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1 Inleiding 

In het project ZWO worden tijdelijke 150 kV kabelverbindingen gerealiseerd. Hierbij gaat het om de 

volgende 150 kV kabelcircuits: 

• Roosendaal – Woensdrecht: 

o 150 kV kabelcircuit wit tussen mast 048 en mast 052. 

• Moerdijk – Roosendaal: 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 082 en mast 084; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 091 en mast 092; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 094 en mast 097. 

• Geertruidenberg – Zevenbergschenhoek - Moerdijk: 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 020 en mast 022; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 024 en mast 032. 

• Geertruidenberg – Oosteind: 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen station Geertruidenberg en mast 208; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 199 en mast 202. 

 

De diverse kabeltracés worden weergegeven in bijlage A.  In deze rapportage zijn de resultaten van 

de magneetveldberekeningen voor de diverse trajecten samengevat. 
 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2: 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 3: Gebruikte rekenstromen voor de verbindingen 

• Hoofdstuk 4: Overzicht locatie voor het berekenen van de magneetveldcontour.  

• Hoofdstuk 5: Resultaten; in dit hoofdstuk is de berekende 0,4 µT contour benoemd. 
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2 Uitgangspunten bij de berekening 
Onderstaande uitgangspunten zijn voorgelegd aan TenneT en akkoord bevonden, zie bijlage B. 

• Door netbeheerder TenneT is aangegeven dat voor de berekeningen van de specifieke 

magneetveldzone (0,4 T-magneetveldcontour) gebruik dient te worden gemaakt van de 

uitgangspunten uit de notitie “Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldcontour” bij 

ondergrondse kabels en hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding”. 

• De magneetvelden bij de opstijgpunten (gebruik van herkansingslussen / fase kruisingen) vallen 

buiten de scope. 

• De magneetvelden binnen de grenzen van onderstation Geertruidenberg vallen buiten de scope. 

• De invloed van de hoogspanningslijnen in de nabijheid van de 150 kV kabels worden niet 

meegenomen in de berekeningen. 

• Naast de berekening van de 0,4 µT magneetveldcontour wordt er ook een berekening uitgevoerd 

om de piekwaarde van het magneetveld te bepalen. Deze berekening is uitgevoerd bij maximale 

belasting van één kabelcircuit om te bepalen of de maximale grens van 100 µT niet wordt 

overschreden en wordt uitgevoerd op maaiveldniveau, conform notitie PU-AMN 20-187 

“Uitgangspunten voor berekening maximale magneetveldsterkte en toetsing aan de 100 microtesla 

blootstellingslimiet”, versie 2.2, 28 september 2020 

• De berekeningen zijn uitgevoerd in mei 2021. Hierbij zijn de volgende rekenfiles gehanteerd:  

o ENSOL-MFC-2021-047; 

o ENSOL-MFC-2021-048; 

o ENSOL-MFC-2021-049;. 

o ENSOL-MFC-2021-050. 

• De toegepaste kabeltypen is als volgt: 

o Mast048 – mast052, 

mast082 – mast 084 en  

mast091 – mast092:   EAKrvwld 87/150 kV 1x1600mm2 Almil met een 

    uitwendige diameter van 104 mm. 

o Mast020 – mast022, 

  Mast024 – mast 032 en   

mast099 – mast102:   EAKrvwld 87/150 kV 1x2000mm2 Almil met een 

    uitwendige diameter van 113 mm. 

o Mast094 – mast097 en   

Geertruidenberg – mast208:  EAKrvwld 87/150 kV 1x2500mm2 Almil met een 

    uitwendige diameter van 117 mm. 
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3 Invoergegevens 
Conform de afspraken uit de eerder genoemde notitie met betrekking tot de rekenmethodiek worden 

de berekeningen uitgevoerd op basis van een maximale jaargemiddelde stroom van 50% voor een 

150 kV verbinding. In onderstaande tabel zijn de opgegeven ontwerpstromen en rekenstromen 

samengevat. 

