan hierop invloed heeft. In paragraaf 6.5 van 

de toelichting bij het ontwerpinpassingsplan is hierop nader ingegaan. De informatie 

is afkomstig uit het onderliggende MER.  

De effectbeschrijving is in het MER (ten opzichte van het concept daarvan) nader 

aangevuld.  

Ook bij Oud Ade is nagegaan of er effecten optreden op de cultuurhistorische ken-

merken van het gebied zoals de openheid van het gebied en de karakteristieke ele-

menten hierin (molens). Dit is in het MER na te lezen bij het oordeel over de land-

schappelijke effecten van de hoogspanningsverbinding, meer specifiek onder het 

criterium gebiedskarakteristiek. Er zijn overigens geen effecten op de samenhang 

tussen de molens en hun omgeving op mastniveau.  
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b. Niet duidelijk is hoe de dubbelbestemming (Leiding) hoogspannings(verbinding) 

zich verhoudt tot de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering welke in de on-

derliggende bestemmingsplannen zijn opgenomen. In het bestemmingsplan zou 

aangegeven kunnen worden hoe hiermee wordt omgegaan.  

De dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering in de onderliggende bestemmings-

plannen blijft, zoals uit hoofdstuk 7.3 blijkt, gehandhaafd. In concrete gevallen dient 

voor activiteiten waarvoor op grond van het bestemmingsplan of inpassingsplan een 

ontheffing of vergunning noodzakelijk is een afweging te worden gemaakt tussen het 

belang van de kering en het belang van de leiding. Het spreekt vanzelf dat de veilig-

heid gewaarborgd blijft. In de plantoelichting is dit nader toegelicht.  

c. De beschrijving inzake effecten op de kwaliteit en kwantiteit van (diep) grondwa-

ter bij ondergrondse aanleg is summier, terwijl vergaande conclusies worden ge-

trokken. Verwezen wordt naar het provinciale waterplan waarin staat dat een 

goede toestand van grondwaterlichamen moet worden gerealiseerd en behouden 

(op pagina 69).  

Zoals in de waterparagraaf in bijlage 3 van het inpassingsplan staat vermeld, heeft 

de ondergrondse aanleg een zeer gering effect. Tijdens de aanlegfase worden maat-

regelen genomen om effecten te beperken. Dit is verankerd in de noodzakelijke wa-

tervergunning. De goede toestand van grondwaterlichamen is niet in het geding.  

Er is naar aanleiding van deze reactie nog nader contact geweest met de provincie 

Zuid-Holland. Hierbij is vanuit de provincie aangegeven dat de informatie over diep 

grondwater voldoende is. Verder is onderzoeksbureau Tauw verzocht de watertoets 

op het punt van de effecten op de kwaliteit en kwantiteit van diep grondwater bij 

ondergrondse aanleg aan te vullen.  

d. Inzake het tracé tussen transformatorstation Lansingerland en Hazerswoude 

heeft op 4 oktober 2010 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met VROM , EZ, 

de gemeenten en de provincie. In dat overleg is door de provincie aangegeven 

dat – op basis van een integrale landschapsvisie – haar voorkeur uitgaat naar 

een zo recht mogelijk traject van de hoogspanningsverbinding vanuit Rottezoom 

naar Hazerswoude-Dorp. EZ heeft toegezegd dat voor dit deel van het traject in 

samenspraak met de betrokken partijen een landschappelijk inpassingsplan wordt 

opgesteld. De provincie verzoekt het inpassingsplan aan te passen op basis van 

de gemaakte afspraken tijdens het overleg d.d. 4 oktober 2010.  

In overleg met betrokken partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland, heeft een 

nadere optimalisatie van het tracé plaatsgevonden. Het geoptimaliseerde tracé loopt 

vanaf het 150 kV-opstijgpunt direct ten zuiden van Hazerswoude-Dorp in een rechte 

lijn naar het zuiden richting de rijksweg A12. Vanaf het 150 kV-opstijgpunt bij Ha-

zerswoude-Dorp tot aan het snijpunt met de bestaande 150 kV-kabelverbinding 

Zoetermeer-Moerkapelle, wordt de nieuwe verbinding op een 380 kV/150 kV-combi-

mast uitgevoerd.  

Ter hoogte van dit snijpunt zal een nieuw 150 kV-opstijgpunt worden gerealiseerd. 

De bestaande 150 kV-verbinding door het Bentwoud/Rottezoom gebied,  –vanaf Ha-

zerswoude-Dorp tot aan het bestaande opstijgpunt ten noorden van Moerkapelle – 

alsmede de 150 kV-kabelverbinding tussen dit laatste opstijgpunt en het nieuw te 

realiseren opstijgpunt, worden functioneel overbodig en zullen worden verwijderd.  

De landschappelijke inpassing van de verbinding is uitgewerkt in een landschapsplan. 

Bij het ontwerpinpassingsplan is ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage 

gelegd. Over het landschapsplan heeft nader overleg plaatsgevonden met de betrok-

ken partijen.  

e. De conclusie luidt dat het inpassingsplan op de door de provincie genoemde pun-

ten onvoldoende rekening houdt met het provinciaal belang. Gevraagd wordt het 

plan aan te passen.  

Het ontwerpinpassingsplan is aangepast conform bovengenoemde antwoorden. 
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9. SADC (Schiphol Area Development Company), brief d.d. 27 oktober 2010, ontvangen op 28 oktober 2010  

De Ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Dit kan leiden tot aanpassingen in onderstaande antwoorden op de opmerkingen van Schiphol Area 

Development Company. ) 

a. T.z.v. de terreinen A4 Zone West, Polanen Park en De Groene Hoek geeft SADC 

het volgende aan. De regeling in het voorontwerpinpassingsplan betekent een 

beperking van de bestaande bouw- en gebruiksrechten van SADC en hiervoor 

dient compensatie plaats te vinden. Het overleg hierover loopt voor Polanenpark 

maar nog niet voor A4 zone West. Overeenstemming dient – gelet op de uitvoer-

baarheid van het plan – te zijn bereikt, voordat het inpassingsplan wordt vastge-

steld.  

Met SADC is uitgebreid overleg gevoerd over een verantwoorde inpassing van de 

hoogspanningsverbinding in genoemde bedrijventerreinen (in ontwikkeling).  

Voor zover eventuele resterende schade in relatie staat tot een te vestigen recht van 

opstal, wordt gestreefd naar minnelijke overeenstemming voordat het inpassingsplan 

wordt vastgesteld (hoewel dit geen vereiste is voor vaststelling voor het plan). Ten-

neT heeft in de schadegids 'Randstad 380 kV en schade vergoeding' beschreven 

welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en hoe dit opgebouwd is. Indien 

in het kader van het te vestigen zakelijk recht geen minnelijke overeenstemming 

wordt bereikt, vindt vestiging van het zakelijk recht alsmede vergoeding van eventu-

ele schade plaats op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht. Voor tegemoet-

koming in planschade wordt de grondslag gevormd door afdeling 6.1 van de Wro. 

 De keuze voor een westelijke passage van Hoofddorp brengt met zich mee dat A4 

zone West en de Groene Hoek niet langer door de hoogspanningsverbinding worden 

gepasseerd. 

b. In het gebied Polanenpark is een bestemmingsplan in voorbereiding. Over het 

tijdelijk aanleggen en in bedrijf hebben van de noodlijn dient – gelet op de uit-

voerbaarheid – overeenstemming over compensatie te bestaan, voordat het in-

passingsplan wordt vastgesteld. Indien niet met bekwame spoed een overeen-

komst over schadevergoeding wordt bereikt, ziet SADC zich genoodzaakt om in 

bezwaar te gaan tegen de tijdelijke ontheffingen voor de noodlijnen.  

Tussen TenneT en Polanenpark CV is op 8 maart 2011 een uitvoeringsovereenkomst 

afgesloten. In artikel 7 van deze overeenkomst is opgenomen dat de strook, welke 

benodigd is voor het tijdelijke tracé, tot het einde van de uitvoeringswerkzaamheden 

van TenneT door Polanenpark niet kan worden uitgegeven. Uitvloeisel van de over-

eenkomst is dat TenneT met Polanenpark in gesprek treedt over de vestiging van het 

zakelijk recht voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. Naar aanleiding van 

het gesprek inzake de vestiging van het zakelijk recht voor de 380 kV-hoogspan-

ningsverbinding, zal ook de compensatie ten gevolge van het aanleggen en in ge-

bruik hebben van de tijdelijke noodlijn onderwerp van gesprek zijn. 

De compensatie ten gevolge van het aanleggen en in gebruik hebben van de tijde-

lijke noodlijn zal worden afgehandeld conform het bepaalde in de Schadegids van 

TenneT. Eventuele schade ten gevolge van de tijdelijke noodlijn is daarbij aan te 

merken als bijkomende schade c.q. werkschade ten gevolge van uitvoeringswerk-

zaamheden (zie paragraaf 4.4 van de Schadegids). 

c. De voorgestelde dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' – inclu-

sief de bijbehorende regels – beperkt de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden 

aanzienlijk. Dit, temeer gezien de redactie van het bouwverbod en het aanlegver-

gunningstelsel. SADC verzoekt een flexibeler regeling op te nemen voor de pas-

sage van het Polanenpark. Hierover treedt SADC graag nader in contact.  

Er is op Polanenpark geen sprake van een dusdanig uitzonderlijke situatie dat daar-

voor een aparte regeling opgenomen zou moeten worden. De planregels bieden vol-

doende ruimte om bouw en gebruik mogelijk te maken. Van het bouwverbod kan 

ontheffing worden gekregen en voor werkzaamheden kan een aanlegvergunning 

worden verkregen. 
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d. T.z.v. de Groene Hoek komt het voorontwerp overeen met de tot op heden ge-

maakte afspraken met TenneT. Echter, SADC is – naast de wijziging in verband 

met de 380 kV-verbinding – inmiddels geconfronteerd met twee nieuwe planolo-

gische wijzigingen die ruimte vergen. Het betreft enerzijds de aanleg van een 48' 

gasleiding die de 380 kV-verbinding zal kruisen. Voor deze gasleiding zal een vei-

ligheidszone in acht moet worden genomen, waardoor ook een deel van de 

Groene Hoek niet uitgegeven kan worden. Daarnaast betreft een wijziging het 

voornemen voor een 70 m brede reserveringsstrook voor leidingen geïnitieerd 

door VROM, waarvoor ook een veiligheidszone geldt. Door deze beperkingen is 

een positieve business case niet langer mogelijk. De impact van de voornoemde 

drie plannen maakt dat aankoop dan wel onteigening van eigendommen van 

SADC in de Groene Hoek noodzakelijk is. Hierover dient een gecombineerd over-

leg plaats te vinden. 

Het voorgestelde gecombineerde overleg heeft plaatsgevonden. 

e. Het inpassingsplan is niet in overeenstemming met de WABO en bevat onvolko-

menheden in de verbeelding en toelichting. SADC gaat ervan uit dat dit in de loop 

van de procedure wordt opgelost.  

Ten tijde van het voorontwerp was de Wabo nog niet in werking getreden. De Wabo 

is op 1 oktober in werking getreden en het ontwerpinpassingsplan is hier uiteraard op 

aangepast. Onvolkomenheden in de verbeelding zijn gecorrigeerd.  

10. Gemeente Lansingerland (brief d.d. 28 oktober, ontvangen op 2 november 2010)  

a. De gemeente meldt met betrekking tot het Rottezoomgebied een voorlopige 

keuze te hebben gemaakt. Het zogenaamde blauwe tracé vindt de gemeente het 

minst bezwaarlijk. Echter, ook dit blauwe tracé heeft grote inpassingsproblemen 

en de inpassing in het zuidelijke deel van het Rottezoomgebied vraagt bijzondere 

aandacht. In overleg met de gemeente dient het Ministerie de verdere optimali-

satie van het tracé te onderzoeken. De gemeente zal tot een definitief oordeel 

komen in de vervolgprocedure van het ontwerpinpassingsplan. Hierbij zullen de 

reacties op het voorontwerpinpassingsplan worden betrokken.  
 

In overleg met partijen zijn de mogelijkheden voor verdere optimalisatie onderzocht. 

De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het MER en het ontwerpinpassingsplan. 
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b. Als bijlage bij de reactie heeft de gemeente een brief gevoegd (met kenmerk 

U10.53958) die zij op 28 oktober 2010 heeft verzonden aan TenneT. Hierin staat 

vermeld dat de inpassing van het tracé en het 150 kV-opstijgpunt bijzondere 

aandacht vragen. In eerder overleg heeft TenneT aangegeven dat TenneT inhou-

delijke en financiële ondersteuning zal bieden met name ten behoeve van de 

landschappelijke inpassing. Ook zou TenneT schadeloosstelling bieden aan gedu-

peerden. De gemeente verzoekt TenneT om voornoemde toezeggingen schriftelijk 

te bevestigen.  

In paragraaf 8.2 van de toelichting wordt ingegaan op de verschillende soorten 

schade die kunnen ontstaan door het tracé. Zo is er schade voortvloeiend uit de 

benodigde vestiging van zakelijk recht, schade door verlies van eigendom, uitvoe-

ringsschade en schade door wijziging van het planologisch regime. TenneT heeft in 

de schadegids 'Randstad 380 kV en schadevergoeding' beschreven welke schade voor 

vergoeding in aanmerking komt en hoe dit opgebouwd is. De grondslag voor een 

tegemoetkoming in planschade wordt gevormd door afdeling 6.1 van de Wro.  

De landschappelijke inpassing van de verbinding is uitgewerkt in een landschapsplan. 

Bij het ontwerpinpassingsplan is ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage 

gelegd. Over het landschapsplan heeft overleg plaatsgevonden met gemeenten. 

Tennet zal de landschappelijke inpassing financieren. Een verzoek om dit schriftelijk 

te bevestigen moet aan TenneT worden gericht. 

11. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (brief d.d. 29 oktober 2010, ontvangen op 1 november 2010) 

a. Het hoogheemraadschap heeft in beginsel geen opmerkingen over de waterpara-

graaf en de watertoets. Echter, detailinformatie over transformatorstation Bever-

wijk ontbreekt. Voor die locatie is echter (in opdracht van TenneT door Tauw) een 

watertoetsdocument opgesteld. De resultaten daarvan zouden ofwel in de water-

paragraaf dienen te worden verwerkt ofwel als bijlage in de bijlage van het plan 

dienen te worden opgenomen.  

Het watertoetsdocument van het transformatorstation Beverwijk is aan het hoog-

heemraadschap toegestuurd. De watertoets is tevens verwerkt in de plantoelichting 

alsmede in de waterparagraaf van het ontwerpinpassingsplan.  

 

12. Gemeente Zuidplas (brief d.d. 26 oktober 2010, ontvangen op 27 oktober 2010) 

a. De gemeente refereert aan de drie mogelijke tracé varianten voor het traject 

Hazerswoude-Dorp tot Bleiswijk. De betrokkenheid van de gemeente is sterk af-

hankelijk van het te kiezen tracé. Twee van de drie varianten voeren niet door de 

gemeente Zuidplas. De variant gebaseerd op het tracé van het voorbereidingsbe-

sluit d.d. 9 november 2009 voert wel door de gemeente Zuidplas. Ten aanzien 

van het voorontwerp inpassingsplan heeft de gemeente geen opmerkingen.  

De reactie is voor kennisgeving aangenomen. 

b. T.z.v. het milieueffectrapport voert de gemeente aan dat het kaartmateriaal 

onscherp is.  

De kwaliteit van het kaartmateriaal is verbeterd. 
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c. de gemeente geeft vier specifieke opmerkingen: 

1. p 49, fig. 2.2: het getoonde zoekgebied betreft Beverwijk-Zoetermeer. 

2. p.72, tabel 2.5: streekplan Zuid-Holland Oost en Streekplan Zuid Holland 

West zijn inmiddels opgevolgd door de nieuwe provinciale Structuurvisie. Dit 

geldt ook voor Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020.  

3. p.136/137, tabel 4.2: het Bentwoud is niet gelegen in de gemeente Zuidplas, 

maar grenst daaraan. 

4. p.154, tabel 4.6: gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle vervangen door ge-

meente Zuidplas. Dit geldt ook voor de kolom 'beleidsplan' 

De opmerkingen hebben betrekking op het concept MER. De betreffende teksten zijn 

naar aanleiding van deze reactie aangepast. Aanpassingen hebben zo nodig ook 

doorgewerkt in de plantoelichting.  

13. Gemeente Zoetermeer (brief d.d. 28 oktober 2010, ontvangen op 29 oktober 2010) 

De voorgestelde tracévarianten tussen Zoeterwoude-Dorp en transformatorstation 

Zoetermeer zijn bespreekbaar. De gemeente hecht eraan dat – bij de uitwerking 

alsmede de landschappelijke inpassing – de fysieke en mentale barrièrewerking van 

de hoogspanningsverbinding wordt geminimaliseerd. Dit, teneinde de recreatieve 

ontwikkeling van het Rottezoomgebied, het Bentwoud en het daarin gelegen Recrea-

tieconcentratiegebied niet extra te belasten.  

In overleg met betrokken partijen heeft een nadere optimalisatie van het tracé 

plaatsgevonden. Het voorkeurstracé loopt vanaf het 150 kV-opstijgpunt direct ten 

zuiden van Hazerswoude-Dorp in een rechte lijn naar het zuiden richting de Rijksweg 

A12. Zie voor een nadere omschrijving van het tracé ook het antwoord onder 8d.  

In nauw overleg met de ontwerpers van het Bentwoud is het tracé zodanig geoptima-

liseerd dat het effect van de lijn op de beleving van de bezoekers van het Bentwoud 

minimaal zal zijn. De hoogspanningslijn wordt 'opgetild' met behulp van verhoogde 

masten, zodat zich onder de lijn een woud kan ontwikkelen.  

Het definitieve tracé is verwerkt in het ontwerpinpassingsplan. De landschappelijke 

inpassing van de verbinding is uitgewerkt in een landschapsplan. Bij het ontwerpin-

passingsplan is ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage gelegd. Over het 

landschapsplan heeft nader overleg plaatsgevonden met gemeenten. Overigens heeft 

Alterra onderzoek gedaan naar de belevingswaarden van landschappen bij de aanwe-

zigheid van fysieke kenmerken (bijvoorbeeld hoogspanningsverbindingen). Uit dit 

onderzoek en het recreatief gebruik van gebieden waar reeds een hoogspanningslijn 

doorheen loopt, kan geconcludeerd worden dat recreanten zich over het algemeen 

niet laten beïnvloeden door de aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding. 
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14. Stichting Mainport en Groen (brief d.d. 26 oktober 2010, ontvangen op 27 oktober 2010)  

a. De Stichting wijst op de doelstellingen voortvloeiend uit het Convenant Mainport 

Schiphol en Groen namelijk het versterken van de mainportfunctie van luchtha-

ven Schiphol en het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu rondom de 

luchthaven. De Stichting is verantwoordelijke voor de uitvoering van het project 

'Overgangsgebieden'. Dit is 1 van de projecten die bijdraagt aan de doelstelling 

van het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu rondom Schiphol. Daar-

naast heeft de Stichting als taak om bepaalde in het convenant aangewezen 

projecten op voortgang en kwaliteit te monitoren. Een belangrijk project in dat 

kader vormt het 'VII.a. open middengebied'. De doelstellingen van de stichting –

 en daarmee van de convenantpartners – komen vanwege het gekozen tracé in 

het gedrang. Hierop heeft de Stichting al eerder gewezen en de eerder ver-

stuurde brieven zijn als bijlage bijgevoegd. Het betreft met name onder ge-

noemde conflictsituaties. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Door de 

keuze van een tracé aan de westkant van de gemeente Haarlemmermeer wordt 

alleen park Vijfhuizen aan de rand doorkruist door de hoogspanningsverbinding. In 

het landschapsplan wordt hier rekening mee gehouden. De gekantelde kavels, de 

Groene Hoek en De Hoek zullen niet langer door de hoogspanningsverbinding worden 

gepasseerd.  

 

 

b. Gewezen wordt op de conflicterende situatie tussen het gekozen tracé en de 

gekantelde kavels. De gekantelde kavels zijn bouwstenen van de Groene Carré. 

Het lager gelegen gedeelte van de kavels biedt een ecologisch waardevolle over-

gang tussen natte en droge milieus en het talud dient voor recreatieve doelein-

den en biedt vergezichten op het open landschap. In De Hoek, – na het opstijg-

punt – doet zich de situatie voor dat ofwel een gekantelde kavel zal moeten wor-

den vergraven (door het plaatsen van een portaalmast) ofwel een portaalmast op 

zodanig korte afstand van een kavel moet worden geplaatst dat afbreuk wordt 

gedaan aan het recreatieve gebruik van de gekantelde kavel. De doorsnijding van 

een gekantelde kavel leidt tot kapitaalvernietiging. 

Voorbij het opstijgpunt loopt de beoogde hoogspanningsverbinding (met portaal-

masten) voorts vrijwel parallel aan de gekantelde kavels en hierdoor zal de re-

creatieve waarde van de kavels verminderen. Omdat de portaalmasten een 

maximale hoogte krijgen van maximaal 25 m, wordt bovendien het uitzicht vanaf 

de taluds van de kavels op het open middengebied belemmerd. In het MER en in 

het voorontwerp inpassingsplan wordt hieraan geen aandacht besteed.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. In dit weste-

lijke tracé worden de gekantelde kavels, de Groene Hoek, en de Hoek niet langer 

door de hoogspanningsverbinding gepasseerd.  
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c. Eén van de kwaliteiten van het gebied vormt het lange vergezicht vanaf de ge-

kantelde kavel op het open polderlandschap. De portaalmasten zullen het open 

vergezicht aantasten, waardoor de recreatieve waarde van het gebied daalt. In 

het MER wordt onderkend dat de kwaliteit van dit gebied ernstig wordt aangetast. 

De Stichting refereert aan hetgeen in het MER op p. 266 wordt vermeld inzake 

het sterk negatieve effect van de lijn op de gebiedskarakteristiek. De Stichting 

constateert dat de (portaal) tracékeuze in strijd is met de doelstellingen om het 

open middenlandschap te behouden en te versterken. In de afweging voor het 

tracé en de voorziene wijze van uitvoering daarvan komt dit onvoldoende naar 

voren. Op pagina 56 van het inpassingsplan staat vermeld dat er geen onaan-

vaardbare effecten optreden en dat is in strijd met hetgeen over dit gebied in het 

MER is geconstateerd.  

De Ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp.  

In dit westelijke tracé worden de gekantelde kavels, niet langer door de hoogspan-

ningsverbinding gepasseerd. Bij een westelijke passage van Hoofddorp zijn geen 

portaalmasten nodig.  

d. In een brief d.d. 15 juni 2009 van de ambtsvoorganger van de huidige minister is 

de toezegging gedaan om het tracé op deze locatie landschappelijk zo optimaal 

mogelijk in te passen. Het open karakter van het gebied wordt zodanig aangetast 

dat dit leidt tot strijd met de gezamenlijke doelstellingen voortvloeiend uit het 

convenant. Betwijfeld wordt of een landschappelijke inpassing van tracé mogelijk 

is, nu deze op zo'n korte afstand van de gekantelde kavels ligt. Hieraan wordt in 

het inpassingsplan geen aandacht besteed en dat zou wel moeten.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp.  

In dit westelijke tracé worden de gekantelde kavels, niet langer door de hoogspan-

ningsverbinding gepasseerd.  

e. Het beoogde tracé doorsnijdt Plesmanhoek, dat eind dit jaar opnieuw zal zijn 

ingericht en een landbouweducatieve functie krijgt. Bij de inrichting wordt reke-

ning gehouden met de aanwezige zichtlijnen die open moeten blijven. Uit het 

MER en het inpassingsplan blijkt niet dat met deze autonome ontwikkeling – door 

de minister als convenantpartner uitdrukkelijk ondersteund – rekening is gehou-

den. Het gekozen tracé past niet bij de karakteristieken en doelstellingen die bin-

nenkort binnen het gebied zijn verwezenlijkt en maakt deze weer ongedaan. Dit 

wordt versterkt door het feit dat het tracé (ten opzichte van het tracé uit het 

voorbereidingsbesluit) naar de binnenrand van het gebied is opgeschoven.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp.  

In dit westelijke tracé wordt park Plesmanhoek niet langer door de hoogspannings-

verbinding gepasseerd.  
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f. Uit het inpassingsplan blijkt nu niet dat rekening is gehouden met de onder het 

tracé van de hoogspanningsleiding in de Plesmanhoek liggende bestemmingen. 

Via het leggen van een dubbelbestemming wordt het tracé in het inpassingsplan 

als een lijn over de bestaande bestemmingen heen gelegd. Vanwege het leggen 

van een dubbelbestemming, wordt de afweging of een bestaande bestemming of 

autonome ontwikkeling planologisch verenigbaar is met de hoogspanningslijn, 

feitelijk niet gemaakt. Dat is in strijd met een goede ruimtelijke ordening en ver-

zocht wordt om hieraan bij het opstellen van het ontwerpinpassingsplan aandacht 

te besteden.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp.  

In dit westelijke tracé wordt park Plesmanhoek niet langer door de hoogspannings-

verbinding gepasseerd.  

 

g. Voor de realisering van de verbinding zal een (zakelijk) recht moeten worden 

gevestigd. Dit brengt met zich mee dat de gronden van de Stichting in waarde 

zullen dalen en deze waardedaling dient te worden gecompenseerd. De stichting 

wenst verder compensatie te ontvangen voor de gronden waarvan de recreatieve 

functie wordt aangetast. Hierbij wordt eerder gedacht aan compensatie in natura 

(dan aan financiële vergoeding), zodat de doelstellingen alsnog op een andere lo-

catie in het convenantgebied kunnen worden gerealiseerd. Dit is ook reeds in 

eerdere brieven aangegeven. 

