HOOGSPANNINGSMASTEN
IN DE
FILMWIJK

MOETEN WE ONS
ZORGEN MAKEN?
Inventarisatie van publicaties en
achtergrondinformatie
over de hoogspanningsproblematiek in de Filmwijk

•

Hoogspanningsmasten in de Filmwijk en eronder wonen, of tenminste in
de nabijheid ervan, is voor veel bewoners een reden tot bezorgdheid.

Er zijn veel aannames die rondzwerven bij bewoners die dichtbij of in de nabijheid
van hoogspanningsmasten wonen. Het niet weten wat de invloed is van buitenaf
maakt bewoners onzeker, zeker als je niet bekend bent met deze materie.
Heldere en duidelijke informatie moet zorgen kunnen wegnemen, of tenminste
begrijpelijk maken. In het belang van bewoners hebben we een inventarisatie
gemaakt gebaseerd op officiële berichtgeving en daarnaast geprobeerd een
onderbouwing te hebben met bronvermelding.
• Waarom hoogspanningsmasten door de wijk
De Maxima energiecentrale, voorheen de Flevocentrale, was een van de oudste
gebouwen van Lelystad. De met kolen opgewekte elektriciteit productie begon in
1968, welke in 2008 is overgenomen door aardgasgestookte turbines.
Inmiddels is de centrale grotendeels in de mottenballen geplaatst en doet als standby mee. De centrale is nu een link in de verbinding vanaf de Eemshaven naar
Diemen met een tussenstation in Lelystad. De lijn met masten loopt voor 9 km door
Almere, langs Almere Buiten en over Tussen de Vaarten, Danswijk, Filmwijk en
Gooise kant.
Ondergrondse bekabeling zoals vaker voorgesteld door bewoners, is niet altijd
mogelijk. Deze kabels zijn duurder en minder betrouwbaar dan luchtlijnen. Ook
kennen ze een langere reparatietijd bij schade en kunnen ze niet aangepast worden
wanneer ze er eenmaal liggen.
Dit waren de belangrijkste redenen om hoogspanningslijnen doorgaans bovengronds
aan te leggen.
De ondergrondse kabels zijn goed tot 150 kV. De hoogspanningsmasten door onze
wijk vervoeren momenteel spanning van 220 kV en wil men opvoeren tot 380 kV.
•

Informatieavond voor bewoners van Almere
Bron: overgenomen van Omroep Flevoland

Begin januari namen zo'n 20 deelnemers mee aan een digitale informatieavond van
netbeheerder TenneT en stelden vragen over de werkzaamheden aan de
hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad.
De hoogspanningsmasten krijgen een flinke opknapbeurt waarbij vooral het
transportvermogen omhooggaat. Dat is nodig, omdat het stroomverbruik de
afgelopen jaren sterk is toegenomen. De kabels worden allemaal vervangen en de
masten en de fundering van de masten worden aangepast aan nieuwe eisen.
De netbeheerder begint komende zomer en verwacht een jaar bezig te zijn, aldus
Jessica Winkelhorst van TenneT. "Het gaat om een lijn van zo'n 52 kilometer. En
daar zit voor 900 kilometer aan draad in", aldus Winkelhorst.
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De vragen die de deelnemers stelden gingen onder meer over de aard van de
werkzaamheden. TenneT moet naar elke mast een tijdelijke bouwweg aanleggen
met rijplaten. Daarvoor zal waar nodig ook de beplanting worden weggehaald.
Ook waren er vragen over het magnetische veld dat rondom een hoogspanningsmast aanwezig is. Er zijn vermoedens dat de magnetische straling zou kunnen
zorgen voor een verhoogde kans op kinderleukemie. Wetenschappelijk bewijs zou
daar niet voor zijn. TenneT zegt de zorgen van omwonenden serieus te nemen. Via
een speciale techniek zou de toename van de transportcapaciteit van stroom niet
leiden tot een vergroting van het magnetisch veld. Sterker nog, volgens Winkelhorst
wordt het veld kleiner: "Door de draden op een andere manier in de mast te hangen
dempen de magneetvelden van de draden elkaar uit". Door die techniek zouden er
langs de lijn Diemen-Lelystad 255 huizen minder in de magneetzone komen te liggen
dan nu, zegt TenneT .
• Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?
TenneT verwacht in juli te starten met het versterken van de mastfundaties en het
vernieuwen van de draden.
Mensen die de bouwwerkzaamheden nauwgezet willen volgen kunnen dat doen via
een bouwapp van TenneT. Via die app worden belangstellenden op de hoogte
gehouden van de voortgang. Volgens TenneT komt de stroomvoorziening tijdens de
werkzaamheden niet in gevaar. De vraag wordt dan door andere lijnen tijdelijk
overgenomen.
• Bewoners zorgen over magnetisme:
De stroom door de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een magneetveld.
De sterkte van het magneetveld hangt onder meer af van de hoeveelheid stroom die
door de draden gaat, van de onderlinge afstand tussen de draden en van de
volgorde waarin de draden aan de mast hangen. Daarnaast speelt de afstand tussen
de persoon en de draden een belangrijke rol. Hierdoor kan de veldsterkte per
hoogspanningslijn verschillen. De magneetvelden zijn het sterkst direct onder de
draden, op het punt tussen twee masten waar de draden het laagst boven de grond
hangen. Hoe groter de afstand tot de hoogspanningslijnen, des te zwakker is het
magneetveld.

Hoogspanningslijnen
Bij een bovengrondse hoogspanningslijn hangen meestal drie (bundels) draden links
en drie rechts aan de mast. Bliksemdraden boven aan de mast beschermen de lijn
tegen blikseminslag. In Nederland zijn er hoogspanningslijnen van 380 kilovolt
(kV kilovolt kilovolt ), 220 kV, 150 kV, 110 kV en 50 kV. De spanning op de draden
van een hoogspanningslijn veroorzaakt een elektrisch veld. Als er stroom door de
draden loopt, is er ook een magneetveld.
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Wat is de magneetveldzone?
De magneetveldzone van een hoogspanningslijn is het gebied links en rechts van
een bovengrondse hoogspanningslijn waar het magneetveld gemiddeld over een jaar
sterker is dan 0,4 microtesla. Het begrip magneetveldzone wordt alleen gebruikt voor
bovengrondse hoogspanningslijnen en niet voor andere onderdelen van het
elektriciteitsnetwerk.

3

Veel informatie over spanningsvelden, magnetisme en gezondheid risico’s staat in
een brochure uitgegeven door TenneT.
•

Wonen_nabij_hoogspanning.pdf (tennet.eu)

TenneT sprak over Fasenoptimalisatie door de hoogspanningskabels anders op te
hangen. In de onderstaande afbeeldingen wordt weergegeven wat het inhoudt en
hoe het wordt bereikt.

Voor een uitgebreid artikel over Fasenoptimalisatie kijk hier:
•

Factsheet_Fasenoptimalisatie_11JAN2021.pdf (tennet.eu)
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'Minder straling ondanks hogere capaciteit hoogspanningskabels'
(almeredezeweek.nl, januari 2021)

Hopelijk heeft u wat aan bovenstaande informatie. Het Platform Filmwijk probeert upto-date te blijven van alle informatie die van belang kan zijn voor onze Filmwijkbewoners.

april 2021
John de Lang/René Lindeboom
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