 
Tabel 1: Ontwerpstroom en rekenstroom ondergrondse verbinding 

Hoogspanningsverbinding Ontwerpstroom Rekenstroom 

150 kV Roosendaal - Woensdrecht 1100 A 550 A 

150 kV Moerdijk - Roosendaal 1100 A 550 A 

150 kV Geertruidenberg – Zevenbergschenhoek - 
Moerdijk 

1480 A 740 A 

150 kV Geertruidenberg - Oosteind 1500 A 750 A 
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4 Berekende situaties 

4.1 Open ontgraving 

De ondergrondse kabelverbinding bestaat uit twee circuits (wit en zwart). Beide circuits 

worden in driehoek aangelegd zoals weergegeven in onderstaande figuur. In onderstaande 

figuur volgt tevens de te hanteren fasevolgorde tijdens het uitvoeren van de berekeningen. Bij 

het berekenen van het maximale veld bij maximale belasting wordt uitgegaan van één circuit 

in bedrijf, zie rechter afbeelding in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 1: Ligging in open ontgraving geldig voor de kabelcircuits tussen mast094 en mast097 en tussen 
Geertruidenberg en mast208, links ten behoeve van de specifieke magneetveldzone rechts ten behoeve van 
het maximale veld 

4.2 Ligging op maaiveld 

Voor de kabelcircuits is er bij ligging op maaiveld sprake van twee configuraties: twee circuits 

wit en zwart (mast 020 – mast022, mast024 – mast032, mast082 – mast084, mast091 – 

mast092 en mast199 – mast202) en één circuit wit (mast048 - mast052) . Beide configuraties 

worden in onderstaande figuur weergegeven. In onderstaande figuur volgt tevens de te 

hanteren fasevolgorde tijdens het uitvoeren van de berekeningen. Bij het berekenen van het 

maximale veld bij maximale belasting wordt uitgegaan van één circuit in bedrijf. 

 

 
Figuur 2: Ligging op maaiveld, links ten behoeve van de specifieke magneetveldzone rechts ten behoeve van 
het maximale veld en ten behoeve van de specifieke magneetvelzone bij het kabelcircuit tussen mast048 en 
mast052 

4.3 Horizontaal gestuurde boringen 

Bij horizontaal gestuurde boringen ligt elke kabel afzonderlijk in een HDPE-buis 315 mm zoals 

weergegeven in figuur 3. In figuur 3 volgt tevens de te hanteren fasevolgorde tijdens het 

uitvoeren van de berekeningen. De configuratie conform figuur 3 wordt gehanteerd bij alle in 

bijlage 1 weergegeven horizontaal gestuurde boringen. Bij het berekenen van het maximale 

veld bij maximale belasting wordt uitgegaan van één circuit in bedrijf, zie rechter afbeelding in  

figuur 3. 
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In totaal zijn er 2 boringen in de tracés voorzien: 1 boring bij de circuits tussen mast 024 en 

mast 032 (HZ-HDD1) en 1 boring bij de circuits tussen mast 199 en mast 202 (Kromgat-

HDD1). De snelheid waarmee het magneetveld afneemt langs de boorlijn is afhankelijk van 

de hellingshoek van de boring. In de onderste tabel volgt bij elke boring de boorhoek bij de 

in- en uittredepunten.  

    
Tabel 2: Boorhoek in- en uittredepunten 

Boring  Boorhoek in- en 

uittredepunt [°]  

HZ-HDD1  15 

Kromgat-HDD1 15 

 

 

 
Figuur 3: Ligging in boring, links ten behoeve van de specifieke magneetveldzone rechts ten behoeve van het 
maximale veld 
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5 Resultaten berekeningen 

5.1 Berekening 0,4 µT magneetveldcontour 

5.1.1 Ligging in open ontgraving 

In onderstaande tabel volgen de resultaten van de berekende magneetveldcontour aan beide 

zijden van de verbinding(en) gemeten vanuit het hart van het tracé. De berekende 

zonebreedte is afgerond op 5 m. 

