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1 Inleiding 

1.1 EEN NIEUWE 380KV HOOGSPANNINGSVERBINDING TUSSEN NEDERLAND EN 
DUITSE GRENS 

De ‘wereld van de elektriciteit’ is volop in beweging. Elektriciteit is, zoals vroeger, geen stedelijk, 

provinciaal of zelfs landelijk thema meer. Elektriciteit is tegenwoordig een landsgrens overstijgend thema. 

In Europa is de elektriciteitsmarkt vrijgegeven en als gevolg daarvan bieden producenten van elektriciteit 

hun stroom door heel Europa aan. Zo kan worden gekozen voor conventioneel opgewekte stroom, of voor 

duurzame stroom. Ook de keuze voor een aanbieder van elektriciteit is vrij.  

 

Met de liberalisering en privatisering van de elektriciteitsmarkt in de jaren negentig van de vorige eeuw 

zijn de productie, de levering en het transport van elektriciteit van elkaar gescheiden. De 

elektriciteitsproductie –het opwekken van stroom- en de levering ervan is op grond van de 

Elektriciteitswet 1998 in handen van het bedrijfsleven. In Nederland is het transport van elektriciteit -de 

weg tussen de elektriciteitscentrale en het stopcontact- in handen van onafhankelijke netbeheerders 

waarvan de nationale, provinciale en/of lokale overheden de aandeelhouders zijn. De netbeheerder heeft 

geen zeggenschap over de locatie en/of de omvang van de productie, maar heeft wel de plicht elektriciteit 

te transporteren. In Nederland is TenneT TSO B.V. de enige beheerder van het hoogspanningsnetwerk van 

110 kilovolt (kV) en hoger. 

 

Het Nederlandse hoogspanningsnetwerk vormt met zijn drie verbindingen met Duitsland, twee met 

België, één met Noorwegen en één met Engeland een belangrijke schakel in het Noordwest-Europese 

elektriciteitsnetwerk. Om de voorzieningszekerheid te kunnen handhaven, verdere ruimte te geven aan 

duurzame elektriciteit uit Nederland en het buitenland en de verdere ontwikkeling naar één (Noordwest) 

Europese elektriciteitsmarkt mogelijk te maken, is een nieuwe hoogspanningsverbinding met Duitsland 

noodzakelijk. 

 

TenneT TSO B.V. (verder te noemen TenneT1) en Amprion2 willen daarom een nieuwe 380 kV 

hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland realiseren. De verbinding loopt van 

Doetinchem in Nederland naar Wesel in Duitsland en wordt om die reden Doetinchem - Wesel 380kV 

(verder: DW380) genoemd3. Met de nieuwe verbinding worden het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet 

                                                                 

1 TenneT is als landelijk netbeheerder verantwoordelijk voor het landelijke hoogspanningsnet, de 'snelwegen' van het 

Nederlandse elektriciteitsnet.  

2 De nieuwe naam per 1 september 2009 voor het voormalige RWE Transportnetz Strom GmbH 

3 De ‘formele’ naamgeving van de verbinding is Doetinchem – Niederrhein, vernoemd naar de namen van de twee 

hoogspanningsstations waartussen de nieuwe verbinding wordt gerealiseerd (DTC380 – NDR380). Voor het 

Nederlandse project wordt de naam DW380 gebruikt. 
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verder met elkaar verknoopt en ontstaat meer capaciteit om aan de toenemende import- en exportvragen 

te kunnen blijven voldoen. 

 

De hoogspanningsverbinding Doetinchem – Wesel is in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening III 

(SEVIII) opgenomen. Daarbij is het globale tracé van de verbinding vastgelegd (zie verder hoofdstuk 3). 

Figuur 1 is een uitsnede van de SEVIII-kaart, waarin de nieuwe voorgenomen verbinding schematisch is 

aangegeven (nummer 31).  

 

Het nieuwe tracé bestaat uit een Nederlands en een Duits deel. Het Nederlandse deel wordt circa 22 

kilometer lang. Het Nederlandse deel van het tracé en de manier waarop de verbinding in Nederland 

wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld door de Minister van Economische Zaken (EZ) en de Minister van 

Infrastructuur en Milieu (I&M4). Zij vormen samen het bevoegd gezag. Het Duitse deel van het tracé is de 

verantwoordelijkheid van de Duitse overheid en Amprion GmbH. Zij zorgen voor de uitwerking en 

inpassing van het Duitse deel van het tracé met de bijbehorende procedures (zie paragraaf 1.4). 

 

 

Figuur 1 Uitsnede kaart SEVIII, inclusief een schematische weergave van de verbinding van DW380 (nummer 31). 

                                                                 

4 Voorheen Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 

Figuur 8: Uitsnede Kaart 1 (bron: SEVIII) 
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1.2 HET INPASSINGSPLAN, MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN OVERIGE BESLUITEN 

1.2.1 RIJKSCOÖRDINATIEREGELING EN INPASSINGSPLAN 

Rijkscoördinatieregeling 

Beslissingen over de inpassing en wijziging van bestemmingsplannen werden voorheen gemaakt door de 

betreffende gemeenten. Per 1 juli 2008 is de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de daarbij horende 

Invoeringswet in werking getreden. Sinds 1 maart 2009 is de rijkscoördinatieregeling (hierna RCR) uit de 

Wet ruimtelijke ordening bij wet van toepassing op energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang. 

In de RCR worden de verschillende besluiten (ruimtelijke besluiten, vergunningen en ontheffingen) die 

voor een project nodig zijn gecoördineerd voorbereid. Het gaat naast vergunningen en ontheffingen vaak 

ook om een inpassingsplan (IP). Dit is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een 

bestemmingsplan op gemeentelijk niveau. 

 

Ook de voorbereiding van de besluitvorming over energie-infrastructuurprojecten – zoals de aanleg van 

hoogspanningsverbindingen – loopt via deze RCR. Dit is vastgelegd in artikel 20a van de Elektriciteitswet 

1998. De RCR is om deze reden van toepassing op de voorgenomen hoogspanningsverbinding DW380. De 

Minister van EZ is voor dit project aangewezen als projectminister. In Bijlage 3 is nader ingegaan op de 

RCR. 

 

Inpassingsplan 

Voor het Nederlandse deel van de verbinding – dus vanaf Doetinchem tot aan de grens – stellen de 

Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu een inpassingsplan (IP) voor het tracé 

vast. Het inpassingsplan vormt automatisch onderdeel van de bestemmingsplannen van de gemeenten die 

door de verbinding doorkruist worden. Net als bij een herziening van een bestemmingsplan is er de 

mogelijkheid tot zienswijze en beroep. In het IP wordt ook aangegeven of en zo ja hoe delen van de 

nieuwe 380kV-verbinding gecombineerd worden met bestaande 150kV-verbindingen in het gebied. In het 

inpassingsplan leggen de genoemde Ministers ook de tracés van verkabelde 150 kV verbindingen vast 

voor zover die verkabeling technisch logischerwijze voortvloeit uit de keuzes die voor de 380 kV 

verbinding, DW380, gemaakt worden. Daarnaast wordt in het IP de ruimtelijke inpassing van de 

noodzakelijke uitbreiding van het hoogspanningsstation Doetinchem 380kV geregeld. Voor de feitelijke 

aanleg van het Nederlandse deel zijn, naast het IP, ook nog verschillende ‘uitvoeringsvergunningen’ 

vereist (paragraaf 1.2.3). 

1.2.2 M.E.R.-PROCEDURE 

Volgens het Besluit milieueffectrapportage dient voor een besluit over de aanleg van een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding met een spanning van 220 kV en hoger met een lengte langer dan 15 km een 

procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) gevolgd te worden 5. De Ministers van 

Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu voeren als degenen die het besluit (inpassingsplan) 

nemen de m.e.r.-procedure uit. Zij zijn in deze procedure zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. Een 

milieueffectrapportage is een onderzoek naar de mogelijke tracéligging (alternatieven) en de 

milieueffecten daarvan. Via een milieueffectrapportage komt die informatie op tafel die nodig is om het 

                                                                 

5 Besluit milieueffectrapportage, onderdeel C, categorie 24, zoals van kracht per 1 april 2011. Identiek aan onder 20 

genoemde project van bijlage I van de richtlijn nr. 85/337/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 

juni 1985 betreffende milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEG, L 175/40).  

 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
9 

     

milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming. Deze informatie wordt gebundeld 

in een openbaar document: het milieueffectrapport (MER). Welke stappen bij een procedure van 

milieueffectrapportage worden doorlopen is geregeld in de Wet milieubeheer. 

 

De m.e.r.-procedure voor de 380kV-verbinding tussen Doetinchem en de Duitse grens is op 10 september 

2009 gestart met de publicatie van de startnotitie. In deze startnotitie is uiteengezet waarom de 380kV-

verbinding Doetinchem – Wesel nuttig en noodzakelijk is. Tevens is in de startnotitie ingegaan op de 

resultaten van de Basiseffectenstudie (BES) en is een zoekgebied voor het tracé op Nederlands 

grondgebied (tussen Doetinchem en de Duitse grens tussen Voorst en Dinxperlo) gepresenteerd. Verder 

geeft de startnotitie een indicatie van mogelijke tracéalternatieven die in de milieueffectrapportage verder 

uitgewerkt moeten worden. De startnotitie specificeert ook welke soorten effecten onderzocht zullen 

worden. 

 

De startnotitie heeft van 10 september tot en met 21 oktober 2009 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 

hebben 206 insprekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen naar aanleiding 

van de startnotitie. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage heeft vervolgens op 18 

november 2009 aan het bevoegd gezag een advies uitgebracht over de zogenoemde richtlijnen voor de 

inhoud van het MER. 

 

Per 1 juli 2010 is de Wet milieubeheer gewijzigd. Voorheen bestond voor het bevoegd gezag de 

verplichting om, aansluitend op de inspraakronde over de startnotitie en de advisering door de 

Commissie voor de milieueffectrapportage, de definitieve richtlijnen voor de inhoud van het MER vast te 

stellen. Met de genoemde wetswijziging is deze verplichting komen te vervallen. Op grond van goed 

openbaar bestuur heeft het bevoegd gezag besloten toch (conform de ‘oude’ m.e.r.-procedure) richtlijnen 

vast te stellen. Deze richtlijnen, verschenen op 17 juni 2011, bakenen de inhoud van het te verrichten 

onderzoek en op te stellen MER af.  

 

De m.e.r.-procedure voor DW380 

De m.e.r.-procedure is opgestart voor de wijziging van hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer (d.d. 1 juli 

2010) door middel van het ter inzage leggen van de startnotitie en doen van een kennisgeving. Omdat de 

richtlijnen voor het op te stellen MER na deze datum zijn vastgesteld is formeel de ‘nieuwe’ m.e.r.-

procedure, zoals van kracht dd. 1 juli 2010, van kracht. Het bevoegd gezag heeft er echter voor gekozen de 

procedurestappen te voeren conform de oude m.e.r.-procedure. Hiermee wordt voldaan aan de 

inhoudelijke vereisten in de huidige m.e.r. wetgeving, aangevuld met het opstellen en beoordelen van een 

Meest Milieuvriendelijk alternatief. 

 

Conform de ‘oude’ m.e.r.-procedure worden de volgende stappen doorlopen:: 

 Startnotitie. Het eerste op te stellen document in de m.e.r.-procedure is de startnotitie. Hierin is 

aangegeven wat het voornemen is en dat daartoe de m.e.r.-procedure wordt doorlopen. Ook is in de 

startnotitie globaal beschreven waarom DW380 noodzakelijk is, wat ermee wordt beoogd en welke 

milieueffecten kunnen worden verwacht. In de startnotitie staat wat er in de m.e.r.-procedure 

onderzocht gaat worden.  

