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Samenvatting 
Aangezien het duurzaam opwekken van energie steeds belangrijker wordt, en Nederland achter 
loopt op het gebied van duurzame opwekking van energie, is besloten om windmolenparken in zee 
te plaatsen. Omdat het huidige hoogspanningsnet maximaal belast is, is er geen capaciteit meer om 
de elektriciteit van het toekomstige windmolenpark af te voeren. Daarom is door het Ministerie van 
Economische zaken en uitvoerder TenneT een plan ontwikkeld om een nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding te bouwen van Borssele naar Rilland. Bouwen van nieuwe 
hoogspanningslijnen levert veel discussie op en zo is de wetenschapswinkel gevraagd wat de invloed 
hiervan is op de landbouw, in zowel het technische als ook het economische aspect. Hieruit volgt de 
hoofdvraag voor dit literatuur onderzoek: “Welke invloed hebben hoogspanningslijnen op de huidige 
en toekomstige agrarische bedrijfsvoering?”. Met als deelvragen: 

- Wat zijn de fysieke invloeden door de plaatsing van de hoogspanningslijnen?
- Wat zijn invloeden van het elektromagnetisch veld van de hoogspanningslijnen? 

Onder fysieke invloeden vallen de mogelijke problemen die kunnen ontstaan binnen de agrarische 
bedrijfsvoering doordat de mast op het land aanwezig is en ruimte inneemt. Daarnaast veroorzaken 
de hoogspanningslijnen zodra er stroom doorheen loopt een elektromagnetisch veld (EMV). Bij 
hoogspanningslijnen wordt er gebruikt gemaakt van frequenties van ongeveer 50 Hz. Dit betekent 
dat het elektromagnetisch veld laagfrequent is. Dit veld heeft mogelijk invloed op vele aspecten 
binnen de agrarische bedrijfsvoering. Zo kan het EMV mogelijk invloed hebben op apparaten en 
sensoren, productiviteit van plant en dier, gezondheid van de ondernemer en de werknemers en de 
verkoopwaarde van agrarische grond en huizen.  

Binnen de agrarische sector krijgen precisielandbouw en beslissingsondersteunende systemen een 
steeds grotere rol. Deze systemen maken gebruik van sensoren die door de hoogspanningslijnen 
verstoord kunnen worden. Zo worden bodemsensoren die elektrische geleidbaarheid meten 
verstoord wanneer er direct onder de hoogspanningslijnen gemeten wordt. Deze verstoring zorgt 
voor foutieve meetwaardes, wat de sensordata onbruikbaar maakt. Verder blijkt dat er geen invloed 
is door hoogspanningslijnen op het gebruik van meetmethodieken welke gebaseerd zijn op: 
mechanische, optische en radiometrische, gammastraling, akoestische, pneumatische en 
elektrochemische principes. Elektromagnetische sensoren ondervinden wel invloed, dit zijn de 
sensoren die elektrische geleidbaarheid meten.  

Autonome voertuigen kunnen niet functioneren zonder sensoren. Om de juiste werking van 
autonome voertuigen te kunnen garanderen, zal de data van verschillende sensoren op het voertuig 
gecombineerd moeten worden. Fabrikanten van autonome voertuigen zullen dus voldoende 
sensoren op hun voertuig moeten plaatsen, waarbij er extra aandacht besteedt moet worden aan 
welke sensoren beïnvloed kunnen worden door een EMV. Inclinometers, een kompas, magnetische 
encoders en inductieve encoders ondervinden verstoring door het EMV tijdens een meting. Er zijn 
echter voldoende alternatieven waarmee dezelfde data verkregen kan worden.  

Binnen de landbouw worden drones gebruikt om onder andere opnames te maken van de gewassen, 
om bijvoorbeeld met behulp van deze opnames stikstoftekorten in het gewas vast te kunnen stellen. 
Ook de bodem wordt met behulp van drones in kaart gebracht. Onder hoogspanningslijnen vliegen 
met een drone belemmert de bestuurbaarheid van de drone niet. Uiteraard is er wel de fysieke 
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beperking van de mast en daarnaast is de regelgeving een grote beperking. Wanneer over de kabels 
heen gevlogen wordt, zal de plaatsspecifieke data gecorrigeerd moeten worden voor de fysieke 
aanwezigheid van masten en kabels. In het geval dat er onder de kabels door gevlogen wordt, zou 
dat kunnen lijden tot minder nauwkeurige meetresultaten of dat er vaker gevlogen moet worden.  

Naast de opkomst van drones, worden Globale Navigatie Satelliet Systemen (GNSS) al veelvuldig 
gebruikt door agrarisch ondernemers. Ze gebruiken deze GNSS om hun locatie op het land te 
bepalen, zodat het land nauwkeuriger bewerkt kan worden en om te bepalen via welke rijpaden ze 
hun land het efficiëntst kunnen bewerken. Onder deze GNSS-apparatuur vallen bijvoorbeeld het 
Amerikaanse Global Positioning System (GPS) en het Russische GLObal NAvigation Satellite System 
(GLONASS). Het komt voor dat agrariërs door een gebrek aan kennis niet gebruik maken van zowel 
de GPS als de GLONASS satellieten. Hierdoor worden minder satellieten gebrui kt dan dat er 
beschikbaar zijn, waardoor het voor kan komen dat het signaal wegvalt door de fysieke aanwezigheid 
van een hoogspanningsmast.  

Verschillen in de productiviteit bij melkvee zijn sterk afhankelijk van de werkelijke blootstelling van 
het melkvee aan het EMV. Bij onderzoeken van melkvee onder normale omstandigheden zijn geen 
significante verschillen in de melkproductie, melksamenstelling en reproductieparameters gevonden. 
Ook bij varkens en schapen zijn geen significante verschillen in productie gevonden. Bij lammeren is 
wel invloed op de functie van het immuunsysteem ondervonden door een EMV, hierbij geldt dat de 
leeftijd van het dier en de veldsterkte belangrijke parameters zijn. Onderzoek naar kippenembryo’s 

heeft aangetoond dat het EMV afwijkingen kan veroorzaken in de ontwikkeling van kippenembryo’s. 
Kippenembryo’s zullen echter niet direct onder een hoogspanningsmast aanwezig zijn. Bij enkele 
gewassen (granen en mais) kan een EMV met een lage veldsterkte werken als een bio-stimulator 
welke de groei van het gewas kan bevorderen. Uit de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd naar 
schadelijke gevolgen van laagfrequente elektromagnetische velden, blijkt dat er geen bewijs is voor 
een causaal verband tussen blootstelling aan laagfrequente magnetische velden en 
gezondheidsklachten. Voor de meeste beperkingen die veroorzaakt worden door de 
hoogspanningslijnen hanteert TenneT een compensatieregeling. Op basis van de gebruikte gegevens, 
is de vergoeding voor vermogensverlies van landbouwgrond onvoldoende, maar wordt het 
inkomensverlies voor verlies in gewasteelt voldoende vergoed. Het daadwerkelijke vermogens- en 
inkomensverlies hangen echter sterk af van de waarde van de landbouwgrond en het gewas op dat 
moment. Hoogspanningslijnen hebben weinig tot geen effect op de verkoopwaarde van huizen en 
agrarische grond.  

In tabel 1 staat een kort overzicht van de risico’s op de agrarische bedrijfsvoering door de 

hoogspanningslijnen. De classificatie komt uit de risicomatrix. Een score van 1 geldt voor een kleiner 
effect dat minder frequent (maandelijks, jaarlijks) voorkomt en een score van 3 daarentegen geldt 
voor een groot effect dat  vaker (wekelijks, dagelijks) voorkomt. Daarnaast is de sterkte van het 
bewijs aangegeven: sterk (++), voldoende (+) of zwak (+-).  
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Tabel 1: Overzicht van de invloed van de hoogspanningslijnen op de focusonderwerpen 

Focusonderwerp Beïnvloed door een 
hoogspanningslijn? 

Classificatie Sterkte bewijs 

Bodemsensoren Ja, verstoring 
elektromagnetische 
sensoren. Invloed 
vochtsensoren onbekend 

2  + + 

Autonome voertuigen Ja, bepaalde sensoren 
krijgen verstoringen. 
Daarnaast minder 
efficiënte padplanning 

1  + 

Drones Ja, vliegverbod bij 
hoogspanningslijn

3  + + 

GNSS-apparatuur Ja, afzwakking 
signaalsterkte 

2  + 

Productiviteit gewas Ja, mais, tarwe, katoen, 
suikerriet en groene 
mosterd hogere 
gewasopbrengst. Rijst, 
sojabonen en kafferkoren 
geen effect. Daarnaast 
kans op drupschade en 
gelden er 
hoogtebeperkingen 

2  + - / + + 

Productiviteit dieren Ja, bij lammeren en kippen 
embryo’s. Niet bij koeien, 
varkens en schapen 

2/3  + -/ + 

Gezondheid werknemers Nee   + - 

Waardedaling onroerend 
goed 

Ja, waardedaling bij huizen 
en agrarische grond 
aangetoond in VS en 
Canada 

1/2  + - 
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Begrippenlijst 
 

Beslissingsondersteunende systemen:  

Computersystemen die ondersteuning bieden voor het nemen van complexe 
beslissingen door het combineren van de beschikbare data.  

CAN-bus: CAN is de afkorting van Controller Area Network. Een systeem om data over te 
dragen tussen verschillende onderdelen en speciaal ontworpen om data goed over te 
kunnen dragen ondanks elektromagnetische storingen. 

Chlorofylgehalte:  

Chlorofyl is het bladgroen in de plant. Dit zorgt voor de groene kleur van het blad en 
 zorgt dat de plant licht kan omzetten naar energie. Het chlorofylgehalte geeft aan 
 hoeveel bladgroen de plant bevat en is dus een van de parameters die aangeeft hoe 
 goed de plant kan groeien.  

Diëlektrisch:  Materiaal dat in staat is om te polariseren (positieve en negatieve lading te scheiden) 
  door de aanleg van een elektrisch veld. Hierdoor vermindert het elektrisch veld 
  binnen in het materiaal. Een diëlektrische sensor kan het bodemvochtgehalte meten.  

EMV:  Afkorting voor Elektromagnetisch veld. Volgens het RIVM (2016). ”Spreken we over 

'elektromagnetische velden' als de elektrische en magnetische velden aan elkaar 
gekoppeld zijn. Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading of door 
veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door een 
bewegende lading of door veranderende elektrische velden, zoals nabij een draad 
waar wisselstroom doorheen loopt.” 

GNSS:  Afkorting voor Globale Navigatie Satelliet Systemen. Dit zijn plaatsbepalingssystemen 
die gebruik maken van satellieten. Hieronder valt bijvoorbeeld het Amerikaanse 
Global Positioning System (GPS).  

Inclinometer: Sensor voor het meten van de hoekverdraaiing. Aangegeven wordt hoeveel graden 
zijwaarts het object uit het evenwicht staat.  

Kationenomwisselingscapaciteit:  

Kationen zijn positief geladen ionen. De kationenomwisselingscapaciteit (CEC) geeft 
aan hoeveel van deze kationen in de bodem uitgewisseld kunnen worden met de 
bodemwateroplossing. In het algemeen geven hogere CEC-waarden aan dat de grond 
vruchtbaarder is. Negatief geladen oppervlaktes van kleideeltjes of organische 
stofmoleculen in de bodem trekken de positieve ionen aan, waardoor grond met 
meer organische stof een hogere CEC-waarde heeft.  

Klic-melding:  Melding die wettelijk gedaan moet worden als de grond geroerd wordt zoals bij 
graafwerkzaamheden, heien of grondboringen, maar ook als er in de hoogte gewerkt 
moet worden onder hoogspanningskabels. Dit ter voorkoming van schade aan kabels 
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en leidingen, aangezien van te voren gekeken wordt of deze de werkzaamheden 
kunnen verhinderen.  

Kopakker:  Smalle strook loodrecht op de rijrichting van de trekker zowel aan het begin en einde 
van het land waar gedraaid kan worden om te beginnen aan het volgende rijpad.  

Machine vision:Techniek om afbeeldingen automatisch te laten verwerken en analyseren door een 
computer, zodat bijvoorbeeld een autonoom voertuig op basis van deze afbeeldingen 
zijn weg kan vinden in een plantenrij.  

µT:  Micro Tesla. Tesla is de eenheid voor magnetische veldsterkte. Micro Tesla is hiervan 
één miljoenste deel.  

Padplanningsalgoritme:  

Reeks van regels die gevolgd moeten worden om vast te stellen volgens welk  
 pad gereden moet worden om het land zo efficiënt mogelijk te bewerken.  

Pers. comm.:  Afkorting van persoonlijke communicatie. Gebruikt voor de bronvermelding van 
informatie verkregen uit interviews, e-mails en telefonisch contact.  

Potentiaalverschil:  

Elektrisch spanningsverschil tussen twee punten gegeven als voltage. 

Precisielandbouw:  

Plaatsspecifiek toepassen van landbouw technieken. Allereerst vaststellen van  
 verschillen binnen een perceel in gewas en bodem, vervolgens een besluit opstellen 
 voor de toepassing en dit dan (geautomatiseerd) uitvoeren.  

Odometrie:  Odometrie is een methode om de positie van een beweegbaar object te bepalen. 
Hiervoor moet de startpositie van het object bekend zijn. Vervolgens wordt de 
verplaatsing per tijdsinterval bepaald of berekend en kan de nieuwe positie berekend 
worden ten opzichte van de startpositie.  

Oscillatie:  Natuurkundig benaming voor een trilling, een slingerende beweging, van een massa 
of energie (zo is een lichtgolf ook een trilling) rondom een vast punt.  

ZRO-strook:  ZRO is de afkorting van Zakelijk Recht Overeenkomst. De ZRO-strook is een strook 
waarvoor een overeenkomst is afgesloten met de netbeheerder, dat deze strook 
door de netbeheerder gebruikt mag worden voor aanleg van en werkzaamheden aan 
een hoogspanningslijn.  
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1 Introductie en achtergrondinformatie 
Het duurzaam opwekken van energie wordt steeds belangrijker. De opwekking met fossiele 
brandstoffen is eindig en kent neveneffecten als een verslechterende luchtkwaliteit en een toename 
in de opwarming van de aarde. Nederland loopt achter op het gebied van duurzame opwekking van 
energie en daarom is besloten om windmolenparken in zee te plaatsen (Eurostat, 2015). De 
elektriciteit van deze windmolenparken moet getransporteerd worden naar steden en 
industriegebieden. Een van deze windmolenparken komt in de Noordzee ten westen van 
Middelburg, Zeeland (Zeeuws Offshore Wind Project, 2016), zonder dat er voldoende capaciteit is om 
dit windmolenpark aan te gaan sluiten op het huidige elektriciteitsnetwerk in Zeeland (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland, 2016).  

Uitvoerder TenneT is wettelijk verplicht bedrijven aan te sluiten, als er vraag naar stroom is of stroom 
aangeleverd kan worden. De Rijksoverheid heeft daarom het plan om naast de bestaande 
hoogspanningsmasten extra masten te plaatsen, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is. Door 
nieuwe 380 kV lijnen te plaatsen wordt het ook weer mogelijk om onderhoud te plegen aan de 
bestaande hoogspanningskabels en masten. Momenteel is het volgens TenneT niet mogelijk om de 
hoogspanningslijnen te onderhouden zonder beperkingen te veroorzaken in de levering van energie 
(TenneT en Rijksoverheid, 2016). Daarnaast speelt mee dat de lijn in Zeeland een eindverbinding is 
en geen deel uit maakt van een ring in het Nederlandse koppelnetwerk van hoogspanningslijnen. 
Hiervoor moeten er minimaal drie of vier circuits van 380 kV beschikbaar zijn, zodat uitval van 
maximaal twee circuits goed opgevangen kan worden. De huidige 380 kV lijn bestaat uit slechts twee 
circuits, waardoor er minimaal één tot twee circuits bij geplaatst moeten worden in Zeeland.  