 
Tabel 3: Breedte magneetveldcontour open ontgraving 

Ligging Zonebreedte 
links [m] 

Zonebreedte 
rechts [m] 

Open ontgraving 
mast094 - mast097 

5 5 

Open ontgraving 
Geertruidenberg – 

mast208  
10 10 

5.1.2 Ligging op maaiveld 

In onderstaande tabel volgen de resultaten van de berekende magneetveldcontour aan beide 

zijden van de verbinding(en) gemeten vanuit het hart van het tracé. De berekende 

zonebreedte is afgerond op 5 m. 

Tabel 4: Breedte magneetveldcontour bij ligging op maaiveld 

Ligging Zonebreedte 
links [m] 

Zonebreedte 
rechts [m] 

Op maaiveld  
mast020 - mast022 en 

mast024- mast 032 
10 10 

Op maaiveld  
 mast082 – mast084 en 

mast091-mast092  
5 5 

Op maaiveld  
mast199 – mast202 

10 10 

Op maaiveld 
mast048 – mast052 

5 5 

5.1.3 Ligging in boring HZ-HDD1 

Bij de ligging in een boring is de breedte van de magneetveldcontour afhankelijk van de diepte 

van de boring. In onderstaande tabel is de breedte van de magneetveldcontour samengevat 

voor verschillende diepten, gemeten vanaf maaiveld. Op een diepte van 13,8 m is de 

maximale waarde 1 m boven het maaiveld niet hoger dan 0,4 µT waardoor er geen 

magneetveldcontour meer aanwezig is. De berekende zonebreedte is afgerond op 5 m. 

 
Tabel 5: Breedte magneetveldcontour boring als functie van de diepte 

Diepte 
boring [m] 

Horizontale 
afstand tot start 

boring [m] 

Zonebreedte 
links [m] 

Zonebreedte 
rechts [m] 

Start boring 0  15 15 

8,4 25  10 10 

12,1 38  5 5 

13,7 44  0 0 

13,8 45  0 0 
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5.1.4 Ligging in boring Kromgat-HDD1 

Bij de ligging in een boring is de breedte van de magneetveldcontour afhankelijk van de diepte 

van de boring. In onderstaande tabel is de breedte van de magneetveldcontour samengevat 

voor verschillende diepten, gemeten vanaf maaiveld. Op een diepte van 13,9 m is de 

maximale waarde 1 m boven het maaiveld niet hoger dan 0,4 µT waardoor er geen 

magneetveldcontour meer aanwezig is. De berekende zonebreedte is afgerond op 5 m. 

 
Tabel 6: Breedte magneetveldcontour boring als functie van de diepte 

Diepte 
boring [m] 

Horizontale 
afstand tot start 

boring [m] 

Zonebreedte 
links [m] 

Zonebreedte 
rechts [m] 

Start boring 0  15 15 

8,7 26  10 10 

12,3 39  5 5 

13,8 45  0 0 

13,9 45  0 0 

5.1.5 Berekening op maximaal vermogen 

Om te bepalen of de maximale grens van 100 µT niet wordt overschreden is er ook een 

berekening op maximaal vermogen van één circuit uitgevoerd. In onderstaande tabel is het 

resultaat van de berekening op maaiveldniveau voor de ligging in open ontgraving, op 

maaiveld en het intrede / uittredepunt van de boringen weergegeven. 

 
Tabel 7: Maximum waarde magneetveldcontour bij maximaal vermogen 

Ligging Maximum waarde 

magneetveldcontour [T] 

Open ontgraving 
mast094 - mast097 

8,5 

Open ontgraving 
Geertruidenberg – 
mast208  

11,6 

Op maaiveld  
mast020 - mast022 en 
mast024- mast 032* 

1067** / 4,1 

Op maaiveld  
 mast082 – mast084 en 
mast091-mast092 * 

793 / 3,1 

Op maaiveld  
mast199 – mast202* 

1081 / 4,3 

Op maaiveld 
mast048 – mast052* 

793 / 3,1 

Intrede / uittredepunt 
boring HZ-HDD1 

37,4 

Intrede / uittredepunt 
boring Kromgat-HDD1 

37,9 

*Voor deze configuraties is het magneetveld op twee posities berekend:  

direct om de kabels en op 3 m afstand 

**Ter indicatie de grenswaarde voor de beroepsbevolking ligt op 1000 T 
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Uit de berekeningen blijkt dat de maximum waarde bij open ontgraving en de boringen niet 

wordt overschreden. Afhankelijk van het boorontwerp en overgang tussen de ligging in open 

ontgraving en de boring zou de maximale waarde alsnog overschreden kunnen worden. 