 Inspraak en advies. Het bevoegd gezag heeft de startnotitie ter inzage gelegd en doet daarvan een 

openbare kennisgeving. Ook heeft het bevoegd gezag de startnotitie voor advies aan de onafhankelijke 

Commissie voor de milieueffectrapportage en de wettelijke adviseurs toegestuurd. De Commissie 

m.e.r. heeft binnen negen weken advies uitgebracht over de te onderzoeken milieuaspecten door het 

opstellen van advies richtlijnen. Belangstellenden konden binnen zes weken door middel van een 

inspraakreactie aangeven wat naar hun mening in het MER aan de orde moet komen. Deze zijn bij het 

opstellen van het advies voor richtlijnen betrokken. 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
10 

     

 Richtlijnen. Op basis van de startnotitie, inspraakreacties en adviezen, waaronder de advies richtlijnen, 

hebben de Ministers van I&M en EZ6 op 17 juni 2011 de richtlijnen voor dit MER vastgesteld.  

 MER. De initiatiefnemer (in deze m.e.r.-procedure tevens het bevoegd gezag) stelt aan de hand van de 

richtlijnen het feitelijke MER op. 

 Inspraak en advies. Als het MER is afgerond, geeft het bevoegd gezag daarvan kennis en wordt het 

MER gelijktijdig met het ontwerp besluit over het tracé – het ontwerp-IP - en de uitvoeringsbesluiten – 

vergunningen en ontheffingen - voor de realisatie van de hoogspanningsverbinding ter inzage gelegd. 

Er volgt weer een periode van inspraak (zes weken) en advies (waaronder het toetsingsadvies van de 

Commissie voor de m.e.r.7).  

 Besluit. Het bevoegd gezag houdt bij de (definitieve) besluitvorming over het tracé en de 

uitvoeringswijze van de verbinding rekening met het MER en de inspraakreacties / adviezen en 

verantwoord dat in het besluit. 

 Evaluatie. Tot slot is er op basis van de m.e.r.-regelgeving voor het bevoegd gezag de verplichting om 

een evaluatieprogramma op te stellen om de gevolgen van de uitvoering van de voorgenomen 

activiteit te onderzoeken. 

1.2.3 DE RELATIE MET ANDERE BESLUITEN 

Uitvoeringsbesluiten 

Zowel voor de aanleg als voor de exploitatie van een hoogspanningsverbinding zijn allerlei 

uitvoeringsbesluiten (vergunningen, ontheffingen e.d.) vereist, die worden verleend door provincies, 

gemeenten, waterschappen en andere overheden. In Tabel 1 zijn de uitvoeringsbesluiten opgesomd die 

genomen moeten worden. De te nemen besluitenzijn afhankelijk van de tracékeuze. Voor DW380 gaat het 

om de volgende besluiten:  

Tabel 1 Overzicht van mogelijke uitvoeringsbesluiten 

Vergunning/besluit Activiteit 

Ontheffing Flora- en Faunawet Aanlegfase  

Beheerfase - Draadslachtoffers 

Vergunning Wet Beheer 

Rijkswaterstaatswerken 

Kruising met A18 rijkswegen: 380 kV – 150 kV – tijdelijke lijnen – Jukken 

Watervergunning - Rijkswaterstaat  

- Waterschap Rijn en IJssel 

- Kruising Oude IJssel  

- Masten/opstijgpunten op/in 

watergangen / waterkeringen / 

polders 

- Kabel – boringen/open ontgravingen 

onder watergangen /waterkeringen 

/polders 

- Bemalingen grondwater 

- Kruisingen bouwterreinen en 

                                                                 

6 Ten tijde van het vaststellen van de Richtlijnen was dit het Ministerie van EL& I. 

7 De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan van deskundigen dat, door het geven van 

adviezen aan het bevoegd gezag, toezicht houdt op de objectiviteit en de kwaliteit van het MER. In de ‘oude’ m.e.r.-

procedure geeft zij advies over de richtlijnen en draagt zij zorg voor de toetsing van het MER. In de m.e.r. wetgeving, 

zoals van kracht sinds 1 juli 2011) is er formeel alleen een rol voor de Commissie bij de toetsing van het MER (in het 

geval van een uitgebreide m.e.r.-procedure).  
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bouwwegen met watergangen en 

waterkeringen 

Vergunning Spoorwegwet Kruising/werkterrein nabij Spoorlijn Zevenaar - Winterswijk 

Ontheffing Provinciale 

Wegenverordening 

Ontheffing - anders dan uitwegen of aanleg van een weg:  

- N 316 (Ulftseweg) 

- N 335 (Zeddamseweg) 

- N 317 (Slingerparallel) 

- N317 (Ulftseweg) 

- N 317Dinxperlose weg) 

- N813 (Broekhuizerstraat) 

- N317 (Oude IJsselweg) 

Ontheffing Provinciale 

Vaarwegenverordening  

Kruising provinciale vaarwegen: Oude IJssel. Het waterschap Rijn en IJssel is 

bevoegd gezag 

Omgevingsvergunning - Gemeente Montferland 

- Gemeente Oude IJsselstreek 

- Gemeente Doetinchem 

- Gemeente Bronckhorst 

- Bouwen masten en opstijgpunt 

- Tijdelijk bouwen lijnen 

- Sloop 150 kV (melding) 

- Kappen van bomen tbv aanleg 

bouwwerken 

- Uitwegen tbv 

werkwegen/werkterreinen  

- Aanleg – werkwegen/werkterreinen 

- Ontheffing Provinciale uitweg / 

nieuwe weg 

- Ontheffing Provinciale 

Monumentenverordening –  

- Aanpassing kV station 

milieuvergunning.  

- Werkterrein en kabel. 

 

Voor het verlenen van de benodigde uitvoeringsbesluiten voor de verbinding wordt niet de reguliere 

procedure van de betreffende besluiten gevolgd, maar de procedure van de RCR. In artikel 20a, eerste lid 

van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat voor de besluitvorming over uitbreidingen van het landelijk 

hoogspanningsnet van 220 kV of hoger en de van dat net deel uitmakende landsgrensoverschrijdende 

netten van 500 V of hoger, zoals DW380, de uitvoeringsmodule van de RCR wordt gebruikt. Dat betekent 

dat de Minister van EZ, als coördinerend Minister, de besluitvorming over de vergunningverlening 

coördineert. Hierbij wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet 

bestuursrecht gevolgd, met dien verstande dat de te hanteren termijnen worden bepaald door de 

coördinerend Minister. Dat betekent dat eerst (voor alle besluiten) een ontwerp wordt opgesteld en ter 

inzage wordt gelegd, waarop een ieder zienswijzen kan indienen. In het ‘Uitvoeringsbesluit 

Rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten’ staat beschreven welke vergunningen in ieder 

geval door de Minister worden gecoördineerd. De Minister kan daarnaast besluiten om ook andere 

vergunningen te coördineren of juist niet.  

 

Daarna wordt het definitieve besluit vastgesteld en kunnen belanghebbenden – indien gewenst – beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ten gevolge van de invoering van de 

Crisis- en Herstelwet (2010) kunnen betrokken bestuursorganen geen beroep instellen tegen het IP. De 

beroepsmomenten voor de verschillende besluiten worden tot één moment gebundeld.  
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De verschillende bevoegde bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor het nemen van een besluit en 

de inhoud daarvan. Echter, de Minister van EZ kan, in samenspraak met de Minister van I&M of een 

andere bij dat besluit betrokken Minister zelf een beslissing op een aanvraag nemen als het bevoegde 

bestuursorgaan niet (tijdig) beslist of een beslissing neemt die naar het oordeel van deze Ministers 

wijziging behoeft. Daarnaast heeft de Minister de mogelijkheid vooraf te bepalen dat een aantal besluiten 

door hemzelf wordt genomen en niet door het normaliter bevoegde orgaan.  

 

Ruimtelijke besluitvorming over de schakel- en transformatorstations 

Voor DW380 geldt het bestaande schakel- en transformatorstation Doetinchem 380kV (in de gemeente 

Bronckhorst nabij Langerak) als vertrekpunt voor DW380. Door de aanleg van DW380 behoeft het 

hoogspanningsstation een uitbreiding met twee zogenaamde schakelvelden. De planologische vastlegging 

van de uitbreiding van dit station vindt plaats in het IP voor DW380. De uitbreiding van een station is op 

zichzelf niet m.e.r.-plichtig en er zijn geen locatiealternatieven, maar omdat de uitbreiding onlosmakelijk is 

verbonden met het project DW380 zijn de milieueffecten van de stationsuitbreiding opgenomen in dit 

MER. 

 

Mogelijk moeten er ook nog aanpassingen plaatsvinden op de 150kV-stations (150kV station Doetinchem 

aan de Keppelseweg in Doetinchem en 150kV station Ulft). Dit betreffen echter kleine aanpassingen die 

binnen de huidige planologische kaders kunnen plaatsvinden en zijn van dien aard dat er geen 

milieueffecten zullen optreden. Deze aanpassingen zijn om deze reden in voorliggend MER niet op haar 

milieueffecten beschouwd.  

1.3 AFSTEMMING MET DUITSLAND 

De nieuwe 380 kV-verbinding zal bestaan uit een Nederlands gedeelte (Doetinchem – Duitse grens) met 

een lengte van ongeveer 22 kilometer en een Duits gedeelte (Duitse grens – Wesel) met een lengte van 

ongeveer 35 kilometer. In totaal betreft de verbinding 57 kilometer. Een dergelijke grensoverschrijdende 

verbinding vraagt om een goede afstemming tussen de Nederlandse en Duitse overheid in het kader van 

de besluitvorming en procedures rond de verbinding alsook tussen TenneT en Amprion ten aanzien van 

de ontwikkeling en uitvoering van de verbinding.  

 

Besluitvorming in Nederland en Duitsland 

Bij de besluitvorming over dit project worden zowel in Nederland als in Duitsland procedures doorlopen. 

Het Nederlandse bevoegd gezag heeft immers geen bevoegdheid ten aanzien van de besluitvorming over 

het Duitse deel van het tracé en vice versa. Beide landen volgen dus gescheiden de formele ruimtelijke 

procedures voor de bepaling van het tracé op hun grondgebied. De te doorlopen ruimtelijke procedures 

zijn in veel opzichten vergelijkbaar, maar ze zijn qua aard en systematiek niet geheel identiek. In het kader 

van de m.e.r.-procedure is hier op aangesloten en is dus een afzonderlijk MER opgesteld voor het 

Nederlandse deel en het Duitse deel.  

 

Voor het Nederlandse deel van de verbinding – dus vanaf Doetinchem tot aan de grens – stellen de 

Ministers van EZ en I&M in dit inpassingsplan het tracé vast, waarbij vooraf de milieueffecten van de 

voorgenomen verbinding zijn onderzocht in het MER. Voor de feitelijke aanleg van het Nederlandse deel 

zijn daarnaast ook nog verschillende uitvoeringsbesluiten vereist. 