Het plaatsen van nieuwe hoogspanningslijnen levert veel discussie op en zo is de wetenschapswinkel 
van Wageningen Universiteit gevraagd wat de invloed van hoogspanningslijnen is op de agrarische 
bedrijfsvoering. Binnen het onderzoek van de wetenschapswinkel worden diverse factoren 
meegenomen, denk hierbij aan natuur, milieu en de invloed op de agrarische sector. Dit 
literatuurrapport focust zich op de laatste factor, door te inventariseren welke invloeden de 
hoogspanningslijnen hebben op de agrarische bedrijfsvoering. 

Het doel van dit project is om een academisch advies op te stellen op basis van een onafhankelijke 
wetenschappelijke analyse over de mogelijke invloeden van hoogspanningslijnen op de agrarische 
bedrijfsvoering. Op basis van de conclusies uit dit literatuurrapport is een advies geschreven. Dit 
advies bevat aanbevelingen op de conclusies uit dit onderzoek daarnaast zal in het advies 
aanbevelingen bevatten over processen met burgers, TenneT en de overheid.  

De hoofdvraag voor dit literatuur onderzoek is: “Welke invloed hebben hoogspanningslijnen op de 
huidige en toekomstige agrarische bedrijfsvoering?”. Met als deelvragen: 

- Wat zijn de fysieke invloeden door de plaatsing van de hoogspanningslijnen? 
- Wat zijn invloeden van het elektromagnetisch veld van de hoogspanningslijnen? 

Onder fysieke invloeden vallen de mogelijke problemen die kunnen ontstaan binnen de agrarische 
bedrijfsvoering doordat de mast op het land aanwezig is en ruimte inneemt. Daarnaast veroorzaken 
de hoogspanningslijnen zodra er stroom doorheen loopt een elektromagnetisch veld (EMV). Ook dit 
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veld kan invloed hebben op de agrarische bedrijfsvoering. Het EMV kan invloed hebben op de 
gebruikte apparatuur, op de productiviteit van dier en gewas en de gezondheid van mensen. 

Op basis van achtergrondinformatie is een selectie gemaakt van relevante onderwerpen. Deze zijn 
verkregen door interviews met agrarisch ondernemers, experts en andere betrokkenen over wat zij 
als relevant zien. Een drietal agrarisch ondernemers uit Zeeland blijkt vooral de onzekerheid richting 
de toekomst als een probleem te zien. Het is op dit moment niet bekend wat effecten op de 
agrarische bedrijfsvoering in de toekomst zullen zijn. Nieuwe technieken komen op de markt en 
zullen steeds vaker gebruikt worden. Daarom is binnen dit rapport ook gekeken naar de invloed op 
bodemsensoren, drones en autonome voertuigen. Nog niet elke agrarisch ondernemer gebruikt deze 
apparatuur, maar het wordt steeds vaker gebruikt binnen de agrarische bedrijfsvoering.  

In het volgende hoofdstuk zal een toelichting gegeven worden op EMV van de hoogspanningslijnen 
en de veroorzaakte hoogtebeperking. In het derde hoofdstuk worden de effecten op gebruikte 
technieken behandeld. Daarna is te lezen wat de invloed is op de productiviteit van plant en dier en 
de gezondheid van de agrarisch ondernemer en de werknemers. Tenslotte is in hoofdstuk 6 te lezen 
wat de invloed is op de verkoopwaarde van onroerend goed.  
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2 Methoden 
Zoals toegelicht in de introductie wordt er een advies geschreven. De basis voor het advies is dit 
literatuurrapport. Het advies bevat de beweegredenen van stakeholders omtrent 
hoogspanningslijnen, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het literatuurrapport en 
daarnaast een gedeelte over het communicatieproces tussen burger en overheid of grote bedrijven.  

Uit interviews met stakeholders zoals een akkerbouwer, fruitteler, melkveehouder en de actiegroep 
maar ook literatuuronderzoek volgen beweegredenen rondom de discussie omtrent 
hoogspanningslijnen. Hieruit moet blijken waar betrokken stakeholders mogelijke invloeden zien van 
de hoogspanningslijnen. Beweegredenen die relatief gezien vaak aangedragen worden als invloed of 
grote invloed hebben, zullen als focusonderwerp voor het literatuurrapport worden vastgesteld. 
Gezien de beperkte beschikbare tijd voor dit onderzoek en de beschikbare kennis is een selectie 
gemaakt op basis van de verkregen achtergrondinformatie. Daarnaast is de beschikbare tijd voor dit 
onderzoek te beperkend om metingen te verrichten en veldonderzoek uit te voeren. Om deze reden 
is het nodig dat voldoende literatuur beschikbaar is voor de gekozen onderwerpen.  

Bronnen die onder meer geraadpleegd worden, om meer informatie te vinden over de 
focusonderwerpen, tijdens het literatuuronderzoek zijn: Scopus, Cab Abstracts, Google Scholar en de 
bibliotheek van Wageningen Universiteit. De gevonden resultaten worden beoordeeld op basis van 
kwaliteit. De beoordeling van de kwaliteit van de literatuur wordt gedaan op basis van 
betrouwbaarheid en hoeveelheid. Als richtlijn voor deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van een 
aangepaste versie van de EBRO-methode (Hulshof et al., 2014). De EBRO-methode kent verschillende 
betrouwbaarheidsklassen zoals te zien is in tabel 2. 

Tabel 2: Betrouwbaarheidsclassificatie voor literatuur 

Betrouwbaarheidsklasse Type literatuur 
A Review of meta-analyse van wetenschappelijke artikelen met 

peer review 
B Wetenschappelijk artikel met peer review 
C Wetenschappelijk artikel zonder peer review
D Mening van wetenschappelijke deskundigen 
E Mening van overige deskundigen 

Voor ieder onderwerp zullen enkele artikelen gezocht worden, het streven is naar tenminste twee 
artikelen uit de betrouwbaarheidsklasse A. Mochten deze niet beschikbaar zijn of relevante literatuur 
in lagere klassen is beschikbaar, dan zullen er tenminste drie artikelen met betrouwbaarheidsklasse B 
nodig zijn of vijf van klasse C. Als er onvoldoende literatuur beschikbaar is zullen meerdere experts 
op het onderwerp geraadpleegd worden. Zowel om meer informatie te verzamelen als om informatie 
te valideren zullen minimaal twee experts geraadpleegd worden, als er verde r geen informatie 
beschikbaar is.  

Aan de hand van de conclusies van het literatuur onderzoek zal een risicoanalyse uitgevoerd worden. 
Hierin zal voor de focusonderwerpen worden aangegeven of ze effect hebben op de agrarische 
bedrijfsvoering, of het bewijs hiervoor sterk (++), voldoende (+) of zwak (+-) is, in welk gebied 
rondom de hoogspanningsmast de beïnvloeding een rol speelt en wat de risicoscore is volgens de 
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risicomatrix. In deze risicomatrix, zie Tabel 3, wordt een score gegeven op basis van hoe groot het 
effect is en de kans dat het effect zal optreden.  

Tabel 3: Risicomatrix 

 
Zeer hoog 2 3 3 3 

 
Hoog 2 2 3 3 

Effect Gemiddeld 1 2 2 3 

 
Laag 1 1 2 2 

 
Zeer laag 1 1 1 2 

  
Jaarlijks Maandelijks Wekelijks Dagelijks 

   
Kans 

   
Vervolgens zullen aanbevelingen gedaan worden naar aanleiding van de conclusies en risicoanalyse 
uit dit literatuuronderzoek. Vervolgens zal de stap naar proces methodiek voor interactieve 
beleidsvoering gemaakt worden. Hiervoor zal binnen de literatuur gezocht worden naar modellen 
voor communicatie tussen burger en overheid. Daarnaast zal een stakeholderanalyse uitgevoerd 
worden om in kaart te brengen welke partijen een rol in het proces spelen. Aangezien het onmogelijk 
is om exact te voorspellen hoe partijen met elkaar omgaan of juist moeten communiceren, zullen in 
de aanbevelingen voor de proces techniek richtlijnen gegeven worden voor de communicatie binnen 
het proces.  
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3 Hoogspanningslijnen  
Een hoogspanningslijn veroorzaakt in de basis twee verschijnselen die invloed uitoefenen op de 
agrarische bedrijfsvoering. Fysieke beperkingen en een elektromagnetisch veld (EMV). Onder fysieke 
beperkingen vallen de problemen die kunnen ontstaan doordat de  mast een deel van de grond in 
beslag neemt. Dit resulteert in extra handelingen, zoals het om de mast heen werken tijdens het 
zaaien of ploegen. Daarnaast veroorzaken de hoogspanningslijnen, zodra er stroom doorheen loopt, 
een EMV. Dit veld kan invloed hebben op diverse apparaten en sensoren. Maar ook planten, dieren 
en mensen kunnen invloed ondervinden. In Figuur 1 is een schets te zien van de vorm van het 
magneetveld van een eenzijdige windtrackmastlijn. Dit betekent dat er kabels aan de binnenzijde van 
de masten hangen. Uitgaande van onderstaande figuur is er aangenomen dat op 50 meter afstand 
vanuit het hart van de lijn het magneetveld klein (≈ 0) is. Windtrackmasten worden aangelegd in 
koppels van twee masten zie figuur 2. Onder het hart van de lijn wordt het middelpunt tussen de 
twee masten bedoeld. Er ontstaat daardoor een gebied van 100 meter waarin de hoogspanningslijn 
een EMV veroorzaakt. Dit is relevant voor de verschillende technieken die in de volgende 
hoofdstukken beschreven worden.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Magneetveld van eenzijdige 380 kV windtrackmasten aangepast naar Zuid West 380 kv 
west (2016) 
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Wanneer TenneT besluit dat zij een hoogspanningslijn willen plaatsen op een landbouwperceel, of 
een deel van het landbouwperceel ligt vlak bij de hoogspanningslijnen dan neemt TenneT contact op 
met de desbetreffende grondeigenaar. Hierbij wordt onderhandeld over een Zakelijke Recht 
Overeenkomst strook (ZRO-strook) rond de hoogspanningsmast (TenneT, 2015b). De grondeigenaar 
en TenneT spreken in een ZRO af dat TenneT een bepaalde strook mag gebruiken voor de aanleg en 
onderhoud van de hoogspanningsverbinding (TenneT, 2015a). Het kan voorkomen dat een mast 
geplaatst wordt in het perceel van de buurman, TenneT neemt dan ook contact op met de eigenaar 
indien een deel van de ZRO-strook over het perceel van de eigenaar loopt.  

Voor de wintrackmasten bedraagt de breedte van de ZRO-strook maximaal 60 meter zoals 
weergegeven in figuur 2 (Druijff, 2016). Voor de minimale hoogte vanaf het laagste punt van de 
hoogspanningskabels tot aan de grond wordt 10,5 meter aangenomen (P. Boorsma, TenneT, pers. 
comm., 20 mei 2016). Gezien de hoogte levert dit geen grote beperkingen op voor 
landbouwwerktuigen. Wel moet er een klic-melding bij TenneT worden gedaan indien er met 
landbouwwerktuigen hoger dan vier meter onder de mast gewerkt wordt. Een klic-melding is een 
wettelijke verplichte melding waarin je laat weten dat je werkzaamheden uit wil voeren, meestal 
gaat het om graafwerkzaamheden (P. Boorsma, TenneT, pers. comm., 20 mei 2016). Binnen de ZRO-
strook geldt dat struikgewas en bomen maximaal twee meter hoog mogen zijn vanwege het gevaar 
op overslag van stroom (P. Boorsma, TenneT, pers. comm., 20 mei 2016). Er zal dus vaker gesnoeid of 
gekapt moeten worden om te voorkomen dat de maximaal toegestane hoogte wordt overschreden. 
Bij fruitteelt worden de bomen jaarlijks gesnoeid, dus heeft TenneT de zekerheid dat de hoogte van 
de bomen goed bijgehouden wordt. Hierdoor kan een fruitteler in overleg met TenneT uitzondering 
krijgen op de hoogteregeling van maximaal twee meter. Ook het telen van gewassen als snijmais, 
vlashennep en olifantsgras blijft gewoon mogelijk (P. Boorsma, TenneT, pers. comm., 20 mei 2016). 

 

Figuur 2: Schets van de aanleg van de wintrackmasten op het traject Borssele - Rilland ( 
(Druijff, 2016b). 
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4 Effecten op gebruikte technieken 
Naast de effecten van hoogtebeperking door de hoogspanningslijnen, kunnen de lijnen ook effect 
hebben op de techniek. Tegenwoordig wordt steeds meer techniek gebruikt, want een ondernemer 
wil een optimale toevoeging van elke relevant middel. Hetzij water, kunstmest, spuitmiddel, 
brandstof of arbeid. Daarnaast wil hij weten waar en wanneer hij deze middelen moet gebruiken om 
efficiënt een hoge gewasopbrengst te realiseren. Hierbij komen de begrippen precisielandbouw en 
beslissingsondersteunende systemen al snel om de hoek kijken. Beide begrippen zijn nauw 
verbonden en krijgen binnen de agrarische sector een steeds grotere rol. Deze systemen maken 
gebruik van een of meerdere sensoren. Deze sensoren meten allerlei parameters. Sensordata kunnen 
in de precisielandbouw gebruikt worden om bijvoorbeeld een overzicht te generen van de 
omstandigheden in het perceel zoals waar een tekort aan stikstof is. Met deze data kan de 
ondernemer vervolgens de keuze maken om delen van het perceel extra te bemesten om zo het 
tekort te corrigeren. Dankzij deze systemen kan de agrariër zijn gewassen efficiënter telen, waardoor 
hij een hoger rendement kan behalen en duurzamer teeltplan kan handhaven. Met behulp van 
opnames van drones kunnen stikstof tekorten in het gewas vastgesteld worden (Zhang en Kovacs, 
2012) .  

Er worden een aantal technieken besproken: 

- Bodemsensoren 
- Autonome voertuigen 
- Drones 
- GNSS-apparatuur 

De keuze voor deze onderwerpen is toegelicht in 
het adviesrapport dat bij dit literatuurrapport 
hoort. Iedere techniek kan afzonderlijk 
invloeden ondervinden van hoogspanningslijnen. 
De technieken worden echter ook samen 
gebruikt om keuzes te maken als ondernemer. 
Naast groei- en opbrengstparameters die 
gemeten kunnen worden met bodemsensoren, 
autonome voertuigen en drones, is ook de 
vertaling van data naar een teeltplan van belang. 
Uit de bodemsensoren kan bijvoorbeeld een 
taakkaart gegenereerd worden voor een 
bespuiting, een kunstmestgift of het 
plaatsspecifiek poten van aardappels, zie figuur 
3. Een dergelijke kaart geeft weer waar welke 
hoeveelheid gespoten, gestrooid of gepoot dient 
te worden. Bij het verzamelen van data over de bodem met bijvoorbeeld een drone kan het 
voorkomen dat de lijnen in het beeld van de drone liggen. Dit resulteert in parameters van de lijn in 
plaats van de grond onder de lijn. Binnen de verwerkingssoftware moet er gecorrigeerd worden voor 
deze foutieve data. De lijnen hebben een vaste positie, de drone meet daarnaast ook zijn positie. 
Gegeven deze twee posities moet met de juiste software gecorrigeerd kunnen worden voor de lijn, 

Figuur 3: De figuur laat een taakkaart zien voor de  
pootmachine waar welke hoeveelheid aardappels 
gepoot dient te worden (Grimme UK, 2015). 
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waardoor er een complete taakkaart ontstaat. De exacte data van de grond onder de lijn mist, op die 
locaties is geen sprake meer van een optimale taakkaart tenzij er met de drone onder de masten 
door gevlogen wordt.  

