
Het Ministerie van Economische Zaken en  
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
werken samen met TenneT TSO B.V. aan de  
Zuid-West 380 kV-verbinding. 

In januari van dit jaar hebben we u tijdens een informatieavond  
geïnformeerd over de tracéwijziging bij Krabbendijke. Tijdens deze avond 
hebben diverse mensen van het Ministerie van Economische Zaken en 
TenneT uitgelegd wat er verandert. Met dit extra informatieblad zetten 
we de belangrijkste punten nog even voor u op een rij.

Maar hoe zit het met de gezondheid?
Hoogspanningsverbindingen veroorzaken elektrische en magnetische 
velden. Daarover bestaat veel onrust. Kan het kwaad voor de  
gezondheid?

Op elke vraag een antwoord
In de afgelopen periode hebben we veel vragen op ons af zien komen.  
We hebben veel tijd en energie gestoken in het uitzoeken van de mogelijk-
heden. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.
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In januari van dit jaar hebben we u tijdens een informatieavond  

geïnformeerd over de tracéwijziging bij Krabbendijke. Tijdens deze 

avond hebben diverse mensen van het Ministerie van Economische 

Zaken en TenneT uitgelegd wat er verandert. Op deze avond is  

onbedoeld onrust ontstaan. Daarom zetten we voor u met de extra 

nieuwsbrief de belangrijkste punten op een rij.

Voor- en nadelen
Het wijzigen van een tracé heeft voor- en nadelen. De 

huidige wijziging konden we niet voorkomen omdat het, op 

de smalle strook tussen Krabbendijke en de Oosterschelde, 

lastig is om de ligging van de verbinding te bepalen. Bij de 

tracering moet rekening gehouden worden met de 

waterkering, de ligging van de buisleidingenstraat, de 

ligging van de bestaande verbinding en woningen. Het 

eerder geplande tracé kon alleen aangelegd worden met 

behulp van een erg lange tijdelijke noodverbinding.  

Wat zijn elektrische en magnetische-
velden?
Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden 

komen van nature overal in de omgeving van mensen 

voor. UV-straling van de zon bijvoorbeeld is een elektro-

magnetisch veld, net als zichtbaar licht. 

Elektromagnetische velden worden ook kunstmatig 

opgewekt door bijvoorbeeld zonnebanken, magnetrons 

en door zendmasten voor radio, televisie en telefonie.

Wat zijn de magnetische velden  
rond hoogspanningslijnen en hoe  
ontstaan ze?
Als elektrische stroom door een draad loopt, ontstaat er 

rondom de draad een magnetisch veld. Dit is ook het geval 

bij hoogspanningslijnen. Hoe sterker de stroom, hoe 

sterker het magnetische veld.

Is er sprake van straling?
Het woord straling wordt vaak gebruikt, maar in feite  

gaat het om velden (of golven) en niet om straling.

Heeft de aanwezigheid van hoogspan-
ningslijnen effect op de gezondheid?
Onderzoekers bekijken al tientallen jaren of het ongezond 

is om in de buurt van hoogspanningslijnen te wonen of te 

verblijven. Er is gekeken naar verschillende vormen van 

kanker, Alzheimer en andere ziektes. Op één uitzondering 

na, is er geen invloed gevonden op de gezondheid. De 

uitzondering is leukemie bij kinderen tot vijftien jaar. Er is 

een verhoging van de kans op deze ziekte gevonden bij 

kinderen die in de buurt wonen van hoogspanningslijnen, 

daar waar het magnetische veld hoger is dan ongeveer  

0,4 microtesla. De onderzoekers kunnen, op basis van de 

gedane onderzoeken, niet zeggen wat de oorzaak is van 

de geringe verhoogde kans op de ziekte. Onderzoek heeft 

niet geleid tot aanwijzingen over hoe magnetische velden 

invloed hebben op lichaamscellen. Er is dus geen biologi-

sche verklaring voor de gevonden verhoogde kans op 

leukemie. De verhoogde kans kan dus ook te maken heb 

ben met één of meer andere (omgevings)factoren.

Wat vormt de basis voor het beleid  
voor hoogspanningslijnen?
De Europese Unie heeft aanbevelingen en adviezen 

opgesteld voor hoogspanningslijnen. Nederland heeft deze 

aanbevelingen en adviezen overgenomen, net als bijna alle 

Dit geeft veel overlast voor de omgeving (grote ruimtelijke 

consequenties) maar heeft vooral zeer grote risico’s voor 

de leveringszekerheid. De noodverbinding heeft een 

negatief effect op de leveringszekerheid omdat een 

tijdelijke verbinding kwetsbaarder is voor storingen.  