 

Voor het Duitse deel van de verbinding – dus vanaf de grens tot aan Wesel – zijn de Bezirksregierungen 

van Münster en Düsseldorf het bevoegd gezag. In Duitsland worden ter vaststelling van het tracé en de 

vergunningverlening achtereenvolgens twee procedures gevolgd: een Raumordnungsverfahren (waarin 

de Bezirksregierung Münster het bevoegd gezag is) en een Energierechtliches Planfeststellungsverfahren 
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(waarin de Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf beide bevoegd gezag zijn, ieder voor zover het 

tracé op haar grondgebied ligt). Anders dan in Nederland geschieden deze procedures op aanvraag van 

de initiatiefnemer. Dat is de Duitse netbeheerder Amprion. De aanvraag heeft betrekking op één tracé.  

In het Raumordnungsverfahren onderzoekt de Bezirksregierung Münster de omgevingseffecten 

(ruimtelijk, milieu) van het aangevraagde tracé in het licht van een goede ruimtelijke ordening. De 

Bezirksregierung Münster heeft op basis hiervan inmiddels het tracé bevestigd in haar Raumordnerische 

Beurteilung van 18 november 2011. De Duitse netbeheerder Amprion heeft op 15 november 2013 de 

aanvragen voor het Planfeststellungsverfahren bij de bevoegde Duitse autoriteiten ingediend. Momenteel 

voeren de Bezirksregierungen van Münster en Düsseldorf dus een procedure uit tot vaststelling van het 

exacte tracé op Duits grondgebied uit, het zogeheten Planfeststellungsverfahren, met inbegrip van de 

benodigde uitvoeringsbesluiten. Daarbij worden mede in beschouwing genomen de relevante openbare en 

particuliere belangen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming ten aanzien van het 

Planfestellungsverfahren, is Amprion reeds gestart met de aanpassingen aan het hoogspanningsstation in 

Wesel.  

 

De procedures in Nederland en Duitsland lopen derhalve in tijd grotendeels parallel en bevinden zich in 

een vergelijkbaar, vergevorderd stadium. De benodigde uitvoeringsbesluiten worden op elkaar 

afgestemd.  

1.4 BETROKKEN PARTIJEN 

De belangrijkste partijen in de m.e.r.-procedure zijn: 

 Initiatiefnemer en bevoegd gezag8. De m.e.r. wordt uitgevoerd door de Ministers van EZ en IenM, 

omdat deze het IP vaststellen waarmee het project mogelijk wordt gemaakt (de Ministers zijn 'bevoegd 

gezag') en het MER aan dat besluit is gekoppeld (art. 7.9 Wet milieubeheer).  

 De Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie voor de m.e.r. houdt toezicht op de 

objectiviteit en de kwaliteit van het MER. In de m.e.r.-procedure heeft zij advies gegeven ten aanzien 

van de richtlijnen en draagt zij zorg voor de toetsing van het MER.  

 Nederlandse en Duitse belanghebbenden. Nederlandse en Duitse belanghebbenden en 

geïnteresseerden worden uitgenodigd aan te geven of het MER naar hun mening voldoende en juiste 

milieu-informatie bevat voor de besluitvorming over DW380. Voor het Duitse deel van de verbinding – 

dus vanaf de grens tot aan Wesel – zijn de Bezirksregierungen van Münster en Düsseldorf het bevoegd 

gezag. In Duitsland worden ter vaststelling van het tracé en de vergunningverlening achtereenvolgens 

twee procedures gevolgd. Zie onderstaand tekstkader voor meer informatie over de relatie met de 

Duitse besluitvorming. 

 

Nederlands MER ter inzage in Duitsland 

Net als de startnotitie (Ministerie van EZ, Ministerie van VROM, 2009: Publicatie-nr. 09ET22) wordt ook de 

samenvatting van dit MER en de besluiten waarvoor dit MER dienstig is ter inzage gelegd in naburige 

Duitse gemeenten. Ook zullen ter zijner tijd de Duitse stukken in Nederland ter inzage worden gelegd. In 

hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer is het verdrag van Espoo betreffende grensoverschrijdende m.e.r.’s 

                                                                 

8 Vaak wordt het MER opgesteld door degene die een project feitelijk gaat uitvoeren (dan de initiatiefnemer 

genoemd); in dit geval is diegene TenneT. Dat gebeurt als het besluit, waaraan het MER gekoppeld is, wordt 

vastgesteld naar aanleiding van een daartoe door de initiatiefnemer ingediende aanvraag. In dit geval wordt het 

inpassingsplan niet op aanvraag vastgesteld. Daarom is niet de initiatiefnemer van het feitelijke project, maar 

het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de producten (startnotitie, MER) in de m.e.r.-procedure. Dit volgt uit 

artikel 7.9 van de Wet milieubeheer. Het bevoegd gezag is dan tevens de initiatiefnemer van het MER. 
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geïmplementeerd9. Kern van het Espoo verdrag is dat in het geval van mogelijke grensoverschrijdende 

milieugevolgen het publiek en autoriteiten in het buurland op dezelfde wijze en tijd worden betrokken bij 

de m.e.r.-procedure als de autoriteiten en het publiek in Nederland. Dit betekent dat is vastgelegd dat het 

bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling verzorgt. Door het 

Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM) (nu: Infrastructuur en Milieu) 

en het Duitse Bondsministerie van Milieuzaken, Natuurbescherming en Veiligheid van Nucleaire 

Installaties, met medewerking van de milieuministeries van de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn 

Westfalen, zijn hierover uitvoeringsafspraken gemaakt. Deze worden uiteraard ook voor het project 

DW380 gevolgd. 

1.5 INSPREKEN OP HET MER 

Op basis van de startnotitie m.e.r. en de richtlijnen voor het MER is voorliggend Milieueffectrapport 

(MER) opgesteld. Belanghebbenden en geïnteresseerden worden uitgenodigd aan te geven of het MER 

naar hun mening voldoende en juiste milieu-informatie bevat om tot besluitvorming over DW380 te 

komen. Deze zienswijzen worden meegegeven aan de Commissie voor de m.e.r. die over het MER een 

toetsingsadvies zal uitbrengen. 

 

Zienswijzen op het MER kunnen binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de ter inzage 

legging worden ingediend bij onderstaand adres.  

 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV 

Postbus 23 

2290 AA Wateringen 

 

Waar en wanneer het MER is in te zien, wordt bekend gemaakt door middel van advertenties in lokale en 

regionale bladen. En via de website van Bureau Energieprojecten (www.bureau-energieprojecten.nl). 

1.6 LEESWIJZER 

In dit MER worden de milieueffecten van DW380 inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Het hoofdrapport 

MER bestaat uit een samenvatting, een deel A en deel B. Hieronder is de inhoud van beide delen nader 

toegelicht. 

 

Bij dit hoofdrapport horen vijf separate achtergronddocumenten (Leefomgevingskwaliteit en 

Ruimtegebruik, Natuur, Landschap & Cultuurhistorie, Bodem en Water en Archeologie) waarin per 

milieuaspect dieper op de effectbeschrijving van de alternatieven wordt ingegaan. Daarnaast is er een 

achtergronddocument Alternatieven waarin de totstandkoming van de alternatieven en de tracering nader 

wordt toegelicht. Het MER vormt samen met deze rapporten een bijlage bij het IP. 

 

Deel A 

Deel A gaat over de hoofdlijnen van het MER en bevat alle informatie die nodig is voor de besluitvorming. 

 

Hoofdstuk 2: Nut en Noodzaak 

                                                                 

9 In de Wet milieubeheer is zowel het verdrag van Espoo als het betreffende artikel van de Europese richtlijn 

geïmplementeerd. De procedure met betrekking tot de grensoverschrijdende milieueffectrapportage staat met name in 

artikel 7.11. 

http://www.bureau-energieprojecten.nl/
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Hoofdstuk 2 van dit MER (beschrijving van het project DW380) geeft een algemeen en inleidend beeld van 

het project DW380. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de werking van het hoogspanningsnetwerk en 

de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. Deze ontwikkelingen vormen de aanleiding voor een nieuwe 

interconnector (een hoogspanningsverbinding tussen twee landen). Vervolgens wordt concreet ingegaan 

op de nut en noodzaak voor een dergelijke nieuwe verbinding en waarom de verbinding tussen 

Doetinchem en Wesel gerealiseerd wordt.  

 

Hoofdstuk 3: Voorgenomen activiteit en alternatiefontwikkeling 

De aanleg, het gebruik en het beheer en onderhoud van een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en de Duitse grens is – in m.e.r.-terminologie uitgedrukt – de ‘voorgenomen activiteit’. Ook 

de noodzakelijke uitbreiding van het bestaande 380kV hoogspanningsstation Doetinchem maakt deel uit 

van de voorgenomen activiteit. Verder moet DW380, daar waar dit mogelijk en zinvol is, gecombineerd 

worden met bestaande (150kV-) hoogspanningsverbindingen in het gebied. Het realiseren van een 

dergelijke combinatie is eveneens onderdeel van de voorgenomen activiteit. Paragraaf 3.2 beschrijft deze 

activiteiten. 

 

Bij het ontwerpen van tracés voor DW380 zijn (planologische) uitgangspunten uit het SEV III gehanteerd. 

Deze zijn beschreven in paragraaf 3.3. Op basis van de uitgangspunten zijn de mogelijke tracés voor 

DW380 uitgewerkt (hoofdstuk 5). Daaraan voorafgaand is eerst een zoekgebied gedefinieerd. In paragraaf 

3.4 wordt de begrenzing van het zoekgebied verantwoord. 

Specifiek voor het grensgebied is tussentijds aanvullend onderzoek verricht. Het principetracé dat op 

grond van de al eerder genoemde BES als uitgangspunt is genomen, is in dit aanvullende onderzoek 

gedetailleerd vergeleken met een westelijker gelegen principetracé dat eveneens in de BES is meegenomen 

is beschreven in paragraaf 3.4.2. 

 

Hoofdstuk 4: Gebiedsbeschrijving 

Hoofdstuk 4 bevat een gebiedsbeschrijving waarmee de lezer inzicht krijgt in de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling van het zoekgebied voor DW380. Na een algemene beschrijving van de 

ruimtelijke functies in het gebied volgen beschrijvingen van de leefomgevingskwaliteit, het landschap, de 

natuur, bodem en water en ten slotte archeologie.  

 

Hoofdstuk 5: Tracéalternatieven voor de 380kV verbinding 

Voor het Nederlandse deel van DW380 is een zoekgebied gedefinieerd tussen het hoogspanningsstation 

Doetinchem 380kV en de Nederlands-Duitse grens tussen Voorst en Dinxperlo. Binnen het zoekgebied dat 

zich tussen deze twee punten uitstrekt, zijn tal van alternatieve tracés mogelijk. Mede op basis van de in 

hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten is in het onderzoek een aantal concrete tracéalternatieven en een 

beperkt aantal varianten voor specifieke delen van deze tracéalternatieven uitgewerkt. De onderscheiden 

tracéalternatieven zijn: 

 drie tracéalternatieven waarin DW380 in het middengebied door een westelijke corridor loopt, de 

tracéalternatieven West 1, West 2 en West 3; 

 twee tracéalternatieven waarin DW380 in het middengebied door een oostelijke corridor loopt, de 

tracéalternatieven Oost 1 en Oost 2. 

 

Samen vormen de tracéalternatieven en –varianten een goede afspiegeling van de keuzemogelijkheden. 

Tegelijk vormt deze set van alternatieven en varianten ook een goede basis om een compleet beeld van de 

mogelijke milieueffecten te verkrijgen. 