Binnen de precisielandbouw is het doel om deze systemen goed samen te laten werken. Om dat te 
bereiken zijn drie componenten vereist. Allereest is er plaats specifieke informatie nodig met de 
huidige staat van de bodemvruchtbaarheid en andere relevante parameters. Ten tweede moeten de 
data bruikbaar zijn voor een beslissing ondersteunend computermodel omdat er keuzes gemaakt 
moeten worden tussen parameters zoals vruchtbaarheid en gewasopbrengst. Als laatste heeft de 
ondernemer een fysiek werktuig nodig om de keuzes toe te passen die he t computermodel 
gegenereerd heeft (Thomasson, 2015). Ter illustratie, er kan bijvoorbeeld met een drone een 
inventarisatie van het bladoppervlak en bladkleur gedaan worden. Deze data wordt vervolgens 
verwerkt in een model. Dit model bepaalt waar er extra kunstmest gestrooid moet worden. Die data 
wordt ingelezen in de GPS aangestuurde kunstmeststrooier en deze strooit extra kunstmest op de 
plekken waar dat nodig is. Deze stappen kunnen ook in één werkgang uitgevoerd worden zoals te 
zien is in Figuur 4. Zoals Thomasson (2015) zelf verwoord: “Wees niet verrast dat over 10 jaar, 

wanneer je over een landweg rijdt, je een hele kleine helikopter ziet vliegen over het veld. Deze stopt, 
daalt in het gewas, gebruikt gerobotiseerde grijpers om de bladeren te bewerken, camera’s en 

machine vision om te kijken naar insecten. Vervolgens stijgt hij weer op en vervolgt zijn weg om een 
nieuwe plek te verkennen. Dit alles zonder een mens in de buurt.” Een toekomstbeeld zoals hier 
geschetst wordt bevat allerlei onderdelen die invloed kunnen ondervinden. Zo zijn sensoren nodig 
om insecten te vinden en de omstandigheden in gewas en grond te meten zoals een inventarisatie 
van het bladoppervlak en de bladkleur. De kleine onbemande helikopter kan vergeleken worden met 
een drone. Beide system behoren tot de groep UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) wat letterlijk 
betekent onbemand luchtvaartuig. Ook de locatie van de machine moet bepaald worden, dit kan met 
behulp van GNSS-apparatuur. Een systeem zit vol met technieken die momenteel al los of in 
combinatie toegepast worden. De invloed op genoemde technieken zal daarom binnen dit onderzoek 
nader toegelicht worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4: Een concept model van een variabele kunstmestgift dat sensoren 
gebruikt om vast te stellen hoeveel kunstmest er gegeven moet worden in één 
werkgang (Thomasson, 2015). 
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4.1 Effecten op bodemsensoren 
Zoals in de vorige paragraaf toegelicht is, wordt er gebruik gemaakt van bodemsensoren in de 
agrarische sector. De bodemparameters, gemeten met deze bodemsensoren, kunnen na verdere 
analyses gebruikt worden om machines aan te sturen voor precisielandbouw of om de boer te 
ondersteunen bij het maken van zijn beslissingen. Veel van deze sensoren zijn op dit moment erg 
prijzig en worden daarom in de praktijk nog maar weinig toegepast. De sensortechnieken worden 
echter constant verbeterd en worden steeds toegankelijker. Daardoor zal het gebruik van deze 
technieken in de toekomst toenemen. 

Bij metingen naar de kwaliteit van de bodem zijn de draagkracht, de verkruimelbaarheid en de 
structuurstabiliteit van de grond als belangrijkste aspecten te onderscheiden (Bakker en Locher, 
1990). Bulkdichtheid, vochtgehalte, textuur, organische stof gehalte, bodemleven, pH-waarde en in 
löss- en kleigronden, ook de kationenomwisselingscapaciteit zijn de belangrijke bodemkenmerken 
hiervoor. Om deze verschillende bodemparameters te kunnen meten zijn verschillende 
meetmethodieken nodig. De verschillende meetmethodieken zijn onder te verdelen in vijf 
categorieën: mechanisch, elektromagnetisch, optisch en radiometrisch, gammastraling en overig 
(Hanegraaf et al., 2012) (zie ook Figuur 5). 

 

Uit gesprekken met experts is gebleken dat er geen invloed door hoogspanningslijnen is op het 
gebruik van meetmethodieken welke gebaseerd zijn op: mechanische, optische en radiometrische, 
gammastraling, akoestische, pneumatische en elektrochemische principes. Een voorbeeld van een 

Figuur 5: Mind map meetmethodieken in de bodem (Hanegraaf et al., 2012)
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sensor is de penetrometer. Dit is een mechanische sensor waarmee de verdichting van de grond 
gemeten kan worden. Doordat het mechanisch werkt heeft een EMV geen invloed op de 
werkzaamheid van de sensor. De tak van elektromagnetische sensoren ondervinden wel invloed. Dit 
zijn sensoren die elektrische geleidbaarheid van de grond meten. Wanneer er stroom door een 
hoogspanningskabel getransporteerd wordt, veroorzaakt deze een EMV. Dit veld kan invloed hebben 
op de gemeten data van elektromagnetische sensoren.  

4.1.1 Bodemgeleidbaarheidssensoren 
Voorbeelden van sensoren die in de agrarische sector gebruikt worden en de bodemgeleidbaarheid 
meten zijn de EM38 van de fabrikant Geonics en de DUALEM-1S van de fabrikant DUALEM. Deze 
sensoren geven, door het meten van de elektrische geleidbaarheid van de bodem, informatie over 
het vochtgehalte, textuur, mineralen en de eventuele aanwezigheid van een verstorende laag in de 
bodem. Deze sensordata kan in de precisielandbouw gebruikt worden om een taakkaart te maken, 
een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 6. Hierin staat welke bewerkingen waar op het land 
uitgevoerd moeten worden.  

De EM38 en de DUALEM meten de elektrische geleidbaarheid van de bodem door met een zendspoel 
een elektromagnetisch signaal uit te zenden. Dit signaal wordt vervolgens door een ontvangstspoel 
ontvangen. Des te hoger de elektrische geleidbaarheid van de bodem, des te sterker het ontvangen 
signaal (Abdu et al., 2007). Een voorbeeld van het werkingsprincipe is te zien in figuur 7.  In de 
handleiding van de EM38 (Geonics, 2005) wordt beschreven dat de EM38 storing kan ondervinden 
door 50/60 Hz hoogspanningslijnen en door grote metalen objecten. De storing die ontstaat door 
50/60 Hz hoogspanningslijnen wordt veroorzaak door het EMV. De verstoring door dit EMV 
resulteert vervolgens in een oscillatie in de meetwaardes. Verstoring door grote metalen objecten 
kan zorgen voor een foutieve meetwaarde. Zo heeft onderzoek met een EM34 aangetoond dat een 
twee meter hoog gaashekwerk de meetresultaten van een EM34 tot op wel twintig meter afstand 
van het hek kan beïnvloeden (Duran, 1984). Een EM34 is een meetinstrument dat volgens hetzelfde 

Figuur 6: Grondsoort bepaald met behulp van elektrische geleidbaarheid. In de linker figuur is te zien dat het 
kleigehalte aan de linkerkant van het perceel beduidend hoger is dan rechts. Omdat de grond met een hoger 
klei gehalte zwaarder is, worden daar minder aardappels gepoot. De rechterfiguur laat een taakkaart zien 
voor de pootmachine waar welke hoeveelheid aardappels gepoot dient te worden (Grimme UK, 2015). 
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principe werkt als een EM38. Het verschil tussen deze sensoren is de afstand tussen de zend - en 
ontvangstspoel. Bij een EM34 kan er gemeten worden met maximale afstand van 40 meter, wat 
aanzienlijk groter is dan bij een EM38 waarbij er met maximaal één meter afstand tussen de zend- en 
ontvangstspoel gemeten wordt. Mike Catalano van Geonics (pers. comm., 11 mei 2016) heeft 
aangegeven dat de grootte van de invloed van verstoringen veroorzaakt door stroomkabels direct 
gelinkt is aan de afstand tussen de ontvangst- en de zendspoel. De invloed op een EM38 zal echter 
kleiner zijn dan bij een EM34 aangezien deze meet met een kleinere afstand tussen de meet- en 
ontvangstspoel. Dit betekent dat een grotere afstand tussen de zendspoel en ontvangstspoel leidt tot 
meer verstoringen in de aanwezigheid van hoogspanningsmasten.  

Wanneer de afstand tussen het meetinstrument en het metalen object/ elektriciteitsleidingen 
bekend is, kan er voor deze verstoring gecorrigeerd worden. Hierbij is het wel van belang dat er een 
constante achtergrond meetwaarde is (Duran, 1984). Een constante achtergrond meetwaarde is in 
de buurt van hoogspanningsleidingen niet te verwachten, aangezien de hoogte van de kabels varieert 
en het EMV exponentieel afneemt naarmate de afstand groter wordt. Ook is het vermogen dat door 
de hoogspanningsleidingen getransporteerd wordt niet constant. Door deze factoren is het niet te 
verwachten dat binnen 50 m naast de hoogspanningslijn een constante achtergrondwaarde is. 

4.1.2 Bodemvochtsensoren 
Naast de EM-38 worden ook sensoren die volgens het diëlektrische principe werken gebruikt (zie 
Figuur 5). Kort gezegd komt het er op neer dat een diëlektrische sensor het bodemvochtgehalte kan 
meten. Op de huidige markt zijn verschillende bodemvochtsensoren die het bodemvochtgehalte 
bepalen aan de hand van de geleidbaarheid van de bodem. Aangezien deze volgens hetzelfde 
meetprincipe werken als een EM38 zouden deze sensoren eenzelfde verstoring in de buurt van 
hoogspanningslijnen kunnen ondervinden. Producenten van bodemvochtsensoren Dacom (A. 

Figuur 7: Werkingsprincipe EM38/34, bodemsensor uitgevoerd met een zend- en een ontvangstspoel. 
Waardoor verschillen in bodemsamenstelling gemeten kunnen worden. Hier bestaat de toplaag uit een lager 
klei gehalte ten opzichte van de onderlaag. Afgeleid naar Sudduth et al. (2001). 
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Knapper, pers. comm., 13 mei 2016)  en Sentek (C. Pickering, pers. comm., 20 mei 2016) hebben 
beide aangegeven dat ze geen ervaring hebben met verstoringen in de buurt van 
hoogspanningslijnen, maar sluiten het wegens een gebrek aan kennis niet uit. Aangezien deze 
bodemvochtsensoren in de bodem geplaatst worden, ondergrondse metingen verrichten en met een 
kleinere afstand tussen de zend- en ontvangstspoel werken dan bij een EM38, is de verwachting dat 
een eventuele verstoring ook kleiner zal zijn dan bij een EM38. 

4.1.3 Conclusie bodemsensoren 
Mike Catalano van Geonics (pers. comm., 11 mei 2016) geeft aan dat in de meeste gevallen de EM38 
alleen verstoord wordt wanneer er direct onder de elektriciteitsleidingen gemeten wordt. Wanneer 
met een EM38 een perceel gemeten wordt waarover hoogspanningslijnen geplaatst zijn, wordt direct 
onder deze lijnen verstoorde meetresultaten verkregen. Aangezien een DUALEM-1S volgens 
hetzelfde meetprincipe werkt en verglijkbaar is met een EM38, is het waarschijnlijk dat eenzelfde 
verstoring bij metingen met een DUALEM-1S plaats vind. De hoogspanningslijnen kunnen dus een 
beperking veroorzaken voor elektromagnetische bodemsensoren. Binnen een afstand van 50 meter 
uit het hart van de lijn is het gebruik van dergelijke sensoren niet mogelijk. Bodemsensoren die 
gebaseerd zijn op: mechanische, optische en radiometrische, gammastraling, akoestische, 
pneumatische en elektrochemische principes worden niet verstoord. Verder is onbekend of 
bodemvochtsensoren gebaseerd op diëlektrische principes beïnvloed worden. 

  



  Impact van een nieuwe hoogspannings lijn 
13 

4.2 Effecten op autonome voertuigen 
Naast sensoren om bodemparameters te meten worden ook veelvuldig gebruik gemaakt van 
sensoren bij voertuigen. De huidige schatting is dat 52% van de agrarisch ondernemers een bepaalde 
vorm van automatisch sturen gebruikt en verwacht wordt dat dit groeit naar 64% in 2018 (Bedord, 
2016). “Systemen zoals automatisch sturen zijn erg succesvol, omdat ze ervoor zorgen dat je preciezer 

werkt en daarnaast de productiviteit van het gewas verhoogt.” aldus Stewart Moorehead, manager 
robotica systemen van het John Deere Technology Innovation Center.  Het betreft hier automatisch 
sturen, wat betekent dat een bestuurder in de machine zit die de actie controleert en kan ingrijpen. 
Een systeem creëren dat onvoorspelbare situaties kan identificeren en daarop kan reageren is een 
uitdaging bij autonome technieken. Een autonoom voertuig moet in staat zijn om de volgende taken 
uit te voeren (Lozano-Perez et al., 2012): 

1. Het voertuig kan meten aan zijn omgeving. 
2. Het voertuig kan de gemeten data interpreteren om zijn positie binnen de omgeving aan te 

passen. 
3. Het voertuig kan een route plannen van huidige locatie naar gewenste locatie, terwijl het 

bekende of onbekende obstakels tegen kan komen en daarop anticipeert.  

4.2.1 Sensoren in autonome voertuigen 
In het bijzonder zitten autonome voertuigen vol met sensoren. Brooks (1986) heeft onderzoek 
gedaan naar een controlesysteem voor een mobiele robot. In Figuur 8 is een diagram te zien waarin 
staat uit wat voor functies een mobiel controle systeem voor een robot opgebouwd kan zijn. Input 
voor een platform zijn de sensoren en de output is een bepaalde aandrijving. De sensoren 
verzamelen de data, de computer verwerkt de data en stuurt vervolgens bijvoorbeeld de aandrijving 
van de wielen aan.  

 

Figuur 8: Een analyse van een controle systeem van een mobiele robot bedoeld om take n te verrichten. 
Afgeleid uit (Brooks, 1986) 
 

Er zijn diverse sensoren te noemen die gebruikt worden binnen de autonome voertuigtechniek. Zo 
worden encoders gebruikt om wielafstanden te meten en lokalisatiesensoren om te bepalen waar 
het voertuig zich in zijn omgeving bevind. Ter illustratie, als een robot de gewaslijnen op een veld 
volgt en vervolgens op de kopakker aankomt, en de volgende werkgang wil inzetten, moet een 
autonome robot weten wanneer hij 180 graden gedraaid is. Deze draaiing kan dan met een kompas 
gemeten worden. Een deel van deze sensoren kunnen invloed ondervinden van een EMV. Er kan een 
indeling gemaakt worden op basis van klassen waarvoor een bepaalde sensor gebruikt wordt binnen 
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de robotica (Van Henten, 2016). In Tabel 4 en Tabel 5 is te zien welke sensoren wel en welke geen 
invloed ondervinden van een EMV. Hieruit volgt dat een magnetische encoder, i nductieve encoder, 

een kompas en een inclinometer gevoelig zijn voor een magnetisch veld. Een kompas of inclinometer 
kan gebruikt worden om de hoekverdraaiing van de robot ten opzichte van zijn omgeving te meten. 
Voor een lokalisatie van een autonome robot is de hoekverdraaiing relevant, hier worden vaak 
elektronische kompassen voor gebruikt (Suksakulchai et al., 2000).  