In paragraaf 8.2 van de toelichting wordt ingegaan op de verschillende soorten 

schade die kunnen ontstaan door het tracé. Zo is er schade voortvloeiend uit de 

benodigde vestiging van zakelijk recht, schade door verlies van eigendom, uitvoe-

ringsschade en schade door wijziging van het planologisch regime. TenneT heeft in 

de schadegids 'Randstad 380 kV en schadevergoeding' beschreven welke schade voor 

vergoeding in aanmerking komt en hoe dit is opgebouwd. De grondslag voor een 

tegemoetkoming in planschade wordt gevormd door afdeling 6.1 van de Wro. Uit het 

MER blijkt overigens (zie ook antwoord onder 14b) dat de recreatieve functie niet 

wordt aangetast. 

h. Tenslotte verzoekt de stichting rekening te houden met de door haar genoemde 

vier conflictpunten bij het maken van een definitieve tracékeuze (voor zover het 

tracé ten noorden en noordoosten van Hoofddorp is gesitueerd). Ook wordt ver-

zocht in het definitieve MER en in het ontwerpinpassingsplan nader op de con-

flictpunten in te gaan, omdat dit in de voorgaande versies onvoldoende is ge-

beurd.  

 

Over compensatie in natura, is vanuit EL&I in eerdere gesprekken met SMG aange-

geven dat wellicht een alternatieve locatie zou kunnen worden gevonden, maar dat 

hiervoor de medewerking van de gemeente is vereist. De ministers hebben gekozen 

voor een tracé ten westen van Hoofddorp.  
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15. Recreatieschap Spaarnwoude (brief d.d. 26 oktober 2010, ontvangen op 27 oktober 2010)  

 

a. De voorkeur (zoals reeds eerder per brief d.d. 12 oktober 2009 gemeld) gaat uit 

naar een ondergronds tracé in het gebied van het recreatieschap. Een onder-

gronds tracé heeft minder impact op het landschap, vergt minder vogelslachtof-

fers en heeft een smaller magneetveld. Het MMA gaat ook uit van ondergrondse 

verkabeling, vanwege de vogelslachtoffers in de Vereenigde Binnenpolder en de 

omgeving Westhoffplas. De reden om niet te kiezen voor een ondergronds alter-

natief – namelijk dat er reeds een 150 kV-verbinding door het gebied loopt en de 

effecten van de nieuw aan te leggen verbinding op de natuur overeenkomen met 

de huidige 150 kV-leiding – wordt niet gedeeld. Het recreatieschap is van mening 

dat ook de huidige 150 kV-verbinding niet past in een rijksbufferzone en recrea-

tiegebied, dat het van zijn natuurlijke en landschappelijke waarde (in dit deel: 

openheid) moet hebben. De toekomstige verbinding met 60 m hoge masten (bij 

Zijkanaal C 70 m) en masten van 41-45 m hoog die dichter op elkaar staan en 

met een magneetveld waarvan de breedte nog niet met zekerheid is vastgesteld, 

zal daar meer afbreuk aan doen.  

Uitgangspunt in de PKB 'Randstad 380 kV-verbinding' is dat de verbinding boven-

gronds wordt aangelegd. Alleen in bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken, met 

name waar het gaat om korte trajecten door landschappelijk en ecologisch kwetsbare 

gebieden. Ook kunnen ontwerptechnische beperkingen of regelgeving aanleiding zijn 

voor ondergrondse aanleg. Bij Spaarnwoude is geen sprake van een dergelijke bij-

zondere situatie. Wel is sprake van een rijksbufferzone. De inpassing in de rijksbuf-

ferzone is onderbouwd in hoofdstuk 6 van het ontwerpinpassingsplan. De diverse 

masten zullen in de besloten omgeving van Spaarnwoude in belangrijke mate aan het 

zicht worden onttrokken. Er wordt beplanting gerealiseerd in het landschap rond de 

verbinding -zoals bomenrijen, boselementen en boomgroepen-, zodat een aange-

paste structuur van landschapselementen ontstaat. Hierdoor wordt de samenhang 

tussen het landschap en de lijn geoptimaliseerd. Daarmee treden geen onaanvaard-

bare effecten op de rijksbufferzone op.  

Verder heeft Alterra onderzoek gedaan naar de belevingswaarden van landschappen 

bij de aanwezigheid van fysieke kenmerken (bijvoorbeeld hoogspanningsverbindin-

gen). Uit dit onderzoek en het recreatief gebruik van gebieden waar reeds een hoog-

spanningslijn doorheen loopt, kan geconcludeerd worden dat recreanten zich over het 

algemeen niet laten beïnvloeden door de aanwezigheid van een hoogspanningsver-

binding. Wel moet hier opgemerkt worden dat het onderzoek geen betrekking heeft 

op het gebruik van de lagere portaalmasten. De aanvaardbaarheid van de effecten op 

landschap en recreatie is nader onderbouwd in het ontwerpinpassingsplan. 

b. In het voorontwerp staat vermeld dat het gebied van Spaarnwoude besloten is, 

terwijl de verbinding juist grotendeels door open weiden of plassenlandschappen 

loopt.  

Het recreatiegebied Spaarnwoude wordt als geheel gezien als een gebied met een 

overwegend besloten karakter (in contrast met bijvoorbeeld open veenweidegebie-

den). De aanduiding 'besloten' komt in het MER voort uit de landschappelijke ge-

biedsindeling te weten: 'Recreatie en groen Spaarnwoude' (zie fig. 4.6).  

De gebiedsindeling is opgesteld ten behoeve van de beschrijving van het aspect land-

schap. Dat wil niet zeggen dat er in het geheel geen open gebieden zijn. Het tracé 

loopt inderdaad grotendeels door de open gebieden. In de toelichting bij het ontwer-

pinpassingsplan is hieraan aandacht besteed. 
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c. Indien de wens van het recreatieschap voor ondergrondse verkabeling niet wordt 

ingewilligd, dan dringt het recreatieschap aan op bundeling met de A9, opdat ge-

bruikers niet herhaaldelijk geconfronteerd worden met storende functies in het 

gebied. Voor dit alternatief is niet gekozen, vanwege de waterleiding die langs de 

A9 ligt en vanwege de toekomstige verbreding van de snelweg (p.41 vooront-

werp). Het recreatieschap betreurt dat de mogelijkheid niet is aangegrepen om 

met de aanleg van de nieuwe leiding de visuele aantasting van de hoogspan-

ningsleiding op het gebied van het recreatieschap teniet te doen, dan wel de ver-

binding te bundelen met een ander voor recreatie, landschap en natuurstorende 

functie (de snelweg). Nu is gekozen voor de gemakkelijkste weg en loopt de ver-

binding dwars door kwetsbaar, open, groen landschap.  

Vanwege (onder meer) een mogelijk toekomstige verbreding van de A9 is gekozen 

niet daar te bundelen. Ook speelt een rol dat naast de A9 een belangrijke waterlei-

ding ligt. Indien bundeling met de A9 zou plaatsvinden, levert dit technische beper-

kingen op voor zowel de hoogspanningsverbinding als de bestaande leiding.  

In dit deel van het traject wordt de bestaande 150 kV-verbinding definitief opgehe-

ven, omdat de nieuwe 380 kV-verbinding de functionaliteit van de bestaande 150 kV-

verbinding zal gaan overnemen. Met andere woorden, de 150 kV komt ook niet terug 

in de masten van de nieuwe 380 kV-verbinding. De landschappelijke inpassing van 

de verbinding is uitgewerkt in een landschapsplan. Bij het ontwerpinpassingsplan is 

ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage gelegd. Over het landschapsplan 

heeft nader overleg plaatsgevonden met het recreatieschap. 

d. Het recreatieschap verzoekt het Ministerie om compensatie voor landschappelijke 

aantasting en het verlies aan recreatieve gebruikswaarden en natuurwaarden 

door te investeren in natuur en landschap in het recreatiegebied.  

De hoogspanningsverbinding zal landschappelijk worden ingepast. Tennet zal in 

overleg met betrokken partijen afspraken maken over de inhoud en financiering van 

deze landschappelijke inpassing. Indien de aanleg leidt tot daadwerkelijke schade 

dan zal deze vergoed worden. In paragraaf 8.2 van de toelichting wordt ingegaan op 

de verschillende soorten schade die kunnen ontstaan door het tracé. Zo is er schade 

voortvloeiend uit de benodigde vestiging van zakelijk recht, schade door verlies van 

eigendom, uitvoeringsschade en schade door wijziging van het planologisch regime. 

TenneT heeft in de schadegids 'Randstad 380 kV en schade vergoeding' beschreven 

welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en hoe dit opgebouwd is. De 

grondslag voor een tegemoetkoming in planschade wordt gevormd door afdeling 6.1 

van de Wro. 

e. Het recreatieschap verzoekt om uitbreiding van de lijst van gevoelige bestemmin-

gen. In het inpassingsplan staat vermeld dat woningen, scholen en kinderdagver-

blijven gevoelige bestemmingen zijn. Volgens het recreatieschap zijn ook (recre-

atie) bedrijven gevoelige bestemmingen, met name voor werknemers die veel 

tijd doorbrengen in deze bedrijven. Het zijn ook gevoelige bestemmingen in de 

zin dat een bezoek aan deze bedrijven minder aantrekkelijk wordt. Een aantal 

van deze bedrijven richt zich speciaal op kinderen.  

Voor de invulling van het begrip 'gevoelige bestemmingen' wordt het advies van de 

voormalige Staatssecretaris van VROM over dit onderwerp en de verduidelijkende 

brief daarbij (DGM\2008105664, d.d. 4 november 2008) gevolgd. Gevoelige be-

stemmingen zijn alleen bestemmingen waar kinderen langdurig in de magneetveld-

zone van een hoogspanningsverbinding verblijven. Onder langdurig wordt verstaan: 

gedurende minimaal circa 14-18 uur per dag gedurende een periode van minimaal 

een jaar. (Recreatie)bedrijven vallen niet onder deze definitie, met uitzondering van 

eventuele bedrijfswoningen bij een dergelijk bedrijf. Bij het ontwerpinpassingsplan is 

een lijst met de adressen van gevoelige bestemmingen gevoegd. 

f. De verbinding brengt beperkingen met zich mee voor het toekomstig gebruik van 

de gronden die zij doorsnijdt. Dit zal gevolgen hebben voor de inkomsten uit erf-

pacht voor het recreatieschap. Gederfde inkomsten dienen te worden gecompen-

seerd.  

In paragraaf 8.2 van de toelichting wordt ingegaan op de verschillende soorten 

schade die kunnen ontstaan door het tracé. Zie verder het antwoord onder 15d. 
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g. Het recreatieschap dringt erop aan dat aangetoond wordt dat hulpdien-

sten/alarmdiensten niet gestoord zullen worden vanwege de hogere spanning van 

de 380 kV-hoogspanningsverbinding. Indien wel sprake is van storing dient de 

minister een oplossing aan te dragen. Gerefereerd wordt aan het jaarlijkse eve-

nement Dance Valley. Met de huidige 150 kV-verbinding treden ook al storingen 

op.  

TenneT verricht uitgebreid interferentieonderzoek. Alle partijen zijn hierbij betrokken. 

 

h. Het recreatieschap gaat ervan uit dat het Ministerie contact heeft met Gasunie 

die ook voornemens is een leiding door het gebied aan te leggen.  

De aardgastransportleiding zal ook worden vastgelegd in een inpassingsplan van de 

ministers van EL&I en I&M. Voor zover daar aanleiding en mogelijkheid toe bestaat, 

worden beide tracés op elkaar afgestemd. 

i. Het recreatieschap verzoekt om een andere locatie voor het opstijgpunt ten zui-

den van het Noordzeekanaal dat vlak bij een manege in een fraai weilandje is ge-

situeerd.  

Er is gekozen voor verkabeling onder het Noordzeekanaal door. De totale kabellengte 

ter plaatse is ongeveer 1 km. Dit is de maximale lengte voor een aaneengesloten 

lengte kabel die in één gedeelte geproduceerd kan worden. De locaties van de beide 

380 kV-opstijgpunten ter hoogte van het Noordzeekanaal zijn bepaald door de mini-

male horizontale afstand die nodig is om de benodigde boordiepte te bereiken voor 

de onderkruising van het Noordzeekanaal. Daarnaast is een minimale afstand ten 

opzichte van de waterkeringen en dijklichamen aangehouden. Bij het bepalen van de 

exacte locatie is uiteraard ook gekeken naar landschappelijke effecten.  

Los van deze technische beperkingen zijn er geen dringende redenen vanuit land-

schappelijke overwegingen of anderszins om het opstijgpunt te verplaatsen. Ver-

plaatsen van het opstijgpunt is dan ook niet aan de orde. Uiteraard wordt het op-

stijgpunt zorgvuldig ingepast in het landschap. 

j. Het recreatieschap wordt/is de beheerder van de door de Stichting Mainport en 

Groen aangelegde groengebieden in de Haarlemmermeerpolder. Verzocht wordt 

de gerealiseerde en nog te realiseren groengebieden/bufferzones in de Haarlem-

mermeerpolder te sparen. Deze gebieden hebben tot doel het leefklimaat rondom 

Schiphol te verbeteren. Het betreft de net ingerichte Groene Carré Zuid en de zo-

genaamde gekantelde kavels waarin veel geld is geïnvesteerd alsmede de in ont-

wikkeling zijnde gebieden Plesmanhoek en Buitenschot. Vanwege de nabijheid 

van Schiphol is de verbinding hier bovendien op een andere en meer storende 

manier vorm gegeven.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Door de 

keuze van een tracé aan de westkant van de gemeente Haarlemmermeer wordt 

alleen park Vijfhuizen aan de rand doorkruist door de hoogspanningsverbinding. In 

het landschapsplan is hier rekening mee gehouden.  

De gekantelde kavels, de Groene Carré Zuid en Buitenschot zullen niet langer door 

de hoogspanningsverbinding worden gepasseerd.  

 

 

k. In overleg met de Stichting Mainport en Groen dient het Ministerie tot een 

bevredigende oplossing te komen. 

Overleg met SMG maar ook met Schiphol heeft plaatsgevonden. 

16. Gemeente Rijnwoude (brief d.d. 29 oktober 2010, ontvangen op 1 november 2010) 
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a. De gemeente kan zich niet verenigen met de bovengrondse aanleg van de 

380 kV-verbinding ter hoogte van natuurgebied De Wilck en de Oude Rijn. Dit 

temeer nu de Tweede Kamer nog geen besluit heeft genomen over de ontwerp-

structuurvisie 'Natuurbescherming Randstad 380 kV-verbinding'. De gemeente 

heeft hiertegen een zienswijze ingediend om versoepeling van de ecologische 

toetsingscriteria – t.b.v. de plaatsing van de 380 kV-verbinding – in het natuur-

gebied De Wilck te voorkomen. De gemeente houdt vast aan een ondergrondse 

aanleg van de verbinding, omdat een versoepeling vanuit ecologische overwegin-

gen niet wenselijk is. In dit kader wordt kortheidshalve verwezen naar de eerder 

ingediende zienswijze d.d. 13 oktober 2009 die is bijgevoegd.  

Het standpunt van de gemeente is bekend. In de plantoelichting bij het ontwerpinpas-

singsplan is de uitkomst van de discussie over de structuurvisie verwerkt. 

b. Inzake het tracé ten westen van Bentwoud wordt gerefereerd aan het bestuur-

lijke overleg d.d. 4 oktober 2010. Onder nadrukkelijk voorbehoud van een besluit 

van de desbetreffende gemeenteraden is door alle betrokken partijen een voorlo-

pige voorkeur uitgesproken voor de gele variant die in zuidelijke richting overgaat 

in de blauwe variant. Expliciet is daarbij gesteld dat bijzondere aandacht moet 

worden besteed aan de landschappelijke inpassing van de verbinding met name 

ook op maaiveld niveau. Het verzoek is de verbeelding en de toelichting hierop 

aan te passen.  

De verbeelding en de toelichting bij het ontwerpinpassingsplan zijn aangepast. Er zijn 

gesprekken gevoerd over de inpassing en de verdere landschappelijk inpassing is in een 

landschapsplan uitgewerkt. Bij het ontwerpinpassingsplan is ook een ontwerp van het 

landschapsplan ter inzage gelegd. Over het landschapsplan heeft overleg plaatsgevonden 

met betrokken gemeenten. 

17. Schiphol (brief d.d. 2 november 2010, ontvangen op 3 november 2010)  

a. Schiphol gaat ervan uit dat de bijgevoegde tekeningen, voor zover deze het tracé 

langs de Polderbaan betreffen, niet als definitief hoeven te worden beschouwd. 

Dit, vanwege het nog lopende veiligheidsonderzoek en de informatie die Schiphol 

onlangs (wederom) bereikte inzake tussentijdse voorgenomen wijzigingen van 

het tracé in de nabijheid van Schiphol.  

De veiligheidsonderzoeken zijn betrokken bij het vaststellen van het definitieve tracé. 

Schiphol is hierbij betrokken.  

b. Gelet op het thans nog niet afgeronde veiligheidsonderzoek en de tussentijdse 

tracéwijzigingen in de nabijheid van de luchthaven, behoudt Schiphol zich het 

recht voor om ook na eventuele definitieve vaststelling van het tracé nog formeel 

te reageren.  

Het staat Schiphol vrij om tussentijds te reageren op onderzoeksresultaten en tracékeu-

zes. Tegen het ontwerpinpassingsplan kan bovendien een ieder zienswijzen indienen. 

c. De zorgvuldigheid van de procesgang staat onder druk door het niet binnen de 

geplande termijn afronden van het veiligheidsonderzoek alsmede vanwege de 

voorgedragen tussentijdse tracéwijzigingen in de nabijheid van Luchthaven 

Schiphol.  

Een zorgvuldige procesgang heeft continue aandacht van de Ministeries en van Tennet. De 

tracéwijzigingen betreffen juist optimalisaties om tot een zorgvuldige en weloverwogen 

inpassing van het tracé nabij Schiphol te komen.  

 

 

18. Gemeente Velsen (brief d.d. 21 oktober 2010, ontvangen op 1 november 2010) 
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a. Het college refereert aan de wijze waarop in het voorontwerpinpassingsplan staat 

vermeld hoe de opheffing van de bestaande 150 kV-verbinding Velsen-Leiden op 

de verbeelding alsmede in het vaststellingsbesluit wordt weergegeven. Dit is in 

lijn met hetgeen in het vooroverleg is besproken, en hetgeen hierover in het 

voorbereidingsbesluit en de brief van 18 december 2008 aan de Tweede Kamer 

staat vermeld. 

Echter, op de verbeelding van het inpassingsplan is een gedeelte van het 150 kV 

niet opgenomen. Het betreft het tracédeel tussen het bestaande opstijgpunt in 

Velsen Zuid en de kruising met de A9. De gemeente verzoekt om dit stuk van het 

tracé ook met een plangrens op deverbeelding op te nemen en in het vaststel-

lingsbesluit op te nemen dat dit gedeelte komt te vervallen. 

Dit is een correcte opmerking. In het ontwerpinpassingsplan is na een inventarisatie van 

de ligging van de bestaande 150 kV-verbinding het juiste tracé dat zal verdwijnen, opge-

nomen.  

b. In het overzicht van de vigerende bestemmingsplannen mist het college de vol-

gende plannen: 

- Recreatiegebied Spaarnwoude; 

- Driehuis en Velsen Zuid (gedeelte tussen het bestaande opstijgpunt aan de 

Rijksweg in Velsen Zuid en de A22; 

- Zuiderscheg (ontwerpbestemmingsplan). 

Het overzicht van vigerende bestemmingsplannen is geactualiseerd. 

c. In bijlage 2 van het inpassingsplan (waarin de gevoelige bestemmingen staan 

vermeld) ontbreken (voor Velsen) twee adressen. Dit zijn de Geniedijk 42 en de 

Buitenhuizenweg 6/6a.  

Dit is meegenomen in het definitieve overzicht van gevoelige bestemmingen. 

d. T.z.v. Bestemming bedrijf-opstijgpunt (artikel 4) wordt het volgende aangevoerd. 

De Velserdijk heeft als oude begrenzing van het Wijkermeer de status van be-

schermd monument. Zodoende pleit de gemeente ervoor om het opstijgpunt te 

realiseren na de oude Velserdijk. Dit houdt in dat het opstijgpunt ter hoogte van 

mast 7 komt. Door de hoogspanningsverbinding circa 300 m langer ondergronds 

aan te leggen, blijven de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de 

Velserdijk naar de mening van de gemeente beter behouden dan nu het geval is.  

Het opstijgpunt is ingepast in de groenstructuur van Spaarnwoude. Ook de Velserdijk is 

daar volledig in opgenomen. Er is naar het oordeel van de Ministers dan ook geen sprake 

van een onaanvaardbare aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waar-

den van de Velserdijk die een langere verkabeling rechtvaardigt. Dit mede gelet op het feit 

dat er geen mogelijkheid bestaat om het ondergrondse tracé ten opzichte van het voor-

ontwerp te verlengen. Een verlenging zou ook niet leiden tot een significante verbetering 

van de inpassing ten opzichte van de voorgestelde situatie. 

e. De gemeente wil bij de uiteindelijke inpassing van het opstijgpunt betrokken 

worden. 

De landschappelijke inpassing van de verbinding is uitgewerkt in een landschapsplan. Bij 

het ontwerpinpassingsplan is ook een ontwerp van het landschapsplan ter inzage gelegd. 

Over het landschapsplan heeft nader overleg plaatsgevonden met gemeenten. De uitvoe-

ring van het landschapsplan is verder zeker gesteld door verankering van het landschaps-

plan in de planregels. Verder is waar nodig de plangrens zo gelegd dat de gronden waar 

landschappelijke inpassing plaatsvindt onderdeel van het inpassingsplan zijn. Ook hierover 

vindt nader overleg met de betreffende gemeenten plaats.  
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f. T.z.v. Bestemming leiding-hoogspanningsverbinding (artikel 6) is het volgende 

aangevoerd. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing is het wenselijk dat 

ook binnen de bestemming groenvoorzieningen expliciet worden benoemd.  

Zie het antwoord onder 18e. 

g. T.z.v. Bestemming leiding-hoogspanningsverbinding I (artikel 8) is het volgende 

aangevoerd. In artikel 8 van de regels is de bestemming Leiding – Hoogspan-

ningsverbinding I geregeld. De gemeente verzoekt artikel 8.4.1 onder c, van de 

aanlegvergunning te verwijderen (het indrijven van voorwerpen in de bodem). 

Volgens het college is er geen relevantie met de hoogspanningsverbinding en 

leidt dit tot onnodige regeldruk.  

De opmerking is correct. Het onderdeel is verwijderd uit het betreffende artikellid. 

h. Op pagina 73 van het inpassingsplan staat vermeld dat ingevolge artikel 3.28 

Wro gedurende drie jaar na vaststelling van het plan geen nieuw bestemmings-

plan door de gemeente mag worden vastgesteld. Gezien de verplichting inge-

volge 3.1.2 Bro om bestemmingsplannen eenmaal per 10 jaar te herzien en de 

(leges) sanctie ingevolge 3.1.4 Bro kan dit betekenen dat de gemeente niet aan 

de wettelijke verplichting kan voldoen. In de toelichting bij het voorontwerpin-

passingsplan staat vermeld dat bij een planherziening de planologische regeling 

voor de hoogspanningsverbinding mee zal moeten worden genomen. Hierbij wor-

den de belangen van de verbinding veiliggesteld. Het college verzoekt dan ook 

om deze periode aanzienlijk te verkorten.  

In het ontwerpvaststellingsbesluit alsmede de toelichting op het ontwerpinpassingsplan is 

opgenomen dat het actualiseren van een bestemmingsplan binnen drie jaar na vaststelling 

van het inpassingsplan wel mogelijk is wanneer de regeling voor de hoogspanningsverbin-

ding daarin is opgenomen. 

i. De regels zijn nog niet aangepast aan de Wabo. Zo komt de aanlegvergunning 

bijvoorbeeld niet meer voor in de Wabo. Het college gaat ervan uit dat dit bij het 

ontwerp nog zal worden aangepast.  

De Wabo is op 1 oktober inwerking getreden en het ontwerpinpassingsplan is hier uiter-

aard op aangepast. 

j. Behalve met de 380 kV-hoogspanningsverbinding is inmiddels ook gestart met de 

voorbereidingen van de Gasunie leiding Beverwijk-Wijngaarden. Het college ver-

zoekt om de twee projecten in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk te koppelen 

daar waar zij samenvallen. Het betreft dan met name het tracé in het gebied tus-

sen het Noordzeekanaal en de A9. Om de overlast voor burgers en ondernemers 

zoveel mogelijk te beperken, verzoekt het college de werkzaamheden goed op el-

kaar af te stemmen.  

In overleg met Gasunie en Tennet wordt gekeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om de 

werkzaamheden op elkaar af te stemmen. In de vergunningen voor de aanleg van de 

hoogspanningsverbinding wordt opgenomen dat TenneT werkplannen moet overleggen. In 

deze werkplannen moet aandacht worden besteed aan de wijze waarop afstemming met 

het Gasunieproject plaatsvindt. 

k. Het college verzoekt rekening te houden met de door haar gemaakte opmerkin-

gen.  