 

De beschrijving van de voorgenomen activiteit in hoofdstuk 3 en de alternatieven in hoofdstuk 4 is 

uitgebreider beschreven in het achtergronddocument Alternatieven. 
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Hoofdstuk 6: Effectbeschrijving en -vergelijking tracéalternatieven 

In hoofdstuk 6 staan de totaal effecten centraal. In een MER is het gebruikelijk om de effecten van alle 

tracéalternatieven (zowel westelijke als oostelijke) op één moment te presenteren. Dat gebeurt vaak in een 

overzichtstabel waarin alle effecten van alle milieuaspecten zijn opgenomen. Dat is ook zo in dit MER. De 

effecten zijn overgenomen uit Deel B van dit MER, dat op haar beurt weer is gebaseerd op de vijf 

genoemde achtergronddocumenten.  

Om beter inzicht te krijgen in de onderscheidende effecten zijn deze per deelgebied beschreven 

(paragrafen 6.2, 6.3 en 6.4).  

 

Hoofdstuk 7: Beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)  

Hoofdstuk 7 beschrijft op welke manier het MMA (Meest Milieuvriendelijke Alternatief) is samengesteld. 

Kern van deze beschrijving is een korte analyse van de effecten zoals die in hoofdstuk 6 zijn 

gepresenteerd. De eerste stap in de analyse is een vergelijking tussen de Westelijke alternatieven en de 

Oostelijke alternatieven (paragraaf 7.1). Vervolgens is per deelgebied (paragraaf 7.2 (deelgebied 

Doetinchem/A18), 7.3 (Middengebied) en 7.4 (Grensgebied)) gekeken welk tracé nu het ‘vriendelijkst is 

voor het milieu’ cq de minste negatieve milieueffecten kent. Daarbij is vooral gekeken naar de effecten op: 

leefomgevingskwaliteit, natuur en landschap. Het meest milieuvriendelijke tracé wordt in paragraaf 7.5 

gepresenteerd. 

 

Hoofdstuk 8:Bepalen uitvoeringsvariant MMA en effectbeoordeling 

Conform het combinatieprincipe uit het SEV III moet DW380 waar dit mogelijk en zinvol is gecombineerd 

worden met reeds bestaande hoogspanningsverbindingen. In dit hoofdstuk is voor het MMA gegeven 

welke combinatiemogelijkheden er zijn. In het grensgebied is geen hoogspanningsverbinding aanwezig en 

zijn er dus ook geen combinatiemogelijkheden. In het deelgebied ‘middengebied’ wordt juist altijd 

gecombineerd met de 150 kV verbinding naar Winterswijk. In het deelgebied Doetinchem/A18 zijn er vier 

uitvoeringsvarianten als combinatiemogelijkheid. Deze zijn in dit hoofdstuk onderzocht en onderling 

vergeleken om te komen tot een MMA.  

 

Hoofdstuk 9: Voorkeursalternatief voor het IP 

Voor het bepalen van een voorkeursalternatief (VKA) is niet alleen gekeken naar de milieuaspecten uit 

deel B van dit MER, maar is ook gekeken naar netstrategie (het effect van de verbinding op de stromen in 

de rest van het elektriciteitsnetwerk), de techniek, overige omgevingsfactoren, zoals publiek en bestuurlijk 

draagvlak, en de kosten. Op basis van deze criteria is per deelgebied een VKA tracé en uitvoeringsvariant 

vastgesteld.  

 

Deel B 

Een uitgebreide gebiedsbeschrijving per milieuaspect en een nadere onderbouwing van de 

effectbeoordeling kan in deel B worden gelezen. Deel B start met een beschrijving van het revelante wet- 

en regelgeving en beleidskaders (Hoofdstuk 10). Vervolgens zijn de vijf relevante milieuaspecten in vijf 

afzonderlijke hoofdstukken beschreven (Ruimtegebruik en Leefomgevingskwaliteit (Hoofdstuk 11), 

Landschap en Cultuurhistorie (Hoofdstuk 12), Natuur (Hoofdstuk 13), Bodem en Water (Hoofdstuk 14), 

Archeologie (Hoofdstuk 15). 

 

De volgende bijlagen zijn opgenomen: 

 Bijlage 1 Referentielijst 

 Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 

 Bijlage 3 Rijkscoördinatieregeling 

 Bijlage 4 Netkaart Nederlandse hoogspanningsnet 
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 Bijlage 5 Toponiemenkaart 

 

Naar deze laatste bijlagen wordt verwezen voor alle gebruikte toponiemen in de tekst. Deze staan niet 

altijd op de bijbehorende figuren in verband met het schaalniveau.  
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Deel A 
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2 Het project DW380 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrond en aanleiding van het project. Paragraaf 2.1 gaat in op 

de werking van het elektriciteitsnetwerk in het algemeen. Relevante wetgeving en beleidskader met 

betrekking tot elektriciteitstransport is beschreven in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 is de rol en taak van 

TenneT kort beschreven. 

De nut en noodzaak van het project DW380 is beschreven in paragraaf 2.4. De begrippen 

transportcapaciteit en interconnectiecapaciteit is toegelicht in paragraaf 2.5. Daarna wordt in paragraaf 2.6 

onderbouwd waarom voor het traject tussen Doetinchem en Wesel is gekozen voor een nieuwe 

interconnector. In de volgende paragraaf (2.7) wordt ingegaan op de uitgevoerde studies naar de 

mogelijkheid van een gelijkstroomverbinding en wordt toegelicht waarom gekozen is voor een 

bovengrondse 380kV-wisselstroomverbinding. 

2.1 TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT 

Hoogspanning: van opwekking naar gebruiker 

In Europa vindt elektriciteitsproductie met name plaats door conventionele elektriciteitscentrales of door 

middel van duurzame energiebronnen als biomassa, wind, water en zon. Om elektriciteit van de plaats 

van opwekking (bijvoorbeeld centrale of windpark) naar de eindgebruiker (bijvoorbeeld huishoudens of 

bedrijven) te transporteren, is een goed netwerk van hoog-, midden- en laagspanningsverbindingen nodig. 

Hoogspanningsverbindingen worden gebruikt voor het hoofdtransport van elektriciteit. Daarmee worden 

grote hoeveelheden elektriciteit ineens getransporteerd. Het netwerk voor transport en distributie van 

elektriciteit is gebaseerd op wisselstroom.  

 

Hoogspanning en wisselstroom 

Het voordeel van elektriciteitstransport onder hoogspanning is een grotere transportcapaciteit en een kleiner 

transportverlies dan bij transport bij lagere spanningsniveaus. Bij het transport van eenzelfde vermogen is bij een 10 

keer zo hoge spanning de stroomsterkte 10 keer zo laag, waardoor de geleiders dunner kunnen zijn of waardoor bij 

gelijke dikte van de geleider de verliezen in het net 100 keer zo laag zijn. De verliezen in een geleider als gevolg van 

de opwekking van warmte zijn namelijk afhankelijk van de weerstand van de geleider en de stroomsterkte. Hierdoor 

kan het transport tussen de elektriciteitscentrale en de eindgebruiker zo efficiënt mogelijk gemaakt worden. Met 

behulp van een transformator kan wisselspanning eenvoudig omhoog of omlaag getransformeerd worden. 

 

Tussen een elektriciteitscentrale en het stopcontact legt de elektriciteit een lange weg af. De elektriciteit 

wordt getransporteerd met een hoog voltage (spanning) via het elektriciteitsnet, een geheel van 

(hoogspannings)installaties en -verbindingen. Het Nederlandse hoogspanningsnet bestaat uit vier 

spanningsniveaus: 380.000, 220.0000, 150.000 en 110.000 volt. Om het hoge voltage van de 

hoogspanningsverbinding geschikt te maken voor eindgebruikers moet het worden getransformeerd en 

verdeeld naar de midden- en de laagspanningsnetten. Dit gebeurt in het elektriciteitsnetwerk met 
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verdeelstations en transformatoren. Zij brengen het voltage naar beneden tot uiteindelijk 230 volt 

(laagspanning). Dat is de spanning waarop de elektriciteit thuis uit het stopcontact komt.  

 

Principes hoogspanningsverbinding 

Een hoogspanningsverbinding bestaat uit masten en geleiders en wordt gebruikt voor het transport van elektriciteit 

tussen schakel- en transformatorstations, samen vormen deze het elektrisch transportnet. De geleiders zijn de 

stroomvoerende draden tussen de masten (zie Figuur 2). Hoogspanningsmasten van een 380kV-verbinding staan in 

Nederland over het algemeen op een onderlinge afstand van 350 tot ongeveer 450 meter. 

 

Voor het transporteren van elektriciteit wordt gebruik gemaakt van een driefasenspanning die in elektriciteitscentrales 

wordt opgewekt. Voor iedere fase is minimaal één stroomvoerende geleider nodig (zie Figuur 13). Dit betekent dat 

voor het driefasensysteem drie geleiders nodig zijn. De drie geleiders tezamen worden een circuit genoemd. De 

geleiders zijn in de mast gemonteerd met behulp van isolatorkettingen. 

 

Het hoogspanningsnet moet zo zijn uitgevoerd dat bij een storing toch voldoende transportcapaciteit beschikbaar blijft. 

In jargon wordt dit wel het n-1-criterium genoemd ofwel de 'enkelvoudige storingsreserve'. Dit criterium is de reden 

waarom hoogspanningsverbindingen altijd dubbel (met twee circuits van elk drie geleiders) worden uitgevoerd, zodat 

één van de twee lijnen de andere te allen tijde kan vervangen. 

Om een hoogspanningsverbinding efficiënt en met voldoende leveringszekerheid te bedrijven bestaat deze veelal uit 

twee of drie circuits, dus zes of negen geleiders (zie Figuur 13).  

 

De transportcapaciteit of het transportvermogen van de hoogspanningsverbinding wordt uitgedrukt in MVA (Mega Volt 

Ampère) en is afhankelijk van het aantal toegepaste circuits, de toegepaste geleiders (dikte en materiaal) en de 

hoeveelheid geleiders per bundel. Voor DW380 zal één fase bestaan uit een bundel van vier geleiders 

 

In de top van de masten boven de circuits zijn één of twee dunnere draden gemonteerd, bliksemdraden genoemd. 

Deze dienen om schade door blikseminslag op de geleiders te voorkomen en de blikseminslag naar de grond af te 

voeren (zie draad voor bliksembeveiliging in Figuur 13). Onder de geleiders wordt ook een dunne draad gemonteerd, 

de retourstroomgeleider ofwel aarddraden. In geval van een kortsluiting in de mast, zal de kortsluitstroom zich 

verdelen over de bliksemdraden en de grond. Door het toepassen van extra aarddraden in de mast zal er meer stroom 

via de geleiders in de masten lopen en loopt er minder stroom door de aarde. Hierdoor is er minder beïnvloeding van 

systemen in de nabijheid van de lijn en zijn de stap- en aanraakspanning
10

 rondom de mast waar de kortsluiting 

optreedt geringer. 

 

Figuur 2 (en Bijlage 4: Netkaart December, 2012) toont het Nederlandse hoogspanningsnet. In verband met 

de beschikbaarheid van voldoende koelwater en havenfaciliteiten (voor de aanvoer van brandstof zoals 

kolen en biomassa) concentreert de opwekking van elektriciteit zich in Nederland in toenemende mate op 

                                                                 

10 Wanneer elektriciteit stroomt uit de mast naar de aarde (bijvoorbeeld door blikseminslag), stijgt het aardpotentiaal bij 

de mast en ontstaat er een spanningsverschil ten opzichte van de verder weggelegen aarde (de potentiaaltrechter). Dit 

resulteert in een potentiaalverschil tussen twee punten op de grond. De grootte van de potentiaaltrechter is afhankelijk 

van de soortelijke weerstand van de bodem en de aardverspreidingsweerstand van de aarding van de mast. Zowel de 

stapspanning als de aanraakspanning ontstaan door een verschil in spanning tussen 2 punten op de potentiaaltrechter. 