Zoals toegelicht zijn er sensoren die invloed ondervinden van een EMV. Een EMV kan echter ook 
ontstaan in het elektrische circuit van het voertuig. Dergelijke velden kunnen een kompas ook 
verstoren. “De staalconstructies en het wisselende elektrische veld van de hoogspanningsleidingen 
zullen zeker problemen veroorzaken voor kompas gebaseerde apparaten die in de buurt van de 
leidingen worden gebruikt.”, volgens het rapport van Kooistra et al. (2014). Er wordt gesuggereerd 
dat dit niet relevant is voor reguliere agrarische werkzaamheden aangezien er nauwelijks gebruik 
gemaakt wordt van een kompas. De belangrijkste reden hiervoor is de storing die de trekker en 
veldapparatuur zelf maken door bijvoorbeeld het elektrische circuit (de bekabeling) van de machine. 
Een kompas is relatief gezien een goedkope sensor en het is mogelijk om erop te navigeren in 
combinatie met andere sensoren (Zhang et al., 2005).  

Tabel 4: Classificatie van sensoren die gebruikt worden op autonome voertuigen en invloeden van EMV van 
dat type sensor. Aangepast uit Van Henten (2016). 

General classification 

(typical use) 

Sensor 

Sensor System 

 

Invloed EMV? 

Tactile sensors 

(detection of physical contact or closeness; 
security switches 

Contact switches, bumpers 

Optical barriers 

Noncontact proximity sensors 

Niet 

Niet 

Niet 

Wheel/motor sensors 

(wheel/motor speed and position) 

Brush encoders 

Potentiometers 

Synchros, resolvers 

Optical encoders 

Magnetic encoders 

Inductive encoders 

Capacitive encoders 

Niet 

Niet 

Niet 

Niet 

Ja 

Ja 

Onbekend 

Heading sensors 

(orientation of the robot in relation to a 
fixed reference frame 

Compass  

Gyroscopes 

Inclinometers 

Ja 

Onbekend 

Ja 
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Ook odometrie wordt gebruikt in robots om de locatie van de robot te bepalen, dit kan bijvoorbeeld 
met wielencoders. Deze meten de omwentelingen van de wielen waaruit volgt welke afstand ieder 
wiel afgelegd heeft. Als bekend is waar de robot is begonnen en onder welke oriëntatie, dan kan  op 
basis van de odometrie bepaald worden waar de robot zich bevindt op een bepaald punt in de tijd. 
Hiermee wordt bedoeld dat de robot op tijdstip 1 zich op de kopakker bevindt en op tijdstip 2 
midden in het perceel. Voordeel van deze techniek is dat het een relatief goedkope techniek is en er 
realtime data verzameld wordt. Het nadeel is echter dat het niet nauwkeurig is, omdat er slip kan 
ontstaan waardoor de robot een andere afstand aflegt dan verwacht wordt op basis van de 
wielomwentelingen. Het is daarom noodzakelijk om deze data te combineren met andere sensoren 
om voor positie en oriëntatie fouten te corrigeren (Von der Hardt et al., 1994).  

Er zijn diverse soorten encoders op de markt. Een optische encoder is gevoelig voor hoge 
temperaturen, schudden en trillingen. Een magnetische encoder heeft als voordeel dat deze minder 
gevoelig is voor genoemde effecten. Het nadeel is echter dat een magnetische encoder niet volledig 
werkt in aanwezigheid van magnetische velden (Anaheim Automation, 2016). Deze velden kunnen 

Tabel 5: Classificatie van sensoren die gebruikt worden op autonome voertuigen en invloeden van EMV van 
dat type sensor. Aangepast uit Van Henten (2016).

General classification 

(typical use) 

Sensor 

Sensor System 

Invloed 
EMV? 

Ground-based beacons 

(localization in a fixed reference frame) 

GPS 

Active optical or RF beacons 

Active ultrasonic beacons 

Reflective beacons 

Niet 

Niet 

Niet 

Niet 

Active ranging (reflectivity, time of flight, 
and geometric triangulation) 

Reflective sensors 

Ultrasonic sensor 

Laser rangefinder 

Optical triangulation (1D) 

Structured light(2D) 

Niet 

Niet 

Niet 

Niet 

Motion/speed sensors  

(speed relative to fixed or moving objects) 

Doppler radar 

Doppler sound 

Niet 

Niet 

Vision-based sensors( visual ranging, whole-
image analysis, segmentation, object 
recognition) 

CCD/COMS camera(s) 

Visual ranging packages 

Object tracking packages 

Niet 

Niet 

Niet 
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door diverse componenten veroorzaakt worden, bijvoorbeeld een elektrisch circuit, remmen of een 
oudere elektromotor. Volgens Brian W. Winter, encoder product manager bij  Avtron Industrial 
Automation Inc., hoeft dit geen probleem te vormen: “Door het kiezen van de juiste onderdelen 

kunnen ontwerpers en gebruikers het probleem van magnetische interferentie elimineren” (Winter, 
2016). GPS is een techniek die ook gebruikt wordt om te navigeren zoals te lezen is in hoofdstuk 4.4: 
“Effecten op GNSS-apparatuur” 

4.2.2 Interpretatie van sensordata 
Naast de sensordata dient ook de interpretatie van de data juist te zijn.  Dit laatste heeft voornamelijk 
met de software te maken en zal daarom geen invloed ondervinden van een EMV. Tenslotte moet de 
software de aandrijving aansturen, bijvoorbeeld wielmotoren en wielencoders. Hier zijn eveneens tal 
van aandrijfmogelijkheden voor te gebruiken. Ook voor de aandrijving geldt: als er gebruikt gemaakt 
wordt van robuuste componenten dan kan een dergelijk systeem goed functioneren voor de 
doeleinden binnen de agrarische sector. Binnen de landbouw zijn een aantal voorbeelden te noemen 
van autonome voertuigen. Een aantal worden commercieel verkocht, zoals de X-pert robotpakketten 
en de Greenbot van Precision Makers. De voertuigen zijn uitgevoerd met het Teach en Playback 
systeem. Je rijdt met het voertuig de route eenmaal door en vervolgens kan de robot dat zo vaak als 
nodig herhalen. Hierbij houdt hij rekening met invloeden vanuit zijn omgeving. Dergelijke systemen 
worden gebruikt binnen de fruitteelt om bespuitingen uit te voeren of om te maaien tussen de 
bomen. Ook in de akkerbouw worden systemen in grotere machines gemonteerd om bespuitingen 
en bewerkingen op het land autonoom uit te voeren (PrecisionMakers, 2016).  

Om een autonoom voertuig goed te laten functioneren wordt er veelal gebruik gemaakt van 
“sensorfusion”. Hierbij worden verschillende inkomende signalen van sensoren gecombineerd tot 
één interpretatie. Er zijn diverse combinaties mogelijk. Zowel de prijs/kwaliteit verhouding en 
toepassing spelen een belangrijke rol in de keuze van sensoren. Zo kan met een aantal goedkope 
standaard sensoren een voertuig autonoom rijden met een redelijke precisie (Zhang et al., 2005). De 
precisie wordt gehaald door gebruik te maken van sensorfusion. Als een sensor minder goe d werkt 
dan kan het systeem door de sensorfusion in staat zijn om op de data van andere sensoren zijn weg 
te vervolgen. Sensorfusion wordt breed toegepast. Bijvoorbeeld de opkomende precisielandbouw 
techniek High-Throughput Plant Phenotyping (HTPP) waarbij de combinatie van genetica, sensoren 
en robotica van belang is (Fahlgren et al., 2015). HTPP maakt gebruik van meerdere sensoren om 
belangrijke fysieke eigenschappen van planten te meten om daar nieuwe plantensoorten of lijnen 
binnen een soort uit te ontwikkelen.  

Naast beperkingen in de aansturing van voertuigen met sensoren, speelt ook de fysieke beperking 
van de masten een rol. Voor autonome voertuigen kan dit voor problemen zorgen. Binnen de 
aansturing wordt een taakkaart gegenereerd voor het voertuig. Hierin staat welke bewerkingen waar 
op het land uitgevoerd moeten worden. Daarnaast heeft het voertuig een route nodig om het gehele 
areaal te overbruggen. Door het toevoegen van obstakels zal het vormen van een route 
ingewikkelder worden. Dit speelt eigenlijk alleen mee in de software. Zolang de obstakels juist 
gedefinieerd zijn, de robot over een goed werkend padplanningsalgoritme beschikt en de 
voertuigparameters goed zijn ingevuld (werkbreedte draaicirkel etc.), moet een autonoom voertuig 
zijn taak kunnen volbrengen. Het maakt het echter wel complexer en er zijn meer handelingen nodig. 

Door de aanwezigheid van hoogspanningsmasten moet er vaker gekeerd worden. Deze keerpunten 
nemen tijd in beslag, waardoor de veldroute minder efficiënt is  (zie figuur 9). De extra tijd die 
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hiermee gepaard gaat hangt van de bewerking en de positie van de hoogspanningsmasten in het 
perceel, waardoor het verlies per perceel sterk varieert. Deze fysieke beperking is ook van toepassing 
voor onzelfstandige voertuigen, omdat hun pad planning minder efficiënt wordt. Door het 
efficiëntieverlies moeten landbouwmachines ook vaker in- en uitgeklapt worden, waardoor 
onderdelen van de machine sneller kunnen slijten en de afschrijvingen toenemen. TenneT vergoedt 
het efficiëntieverlies. TenneT hanteert een tarief van €30,50 per verloren mensuur, €73,50 per 

machineuur van bouwland en €66,50 per machineuur van grasland. De fysieke aanwezigheid van de 
masten kan ook tot gevolg hebben dat bij grotere landbouwmachines een smalle strook niet meer 
bewerkt kan worden, omdat deze niet meer bereikbaar is door de hoogspanningsmast (Van Reeuwijk 
et al., 2011).  

 

 

Figuur 9: In het bovenste perceel is de routeplanning te zien bij een perceel zonder obstakels. In het 
onderste perceel is een duidelijk obst akel te zien. Dit leidt tot een heel aantal extra omkeerpunten 
en hierdoor ontstaat een extra kopakker(Zhou, 2015). 
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4.2.3 Conclusie autonome voertuigen 
Er zijn voorbeelden binnen de agrarische bedrijfsvoering van het gebruik van autonome voertuigen. 
Om een autonoom voertuig juist te laten functioneren is sensordata cruciaal. De sensordata kan 
verstoord worden door magnetische velden afhankelijk van het type sensor. Door de juiste 
onderdelen te combineren, kan er voorkomen worden dat een voertuig niet juist functioneert. 
Fabrikanten van autonome voertuigen zullen dus voldoende sensoren op hun voertuig moeten 
plaatsen, waarbij er extra aandacht besteedt moet worden welke sensoren beïnvloed kunnen 
worden door een EMV. Inclinometers, een kompas, magnetische encoders en inductieve encoders 
ondervinden verstoring door het EMV tijdens een meting. Er zijn echter voldoende alternatieven 
waarmee dezelfde data verkregen kan worden. Doordat de verstoring veroorzaakt wordt door het 
EMV, zal deze verstoring optreden binnen 50 m naast de lijnen. Naast beperkingen in de aansturing 
van voertuigen met sensoren, kan de fysieke aanwezigheid van de masten ervoor zorgen dat een 
autonoom voertuig zijn padplanning minder efficiënt kan uitvoeren. Dit geldt uiteraard ook voor een 
ondernemer die de machine zelf bestuurt, aangezien hij ook om de masten heen moet werken. 
TenneT hanteert echter een vergoeding voor dit efficiëntieverlies.  

4.3 Effecten op drones 
Binnen de agrarische bedrijfsvoering kunnen UAV’s worden gebruikt. Onder deze groep onbemande 
luchtvaartuigen valt ook de drone. Voor het gebruik van drones binnen de agrarische bedrijfsvoering 
heeft de eigenaar van de drone een vergunning nodig. Daarnaast moet de eigenaar zich houden aan 
de regelgeving voor zakelijk gebruik van de drone van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(ILENT, 2016). Door deze regelgeving mogen drones maximaal 120 m hoog vliegen en moeten in het 
horizontale vlak meer dan 150 m van aaneengesloten bebouwing wegblijven. Wel kunnen er 
afstandsontheffingen worden gegeven voor het inspecteren van objecten. De huidige regelgeving 
beperkt het vliegen met drones op akkers waarop ook hoogspanningsmasten staan en/of 
hoogspanningskabels overheen lopen, want de drone moet in het horizontale vlak 150 m bij de 
hoogspanningslijnen vandaan blijven (L. Kooistra, Wageningen Universiteit, pers. comm., 21 april 
2016).  

Drones worden al gebruikt om hoogspanningslijnen te inspecteren (Li et al., 2008), dit wordt 
bijvoorbeeld uitgevoerd door het bedrijf Joulz (2016). Als groot voordeel voor het uitvoeren van de 
inspectie door drones is dat de hoogspanningslijnen niet spanningsloos gemaakt hoeven worden. 
Hierdoor is het dus mogelijk dat monteurs vanaf de grond op veilige afstand hun inspectie kunnen 
uitvoeren. Ook TenneT gebruikt zelf twee drones om de hoogspanningslijnen te inspecteren (P. 
Boorsma, TenneT, pers. comm., 20 mei 2016). Daarnaast doet het Massachusetts Institute of 
Technology onderzoek naar het opladen van drones aan hoogspanningskabels (Moore en Tedrake, 
2009, 2011). Het EMV wordt dan zowel voor het opladen van de drone als voor locatiebepaling 
gebruikt. Het is dus mogelijk om met een drone in de buurt van de hoogspanningslijnen te vliegen. 
Wel moet er rekening mee gehouden worden dat het elektrische systeem van de drone mogelijk 
speciaal geprepareerd moet worden om niet verstoord te worden door het EMV. Het elektrisch 
systeem moet vooral robuuster ontworpen zijn, dan wanneer iemand als hobby met een drone gaat 
vliegen.  

Drones worden steeds vaker in de agrarische sector gebruikt. Daardoor zal op meer velden de 
beperking vanuit de wetgeving een rol gaan spelen. Dit betekent dat drones in het horizontale vlak 
niet dichter dan 150 m bij de hoogspanningslijnen mogen vliegen. TenneT is nu zelf bezig met eigen 
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regelgeving voor drones (P. Boorsma, TenneT, pers. comm., 20 mei 2016). Op moment van schrijven 
is nog niet exact bekend wat deze zullen worden, maar vermoedelijk zullen er weinig voorschriften 
komen. Zeer waarschijnlijk bevat het wel de clausule dat TenneT niet aansprakelijk is en dat het dus 
eigen verantwoordelijkheid is om wel in de buurt van de lijnen te vliegen. Verder kunnen deze 
voorschriften afhankelijk worden van de omvang en het gewicht van de drone. Een kleinere drone zal 
namelijk eerder zelf kapot gaan, dan dat deze schade toebrengt aan de lijnen. Aangezien de kabels 
goed geaard zijn, zou zelfs het tegelijkertijd raken van twee draden door dezelfde drone, wat de 
draden dan doorverbindt, geen grote problemen mogen opleveren. Het elektriciteitsnet moet dit 
namelijk kunnen ondervangen. Van de drone kan echter weinig over zijn door het grote 
potentiaalverschil tussen de kabels.  

 

4.3.1 Toepassing van drones 
Het Franse bedrijf AIRINOV levert drones, sensors en software die 
gebruikt worden voor toepassingen in de landbouw (AIRINOV, 
2016). Hun Multispec 4C camera bevat een groothoeklens waarmee 
de 1,2 megapixel camera een beeldresolutie kan bereiken van 5 
cm/pixel op een hoogte van 50 m en een beeldresolutie van 15 
cm/pixel als op een hoogte van 150 m wordt gevlogen. Zoals te zien 
is in Figuur 10 heeft deze sensor vier camera’s. Hiermee kunnen vier 
bandbreedtes van het licht gemeten worden: groen, rood, nabij 
infrarood en infrarood. Hierdoor kan bijvoorbeeld uit dezelfde 
sensordata het chlorofylgehalte en stikstofgehalte berekend 
worden. Met de multispectraalcamera, waarmee een drone 
uitgevoerd is, worden verschillende afbeeldingen gemaakt. Deze 
afbeeldingen zijn eigenlijk niets meer dan reflectiewaardes van 
pixels. Een pixel met veel groen zal in de nabij infraroodband een 
hoge reflectiewaarde opleveren. Deze reflectiewaarde is direct 
gecorreleerd aan het chlorofylgehalte van de plant, zie Figuur 11.  