Met de opmerkingen is rekening gehouden conform bovengenoemde antwoorden. 

19. KPN (ongedateerde brief, ontvangen op 15 november 2010) 

Het plan heeft voor zover de ondertekenaar kan beoordelen geen consequenties voor 

de infrastructuur van KPN. 

Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen. 

20. Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland (brief d.d. 2 november 2011, ontvangen op 5 november 2011).  
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Enkele gebruikte kaarten in het concept-milieurapport zijn niet actueel. Dit geldt ook 

voor het voorontwerpinpassingsplan. Ten behoeve van de kaart 'beschermde natuur-

gebieden' dient de actuele kaart Ecologische Hoofdstructuur te worden gebruikt. 

Daarnaast dient de kaart genaamd 'Bestaand Bebouwd Gebied' alsmede de definitie 

daarvan te worden geraadpleegd. Op deze kaart staat al het stedelijk gebied en alle 

bebouwing volgens vastgestelde bestemmingsplannen en het provinciale ruimtelijke 

beleid. De vindplaatsen van de genoemde kaarten op het internet zijn bijgevoegd. 

Kaartmateriaal is waar nodig geactualiseerd.  

Ook zijn ter zake van de vigerende bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen 

alle gemeenten geraadpleegd. Informatie van de provinciale website is hierbij betrokken. 

 

 

Tevens wordt verzocht rekening te houden met de projecten van de Stichting Main-

port en Groen en de 380 kV-hoogspanningsverbinding langs deze gebieden aan te 

leggen. Indien de hoogspanningsverbinding toch over deze gebieden heen komt, 

wordt compensatie geboden geacht.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Door de keuze 

van een tracé aan de westkant van de gemeente Haarlemmermeer wordt alleen park 

Vijfhuizen aan de rand doorkruist door de hoogspanningsverbinding. In het landschaps-

plan is hier rekening mee gehouden. De gekantelde kavels, de Groene Hoek en De Hoek 

zullen niet langer door de hoogspanningsverbinding worden gepasseerd.  

Gedeputeerde Staten merken op dat ter zake van het tracé ten noorden van Hoofd-

dorp het onderzoek naar de effecten van het tracé in relatie tot vliegverkeer van en 

naar Schiphol nog gaande is. Het is derhalve nog ongewis of de resultaten van het 

onderzoek nog gevolgen hebben voor het tracé ter plaatse of eventueel aanleiding 

zijn voor een alternatief tracé ten westen van Hoofddorp. De provincie geeft de voor-

keur aan lage Wintrackmasten op dit tracédeel, omdat deze visueel minder storend 

zijn dan portaalmasten.  

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. In het nieuwe 

tracé is het gebruik van portaalmasten niet langer nodig.  

Voorts refereren Gedeputeerde Staten aan de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-

Bollenstreek, die de provincie in opdracht van de minister van Vrom heeft opgesteld. 

Vervolgens is de Randstad Urgent overeenkomst (tussen Rijk en provincie) tot stand 

gekomen (en geactualiseerd op 16 november 2009). Het doel vormt een klimaatbe-

stendig en hoogwaardig metropolitaans woonmilieu in de Westflank. Aanleg van een 

hoogspanningsverbinding verdraagt zich daar in het geheel niet mee. Zodoende is de 

provincie verheugd dat het tracé uitgaat van een oostelijke passage van de Haarlem-

mermeer 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. In het ontwerp-

plan is toegelicht dat de ontwikkeling van de westflank in een ander daglicht is komen te 

staan en in de westflank nu een ontwikkeling voorstaat waarbij ook de hoogspannings-

verbinding kan worden aangelegd.  

  

Gedeputeerde Staten refereren verder aan de landschappelijke herinrichting van het 

gebied grenzend aan de Polderbaan. De herinrichting is gericht op reductie van het 

grondgeluid van de Polderbaan door middel van de aanleg van hoogteverschillen in 

het landschap (ribbels). Er dient zorg te worden gedragen voor afstemming van de 

lijnvoering (o.a. plaatsing masten) en herinrichting. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. In dit westelijk 

tracé worden onder meer de gekantelde kavels (net als park Plesmanhoek, de Hoek, 

Groene Hoek en A4 zone west) niet langer doorkruist door de hoogspanningsverbinding. 

Het tracé van Beverwijk tot Vijfhuizen geeft geen aanleiding tot opmerkingen.  De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.  

Een belangrijk aandachtspunt vormt de inpassing van het opstijgpunt in de nabijheid 

van de Geniedijk. De Geniedijk is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, sinds 

1996 aangewezen als Unesco Werelderfgoed. Het opstijgpunt is in (zeer nabij) de 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp. Hierover is nog 

een apart Bro overleg gevoerd. 

In hoofdstuk 6 van het ontwerpinpassingsplan is ingegaan op de effecten voor de Stelling 
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Stellingzone van 150 m geprojecteerd en dit vergt een zeer zorgvuldige inpassing. De 

argumentatie in de toelichting dient te worden aangevuld. 

van Amsterdam. De beschrijving en motivering is in het ontwerpinpassingsplan nader 

aangevuld op basis van een westelijk tracé.  

 

  

Op het traject ACT - Ringvaart Haarlemmermeerpolder loopt het tracé via het opstijg-

punt onder de Ringvaart. Het tracé geeft geen aanleiding tot opmerkingen.  

Het opstijgpunt dient gezien de ligging in een open agrarisch landschap goed ingepast 

te worden. 

De ministers hebben gekozen voor een tracé ten westen van Hoofddorp.  

Hierover is nog een apart Bro-overleg gevoerd. 

 

 

 

Naar aanleiding van het gewijzigde tracé rond Haarlemmermeer en Kaag en Braassem en het vernieuwde tracé rond Bentwoud, is een aantal 

bestuursorganen in het kader van het 3.1.1 Bro-overleg opnieuw om een reactie gevraagd. De gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Lansin-

gerland, Zoetermeer, Zuidplas, de provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn van 27 januari 2012 

tot 9 maart 2012 dan wel van 1 februari tot en met 12 maart 2012 in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. 

 

Van de volgende besturen en diensten is binnen de termijn een reactie ontvangen op het voorontwerpinpassingsplan: de gemeente Haarlemmermeer, de 

gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Zoetermeer, de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De provincie Noord-Holland en 

de gemeenten Lansingerland en Rijnwoude hebben buiten de termijn een reactie gegeven.  

 

De ingekomen reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. De reacties zijn gerangschikt op alfabetische volgorde. 

 

1. Gemeente Haarlemmermeer  

Brief (per mail) van 6 maart 2012 

 

Samenvatting 

De gemeente gaat ervan uit dat de opmerkingen uit het vorige Bro-overleg verwerkt zijn. De gemeente merkt op dat het de alternatieven van onder an-

dere het ondergronds brengen van de 150 kV door de wijk Floriande niet besproken worden in het MER en daarmee niet beoordeeld kunnen worden. De 

tekst kan verder verduidelijkt worden met (schematische) plaatjes.  

 

Antwoord 

De opmerkingen uit het vorige Bro-overleg zijn daar waar mogelijk en nog nodig verwerkt. Het MER is verplicht voor een besluit over een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding van meer dan 220 kV en een lengte van meer dan 15 km. Voor een ondergrondse 150 kV-verbinding geldt geen mer(beoorde-

lings)plicht, de 150 kV en eventuele tracévarianten zijn dan als zodanig ook niet meegenomen in het MER. In het hoofdstuk ten aanzien van het VKT is het 
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nieuwe tracé van de 150 kV wel beschreven, omdat dit een beschrijving is van één integraal alternatief waar de 150 kV buitenom Floriande onderdeel van 

uitmaakt. 

 

Reactie Antwoord 

Pagina 100: ondergrondse tracéalternatieven 150 kV zijn niet in tabel opgenomen. De 150 kV-kabelverbinding maakt in het milieueffectrapport geen onderdeel uit van 

de vergeleken tracéalternatieven. In het hoofdstuk waarin het VKT wordt beschre-

ven is de 150 kV wel opgenomen omdat dit een beschrijving is van 1 integraal alter-

natief is waar de 150 kV buitenom Floriande onderdeel van uitmaakt. 

Pagina 102 t/m 112: kaartjes tracédelen beter op tekst laten aansluiten. Wordt aangepast. 

Pagina 104: de woningbouwontwikkeling Boseilanden ligt, evenals het recreatiege-

bied, ten westen van de hoogspanningsverbinding. 

Wordt aangepast. 

Pagina 105: toevoegen bij beschrijving dat tracé door recreatiegebied Zwaansbroek 

gaat. 

Wordt aangepast. 

Pagina 106: 1e zin aanpassen: Na de hoekmast die 'in recreatiegebied Zwaansbroek 

ten westen van park Venneperhout/woonwijk Getsewoud' staat. Zie kaartje onder 

met overzicht recreatiegebieden. 

Wordt aangepast. 

Pagina 113: laatste alinea: De 380 kV en de 150 kV worden in de Boseilanden niet 

overal gecombineerd in 'naast elkaar liggende kabelbedden', maar aangelegd in af-

zonderlijke bedden. 

Wordt aangepast. 

Pagina 113: hogere masten bij Ringvaart: Niet duidelijk is wat bedoeld wordt met 

'Voor deze masten zal een verklaring van geen bezwaar verkregen worden van de 

gemeente Haarlemmermeer, in het kader van de vaststelling van het inpassingsplan'.  

Wordt aangepast. Verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd bij inspectie 

Leefomgeving en Transport. 

Pagina 117: alternatief door Floriande ontbreekt. Het MER is verplicht voor een besluit over een bovengrondse hoogspanningsverbin-

ding van meer dan 220 kV en een lengte van meer dan 15 km. Voor een onder-

grondse 150 kV-verbinding geldt geen mer(beoordelings)plicht, de 150 kV en evt. 

tracévarianten zijn dan als zodanig ook niet meegenomen in het MER. In het hoofd-

stuk ten aanzien van het VKT is het nieuwe tracé van de 150 kV wel beschreven 

omdat dit een beschrijving is van één integraal alternatief waar de 150 kV buitenom 

Floriande onderdeel van uitmaakt. 

Pagina 118: 1e alinea: sloot heet Nieuwerkerkertocht. Wordt aangepast. 

Pagina 129: ondergrondse 380 kV en 150 kV worden niet overal gecombineerd maar 

in afzonderlijke bedden aangelegd. Heeft wellicht invloed op ruimtebeslag. 

Wordt aangepast. 

Pagina 130: effect variant 150 kV in Floriande? Zie de opmerking hierboven ten aanzien van het niet meenemen van varianten 

150 kV in MER. 

Pagina 131: in MER van 2010 werd een lager getal (618) genoemd bij het aantal Ten behoeve van het definitief maken van het MER worden het aantal gevoelige 
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gevoelige bestemmingen dat in Floriande vrijvalt bij verwijdering bovengronds tracé.  bestemmingen nogmaals gecheckt en kunnen geringe afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van eerdere concepten. 

Pagina 133: hinder van trillingen bij aanlegwerkzaamheden is inderdaad tijdelijk, 

maar schade is permanent. 

Schade is als zodanig niet opgenomen in het MER, schade wordt separaat geregeld 

in de schaderegeling (zie schadegids R380). 

Pagina 133/134: het recreatief gebruik wordt wel degelijk gehinderd. Ten opzichte 

van de andere tracés gaat het voorkeurstracé vooral door recreatiegebieden dus dan 

kan het effect nooit neutraal zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het effect op het fietspad 

in Groene Weelde waar het tracé precies overheen gaat, het speelveld in Groene 

Weelde dat door het opstijgpunt niet meer te gebruiken is, recreatiegebied Zwaans-

broek waar het tracé doorheen gaat. Ook de omgevingskwaliteit wordt beïnvloed: 

tracé langs Park Vijfhuizen, zicht vanaf Big Spotters Hill. Verwezen wordt naar par. 

10.3.1, maar dat stuk zit er niet bij dus dat kan niet beoordeeld worden. 

Dat recreatief gebruik geen hinder ondervindt van hoogspanningsmasten wordt 

beschreven in paragraaf 10.3.1 van het MER. 

Pagina 135: 'de Hanepoel', toevoegen: 'in Lisserbroek' Hier wordt de Hanepoel bij De Kaag bedoeld, wordt verduidelijkt. 

Pagina 135/143: Floriadepark vervangen door Groene Weelde. Zie kaartje onder met 

overzicht recreatiegebieden. 

Wordt aangepast. 

Pagina 137: Boseilanden hoort tot de PEHS (ecologische verbindingszone).  Wordt aangepast. 

Pagina 142/143: effect recreatie moet ook in tabel en vergelijking (7.6.2.) worden 

meegenomen (zie opmerking hierboven). In 7.6.2. effect op recreatiegebied Zwaans-

broek toevoegen. 

Wordt aangepast. 
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2. Gemeente Kaag en Braassem 

Brief van 27 februari 2012 

 

Samenvatting 

Het bovengronds tracé kan niet op de instemming van de gemeente rekenen. Een bovengronds tracé komt niet overeen met de uitgangspunten van de 

PKB. Tevens verzoekt de gemeente rekening te houden met de molenbiotoop. In het MER mist de gemeente het onderdeel 'externe veiligheid', in het kader 

van de kruising van de hoogspanningsverbinding en de gasleiding. 

 

Antwoord 

Het voorliggende tracé vormt geen grote belemmeringen voor de molenbiotoop. Windvang en historisch zicht op de molen blijven door het slanke ontwerp 

van de masten vrijwel onaangetast. 

 

Hoogspanningsmasten in de directe nabijheid van een gasleiding kunnen invloed hebben op de externe veiligheid van deze gasleiding. In het MER is in 

hoofdstuk 3 kort een beschrijving gegeven van bestaande buisleidingen in het zoekgebied van de PKB. Omdat de verschillende tracévarianten op dit punt 

niet onderscheidend zijn, is besloten dit in het kader van het MER niet verder te onderzoeken. Het definitieve tracé kruist op een aantal punten bestaande 

leidingen en de toekomstige buisleidingenstraat. In Nederland kruisen hoogspanningsverbindingen en gasleidingen elkaar wel vaker, dit is op zich geen 

bijzonderheid. Bij deze kruisingen dienen veiligheidsafstanden in acht te worden genomen. Ter hoogte van Rijpwetering dienen zowel de bestaande kabels 

en leidingen als de Nationale buisleidingenstrook gekruist te worden. De maximale bovengrondse overspanning (de afstand tussen twee masten) is voor de 

huidige masten circa 400 m. De bestaande kabels en leidingen ter hoogte van Rijpwetering, samen met het gebied aangewezen als Nationale buisleidin-

genstrook maken dat de te overbruggen afstand te groot (490 m i.p.v. 400 m) wordt om deze plek bovengronds te kruisen. Daarom is ervoor gekozen de 

bestaande leidingen en de buisleidingenstrook hier ondergronds te passeren zodat de veiligheid geborgd kan worden. Elders in het gebied, ter hoogte van 

Nieuwe Wetering, wordt nogmaals de Nationale buisleidingenstrook en een aantal bestaande kabels en leidingen gekruist. Op deze plek echter is er wel 

voldoende ruimte om deze bestaande kabels en leidingen alsmede de buisleidingenstrook zodanig te kruisen dat de veiligheid geborgd is en blijft. Op kriti-

sche punten in het tracé is onderzoek gedaan naar de indringdiepte van de Wintrackmasten indien deze om zouden vallen. Op basis van dat onderzoek is 

duidelijk dat in alle gevallen de veiligheid kan worden gewaarborgd. 
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3. Gemeente Zoetermeer 

Brief van 29 februari 2012 

 

Samenvatting 

De gemeente geeft aan geen opmerkingen te hebben. 

 

 

4. Gemeente Zuidplas 

Brief van 8 maart 2012 

 

Samenvatting 

De gemeente geeft aan in te kunnen stemmen met het nieuwe tracé. 

 

 

5. Gemeente Lansingerland 

Brief van 19 maart 2012 

 
Samenvatting 

De gemeente geeft aan in te kunnen stemmen met het nieuwe tracé. De gemeente vraagt nog aandacht voor het ondergrondse 150 kV-tracé. De ge-

meente verzoekt dit tracé weg te bestemmen en de verbinding op te ruimen en vraagt om een afspraak met TenneT hierover. Voorts wordt verzocht met 

de grondeigenaar van het opstijgpunt van de 150 kV een afspraak tot overleg te maken. Als laatste vraagt de gemeente naar de resultaten van het onder-

zoek naar de cumulatie van magneetvelden van de nieuwe 380 kV-verbinding met de bestaande 380 kV-verbinding naar Krimpen aan de IJssel, dit in ver-

band met een woning aan de Kruisweg 1. 

 

Antwoord 

In het ontwerpinpassingsplan worden alle 150 kV-verbindingen die als gevolg van de 380 kV-verbinding buiten gebruik worden gesteld wegbestemd. Over 

het daadwerkelijk amoveren van de verbinding dient overleg gevoerd te worden met TenneT. TenneT is verzocht met de grondeigenaar van het huidige 

opstijgpunt contact op te nemen. Zowel met de gemeente als de eigenaar van de grond van het opstijgpunt zal door TenneT overleg worden gevoerd. 

De cumulatie van de beide verbindingen ter hoogte van de A12 is onderzocht. Het resultaat hiervan is dat de woningen buiten het cumulatieve magneet-

veld zal vallen. Hierover is ook overleg gevoerd met de bewoner van Kruisweg 1. 
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5. Provincie Noord Holland  

Brief van PM (nog niet ontvangen) 

 

Samenvatting 

De provincie geeft aan geen opmerkingen te hebben bij het voorgestelde tracé. 

 

 

6. Hoogheemraadschap van Rijnland 

Brieven van 7 maart 2012 

 

Samenvatting 

Het hoogheemraadschap geeft aan in te kunnen stemmen met het nieuwe tracé ter hoogte van Bentwoud. Tevens kan men instemmen met het tracé ter 

hoogte van Haarlemmermeer en Kaag en Braassem. Het Hoogheemraadschap wijst ten aanzien van het ondergrondse gedeelte van het tracé nog op een 

aantal punten zoals de kwelgevoeligheid van het gebied waarmee rekening moet worden gehouden.  
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Oordeel over het MER 
TehneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil eén nieuwe 380 kV (kilo volt) 
hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk eri Zoètermeer aanleggëri (de Noordring). Deze 
verbinding maaktónderdeel uit van Randstad'380. ' | 

Om dé hoogspanningsverbinding ruimtelijk mogelijk tej maken wordt èen inpassingsplan 
opgesteld. Daarnaast zijn verschillende vergunningen nodig. De rijkscoördinatieregeling' is 
van tóepassing Op het voornernen. Voor de besluitvorming is een milieueffecti-apport (MER) 
opgesteld. Het ministerie van Economische Zakeri, Laridbouw en Innovatie (EL&l) coördineert 
de procedure. Een overzicht vah het bevoegd gezag is tipgenomen in bijlage 1. 

De Commissie voor de mijiéueffectrapportagé (hierna 'de Commissie')2 is van oordeel dat het 
MER de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig nnéè te kunnen wegen in 
de besluitvorming. Het MER geeft een goede én uitgebréidé beschrijving van hét voornemen. 
Het MER mààkt inzichtelijk óp welke wijze het voorkeurstracé tot stand is gekomen, en welke 
tracéalternatieven daarbij zijn beschouwd. Dit is grondig en zorgvuldig uitgevoerd. 

' j 
Bovengroridse aanleg | 
Uit diverse zienswijzen bleek dat er onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden voor on 
dergrondse aanleg van de hoogspanningsyerbinding. Omdat de Commissie dit ook niet ge
heel duidelijk in het MER beschréveri achtte heeft zij éeri (mondelinge) toelichting van het 
bevoegd gezag en initiatiefnemer ontvangen; In dit gesprek is toegelicht dat: 
1. bovengrondse aanleg van de nieuwe 380kV verbiriding als uitgangspunt is genomen; 
2. in het landelijk net niet meer dan 20 km 380kV leiding ondergronds wordt gelegd. Hier

in • 
van is circa 10 km beschikbaar voor het tracé Beverwijk-Zoetermeer; 

3. ondergronds brengen van de bestaande 1 SOkV vèrbindmg alleen als mogelijkheid is be
schouwd, wanneer het gebruik van combinatiemastèn? op onoverkomelijke knelpunten 
stuit. Een voorbeeld hiervan is de passage van Natura 2000-gebied De Wilck. 

Natuur 
De gevolgen voor natuur zijn goed in het MER beschreven. Voor Natura 2000-gebied De Wil
ck is een Passende beoordeling uitgevoerd.^ Deze concludeert dat in het voorkeursalternatief 
aantasting van natuurlijke kerimerkén kan worden uitgesloten. De Cornmissie onderschrijft 
deze conclusie. 
Uit het MER blijkt dat op de meest vogelrijke trajecten'de nieuwe verbinding van draadmarke
ringen wordt voorzien. Dè Commissie wijst erop dat deze maatrégelen ook voor de andere 
tracédelen een bijdrage kan leveren aan het verminderen van draadslachtoffers. 

< De rijkscoördinatieregeling maakt het mogelijk dat de procedures voor het,ruimtelijk besluit (rijksinpassingsplan) en de 
uitvoeringsmodule (vergunningen en ontheffingen) tegelijkertijd worden doorlopen. 

2 Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar Werkwijze en verdere projectgegevèns, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevèns en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commisslemer.nl onder 'Advisering' of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 

' In combinatiemasten kunneri 1 SOkV en 380kV lijnen geplaatste worden. ' 
* De Passende beoordeling is opgenomen als bijlage iii het öhtwerpinpassingsplan. 



Gezondheid 
Het MER laat zien dat het voornemen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid. De 
combinatie van een bestaande 150kV verbinding met dè nieuwe 380kV verbinding leidt in het 
voorkeurstracé.tot een afnamè van 960 wpriingen in'de magneetveldzone. Djt is een duideli j
ke verbetéring ten opzichte van,de bestaande situatie. Er blijven 28 gevoelige bestemmingen 
in de magheetveldzone, waarvan l.V ,bèstaand en 17.nieuwe. Ten aanzien van de gevoelige 
bestemmingen in de magneetveldzprie stelt hèt MER dat er geen mitigerende maatregelen 
mogelijk zijri. Echter, uit het ontwerpinpassingsplan blijkt dat voor de gerealiseerde gevoelige 
bestemmingen binnen de specifieke niagrieetveldzone per geyal en afhankelijk van de speci
fieke omstandigheden riaar één oplossing vyordt,gèzoeht (inclusief vrijwillige verkoop van 
woningen):5 

Externe veiligheid 
Voor het aspect externe, veiligheid verwijst het MER naar het (ontwerp)inpass;ingsplan. Uit het 
ontwerpplari en het bijbéhoreride achtergi'onddoctiment blijkt dat de hoogspanningsverbin
ding niet leidt tót een verhoging van het groepsrisico en het plaatsgebonden risico van de 
aardgasleidingèri. Hiermee is voldoénde iriforriiatie beschikbaar voor besluitvorming. 

5 Zie het ontwerpinpassingsplan pagina 67 en 101 
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BULAGE 1 : Projectgegevèns toetsing MERj 

Initiatiefnemer: Ministerie vah Economische zaken, Laridbouw en Innovatie (EL&l).en het Mi
nisterie van van Infrastructuur en Milieu (lenM) , j 

Bevoegd gezag: Minister van EL&I (coördinerend) en de Mjnister van lenM 

Besluit: vaststellen van een rijksinpassingsplan j 

Categorie Besluit m.e.r.: C24 

Activiteit: aanleg van een 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Zoetermeer 
(de Noordring) 

Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in de Staatscourant 202 'd.d. 25 oktober 2007 (rectificatie) 
advies.aanvraag: 11 oktober 2007 . l • 
ter inzage legging: 12 oktober t /m 12 november 2007| 
hernieuwde advies aanvraag: 22 mei 2008 j 
ter inzage legging aanvulling:] 9 mei t /m 27 juni 2008, 
richtlijnenadvies uitgebracht: 5 augustus 2008 ' 
*inhoudseisen vastgesteld: 
kennisgeying MER in de Staatscourarit van: 10 mei 2012 
ter inzage legging MER: 11 mei tot en met 21 juni 2012 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 10 mei 2012 
toetsingsadvies uitgebracht: 17 jul i 2012 . 

! 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project ibestaat de werkgroep uit: 
drs. S.R.j. Jansen j 
ir. L. van Nieuwenhuijze 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
ir. R.N. Walter 
drs. F.H. van der Wind (werkgroepsecretaris) 
dr. F. Woudenberg 

Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER yoldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mèe te kunnen.wegen iri het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van èen MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van evéntuele documentèn over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien'informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkomjng vindt. Daarvan is sprake als aan
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 



vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zóver ze kunnen worden verwerkt tot 
duidelijkè aanbevelingen voór'het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 
op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming eri gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenhedén van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van 
de Commissie www.commissiemer.nlop de pagina Commissie m.e.r 

Betrokken documenten: 
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij.haar advies: 
• Milieueffectrapport Randstad 380 kV verbindingen Beverwijk-Zoetermeer, april 2012; ' 
• Bijlagen bij het milieüeffectrapport Randstad 38Ó kV verbinden Beverwijk-Zoetermeer, 

april 2012; 
• Oritwerp-lnpassingsplan Randstad 380 kV verbindingen Beverwijk-Zoetermeer, april ! 