Stapspanning: De stapspanning is het spanningsverschil tussen 2 voeten van een persoon, vandaar de naam. Hoe 

verder van het object, des te kleiner is de spanningsafbouw van de potentiaaltrechter en dus des te kleiner is de 

stapspanning. 

Aanraakspanning: De aanraakspanning is het spanningsverschil tussen het object (de mast) en voeten van een persoon 

op de potentiaaltrechter. De aanraakspanning kan alleen bij het object (de mast) optreden omdat het object aangeraakt 

moet worden, vandaar de benaming aanraakspanning. 
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locaties aan groot water, vooral langs de kust. Voorbeelden hiervan zijn de Eemshaven en de Maasvlakte. 

Deze locaties liggen niet nabij de eindgebruiker en het binnenlandse transport vindt daarom over steeds 

grotere afstanden plaats. 

 

Om te garanderen dat huishoudens en bedrijven (bijna) 100% van de tijd elektriciteit geleverd kunnen 

krijgen, is het hoogspanningsnet zo ingericht dat verdeel- en transformatorstations (bij bijvoorbeeld een 

calamiteit in een deel van het netwerk) vanuit meerdere kanten kunnen worden gevoed. Het 

elektriciteitsnet is sterk ‘vermaasd’, zie Figuur 2. Dat betekent dat het net bestaat uit ringen van 

verbindingen, zowel op eenzelfde spanningsniveau (bijvoorbeeld alleen 380kV, de rode lijnen Figuur 2) als 

tussen de diverse spanningsniveaus (bijvoorbeeld zowel 220 als 150kV, in Figuur 2 de groene en blauwe 

lijnen). De verbindingen van een hoger spanningsniveau koppelen de netten van een lager 

spanningsniveau. De structuur is te vergelijken met een spinnenweb. Afnamepunten (schakel- en 

transformatorstations bij bijvoorbeeld industrieën en steden) kunnen zodoende langs diverse wegen 

worden gevoed. Dit zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en leveringszekerheid, want bij uitval van een 

verbinding kan via een andere weg de elektriciteit toch nog naar de verbruiker.  
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Figuur 2 De verschillende hoogspanningsverbindingen in Nederland op 31-12-2012 (bron: TenneT, 2013). 

Het internationale netwerk 

Het Nederlandse elektriciteitsnet maakt deel uit van het (Noordwest) Europese elektriciteitstransportnet 

dat grotendeels op wisselstroom wordt bedreven. Het heeft 380kV wisselstroomverbindingen met België 
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en Duitsland en onderzeese gelijkstroomverbindingen met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. 

Grensoverschrijdende (hoogspannings)verbindingen worden ook wel interconnectoren genoemd.  

 

Interconnectoren maken internationale energie-uitwisselingen mogelijk. Zij zijn een essentiële factor voor 

de verdere ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt. Dit Europees gekoppelde net zorgt tevens 

voor een grotere leveringszekerheid, doordat internationaal bijstand geboden kan worden in het geval er 

in een land of regio een tekort of overschot aan productie is.  

 

Een gevolg van de Europese elektriciteitsmarkt is dat de keuze voor de locatie van een nieuwe 

elektriciteitscentrale of windpark niet meer aan landsgrenzen is gebonden. Elektriciteitscentrales worden 

daarom door producenten op de meest kosteneffectieve locaties gebouwd, waaronder Nederland. Door 

deze marktwerking en omdat het potentiële verzorgingsgebied van een centrale niet beperkt is tot één 

land neemt ook het elektriciteitstransport over de grenzen toe. De huidige interconnectoren zijn echter niet 

toereikend voor de verwachte groei van het elektriciteitstransport. Onder andere daarom vindt op 

verschillende plaatsen in Europa uitbreiding en/of versterking van het netwerk plaats.  

2.2 WETGEVING EN BELEIDSKADER OMTRENT TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT 

In 1997 is de 'Europese Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit' in werking getreden. Met deze richtlijn zijn de voorwaarden geschapen voor de liberalisering 

van de elektriciteitsmarkten in alle EU landen. Volgens het Europees beleid dient marktwerking in de 

elektriciteitsmarkt te worden gecreëerd en de Europese handel in elektriciteit dient te worden 

vereenvoudigd. Vanaf 1997 is door de liberalisering de handel in elektriciteit en internationale uitwisseling 

ervan gegroeid.  

 

Elektriciteitswet 1998 

Als gevolg van de Europese Richtlijn is in 1998 de Nederlandse Elektriciteitswet 1998 (kortweg 

‘Elektriciteitswet’) in werking getreden. Deze wet beoogt een vrije markt voor de opwekking en de 

levering van elektriciteit binnen een raamwerk van regels die gericht zijn op het betrouwbaar, duurzaam 

en doelmatig functioneren van de elektriciteitsvoorziening. De Elektriciteitswet 1998 bevat regels met 

betrekking tot de drie delen van de elektriciteitssector:  

1. producenten die elektriciteit opwekken,  

2. het net voor het transport van elektriciteit dat wordt beheerd door zgn. netbeheerders en  

3. de energiebedrijven die de stroom leveren aan de afnemers. 

  

De voorwaarden voor de vrije markt, zoals volledige vrije toegang tot de elektriciteitsnetten onder gelijke 

condities, worden gecontroleerd door de ACM (Autoriteit Consument & Markt, voorheen NMa). Tevens 

reguleert de ACM de netbeheerders en stelt zij maximum tarieven vast voor: 

 het elektriciteitstransport, 

 de systeemtaken van de landelijke netbeheerder en  

 de aansluiting op het net.  

 

De ACM schept daarnaast de voorwaarden voor een goed werkende (inter-)nationale groothandelsmarkt. 

 

Het Nederlandse TenneT TSO B.V. (in 1998 voortgekomen uit de Nederlandse N.V. Samenwerkende 

Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP)) is als landelijke netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 

verantwoordelijk voor een veilig, betrouwbaar en doelmatig hoogspanningsnet in Nederland (380, 220, 

150 en 110kV). Uit de Elektriciteitswet 1998 blijkt aan welke eisen TenneT voor leveringszekerheid op het 
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hoogspanningsnet (110 kV en hoger) moet voldoen om daarmee de betrouwbaarheid te kunnen 

garanderen. 

 

Bij uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet vanaf 220kV is op grond van de Elektriciteitswet de 

RCR van toepassing. De RCR biedt de rijksoverheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang 

de besluitvorming te coördineren. De bedoeling is de procedures te verkorten en te stroomlijnen, 

waardoor projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. De RCR is onderdeel van de Wet ruimtelijke 

ordening, zie paragraaf 1.2.1. 

 

Derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVIII) 

In 2009 heeft de Rijksoverheid het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening PKB deel 4 (SEVIII) 

vastgesteld. Het SEVIII is op 17 september 2009 in werking getreden. Het SEV III is een nadere uitwerking 

van het nationale ruimtelijke beleid dat is verwoord in de Nota Ruimte (2006). Net als de Nota Ruimte is 

ook het SEV III een ruimtelijk plan, maar dan specifiek toegesneden op de elektriciteitsvoorziening. In de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2013), welke de Nota Ruimte vervangt, wordt verwezen naar 

SEV III. Het hoofddoel van het SEV III is om te waarborgen dat er in Nederland (a) voldoende ruimte is 

voor grootschalige productie van elektriciteit en (b) voldoende capaciteit voor het transport daarvan via 

een landelijk netwerk van hoogspanningsverbindingen. Het SEV III bestrijkt de periode tot aan 2020. 

 

Het SEV III bevat een overzicht van mogelijke vestigingslocaties voor nieuwe elektriciteitscentrales met 

een capaciteit van 500 Megawatt of meer. Daarnaast bevat het SEV III een lijst met bijbehorende kaart 

(Figuur 3) van bestaande en mogelijke nieuwe hoogspanningsverbindingen. Een van die nieuwe 

verbindingen is in het SEV III omschreven als ‘Doetinchem – Duitsland’. Het project ‘DW380’ is de 

concrete uitwerking hiervan en vormt de aanleiding voor het opstellen van het IP en dit MER. 

 

Het doel van het SEV III is het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en 

transport van elektriciteit. Voor het transport wordt de verdere ontwikkeling van het landelijke 

hoogspanningsnet voorgestaan, zodanig dat het blijft voldoen aan de daaraan op basis van de 

Elektriciteitswet 1998 gestelde eisen. In lijn met de Nota Ruimte (uit 2004 en vastgesteld in 2006) heeft het 

kabinet in de pkb SEV III globale ruimtereserveringen vastgelegd voor vestigingsplaatsen voor 

elektriciteitsopwekking en hoogspanningsverbindingen.  

 

Naast een aanduiding van mogelijke nieuwe hoogspanningsverbindingen zijn in het SEV III ook 

verschillende uitgangspunten vastgelegd voor het traceren van nieuwe verbindingen: 

‘traceringsprincipes’. Deze traceringsprincipes hebben een algemeen karakter; ze zijn van toepassing op 

nieuwe hoogspanningsverbindingen in heel Nederland. Dit betekent dat deze principes ook 

richtinggevend zijn voor DW380. In het SEV III is aangegeven dat nieuwe hoogspanningsverbindingen 

van het hoofdtransportnet (220 kV en hoger) in beginsel bovengronds worden aangelegd. Verder moeten 

nieuwe doorsnijdingen van het landschap zoveel mogelijk worden voorkomen door nieuwe 

hoogspanningsverbindingen waar mogelijk en zinvol op één mast te combineren met bestaande 

hoogspanningsverbindingen en/of nieuwe hoogspanningsverbindingen waar mogelijk en zinvol te 

bundelen met bovenregionale infrastructuur of bestaande hoogspanningsverbindingen. 
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Figuur 3 Locatie vestigingsplaatsen elektriciteitsproductie en hoogspanningsverbindingen SEV III 

Energierapport 2011 

Het Energierapport 2011 beschrijft het kabinetsbeleid voor energie en bevat de maatregelen om Nederland 

minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en geleidelijk over te schakelen op duurzame 

energie. Het Energierapport beschrijft de noodzaak van grote investeringen in energie-infrastructuur ten 

behoeve van de voorzieningszekerheid en het inpassen van duurzame energie. 

2.3 TENNET 

Wettelijke taak en rol in beheer van het elektriciteitsnet 

Als landelijk netbeheerder is TenneT verantwoordelijk voor het landelijke hoogspanningsnet (110kV en 

hoger) en heeft daarom op basis van de Elektriciteitswet een aantal wettelijke taken gekregen. Een van die 

wettelijke taken is om de leveringszekerheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening te handhaven. 

TenneT koppelt alle regionale netten in Nederland met elkaar en zorgt voor de toegang tot de Europese 
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elektriciteitsmarkt. Door groei van het verbruik en transport van elektriciteit en ook om de overgang naar 

een duurzame energievoorziening mogelijk te maken is het nodig het landelijke transportnet tijdig aan te 

passen en uit te breiden. Ook dit is een wettelijke taak voor TenneT. Op verschillende plekken werkt 

TenneT aan projecten voor uitbreiding, onderhoud en verbetering van het elektriciteitsnet.  