 

Figuur 11: Links is de afbeelding te zien zoals de camera deze maakt. Er ontstaat een reflectiekaart van het 
perceel. Via een softwarepakket kan vervolgens de rechter figuur gemaakt worden waarin de hoeveelheid 
vegetatie (chlorofyl) te zien is.(SenseFLy, 2016) 

 

Figuur 10: Multispe c 4C camera van 
airinov (AIRINOV, 2016). 



  Impact van een nieuwe hoogspannings lijn 
20 

Per vlucht kunnen zij 90 hectare aan areaal in kaart brengen en meestal wordt dit gedaan terwijl de 
drone vliegt op 75 m hoogte. Als de masten 60 à 65 m hoog zijn, de standaard hoogte van een 
windtrackmast, valt er over de hoogspanningslijnen heen te vliegen. Om onder de 
hoogspanningslijnen door te kunnen vliegen, moet een stuk lager gevlogen worden. Bij de nieuwe 
windtrack masten wordt de afstand tussen het laagste punt van de kabels en de grond rond de 10,5 
m. Aangezien daar nog minimaal 2,5 m onder gebleven moet worden (P. Boorsma, TenneT, pers. 
comm., 20 mei 2016), kan de drone dus maximaal op 8 m hoog vliegen. Lager vliegen kan 
waarschijnlijk ook, maar dat kan grote invloed hebben op de nauwkeurigheid van de verkregen data. 
Doordat lager gevlogen wordt, is de hoeveelheid pixels per m2 perceeloppervlak hoger. Wat inhoudt 
dat data nauwkeuriger is; het levert echter extra data op die verwerkt moet worden. Daarnaast vergt 
het meer vlieguren. De gewenste vlieghoogte is een afweging tussen efficiëntie en nauwkeurigheid. 
Bij uitzondering zullen er ook masten geplaatst worden van 95 m hoog. Dan zal de drone of 35 m 
hoger moeten vliegen, dit kan nog binnen de maximale vlieghoogte van 120 m, of de drone zal onder 
de kabels door kunnen vliegen, aangezien ook daar 30 à 35 m extra beschikbaar is. Het hoger vliegen 
zal een minder gedetailleerd beeld opleveren. Het zou dus mogelijk moeten zijn om met drones 
dichterbij hoogspanningslijnen te vliegen. Hierdoor wordt het gebruik van drones in de landbouw 
minder beperkt dan met de huidige regelgeving, omdat er in het horizontale vlak tot 150 m bij de 
lijnen gevlogen kan worden.

Daarnaast is het de vraag hoe de verkregen data verder gebruikt wordt in de agrarische 
bedrijfsvoering. Als de data wordt omgezet in taakkaarten voor bijvoorbeeld het plaats specifiek 
spuiten of bemesten van het gewas, zal er vervolgens ook rekening mee gehouden moeten worden 
dat de aanwezigheid van de mast hinder kan veroorzaken voor het autonoom toepassen van  deze 
taakkaarten. 

Bedrijven die een drone gaan gebruiken in de buurt van hoogspanningslijnen, kunnen een 
uitzondering aanvragen op de regelgeving voor zakelijk gebruik om wel in de buurt van 
hoogspanningslijnen te mogen vliegen. Anderzijds is het mogelijk dat er binnen enkele jaren een 
aangepaste regelgeving komt, waarin het geen probleem is om in de buurt van de 
hoogspanningskabels te vliegen voor zakelijke doeleinden zolang de drone daarvoor geprepareerd is 
(L. Kooistra, Wageningen Universiteit, pers. comm., 21 april 2016).  

4.3.2 Conclusie drones 
Het is dus mogelijk om zonder problemen met drones in de buurt van hoogspanningslijnen te 
vliegen, maar de huidige zakelijke regelgeving beperkt het vliegen in de buurt van deze lijnen. Om 
geen beperking te hebben op de agrarische bedrijfsvoering door de hoogspanningslijnen, moet of 
een uitzondering op de huidige regelgeving aangevraagd worden of de huidige regelgeving zal 
aangepast moeten worden. Dit kan nog veranderen door de regelgeving die opgesteld wordt door 
TenneT.  
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4.4 Effecten op GNSS-apparatuur 
Agrarisch ondernemers gebruiken steeds vaker Globale Navigatie Satelliet Systemen (GNSS) om hun 
locatie op het land te bepalen, zodat het land nauwkeuriger te bewerken valt en om te bepalen via 
welke rijpaden ze hun land het efficiëntst kunnen bewerken. Onder deze GNSS-apparatuur vallen 
bijvoorbeeld het Amerikaanse Global Positioning System (GPS), het Russi sche GLObal NAvigation 
Satellite System (GLONASS), het Chinese BeiDou Navigation Satellite System (BDS), het Franse 
Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrad by Satellite (DORIS) en in de toekomst zal ook 
het Europese Galileo systeem hierbij horen (Hofmann-Wellenhof et al., 2007). De nauwkeurigheid 
van een standaard GNSS-signaal ligt rond de vijf tot tien meter. Om een nauwkeuriger 
locatiebepaling te verkrijgen kan gebruikt gemaakt worden van bijvoorbeeld Real Time Kine matic 
GPS (RTK-GPS) of differential GPS (DGPS) (Kooistra et al., 2014). Met RTK-GPS kan een 
nauwkeurigheid bereikt worden van één tot twee centimeter en met DPGS een nauwkeurigheid van 
één tot twee meter (Van Henten, 2016).  

Met behulp van deze GNSS-apparatuur en vooral met behulp van RTK-GPS worden steeds meer 
bewerkingen in de landbouw automatisch uitgevoerd, zoals het spuiten, kunstmest strooien en 
mechanische onkruidbestrijding. In het geval van spuiten en kunstmest strooien valt vaak ook de 
machine direct stil als de GNSS-signalen wegvallen, waardoor delen van het land onbehandeld 
blijven. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van sectie-controle van de machines op basis van 
GNSS-locaties, om zo op alle delen van het land de bewerking maar eenmaal toe te passen. De 
ontwikkeling van precisie landbouw werkt toe naar systemen waarin agrarisch ondernemers het land 
plaatsspecifiek behandelen en waarvoor GNSS dus een belangrijk hulpmiddel is om de locatie goed te 
bepalen. In het geval van mechanische onkruidbestrijding kan een kleine afwijking in de 
locatiebepaling ervoor zorgen dat de gewasrij beschadigd raakt in plaats van het onkruid (Van 
Reeuwijk et al., 2011).  

4.4.1 Onderzoeksresultaten 
In het onderzoek ‘Akkerbouw onder hoogspanning: rapport over landbouwkundige gevolgen van 380  
kV hoogspanningslijn Noord-Holland’ van Van Reeuwijk et al. (2011) wordt vermeld dat er regelmatig 
problemen optreden wanneer GPS gebruikt wordt. Ook in het onderzoek van Kooistra et al. (2014) is 
specifiek bekeken wat de invloed van hoogspanningslijnen is op GNSS-apparatuur. Daarnaast heeft 
Lammert Kooistra van de Wageningen Universiteit in samenwerking met Peter Boorsma van TenneT 
een praktijkonderzoek gedaan naar deze invloed bij een viertal boeren (pers. comm., 21 april 2016 en 
20 mei 2016). Zowel uit dit literatuuronderzoek als praktijkonderzoek blijkt dat de blokkering van het 
GNSS-signaal door de fysieke aanwezigheid van de masten een probleem vormt. Het signaal valt weg 
of wordt zwakker als de mast zich tussen de ontvanger en de satelliet of steunmast bevindt.  

Verder hebben de hoogspanningslijnen een frequentie van 50 Hz, GNSS-signalen hebben zeer hoge 
frequenties (MHz) waardoor geen verstoring valt te verwachten door het EMV (Kooistra et al., 2014; 
Van Reeuwijk et al., 2011). Deze frequenties voor GNSS-signalen zijn verschillend voor elk GNSS-
systeem en binnen elk systeem worden ook meerdere signaalbanden gebruikt, voor signalen van 
GPS, GLONASS en Galileo liggen de frequenties tussen de 1100 en 1650 MHz en dit is dus aanzienlijk 
hoger dan de frequentie van de hoogspanningslijnen (Hofmann-Wellenhof et al., 2007). Onbekend is 
of corona ontladingen, dit zijn vonken die bij mistig weer ontstaan, effect hebben op de GNSS-
signalen. Deze vonken zorgen in een groot gedeelte van het EMV voor elektromagnetische straling en 
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daardoor is het mogelijk dat deze ontladingen invloed hebben op GNSS-signalen van de satellieten en 
referentiemasten (Kooistra et al., 2014).   

Uit de gesprekken met L. Kooistra en P. Boorsma blijkt dat huidige problemen met GPS in de 
nabijheid van hoogspanningslijnen veroorzaakt worden door de fysieke aanwezigheid van de mast. 
Daarnaast kan onvoldoende kennis over de systemen een probleem veroorzaken, zowel bij de 
agrarische ondernemers als bij de dealers van de apparatuur. Aangezien het aanzetten van GLONASS 
op GPS-apparatuur zorgt dat er meer satellieten beschikbaar zijn voor de navigatie, kan het er voor 
zorgen dat het minder snel een probleem wordt als een satelliet tijdelijk geen signaal naar de 
ontvanger kan verzenden als de mast het signaal blokkeert. Dit is niet bij alle gebruikers bekend. 
Verder staat de referentiemast voor RTK-GPS vaak bij de dealer. Als de hoogspanningslijn tussen 
deze referentiemast en het te bewerken perceel ligt, dan kan dit problemen opleveren voor de 
beschikbaarheid van het signaal op het land. Door de referentiemast beter te plaatsen, kunnen deze 
problemen voorkomen worden. Vaak is dit niet zomaar mogelijk, omdat de referentiemast bij de 
dealer dienst doet voor meerdere agrarische ondernemers zodat het verplaatsen naar een gunstige 
positie voor de ene ondernemer meer problemen op kan leveren voor de anderen. Daarom kan 
besloten worden om een extra steunmast bij het eigen bedrijf te plaatsen. Als de GPS-problemen 
door de hoogspanningslijn veroorzaakt worden, vergoed TenneT bij een nieuwe lijn 100% van het 
bedrag voor de extra steunmast. Als bij huidige masten problemen ontstaan bij het gebruik van 
nieuwe GPS-apparatuur, dan is de vergoeding 50% van het bedrag. Daarnaast i s de vergoeding ook 
afhankelijk van de signalen die gebruikt worden en of de bekabeling op de trekker verouderd is. Voor 
het referentiesignaal zijn GSM-signalen beter dan alleen radiosignalen, aangezien radiosignalen meer 
problemen hebben met blokkering en reflectie van het signaal door gebouwen en objecten. Zo werkt 
GPS niet binnen gebouwen, terwijl een GSM-signaal meestal wel ontvangen kan worden op de 
mobiele telefoon. Nederland is een dichtbevolkt land, waardoor blokkering en reflectie van signalen 
door gebouwen veel voorkomt. De bekabeling van de trekker kan ook storing geven op de GNSS-
apparatuur, aangezien deze ook een EMV kan veroorzaken. Dit probleem kan verholpen worden 
door een CAN-bussysteem op de trekker te hebben. Nieuwere trekkers zijn uitgevoerd met een CAN-
bussysteem, maar niet alle boeren hebben al een trekker met een CAN-bussysteem of niet alle 
trekkers zijn daarmee uitgevoerd.  

4.4.2 Conclusie GNSS-apparatuur
GNSS-signalen kunnen dus verstoord worden door de hoogspanningslijnen. Uit zowel het onderzoek 
van Van Reeuwijk et al. (2011) en Kooistra et al. (2014) blijkt dat dit veroorzaakt wordt door de 
blokkering van het signaal door de fysieke aanwezigheid van de masten. Deze GNSS-problemen 
vallen op te lossen door ook GLONASS satellieten te gebruiken, een extra referentiemast te plaatsen, 
GSM-signalen te gebruiken voor het referentiesignaal en door een CAN-bussysteem op de trekker te 
hebben.  
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5 Effecten op productiviteit plant en dier 
De effecten van hoogspanningslijnen op de gezondheid en productiviteit van dieren en planten is 
door diverse onderzoekers onderzocht. Het betreft uiteenlopende onderzoeken van een aantal 
maanden tot 3 jaar. In deze onderzoeken is menigmaal de vraag gesteld wat het effect is op plant en 
dier bij een blootstelling aan een magnetisch veld van ongeveer 50 Hz, welke vergelijkbaar is met de 
huidige vakwerkmasten en nieuwe wintrackmasten (TenneT, 2014). Deze invloeden kunnen de 
productiviteit van dieren en planten positief of negatief beïnvloeden. Dat heeft daarnaast invloed op 
de rentabiliteit van de agrarisch ondernemer. In dit hoofdstuk zijn een aantal onderzoeken 
uitgewerkt die toelichten wat er met de productiviteit van dier en plant gebeurd in aanwezigheid van 
hoogspanningslijnen.  

5.1 Invloed op productie en gezondheid van dieren 
Allereerst zullen de invloeden op melkkoeien, varkens, kippen en schapen besproken worden. In het 
onderzoek van Amstutz en Miller (1980) is onderzoek gedaan naar de gezondheid, het gedrag en de 
prestaties van dieren op elf boerderijen die doorkruist zijn met een hoogspanningslijn. De conclusie 
van dit onderzoek is dat er geen effecten voor bovengenoemde parameters gevonden zijn. In het 
onderzoek van Williams en Beiller (1979) is op 55 melkveebedrijven een experiment gedaan van zes 
jaar. Dit onderzoek vond plaats voor en na de bouw van een hoogspanningslijn. Er zijn 2765 
melkkoeien geanalyseerd op basis van reproductie, gezondheid en melkproductie. Hierbij is de 
conclusie: geen effect op vruchtbaarheid, kalverensterfte of afwijkende factoren bij de afkalving. Ook 
wat betreft gezondheid en melkproductie zijn geen significante verschillen gevonden voor en na de 
plaatsing van de lijn. Wat betreft melkproductie, onderzochten Busby et al. (1974)  vier 
melkveebedrijven. Op twee bedrijven was de melkproductie hoger voor de installatie van de lijn. Op 
de andere twee bedrijven was geen effect op melkproductie door de nieuwe lijn. Ook onderzoek 
naar vaarzen (eerstejaars kalfskoeien) die blootgesteld zijn aan een 400 kV, 50 Hz lijn vertoonden 
geen invloed op reproductie parameters zoals de lengte en variatie van de oestrus cyclus, het 
progesteron gehalte, de intensiteit van de oestrus en het aantal benodigde inseminaties per dracht. 
Hieruit blijkt dat er geen invloeden gevonden konden worden die de dracht van een vaars konden 
belemmeren, aldus Algers en Hultgren (1987). Dit is in overeenstemming met de resultaten van hun 
eigen onderzoeken in 1981 en 1985.  