2012. ' j 

I 

De Cornmissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 13 j 
jul i 2012 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor 
m.e.r., in haär advies verwerkt' 
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Advies molenbiotopen
Randstand 380kV

in opdracht van: TenneT

3 mei 2012

2304-600

* Blauwe molen

* Dekkermolen

* Moppemolen

Haarlemmermeer

Alphen aan den Rijn

Leiden

Luchtfoto van Kaag en Braassem en omgeving 
Locatie van de molens is indicatief aangeven

(bron: google-earth)
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1. Inleiding
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1.1 Achtergrond
Het tracé van Randstad 380 kV tussen Bleiswijk 
en Beverwijk komt langs een aantal molens. De 
bovengrondse verbinding doorkruist op een aantal 
punten een molenbiotoop. Het betreft het biotoop 
van: de Moppemolen, de Dekkermolen en de 
Blauwe Molen. Deze molens bevinden zich in een 
deels verstedelijkt veenpolderlandschap in de 
gemeente Kaag en Braassem, provincie Zuid-
Holland. 

TenneT heeft bureau Vollmer & Partners opdracht 
gegeven tot het opstellen van een advies over het 
molenbiotoop. In een dergelijk advies dient naar 
voren te komen in hoeverre het molenbiotoop 
wordt aangetast door de aanleg van Randstad 
380kV en welke ruimtelijke ingrepen er gewenst 
zijn om negatieve gevolgen te ondervangen, dan 
wel met ruimtelijke ingrepen te compenseren. Het 
gaat daarbij met name om de mogelijke verstoring 
van wind, maar ook om de verstoring van zicht en 
omgevingskwaliteit.

1.2 Beleidsuitgangspunten
De molenbeschermingszone rondom een molen 
heeft als doel het gebied binnen de invloedssfeer 
van de molen te vrijwaren van hoge bebouwing 
en beplanting om de windvang en het zicht op 
de molen te behouden. De bescherming van de 
molenbiotoop is meestal in het bestemmingsplan, 
waarbinnen de molen valt, geregeld. 

De provincie Zuid-Holland heeft in de Verordening 
Ruimte een artikel opgenomen ten aanzien 
van molenbiotopen. Volgens de Ruimtelijke 
Verordening is in het gebied rondom een molen 
een molenbeschermingszone ingesteld met 
een straal van 400 meter vanuit het middelpunt 
van de molen. Op grond van de gestelde 
randvoorwaarden kan geconcludeerd worden dat 
tot op 400 meter de bebouwingsmogelijkheden 
zeer beperkt zijn. In de zone 100-400 meter kan 
van de bebouwingsbeperking afgeweken worden 
indien:

•	 er sprake is van een situatie waarin vrije 
windvang en het zicht op de molen al beperkt 
zijn door bebouwing, zolang de vrije windvang 
en het zicht op de molen niet verder worden 
beperkt, óf:

•	 zeker is gesteld dat de belemmering 
van de windvang en het zicht op de 
molen door maatregelen elders in 
de molenbeschermingszone worden 
gecompenseerd. 

In 2011 heeft de provincie een handreiking 
molenbiotoop uitgegeven, met onder andere 
een stappenplan voor de verbetering van 
molenbiotopen. Deze aanpak is als basis 
genomen voor dit advies.

1.3 Aanpak
De provinciale handreiking gaat uit van een 
stapsgewijze aanpak. Voor de specifieke opgave 
voor Randstad 380kV kan deze vertaald worden 
als:
1)	 verkenning en definitie (waarde molen, 

omgeving en geschiedenis)
2)	 inventarisatie van het relevante ruimtelijk 

beleid (met name provinciale richtlijn en 
vigerend bestemmingsplan) 

3)	 locatieverkenning en inventarisatie van reeds 
bestaande windbelemmeringen en ruimtelijke 
obstakels

4)	 bepalen van hinder als gevolg van Randstad 
380kV voor wind en zicht

5)	 advies en (ontwerp)voorstellen voor  het 
verminderen en compenseren van de 
negatieve gevolgen van Randstad 380kV voor 
het molenbiotoop door ruimtelijke ingrepen.

Voor dit advies is het tracé van Randstad 380kV 
als een gegeven beschouwd. In de bepaling 
van het tracé spelen immers nog vele andere 
afwegingen een rol, dan alleen de hinder met 
betrekking tot de molenbiotopen. 

In dit advies zijn conclusies getrokken ten aanzien 
van de mogelijke inpassing van Randstad 
380kV en worden enkele compenserende 
maatregelen voorgesteld. Bij het bepalen van 
deze compenserende maatregelen is in de eerste 
plaats gekeken naar de mogelijkheden er liggen 
binnen de rijkwijdte van TenneT. Aan weerskanten 
van een hoogspanningsverbinding is sprake 
van een zakelijk rechtstrook van 22 m. Binnen 
de zakelijk rechtstrook kan TenneT de nodige 
maatregelen doorvoeren. Daarnaast zal TenneT 
her en der een werkterrein moeten realiseren van 
globaal 30 bij 60 meter. De tijdelijke inpassing 
kan gebruikt worden om locaal enige herinrichting  
door te voeren. 

Daar waar aanvullende maatregelen nodig zijn, 
worden er in dit advies ook voorstellen gedaan 
die vragen om nadere afstemming met andere 
betrokkenen en eigenaren. 
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1.4 Berekening
In dit advies wordt de belemmeringen van het 
molenbiotoop globaal beschreven voor zowel de 
huidige als de (mogelijk) toekomstige situatie. 
Daarbij wordt een systematiek aangehouden 
die vergelijkbaar is met de “Handreiking 
molenbiotoop” (Provincie Zuid-Holland, februari 
2011). Indien gewenst kan het advies in een later 
stadium worden aangevuld met meer exacte 
calculaties.
Het relevante artikel uit de Verordening Ruimte is 
opgenomen in de bijlage (bijlage 1). De zonering 
die daarin is aangegeven is aangehouden 
voor dit advies. In aanvulling daarop is voor 
het bepalen van de windhinder van bestaande 
bomen uitgegaan van een invloedsgebied van 15 
maal de hoogte van de bomen. Dit is afgeleid uit 
bijlage A van de reeds benoemde “Handreiking 
molenbiotoop”. 

Bij het bepalen van de aantasting van een 
molenbiotoop dient gekeken te worden naar 
wind en zicht. Door KEMA is de invloed van 
hoogspanningslijnen onderzocht voor de 
situatie bij Schiphol (“Gevolgen turbulentie 
vliegbewegingen op hoogspanningslijn, en 
omgekeerd, op Schiphol”, KEMA, dd. 30 maart 
2010). Daarbij wordt voor de zogberekening 
uitgegaan van 40 * D (40 maal de diameter van 
het hinderend object). Uit de notitie blijkt dat de 
invloed van hoogspanningslijnen tot 50 meter 
rijken, uitgaande van een merkbare verstoring van 
100D. Indien de gehanteerde fomule ook wordt 
toegepast op de hoogspanningsmasten met een 
diameter van 2 meter, kom je tot een zoglengte 
van 80 meter.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de 
windhinder van het hoogspanningstracé tot 80 
meter rijkt.

De hinder van het tracé ten opzichte van zicht 
dient in principe van geval tot geval te worden 
bekeken. Gezien de openheid van het landschap 
en de omvang van de hoogspanningsmasten en 
-lijnen kan in zijn algemeenheid gesteld worden 
dat bij alle drie de molenbiotopen sprake is van 
hinder van zicht.  

1.5 Afstemming
In de provinciale stukken wordt belang gehecht 
aan een goede communicatie met de molenaar/
moleneigenaar of de molenstichting. Voor dit 
advies heeft afstemming plaatsgevonden met  
Verbij Hoogmade BV die de eigenaar en molenaar 

is van de Dekkermolen en met de Rijnlandse 
Molenstichting die eigenaar is van zowel de 
Blauwe Molen als de Moppemolen. De Rijnlandse 
Molenstichting heeft ervoor gekozen om de 
molenaars nog niet  bij het overleg te betrekken. 

1.6 Mogelijk vervolg
In lijn met de provinciale handreiking zou een 
mogelijk vervolgtraject kunnen bestaan uit:
6)	 communicatie en afstemming met de 

direct betrokkenen (molenaar/eigenaar en 
omwonenden) en de gemeente

7)	 zorg voor een daadkrachtige uitvoering, 
bijvoorbeeld in het opstellen van een (her)
inrichtingsplan 

8)	 zorg voor een daadkrachtig beheer, in overleg 
met de gemeente of andere betrokken 
beheerder.

Aan de hand van dit advies kunnen de gewenste 
vervolgstappen worden bepaald. 
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2. Advies
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De Dekkermolen De Dekkermolen gezien over de Klaverweideweg

De Dekkermolen met de Meerburger op de voorgrond Erfinrichting

Stingsloot en viaduct HSL Onderdoorgang viaduct HSL

Hoogmadesche polder Populierenbos ten noorden van de A4
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2.1 Dekkermolen

2.1.1 Omschrijving
De Dekkermolen is een wipmolen met stelling 
van vrij geringe omvang (vlucht van 7.10 m.). 
Deze is op een vrij recent gebouwde loods 
geplaatst. De Dekkermolen is een rijksmonument 
en is in eigendom bij de fima Verbij Hoogmade 
B.V. 

Door “De Hollandse Molen, vereniging tot 
behoud van molens in Nederland” wordt 
de geschiedenis van de molen als volgt 
weergegeven:

“Het molentje is oorspronkelijk gebouwd in 1911 te 
Hazerswoude door de bekende molenbouwer A.J. 
Dekker. 
Het molentje werkte als energiebron voor 
zaagmachines t.b.v. het molenmakersbedrijf van zijn 
vader J. Dekker. 
Omstreeks 1975 is het wegens plaatsgebrek de molen 
verplaatst naar de molenmakerswerkplaats van P. van 
Beek en Zn. in Rijnsaterwoude. 

In 2009 werd de molen voor de 3e maal verplaatst. 
Ditmaal naar de werkplaats van molenmakersbedrijf 
Verbij in Hoogmade.”

bron: www.molens.nl

2.1.2 Omgeving
De molen bevindt zich op het dak van een 
bedrijfsloods in het lintdorp Hoogmade. De 
loods staat direct naast een oudere, enigszins 
vervallen molen, genaamd de Meerburger. Op 
het erf staan enkele andere bedrijfsloodsen. 
Geen daarvan is zodanig hoog dat de 
Dekkermolen wordt gehinderd en zijn dan ook 
niet in strijd met het Molenbiotoop. 

Langs de randen van het erf staan enkele 
volwassen bomen. Aan de voorzijde is bij de 
bomen de top eruit gehaald. Aan de zijkant van 
het erf staan een tweetal Italiaanse populieren, 
die een obstakel vormen in het molenbiotoop. 

Het lint is ter hoogte van de Dekkermolen 
halfopen van karakter. De omliggende 
bebouwing bestaat overwegend uit woningen 
en al dan niet agrarische loodsen en schuren. 
Het lint wordt doorkruist door de Stingsloot 
die uitmondt in de Does. Ter hoogte van de 
Dekkermolen wordt de Stingsloot aan één 
zijde begeleid wordt door een bomenrij en een 
fietspad. 

Direct rond het lint bevindt zich het open 

veenweidegebied van de Hoogmadesche polder. 
De verdere omgeving is te typeren als stedelijk. 
Dit is met name het gevolg van de prominent 
aanwezige infrastructuur, zoals de rijksweg A4, 
de spoorlijn van de HSL en de provinciale weg 
N446. Een deel van de infrastructuur heeft een 
verhoogde ligging en op diverse plaatsen zijn 
geluidsschermen aanwezig. De nabij gelegen 
woongebieden van Leiden (aan de overzijde van 
spoor en snelweg) worden afgeschermd door een 
omvangrijk populierenbos.
 

2.1.3 Bestemmingsplan
De huidige locatie van de Dekkermolen valt 
binnen het bestemmingsplan Buitengebied van 
Jacobswoude (dd. 6 maart 2008). De molen stond 
bij het opstellen van het bestemmingsplan nog 
niet op deze plek en is dan ook niet opgenomen 
in het bestemmingsplan. Voor andere molens 
geldt dat zij een apart bestemd zijn als molen, 
waarbij bewoning wordt mogelijk gemaakt. Het 
molenbiotoop wordt daarbij op een gelijke wijze 
beschermd als in de Verordening Ruimte.

De Dekkermolen gezien over de Klaverweideweg

Erfinrichting

Onderdoorgang viaduct HSL

Populierenbos ten noorden van de A4
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Voorgestelde maatregelen bij Dekkermolen

Verwijderen rand populierenbos

Kappen twee populieren, geregeld toppen van twee bomen



13

2.1.4 Molenbiotoop
Hoewel het hier een molen van bescheiden 
omvang betreft, is onverminderd sprake van een 
molenbiotoop met een straal van 400 meter.  
Doordat de Dekkermolen op een bedrijfsloods 
staat, genereert de omliggende bebouwing geen 
wezenlijke obstakel. De twee populieren op het 
eigen erf vormen een wezenlijk obstakel, te meer 
doordat zij zich aan de zuidwestzijde van de 
Molen bevinden. 

De bomenrij langs de Stingsloot geeft nu niet 
veel hinder, maar zal in volgroeide toestand wel 
enige wind afvangen. Het populierenbos aan de 
overzijde van spoor en snelweg vormt een groter 
obstakel door zijn omvang en hoogte. Momenteel 
worden de bomen geschat op een hoogte van 
30 meter, maar in volgroeide toestand kunnen 
de populieren reiken tot 40 meter hoogte. De 
ligging aan de westzijde van de molen, maakt de 
aanwezigheid van het populierenbos des te meer 
ongunstig.

2.1.5 Verstoring door R380
Het tracé is aan de noordzijde van de rijksweg 
A4 gedacht. Binnen het molenbiotoop van de 
Dekkermolen zullen twee masten verschijnen 
(masten 67 en 68), op een afstand van elk 
ongeveer 380 meter. 

Volgens de norm zou hier een object met een 
maximale hoogte van ca. 10 meter gerealiseerd 
mogen worden. De beoogde masten van 
respectievelijk 62 en 67 meter steken daar ruim 
boven uit. 

De afstand tussen het tracé en de molen is meer 
dan 80 meter. De windhinder van het tracé voor 
de Dekkermolen zal dan ook verwaarloosbaar zijn. 

Hoewel het gebied al sterk gedomineerd is door 
infrastructuur, veroorzaakt het tracé wel enige 
verslechtering van het zicht. De verstedelijking 
neemt er immers door toe. Door de ligging aan de 
overzijde van spoor en snelweg is deze negatieve 
uitwerking echter relatief beperkt. 

2.1.6 Overleg eigenaar
Er heeft een kort onderhoud plaatsgevonden 
met de eigenaar van de Dekkermolen (Verbij 
Hoogmade B.V.). De eigenaar geeft aan dat 
hij het niet op zijn plaats vindt om bezwaar te 
maken tegen de aantasting van het molenbiotoop 
in dit specifieke geval, of aan te sturen op 

compenserende maatregelen. De geringe omvang 
van de molen en de ruime afstand van de masten 
voert hij hiertoe als argumenten aan. 

De eigenaar heeft aangegeven dat de twee 
populieren op zijn erf beter gekapt dan wel 
getopt zouden worden. Uit het overleg komt 
naar voren dat het kappen van een deel van het 
populierenbos aan de overzijde van spoor en 
snelweg wel positieve invloed kan hebben op het 
functioneren van de Dekkermolen, vooral omdat 
dit bos ten zuidwesten van de molen is gesitueerd 
hetgeen een gunstige windrichting is. 

2.1.7 Mogelijke maatregelen
Geadviseerd wordt om de voorste rand van het 
populierenbos te kappen over een lengte van 
ongeveer 200 meter meter, als compensatie 
voor de aanwezigheid van het tracé binnen 
het molenbiotoop. Uitgangspunt is dat het bos 
daarbij wordt vervangen door een laagblijvende 
begroeiing of een andere lage invulling. Deze 
maatregel kan binnen de zakelijk rechtstrook 
worden gerealiseerd.

In aanvulling op het bovenstaande wordt 
geadviseerd om de bomen die in de directe 
omgeving van de molen staan te kappen of te 
toppen. Deze bomen staan op grond van de 
eigenaar. De eigenaar heeft aangegeven dit zelf 
te willen aanpakken. Deze maatregel ligt dan ook 
buiten de invloedsfeer van TenneT.

2.1.8 Conclusie
Geconcludeerd wordt dat:
- de hinder voor zicht met de komst van R380 
(enigzins) verslechterd;
- het tracé te ver van de molen staat om 
windhinder te veroorzaken;
- de situatie voor wind in het Molenbiotoop kan 
worden verbeterd door het kappen van een 
bosrand binnen de zakelijk rechtstrook.

Inpassing van het tracé binnen het molenbiotoop 
van de Dekkermolen is mogelijk mits de 
genoemde maatregel wordt doorgevoerd. 
Per saldo zal de situatie voor wind in enige 
mate verbeteren en voor zicht in enige mate 
verslechteren. 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Dekkermolen - huidige situatie 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Geadviseerde ingrepen groenstructuur rond Dekkermolen

Verwijderen rand populierenbos
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Schematische doorsnede molenbiotoop Dekkermolen - advies

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Geadviseerde ingrepen groenstructuur rond Dekkermolen

Verwijderen populieren Geregeld toppen van bomen
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Hoogmadesche polder en Blauwe molen
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De Blauwe molen (bron: molendatabase.nl)

Blauwe molen aan de Achterwetering

Verrommeld erf Groenstructuren rond Blauwe molen

HSL en parallelweg



HSL en parallelweg

Hoogmadesche polder en Blauwe molen
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2.2 Blauwe molen

2.2.1 Omschrijving
De Blauwe Molen is een achtkante rietgedekte 
grondzeiler uit 1772, die op zijn huidige plaats 
staat sinds 1904. Het is een poldermolen die 
voorzien is van een scheprad. De Blauwe Molen 
is een rijksmonument en is eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting.

Door “De Hollandse Molen, vereniging tot behoud 
van molens in Nederland” wordt de geschiedenis 
van de molen als volgt weergegeven:

“De molen verving een bewoonde wipmolen, die 
vanwege de slechte staat afgebroken werd en een 
blauw geverfd bovenhuis had. De huidige molen werd 
hiervoor gekocht van sloper J.B. Thobe uit Dordrecht 
en herbouwd door molenmaker Vrijburg uit Oud-Ade. 
Zeer waarschijnlijk is de molen van origine één der 8 
gesloopte boezemmolens te Hillegersberg uit 1772. 
Zij maalden het water uit de Lage Boezem in de Hoge 
Boezem, waaruit het uiteindelijk in de Nieuwe Maas 
vloeide. Op 1 november 1899 werden deze molens 
buiten gebruik gesteld. 

Tot 1960 bemaalde de molen de Blauwe Polder (ca. 
250 ha, opvoerhoogte 1,55 m.). Sinds 1968 is de molen 
eigendom van de Stichting Zuid-Hollands Landschap 
en liet de molen in 1971 restaureren. De molen is voor 
beheer en onderhoud ondergebracht bij de Rijnlandse 
Molenstichting. Sinds 1980 heeft de molen een 
maalcircuit.”

bron: www.molens.nl

2.2.2 Omgeving
De Blauwe molen bevindt zich op de grens tussen 
de Blauwe polder en de Hoogmadesche polder, 
beide zijn veenpolders met een overwegend 
open karakter. De molen bevindt zich langs de 
Achterwetering, die de scheiding vormt tussen 
beide polders. De rijksweg A4 en de spoorlijn 
van de HSL doorkruisen het gebied. De beide 
lijnen zijn gebundeld en kruisen elkaar ter hoogte 
van de molen. De snelweg is daarbij verdiept 
en de spoorlijn verhoogd uitgevoerd. Langs de 
gebundelde lijnen loopt een parallelweg die vrij 
frequent gebruikt wordt door langzaam verkeer. 
De infrastructuurbundel bevindt zich op ruim 200 
meter ten zuiden van de molen.

Ten zuidoosten van de Blauwe molen bevindt zich 
een rommelig perceel. Het betreft de voormalige 
locatie van een boerderij dat dicht tegen de 
parallelweg en de HSL was gelegen. Puin en 
doorgeschoten uitheemse erfbeplanting bepalen 
daar het beeld.

2.2.3 Bestemmingsplan
De Blauwe Molen valt binnen het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied West van 
de gemeente Alkemade (dd. 17 juli 2002). De 
instandhouding van de molen wordt in het 
bestemmingsplan geborgd. Er is de bestemming 
Molen van kracht, waarbij ook bewoning wordt 
mogelijk gemaakt. Het molenbiotoop wordt op 
een gelijke wijze beschermd als in de Verordening 
Ruimte.

Voor het gebied is een concept 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld 
(Landelijk Gebied, gemeente Kaag en Braassem, 
dd. 19 janurai 2012). De regelgeving ten aanzien 
van de molen en het molenbiotoop is daarin, op 
enkele details na, gelijk aan die in het vigerende 
bestemmingsplan. 

Blauwe molen aan de Achterwetering

Groenstructuren rond Blauwe molen
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Voorgestelde maatregelen bij de Blauwe molen

Opruimen verromeld erf
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2.2.4 Molenbiotoop
De verhoogde spoorlijn en de keermuren langs de 
snelweg hebben een hoogte die verstorend is voor 
de wind in het molenbiotoop. De bewegwijzering, 
verlichtingsmasten en bovenleidingmasten 
vormen eveneens een obstakel.  

In de nabijheid van de molen bevinden zich voorts 
enkele groenstructuren die wind en zicht hinderen. 
Langs de zuidoever van de Achterwetering loopt 
een doorgeschoten groenstructuur met inheemse 
beplanting als wilgen en elzen. Alleen in de directe 
nabijheid van de molen is het groen teruggezet. 
Bij het verrommelde perceel van de voormalige 
boerderij bevinden zich  bovendien enkele 
middengrote groenblijvende bomen. Deze staan 
aan de rand van het molenbiotoop.    

2.2.5 Verstoring door Randstad380
Het hoogspanningstracé is parallel aan de 
infrastructuurbundel gedacht. Het tracé loopt langs 
de noordzijde van de HSL en doorkruist daarbij 
het molenbiotoop van de Blauwe molen. Binnen 
het biotoop zijn twee masten geprojecteerd (mast 
63 en 64). Mast 63 bevindt zich op een afstand 
van ca. 300 meter en mast 64 op ca. 250 meter. 
Op een dergelijke afstand zou volgens de norm 
een object van respectievelijk 3,50 tot 4 meter 
hoog mogelijk zijn. De masten van ieder 57 meter 
steken daar ruim boven uit. 

De afstand tussen het tracé en de molen is meer 
dan 80 meter. De windhinder van het tracé voor 
de Blauwe molen zal dan ook verwaarloosbaar 
zijn. 

Hoewel het gebied al sterk gedomineerd is door 
infrastructuur, veroorzaakt het tracé verdere 
verslechtering van het zicht. 

2.2.6 Overleg eigenaar
Er heeft in de verkennende fase van dit advies 
overleg plaats gevonden met de eigenaar van de 
Blauwe molen, de Rijnlandse Molenstichting. Uit 
dit overleg zijn twee mogelijke compenserende 
maatregelen naar voren gekomen. In de 
eerste plaats kan overwogen worden om het 
rommelig perceel op te ruimen. In de tweede 
plaats kan bekeken worden of het mogelijk is 
om de doorgeschoten groenstructuur langs de 
Achterwetering terug te zetten.  

2.2.7 Mogelijke maatregelen
Het terugzetten van de groenstructuur valt 
buiten het reguliere werkterrein van TenneT. Het 
opruimen van het verrommelde erf behoort echter 
wel tot de mogelijkheden. In de eerste plaats 
valt een deel van het opgaande groen binnen de 
zakelijk rechtstrook. In aanvulling daarop wordt 
geadviseerd om het benodigde werkterrein te 
situeren ter plaatse van het verrommelde erf. Na 
afronding van de werkzaamheden kan vervolgens 
een open en landschappelijk beter passende 
invulling worden achtergelaten. Hiermee zal het 
zicht en daarmee de landschapsbeleving sterk 
verbeteren, bijvoorbeeld voor passanten op de 
parallelweg. 

2.2.8 Conclusie
Geconcludeerd wordt dat:
- het tracé te ver van de molen staat om 
windhinder te veroorzaken;
- de hinder voor zicht met de komst van R380 
verslechterd;
- de situatie voor zicht in het Molenbiotoop kan 
worden verbeterd door het verrommelde erf her in 
te richten. 

Inpassing van het tracé binnen het molenbiotoop 
van de Blauwe molen is mogelijk mits de 
genoemde maatregel wordt doorgevoerd. Op 
het gebied van wind zal er nauwelijks tot geen 
verandering op treden. De hinder voor zicht wordt 
met de genoemde maatregel gecompenseerd. 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Blauwe molen - huidige situatie 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Blauwe molen - huidige situatie 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Blauwe molen - advies 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Blauwe molen - mogelijk eindbeeld
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Moppemolen

Moppemolen vanaf oostzijde

Veender- en Lijkerpolder

De DwarswegVolkstuintjes

Ringvaart Haarlemmermeer met doorzicht naar de molen Ringvaart Haarlemmermeer met doorzicht naar de molen
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2.3 Moppemolen

2.3.1 Omschrijving
De Moppemolen is een achtkante rietgedekte 
grondzeiler uit 1752. Het is een poldermolen die 
voorzien is van een scheprad. De Moppemolen 
is een rijksmonument en is eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting.