Voor de aanleg van het nieuwe tracé is geen noodverbin-

ding nodig. Daarnaast zorgt de nieuwe ligging voor minder 

gevoelige bestemmingen. De verbinding komt wat dichter 

bij het dorp Krabbendijke te liggen, maar verder van 

Roelshoek af.

Tracé oud Tracé nieuw

Een tijdelijke verbinding met als nadeel dat het een  
negatieve invloed heeft op de leveringszekerheid en  
geeft overlast voor grond eigenaren

Geen tijdelijke verbinding met als voordeel netzekerheid  
en geen extra overlast voor grondeigenaren

De hoogspanningsverbinding is 30 dagen uit bedrijf De hoogspanningsverbinding is 10 dagen uit bedrijf

8 gevoelige bestemmingen 5 gevoelige bestemmingen

Lijn loopt verder van Krabbendijke, dichter bij Roelshoek Lijn loopt dichter bij Krabbendijke, verder van Roelshoek
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M
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Hoogspanningsverbindingen veroorzaken elektrische  

en magnetische velden. Daarover bestaat veel onrust.  

Kan het kwaad voor de gezondheid?

Maar hoe zit het met de gezondheid?

Voor en na tracéwijziging 
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In kaart

Uitgangspunten tracering
Bij het ontwerpen van een nieuwe 

hoogspannings verbinding moet 

met verschillende uitgangspunten 

rekening gehouden worden.  

Deze uitgangspunten gelden  

ook voor verplaatsingen.  

Het gaat dan om:

•  Zo min mogelijk gevoelige 

bestemmingen (voorzorgsbeleid 

Ministerie IenM)

•  Zo lang mogelijke rechtstanden  

(zo min mogelijk knikken)

•  (net)Technische eisen en 

aspecten (leverings zekerheid, 

valafstand, NEN-normeringen)

•  Vergunningsvereisten (niet in 

primaire water keringen)

•  Ruimtelijk beleid (buisleiding-

strook, Natura2000/EHS)

Europese landen. Daarnaast heeft de toenmalige staats-

secretaris van VROM in oktober 2005 gemeenten, 

provincies en netbeheerders geadviseerd om zoveel 

mogelijk te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan 

waarbij kinderen langdurig verblijven (tenminste 14 tot  

18 uur per dag voor een periode langer dan een jaar) in de 

directe omgeving van hoogspanningslijnen. Het advies 

heeft betrekking op plekken waar kinderen normaal 

gesproken langdurig verblijven, zoals woningen, 

scholen, crèches en kinder opvangplaatsen. Deze 

plekken worden ook wel ‘gevoelige bestemmingen’ 

genoemd. 

Waarom legt de overheid geen ver-
plichtingen op voor dit advies en  
mogen bestaande woningen, scholen, 
crèches en kinderopvangplaatsen 
gewoon blijven staan?
De reden hiervoor is dat er geen sluitend bewijs is voor 

de effecten van hoogspanningslijnen op de gezondheid 

en omdat men geen dwingende regels wil opleggen als 

daar geen duidelijke aanleiding toe is. Als het advies 

verplicht zou worden gemaakt voor bestaande situaties 

(woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen) 

zou dit betekenen dat vele duizenden mensen hun 

woningen uit zouden moeten, een proces dat grote 

negatieve consequenties zou hebben voor een grote 

groep mensen. Er is voor gekozen om deze vergaande 

maatregelen niet te treffen zolang niet zeker is dat 

hoogspanningslijnen een nadelige invloed op de 

gezondheid hebben.

Senior Consultant EMC,  
EMF and electrical safety bij  
DNVL Kema:
 
“Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en 

in Denemarken laat geen verhoogd risico zien op 

kinderleukemie. Het onderzoek in Engeland laat 

zien dat er in de periode tot 1970 wel een verhoog-

de kans was op kinderleukemie, maar daarna niet 

meer. Omdat de spanning op lijnen en de stroom 

door de lijnen in de jaren na 1970 alleen maar is 

toegenomen stellen de onderzoekers dat het 

onwaarschijnlijk is dat de velden van de lijnen 

destijds de veroorzaker zijn geweest van het 

verhoogde risico. Naar aanleiding van dit onder-

zoek heeft het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu de Gezondheidsraad gevraagd om al het 

wetenschappelijk onderzoek, nieuw en oud, naast 

elkaar te leggen en een uitspraak te doen of er nu 

wel of niet een mogelijk verhoogd gezondheids-

risico is nabij hoogspanningslijnen. “

Leo Lagendijk,
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1.Wat is de nut en noodzaak van de  
nieuwe 380 kV- verbinding van Borsele  
naar de landelijke ring?
De komst van de nieuwe hoogspanningsverbinding is nodig

voor de betrouwbaarheid van de levering van energie in

zuidwest Nederland voor zowel vandaag, als in de toekomst.