Het probleem van onder andere de bovengenoemde onderzoeken is, volgens Burchard et al. (1996), 
dat in deze onderzoeken de blootstelling aan een magnetisch veld behoorlijk varieert. Een koe kan 
bijvoorbeeld een aantal dagen of een deel van een dag niet blootgesteld zijn. Daarom is onderzoek 
gedaan naar constante blootstelling aan een magnetisch veld van een 60 Hz, 735 kV 
hoogspanningslijn op melkvee. Hierbij is onderzoek gedaan naar de invloed op voeropname, 
melkproductie en -samenstelling, het stresshormoon cortisol en het geslachtshormoon progesteron 
tijdens de dracht van een koe. De conclusie is dat bij een blootstelling aan een EMV het vetgehalte in 
de melk stijgt ten opzichte van melkvee zonder blootstelling. Bij aanwezigheid van een magnetisch 
veld is het vetpercentage 9,1% hoger (p < 0.008). De totale hoeveelheid geproduceerde melk is 
echter niet verschillend. Voeropname en hormonenhuishouding vertoonden echter wel verschillen. 
De ruwvoeropname (DMI) stijgt met 5.5% (p < 0.002) bij blootstelling aan het veld. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat er gezondheidsrisico’s voor de koeien waren door de blootstelling. 

Desalniettemin is de sterke correlatie tussen bovengenoemde factoren en een EMV reden tot verder 
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onderzoek aldus Burchard et al. (1996). Hierbij moet opgemerkt worden dat het melkvee 
blootgesteld is aan extreem hoge EMV waardes, om er voor te zorgen dat de kans op een effect 
hoger werd. De werkelijke blootstelling zal afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin de 
melkkoeien gehouden worden. Er zullen verschillen zijn tussen koeien die jaarrond op stal staan en 
koeien die bijvoorbeeld buiten grazen in de periode van mei tot oktober. Daarnaast is in dezelfde 
periode de vraag naar elektriciteit het laagst. Daarom is het waarschijnlijk dat de werkelijk straling 
waaraan de koeien blootgesteld worden beduidend lager is dan de EMV waardes in het onderzoek 
van Burchard et al. (1996) (Hydro Québec, 1999). Opmerkelijk is dat een melkveehouder in Frankrijk 
een rechtszaak gewonnen heeft met betrekking tot een hoogspanningslijn nabij zijn boerderij 
(Raillard, 2015). Hij claimde, en had volgens de rechter voldoende bewijs om aan te tonen, dat zijn 
koeien meer melk gaven toen de lijn buiten werking was. Dit is tegenstrijdig met bovengenoemd 
onderzoek. Er wordt echter in twijfel getrokken of de oorzaak bij de masten ligt of dat zijn koeien in 
een eerder stadium ziek waren. Een professor van de Nationale Universiteit voor Diergeneeskunde in 
Alfort, Frankrijk reageert als volgt op een dergelijke bewering: “De waarheid is als volgt, de effecten 

van elektrische en magnetische velden op mens en dier zijn uitgebreid bestudeerd en de schadelijke 
effecten op gezondheid zijn verre van gevestigd. Om deze reden, moet een veld beschouwd worden 
als minst waarschijnlijke oorzaak voor problemen op een bedrijf. De boer zijn aandacht zal in plaats 
daarvan dan ook gericht moeten worden op andere mogelijke oorzaken (de omstandigheden in de 
stal, de hygiëne, het voer, preventie en zorg, etc.)”. Het gedrag van koeien kan invloed hebben op de 
productie. Het onderzoek van Raleigh et al. (1988) wijst uit dat 1-4% minder koeien onder de masten 
liggen. De conclusie is dat deze bevinding niet gecorreleerd is met het EMV, noch met de hoorbare 
ruis die geproduceerd wordt door de lijn. In het onderzoek van Stelletta et al. (2007) komt onder 
meer naar voren dat op celniveau voor een aantal parameters met betrekking tot het 
immuunsysteem van een melkkoe abnormale tijdelijke schommelingen gemeten zijn. Hoezeer deze 
schommelingen van invloed zijn op de productie en het welzijn van de koe is echter niet onderzocht. 
Deze schommelingen kunnen echter wel de oorzaak zijn voor verschillen in melkproductie, die in 
eerder genoemde onderzoeken gevonden zijn. In 2008 verscheen een onderzoek waaruit bleek dat 
koeien in het bezit zijn van een natuurlijk kompas. Conclusie is ook dat koeien hun lichaam 
evenwijdig aan magnetische velden mobiliseren. Een vervolgonderzoek in 2009 ontkracht dit 
onderzoek en concludeert dat er een aantal fouten gemaakt zijn in dat onderzoek en dat er geen 
aanwijzingen zijn voor een verband. Wel ondersteunt dit onderzoek de theorie dat koeien een 
natuurlijk kompas hebben (Begall et al., 2008). 

Deze onderzoeken tonen aan dat er geen significante verschillen te vinden zijn tussen koeien die niet 
onder een hoogspanningslijn leven en die er wel onder leven. Melkproductie, melksamenstelling en 
diverse reproductieparameters zijn onderzocht. Onderzoek naar melkproductie, melksamenstelling 
en reproductieparameters leverde geen significante verschillen op. Wel is er onder extreem hoge 
blootstelling een hogere voeropname bij gelijkblijvende melk productie en -samenstelling. In deze 
onderzoeken speelt de hoeveelheid blootstelling een belangrijke rol. De werkelijke blootstelling zal 
afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin het melkvee gehouden wordt. Er zullen verschillen 
zijn tussen koeien die jaarrond op stal staan en koeien die bijvoorbeeld buiten grazen.  
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Naar de invloed op varkens, schapen 
en kippen is minder onderzoek 
gedaan. Onderstaande paragraaf 
biedt meer informatie met 
betrekking tot deze diersoorten.  

In het onderzoek van Mahmoud en 
Zimmerman (1983) is geen 
significant verschil gevonden tussen 
twee groepen varkens. De 
experimentele groep omvat 30 
varkens onder een 345 kV lijn, de 
andere betreft een controlegroep 
van 30 varkens die niet werden 
blootgesteld aan een hoogspanningslijn. Onderzochte parameters betreffen het gewicht, de 
voeropname, de vruchtbaarheid en dracht, het aantal levend geworpen biggen, het gedrag en de 
groei van varkens. De opstelling uit dit onderzoek, die te zien is in Figuur 12, is niet te vergelijken met 
de huidige intensieve varkensstallen. In de biologische varkenssector wordt weidegang toegepast, 
wat meer weg heeft van de situatie in dit onderzoek (Kortekaas, 2003). In het bijzonder zijn de 
effecten van een EMV op de reproductie van varkens onbekend, daarom deden Bernabò et al. (2010) 
onderzoek naar het effect van een EMV op de vruchtbaarheid van berensperma. Hierbij werd onder 
een frequentie van 50 Hz een intensiteit van 0 tot 2000 µT getest. Een dergelijk veld heeft een 
negatief effect op de vroege vruchtbaarheid van sperma. De laagste blootstelling was echter een 
EMV met een veldsterkte van 500 µT, welke ruim 30 maal hoger is dan de maximale veldsterke 
midden onder een hoogspanningsmast. Het onderzoek van Hefeneider et al. (2001) naar schapen 
wijst uit dat er geen verschillen gevonden werden in de functie van het immuunsysteem van schapen 
gedurende 27 maanden blootstelling. In eerdere onderzoeken van dezelfde onderzoekers naar 
ooilammeren van acht tot tien weken zijn echter wel verschillen gevonden onder een veld van 5,2 tot 
5,8 kV/m en 3,5 tot 3,8 µT. De veldsterkte van het EMV in dit onderzoek is echter lager dan die uit 
het onderzoek met ooilammeren. Een interpretatie van de huidige resultaten is dat de veldsterkte en 
de leeftijd van dieren belangrijke parameters zijn om te bepalen of blootstelling aan een EMV effect 
heeft (Hefeneider et al., 2001). Wat betreft kippen zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de 
invloed van een 50-60 Hz magneetveld van ongeveer 1 µT op de morfologie van kippenembryo’s. Er 

zijn onderzoeken waarin afwijkende embryo’s naar voren komen, maar er zijn ook onderzoeken waar 

dat niet het geval is. Een analyse naar dertien studies gaf geen eenduidige conclusie. In vervolg op 
deze studies is daarom een onderzoek uitgevoerd met een blootstelling van 10 µT onder 50 Hz, wat 
resulteerde in negatieve effecten op de ontwikkeling van embryo’s (Cox et al., 1993). In recenter 
onderzoek van Farrell et al. (1997) is eveneens een duidelijke afwijking gevonden in de ontwikkeling 
van embryo’s onder een veld ten opzichte van embryo’s in de controlegroep.  Kippenembryo’s zullen 

echter niet direct onder een hoogspanningsmast aanwezig zijn. Zeker niet in de huidige 
pluimveehouderij systemen waarbij eieren binnen gelegd worden en daarnaast niet bevrucht zijn. In 
een broederij worden bevruchte eieren tevens binnen in klimaatkamers uitgebroed. In bebouwing op 
een afstand van meer dan 50 meter is een veldsterkte van minder dan 0,4 µT aanwezig (RIVM, 2014). 
In dit onderzoek is er gemeten met een veldsterkte van 1 µT welke ruim twee keer zo hoog is. Zeker 

Figuur 12: Testopstelling varkens onder hoogspanningsmasten in 
het onderzoek van Mahmoud en Zimmerman (1983) 
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in combinatie met het gegeven dat kippeneieren binnen liggen, zal de kans dat bevruchte eieren 
afwijkingen vertonen kleiner zijn dan het onderzoek van Farrell et al. (1997) aantoont. 

Voor varkens en schapen zijn geen significante verschillen gevonden. Lammeren kunnen wel invloed 
ondervinden, hierbij is van belang dat de veldsterkte en de leeftijd van dieren belangrijke parameters 
zijn om te bepalen of een EMV blootstelling effect heeft. Kippenembryo’s vertonen afwijkingen bij 

blootstelling. Dit zal in de praktijk echter nauwelijks voorkomen onder hoogspanningslijnen. Over de 
invloed van EMV op volgroeide kippen zijn geen onderzoeken gevonden.  

5.2 Invloed op groei en productie van gewassen 
Naast de invloed op dieren zijn er ook diverse onderzoeken gedaan naar de invloed van een EMV op 
de groei en productie van gewassen. In het onderzoek van Raleigh et al. (1988) is een studie gedaan 
naar 120 stroken van 120 meter lang die de hoogspanningsmasten doorsnijden. Op 60 van deze 
stroken is tarwe gezaaid en op de andere 60 luzerne. Primaire parameters met betrekking tot groei 
en productiecycli zijn vergeleken tussen stroken onder een hoogspanningsmast en controle stroken. 
Voor luzerne is er specifiek aan het eiwitgehalte en vezelgehalte gemeten. Bij de tarwe is het 
eiwitgehalte en de ontkieming onderzocht. Daarnaast zijn voor beide gewassen de opbrengst, 
fenologie en andere groei kenmerken vergeleken. Er konden geen verschillen gevonden worden op 
de primaire productie parameters van tarwe en luzerne. Ook op kwaliteitsgebied konden er geen 
verschillen gevonden worden. Er werden wel verschillen in gewashoogte bij tarwe gemeten. Dit kan 
gerelateerd zijn aan het EMV, maar onderlinge veld variatie en effecten anders dan de 
hoogspanningslijnen hebben een gelijke kans om verantwoordelijk te zijn voor de gevonden 
hoogteverschillen. In het onderzoek van El-Khawas (2012) zijn de effecten op mais onderzocht. Het 
gewas werd op drie verschillende locaties vergeleken. Recht onder een mast, 250 mete r vanaf de 
mast en 500 meter vanaf de mast. Deze laatste afstand diende als controleveld. Uit het onderzoek 
blijkt dat op 250 meter afstand van de masten, waar een laag magnetisch veld heerst, significante 
verschillen meetbaar zijn met het controleveld. Het ontkiemingspercentage, de daaropvolgende 
groei en opbrengst waren hoger op een afstand van 250 meter ten opzichte van het controle veld. 
Ook werd er een significante stijging gevonden in de hoeveelheid oplosbaar suiker, oplosbaar 
stikstof, fenol en mineralen als K, Ca, Mg en P. Maisplanten op 250 meter afstand van een mast 
leverden een opmerkelijke en significante stijging in de hoeveelheid en kwaliteit van de 
geproduceerde olie. De hoeveelheid verzadigde vetzuren daalde met 57,5% terwijl de hoeveelheid 
onverzadigde vetzuren steeg met 13%. Conclusie is dat een EMV van lage dosis als bio-stimulator 
functioneert voor de groei van maïsplanten. In het onderzoek van Parsch en Norman (1986) is een 
opbrengstverlies van 15% gemeten voor katoen dat direct onder een hoogspanningslijn van 500 kV 
groeide, ten opzichte van een controleveld. Voor rijst, sojabonen, tarwe en kafferkoren konden geen 
significante opbrengstverschillen gevonden worden. Het onderzoek van Barman en Bhattacharya 
(2015) wijst uit dat EMV binnen 30 meter van een hoogspanningslijn invloed hebben op de groei van 
suikerriet en groene mosterd. Op een afstand van tien meter tot een 132 kV lijn is de planthoogte, 
het aantal bloemen, knoppen en takken van groene mosterd gestegen met respectievelijk 18,75%, 
77,55%, 63,72% en 66,7% ten opzichte van het controleveld. Daarnaast is op dezelfde afstand tot een 
400 kV lijn de stamdiameter, bladoppervlak, planthoogte van suikerriet gestegen met respectievelijk 
34,14%, 11,28% en 15,66% ten opzichte van het controleveld. In het onderzoek van Maziah et al. 
(2016) werd een zelfde conclusie getrokken met betrekking tot groene mosterd. Zowel het 
eiwitgehalte, oplosbaar eiwit, oplosbaar stikstof en chlorofyl gehalte stegen significant binnen twintig 
meter van een 275 kV lijn. Soja et al. (2003) deden een groot onderzoek, waarin gedurende vijf jaar is 
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gekeken naar de invloed van een 380 kV lijn op de groei en productie van wintertarwe en mais. 
Daarnaast is de invloed op het microbiële bodemleven onderzocht. Effecten op het bodemleven 
konden niet gevonden worden. Ook konden geen significante opbrengstverschillen voor mais 
gevonden worden. Voor wintertarwe is er aangetoond dat over een gemiddelde periode van vijf jaar 
de opbrengst steeg met 7% op velden die blootgesteld werden aan een lage veldsterkte (0.4 µT) en 
dat de opbrengsten daar hoger waren dan direct onder de mast (max . 4.5µT). Toch is het verschil in 
opbrengst tussen bepaalde afstanden van masten klein ten opzichte van opbrengstverschillen door 
de jaarlijkse variaties van het klimaat en specifieke grondparameters.  

De masten kunnen ook de beregening van de gewassen bemoeilijken. Ten eerste kunnen de masten 
in de weg staan voor beregeningsapparatuur. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat een deel van het 
perceel onbruikbaar is voor kwetsbare teelten zoals bloembollen (Van Reeuwijk et al., 2011). Om dit 
te verhelpen moet de beregeningsapparatuur vaker verplaatst worden. Het vaker verplaatsen heeft 
een negatief effect op de grond en gewassen, omdat de apparatuur de gewassen kapotrijdt en de 
grond samendrukt. De positie van de mast is cruciaal voor de mate van belemmering. De positie 
bepaalt daarnaast ook hoe groot de strook is die niet beregend kan worden.  

De hoogspanningslijn kan ook tot een overschot aan water leiden na een regenbui (A. Keizer, 
Petersburg, pers. comm., 24 mei 2016). De hoogspanningslijn vangt tijdens een regenbui water op, 
dat van de lijn op het gewas druppelt. Als het gewas te nat wordt, kunnen de wortels van de plant 
over te weinig zuurstof beschikken. Hierdoor ontstaat een rottingsproces in de plant, waardoor het 
gewas afsterft. Ook een overmaat aan water nabij de voet van de mast kan leiden tot deze schade. 
De schade, ook wel bekent als drupschade, wordt vergoed door TenneT (P. Boorsma, TenneT, pers. 
comm., 20 mei 2016).  