Door “De Hollandse Molen, vereniging tot behoud 
van molens in Nederland” wordt de geschiedenis 
van de molen als volgt weergegeven:

“De ‘Moppemolen’ is een poldermolen uit 1792 en 
staat nabij de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
aan de Hanepoel. De molen bemaalt de Veender- en 
Lijkerpolder buiten bedijking (ca. 360 ha.) en heeft een 
opvoerhoogte van 0,80 m. en kan als reservebemaling 
dienst doen en is Oud-Hollands opgehekt. 
De molen is voorzien van een scheprad en is sinds 
1983 eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De 
bewoner de heer A. Toet is tevens vrijwillig molenaar op 
deze molen.

De huidige molen werd gebouwd na het afbranden 
van een voorganger. De molen bemaalde tot 1924 
samen met de verdwenen Meerkreukmolen deze 
polder, die ontstond na het vervenen en droogmaken 
van de Veenderpolder in 1828. Toen de molen in 1924 
overbodig werd door de invoering van motorbemaling 
op de plek van de Meerkreukmolen, bleef dankzij 
interventie van de toen nog jonge Vereniging De 
Hollandsche Molen de molen het treurig lot van de 
Meerkreukmolen bespaard en werd de molen als 
reserve-gemaal maalvaardig gehouden tot 1951. In 
dat jaar werd de molen stil gezet vanwege technische 
mankementen.
 
In het kader van de toenmalige Wet Bescherming 
Waterstaatswerken in Oorlogstijd (BWO) sprong het 
provinciebestuur van Zuid-Holland met subsidies bij om 
de molen weer in 1955 maalvaardig te krijgen. 
In 1983 wordt de molen overgedragen aan de huidige 
eigenaar en werd de molen in 1995 bewoonbaar 
gemaakt voor een vrijwillig molenaar. In 2001 zag het 
er naar uit dat de molen door de aanleg van de Hoge 
Snelheidsspoorlijn zijn ‘band’ met de Veender- en 
Lijkerpolder buiten de bedijking zou verliezen, maar 
dankzij een duiker van 300(!) m. werd dit voorkomen.”
bron: www.molens.nl

2.3.2 Omgeving
De Moppemolen bevindt zich aan de noordzijde 
van de grotendeels open Veender- en Lijkerpolder. 
Mede door zijn markante ligging op de kop van de 
Dwarsweg, is deze molen beeldbepalend voor zijn 
omgeving. De molen maalt op de Hanepoel die 
omgeven is met natuurlijke oevers. De Hanepoel 
staat in verbinding met de Ade en de ringvaart van 
de Haarlemmermeer. 

Ten oosten van de Moppemolen bevindt zich 
de enigszins verstedelijkte rand van Nieuwe 
Wetering. Met name glastuinbouw is daar 
prominent aanwezig. Op de rand van de ringvaart 
zijn meer opgaand groen en bomenrijen aanwezig, 
waartussen onder andere een rioolzuivering en 
volkstuinen verborgen liggen. 

De ringvaart is druk bevaren door de pleziervaart 
en de weg over de randdijk wordt vrij intensief 
gebruikt door dagjesmensen. De Moppemolen 
is één van de molens die de horizon sieren, al is 
het zicht voor een groot deel gehinderd door de 
doorgeschoten begroeiing rond de Hanepoel.

2.3.3 Bestemmingsplan
De Moppemolen valt binnen het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied West van de gemeente 
Alkemade (dd. 17 juli 2002). De instandhouding 
van de molen wordt in het bestemmingsplan 
geborgd. Er is de bestemming Molen van kracht, 
waarbij ook bewoning wordt mogelijk gemaakt. 
Het molenbiotoop wordt op een gelijke wijze 
beschermd als in de Verordening Ruimte.

Voor het gebied is een concept 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld 
(Landelijk Gebied, gemeente Kaag en Braassem, 
dd. 19 janurai 2012). De regelgeving ten 
aanzien van de molen en het molenbiotoop is 
daarin nagenoeg gelijk aan die in het vigerende 
bestemmingsplan. 
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Voorgestelde maatregelen bij Moppemolen

Terugzetten doorgeschoten groen in oevermilieu
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2.3.4 Molenbiotoop
Ten noordoosten van de Moppemolen bevinden 
zich enkele groenstructuren die het molenbiotoop 
verstoren. Dit geldt met name voor de hogere 
beplanting rond de Hanepoel, waarvan enkele 
wilgen zich tot op 100 meter van de molen 
bevinden. Op ca. 300 meter van de molen staan 
ook enkele groensingels die voornamelijk bestaan 
uit relatief laagblijvende elzen. Verderop staat een 
rij volwassen populieren die zich op ca. 400 meter 
van de molen bevindt. 

2.3.5 Verstoring door Randstad 380
Het beoogde tracé doorkruist het molenbiotoop. 
Er zijn daarbij drie masten geprojecteerd binnen 
het biotoop (masten 53, 54 en 55) op een afstand 
van respectievelijk ca. 350, 230 en 250 meter van 
de molen. Op een dergelijke afstand zou volgens 
de norm een object met een maximale hoogte 3 
tot 5 meter mogelijk zijn. De masten zouden met 
een hoogte van respectievelijk 76, 72 en 51 meter 
daar ruim boven uitsteken.   

De afstand tussen het tracé en de molen is meer 
dan 80 meter. De windhinder van het tracé voor 
de Moppemolen zal dan ook verwaarloosbaar zijn. 

Hoewel het gebied al enige verstedelijking kent, 
veroorzaakt het tracé een duidelijke verslechtering 
van het zicht. 

2.3.6 Overleg eigenaar
Er heeft in de verkennende fase van dit advies 
overleg plaats gevonden met de eigenaar van 
de Blauwe molen, de Rijnlandse Molenstichting. 
Daarbij is aangegeven dat in het verleden 
verzocht is om het tracé te verplaatsen (wat buiten 
de scope van dit advies valt). De Rijnlandse 
molenstichting heeft daarbij aangegeven dat 
zij het niet alleen van belang vindt dat met het 
molenbiotoop wordt rekening gehouden maar ook 
met de omwonenden. Zij benadrukt dat ook de 
molen zelf bewoond wordt. Een gelijke afstand 
tussen molen en omliggende woningen zou zij 
daarom optimaal achten. 

Als mogelijke compenserende maatregelen 
komt met name het terugzetten van het 
doorgeschoten groen naar voren, dat rond de 
Hanepoel is ontstaan. Daarnaast is gesproken 
over het kappvan een populierenrij. Omdat deze 
zich op bijna 400 meter van de molen bevindt, 
aan de noordwestzijde van de molen, wordt de 
meerwaarde van de kap betwijfeld. Noordwest is 

immers geen overheersende windrichting, zeker 
niet in het geval van regen. 

2.3.5 Maatregelen
Als compenserende maatregel wordt voorgesteld 
om de groenstructuur rond de Hanepoel terug 
te zetten. Daarmee wordt niet alleen windhinder  
verminderd, maar ook het zicht op de molen 
verbeterd. Met name vanaf de Haarlemmermeer 
en de ringvaart kan de molen dan beter zichtbaar 
zijn. 

Een deel van de oevers van de Hanepoel valt 
binnen de zakelijk rechtstrook. Voor de rest 
van de oevers is afstemming met het betrokken 
waterschap noodzakelijk. Omdat de mastvoeten 
van de masten 54 en 55 in de waterkering 
worden  gerealiseerd, was deze afstemming reeds 
noodzakelijk. De ingrepen in de groenstructuur 
kunnen in het afstemmingsoverleg worden 
meegenomen. 

2.2.8 Conclusie
Geconcludeerd wordt dat:
- het tracé te ver van de molen staat om 
windhinder te veroorzaken;
- het zicht met de komst van R380 verslechterd;
- de situatie voor zowel zicht als wind in het 
Molenbiotoop kan worden verbeterd door het 
doorgeschoten groen rond de Hanepoel terug te 
zetten. 

De inpassing van het tracé binnen het 
molenbiotoop van de Moppemolen is mogelijk 
mits de genoemde maatregel wordt doorgevoerd. 
De situatie op het gebied van zicht zal deels 
verslechteren (inpact tracé) en deels verbeteren 
(zicht vanaf de noordzijde). Met de voorgestelde 
maatregel zal de situatie op het gebied van wind 
verbeteren. 

Terugzetten doorgeschoten groen in oevermilieu
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Schematische doorsnede molenbiotoop Moppemolen - huidige situatie 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Moppemolen - huidige situatie 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Moppemolen - advies 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Moppemolen - mogelijk eindbeeld
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Moppemolen, gezien vanuit het noorden - mogelijk eindbeeld 

Moppemolen, gezien vanuit het noorden - huidige situatie
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Bijlage 

Verordening Ruimte, artikel 13 Molenbiotoop 
(Provincie Zuid-Holland, 29 februari 2012)

Lid 1 molenbiotoop
Bestemmingsplannen voor gronden gelegen 
binnen de molenbiotoop van traditionele 
windmolens, zoals aangeduid op kaart 11, 
moeten de vrije windvang en het zicht op de 
molen voldoende garanderen. Daartoe worden in 
de bestemmingsplannen regels opgenomen die 
voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) binnen de straal van 100 meter, gerekend 
vanuit het middelpunt van de molen, mag geen
nieuwe bebouwing worden opgericht of 
beplanting aanwezig zijn, hoger dan de onderste 
punt van de verticaal staande wiek;
b) binnen de straal van 100 tot 400 meter, 
gerekend vanuit het middelpunt van de 
molen, moet wat betreft nieuwe bebouwing en 
beplanting het volgende zijn geregeld:
i Als de molen is gelegen in het gebied buiten 
de bebouwingscontouren (…) mag de maximale 
hoogte niet meer bedragen dan 1/100ste van 
de afstand tussen bouwwerk en beplanting en 
het middelpunt van de molen, gerekend met 
de hoogtemaat van de onderste punt van de 
verticaal staande wiek (1 op 100-regel).
ii Als de molen is gelegen in het gebied binnen 
de bebouwingscontour (zoals aangegeven
op kaart 1) mag de maximale hoogte van 
bebouwing en beplanting niet hoger zijn dan
1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en 
beplanting en het middelpunt van de
molen, gerekend met de hoogtemaat van de 
onderste punt van de verticaal staande
wiek (1 op 30-regel).
iii Als de onder i en ii bedoelde 
molenbeschermingszone zowel binnen als buiten 
de bebouwingscontour is gelegen, dan geldt het 
volgende:
 Molen binnen de bebouwingscontour:
Binnen en tot de bebouwingscontour geldt de 
1 op 30-regel. De toegepaste bebouwings- 
en beplantingshoogte op deze grens wordt 
buiten de bebouwingscontour horizontaal 
doorgetrokken tot daar, waar op grond van 
de berekening voor een molen buiten de 
bebouwingscontour een grotere hoogte kan 
worden toegestaan (1 op 100-regel, gerekend 
met de hoogtemaat van de onderste punt van de 
verticaal staande wiek).

 Molen buiten de bebouwingscontour:
Tot de bebouwingscontour geldt de 1 op 
100-regel, gerekend met de hoogtemaat van de 
onderste punt van de verticaal staande wiek. De 
toegestane bebouwings- en beplantingshoogte op 
deze grens is het vertrekpunt voor de 1 op 30-
lijn (vanaf dit punt moet een schuine lijn worden 
getrokken met een stijging van steeds 1 meter 
hoogte per 30 meter afstand).

Lid 2 uitzondering voor situaties met bestaande 
beperkingen
In afwijking van het bepaalde in lid 1 onder b is het 
oprichten van nieuwe bebouwing mogelijk als:
a) er sprake is van een situatie waarin vrije 
windvang en het zicht op de molen al beperkt zijn
door bebouwing, zolang de vrije windvang en het 
zicht op de molen niet verder worden beperkt, óf:
b) zeker is gesteld dat de belemmering van de 
windvang en het zicht op de molen door
maatregelen elders in de molenbeschermingszone 
worden gecompenseerd.

Lid 3 molens met een bijzondere molenbiotoop
Bestemmingsplannen voor gronden gelegen 
binnen de molenbiotoop van traditionele 
windmolens, aanduid op kaart 11 als molens 
met een bijzondere molenbiotoop, moeten 
de vrije windvang en het zicht op de molen 
voldoende garanderen. Daartoe worden in de 
bestemmingsplannen regels opgenomen die 
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a) de molenbiotoop omvat een cirkel met een 
straal van 400 meter, gerekend vanuit het
middelpunt van de molen;
b) binnen de molenbiotoop gelden door de 
gemeente te bepalen beperkingen voor de hoogte 
van nieuwe bebouwing en beplanting, waarbij 
zowel rekening wordt gehouden met het belang 
van de molen als de belangen van bestaande 
functies en bebouwing.

Lid 4 aanpassing kaart door GS
Gedeputeerde Staten kunnen kaart 11 behorende 
bij deze verordening aanpassen, indien daartoe
aanleiding bestaat in verband met veranderingen 
in de staat of de omgeving van een molen.
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Geachte mevrouw Van Dijk,

Tennet onderzoekt de mogelijkheid om een aantal geplande masten in het tracé van de
nieuwe hoogspanningsverbinding Noordring Randstad 380 kV te verhogen. Het betreft de
volgende masten en verhogingen:
- een verhoging van circa 5 meter voor masten 21 tlm 26 in de lnlaagpolder ten oosten van

Spaarndam;
- een verhoging van circa 5 meter voor mast 81 ten zuiden van de Oude Rijn;
- een verhoging van circa 10 meter voor mast 80 ten noorden van de Oude Rijn;
- een verhoging van circa 20 meter voor masten 90 en 91 ter weerszijde van

Hazerswoude-Dorp.

Op 29 juni 2012 heeft u Bureau Waardenburg gevraagd te onderbouwen wat de gevolgen
kunnen zijn voor natuur van het toepassen van deze hogere masten en lijnsegmenten in het
tracé voor de Noordring. Tevens heeft u ons verzocht om aan te geven of dit consequenties
heeft voor het voorkeurstracé in het vast te stellen RIP en voor de definitieve Flora- en
faunawetontheffing voor het veroorzaken van draadslachtoffers in de beheerfase.

Hieronder worden beknopt de effecten van de geplande verhogingen van de masten op
vleermuizen en vogels uiteengezet. Op andere soorten beschermde fauna en flora worden
geen effecten van het verhogen van de masten en lijnen verwacht anders dan beschreven in
het Achtergrondrapport natuur MER Noordring (Prinsen ei al 2012) en in de begeleidende
notitie ten behoeve van de ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet voor de
aanlegfase (Kruijt & Brekelmans 2012). Dit omdat de werkzaamheden in de aanlegfase niet
verschillen van die beschreven in voornoemde rapporten en in de gebruiksfase geen effecten
op deze soortgroepen optreden.

Lid van de branchevereniging van advies management- en ingenieursbureaus NLingerrreurs en de vereniging Netwerk Groene Bureaus
Het kwaliteitsnnanagernent;ysteern van Bureau Waardenhurg bv is door CERTIKEE) gecertificeerd overeenkomstig 150 9001 2008

Postadres Postbus 365, 4100 Al Culennihorg Bezoekadres Varkensmarkt 9, 4101 CK Culemboig
Telefoon: 0345-51 21 0 Handelsregister. KvK 1028826
Telefax. 0345 51 98 49 BflNnummer: NL805782.059.B.05
t nnailadres info@huwanl Bank ABN-AMRO 5593 19 576 IBAN NL57ABNA0559319576 BIC ABNANI2A
Internet: wwwbuwa ni ING 710572 IBAN NL471NCiB0000710572 BIL INGESNI.2A



Â4w
Vieermuizen
Een verhoging van enkele tracéclelen met 5-20 m hoogte leidt niet tot een wezenlijke
verandering van de situatie voor vleermuizen. Zoals toegelicht in Prinsen etat (2012) zullen
hooguit incidenteel vleermuizen tegen de masten of lijnen aanvliegen. Er is geen reden om te
veronderstellen dat deze conclusie verandert bij het verhogen van de masten en lijnen in
enkele tracédelen. Mogelijk worden bij verhoging andere vliegroutes aangesneden, maar
tegelijkertijd wordt de ruimte om onder de lijnen door te vliegen ook groter. Het aantal
slachtoffers onder vleermuizen is ook in deze situatie dermate laag dat dit geen effect zal
hebben op de duurzame instandhouding van lokale, landelijke en internationale populaties.

Vogeis
In Prinsen et al (2012) wordt in hoofdstuk 4 een samenvatting van de bestaande kennis
gegeven ten aanzien van effecten van hoogspanningslijnen op vogels. In het hoofdstuk wordt
ook kort ingegaan op factoren die van invloed zijn op de aantallen draadslachtoffers onder
vogels. Factoren zoals hoogte van de lijnen, het aantal draden per bundel en de invloed van
de bliksemdraden op het aantal draadsiachtoffers zijn meestal niet structureel onderzocht. De
aanwezigheid en zichtbaarheid van dunne bliksemdraden, welke door vogels het slechtst
waarneembaar zijn, lijken het meest bepalend (Prinsen etal 2011).
Voor wat betreft het effect van de factor hoogte zijn slechts beperkt gegevens uit gepubliceerd
onderzoek voorhanden en deze onderzoeksresultaten zijn niet eenduidig. Onderzoek bij
Muiden (Renssen 1977) toonde aan dat het aantal draadslachtoffers (0,14 per dag per km)
beduidend lager was bij portaalmasten van 22 m hoogte (draden ongeveer 10 m boven het
maaiveld) dan bij vakwerkmasten van ongeveer 40 m hoogte. Uit de gegevens is niet af te
leiden of dit kwam door de lagere hoogte van de portaalmasten, het op één niveau brengen
van de draden in de portaalmasten (alle draden in hetzelfde horizontale vlak in plaats van op
twee hoogten) of een combinatie van beide factoren. In een onderzoek in Polder Westzaan in
Noord-Holland (Heijnis 1976) zijn onder een ca. 48 m hoge 380 kV lijn omgerekend per km lijn
per jaar ongeveer evenveel slachtoffers (700 per km per jaar) gevonden als onder een ca. 33
m hoge 150 kV lijn. Binnen dit onderzoek zijn dus geen verschillen gevonden qua aantal
draadslachtoffers onder verschillende masthoogten. Een vergelijking van de hiervoor
beschreven resultaten uit het onderzoek bij Muiden met de resultaten van het onderzoek in
Polder Westzaan suggereert dat bij hogere masten meer slachtoffers vallen. Het is echter niet
duidelijk in hoeverre verschillen in vogelaanbod, landschapsstructuur en configuratie van de
hoogspanningslijnen hierin een factor zijn.

Hoogspanningslijnen op grotere hoogte snijden mogelijk andere vliegroutes aan.
Vliegbewegingen van en naar foerageergebieden vinden over grotere afstand veelal op
grotere hoogte (> 50 m hoogte) plaats dan bijvoorbeeld lokale verplaatsingen tussen gebieden
die op korte afstand van elkaar liggen (vliegbewegingen vaak op c 50 m hoogte). Dit is ook
vastgesteld voor aalscholver, lepelaar en blauwe reiger bij Delft (Prinsen etat 2009). Hogere
masten zouden het in theorie ook moeilijker kunnen maken voor vogels om de lijnen tussen
de masten te passeren, met als gevolg meer botsingen. Er bestaan echter geen aanwijzingen
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in de literatuur dat hoogte hierin een rol speelt of dat vogels hogere lijnen niet kunnenlwillen
passeren. Daar staat tegenover dat bij hogere lijnen de ruimte om onder de draden door te
vliegen wel groter is. Bij Delft en bij Hazerswoude-Dorp is regelmatig waargenomen dat
aalscholvers, blauwe reigers, eenden en meeuwen onder de draden doorvlogen van de
bestaande 150 kV lijn (Prinsen etat 2009; Hartman etat 2010; Prinsen etat 2012).

Er bestaan dus momenteel geen eenduidige aanwijzingen dat onder hogere
hoogspanningslijnen meetbaar grotere aantallen draadslachtoffers vallen dan onder lagere
hoogspanningslijnen. Veelal zijn andere factoren, met name de zichtbaarheid van de draden,
van groter belang om verschillen in aantallen slachtoffers te verklaren. Voor de voorgenomen
verhoging van de tracédelen in de Noordring (zie hierboven) bestaat daarom geen grond te
verwachten dat dit de conclusies aangaande de effecten op natuur, beschreven in het MER, in
de ontheffingsaanvragen voor de Flora- en faunawet (Kruijt & Brekelmans 2012; Verbeek &
Prinsen 2012) en in de Passende Beoordeling (Hartman & Prinsen, 2011), verandert.

Geciteerde literatuur:
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Met vriendelijke groet,
Bureau Waardenburg bv

Drs. H.A.M. Prinsen
Projectleider Vogelecologie
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD DenHaag 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie 
Mevrouw J.H. Brouwer 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Datum 
Betreft 

2 1 MEI 2012 
aanvraag verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart 

Geachte mevrouw, 

Op 20 april 2012 heb ik uw verzoek ontvangen om een verklaring van geen 
bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart voor het realiseren van 
de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring. 

Formele aspecten 
In artikel 8.9, eerste lid van de Wet luchtvaart is bepaald dat bij de toepassing 
van de bedoelde artikelen van de Wet op de ruimtelijke ordening en de 
Woningwet, het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (Lib) in acht dient te worden 
genomen. 
In het derde lid van het voornoemde artikel 8.9 is bepaald dat bij de toepassing 
van de bedoelde artikelen van de Wet op de ruimtelijke ordening en de 
Woningwet van het Lib kan worden afgeweken, indien van de bevoegde ministers 
een verklaring is ontvangen dat tegen de afwijking geen bezwaar bestaat. 

Inhoudeli jke aspecten 
De aanvraag voor de hoogspanningsverbinding Randstad waarvoor deze 
verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd, ligt binnen het 
beperkingengebied zoals bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid van het Lib. 
De realisatie van de hoogspanningsverbinding wijkt af van de in artikel 2.2.2 van 
het Lib toegestane hoogtes en is daarom ter beoordeling aan de Inspectie 
Leefomgeving en Transport, domein Luchtvaart gezonden. De Inspectie heeft 
daarbij om advies verzocht bij de Luchtverkeersleiding Nederland, die heeft 
beoordeeld of de hoogspanningsverbinding van invloed is op de correcte werking 
van elektronische navigatie-, communicatie- en landingshulpmiddelen. In haar 
advies is aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen realisatie 
van de hoogspanningsverbinding Randstad, maar stelt als voorwaarde dat de 25 
hoogspanningsmasten van obstakellichten- en markeringen worden voorzien. 

Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart 
Op 1 januari 2012 is de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
opgegaan in één organisatie: de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). 

Inspectie Leefomgeving 
en Transport 
Water, Bodem en Bouwen 
Handhaving Bouwen, 
Wonen en Ruimte 

Postbus 16191 
2500 BD DenHaag 
Interne postcode 510 

Contactpersoon 
W.J. Plaatsman 

T 06 52 09 68 74 
willem.plaatsman@ilent.nl 

Kenmerk 
61926 

Uw kenmerk 
DGETM/12051844 

Bi j lage(n) 
gewaarmerkte stukken 
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Bij besluit van 14 december 2011, nummer IENM/IVW-2011/15058, gepubliceerd 
in de Staatscourant van 21 december 2011 en in werking getreden op 
1 januari !2012, heeft de inspecteur-gerieraal Leefomgeving en.Transport de 
bevoegdheid tot het nernen van de hiervoor aangehaalde besluiten 
(door)gemandateerd:aan onder nneér DE INSPECTEUR ILT/WÀTER, BODEM EN 
BOUWEN. • 

Inspectie Leefomgeving 
en Transport 

Kenmerk 
61926 

Conclusie en bes>lissing 
Gelet op bovenstaande overwegingen heb ik besloten om voor de realisatie van de 
hoogspanningsvèrbinding Randstad 380 kV Noordring de door u gevraagde 
verklaring van geen bezwaar té verlenen. 

Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, . . . 
DE INSPECTEUR ILT/WÀTER, BODEM EN BOUWEN, 

W.J. Plaatsman 
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Aanvraagformulier verklaring van geen bedenkingen artikel 8.9 Wet luchtvaart 

In te vullen door de VROM-Inspectle Noord-West: DATUM i/( tn " 
Nummer en datum binnenkomst aanvraag: wia\, 1 

GEEN BEZWAAR 

In te vullen door gemeente/stadsdeel: 
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
verzoekt een verklaring van geen bedenkingen af te geven als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet 
luchtvaart In verband met afwijking van de volgende bepalingen in luchthavenindelingbesluit (LIB): 
O artikel 2.2.1. (geluld en/of veiligheidszones) 
X artikel 2.2.2. (hoogtebeperkingen) 
O artikel 2.2.3. (vogelaantrekkend grondgebruik/ bestemmingen) 

Algemene gegevens 
Naam: Hanneke Brouwer 
Adres: Bezuidenhoutseweg 30 
Plaats: Den Haag 
Naam behandelend ambtenaar: Marijke Reuver 
Telefoonnummer: 0703796723 

Gegevens over de aanvrager en het project 
Naam: TenneT TSO 
Adres: Utrechtseweg 310 
Woonplaats: Postcode: Arnhem 
Situering project (plaats, adres): Gemeente Haarlemmerllede en Spaamwoude, gemeente 
Haarlemmermeer 
Omschrijving project (functie): 380kV Hoogspanningsverbinding 

Gegevens m.b.t. het geldende bestemmingsplan 
Vigerend bestemmingsplan: Gemeente Haarlemmerllede en Spaarnwoude 

Vereenigde Binnenpolder 2005 
Vaststellingdatum bestemmingsplan: 22 september 2005 

Vigerend bestemmingsplan: Gemeente Haarlemmermeer 
De Liede 

Vaststellingdatum bestemmingsplan: 2 oktober 1975 

Vigerend bestemmingsplan: Gemeente Haarlemmermeer 
Staatsbos Floriade 

Vaststellingdatum bestemmingsplan: 20 oktober 1998 



Alleen invullen bij afwijken van de regels In artikel 2.2.1 LIB (geluid/veiligheidszones) 
O Past het project binnen het vigerende bestemmingsplan? 
Zo nee, welke vrijstelling is vereist? 
O Is een bestemmingsplan in voorbereiding? 