De huidige 380 kV-verbinding wordt volledig benut. Daarmee

is er geen onderhoud aan de lijn mogelijk zonder dat er

productiecapaciteit wordt teruggeregeld. Hiermee voldoet

TenneT niet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in de

Elektriciteitswet. De nieuwe Zuid-West 380 kV-verbinding is

verder nodig om elektriciteit van energiecentrales in Zeeland 

te kunnen afvoeren. Met het faillissement van Zalco en

Thermfors, twee grote energieverbruikers in Zeeland, is de

noodzaak voor extra afvoercapaciteit alleen nog maar 

toegen omen. Daarnaast zijn er verschillende potentiele 

initiatieven voor uitbreiding van de productiecapaciteit, ook in 

Zeeland. Verder heeft de minister van EZ onlangs aangegeven 

dat er voor de kust van Walcheren een windpark gerealiseerd 

wordt. Deze stroom wordt afgevoerd via de nieuwe Zuid-

West 380 kV-verbinding. TenneT is verantwoordelijk voor 

een duurzame oplossing om de voorziening van elektriciteit, 

de leverings zekerheid en de transportcapaciteit op lange 

termijn te waarborgen.

2. Is het aanleggen van het tracé in de  
Oosterschelde mogelijk? 
Een tracé in de Oosterschelde zou ten noorden van Roelshoek

moeten lopen en daar op een logische plek weer aan land

komen. Het gevolg hiervan is dat Roelshoek ingesloten raakt

tussen twee hoogspanningsverbindingen. Het alternatieve 

tracé is zo’n 6 km lang. Er zijn circa 15 masten nodig waarvan 

het merendeel in het water komt. De bestaande en de nieuwe 

verbinding liggen in het huidige tracé 90 meter uit elkaar.  

Bij een tracé in de Oosterschelde staan de twee verbindingen 

circa 600 meter uit elkaar. De huidige verbinding blijft dan 

immers staan. Voor beide verbindingen geldt een strook van 

circa 500 meter waarin bijvoorbeeld niet gevliegerd mag 

worden in verband met veiligheid. Het huidige tracé kent het 

minste verschil met de huidige situatie in verband met de 

beperkte verplaatsing en bundeling van de verbindingen en is 

daarom het minst beperkend voor kitesurfen en andere 

recreatie. Voor het realiseren van masten in het water moeten 

wellicht kleine eilanden gecreëerd worden waar de masten op 

komen te staan. Dit is afhankelijk van de diepte en specifieke 

bodem eigenschappen ter plaatse. Dit heeft extra landschap-

pelijke consequenties. Bouwen in het water heeft niet alleen 

een beperking voor de realisatiefase maar ook gedurende de 

gehele levensduur van de verbinding worden onderhouds-

situaties bemoeilijkt. Het tracé aanleggen in de Ooster schelde 

heeft veel (negatieve) effecten. Daarmee is niet te verant-

woorden dat dit tracé gelijkwaardig of beter is dan het tracé 

zoals dat er nu is.

3. Is het mogelijk een tracé te bepalen dat
lijkt op dat uit 2011, waarbij Roelshoek
buiten het tracé blijft.
Het tracé van 2011 was gebaseerd op de oude indicatieve

magneetveldzone van 70 meter. Toen werden de woningen in 

Roelshoek net niet geraakt. Op basis van de nieuwe zone van  

95 meter (op basis van de aangepaste reken methodiek van 

RIVM, zie http://www.zuid-west380kv.nl/nieuws) is het 

niet mogelijk een tracé te maken dat lijkt op het tracé van 2011, 

zonder in de buisleidingstrook terecht te komen. Het huidige 

tracé is een optimaal tracé, waarbij de minste gevoelige 

bestemmingen worden geraakt, lange recht standen worden 

gemaakt en mastposities acceptabel zijn ten opzichte van de 

waterkeringen en buisleidingstrook.

4. Is een huis dat in de nabijheid van de
verbinding staat ‘gevaarlijk’ en daarmee
onverkoopbaar?
Recent nog heeft de minister aan de Tweede Kamer gemeld 