Conclusie is dat een EMV met een lage veldsterkte als bio-stimulator functioneert voor de groei van 
diverse gewassen. Voor katoenplanten verbouwd direct onder de mast is er een opbrengstverlies 
aangetoond. Katoen wordt echter in Nederland niet verbouwd volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (2016). Daarnaast bestaat een groot deel van het areaal uit diverse soorten granen, mais, 
aardappels en bieten. Uiteraard is dit alleen aangetoond voor granen en mais, dus slechts voor een 
selectie van de gewassen die in Nederland verbouwd worden. De hoogspanningslijn kan het 
beregenen van gewassen bemoeilijken, daarnaast kan het gewas te nat worden door drupschade.  
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6 Effecten op gezondheid van de mens
Het aantal uren dat een agrariër of een werknemer zich dicht bij een hoogspanningslijn bevindt voor 
werkzaamheden hangt af van een aantal factoren. Zo hangt het af van de omvang van het perceel en 
de locatie van de hoogspanningslijn. Ook maakt het type bedrijf uit voor het aantal uren dat in de 
nabijheid van de hoogspanningslijnen doorgebracht wordt. Zo is de fruitteelt op bepaalde momenten 
in het seizoen een arbeidsintensievere bedrijfsvoering dan akkerbouw of veehouderij. Tijdens de 
fruitoogst kan worden aangenomen dat er veel uren per dag arbeid verricht wordt in de nabijheid 
van de hoogspanningslijnen. Voor veehouders en akkerbouwers kan het aantal uren beduidend 
minder zijn. De werkelijke hoeveelheid hangt af van de bedrijfsvoering. Een veehouder die zijn 
koeien buiten laat grazen onder een hoogspanningslijn, zal deze voor het melken op moeten halen 
uit het perceel. Past een melkveehouder geen weidegang toe dan zal hij minder vaak onder de 
masten lopen. Voor een akkerbouwer die biologisch teelt en onder masten zelf of met werknemers 
aan het schoffelen is, is de blootstelling hoger dan voor een akkerbouwer die mechanisch schoffelt. 
Daarnaast zal een conventionele akkerbouwer veelal niet schoffelen maar spuiten, waardoor de 
blootstelling nog lager wordt. Er zijn echter zoveel verschillende bedrijfsvoeringen mogelijk dat er 
geen specificaties gegeven kunnen worden voor het aantal uren dat een agrarisch ondernemer of 
een werknemer onder de hoogspanningslijn werkt. De blootstelling aan het EMV staat vast op basis 
van de positionering van de lijn en het bijbehorende EMV.  

6.1 Huidige situatie 
In de afgelopen 30 jaar zijn er ongeveer 25.000 artikelen verschenen over de biologische effecten en 
medische toepassingen van niet-ioniserende straling (World Health Organization, 2016). 
Hoogspanningslijnen in Europa werken met een frequentie van 50 Hertz. De magnetische velden 
vallen daarmee in de laagfrequente en niet-ioniserende categorie (RIVM, 2014). 

Ondanks dat sommigen van mening zijn dat meer onderzoek gedaan moet worden, is er meer 
onderzoek naar de effecten van magnetische velden gedaan dan naar de meeste chemicaliën (World 
Health Organization, 2016). De World Health Organization (WHO) concludeert, op basis van een 
recente herziening van de wetenschappelijke literatuur, dat huidige bewijzen niet aantonen dat er 
een gezondheidsrisico bestaat bij blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden. Dit 
neemt niet weg dat kennisgaten bestaan over biologische effecten en verder onderzoek naar deze 
effecten nodig is. Zo is er geen wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen elektromagnetische 
velden en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, depressie, misselijkheid, vermoeidheid en een 
verminderd libido. Ook is er geen wetenschappelijke overeenstemming over negatieve effecten op 
zwangerschap door elektromagnetische velden (World Health Organization, 2016). 

In een epidemiologisch onderzoek naar lange termijn blootstelling aan elektrische velden van 
mensen die werkzaam zijn bij 400 kV koppelstations van het hoogspanningsnet werd onder meer 
gekeken naar het zenuwstelsel, bloedvatenstelsel en bloed. Ook de vruchtbaarheid werd onderzocht. 
De resultaten van dit onderzoek tonen geen verschillen tussen de groep die dagelijks werd 
blootgesteld en de controlegroep (Knave et al., 1979). 

In 1999 concludeerde het Amerikaans nationaal instituut voor de gezondheid dat het bewijs voor de 
link tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden zwak 
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is. Ook werd geconcludeerd dat er geen consistent patroon is gevonden van biologische effecten als 
gevolg van elektromagnetische straling (Cain en Nelson, 2013; Salzberg, 2014) 

6.2 Placebo effect
Er zijn experimenten uitgevoerd waarbij een groep mensen werd blootgesteld aan magnetische 
velden en een groep niet werd blootgesteld. Deze tweede groep werd verteld dat zij werden 
blootgesteld, echter was dit niet het geval. De resultaten tonen geen verband aan tussen de 
blootstelling aan magnetische velden en de symptomen die werden aangegeven door de 
deelnemers. Ook waren de deelnemers niet in staat aan te geven of het magnetische veld aanwezig 
was of niet (Rubin et al. (2010), in Porsius et al. (2015)). Er was een toename te zien in het aantal 
symptomen dat werd gemeld door de deelnemers die niet blootgesteld werden aan een magnetisch 
veld. Deze deelnemers waren onder de indruk dat zij wel blootgesteld werden, omdat hen was 
verteld dat een apparaat, te zien door de deelnemers, het magnetische veld produceerde 
(Szemerszky et al. (2010) en Witthoft & Rubin (2013), in Porsius et al. (2015)). Deze resultaten 
suggereren dat gezondheidsklachten door hoogspanningslijnen plaatsvindt via psychologische 
wegen, niet gerelateerd aan de blootstelling aan magnetische velden (Porsius et al., 2015).  

6.3 Epidemiologische onderzoeken 
Ondanks vele onderzoeken is het bewijs voor een verband tussen elektromagnetische velden en 
kanker controversieel. Sommige epidemiologische onderzoeken suggereren een verband tussen het 
risico op leukemie bij kinderen en blootstelling aan laagfrequente magnetische velden. (NIEHS, 
(1999) in Cain en Nelson (2013)). In 2001 heeft het internationaal agentschap voor onderzoek naar 
kanker elektromagnetische velden aangeduid als mogelijke bron voor kankerverwekking bij mensen 
(Cain en Nelson, 2013). Binnen de wetenschap bestaat geen consensus over de causaliteit tussen 
magnetische velden en gezondheidsklachten (NIEHS, 2002; RIVM, 2014). Een van de redenen 
hiervoor is dat laboratoriumonderzoeken consistent geen reproduceerbaar effect weten aan te 
tonen tussen magnetische velden en kanker (World Health Organization, 2016). Ook de ziekte van 
Alzheimer wordt in verband gebracht met blootstelling aan magnetische velden ( Huss et al., (2009), 
in RIVM (2014)). De aanwijzingen uit dit onderzoek zijn echter niet eenduidig en tonen geen 
consistent verband om een conclusie te trekken (Huss et al.,(2009) en Frei et al., (2013) in RIVM 
(2014)).  

6.4 Basisrestricties en referentieniveaus 
Door het RIVM (2014) is een verkennende inventarisatie gedaan van bronnen van elektrische, 
magnetische en elektromagnetische velden op mensen. Volgens het RIVM (2014) zijn, door de Raad 
van de Europese Unie, basisrestricties en referentieniveaus opgesteld voor de blootstelling aan 
magnetische en elektrische velden. “Basisrestricties vormen het niveau van warmte  of elektrische 
veld dat in het lichaam wordt opgewekt als gevolg van een elektromagnetisch veld” (RIVM, 2014) .  
Referentieniveaus zijn grenzen voor de sterkte van het elektromagnetische veld buiten het lichaam 
(RIVM, 2014). De basisrestrictie is vastgesteld op 0,4 T (RIVM, 2014). De referentiewaarde is 
vastgesteld op 100 T (TenneT, 2016). Het niveau van het magnetische veld in het lichaam is niet te 
meten, daarom wordt dit niveau afgeleid van de waarde die buiten het lichaam wordt gemeten. Als 
referentieniveaus worden overschreden betekent dit nog niet dat de basisrestrictie wordt 
overschreden. Dit heeft als reden dat voor de vaststelling van de basisrestricties veiligheidsmarges 
zijn aangehouden.  
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Uit de verkennende inventarisatie blijkt dat bij bepaalde apparatuur de referentiewaarden 
overschreden worden. Dit geldt onder meer bij  apparatuur met een sterke elektromotor en het 
gebruik daarvan dicht bij het lichaam, denk bijvoorbeeld aan een zware boormachine. Voor het 
bepalen van deze waarden zijn onder meer de epidemiologische onderzoeken meegenomen die 
verbanden aantonen tussen magnetische velden en kanker. Volgens het RIVM (2014) wordt de 
basisrestrictie van 0.4 T niet overschreden door hoogspanningslijnen die op minstens 50 meter van 
woningen staan. De basisrestrictie van 0,4 T is gebaseerd op de epidemiologische onderzoeken 
welke een verband tonen tussen magnetische velden en kanker. 

6.5 Conclusie 
Uit de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd naar schadelijke gevolgen van laagfrequente 
elektromagnetische velden, blijkt dat bewijs voor een causaal verband tussen blootstelling aan 
laagfrequente magnetische velden en gezondheidsklachten bijzonder zwak is. De conclusie van het 
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) is dat blootstelling aan laagfrequente 
magnetische velden niet als volledig veilig kan worden beschouwd, maar dat wetenschappelijk bewijs 
van gezondheidsrisico’s onvoldoende is om strenge regelgeving op te stellen (Jackson en Pitts, 2010). 

Sommige epidemiologische onderzoeken tonen een zwak verband tussen leukemie bij kinderen en 
en chronische lymfatische leukemie bij volwassenen die blootgesteld werden aan 
elektromagnetische velden tijdens hun werk. Op deze onderzoeken is de nodige kritiek, aangezien 
het verband zwak is en te weinig rekening is gehouden met mogelijke andere oorzaken. Bij een ander 
epidemiologisch onderzoek werden volwassenen elke dag opnieuw, jarenlang, blootgesteld aan een 
sterk magnetisch veld van een 400 kV koppelstation. Uit dit onderzoek werden geen verschillen 
geconstateerd tussen de groep die dagelijks in het koppelstation werd blootgesteld aan magnetische 
velden en de controlegroep. Het magnetische veld in een koppelstation is vrij hoog, omdat de 
afstand tot de hoogspanningskabels vrij klein is. Agrariërs zijn niet elke dag vele uren actief onder de 
hoogspanningslijnen, daarom mag worden aangenomen dat er geen gezondheidsklachten worden 
veroorzaakt door de blootstelling aan het magnetische veld. Anderzijds kunnen gezondheidsklachten 
wel plaatsvinden via psychologische wegen 

Een nadeel van epidemiologische onderzoeken is dat het zeer moeilijk is om mogelijke oorzaken uit 
te sluiten. Onderzoek in laboratoria is uitstekend in staat om de omgeving te controleren en daarmee 
causale verbanden aan te tonen. Onderzoeken in laboratoria naar de gezondheidseffecten van 
magnetische velden weet tot op heden geen consistent verband aan te tonen. Het is daarom 
aannemelijk dat magnetische velden van hoogspanningslijnen niet de oorzaak zijn van 
gezondheidsklachten. Wetenschappelijk bewijs voor de onschuld van de magnetische velden is 
echter ook niet bekend. Dit zorgt voor een onzekerheid, waarbij de overheid heeft bepaald de meest 
strenge norm te hanteren voor de blootstelling aan magnetische velden.  

De onderzoeken die een verband tonen tussen magnetische velden en gezondheidsrisico’s 

concluderen dat 0,4 T aangehouden moet worden als veilige grens. Omdat wetenschappelijk nog 
niet aangetoond is dat magnetische velden van hoogspanningslijnen geen gezondheidseffecten te 
weeg brengen en dus enige onzekerheid bestaat, is in Nederland besloten om de toegestane grens 
van de blootstelling aan magnetische velden op 0,4 T vast te stellen. Volgens het RIVM (2014) wordt 
de basisrestrictie van 0,4 T niet overschreden door hoogspanningslijnen die zich op minstens 50 
meter van huizen bevinden.   
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7 Effecten op verkoopwaarde van onroerend goed 
Naast de effecten op gezondheid, zijn er ook effecten op de verkoopwaarde van onroerend goed. 
Hoogspanningslijnen kunnen invloed hebben door waardevermindering van huizen en agrarische 
grond.  

7.1 Huizen 
Volgens Elliot en Wadly (2002) in Cain en Nelson (2013) wordt de waardedaling van huizen gezien als 
de op een na grootse impact van elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen. Enkel 
mogelijke gezondheidsrisico’s door de elektromagnetische velden hebben een grotere impact. Uit 

onderzoek blijkt dat de angst van huiseigenaren, omtrent de invloed van elektromagnetische velden, 
invloed heeft op de waarde van huizen naast hoogspanningslijnen (Bolton & Sick, (1999) in (Cain en 
Nelson, 2013; Jackson en Pitts, 2010)).

Er is veel empirisch onderzoek gedaan naar de invloed van hoogspanningslijnen op de waarde van 
huizen. De resultaten zijn niet eenduidig. De meeste studies tonen geen invloed van 
hoogspanningslijnen aan op de waarde van huizen (Jackson & Pitts, (2010), in Cain en Nelson (2013)). 
Uit onderzoeken die wel een invloed aantonen, blijkt dat huizen direct naast de hoogspanningslijnen 
met 2-9% in waarde dalen. Deze waardedaling neemt af naarmate de afstand tot de 
hoogspanningslijnen toeneemt (Jackson & Pitts, (2010), in Cain en Nelson (2013)). 

Volgens Rosiers (2002) in Cain en Nelson (2013) zijn de hoogspanningsmasten de oorzaak van een 
waardedaling en hebben de kabels zelf weinig tot geen invloed. Uit dit onderzoek blijkt dat sommige 
huizen zelfs in waarde toenemen ten opzichte van de huizen ernaast als het uitzicht geen 
hoogspanningsmasten bevat. Goedkopere huizen die uitzicht hebben op de masten dalen met 5-10% 
in waarde, waar duurdere huizen met 15-20% in waarde dalen. 

Volgens Colwell & Foley, (1990) in Elliott en Wadley (2002) is de waardedaling binnen 60 meter van 
de hoogspanningslijnen significant en op meer dan 60 meter niet significant. Nieuwe huizen mogen 
niet binnen 50 meter van de hoogspanningslijn gebouwd worden. Technisch gezien is er op basis van 
dit onderzoek dus nog tien meter bouwblok waar de waardedaling voor de huizen significant is. Bij 
aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen worden alle bestaande woningen binnen 50 meter van de 
mast uitgekocht. Opvallend is dat de negatieve impact van hoogspanningslijnen naar verloop van tijd 
afneemt. 