Invullen indien sprake is van een of meer gebouwen bestemd voor wonen: 
O Is sprake van bouwen in een bestaande open mimte met omringende, aaneengesloten 
bebouwing? 
O Is er een toename van het aantal woningen? 
Zo ja, aantal vermelden. 
O Hoe hoog Is de geluidsbelasting (Ke) op de (nieuwe) locatie? 
o Is sprake van herbouw of verplaatsing van woningen? 
Zo ia, wat is de oude locatie en welke geluidbelasting (Ke) was daar van toepassing? 
O is sprake van herstructurering van stedelijk gebied? 
O Indien sprake is van functiewijziging: wat is de wenselijkheid van de functiewijziging? 
O Indien sprake is van een bedrijfswoning: toelichting noodzaak. 

Voor een afwijking van de regels In artikel 2.2.1. (geluld/veiligheidszones) dient u de 
volgende gegevens aan te leveren: 
O Bouwbestek/bouwplan 
O Situatieschets van de omgeving 

Alleen invullen indien sprake is van een afwijking van de regels in artikel 2.2.2, 
(hoogtebeperkingen) 
O Wat zijn de RD coördinaten van het gebouw? 
O Hoogte object (incl. opbouw/objecten) 

NAP hoogte maaiveld 

NAP hoogte object t.o.v. maaiveld 

Zie bijlage mastenlijst/tekening VKT 3.0 
Zie mastenlijst 

O Hoeveel meter steekt het obstakel door de obstakelvlakken van het 
Luchthavenindelingbesluit? : van ca. 1 m t/m ca. 22m 

O Wat voor soort materiaal bevindt zich aan de buitenkant van het gebouw? (s.v.p. een 
korte omschrijving geven) : Het betreft hier stalen hoogspanningsmasten 

O Wat is de richtlijn datum van de bouwwerkzaamheden? Q4 2014 - 2015 

Voor een afwijking van de regels In artikel 2.2.2. (hoogtebeperkingen) dient u de 
volgende gegevens aan te leveren: 
O Bouwbestek/bouwplan. voor-/achter/zijaanzicht : Zie bijlage 
O Situatieschets van de omgeving : Zie bijlage plan kaart 

Voor een afwijking van de regels in artikel 2.2.3. (vogelaantrekkende 
bestemmingen/grondgebruik) dient u de volgende gegevens aan te leveren: 
O Een duidelijke beschrijving van het plan inclusief planning 
O Een gedetailleerde plankaart en een kaart die de situatie aangeeft 
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O Een beschrijving van de strijdigheid met het LIB 
O Eventueel te nemen beheersmaatregelen om da strijdigheid met het LIB te compenseren 
O Een fauna-effectonderzoek waarin indien van toepassing de gevolgen van de 
beheersmaatregelen betrokken worden 
Aan dit fauna effectonderzoek worden de volgende eisen gesteld: 
1. Inventarisatie van het ten-ein van de locatie/inrichting. Dat wil zeggen: huidige situatie, 
grondsoort, grondgebmlk, aantal en soorten broedvogels, soorten en aantal 
overwinteraars, voedsellocatles. 
2. Inventarisatie van aanvullende gegevens omtrent: soorten, aantallen en gedrag in 
wijdere omgeving. Vliegbewegingen over, van en naar de luchthaven. 
3. Inschatting van de potentie van de locatie/Inrichting voor soorten en aantallen m.b.t. 
broedgelegenheid, slaapgelegenheid en voedselaanbod. 
4. Inschatting op basis van bovenstaande potentie van de vogelbewegingen over, van en 
naar de luchthaven. 
5. Vergelijking van de punten 1 en 3 en vergelijking van punten 2 en 4 
6. Inschatting en conclusie omtrent het (verhoogd) risico. 
7. Effect en omschrijving van mogelijk te nemen mitigerende maatregelen dan wel 
beheersmaatregelen. 

Overige opmerkingen: 

Ondertekening aanvraag: 

NB: HET AANVRAAGFORMULIER MET BIJLAGE(N) IN VIJFVOUD AANLEVEREN 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van In/rastructuwr en Milieu 
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> Retouradres 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie 
Mevrouw J.H. Brouwer 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Datum 13 september 2012 
Betreft aanvraag verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet 

luchtvaart 

Geachte mevrouw, 

Op 21 augustus 2012 heb ik uw verzoek ontvangen om een verklaring van geen 
bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart voor het realiseren van 
de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring. 

Formele aspecten 
In artikel 8.9, eerste lid van de Wet luchtvaart is bepaald dat bij de toepassing 
van de aldaar genoemde artikelen van de Wet op de ruimtelijke ordening en de 
Woningwet, het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (Lib) in acht dient te worden 
genomen. 
In het derde lid van het voornoemde artikel 8.9 is bepaald dat bij de toepassing 
van de bedoelde artikelen van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Woningwet 
van het Lib kan worden afgeweken, indien van de bevoegde ministers een 
verklaring is ontvangen dat tegen de afwijking geen bezwaar bestaat. 

Inhoudelijke aspecten 
Op 21 mei 2012 is een verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart 
afgegeven voor het realiseren van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV 
Noordring (ons kenmerk 61926). 
Naar aanleiding van zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor de realisatie 
van voornoemde verbinding is er tweetal situaties gewijzigd. Deze vallen binnen 
het Lib. Het tracé is gewijzigd bij de knik bij mast 34. Deze is verschoven naar 
mast 33. Tevens is het opstijgpunt bij mast 14 naar het noorden verschoven. 
Daardoor komt één mast te vervallen op het traject 11-15. 
In uw verzoek van 21 augustus 2012 verzoekt u om een verklaring van geen 
bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 Wet luchtvaart voor bovenstaande wijzigingen 
en de daarbij behorende bijlagen voor de hoogspanningsverbinding Randstad 
380 kV Noordring. 
De aanvraag voor de hoogspanningsverbinding Randstad waarvoor deze verklaring 
van geen bezwaar wordt aangevraagd, ligt binnen het beperkingengebied zoals 
bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid van het Lib. 
De realisatie van de hoogspanningsverbinding wijkt af van de in artikel 2.2.2 van 
het Lib toegestane hoogtes en is daarom ter beoordeling aan de Inspectie 
Leefomgeving en Transport, domein Luchtvaart gezonden. 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
ILT/Water, Bodem en Bouwen 
Handhaving Bouwen, Wonen 
en Ruimte 

Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
www.ilent.nl 

Contactpersoon 
W/.J. Plaatsman 
M +31(0)6-52096874 
willem.plaatsman@ILenT.nl 

Ons kenmerk 
66777 

Uw kenmerk 
DGETM-EM/12300994 

Bi]lage(n) 
gewaarmerkte stul<l<en 
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De Inspectie heeft daarbij om advies verzocht bij de Luchtverkeersleiding 
Nederland, die heeft beoordeeld of de hoogspanningsverbinding van invloed is op 
de correcte werking van elektronische navigatie-, communicatie- en 
landingshulpmiddelen. In haar advies is aangegeven geen bezwaar te hebben 
tegen de voorgenomen realisatie van de hoogspanningsverbinding Randstad. 
De Inspectie stelt vast dat er nu in totaal 24 (i.p.v. 25) hoogspanningsmasten 
door de hoogtebeperkingsvlakken steken. Als voorwaarde wordt daarom gesteld 
dat de 24 hoogspanningsmasten van obstakellichten- en markeringen worden 
voorzien. 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
[LT/Water, Bodem en Bouwen 
Handhaving Water en Bodem 

Ons kenmerk 
66777 

Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart 
Op 1 januari 2012 is de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
opgegaan in één organisatie: de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. 
Bij besluit van 14 december 2011, nummer IENM/IVW-2011/15058, gepubliceerd 
in de Staatscourant van 21 december 2011 en in werking getreden op 
1 januari 2012, heeft de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport de 
bevoegdheid tot het nemen van de hiervoor aangehaalde besluiten 
(door)gemandateerd aan onder meer DE INSPECTEUR ILT/WATER, BODEM EN 
BOUWEN. 

Conclusie en beslissing 
Gelet op bovenstaande overwegingen heb ik besloten om voor de realisatie van de 
hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring de door u gevraagde 
verklaring van geen bezwaar te verlenen. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EfSI MILIEU, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/DOMEIN WATER, BODEM EN BOUWEN, 

61 
W.J. Plaatsman 
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Aanvraagformul ier verklar ing van geen bedenkingen art ikei 8.9 Wet luchtvaart 

In te vullen door de VROM-Inspectie Noord-West: DATUM 2 x ^ i ^ t t ^ T " 
Nummer en datum binnenkomst aanvraag: GEEN BEZWAAR / 

Sft \ / W U iniynntif 

In te vullen door gemeente/stadsdeel: 
Het College van Burgemeester en Wethouders / de Raad van de Gemeente Haarlemmermeer 
verzoekt een verklaring van geen bedenkingen af te geven ais bedoeld in artikel 8.9 van de Wet 
luchtvaart in verband met afwijking van de volgende bepalingen In luchthavenindelingbesluit (LIB): 
O artikel 2.2.1. (geluid en/of veiligheidszones) 
X artikel 2.2.2. (hoogtebeperkingen) 
Q artikel 2.2.3. (vogelaantrekkend grondgebruik/ bestemmingen) 

Algemene gegevens 
Naam: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Adres: Postbus 20401 
Plaats: 2500 EK Den Haag 
Naam behandelend ambtenaar: Mevr. J.H. Brouwer (Mevr. M.E. Reuver) 
Telefoonnummer: 070 379 67 23 

Gegevens over de aanvrager en het project 
Naam: TenneT TSC 
Adres: Utrechtseweg 310 
Woonplaats: Postcode: Arnhem 
Situering project (plaats, adres): Gemeente Haarlemmerllede en Spaarnwoude, gemeente 
Haarlemmermeer 
Omschrijving project (functie): 380kV Hoogspanningsverbinding 

Gegevens m.b.t. het geldende bestemmingsplan 
Vigerend bestemmingsplan: Gemeente Haariemmerllede en Spaarnwoude 

Vereenigde Binnenpolder 2005 
Vaststellingdatum bestemmingsplan: 22 september 2005 

Vigerend bestemmingsplan: Gemeente Haarlemmermeer 
De Liede 

Vaststellingdalum bestemmingsplan: 2 oktober 1975 

Vigerend bestemmingsplan: Gemeente Haarlemmermeer 
Staatsbos Floriade 

Vaststellingdatum bestemmingsplan; 20 oktober 1998 



DATUM fZ ' -9-"2p' /^-
QEEN BEZWAAR/ 

I III idWiM liwiiwilin 

Alleen Invullen bij afwijken van de regels in artikel 2.2.1 LIB (geluid/veiligheidszones) 
O Past het project binnen het vigerende bestemmingsplan? 
Zo nee, welke vrijstelling is vereist? 
O Is een bestemmingsplan in voorbereiding? 

Invullen indien sprake Is van een of meer gebouwen bestemd voor wonen: 
O Is sprake van bouwen in een bestaande open ruimte met omringende, aaneengesloten 
bebouwing? 
O Is er een toename van het aantal woningen? 
Zo ja, aantal vermelden. 
O Hoe hoog is de geluidsbelasting (Ke) op de (nieuwe) locatie? 
O Is sprake van herbouw of verplaatsing van woningen? 
Zo ja, wat is de oude locatie en welke geluidbelasting (Ke) was daar van toepassing? 
O Is sprake van herstructurering van stedelijk gebied? 
O Indien sprake is van functiewijziging: wat is de wenselijkheid van de functiewijziging? 
O Indien sprake is van een bedrijfswoning: toelichting noodzaak. 

Vooreen afwijking van de regels In artikel 2.2.1. (geluid/veiligheidszones) dient u de 
volgende gegevens aan te leveren: 
O Bouwbestek/bouwplan 
O Situatieschets van de omgeving 

Alleen invullen Indien sprake is van een afwijking van de regels in artikel 2.2.2. 
(hoogtebeperkingen) 
O Wat zijn de RD coördinaten van het gebouw? 
O Hoogte object (incl. opbouw/objecten) 

Zie bijlage mastenlijst/tekening VKT 4.0 
Zie mastenlijst 

NAP hoogte maaiveld 
+ 

NAP hoogte object t.o.v. maaiveld 

O Hoeveel meter steekt het obstakel door de obstakelvlakken van het 
Luchthavenindelingbesluit? : van ca. l m t/m ca. 22m 

O Wat voor soort materiaal bevindt zich aan de buitenkant van het gebouw? (s.v.p. een 
korte omschrijving geven) : Het betreft hier stalen hoogspanningsmasten 

O Wat is de richtlijn datum van de bouwwerkzaamheden? Q4 2014 - 2015 

Voor een afwijking van de regels in artikel 2.2.2. (hoogtebeperkingen) dient u de 
volgende gegevens aan te leveren: 
O Bouwbestek/bouwplan, voor-/achter/zijaanzicht : Zie bijlage 
O Situatieschets van de omgeving : Zie bijlage plan kaart 

Voor een afwijking van de regels In artikel 2.2.3. (vogelaantrekkende 
bestemmingen/grondgebruik) dient u de volgende gegevens aan te leveren: 
O Een duidelijke beschrijving van het plan inclusief planning 
O Een gedetailleerde plankaart en een kaart die de situatie aangeeft 



O Een beschrijving van de strijdigheid met hel 
O Eventueel te nemen beheersmaatregelen om de strijdigheid met het LIB te compenseren 
O Een fauna-effectonderzoek waarin indien van toepassing de gevolgen van de 
beheersmaatregelen betrokken worden 
Aari dit fauna effectonderzoek worden de volgende eisen gesteld: 
1. Inventarisatie van het terrein van de locatie/inrichting. Dat wii zeggen: huidige situatie, 
grondsoort, grondgebmik, aantal en soorten broedvogels, soorten en aantal 
overwinteraars, voedsellocaties. 
2. Inventarisatie van aanvullende gegevens omtrent: soorten, aantallen en gedrag in 
wijdere omgeving. Vliegbewegingen over, van en naar de luchthaven. 
3. Inschatting van de potentie van de locatie/inrichting voor soorten en aantallen m.b.t. 
broedgelegenheid, slaapgelegenheid en voedselaanbod. 
4. Inschatting op basis van bovenstaande potentie van de vogelbewegingen over, van en 
naar de luchthaven. 
5. Vergelijking van de punten 1 en 3 en vergelijking van punten 2 en 4 
6. Inschatting en conclusie omtrent het (verhoogd) risico. 
7. Effect en omschrijving van mogelijk te nemen mitigerende maatregelen dan wet 
beheersmaatregelen, 

Overige opmerkingen: 

Ondertekening aanvraag: Mevr. J.H. Brou 

NB: HET AAN I D ^ U E R ^ ^ ^ ^ J L A G E ^ ^ VIJFVOUD AANLEVEREN 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Oostbroekerweg 3, Velsen Zuid, nabij mast 8 en 9. De achtergrond en uitgangspunten zijn opgenomen 
in hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van het RIVM. 
Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de berekening is in 
hoofdstuk 4 weergegeven. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN 
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Beverwijk - Vijfhuizen 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Zwart Zijde circuit Wit 
8 - 9 40 40 

 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 

 
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
  

Hoogspanningslijn 
Specifieke zone Mast 8 

Mast 9 
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BIJLAGE A INVOERGEGEVENS 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Buitenhuizersweg 6, Velsen Zuid, nabij mast 16 en 17. De achtergrond en uitgangspunten zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van 
het RIVM. Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de 
berekening is in hoofdstuk 4 weergegeven. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Beverwijk - Vijfhuizen 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Zwart Zijde circuit Wit 
16 - 17 35 35 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 

 
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Spaarndammerdijk 28, Spaarndam, nabij mast 24 tot en met 26. De achtergrond en uitgangspunten 
zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking 
van het RIVM. Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de 
berekening is in hoofdstuk 4 weergegeven. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
26/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Beverwijk - Vijfhuizen 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Zwart Zijde circuit Wit 
24 – 25 40 40 
25 – 26  40 40 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 

 
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Venneperweg 412, Beinsdorp, nabij mast 24 en 25. De achtergrond en uitgangspunten zijn opgenomen 
in hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van het RIVM. 
Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de berekening is in 
hoofdstuk 4 weergegeven. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Vijfhuizen – Bleiswijk 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Paars/Zwart Zijde circuit Oranje/Wit 
24 – 25 45 45 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 
 

 
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Kaagweg 220, Abbenes, nabij mast 52 en 53. De achtergrond en uitgangspunten zijn opgenomen in 
hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van het RIVM. 
Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de berekening is in 
hoofdstuk 4 weergegeven. 

  



DNV KEMA Energy & Sustainability 

74100558 ETD/POL 12-01352A  -5-   9 

2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Vijfhuizen – Bleiswijk 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Paars Zijde circuit Oranje 
52 – 53  0 0 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 
 

 
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
  

Hoogspanningslijn 
 

De verhoging van de masten met 27,4 en 24 meter 
resulteert in een specifieke magneetveldzone van 0 
meter. Het magnetisch veld is in het midden van dit 
spanveld overal lager dan 0,4 µT 

 

Mast 52 

Mast 53 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Zuidzijderweg 1 en 3, Oude Ade, nabij mast 67 en 68. De achtergrond en uitgangspunten zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van 
het RIVM. Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de 
berekening is in hoofdstuk 4 weergegeven. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Vijfhuizen – Bleiswijk 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Paars Zijde circuit Oranje 
67 – 68   40 40 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 
 

  
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
  

Hoogspanningslijn 
Specifieke zone 

Mast 67 

Mast 68 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Benthorn 2, Benthuizen, nabij mast 97 en 98. De achtergrond en uitgangspunten zijn opgenomen in 
hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van het RIVM. 
Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de berekening is in 
hoofdstuk 4 weergegeven. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Vijfhuizen – Bleiswijk 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Paars/Zwart Zijde circuit Oranje/Wit 
97 – 98  45 45 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 

  
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
  

Hoogspanningslijn 
Specifieke zone 

Mast 97 

Mast 98 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Nieuwe Hoefweg 15, Bleiswijk, nabij mast 102 en 103. De achtergrond en uitgangspunten zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van 
het RIVM. Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de 
berekening is in hoofdstuk 4 weergegeven. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Vijfhuizen – Bleiswijk 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Paars/Zwart Zijde circuit Oranje/Wit 
102 – 103  40 40 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 

  
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
  

Hoogspanningslijn 
Specifieke zone Mast 102 

Mast 103 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locaties 
Hondsdijk en Rijndijk te Hazerswoude. De achtergrond en uitgangspunten zijn opgenomen in 
hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van het RIVM. 
Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de berekening is in 
hoofdstuk 4 weergegeven. 
 
Dit rapport betreft een revisie, waarbij de belangrijkste aanpassingen bestaan uit een wijziging van de 
uitgangspunten (zoals de kabelligging) en het toevoegen van extra resultaten. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN 
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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. 
 
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, tenzij het om meerdere hoogspannings-
verbindingen in elkaars nabijheid gaat, dan worden de contouren berekend. 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. 
 
 
2.4 Hoogspanningslijnen en kabels 
 
Het hoogspanningslijnenbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot magnetische velden (en de 
daarbij horende handreiking van het RIVM1 voor het berekenen van de breedte van de specifieke 
zone) is uitsluitend van toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij de berekening van de 
magneetveldzone voor de ondergrondse gedeelten in deze rapportage is gebruik gemaakt van de 
notitie „Afspraken tussen betrokken partijen over de berekening van de “magneetveldzone” bij 
ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding‟, RIVM, 
september 2011 (op te vragen bij het RIVM via hoogspanningslijnen@rivm.nl). 
 
 

  

                                                      
1 Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen (zie www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) 

mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl
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3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van de specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
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4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering: 06/09/2012  
 
Versie handreiking: Versie 3.0, 25 juni 2009. 
 
Resultaat 
Het resultaat van de berekening van de magneetveldzone ter hoogte van de locaties Hondsdijk en 
Rijndijk is opgenomen in tabel 1 en tabel 2. Het resultaat voor de hoogspanningslijn is grafisch 
weergegeven in figuur 1, en voor de hoogspanningskabel in figuur 2.  
 
 
Tabel 1  Specifieke magneetveldzone 380 kV hoogspanningslijn Beverwijk - Vijfhuizen 

Masten  Specifieke magneetveldzone (m) 
Circuit paars Circuit oranje 

79 – 80 30 30 

80 – 81  0 0 
81 – 82  30 30 

 
 
Tabel 2  0,4 µT-magneetveldzone 150 kV kabel Zoetermeer - Leiden 

Kabelligging Diepte 1) 0,4µT-magneetveldzone (m) 
Circuit zwart Circuit wit 

Open ontgraving -- 10 10 

Gestuurde boring 

diepte < 8,4 15 15 
8,4 ≤ diepte < 11,9 10 10 

11,9 ≤ diepte < 13,2 5 5 

13,2 ≤ diepte 0 0 

1)  Bij de dieptebepaling is rekening gehouden met een correctie voor de intredehoek van 15° 
voor de boring en het feit dat de magneetvelden loodrecht op de geleiders staan.  
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Figuur 1 –  Grafische weergave specifieke magneetveldzone 
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Figuur 2 –  Grafische weergave 0,4µT-magneetveldzone kabelverbinding Zoetermeer-Leiden  
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1 Inleiding  

In het kader van het project Randstad 380 kV Noordring zal een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding 
worden gerealiseerd tussen de 380 kV stations Bleiswijk en Beverwijk. Een gedeelte van deze verbinding zal als 
380/150kV combi verbinding ondergronds worden aangebracht. Deze bestaat uit de volgende verbindingen: 

a) De 380 kV kabelverbinding van het 380 kV station Vijfhuizen naar het OSP 380kV, mast 1, 
Haarlemmermeer, Drie Merenweg. Deze kabelverbinding maakt deel uit van de totaal verbinding 380 kV 
Vijfhuizen – Bleiswijk. 

b) De 150 kV kabelverbinding van het 150 kV station Vijfhuizen naar het OSP 150kV, mast 1, 
Kaarlemmermeer Drie Merenweg. Deze kabelverbinding maakt deel uit van de totaal verbinding 150 kV 
Vijfhuizen – Haarlemmermeer. 

In dit document zijn de uitgangspunten en resultaten van de magneetveldberekeningen voor het ondergrondse 
combi kabelgedeelte ter hoogte van Vijfhuizen samengevat. 

Het hoogspanningslijnenbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot magnetische velden (en de daarbij 
horende handreiking van het RIVM* voor het berekenen van de breedte van de specifieke zone) is uitsluitend van 
toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij de berekening van de “specifieke zone” in deze rapportage 
is gebruik gemaakt van de notitie ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij 
ondergrondsekabels en hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 
2011 (op te vragen bij het RIVM via hoogspanningslijnen@rivm.nl) 
 
De handreiking en afspraken met het RIVM hebben betrekking op langdurige blootstelling aan magnetische 
velden waarbij het jaargemiddelde van deze magnetische velden boven de 0,4 micro Tesla liggen. Daarnaast 
hanteert TenneT een referentiewaarde van 100 micro Tesla als maximale waarde voor het magneetveld bij 
normaal bedrijf. Deze referentiewaarde wordt geadviseerd door de Europese Commissie voor wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz. 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2: Achtergrond en uitgangspunten van het RIVM voor elektromagnetische velden en 
gezondheid. 

 Hoofdstuk 3: Gehanteerde uitgangspunten bij de berekening, in dit hoofdstuk zijn de bronnen benoemd 
van de gegevens die gehanteerd zijn voor het uitvoeren van de berekeningen. 

 Hoofdstuk 4: Invoergegevens voor het berekenen van de magneetveldzone.  

 Hoofdstuk 5: Resultaten, in dit hoofdstuk is de berekende 0,4 microTesla contour benoemd.  

 

 

 

 

                                                 
* Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen (zie voor de actuele versie: 
www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) 

mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl
file://workpdc/company/Rapportages/Rapportages%202011/ENSOL-RPT-2011.63%20TENNET%20Magneetveldberekening%20Rijpwetering%20boring/www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking
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2 Achtergrond en uitgangspunten 

2.1 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.  

2.2 Beleid 

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. 
 

2.3 Zoneberekening 

De manier waarop de specifieke magneetveldzone voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen, waarvan 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 in juli 2012 uitgevoerd 
door Energy Solutions volgens deze handreiking (versie 3.0) en de notities “afspraken over de rekenmethodiek 
voor de “magneetveldzone” bij ondergrondsekabels en hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV 
verbinding”, RIVM, 3 november 2011 met een rekenmodel in Mathcad 15, versie 0.2-2010.   
Energy Solutions is aangemerkt als: ‘bureau waarvan bekend is dat het ervaring heeft met zoneberekeningen 
volgens de handreiking’. 
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3 Uitgangspunten bij de berekening 

3.1 Uitgangspunten voor 0,4 micro Tesla 

Voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondsekabels en 
hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 2011 

 De magneetveldzone is berekend op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. 