Geadviseerd wordt om hier rekening mee te houden bij het maken van het boorontwerp. 

 

Bij de ligging op maaiveld is het magneetveld direct om de kabelcircuits op maaiveld veel 

groter dan 100 T. Echter, bij deze tijdelijke verbindingen wordt een hek geplaatst rondom de 

kabelcircuits op een afstand van 3 m. Bij deze afstand wordt de maximum waarde niet 

overschreden. De maximaal toelaatbare afstand tussen het hek en de kabelcircuits waarbij de 

berekende magneetveld 100 T bedraagt is als volgt: 

• Mast020 - mast022,  mast024 - mast032 en mast199 – mast202: 0,4 m. 

• Mast082 – mast084, mast091 - mast092 en mast048 – mast052: 0,3 m. 
 

5.2 Conclusie 

De berekende 0,4 µT magneetveldcontour bedraagt: 

• Open ontgraving:  

o Moerdijk – Roosendaal tussen mast094 en mast097 : 5 m aan beide zijden uit het hart 

van de verbinding. 

o Geertruidenberg – Oosteind tussen Geertruidenberg en mast 208: 10 m aan beide 

zijden uit het hart van de verbinding. 

• Ligging op maaiveld: 

o  Geertruidenberg – Zevenbergschenhoek – Moerdijk tussen mast020 en mast022: 10 m 

aan beide zijden uit het hart van de verbinding. 

o Geertruidenberg – Zevenbergschenhoek – Moerdijk tussen mast024 en mast032: 10 m 

aan beide zijden uit het hart van de verbinding. 

o Moerdijk – Roosendaal tussen mast082 en mast84: 5 m aan beide zijden uit het hart 

van de verbinding. 

o Moerdijk – Roosendaal tussen mast091 en mast092: 5 m aan beide zijden uit het hart 

van de verbinding. 

o Geertruidenberg – Oosteind tussen mast199 en mast202: 10 m aan beide zijden uit het 

hart van de verbinding. 

o Roosendaal – Woensdrecht tussen mast048 en mast052: 5 m aan beide zijden uit het 

hart van de verbinding. 

• Boringen 

o HZ-HDD1: 15 m aan beide zijden uit het hart van de verbindingen voor de boringen 

aflopend naar 0 m bij een diepte van 13,7 m. 

o Kromgat-HDD1: 15 m aan beide zijden uit het hart van de verbindingen voor de 

boringen aflopend naar 0 m bij een diepte van 13,8 m. 

 

De grenswaarde van 100 µT bij vol vermogen wordt niet overschreden bij ligging in open 

ontgraving en de boringen. Bij de ligging op maaiveld is het magneetveld direct om de 

kabelcircuits op maaiveld veel groter dan 100 T. Echter, bij deze tijdelijke verbindingen wordt 

een hek geplaatst rondom de kabelcircuits op een afstand van 3 m. Bij deze afstand wordt de 

maximum waarde niet overschreden.   



 

Bijlagen  1 

Bijlage A: Diverse kabeltracés tijdelijke 150 kV kabelverbindingen 
 

Roosendaal – Woensdrecht mast048 – mast052 

 
Moerdijk – Roosendaal mast082 – mast084 

 



 

Bijlagen  2 

Moerdijk – Roosendaal mast091 – mast092 

 
Moerdijk – Roosendaal mast094 – mast097 

 



 

Bijlagen  3 

Geertruidenberg – Zevenbergschenhoek – Moerdijk mast020 – mast022 

 
 

Geertruidenberg – Zevenbergschenhoek – Moerdijk mast024 – mast032 

 



 

Bijlagen  4 

Geertruidenberg – Oosteind Geertruidenberg – mast208 

 
Geertruidenberg – Oosteind mast199 – mast202 

  



 

Bijlagen  5 

Bijlage B: Geaccordeerde uitgangspunten 
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 NOTITIE IN2021-008i  