dat er in Nederland nergens sprake is van een onveilige 

situatie. Vanuit de Europese Unie is een referentiewaarde 

voor de magneetveldsterkte bepaald voor bescherming van 

burgers. Aan deze referentiewaarde van 100 microTesla 

wordt in Nederland op alle voor het publiek toegankelijke 

plaatsen voldaan, dus ook bij (bestaande) hoogspanningsver-

bindingen. Er is in Nederland sprake van een voorzorgsbeleid, 

(dit is geen norm) omdat niet is bewezen dat magneetvelden 

gezondheidsrisico’s tot gevolg hebben. Mensen die in de 

magneetveldzone komen van de nieuwe verbinding worden 

daarom ook niet onteigend (uit hun huis gezet) maar kunnen 

kiezen tussen een schadevergoeding (en blijven wonen) of 

uitkoop (verhuizen). Deze regeling tot uitkoop is ook niet 

gekoppeld aan gezondheid maar aan woongenot. Mensen 

hebben immers niet gekozen voor een nieuwe lijn in hun 

buurt. Bewoners krijgen daarom de mogelijkheid om weg te 

gaan (met volledige schadeloos stelling). TenneT zet vervol-

gens de huizen tegen een markt conforme waarde weer op de 

markt want er zijn geen argumenten om deze woningen aan 

de markt te onttrekken.

5. Wat is de “ruimtewinst” aan de
zuidkant van het tracé, als gekozen zou
worden voor een dubbele wintrack.
Het behalen van ruimtewinst door het toepassen van een 

dubbele wintrack ten opzichte van de uitvoering van vakwerk 

naast wintrack is niet mogelijk. De onderlinge valfstand voor 

Wintrackmasten is namelijk groter dan de valafstand bij 

Wintrack naast vakwerk. Vanwege de aanwezigheid van de 

primaire en secundaire waterkering kunnen de masten van de 

verbinding Zuid-West 380 kV niet verder naar het noorden 

schuiven. De reconstructiemasten (zuidelijke masten) moeten 

daarmee dus nog verder naar het zuiden worden geschoven om 

te voldoen aan de valafstand. Het bouwen van de reconstructie 

van de bestaande 380 kV-verbinding in wintrackmasten geeft 

daarom geen mogelijkheden tot verschuiven naar het noorden 

ten opzichte van vakwerkmasten om zo meer afstand tot de 

kern Krabbendijke te krijgen.

6. Waarom kunnen er bij Krabbendijke
geen Wintrackmasten gebruikt worden?
Vanuit de gemeente Reimerswaal is de vraag gekomen of een 

uitvoering met twee keer Wintrack zou leiden tot een smaller 

magneetveld. TenneT heeft om die vraag te kunnen beant-

woorden berekeningen laten uitvoeren. Het toepassen van 

beide verbindingen in Wintrack zou, zo blijkt uit de berekenin-

gen, inderdaad leiden tot een smaller magneetveld. Vervolgens 

is gekeken of dit alternatief technisch mogelijk is. Hoogspan-

ningsmasten en de buisleidingenstraat beïnvloeden elkaar.  

Voor deze onderlinge beïnvloeding bestaan normen die niet 

mogen worden overschreden om gevaarlijke situaties te 

voorkomen. Omdat de Zuid-West 380 kV-verbinding en de 

reconstructie van de bestaande verbinding dicht bij de buis-

leidingenstraat staan wordt er gekeken naar de geldende 

NEN-normen. Deze zijn voor een Wintrackmast anders 

(groter) dan voor een vakwerkmast. TenneT heeft berekenin-

gen laten doen om te kunnen bepalen welke risico’s ontstaan en 

zo ja of (en zo ja welke) maatregelen mogelijk zijn om dit op te 

lossen. De conclusie is dat er voor het alternatief met de 

reconstructie in Wintrackmasten een onacceptabele situatie 

ontstaat voor de buisleidingenstrook. In de meeste gevallen 

bestaat de oplossing uit het verplaatsen van het tracé verder van 

de buisleidingenstraat af. In dit geval is dit door gebrek aan 

schuifruimte hier helaas niet mogelijk. De reservering van de 

buisleidingenstrook betreft Rijksbeleid waarvoor duidelijke 

restricties gelden waardoor het alternatief met reconstructie-

masten in Wintrack en de daarmee samenhangende verschui-

ving in verband met de valafstand niet mogelijk is.

Langs de lijn

In de afgelopen periode hebben we veel vragen op ons af zien komen. 

We hebben veel tijd en energie gestoken in het uitzoeken van de moge-

lijkheden. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

 Op elke vraag een antwoord
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Meer informatie
Voor meer informatie over Zuid-West 380 kV, ver wijzen wij u graag naar  

de algemene brochure; Zuid-West 380 kV, Een nieuwe verbinding van 

Borssele naar Tilburg. Daarnaast kunt u alle achtergrondinformatie en 

actuele berichtgeving nalezen op onze website: www.zuid-west380kv.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u zich 

via onze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Telefoon: (070) 379 89 79

www.bureau-energieprojecten.nl

www.zuid-west380kv.nl

Colofon 
Dit is een publicatie van het ministerie  

van Economische Zaken, het ministerie 

van Infra structuur en Milieu en TenneT.

juni 2014 

Aan de inhoud van dit document  

kunnen geen rechten worden ontleend.