 De gehanteerde vermogens voor de 0,4 micro Tesla grens bedragen:  

- 150 kV verbinding Vijfhuizen - Haarlemmermeer ; 0,5 x 300 MVA = 577 A  

- 380 kV verbinding Vijfhuizen – Bleiswijk  ; 0,3 x 1975 MVA = 900 A,  450 A per geleider 

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische fasen stromen. 

 De magneetveldzone van het opstijgpunt bij de Drie Merenweg en de aangrenzende bovenlijn zijn in dit 
rapport buiten beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor de boring onder de N232 / N205 door. 

 

3.2 Uitgangspunten voor 100 micro Tesla 

 De gehanteerde vermogens voor de 100 micro Tesla grens bedragen:  

- 150 kV verbinding Vijfhuizen - Haarlemmermeer ; 1 x 300 MVA = 1155 A  

- 380 kV verbinding Vijfhuizen – Bleiswijk  ; 1 x 1975 MVA = 3000 A,  1500 A per geleider 

 De magneetveldzone is berekend op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. 

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische fasen stromen. 

 

4 Invoergegevens 

4.1 Locatie 

In de onderstaande figuur is een globaal overzicht van het onderzochte deel van het tracé weergegeven. 
Het tracé is aangegeven in de kleur blauw. 

 

Figuur 1: Overzicht locatie  
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4.2 Gegevens van de kabels 

 

4.2.1 150 kV verbinding Vijfhuizen – Haarlemmermeer 

In onderstaande tabel zijn de gegevens voor de 150 kV verbinding Vijfhuizen - Haarlemmermeer weergegeven. 

 

Tabel 1: gegevens 150 kV hoogspanningsverbinding Vijfhuizen – Haarlemmermeer OSP Drie Merenweg 

Algemeen 

Naam totaal verbinding 150 kV Vijfhuizen – Haarlemmermeer 

Verbindingsnaam OSP 150 kV, mast 1, Haarlemmermeer Drie Merenweg 

Onderzochte locatie Open ontgraving / Wegkruising / Opstijgpunt Drie Merenweg 

Aantal circuits 2 

Aantal kabels per fase 1 

Benaming circuit Wit en Zwart 

Spanning 150 kV 

Nominaal vermogen 300 MVA  

Hartafstand fasen 0,35 m 

Hartafstand buitenste fasen 
circuits 150 kV 

2,3 m 

Liggingsdiepte 1,85 m (hart kabels) 

Hartafstand buitenste fasen 
150 kV en 380 kV circuit open 
ontgraving 

3,5 m 

Hartafstand buitenste fasen 
150 kV en 380 kV circuit 
wegkruising 

3,5 m 

Hartafstand buitenste fasen 
150 kV en 380 kV circuit OSP 

16,9 m 

Geleiders 

Positie geleider open 
ontgraving 

8 – 4 – 12 / 12 – 4 – 8 

 

  



 Magneetveldberekeningen R380 Noordring Kromme Spieringweg 
 

 
Document nummer:  ENSOL-RPT-2011.79 blad 6 van 10 
Revisie:  5.0 

4.2.2 380 kV verbinding Vijfhuizen - Bleiswijk 

Tabel 2: gegevens 380 kV hoogspanningsverbinding Vijfhuizen - Bleiswijk 

Algemeen 

Naam totaal verbinding 380 kV Vijfhuizen - Bleiswijk 

Verbindingsnaam OSP 380 kV, mast 1, Haarlemmermeer, Drie Merenweg 

Onderzochte locatie Open ontgraving / Wegkruising / Opstijgpunt Drie Merenweg 

Aantal circuits 2 

Aantal kabels per fase 2 

Benaming circuit Paars en Oranje 

Spanning 380 kV 

Nominaal vermogen 1975 MVA  

Hartafstand fasen 0,75 m 

Hartafstand buitenste fasen 
circuits open ontgraving 

3,75 m 

Hartafstand buitenste fasen 
circuits wegkruising 

9,25 m 

Hartafstand buitenste fasen 
circuits OSP 

19,25 m 

Liggingsdiepte 1,85 m 

Geleiders 

Positie geleider open 
ontgraving 

12 – 4 – 8 – 8 – 4 – 12 / 8 – 4 – 12 – 12 – 4 – 8 
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5 Berekende situaties 

In dit hoofdstuk is een schematische weergave van de liggingsconfiguraties weergegeven, en zijn de resultaten 
van de magneetveldberekeningen voor deze liggingsconfiguraties samengevat. Conform de handreiking van het 
RIVM en de’Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondsekabels en 
hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 2011  is de breedte van 
de magneetveldzone afgerond op 5 m nauwkeurig. De berekeningen zijn voor de volgende situaties uitgerekend: 

 Open ontgraving 

 Wegkruising 

 Open ontgraving ter hoogte van opstijgpunt 

Het hart van het tracé is gekozen tussen de 380 kV circuits. 

 

5.1 Liggingsconfiguratie in open ontgraving 

Deze liggingsconfiguratie is de standaardsituatie waarin de kabels in de grond worden gelegd. De situatie is in 
onderstaande figuur schematisch met maatvoering weergegeven.  

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,753,750,35 0,35 3,50,35 0,35 2,3

150 kV Circuit 
Zwart

150 kV Circuit 
Wit

380 kV Circuit 
Paars

380 kV Circuit 
Oranje

Hoogspannings
kabel

Schoon zand

Afdekplaten

Maaiveld

♥

1,0 2,0 1,0 3,0 4,5 3,0 4,5

1,85

 

Figuur 2: Liggingsconfiguratie in open ontgraving (niet op schaal, getallen in m) 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de magneetveldzone in deze situatie 20 m bedraagt aan de linkerzijde uit het hart 
van het 380 kV tracé. Dit is de kant waar ook het 150 kV circuit zich bevindt. Aan de rechterzijde bedraagt de 
magneetveldzone 15 m. Daarnaast blijkt uit de berekeningen dat bij maximale stroomsterkte de maximale waarde 
van het magneetveld nergens hoger is dan 100 micro Tesla. 

 

Tabel 3: Breedte magneetveldzone open ontgraving 

  0,4T contour 

(uit het hart van het tracé) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 / 380 kV tracé in open ontgraving  20 m 15 m 
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5.2 Liggingsconfiguratie wegkruising 

In onderstaande figuur is de liggingsconfiguratie weergegeven voor de situatie bij de wegkruising. De afstand 
tussen de 380 kV circuits is in dit geval groter dan de standaardsituatie in open ontgraving. 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,759,250,35 0,35 3,50,35 0,35 2,3

150 kV Circuit 
Zwart

150 kV Circuit 
Wit

380 kV Circuit 
Paars

380 kV Circuit 
Oranje

Hoogspannings
kabel

Mantelbuis

Weg

♥

1,85

 

Figuur 3: Liggingsconfiguratie wegkruising (niet op schaal, getallen in m) 

 

Uit de blijkt dat de magneetveldzone bij de wegkruising in totaal 45 m bedraagt. De resultaten staan 
weergegeven in onderstaande tabel. Daarnaast blijkt uit de berekeningen dat bij maximale de maximale waarde 
van het magneetveld nergens hoger is dan 100 micro Tesla. 

 

Tabel 4: Breedte magneetveldzone wegkruising 

  0,4T contour 

(uit het hart van de kabelverbinding) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 / 380 kV tracé wegkruising 25 m 20 m 
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5.3 Liggingsconfiguratie in open ontgraving t.h.v. OSP 

Ter hoogte van het opstijgpunt is de tussenruimte tussen de circuits vergroot, waardoor de magneetveldzone 
breder wordt. In onderstaande figuur is de situatie met maatvoering weergegeven.  

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7519,250,35 0,35 16,90,35 0,35 2,3

150 kV Circuit 
Zwart

150 kV Circuit 
Wit

380 kV Circuit 
Paars

380 kV Circuit 
Oranje

Hoogspannings
kabel

Schoon zand

Afdekplaten

Maaiveld

♥

1,0 2,0 1,0 16,4 4,5 18,5 4,5

1,85

 

Figuur 4: Liggingsconfiguratie in open ontgraving t.h.v. OSP (niet op schaal, getallen in m) 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de totale magneetveldzone bij de liggingsconfiguratie 65 m bedraagt. De resultaten 
van de berekeningen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Daarnaast blijkt uit de berekeningen dat bij 
maximale stroomsterkte de maximale waarde van het magneetveld nergens hoger is dan 100 micro Tesla. 

 

Tabel 5: Breedte magneetveldzone open ontgraving t.h.v. OSP 

  0,4T contour 

(uit het hart van het tracé) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 / 380 kV tracé in open ontgraving t.h.v. 
OSP 

45 m 20 m 

 

  



 Magneetveldberekeningen R380 Noordring Kromme Spieringweg 
 

 
Document nummer:  ENSOL-RPT-2011.79 blad 10 van 10 
Revisie:  5.0 

 
6 Conclusie 

In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de breedte van de magneetveldzones voor de 
verschillende liggingsconfiguraties. 

 

Tabel 6: Samenvatting berekeningen magneetveldzones 

  magneetveldzone 

(uit het hart van het tracé) 

 1 m boven maaiveld 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 / 380 kV tracé in open ontgraving  20 m 15 m 

150 / 380 kV tracé wegkruising 25 m 20 m 

150 / 380 kV tracé in open ontgraving t.h.v. OSP 45 m 20 m 

 

Uit de berekeningen bij maximale stroomsterkte bij normaal bedrijf blijkt dat de maximale waarde van het 
magneetveld in alle voorkomende liggingssituaties nergens hoger is dan 100 micro Tesla. 

Vastgesteld kan worden dat er geen gevoelige bestemmingen zijn gelegen in de magneetveldzone van het te 
verkabelen gedeelte. 

In bijlage 1 is een overzichtskaart van de magneetveldzone weergegeven. 

 
7 Bijlagen 

Bijlage 1: Overzichtskaart magneetveldzone 

Bijlage 2: Akkoord uitgangspunten TenneT 
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Bijlage 1 

 

Overzichtskaart magneetveldzone 
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1 Inleiding  

In het kader van het project Randstad 380 kV Noordring zullen de bestaande bovengrondse 150 kV 
hoogspanningsverbindingen Haarlemmermeer –  Sassenheim en Vijfhuizen - Haarlemmermeer voor een 
gedeelte vervangen worden door een ondergrondse 150 kV kabelverbinding. Het te verkabelen gedeelte bevindt 
zich ter hoogte van de plaats Hoofddorp. De volgende verbindingen zullen hier voor parallel worden aangelegd: 

a) De 150kV kabelverbinding OSP 150kV, mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg naar 150kV-station 
Haarlemmermeer (kort: 150kV verbinding Vijfhuizen – Haarlemmermeer).  

b) De 150kV kabelverbinding 150kV-station Haarlemmermeer naar OSP 150kV, mast 16, 
Haarlemmermeer Nieuwe Bennerbroekerweg (kort: 150kV verbinding Haarlemmermeer – Sassenheim). 

In dit document zijn de uitgangspunten en resultaten van de magneetveldberekeningen voor het ondergrondse 
kabelgedeelte ter hoogte van Hoofddorp samengevat. 

Het hoogspanningslijnenbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot magnetische velden (en de daarbij 
horende handreiking van het RIVM* voor het berekenen van de breedte van de specifieke zone) is uitsluitend van 
toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij de berekening van de “specifieke zone” in deze rapportage 
is gebruik gemaakt van de notitie ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij 
ondergrondsekabels en hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 
2011 (op te vragen bij het RIVM via hoogspanningslijnen@rivm.nl). 

De handreiking en afspraken met het RIVM hebben betrekking op langdurige blootstelling aan magnetische 
velden waarbij het jaargemiddelde van deze magnetische velden boven de 0,4 micro Tesla liggen. Daarnaast 
hanteert TenneT een referentiewaarde van 100 micro Tesla als maximale waarde voor het magneetveld bij 
normaal bedrijf. Deze referentiewaarde wordt geadviseerd door de Europese Commissie voor wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz. 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2: Achtergrond en uitgangspunten van het RIVM voor elektromagnetische velden en 
gezondheid. 

 Hoofdstuk 3: Gehanteerde uitgangspunten bij de berekening, in dit hoofdstuk zijn de bronnen benoemd 
van de gegevens die gehanteerd zijn voor het uitvoeren van de berekeningen. 

 Hoofdstuk 4: Invoergegevens voor het berekenen van de magneetveldzone.  

 Hoofdstuk 5: Resultaten, in dit hoofdstuk is de berekende 0,4 microTesla contour benoemd.  

 

 

 

 

                                                 
* Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen (zie voor de actuele versie: 
www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) 

mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl
file://workpdc/company/Rapportages/Rapportages%202011/ENSOL-RPT-2011.63%20TENNET%20Magneetveldberekening%20Rijpwetering%20boring/www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking
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2 Achtergrond en uitgangspunten 

2.1 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.  

2.2 Beleid 

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. 
 

2.3 Zoneberekening 

De manier waarop de specifieke magneetveldzone voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen, waarvan 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 in juni 2012 uitgevoerd 
door Energy Solutions volgens deze handreiking (versie 3.0) met een rekenmodel in Mathcad 15, versie 0.2-2010 
en de notitie ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondsekabels en 
hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 2011.   
Energy Solutions is aangemerkt als: ‘bureau waarvan bekend is dat het ervaring heeft met zoneberekeningen 
volgens de handreiking’. 
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3 Uitgangspunten bij de berekening 

3.1 Uitgangspunten voor 0,4 micro Tesla 

Voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondsekabels en 
hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 2011 

 De magneetveldzone is berekend op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. 

 Het gehanteerde vermogens voor de berekening van de 0,4 micro Tesla zone bedragen:  

- 150 kV verbinding Vijfhuizen – Haarlemmermeer:  0,5 x 300 MVA = 578 A  

- 150 kV verbinding Haarlemmermeer – Sassenheim:  0,5 x 250 MVA = 482 A  

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische fasen stromen. 

 

3.2 Uitgangspunten voor 100 micro Tesla 

Voor het berekenen van de maximale waarde van het magneetveld zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het gehanteerde vermogens voor de berekening van de 100 micro Tesla zone bedragen:  

- 150 kV verbinding Vijfhuizen – Haarlemmermeer:  1 x 300 MVA = 1155 A  

- 150 kV verbinding Haarlemmermeer – Sassenheim:  1 x 250 MVA = 962 A  

 De maximale waarde is berekend op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. 

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische fasen stromen. 

 

4 Invoergegevens 

4.1 Locatie 

In de onderstaande figuur is een globaal overzicht van het onderzochte gedeelte van het tracé 
weergegeven. Hierbij is het tracégedeelte in open ontgraving weergegeven in de kleur blauw, en de 
boringen in de kleur groen. 

 

 

Figuur 1: Overzicht locatie  
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4.2 Gegevens van de kabels 

 

4.2.1 150 kV verbinding Haarlemmermeer – Sassenheim 

In onderstaande tabel zijn de gegevens voor de 150kV kabelverbinding 150kV-station Haarlemmermeer naar 
OSP 150kV, mast 16, Haarlemmermeer Nieuwe Bennerbroekerweg weergegeven. 

 

Tabel 1: gegevens 150 kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer - Sassenheim 

Algemeen 

Naam totaal verbinding 150kV Haarlemmermeer - Sassenheim 

Verbindingsnaam 
150kV kabelverbinding 150kV-station Haarlemmermeer - OSP 150kV, mast 16, 
Haarlemmermeer Nieuwe Bennerbroekerweg 

Onderzochte locatie Open ontgraving 

Aantal circuits 2 

Aantal kabels per fase 1 

Benaming circuit Wit en Zwart 

Spanning 150 kV 

Nominaal vermogen 250 MVA  

Hartafstand fasen open 
ontgraving 

0,35 m 

Hartafstand buitenste fasen 
circuits open ontgraving 

2,3 m 

Liggingsdiepte open 
ontgraving 

1,85 m 

Type mantelbuis boring 7 x HDPE 200 SDR 11 

Aantal circuits per boring 2 circuits per boring, 1 kabel per buis 

Intrede/uittredehoek boring 15 ° / 15 ° 

Afstand tussen boringen 5 m onderlinge afstand (h-o-h) 

Geleiders 

Positie geleider open 
ontgraving 

8 – 4 – 12 / 12 – 4 – 8 

Positie geleider in boring 

  12   8 

 4         4 

   8   12 
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4.2.2 150 kV verbinding Vijfhuizen –Haarlemmermeer 

In onderstaande tabel zijn de gegevens voor de 150kV kabelverbinding 150kV-station Haarlemmermeer naar 
OSP 150kV, mast 16, Haarlemmermeer Nieuwe Bennerbroekerweg weergegeven. 

 
Tabel 2: gegevens 150 kV hoogspanningsverbinding Vijfhuizen – Haarlemmermeer 

Algemeen 

Naam totale verbinding 150kV Vijfhuizen - Haarlemmermeer 

Verbindingsnaam 
150kV kabelverbinding OSP 150kV, mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg naar 
150kV-station Haarlemmermeer 

Onderzochte locatie Open ontgraving 

Aantal circuits 2 

Aantal kabels per fase 1 

Benaming circuit Wit en Zwart 

Spanning 150 kV 

Nominaal vermogen 300 MVA  

Hartafstand fasen open 
ontgraving 

0,35 m 

Hartafstand buitenste fasen 
circuits open ontgraving 

2,3 m 

Liggingsdiepte open 
ontgraving 

1,85 m 

Type mantelbuis boring 7 x HDPE 200 SDR 11 

Aantal circuits per boring 2 circuits per boring, 1 kabel per buis 

Intrede/uittredehoek boring 15 ° / 15 ° 

Afstand tussen boringen 5 m onderlinge afstand (h-o-h) 

Geleiders 

Positie geleider open 
ontgraving 

8 – 4 – 12 / 12 – 4 – 8 

Positie geleider in boring 

  12   8 

 4         4 

   8   12 

  



 Magneetveldberekeningen 150 kV Hoofddorp 
 

 
Document nummer:  ENSOL-RPT-2012.016 blad 7 van 9 
Revisie:  6.0 

5 Berekende situaties 

In dit hoofdstuk is een schematische weergave van de liggingsconfiguraties weergegeven, en zijn de resultaten 
van de magneetveldberekeningen samengevat. Conform de handreiking van het RIVM en de notitie ‘Afspraken 
over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondsekabels en hoogspanningstations behorende 
tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 2011  is de breedte van de magneetveldzone afgerond 
op 5 m nauwkeurig.  

Het hart van het tracé is gekozen in het midden van de vier 150 kV circuits. In het tracé komen de volgende twee 
liggingsconfiguraties voor: 

 Ligging in open ontgraving 

 Ligging in boring  

 

5.1 Liggingsconfiguratie in open ontgraving 

Deze liggingsconfiguratie is de standaardsituatie waarin de kabels in de grond worden gelegd. De situatie is in 
onderstaande figuur schematisch met maatvoering weergegeven.  

 

Figuur 2: Liggingsconfiguratie in open ontgraving (niet op schaal) 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de magneetveldzone in deze situatie ongeveer 11 m bedraagt uit het hart van het 
150 kV tracé. Conform de handreiking van het RIVM is de magneetveldzone afgerond op 10 m. Daarnaast blijkt 
uit de berekeningen dat bij maximale stroomsterkte de maximale waarde van het magneetveld nergens hoger is 
dan 100 micro Tesla. 

 

Tabel 3: Breedte magneetveldzone open ontgraving 

  0,4T contour 

(uit het hart van het tracé) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 kV tracé in open ontgraving 10 m 10 m 

 

0,35 0,350,35 0,35 2,3

150 kV Circuit 
Zwart

150 kV Circuit 
Wit

150 kV Circuit 
Zwart

150 kV Circuit 
Wit

Hoogspannings
kabel

Schoon zand

Afdekplaten

Maaiveld

♥

0,35 0,352,3 0,35 0,352,3

150 kV Sassenheim - Haarlemmermeer 150 kV Haarlemmermeer - Vijfhuizen

1,
85

 m

        8     4 12         12     4  8         8     4 12         12     4  8

1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
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5.2 Ligging in boring 

Bij deze liggingsconfiguratie zijn de kabels per verbinding in een aparte boring geïnstalleerd. Deze situatie is in 
onderstaande figuur schematisch met maatvoering weergegeven. Tevens zijn de fasegetallen weergegeven. 

 
Figuur 3: Liggingsconfiguratie in boring (niet op schaal) 

 
Voor deze situatie is de breedte van de magneetveldzone bepaald bij het intredepunt van de boring tot de plek 
waar er geen magneetveldzone meer aanwezig is. Daarnaast blijkt uit de berekeningen dat bij maximale 
stroomsterkte de maximale waarde van het magneetveld nergens hoger is dan 100 micro Tesla. 

 

Tabel 4: Breedte magneetveldzone boring 

  0,4T contour 

(uit het hart van het tracé) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 kV tracé intredepunt boring 5 m 5 m 

150 kV tracé 7,4 m na intredepunt boring 0 m 0 m 
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6 Conclusie 

Uit de berekeningen voor de verschillende liggingsconfiguraties blijkt dat de magneetveldzone (0,4 micro 
Tesla) bij de open ontgraving maximaal 20m bedraagt. Bij de ligging in boring wordt de breedte van de 
magneetveldzone snel gereduceerd tot 0 m vanwege de diepe ligging van de boring. Vastgesteld kan 
worden dat er geen gevoelige bestemmingen zijn gelegen in de magneetveldzone van het te verkabelen 
gedeelte. 

In figuur 4 is een grafiek weergegeven met de breedte van de specifieke zone voor het magnetische veld 
als functie van het lengteprofiel van de boring. 

In onderstaande tabel is de breedte van de magneetveldzone nogmaals samengevat voor alle situaties. 

Tabel 5: Samenvatting breedte magneetveldzones 

  0,4T contour 

(uit het hart van het tracé) 

Omschrijving Zijde links Zijde rechts 

150 kV tracé in open ontgraving 10 m 10 m 

150 kV tracé intredepunt boring 5 m 5 m 

150 kV tracé 7,4 m na intredepunt boring 0 m 0 m 

 

Voor de boring is in onderstaande grafiek de breedte van de magneetveldzone weergegeven als functie van 
de afstand. Deze grafiek geldt voor beide boringen, waarbij alleen de totale lengte van de boring kan 
variëren. 

 
Figuur 4: Breedte magneetveldzone boring 

Uit de berekeningen bij maximale stroomsterkte blijkt dat de maximale waarde van het magneetveld in alle 
voorkomende liggingssituaties nergens hoger is dan 100 micro Tesla. 

 

7 Bijlage 

Bijlage 1: Overzichtskaart met magneetveldzone 

Bijlage 2:  Akkoord uitganspunten TenneT

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

0 50 100 150 

B
re

e
d

te
 m

ag
n

e
e

tv
e

ld
zo

n
e

 v
an

u
it

 
h

ar
t 

b
o

ri
n

g 
(m

) 
 

Lengte boring vanuit het intredepunt van boring (m) 

Magneetveldzone boringen 



 Magneetveldberekeningen 150 kV Hoofddorp 
 

 
Bijlage 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

 

Overzichtskaart 
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1 Inleiding  

In het kader van het project Randstad 380 kV Noordring worden de volgende ondergrondse kabelverbindingen 
aangelegd: 

a) De 380 kV kabelverbinding van OSP 380kV, mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg naar OSP 380kV, 
mast 16, Haarlemmermeer Nieuwe Bennebroekerweg (kortweg: 380kV Kruisweg – Nieuwe 
Bennebroekerweg). Deze kabelverbinding maakt  deel uit van de totaal verbinding 380kV Vijfhuizen – 
Bleiswijk. 

b) De 150kV kabelverbinding OSP 150kV , mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg naar 150kV-station 
Haarlemmermeer (kort: 150 kV verbinding Kruisweg – Station Haarlemmermeer). Deze kabelverbinding 
maakt  deel uit van de totaal verbinding 150kV Vijfhuizen – Haarlemmermeer. 

Deze verbindingen zullen gedeeltelijk parallel lopen, zowel in een open ontgraving als een horizontaal gestuurde 
boring.  

In dit document zijn de uitgangspunten en resultaten van de magneetveldberekeningen voor de boring onder de 
Kruisweg N201 in Hoofddorp samengevat. 

Het hoogspanningslijnenbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot magnetische velden (en de daarbij 
horende handreiking van het RIVM* voor het berekenen van de breedte van de specifieke zone) is uitsluitend van 
toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij de berekening van de “specifieke zone” in deze rapportage 
is gebruik gemaakt van de notitie ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij 
ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 
november 2011 (op te vragen bij het RIVM via hoogspanningslijnen@rivm.nl).  

De handreiking en afspraken met het RIVM hebben betrekking op langdurige blootstelling aan magnetische 
velden waarbij het jaargemiddelde van deze magnetische velden boven de 0,4 micro Tesla liggen. Daarnaast 
hanteert TenneT een referentiewaarde van 100 micro Tesla als maximale waarde voor het magneetveld bij 
normaal bedrijf. Deze referentiewaarde wordt geadviseerd door de Europese Commissie voor wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz. 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2: Achtergrond en uitgangspunten van het RIVM voor elektromagnetische velden en 
gezondheid. 

 Hoofdstuk 3: Gehanteerde uitgangspunten bij de berekening, in dit hoofdstuk zijn de bronnen benoemd 
van de gegevens die gehanteerd zijn voor het uitvoeren van de berekeningen. 

 Hoofdstuk 4: Invoergegevens voor het berekenen van de magneetveldzone.  