Aan : TenneT 

Van : Richard Roefs 

Project : ZWO: Tijdelijke 150 kV kabelcircuits 

Onderwerp : Accordering uitgangspunten magneetveldberekeningen 

Datum : 03-05-2021 

Inleiding 

In deze notitie volgen de uitgangspunten ten behoeve van de magneetveldberekeningen voor de 

tijdelijke 150 kV kabelverbindingen in het project ZWO. Hierbij gaat het om de volgende 150 kV 

kabelcircuits: 

• Roosendaal – Woensdrecht: 

o 150 kV kabelcircuits wit tussen mast 048 en mast 052. 

• Moerdijk – Roosendaal: 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 082 en mast 084; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 091 en mast 092; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 094 en mast 097. 

• Geertruidenberg – Zevenbergschenhoek - Moerdijk: 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 020 en mast 022; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 024 en mast 032. 

• Geertruidenberg – Oosteind: 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen station Geertruidenberg en mast 208; 

o 150 kV kabelcircuits wit en zwart tussen mast 199 en mast 202. 

 

Uitgangspunten 

Algemeen 

• Door netbeheerder TenneT is aangegeven dat voor de berekeningen van de specifieke 

magneetveldzone (0,4 T-magneetveldcontour) gebruik dient te worden gemaakt van de 

uitgangspunten uit de notitie “Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldcontour” bij 

ondergrondse kabels en hoogspanningstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding”. 

• De magneetvelden bij de opstijgpunten (herkansingslussen / fase kruisingen) vallen buiten de 

scope. 

• De magneetvelden binnen de grenzen van onderstation Geertruidenberg vallen buiten de scope. 

• De invloed van de hoogspanningslijnen in de nabijheid van de 150 kV kabels worden niet 

meegenomen in de berekeningen. 
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• Naast de berekening van de 0,4 µT magneetveldcontour wordt er ook een berekening uitgevoerd 

om de piekwaarde van het magneetveld te bepalen. Deze berekening is uitgevoerd bij maximale 

belasting van één kabelcircuit om te bepalen of de maximale grens van 100 µT niet wordt 

overschreden en wordt uitgevoerd op maaiveldniveau, conform notitie PU-AMN 20-187 

“Uitgangspunten voor berekening maximale magneetveldsterkte en toetsing aan de 100 microtesla 

blootstellingslimiet”, versie 2.2, 28 september 2020 

Kabels 

• Kabeltype:      

o Mast 048-052, mast 082-084 en  

mast 091-092:    EAKrvwld 87/150 kV 1x1600mm2 Almi 

o Mast 020-022, mast 024-032 en 

Mast 199-202:    EAKrvwld 87/150 kV 1x2000mm2 Almil 

o Mast 094-097 en Geertruidenberg - 

mast 208:    EAKrvwld 87/150 kV 1x2500mm2 Almil 

• Nominale spanning:    150 kV 

• Ontwerpstroom:     

o Mast 048-052, mast 082-084,   

mast 091-092 en mast 094-097:  1100 A  

o Mast 020-022 en mast 024-032:  1480 A 

o Geertruidenberg – mast 208 en  

mast 199-202:    1500 A 

• Rekenstroom specifieke magneetveldzone: 

o Mast 048-052:    1100 A 

o mast 082-084, mast 091-092 en 

mast 094-097:    550 A  

o Mast 020-022 en mast 024-032:  740 A 

o Geertruidenberg – mast 208 en  

mast 199-202:    750 A 

• Rekenstroomstroom 100 T-contour: 

o Mast 048-052, mast 082-084,   

mast 091-092 en mast 094-097:  1100 A  

o Mast 020-022 en mast 024-032:  1480 A 

o Geertruidenberg – mast 208 en  

mast 199-202:    1500 A 

• Liggingsconfiguratie / klokgetallen:  zie figuur 1 
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Figuur 1: Liggingsconfiguratie / klokgetallen 

 

Voor akkoord TenneT 

Afdeling / functie: Naam: Datum: 

 

AM/ Projectontwikkelaar 20-05-2021