 

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 

Iedere twee jaar wordt door TenneT een Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) opgesteld en 

ingediend bij de ACM. In dit document wordt aangegeven wat de actuele stand van de netwerken is en 

welke acties uitgevoerd worden voor het handhaven en zo nodig verbeteren van de kwaliteit in de 

toekomst (tienjarenplan). In dit netontwikkelingsplan wordt op basis van scenario's bepaald welke 

netinvesteringen noodzakelijk zijn om de benodigde transportbehoefte te kunnen garanderen. 

 

In het KCD 2008-2014 (uitgegeven in december 2007) is de verbinding Doetinchem – Wesel voor het eerst 

opgenomen. Er wordt uitgegaan van de uitbreiding van de interconnectiecapaciteit in 2012 met de 

verbinding Doetinchem – Wesel. “Tussen Doetinchem en Wesel (Duitsland) wordt een nieuwe dubbelcircuit 

380kV-verbinding verondersteld. In de recent uitgevoerde feasibility study door TenneT en RWE is gebleken dat deze 

verbinding zowel de leveringszekerheid als ook de interconnectiecapaciteit vergroot (KCD 2008-2014, deel II, p. 16)”. 

In het meest recente KCD 2013 is bij het doorrekenen van de scenario’s en varianten uitgegaan van de 

ingebruikname van een nieuwe wisselstroomverbinding tussen Doetinchem en Wesel in 2016.  

 

Visie 2030 

Een uitgangspunt waar de oplossingsrichtingen voor het KCD aan worden getoetst is de Visie 2030. In de 

Visie 2030 geeft TenneT aan de hand van toekomstscenario's inzicht in mogelijke ontwikkelingen in de 

vraag naar en de productie van elektriciteit tot 2030. De Visie 2030 biedt daarmee een analyse van de lange 

termijn ontwikkelingen van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.  

 

Decennialang is er een toenemende vraag naar elektriciteit geweest in Nederland. De laatste jaren is er 

stagnatie in de groei van de vraag naar elektriciteit te zien door de effecten van de economische crisis en 

efficiënter elektriciteitsgebruik. De verwachting is dat er op middellange termijn weer een groei ontstaat 

vanwege een aantrekkende economie en het toenemend gebruik van elektrische apparatuur (o.a. KCD 

2011).  

2.4 NUT EN NOODZAAK DW380 

Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven biedt de vrije Europese elektriciteitsmarkt mogelijkheden voor de 

handel en uitwisseling van elektriciteit.  

Om een en ander ook feitelijk mogelijk te maken dient uitbreiding van het Europese 

elektriciteitstransportnet plaats te vinden. De aanleg van extra interconnectiecapaciteit tussen Nederland 

en Duitsland is kort samengevat noodzakelijk vanwege: 

a. De verdere ontwikkeling naar één (Noordwest) Europese elektriciteitsmarkt.  

b. Het handhaven van de betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitssysteem. 

c. Het verder ruimte geven aan duurzame elektriciteit uit Nederland en het buitenland. 

Hierna zijn deze punten uitgewerkt.  

 

Ad a) De verdere ontwikkeling naar één (Noordwest) Europese elektriciteitsmarkt 

Het realiseren van een interne elektriciteitsmarkt in Europa is een belangrijk oogmerk van de Europese 

Commissie en het Pentalaterale Energieforum waarin de energie ministers van de Benelux, Duitsland en 

Frankrijk plaats hebben. De Europese Unie heeft het belang van de nieuwe grensoverschrijdende 

verbinding onderstreept door deze op te nemen in de lijst van energieprojecten van communautair belang 
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zoals die staan vermeld in EU-Verordening 347/2013. De op deze lijst aanwezige projecten dienen zo snel 

mogelijk gerealiseerd te worden om de integratie van de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt te 

bespoedigen.  

Door deze schaalvergroting kunnen, doordat elektriciteit daar wordt opgewekt waar dit het goedkoopst 

kan plaatsvinden, kostenvoordelen gerealiseerd worden. Om een interne elektriciteitsmarkt in Europa met 

verwachte kostenvoordelen te realiseren, is het vergroten van de interconnectiecapaciteit essentieel.  

 

 

Figuur 4 Overzicht internationaal netwerk. 

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa, voorloper van de ACM) stelde in 2006 dat de huidige 

interconnectiecapaciteit die veilig beschikbaar wordt gesteld aan de markt met Duitsland en België met 

3000 MW moet toenemen, tot tenminste 6500 MW, voordat de Nederlandse elektriciteitsmarkt voldoende 

geïntegreerd is met de elektriciteitsmarkten van omliggende landen(NMa, 2006). Dat betekent dat op ieder 

moment 6500 MW kan worden geïmporteerd vanuit of geëxporteerd naar België en Duitsland. In 2006 

bedroeg de interconnectiecapaciteit circa 3850 MW en in 2013 is de maximaal beschikbare 

interconnectiecapaciteit met België en Duitsland 4150 MW, waarvan 2450 MW met Duitsland. Er ontbreekt 

dus nog 2350 MW om 6500 MW te bereiken. DW380 zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging 

van de interconnectiecapaciteit met 1000 tot 2000 MW. In paragraaf 2.5 wordt nader in gegaan op de 

capaciteit van DW380. 
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Momenteel doet zich het verschijnsel voor dat de elektriciteitsprijzen voor grootverbruik in Duitsland 

lager zijn dan in Nederland. Dit is toe te schrijven dat aan een grote hoeveelheid niet stuurbaar 

(duurzaam) vermogen. Op sommige dagen is het aanbod van duurzaam opgewekte energie in Duitsland 

in combinatie met fossiel opgewekt vermogen met een inzetverplichting groter dan de binnenlandse 

vraag. Dit leidt tot lage of zelfs negatieven prijzen. De beperkte transportcapaciteit tussen Nederland en 

Duitsland impliceert dat Nederland beperkt van deze lage Duitse elektriciteitsprijzen kan profiteren. De 

extra capaciteit die DW380 internationaal toe zal voegen draagt bij aan het reduceren van deze huidige 

beperkingen. Er mag echter a priori niet op gerekend worden dat deze situatie zich ook gedurende de 

gehele bedrijfstijd van DW380 structureel zal blijven voordoen. Een overaanbod op de Duitse markt zal 

immers normaliter vroeg of laat betekenen dat er aldaar vermogen uit markt gehaald zal worden, 

waardoor het Duitse prijsvoordeel kan verminderen of zelfs verdwijnen. 

 

Resumé 

Een doelstelling van de Europese Commissie en het Pentalaterale Energieforum is om de Noordwest 

Europese elektriciteitsmarkt verder te integreren. Hiervoor moet de interconnectiecapaciteit worden 

vergroot. Het project DW380 zorgt voor een vergroting van deze capaciteit tussen Duitsland en 

Nederland. Hiermee wordt de grensoverschrijdende elektriciteitshandel gefaciliteerd, waardoor er beter 

tegen de laagste kosten geleverd kan worden. Hierdoor kan naar verwachting vaker een lagere prijs voor 

elektriciteit worden gerealiseerd, wat gunstig is voor consument en industrie.  

 

Ad b) Het handhaven van de betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem 

Aangezien elektriciteit niet eenvoudig op grootschalige wijze is op te slaan, moet de productie van 

elektriciteit op elk moment in evenwicht zijn met het verbruik. Omdat het verbruik (de ‘belasting’) 

verandert in de tijd – ’s nachts wordt bijvoorbeeld aanzienlijk minder elektriciteit verbruikt dan overdag, 

en in het weekend minder dan op werkdagen – moet de productie van elektriciteit voortdurend op de 

vraag worden afgestemd. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en 

aanbod dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week in balans worden gebracht. TenneT maakt gebruik 

van instrumenten als regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen om pieken en dalen in vraag en 

aanbod op te vangen (systeemtaken van de netbeheerder). In samenwerking met andere Europese 

netbeheerders vindt ook grensoverschrijdende compensatie van overschotten en tekorten van elektriciteit 

plaats. 

 

Bij het onverwacht uitvallen van bijvoorbeeld een energiecentrale in Nederland, en daarmee verstoringen 

in de balans, komt in eerste instantie bijna al de weggevallen elektriciteit uit het buitenland. Dat komt 

omdat in het gekoppelde Europese systeem alle elektriciteitscentrales in nagenoeg gelijke mate zullen 

reageren op verstoringen, waarbij Nederland maar circa 4% is van dit totale systeem. De interconnectoren 

moeten voldoende capaciteit bieden om deze ‘hulp uit het buitenland’ te faciliteren. Het vergroten van de 

interconnectiecapaciteit vergroot in die zin de betrouwbaarheid van het systeem. Het veilig stellen van de 

elektriciteitsvoorziening en het voorzien in extra waarborgen in geval van grootschalige calamiteiten in 

verbindingen of stations is daarnaast ook in het belang van de openbare veiligheid. Een onderbreking van 

de elektriciteitsvoorziening kan immers, gelet op de gevolgen daarvan, afbreuk doen aan de openbare 

veiligheid11. Aan koppelverbindingen, zoals DW380, worden dan ook hoge betrouwbaarheidseisen 

gesteld. 

 

Resumé 

Extra interconnectiecapaciteit draagt bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem. 

                                                                 

11 Zie ook uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 december 2010 inzake de 

hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Zuidring (Zaaknummer 200908100/1/R1) 
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Ad c) Het verder ruimte geven aan duurzame elektriciteit uit Nederland en het buitenland 

In Europese landen wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen (onder meer 

water, wind en zon). Vooral in Duitsland is er een sterke stijging geweest van opwekcapaciteit door 

windmolens en zonnepanelen mede veroorzaakt door de "Energiewende". In het Energieakkoord 

(september 2013) is een doelstelling opgenomen om het aandeel duurzame energie in Nederland van 4,3% 

in 2011 naar 16% te laten stijgen in 2023. Het verder ontwikkelen van windvermogen (on- en offshore), 

opwekking door middel van biomassa en andere vormen van duurzame energieopwekking (zoals zon-PV 

(zonnepanelen)) zijn belangrijke onderdelen om deze doelstelling te verwezenlijken.  

 

Groei van duurzame energie 

In 2011 stond in Nederland circa 2300 MW windvermogen opgesteld. In de periode 2012-2020 wordt 

rekening gehouden met een sterke toename van het geïnstalleerd windvermogen. Het Rijk en provincies 

hebben een akkoord gesloten over het realiseren van 6000 MW windenergie op land in 2020. De komende 

jaren zal het windvermogen op zee in Nederland toenemen van 228 MW naar circa 1000 MW. In het 

energieakkoord is afgesproken om tussen 2015 en 2019 in totaal 3450 MW aan te besteden, zodat in 2023 

een operationeel windvermogen op zee van 4450 MW is gerealiseerd.  

 

Duitsland kent een grote groei van het opgestelde duurzame vermogen en het aandeel opgewekte 

duurzame energie. In Figuur 5 is zichtbaar dat er tussen 2009 en 2016 ruim een verdubbeling in Duitsland 

plaatsvindt van de opgestelde duurzame opwekcapaciteit, met name wind op land en zon-PV. 

 

 

Figuur 5 De ontwikkeling van het hernieuwbare opgesteld vermogen in Duitsland tot en met 2016 (bron: Erneuerbare 

Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken (2011), BDEW). 