 Hoofdstuk 5: Resultaten, in dit hoofdstuk is de berekende 0,4 micro Tesla contour benoemd.  

 

 

 

 

                                                 
* Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen (zie voor de actuele versie: 
www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) 

mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl
file://workpdc/company/Rapportages/Rapportages%202011/ENSOL-RPT-2011.63%20TENNET%20Magneetveldberekening%20Rijpwetering%20boring/www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking
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2 Achtergrond en uitgangspunten 

2.1 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.  

2.2 Beleid 

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. 
 

2.3 Zoneberekening 

De manier waarop de specifieke magneetveldzone voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen, waarvan 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 in juni 2012 uitgevoerd 
door Energy Solutions volgens deze handreiking (versie 3.0) met een rekenmodel in Mathcad 15, versie 0.2-2010 
en de notitie ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondse kabels en 
hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 2011.   
Energy Solutions is aangemerkt als: ‘bureau waarvan bekend is dat het ervaring heeft met zoneberekeningen 
volgens de handreiking’. 
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3 Uitgangspunten bij de berekening 

3.1 Uitgangspunten voor 0,4 micro Tesla 

Voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 ‘Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone”bij ondergrondse kabels en 
hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding’, RIVM, 3 november 2011. 

 De magneetveldzone is berekend op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. 

 De gehanteerde vermogens voor de berekening van de 0,4 micro Tesla zone bedragen:  

- 380 kV verbinding Vijfhuizen – Bleiswijk    0,3 x 1975 MVA = 900A  
        (450 A  per geleider) 

- 150 kV verbinding Vijfhuizen –Haarlemmermeer  0,5 x 300 MVA = 577 A  

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische stelsel van stromen. 

 

3.2 Uitgangspunten voor 100 micro Tesla 

Voor het berekenen van de maximale waarde van het magneetveld zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De gehanteerde vermogens voor de berekening voor de 100 micro Tesla grens bedragen:  

- 380 kV verbinding Vijfhuizen – Bleiswijk:   1 x 1975 MVA = 3000A  
        (1500 A per geleider) 

- 150 kV verbinding Vijfhuizen –Haarlemmermeer:   1 x 300 MVA = 1155 A  

 De magneetveldzone is berekend op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. 

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische stelsel van stromen. 

 

4 Invoergegevens 

4.1 Locatie 

Voor de kruising van de ondergrondse kabelverbindingen met de Kruisweg N201  in Hoofddorp is in Figuur 
1 de globale ligging de boringen weergegeven. De 380 kV verbinding is aangegeven in geel en de 150 kV 
verbinding in blauw. 

 

Figuur 1: Locatie van de boringen onder de Kruisweg,  380 kV (geel) , 150kV (blauw). 
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4.2 Gegevens van de kabels 

In paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 is wordt een overzicht gegeven van de uitgangspunten van de verbindingen die 
bij het uitvoeren van de berekening van de magneetveldzones zijn gebruikt. 

 

4.2.1 380 kV kabel verbinding Kruisweg– Nieuwe Bennebroekerweg 

In Tabel 1 zijn de gegevens voor de verbinding OSP 380 kV, mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg – OSP 380kV, 
mast 16, Haarlemmermeer Nieuwe Bennebroekerweg weergegeven. 
 

Tabel 1: gegevens 380 kV verbinding Kruisweg– Nieuwe Bennebroekerweg 

Algemeen 

Naam totaal verbinding 380 kV Vijfhuizen - Bleiswijk 

Verbindingsnaam 
OSP 380 kV, mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg – OSP 380kV, mast 16, 
Haarlemmermeer Nieuwe Bennebroekerweg 

Onderzochte locatie Boring onder de Kruisweg N201 te Hoofddorp 

Aantal circuits 2 

Aantal kabels per fase 2 

Benaming circuit Paars en Oranje 

Spanning 380 kV 

Nominaal vermogen 1975 MVA 

Type mantelbuis boring 4 x HDPE 250 SDR 11 per boring 

Aantal circuits per boring 1 circuit per boring, 1 kabel per buis 

Intrede/uittredehoek boring 15 ° / 15 ° 

Afstand tussen boringen 5 m onderlinge afstand (h-o-h) 

Geleiders 

Positie geleider in boring 
 12           12           12           12 

 4    8       4    8       4    8       4    8           
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4.2.2 150 kV verbinding Kruisweg – Station Haarlemmermeer  

In Tabel 2 zijn de gegevens voor de verbinding OSP 150kV , mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg naar 150kV-
station Haarlemmermeer weergegeven. 

Tabel 2: gegevens 150 kV hoogspanningsverbinding Kruisweg – Station Haarlemmermeer 

Algemeen 

Naam totale verbinding 150kV Vijfhuizen - Haarlemmermeer 

Verbindingsnaam 
OSP 150kV , mast 15, Haarlemmermeer Kruisweg naar 150kV-station 
Haarlemmermeer 

Onderzochte locatie Boring onder de Kruisweg N201 te Hoofddorp 

Aantal circuits 2 

Aantal kabels per fase 1 

Benaming circuit Wit en zwart 

Spanning 150 kV 

Nominaal vermogen 300 MVA 

Type mantelbuis boring 7 x HDPE 200 SDR 11 

Aantal circuits per boring 2 circuits per boring, 1 kabel per buis 

Intrede/uittredehoek boring 15 ° / 15 ° 

Afstand tussen boringen 5 m onderlinge afstand (h-o-h) 

Geleiders 

Positie geleider in boring 

  12   8 

 4         4 

   8   12 
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5 Berekende situaties 

In dit hoofdstuk is een schematische weergave van de liggingsconfiguraties weergegeven en zijn de resultaten 
van de magneetveldberekeningen samengevat. Conform de handreiking van het RIVM is de breedte van de 
magneetveldzone afgerond op veelvouden van 5m. Het hart van het tracé is gedefinieerd als het midden van de 
zes circuits. Vanwege het kruisen van de boringen van de 380kV en de 150kV zijn er drie situaties te 
onderscheiden voor de liggingsconfiguratie van de circuits   

5.1 Liggingsconfiguraties  

In de horizontaal gestuurde boring zijn de kabels per verbinding in een mantelbuis geïnstalleerd. Een 
gedetailleerde tekening van de boring is weergegeven in bijlage 3. De 150 kV verbinding zal de 380 kV 
verbinding onderlangs kruisen op 5 meter van het hart van de 380 kV boring. Dit zal verschillende 
magneetveldzones opleveren voor het intrede- en uittredepunt van de boring.  

De magneetveldzones zijn voor de volgende drie situaties uitgerekend: 

a) Het intredepunt van de boring (Figuur 2) 

b) Het midden van de boring (Figuur 3) 

c) Het uittredepunt van de boring (Figuur 4) 

 

 
Figuur 2: Schematische weergave van de configuratie van de boring bij het intredepunt (niet op schaal) 

 
Figuur 3: Schematische weergave van de configuratie van de boring in het midden (niet op schaal) 
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Figuur 4: Schematische weergave van de configuratie van de boring bij het uittredepunt (niet op schaal) 

 

Voor elke van deze configuraties is de breedte van de specifieke magneetveldzone bepaald. Het resultaat van 
deze berekeningen is weergegeven in Tabel 1. 
 

Tabel 3: Breedte van de specifieke magneetveldzone ter hoogte van het intredepunt van de boringen in de 
boorrichting 

  0,4T contour 

(uit het hart van de kabelverbinding) 

Omschrijving locatie Zijde links Zijde rechts 

t.h.v. het intredepunt van de boring 15 m 20 m 

38 m na het intredepunt van de boring 10 m 15 m 

49 m na het intredepunt van de boring 5 m 10 m 

60 m na het intredepunt van de boring 0 m 0 m 

 
Vanwege de gespiegelde ligging van de boringen bij het uittredepunt van de boringen is ook de 
specifieke magneetveld zone bij het uittrede punt gespiegel ten opzichte van het intrede punt.  

Tabel 4 geeft het resultaat van de berekeningen voor het uittredepunt weer. 

Tabel 4: Breedte van de specifieke magneetveldzone ter hoogte van het uittredepunt  van de boringen  

  0,4T contour 

(uit het hart van de kabelverbinding) 

Omschrijving locatie Zijde links Zijde rechts 

60 m voor het uittrede punt van de boring 0 m 0 m 

49 m voor het uittrede punt van de boring 10 m 5 m 

38 m voor het uittrede punt van de boring 15 m 10 m 

t.h.v. het uittredepunt van de boring 20 m 15 m 
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6 Conclusie 

Uit de berekeningen voor de verschillende liggingsconfiguraties is gebleken dat het maximaal momentaan 
magnetisch veld  in geen geval de waarde van 100 micro Tesla overschrijdt . Tevens liggen er geen 
gevoelige bestemmingen binnen de 0.4 micro Tesla zone.  

In onderstaande figuur is de breedte van de magneetveldzone als functie van de lengte van de boring 
weergegeven. In de figuur loopt de boorrichting langs de horizontale as op van intrede punt tot uittredepunt. 
Langs de verticale as is de magneetveldzone in meters weergegeven, waarbij een positieve waarde links 
van de hartlijn van de circuits ligt en een negatieve waarde rechts van de hartlijn van de circuits ligt gezien 
vanuit de boorrichting.  

 

 

Figuur 5: Breedte van de magneetveldzone vanaf het hart van de boring.  

 

 

7 Bijlagen 

Bijlage 1: Overzichtskaart met magneetveldzone 

Bijlage 2:  Details boring 

Bijlage 3: Akkoord TenneT uitgangspunten  
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Westeinde te Hazerswoude. De achtergrond en uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en 
bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking van het RIVM. Hoofdstuk 3 bevat 
informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de berekening is in hoofdstuk 4 
weergegeven. 
 
Dit rapport betreft een revisie, waarbij de belangrijkste aanpassingen bestaan uit een wijziging van de 
uitgangspunten (zoals mastlocaties) en het toevoegen van extra resultaten. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN 
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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. 
 
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, tenzij het om meerdere hoogspannings-
verbindingen in elkaars nabijheid gaat, dan worden de contouren berekend. 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. 
 
 
2.4 Hoogspanningslijnen en kabels 
 
Het hoogspanningslijnenbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot magnetische velden (en de 
daarbij horende handreiking van het RIVM1 voor het berekenen van de breedte van de specifieke 
zone) is uitsluitend van toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij de berekening van de 
magneetveldzone voor de ondergrondse gedeelten in deze rapportage is gebruik gemaakt van de 
notitie „Afspraken tussen betrokken partijen over de berekening van de “magneetveldzone” bij 
ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding‟, RIVM, 
november 2011 (op te vragen bij het RIVM via hoogspanningslijnen@rivm.nl). 
 
 

  

                                                      
1 Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen (zie www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) 

mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl
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3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van de specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
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4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering: 06/09/2012  
 
Versie handreiking: Versie 3.0, 25 juni 2009. 
 
Resultaat 
Het resultaat van de berekening van de magneetveldzone ter hoogte van de locatie Westeinde is 
opgenomen in tabel 1, tabel 2 en tabel 3. Het resultaat voor de hoogspanningslijn is grafisch 
weergegeven in figuur 1, en voor de hoogspanningskabels in figuur 2.  
 
 
Tabel 1  Specifieke magneetveldzone 380 kV hoogspanningslijn Beverwijk - Vijfhuizen 

Masten  Specifieke magneetveldzone (m) 
Circuit paars Circuit oranje 

89 – 90 30 30 

90 – 91  15 15 
91 – 92  35 35 

 
 
Tabel 2  0,4 µT-magneetveldzone 150 kV kabel Zoetermeer - Leiden 

Kabelligging Diepte 1) 0,4µT-magneetveldzone (m) 
Circuit zwart Circuit wit 

Open ontgraving -- 10 10 

Gestuurde boring 

diepte < 5,4 15 15 
5,4 ≤ diepte < 10,2 10 10 

10,2 ≤ diepte < 12,0 5 5 

12,0 ≤ diepte 0 0 

1)  Bij de dieptebepaling is rekening gehouden met een correctie voor de intredehoek van 15° voor de 
boring en het feit dat de magneetvelden loodrecht op de geleiders staan. 

 
 
Tabel 3  0,4 µT-magneetveldzone 150 kV kabel Zoetermeer – Alphen aan den Rijn 

Kabelligging 0,4µT-magneetveldzone 1) (m) 
Circuit zwart Circuit wit 

Open ontgraving  20 20 

Duiker  20 20 

1)  Deze waarden gelden voor alle voorkomende diepten in het tracé 
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Figuur 1 –  Grafische weergave specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Beverwijk - Vijfhuizen 
 
  

Mast 90 

Mast 91 
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Figuur 2 –  Grafische weergave 0,4µT-magneetveldzone kabelverbindingen Zoetermeer-Leiden en 

Zoetermeer-Alphen aan den Rijn  
  

Hoogspanningslijn 
Kabel Zoetermeer-Leiden 
Magneetveldzone Zoetermeer-Leiden 
Kabel Zoetermeer-Alphen aan den Rijn 
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BIJLAGE A INVOERGEGEVENS 
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1 INLEIDING 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekening van de specifieke magneetveldzone voor de locatie 
Kaagweg 220 en Huigsloterdijk 218, Abbenes, nabij mast 52 en 53. De achtergrond en uitgangspunten 
zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en bijlage A. De tekst in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de handreiking 
van het RIVM. Hoofdstuk 3 bevat informatie over het toegepaste rekenmodel. Het resultaat van de 
berekening is in hoofdstuk 4 weergegeven. 
 
Dit rapport betreft een revisie waarin de locatie-aanduiding is aangepast. 
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2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN  
 
 
2.1 Elektromagnetische velden en gezondheid 
 
Bij hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden, net als overal waar elektriciteit wordt 
getransporteerd of gebruikt. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om wisselende velden 
met een frequentie van 50 Hz.  
 
Als 50 Hz velden zeer sterk zijn, dan kunnen zenuwen worden geprikkeld, waardoor spieren 
ongecontroleerd kunnen gaan bewegen. Dit kan in bepaalde (arbeids)omstandigheden tot ongewenste 
situaties leiden, maar het leidt niet tot ziektes. Deze zeer sterke velden komen in de normale woon- of 
werkomgeving niet voor. 
 
Bij minder sterke velden (boven een bepaalde waarde van de veldsterkte) kan dit leiden tot acute 
effecten, zoals het 'zien' van lichtflitsen. Dit effect is niet schadelijk, maar het kan wel leiden tot 
schrikreacties. Voor de magnetische veldsterkte heeft de Europese Commissie bij 50 Hz een 
referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden dit 
referentieniveau veroorzaakt het magnetische veld geen acute effecten. 
 
Veel minder duidelijk is wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan nog lagere veldsterkten 
(beneden het referentieniveau). Onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen geeft 
aanwijzingen dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch 
veld relatief sterk is, mogelijke extra kans op leukemie lopen. Het gaat hierbij om langdurige 
blootstelling aan magnetische veldsterkten die gemiddeld hoger zijn dan ongeveer 0,4 microtesla. Een 
oorzakelijk verband tussen magnetische velden en leukemie bij kinderen is echter niet aangetoond. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het Ministerie van I&M 
(destijds Ministerie van VROM) in 2005 een advies voor het hoogspanningslijnenbeleid aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden 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. 
 
In 2008 heeft het Ministerie van I&M een verduidelijking van het advies opgesteld; hierin worden 
definities en begrippen uit het advies nader toegelicht (bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder 
"langdurig verblijf" en "gevoelige bestemming"). 
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2.3 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 20 juli 2012 door DNV KEMA, met rekenmodel HERBS 2.0. 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. 
 
 
 

3 REKENMODEL 
 
Voor het uitvoeren van specifieke magneetveldzone berekeningen is gebruik gemaakt van de applet 
"EMF-6 Magnetic Field from Sets of Current Carrying Conductors (2-D)" uit het softwarepakket 
HERBS 2.0, december 2005, behorende bij het "EPRI AC Transmission Line Reference Book – 
200 kV and above". 
 
 
 

4 RESULTATEN 
 
Datum uitvoering 
20/07/2012 
 
Versie handreiking 
Versie 3.0, 25 juni 2009. 
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Resultaten in tabelvorm 
In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 1 - Resultaten specifieke magneetveldzone hoogspanningslijn Vijfhuizen – Bleiswijk 
Veld tussen masten Afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m) 

Zijde circuit Paars Zijde circuit Oranje 
52 – 53  0 0 

 
 
 
Resultaten grafisch weergegeven 
In de volgende figuur is het resultaat grafisch weergegeven. 
 
 

 
Figuur 1 – Specifieke magneetveldzone 
  

Hoogspanningslijn 
 

De verhoging van de masten met 27,4 en 24 meter 
resulteert in een specifieke magneetveldzone van 0 
meter. Het magnetisch veld is in het midden van dit 
spanveld overal lager dan 0,4 µT 

 

Mast 52 

Mast 53 
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BIJLAGE A INVOERGEGEVENS 
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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Gebieden en Projecten
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Postbus 20901
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Datum 11 september 2072
Onderwerp Beoordeling rapporten DNV KEMA en Energy Solutions specifieke

magneetveldzones i.v.m. Noordring Randstad 380 kV

Geachte heer Van den Bos,

Hierbij stuur ik u de beoordeling van de berekening van de magneetveldzone voor
gedeelten van de Noordring van de Randstad 380 kV verbinding. Het gaat om de
volgende rapporten:

1. DNV KEMA Report 74100558 ETD/POL 12-01348A 12-08-01. Specifieke
magneetveldzone Oostbroekerweg 3, Velsen Zuid
(ontvangen 2 augustus)
DNV KEMA Report 74100558 ETD/POL 12-013498 12-08-01. Specifieke
magneetveldzone Buitenhuizersweg 6, Velsen Zuid
(ontvangen 2 augustus)
DNV KEMA Report 74100558 ETDIPOL 12-01351A 12-08-01. Specifieke
mag neetveldzone Venneperwe g 4I2, Beinsdorp
(ontvangen 2 augustus)
DNV KEMA Report 74100558 ETD/POL l2-Ot352B 12-09-06. Specifieke
magneetveldzone Kaagweg 22O en Huigsloterdijk 2t8, Abbenes.
(ontvangen 11 september)
DNV KEMA Report 74100558 ETD/POL 12-01353A 12-08-01. Specifieke
magneetveldzone Zuidzijderweg 1 en 3, Oude Ade
(ontvangen 2 augustus)
DNV KEMA Report 74100558 ETD/POL t2-Ot354A 12-08-01. Specifieke
magneetveldzone Benthorn 2, Benthuizen
(ontvangen 2 augustus)
DNV KEMA Report 74100558 ETD/POL 12-01355A 12-08-01. Specifieke
magneetveldzone Nieuwe Hoefweg 15, Bleiswijk
(ontvangen 2 augustus)
Energy Solutions rapport ENSOL-RPT-2O12.016 rev 6 Magneetveld-
berekeningen 150 kV te Hoofddorp. 7 augustus 2012
(ontvangen 8 augustus)
Energy Solutions rapport ENSOL-RPT-2OL2.O24 rev 4 Magneetveld-
berekeningen 380 kV en 150 kV nabij Hoofddorp. 7 augustus 2012
(ontvangen 8 augustus)
Energy Solutions rappoft ENSOL-RPT-2OtL.79 rev4 Magneetveld-
berekeningen Kromme Spieringweg. 7 augustus 2012
(ontvangen 8 augustus)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A. van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven
Postbus 1

3720 BA Bilthoven
www. rivm. nl

KvK UtÍecht 30276643

Í 0302749LLt
F O30 274 29 7t
inÍo@rivm.nl

Ons kenmêrk
LSO 193/12 KLr/PRU/dh

Behandeld door
Mathieu Pruppers
LSO

r 030-2743577
F 030-2744424
mathieu.pruppers@rivm. nl

10.
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11. DNV KEMA Repoft 74100558 ETD/POL 12-013508 12-08-01. Specifieke
magneetveldzone Spaarndammerdijk 28, Spaarndam
(ontvangen 2 augustus)

12. DNV KEMA Repoft 74100558 ETD/POL 12-01356E 12-09-06. Specifieke
magneetveldzone locatie Hondsdijk en Rijndijk
(ontvangen 11 september)

13. Energy Solutions rapport ENSOL-RPT-2O11.63 rev2.1
Magneetveldberekeningen R380 boring Rijpwetering. 10 juli 2012
(ontvangen 31 augustus)

14. DNV KEMA Report 74100558 ETD/POL 12-003218 12-09-06. Specifieke
magneetveldzone locatie Westeinde
(ontvangen 11 september)

De rappoften zijn via e-mail aan het RIVM gestuurd. Ze bevatten de resultaten
van de berekeningen van de (specifieke) magneetveldzone voor het tracé van de
Noordring van de nieuw aan te leggen Randstad 380 kV verbinding tussen
Bleiswijk en Beverwijk. Van dat tracé zijn die locaties doorgerekend waarvan
TenneT verwacht dat er mogelijk gevoelige bestemmingen binnen de
magneetveldzone liggen. Er is beoordeeld of deze rapporten voldoen aan versie
3.0 (25 juni 2009) van de Handreiking van het RIVM en de notitie 'Afspraken over
de rekenmethodiek voor de "magneetveldzone" bij ondergrondse kabels en hoog-
spanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding' (RIVM,
3 november 20tt). De beoordeling is door het RIVM uitgevoerd ten laste van
project mag-RIP (M/ 6LOO26/ L2/ AA).

Hierbij verklaar ik dat de rapporten in overeenstemming zijn met versie 3.0 van
de Handreiking en de aanvullende afspraken over de rekenmethodiek voor de
" mag neetveldzone" bij onderg rondse kabels en hoogspa nn i ngstations va n

3 november 2011.

Een digitale versie van deze brief is inmiddels per e-mail door dhr. Pruppers aan u
en mevr. Groot Kormelink verzonden.

Vertrouwende dat hiermee aan de opdracht is voldaan.

Hoogachtend,

Kliest
hoofd Laboratorium voor Stralingsonderzoek

Datum
11 september 2012

Ons kenmerk
LSO 193/12 KLr/PRU/dh

Pagina 2 van 2


	bijlage 7 (samengevoegd)_versie2
	bijlage 7a geluid I
	bijlage 7a geluid II
	bijlage 7a geluid III
	Noorderweg 8 en 11A
	Noorderweg 13A en 13B
	Noorderweg 15
	Kanaalweg 81

	bijlage 7b natuurtoets
	bijlage 7c Archeologie
	217046 BO + IVO 380 kV-station Beverwijk
	1 Inleiding
	2 Bureauonderzoek
	2.1 Beschrijving onderzoekslocatie
	2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied
	2.1.2 Landschappelijke situatie
	2.1.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen
	2.1.4 Huidig en toekomstig gebruik

	2.2 Bekende archeologische waarden
	2.3 Archeologische verwachting
	2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten
	2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting

	2.4 Advies voor vervolgonderzoek

	3 Veldonderzoek
	3.1 Doel- en vraagstelling
	3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze
	3.3 Resultaten
	3.3.1 Bodemopbouw
	3.3.2 Archeologie


	4 Conclusies en advies
	4.1 Conclusies
	4.2 Waardering en selectieadvies

	Literatuur en geraadpleegde bronnen

	217046 BO + IVO Beverwijk
	Bijlage 3a
	Bijlage 3b
	217046 Bijlage 4
	217046-ARCHIS
	217046-S1


	bijlage 7d Bodemonderzoek
	bijlage 7e Bemalingsadvies
	bijlage 7f opbarsting I
	bijlage 7f opbarsting II
	bijlage 7f opbarsting III
	bijlage 7f opbarsting IV
	bijlage 7fopbarst V
	bijlage 7g Watertoets
	bijlage 7h Explosievenonderzoek
	bijlage 7i magneetveldzone

	bijlage 8 overlegreacties
	Bijlage 9 Toetsingsadvies_over_het_MER_Randstad_380_k_V_hoogspanningsverbinding_BeverwIJk-Zoetermeer
	bijlage 10 molenbiotoop
	bijlage 11 effect natuur verhogen masten
	Bijlage 12 samengevoegd
	Bijlage 12_verklaring_van_geen_bezwaar_artikel_8_9_Wet_luchtvaart
	bijlage 12a aanvullende verklaring van geen bezwaar

	bijlage 14 (samengevoegd)
	bijlage 14a Specifieke magneetveldzone Oostbroekerweg 3, Velsen Zuid
	bijlage 14b Specifieke magneetveldzone Buitenhuizersweg 6, Velsen Zuid
	bijlage 14c Specifieke magneetveldzone Spaarndammerdijk 28, Spaarndam
	bijlage 14d Specifieke magneetveldzone Venneperweg 412, Beinsdorp
	bijlage 14e Specmagveldzone Spec magnveldzoneKaagweg220, Abbenes
	bijlage 14f Specifieke magneetveldzone Zuidzijderweg 1 en 3, Oude Ade
	bijlage 14g Specifieke magneetveldzone Benthorn 2, Benthuizen
	bijlage 14h Specifieke magneetveldzone Nieuwe Hoefweg 15, Bleiswijk
	bijlage 14i Specifieke magneetveldzone locatie Hondsdijk en Rijndijk
	Bijlage 14j Berekening magneetveldzone Kromme Spieringweg
	bijlage 14k Magneetveldberekeningen 150 kV Hoofddorp
	bijlage 14l specifieke magneetveldzone Kruisweg
	bijlage 14m Specifieke magneetveldzone locatie Westeinde
	bijlage 14n Specmagneldz Kaagweg220Huigsloterdijk218, Abbenes
	bijlage 14o beoordeling RIVM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