Taxateurs van onroerend goed schatten in dat de waarde van huizen naast hoogspanningslijnen met 
zo’n 10% afneemt ten opzichte van huizen die niet dichtbij hoogspanningslijnen staan (Delaney & 

Timmons (1992) in Jackson en Pitts (2010). De voornaamste reden is de visuele onaantrekkelijkheid. 
Dit argument komt ook terug in het onderzoek van Rosiers (2002) in Cain en Nelson (2013). Ook 
potentiele gezondheidsinvloeden, geluidsoverlast en veiligheidszorgen vormen redenen om de 
waarde van huizen bij hoogspanningslijnen met ongeveer 10% lager te waarderen dan vergelijkbare 
huizen die niet in de buurt staan van hoogspanningslijnen (Delaney & Timmons, (1992) in Jackson en 
Pitts (2010)). Er blijkt een verschil te bestaan tussen wat kopers daadwerkelijk betalen en wat 
potentiele kopers zeggen dat ze bereid zijn te betalen. Kopers blijken meer te betalen dan potentiele 
kopers zeggen dat zij bereid zijn te betalen (Kinnard & Dickey, (1995) in Jackson en Pitts (2010)). 
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TenneT (2015c) geeft aan dat waardevermindering van huizen soms voorkomt. Volgens TenneT (P. 
Boorsma, pers. comm., 20 mei 2016) komt waardevermindering echter niet altijd voor, omdat de 
functionaliteit van huizen niet wordt aangetast. In het geval een woning niet gehandhaafd kan blijven 
bij het aanleggen van de hoogspanningslijnen, wordt overlegd met de eigenaar over het uitkopen. 
Indien geen akkoord wordt bereikt over de hoogte van de schadevergoeding wordt de drie 
deskundigen methode toegepast. Dit houdt in dat drie taxateurs samen de waarde bepalen van het 
huis. Een van de taxateurs wordt door TenneT aangeleverd, een tweede onafhankelijke taxateur 
wordt door TenneT van buitenaf aangetrokken en de derde taxateur wordt door de eigenaar van het 
huis aangeleverd. Deze drie taxateurs worden geacht onafhankelijk te werk te gaan en zijn samen 
verantwoordelijk om een taxatie uit te voeren en het eens te worden over de waarde van het huis.  

7.2 Agrarische grond 
Uit onderzoek door Solum (1985) in Jackson en Pitts (2010) bleek dat de meerderheid van eigenaren 
van agrarisch onroerend goed geen effecten ondervond van hoogspanningslijnen op hun grond en 
gewassen. In de gevallen waarbij wel effecten worden ondervonden, wordt het meest genoemd dat 
men om de masten heen moet werken. Sommige landeigenaren hadden ook twijfels over de waarde 
van hun grond nadat de hoogspanningslijnen zijn aangelegd. De conclusie van Solum in Jackson en 
Pitts (2010), is dat, ondanks enkele zorgen en ongemakken, de verkoopwaarde van de agrarische 
grond niet significant verminderd is. Deze conclusie wordt bevestigd door onderzoek van Brown 
(1975) in Jackson en Pitts (2010), waarin statistische prijs analyses zijn uitgevoerd van agrarische 
grond. Uit deze analyses bleek geen significant effect van hoogspanningslijnen op de verkoopwaarde 
van agrarische grond. 

In Canada is in 1978 onderzoek gedaan naar de per hectare waarde van meer dan 1.000 verkochte 
agrarische onroerend goed zaken (Boyer et al., (1978), in Elliott en Wadley (2002)). Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat percelen met erfdienstbaarheden voor hoogspanningslijnen tussen de 16% en 
29% lagere prijs werden verkocht dan vergelijkbare percelen zonder erfdienstbaarheden voor 
hoogspanningslijnen. Dit negatieve effect was groter bij kleine percelen dan bij grote percelen. Het 
voltage, de leeftijd en de fysieke omvang van de hoogspanningslijnen blijken geen invloed te hebben 
op de waardedaling van de percelen. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst is de grote 
hoeveelheid beschikbare grond in Canada, waardoor kopers hogere eisen kunnen stellen aan de 
landbouwgrond (Boyer et al., (1978), in Elliott en Wadley (2002)). In Nederland is dit niet het geval. 
Daarnaast zijn de percelen vele malen kleiner. In 2014 had een agrarisch ondernemer gemiddeld 28 
ha aan teeltoppervlakte (Rijksoverheid, 2015). In Canada is de gemiddelde teeltoppervlakte per 
ondernemer 314 ha (Beaulieu, 2015). Andere onderzoeken bevestigen deze mogelijke verklaring 
door aan te tonen dat bij meer schaarste aan grond, het effect van hoogspanningslijnen klein tot 
verwaarloosbaar is (Gregory & von Winterfeldt, (1996), in Elliott en Wadley (2002). In Nederland is 
sprake van een schaarste aan landbouwgrond (Wageningen UR, 2014). Schaarste is een relatief 
begrip, maar duidelijk is dat Nederland dichtbevolkt is en dat de concurrentie voor grond tussen 
woningen, landbouw en natuur groot is. De schaarste kan ertoe leiden dat eventuele effecten van 
hoogspanningslijnen op de waarde van agrarische grond geminimaliseerd worden. 
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Volgens TenneT (P. Boorsma, pers. comm., 20 mei 2016) vindt waardevermindering van agrarische 
grond plaats op het moment dat een hoogspanningsmast wordt geplaatst. Dit wordt veroorzaakt 
door een aantasting in de functionaliteit van de grond. Deze waardevermindering wordt vergoed 
door TenneT. TenneT keert vier soorten vergoeden uit voor de waardevermindering in 
landbouwgrond: een afsluitvergoeding, meewerkvergoeding, vermogensschade vergoeding en een 
inkomensschadevergoeding. 

TenneT betaalt voor deze ZRO-strook een afsluitvergoeding afhankelijk van de grootte van de strook 
(TenneT, 2015a). Deze vergoeding keert TenneT uit ter compensatie voor onderhoud van de 
hoogspanningsverbinding en voor een mogelijke lagere opbrengst van gewassen door de 
hoogspanningsverbinding (invloed op gewassen is te vinden in hoofdstuk 5.2). De tarieven van deze 
vergoeding zijn overeengekomen tussen TenneT en LTO Nederland (TenneT, 2012). Voor de eerste 
7,5 meter wordt € 2,69 per m2 vergoedt vanuit de hartlijn van de verbinding. Deze vergoeding geldt 
pas bij een minimumbedrag van € 1000, -. Voor de overige m2 van de ZRO-strook geldt een 
vergoeding van € 1,35 per m2 (TenneT, 2012). Daarnaast kan de ondernemer een efficiency premie 
van 20% ontvangen over de afsluitvergoeding, indien hij of zij binnen zes weken na het aanbod van 
TenneT over de ZRO ondertekent. Bij een breedte van 60 meter van de ZRO-strook, ontvangt de 
ondernemer 2,69 ∗ 15 + 1,35 ∗ 45 =  € 100,88 per strekkende meter voor de afsluitvergoeding, 
zonder de efficiency premie meegerekend. In Figuur 13 staat een voorbeeld geïllustreerd van een 
landbouwperceel van tien hectare. In deze voorbeeldsituatie geldt dat de lengte van de strook 400 
meter is en de breedte 250 meter. Hierdoor bedraagt de vergoeding 100,88 ∗ 400 =  € 40.350, −. 
Naast de afsluitvergoeding ontvangt de agrarisch ondernemer een meewerkvergoeding van € 1,07 
per m2 indien een wintrackmast geplaatst wordt. Per werk, van bijvoorbeeld een mastlocatie, geldt 
een oppervlak van 5.000 m2. Hierdoor bedraagt de meewerkvergoeding 5000 ∗ 1,07 =  € 5.350, −. 

Daarnaast ontvangt de agrarisch ondernemer een vermogens- en inkomensvergoeding indien een 
voet van een wintrackmast op zijn of haar perceel geplaatst wordt. Bij de aanleg van de 
wintrackmasten wordt een voet geplaatst van 26 bij 10 meter (Druijff, 2016). Op deze voet wordt een 
mast geplaatst met een diameter van 2,4 meter bij de onderzijde. De voet wordt bovengronds 
geplaatst waardoor het telen van gewassen niet mogelijk is op deze plek. Daarnaast geldt dat 
werktuigen en voertuigen minimaal vijf meter afstand van deze voet moeten houden (P. Boorsma, 
TenneT, pers. comm., 20 mei 2016). Hierdoor zal er per voet 36*20= 720m2  landbouwgrond verloren 
gaan door de plaatsing van de hoogspanningsmast. Een schematische weergave van deze situatie is 
afgebeeld in Figuur 13. Aangezien de afstand tussen twee wintrackmasten 350 meter bedraagt 
(Druijff, 2016), is er in de voorbeeldsituatie ruimte voor twee voeten van wintrackmasten en 
bedraagt het totaal aan verloren landbouwgrond 720 ∗ 2 =  1440 m2 (ZLTO, 2016). 
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Volgens de Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2013-2014 (KWIN, 2013) bedraagt de waarde van 
een hectare landbouwgrond in Zuid-Beveland, waartoe de regio Borssele Rilland behoort, € 56.700,- 
op 1 januari 2012. Voor een wintrackmast bedraagt het verlies in landbouwgrond 56.700

10.000
∗ 720 =

 € 4.082,40. In de voorbeeldsituatie, waar twee voeten staan afgebeeld, bedraagt het totale verlies 
4.082,40 ∗ 2 =  € 8.164,80. De grond blijft echter van de eigenaar, maar hij kan er geen gebruik 
meer van maken. In het document schadevergoedingen (TenneT, 2012), staan de vergoedingen die 
TenneT uitkeert aan de eigenaren voor de hoogspanningslijnen. De vergoeding hangt af van het 
oppervlak dat verloren gaat. In dit document geeft TenneT aan dat voor 350 m2 eenmalig € 4.468,- 
vergoedt wordt per voet. Uitgaande van de voorbeelden wordt daarna € 352, - uitgekeerd per 50m2. 
Voor de overige 370 m2 (720-350) bedraagt de vergoeding € 2.604,80. De totale vergoeding bedraagt 
4468 + 2604,80 = € 7.072,80. Op basis van deze gegevens kan daarom geconcludeerd worden dat 
het vermogensverlies (€ 8.164,80) groter is dan de compensatie (€ 7.072,80) die TenneT uitkeert. Het 

verlies is echter sterk afhankelijk van de waarde van de landbouwgrond, waardoor de uitkomst kan 
verschillen.  

Naast vermogensverlies heeft de agrarische ondernemer ook inkomensverlies omdat er op het 
verloren oppervlak geen gewassen verbouwd kunnen worden en omdat het land minder efficiënt 
bewerkt kan worden. Het verlies in gewasteelt wordt in deze paragraaf besproken, het 
efficiëntieverlies voor de bewerking van het land wordt besproken in de volgende paragraaf. Het 
inkomensverlies voor gewassen hangt af van het type gewas dat verbouwd wordt op het perceel. 
Voor bijvoorbeeld snijmais, een belangrijk voedergewas in de veehouderij, geldt een netto-opbrengst 
van € 2750, - per hectare indien deze van goede kwaliteit is (Snijmais, 2015). Hierdoor is het 

Figuur 13: Situatieschets van de plaatsing van hoogspanningskabels op een 
perceel van 10 hectare. 
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inkomensverlies voor dit oppervlak 2750

10.000
∗ 720 =  € 198 per mastvoet. Voor twee voeten bedraagt 

dit 198 ∗ 2 =  € 396, −. De inkomensvergoeding bestaat uit een gewassenschadevergoeding en 
daarnaast een structuurschade-vergoeding van de bodem. Voor gewassenschadevergoeding voor 
snijmais hanteert TenneT een normbedrag van € 0,22 per vierkante meter werkterrein in 
overeenstemming met LTO Nederland (TenneT, 2012). De gewassenschadevergoedingen zijn 
voorschotbedragen; indien aantoonbaar meer schade optreedt, vindt bijbetaling plaats. Voor 
structuurschadevergoeding keert TenneT € 0,07 per vierkante meter uit ongeacht het gewas. In de 
voorbeeldsituatie wordt er 720 ∗ (0,22 + 0,07) ∗ 2 =  € 417,60 vergoed als inkomensvergoeding. In 
dit voorbeeld wordt het verlies in inkomsten van snijmais (€ 396) voldoende gecompenseerd door de 

vergoeding (€ 417,60), al is het inkomensverlies sterk afhankelijk van de prijsontwikkeling van 
snijmais. Daarnaast is het verlies sterk afhankelijk van het gewas dat verbouwd wordt.  

 

7.3 Conclusie 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat door hoogspanningslijnen de waarde van huizen met 2-9% daalt. 
Deze waardedaling is significant bij huizen op minder dan 60 m van de lijn. Huizen binnen 50 m van 
de lijn worden uitgekocht indien de bewoners dit willen. Uit onderzoek in de Verenigde Staten en 
Canada blijkt dat bij agrarische grond de effecten verschillen van geen significante 
waardevermindering tot een waardevermindering tussen de 16% en 29%. TenneT vergoedt 
waardevermindering die op zou kunnen treden. TenneT keert vier soorten vergoedingen uit: een 
afsluitvergoeding, meewerkvergoeding, vermogensschade vergoeding en een 
inkomensschadevergoeding. Op basis van de gebruikte gegevens, is de vergoeding voor 
vermogensverlies van landbouwgrond onvoldoende, maar wordt het inkomensverlies voor verlies in 
gewasteelt voldoende vergoedt. Het daadwerkelijke vermogensverlies hangt sterk af van de waarde 
van de landbouwgrond op dat moment. Hetzelfde geldt voor het inkomensverlies, deze is ook sterk 
afhankelijk van de opbrengst van het gewas.  
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8  Nabeschouwing 
In dit literatuurrapport is geïnventariseerd welke invloed de hoogspanningslijn heeft op de agrarische 
bedrijfsvoering. Binnen de agrarische bedrijfsvoering is onder meer gekeken naar de invloed op  
techniek: bodemsensoren, GNSS-apparatuur, autonome voertuigen en drones. Daarnaast is 
onderzocht welke invloed de hoogspanningslijn heeft op de gezondheid van personen, de 
productiviteit van dieren en gewassen en de waarde van onroerend goed. Aan de hand van de 
gevonden resultaten en de conclusies die we daaruit hebben getrokken is een overzichtstabel 
gemaakt van de invloed van hoogspanningslijnen op de focusonderwerpen. Zie hiervoor Tabel 6 op 
de volgende pagina. Per onderwerp is aangegeven of het onderwerp beïnvloed wordt. Hoe groot de 
invloed is volgens de classificatie van de risicomatrix (Tabel 3, hoofdstuk 2 Methoden). Ook is 
aangegeven hoe sterk het bewijs voor de invloeden is. Een classificatie van + – (matig), + (voldoende) 
en + + (sterk) geeft de sterkte van het bewijs aan. Tabel 6 dient als basis voor het adviesrapport. Dit 
literatuurrapport is opgesteld ter ondersteuning van het adviesrapport welke de beweegredenen 
voor en tegen een dergelijke hoogspanningslijn nader zal toelichten. Daarnaast zullen de conclusies 
uit dit rapport in het adviesrapport besproken en bediscussieerd worden.  
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Tabel 6: overzicht van de invloed van de hoogspanningslijnen op de focusonderwerpen 

Focusonderwerp Beïnvloed door een 
hoogspanningslijn? 

Classificatie Sterkte bewijs 

Bodemsensoren Ja, verstoring 
elektromagnetische 
sensoren. Invloed 
vochtsensoren onbekend 

2  + + 

Autonome voertuigen Ja, bepaalde sensoren 
krijgen verstoringen. 
Daarnaast minder 
efficiënte padplanning 

1  + 

Drones Ja, vliegverbod bij 
hoogspanningslijn

3  + + 

GNSS-apparatuur Ja, afzwakking 
signaalsterkte 

2  + 

Productiviteit gewas Ja, mais, tarwe, katoen, 
suikerriet en groene 
mosterd hogere 
gewasopbrengst. Rijst, 
sojabonen en kafferkoren 
geen effect. Daarnaast 
kans op drupschade en 
gelden er 
hoogtebeperkingen 

2  + - / + + 

Productiviteit dieren Ja, bij lammeren en kippen 
embryo’s. Niet bij koeien, 
varkens en schapen 

2/3  + -/ + 

Gezondheid werknemers Nee   + - 

Waardedaling onroerend 
goed 

Ja, waardedaling bij huizen 
en agrarische grond 
aangetoond in VS en 
Canada 

1/2  + - 
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