Windenergie 

Om de technische mogelijkheden van het Nederlandse productiepark bij inpassing van grootschalig 

windvermogen te verkennen, heeft TenneT in 2005 een verkennende studie uitgevoerd waarvan de 

resultaten in het KCD 2006-2012 zijn verwerkt. De conclusie is dat bij meer dan 4000 MW geïnstalleerd 

windvermogen er maatregelen nodig zijn om alle windvermogen in te passen in het systeem.  
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Figuur 6 Niet inpasbare windenergie als functie van het geïnstalleerde windvermogen (bron: Kwaliteits- en 

Capaciteitsplan 2006-2012). 

Zoals beschreven is de kabinetsdoelstelling om 6000 MW aan windvermogen te realiseren voor 2020. Uit 

Figuur 6 blijkt dat als er geen maatregelen worden genomen er momenten zullen komen dat windenergie 

moet worden “weggegooid” (niet-inpasbare windproductie). Dit betekent dat geproduceerde windenergie 

niet kan worden ingevoed op het net en windmolens de facto stil gezet moeten worden. Maatregelen om 

dit te voorkomen zijn onder meer de flexibilisering van het conventionele productiepark, het oprichten 

van opslagsystemen en internationale handel. In 2008 heeft de Minister van Economische Zaken verklaard 

aan de Tweede Kamer (EZ, 2008; p. 2) dat zij ervan uitgaat dat er een internationale markt gaat ontstaan 

om de fluctuaties uit wind op te vangen waardoor problemen met de inpassing van wind opgelost kunnen 

worden.  

Voldoende interconnectiecapaciteit is onder meer nodig om deze flexibiliteit te bieden. 

 

Toename fluctuaties door duurzame energie 

De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit windbronnen is sterk afhankelijk van de mate waarin het 

waait. Er zijn momenten waarop het niet of juist té hard waait, waardoor de windturbines stil blijven 

staan. Vergelijkbare fluctuaties treden ook op bij zon-PV. Dit leidt tot pieken en dalen in het 

elektriciteitsaanbod en daarmee van het transport in het netwerk. Dit zal moeten worden opgevangen 

door andere productie-eenheden, zoals conventionele gas- en kolencentrales, actief aan te sturen. Bij een te 

lage productie van duurzame elektriciteit moeten eenheden bijgeschakeld worden en bij een hoge 

duurzame productie zal de productie van conventionele elektriciteitscentrales worden teruggenomen, 

anders ontstaat er een onbalans in het elektriciteitssysteem. Bij steeds groter wordende hoeveelheden 

elektriciteit van windparken en zon-PV wordt de vraag naar flexibiliteit van het conventionele 

productiepark alsmaar groter. Het aantal en ook de mate van de fluctuaties wordt hierdoor namelijk 

groter.  

 

Het (internationale) hoogspanningsnet moet – mede door de beschikbaarheid van voldoende 

interconnectiecapaciteit – de benodigde flexibiliteit faciliteren door voldoende capaciteit beschikbaar te 

hebben. 
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Interconnectiecapaciteit vergroten om import en export te faciliteren 

In Nederland is de capaciteit om elektriciteit op te wekken sinds 2010 groter dan de binnenlandse vraag. 

Er is dus thans sprake van een overschot, mede als gevolg van de op dit ogenblik nog aanwezige 

conjuncturele dip. Dit productieoverschot zal niet worden ingezet (centrales staan uit), indien er in het 

buitenland goedkopere alternatieven voor elektriciteit beschikbaar zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan periodes met lage buitenlandse elektriciteitsprijzen ten gevolge van veel aanbod uit 

duurzaam vermogen. In dergelijke gevallen is het voor bedrijven die elektriciteit kopen aantrekkelijker om 

elektriciteit via de beschikbare interconnector(en) te importeren. Hierdoor daalt naar verwachting de 

gemiddelde marktprijs voor elektriciteit in Nederland. Dit betekent dat het (internationale) transport van 

elektriciteit toeneemt. Los van de huidige situatie zal de vraag naar internationaal transport van 

elektriciteit gedurende de bedrijfstijd van DW380 naar verwachting structureel toenemen naarmate de 

integratie van de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt voortschrijdt. Er ontstaat dan structureel de 

mogelijkheid om daar elektriciteit te betrekken waar die tegen de laagste kosten geproduceerd wordt. 

 

Illustratief (zie Figuur 7) is een situatie op 25 mei 2012 waarin maximaal werd geïmporteerd ten gevolge 

van een hoog aanbod uit zon-PV (circa 21 GW) in Duitsland. 25 mei in 2012 was een zeer zonnige dag (en 

windrijke nacht) in Duitsland waarbij energiebedrijven in Nederland besloten centrales stil te zetten en 

tussen de 2000 en 4000 MW aan elektriciteit te importeren. Uit Figuur 7 blijkt dat op 25 mei 2012 

gedurende het gehele etmaal sprake was van import van elektriciteit. 

 

 

Figuur 7 Situatie met import van elektriciteit. Nederlandse systeembalans 25 mei (bron: Rapport Monitoring 

Leveringszekerheid 2011-2027, TenneT). 

In andere situaties, bijvoorbeeld tijdens perioden met minder aanbod uit duurzaam productievermogen 

uit Duitsland, kan het voor de markt aantrekkelijk zijn om het Nederlandse productieoverschot in te 

zetten en de interconnectiecapaciteit aan te wenden voor export.  

 

Een voorbeeld van een situatie waarin er sprake was van een maximale benutting van de Nederlandse 

exportcapaciteit is de koudeperiode begin februari 2012. Er was toen sprake van een combinatie van een 

hoge vraag in Europa en een verminderd aanbod in Duitsland, door onder meer problemen met de 

gaslevering aan elektriciteitscentrales.  
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Dit wordt geïllustreerd in Figuur 8 waarin is te zien dat op 7 februari 2012 gedurende het gehele etmaal 

sprake was van export (tussen de 500 en 4.000 MW) (bron: Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2011-

2027, TenneT).  

 

Figuur 8 Situatie met export van elektriciteit. Nederlandse systeembalans 7 februari 2012 (bron: Rapport Monitoring 

Leveringszekerheid 2011-2027, TenneT). 

Om fluctuaties en onzekerheden te kunnen opvangen, is in toenemende mate extra 

interconnectiecapaciteit nodig. Daarom is onderzoek gedaan of een nieuwe interconnector een adequate 

oplossing is. Uit dat onderzoek (TenneT en RWE, 2006) blijkt dat door de vergroting van de 

interconnectiecapaciteit fluctuaties beter opgevangen kunnen worden, maar ook het gebied groter wordt 

waarin productiemiddelen de gewenste flexibiliteit kunnen leveren. Door beter gekoppelde netten worden 

de verschillende windparken bovendien met elkaar verbonden, waardoor de voorspelbaarheid van de 

windopbrengst van alle windturbines samen, wordt vergroot. De verschillende windparken kunnen dan 

ook gebruikt worden om elkaars fluctuaties op te vangen. 

 

Resumé 

Het verbruik en de productie van elektriciteit moeten altijd in balans zijn. Door de sterke groei van 

elektriciteitsopwekking uit duurzame bronnen ontstaan er meer fluctuaties in het net. DW380 draagt als 

een van het landelijk hoogspanningsnet deel uitmakende nieuwe interconnector bij aan de 

betrouwbaarheid van het net waar meer en meer duurzame energie over wordt getransporteerd zodat 

vraag en aanbod over een groter gebied gebalanceerd kan worden.  

2.5 CAPACITEIT 

Voor het project DW380 zijn wat betreft de capaciteit twee begrippen van belang. 

a) Transportcapaciteit 

b) Interconnectiecapaciteit 

 

Hierna zijn deze twee begrippen afzonderlijk toegelicht. 
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Ad a) Transportcapaciteit 

Transportcapaciteit is de hoeveelheid elektriciteit die (door een circuit van drie bundels geleiders) kan 

worden getransporteerd. De capaciteit wordt uitgedrukt in MVA (MegaVoltAmpère). Het is de capaciteit 

die de geleiders technisch of fysiek aankunnen. 

 

Op 11 december 2006 hebben TenneT en Amprion een Memorandum of Understanding (MoU) 

ondertekend waarin overeengekomen is om te starten met de voorbereiding van DW380. Voorafgaand is 

in een gezamenlijke studie (TenneT en RWE, 2006) onderzocht welke opties er waren voor de uitbreiding 

van de interconnectiecapaciteit (zie paragraaf 2.6). Hierbij is als uitgangspunt een transportcapaciteit van 

2x1800 MVA gehanteerd, omdat dit voor Amprion een standaardwaarde is van nieuwe bovengrondse 

verbindingen in de studiefase. In de MoU is vastgelegd dat de exacte transportcapaciteit in een later 

stadium wordt bepaald. In 2009 is door TenneT en Amprion een gezamenlijke studie uitgevoerd naar de 

vereiste transportcapaciteit(TenneT en Amprion, 2009). Er is een beschouwing gedaan op twee vlakken: 

1. Optimalisatie van de levensduurkosten, rekening houdend met de netverliezen en de 

investeringskosten. 

2. De mogelijkheid om de interconnectiecapaciteit tussen Duitsland en Nederland in de toekomst te 

vergroten (toekomstbestendigheid). 

 

Op basis van deze technisch-economische argumenten hebben TenneT en Amprion besloten dat DW380 

een transportcapaciteit van 2635 MVA zal krijgen. Rekening houdend met de noodzaak om zo nodig in 

geval van storingen of regulier onderhoud reservecapaciteit beschikbaar te hebben zal de verbinding 

bestaan uit twee circuits met elk een capaciteit van 2635 MVA. Hiervoor wordt de verbinding uitgerust 

met geleiders van 4 kA12. Fysiek kan deze verbinding 2x2635MVA transporteren tussen Doetinchem en 

Wesel. Bij normale bedrijfsvoering bedraagt de bezettingsgraad van deze verbinding naar verwachting 

circa 30%. Dit past ook in het netconcept van TenneT beschreven in Visie2030 waarin staat dat ‘vanuit het 

oogpunt van een kosteneffectief en robuust net […] gestreefd wordt naar circuits met gelijke zo hoog 

mogelijk transportcapaciteit’(Tennet, 2008, p.39). 

 

 Ad b. Interconnectiecapaciteit 

Interconnectiecapaciteit is geen optelling van de transportcapaciteiten van alle grensoverschrijdende 

verbindingen, maar is de capaciteit die op het geheel van de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor 

import en export veilig ter beschikking kan staan en die is afgestemd met de netbeheerders (TSO’s) van de 

aangrenzende gebieden.  

Bij het berekenen van de interconnectiecapaciteit wordt rekening gehouden met belangrijke informatie 

zoals de invloeden van zomer- en winterseizoen, marktvraag, onderhoud aan de 

(buitenland)verbindingen/transportnet, beschikbaarheid productie-eenheden, etc. 

Daaruit volgt dat de interconnectiecapaciteit altijd fors lager ligt dan de optelsom van de 

transportcapaciteit van alle grensoverschrijdende verbindingen. 

 

De interconnectiecapaciteit is – zoals beschreven – niet gelijk aan het totaal van de transportcapaciteit. De 

interconnectiecapaciteit tussen Nederland en omringende landen zal door de geplande 380kV-verbinding 

toenemen met een capaciteit tussen de 1000 en 2.000MW. De bestaande interconnectiecapaciteit tussen 

Nederland en Duitsland bedraagt op dit moment zo’n 2.450 MW. Na ingebruikname van DW380 zal dit 

naar verwachting toenemen met 1000 tot 2000 MW. 

                                                                 

12 De hoeveelheid elektricitische energie die door een geleider getransporteerd kan worden, wordt bepaald door de spanning (in 

Volt) en de grootte van de stroom (in Ampère) die door de geleiders kan.Transportvermogen (MVA) = Spanning (V) x Stroom 

(Ampere) x 3. Daarmee wordt het transportvermogen voor DW380: 380.000 x 4000 x 3  2635 MVA. 
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2.6 LOCATIE VOOR DE INTERCONNECTOR: KEUZE VOOR TRAJECT DOETINCHEM-
WESEL 

Uit een studie die door TenneT en RWE (2006) is uitgevoerd, blijkt dat er met alleen het verzwaren van 

bestaande verbindingen tussen Duitsland en Nederland niet voldoende extra interconnectiecapaciteit 

ontstaat om uiteindelijk te komen tot ten minste 6500 MW interconnectiecapaciteit13.  

 

Er is ook een aanvullende nieuwe interconnector noodzakelijk. Omdat zo’n interconnector van een 380kV 

hoogspanningsverbinding aan Nederlandse zijde naar een hoogspanningsverbinding aan Duitse zijde 

moet lopen, en bij voorkeur tussen twee bestaande hoogspanningsstations, waren de mogelijkheden voor 

een nieuwe interconnector beperkt. Het bouwen van een nieuw hoogspanningsstation is een kostbare zaak 

(de kosten van een nieuw 380kV hoogspanningsstation bedragen vele tientallen miljoenen euro’s en 

kunnen zelfs oplopen richting de honderd miljoen), en moet daarom vanuit doelmatigheidsoogpunt 

zoveel mogelijk beperkt worden. 

 

Van de drie verschillende mogelijkheden, te weten Doetinchem - Wesel, Boxmeer - Wesel en Maasbracht – 

Dülken bleek uit het onderzoek van 2006 dat een verbinding Doetinchem - Wesel de beste optie is om als 

eerste een nieuwe 380kV verbinding te realiseren. Wanneer er behoefte is aan een verdere vergroting van 

de interconnectiecapaciteit, zijn, naast verzwaring van de bestaande verbindingen, de andere genoemde 

verbindingen voor de hand liggende vervolgprojecten. In SEV III zijn als nieuwe 

hoogspanningsverbindingen Doetinchem – Wesel en Boxmeer – Wesel opgenomen (zie Figuur 3, 

verbindingen 31 en 30). De keuze om Doetinchem – Wesel als eerste te realiseren is gebaseerd op de 

volgende overwegingen: 

Een verbinding tussen Maasbracht en Dülken bleek nettechnisch weinig tot geen toegevoegde waarde te 

hebben voor het transport over het hoogspanningsnet (zie Hoofdstuk 5 van TenneT/RWE, 2006). Om de 

voor de markt beschikbare interconnectiecapaciteit tussen Nederland en Duitsland te verhogen en de 

betrouwbaarheid van het gekoppelde netwerk te handhaven dan wel te vergroten, bleken de verbindingen 

Doetinchem - Wesel en Boxmeer - Wesel nettechnisch beide wel aantrekkelijke opties. Hier hebben de 

onderstaande twee overwegingen tot een keuze ten gunste van Doetinchem-Wesel geleid:   

  

De eerste overweging betreft de milieukundige en planologische inpassing en de noodzaak om de 

interconnectiecapaciteit op zo kort mogelijke termijn te realiseren. Beide verbindingen Doetinchem - Wesel 

en Boxmeer - Wesel zijn opgenomen in SEV III, maar de verbinding Doetinchem - Wesel kent vanuit zowel 

Nederlands als Duits oogpunt, ten opzichte van de verbinding Boxmeer-Wesel een aantal planologische 

voordelen. Zo kan deze verbinding onder meer over grote lengte met het tracé van bestaande 

(hoogspannings)verbindingen gecombineerd worden. Verder is uit de Strategische Milieubeoordeling 

(SMB) van het SEV III en de bijbehorende Passende Beoordeling gebleken dat voor een verbinding 

Boxmeer - Wesel significante effecten met betrekking tot het Natura 2000-gebied Maasduinen niet op 

voorhand uit te sluiten zijn. Voor DW380 zijn effecten op Natura 2000-gebieden daarentegen wel uit te 

sluiten (zie paragraaf 13.3). 

                                                                 

13 Onderzocht wordt of aanvullende op DW380 er extra interconnectiecapaciteit gecreëerd kan worden door 

capaciteitsuitbreiding op de bestaande interconnector tussen Meeden (NL) en Diele (D).  
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Ten tweede is gekeken naar de lengte van de verbindingen, als indicatie van mogelijke nieuwe 

doorsnijdingen door het landschap en als indicatie van de kosten (materiaal + aanleg). Met in totaal een 

lengte van 57 kilometer, waarvan ongeveer 22 kilometer in Nederland en ongeveer 35 kilometer in 

Duitsland, is de verbinding Doetinchem - Wesel ongeveer 15 kilometer korter dan een verbinding tussen 

Boxmeer en Wesel. De lengtes van beide verbindingen zijn opgenomen in Tabel 2. De kosten voor de 

bovengrondse wisselstroomverbindingen nemen toe met de lengte van het tracé; met andere woorden hoe 

langer des te duurder. Verder ligt Boxmeer evenals Doetinchem gunstig op de zogenaamde 380kV ring 

(het hoofdtransportnet van 380kV verbindingen is in Nederland aangelegd in een ringstructuur zodat bij 

eventuele storingen er altijd twee manieren zijn –linksom of rechtsom- om de elektriciteit te leveren), maar 

dient er in Boxmeer wel een nieuw 380kV-hoogspanningsstation (8 schakelvelden: 6 lijncircuit, een 

koppelveld en een transformatorveld) gebouwd te worden. Bij Doetinchem moeten er op het bestaande 

380kV-station 2 schakelvelden (lijncircuits) bijgebouwd worden. 

Tabel 2 Inschatting lengtes van de opties 

   Totale lengte (km)  Lengte Nederland 

(km) 

 Lengte Duitsland 

(km) 

Boxmeer – Wesel 72 15 57 

Doetinchem – Wesel 57 20
14

 37 

 

Om de hierboven genoemde redenen is ervoor gekozen om de uitbreiding van de interconnectiecapaciteit 

tussen Nederland en Duitsland als eerste te realiseren met de verbinding tussen Doetinchem en Wesel. 

                                                                 

14 Uiteindelijk is het tracé van de verbinding in Nederland 22 kilometer lang geworden 
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Figuur 9 Bestaande hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in de omgeving van Doetinchem en Wesel. 

2.7 WISSELSTROOM VERSUS GELIJKSTROOM, BOVENGRONDS VERSUS 
ONDERGRONDS 

TenneT beheert een robuust en betrouwbaar transportnet en heeft als wettelijke taak om in de toekomst en 

bij uitbreidingen het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Deze taak draagt in belangrijke mate bij aan 

keuzes die gemaakt worden.  

 

Onderzoek naar technische aspecten van een bovengrondse 380 kV wisselstroomverbinding en van een 

boven- en ondergrondse 380 kV gelijkstroomverbinding 

In Europa wordt het hoogspanningsnet met een spanning van 220 kV en hoger voor het overgrote deel 

geëxploiteerd met wisselstroom. Internationaal zijn er momenteel enkele ontwikkelingen gaande waarbij 

sprake is van (ondergrondse) hoogspanningsverbindingen op gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Te 

denken valt aan de verbindingen tussen België en Duitsland en tussen Spanje en Frankrijk. Met het oog 

hierop en gelet op verzoeken uit de regio om een ondergrondse gelijkstroomverbinding als volwaardig 

alternatief in dit milieueffectrapport mee te nemen heeft de Minister van Economische Zaken opdracht 

gegeven voor een onderzoek naar de technische aspecten van uitvoering van DW380 met boven – en 

ondergronds gelijkstroom en met bovengronds wisselstroom. (Tractebel, 2013, opgenomen als bijlage 1 bij 

het achtergronddocument Alternatieven).  
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Wisselstroom 

Wisselstroom (ook wel aangeduid met AC (Alternating Current)) is de vorm van elektriciteit zoals die via het 

elektriciteitsnet geleverd wordt aan huishoudens en industrie. Meer specifiek is een wisselstroom een elektrische 

stroom met periodiek wisselende stroomrichting. Deze wisseling vindt plaats met een frequentie van 50 keer per 

seconde, oftewel 50 Hz.  

 

Gelijkstroom 

Gelijkstroom (ook wel aangeduid als DC (Direct Current) is een elektrische stroom met constante stroomrichting. 

Batterijen, zonnepanelen, brandstofcellen en accu’s zijn voorbeelden van gelijkspanningsbronnen
15

. 

 

Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat aanleg van DW380 met gelijkstroomtechniek technisch 

weliswaar mogelijk is, maar dat het wordt afgeraden om deze techniek bij deze verbinding toe te passen. 

De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

 Toepassing van gelijkstroom vergt in tegenstelling tot wisselstroom onder meer actieve sturing van 

transportstromen en meer technische componenten zoals converterstations in de verbinding. 

Converterstations zijn bij een gelijkstroomverbinding nodig om wissel- in gelijkstroom en omgekeerd 

om te zetten, aangezien het Nederlandse en Duitse netwerk op wisselstroom bedreven worden. Zowel 

de sturing als deze componenten bergen reële risico’s in zich, niet alleen voor de stabiliteit van de 

verbinding Doetinchem-Wesel zelf, maar ook voor de netstabiliteit in zijn geheel.  

 De omzetting van wisselstroom in gelijkstroom en omgekeerd in de converterstations leidt tot grote 

energieverliezen. Uitgaande van dezelfde capaciteit, is er berekend dat deze verliezen jaarlijks gelijk 

staan aan de elektriciteitsproductie van een windpark van 130 MW of het elektriciteitsverbruik van 

150.000 huishoudens. 

 Bij toepassing van ondergronds gelijkstroom is de bouw van twee converterstations op Nederlands 

grondgebied nodig, één bij station Doetinchem te Langerak en één bij de Duitse grens. De bouw van 

deze converterstations gaat gepaard met een aanzienlijk ruimtebeslag. Elk van deze twee benodigde 

stations heeft met de geplande capaciteit 5 converters nodig en neemt een oppervlakte ter grootte van 

9,5 ha (circa 15 voetbalvelden) in beslag. 

 De strekking van de Duitse wetgeving is zodanig, ook volgens een gerechtelijke uitspraak, dat er bij de 

380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel op Duits grondgebied geen sprake kan zijn van ondergrondse 

aanleg. 

 

Vergelijkend milieuonderzoek  

Naast dit technische onderzoek heeft de Minister van Economische Zaken een separaat onderzoek laten 

uitvoeren met als vraagstelling of er bij gebruikmaking van de techniek van ondergronds gelijkstroom ten 

opzichte van bovengronds wisselstroom milieuvoordelen te behalen zouden zijn. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door ARCADIS. Het onderzoek is als bijlage 2 opgenomen bij het achtergronddocument 

Alternatieven16. 

 

In het geheel genomen geeft een gelijkstroomkabel ondergronds voor DW380 geen duidelijke milieuwinst 

ten opzichte van de wisselstroomverbinding bovengronds. Per milieuaspect zijn er criteria waarop de 

gelijkstroomkabel of de wisselstroomverbinding meer of minder negatief ten opzichte van elkaar scoren.  

                                                                 

15 Voor meer informatie over wisselstroom en gelijkstroom wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het Tractebel rapport. 

16 Dit onderzoek is verricht in het voorjaar van 2013 en is dus gebaseerd op de door het RIVM opgestelde Handreiking 

3.0 van 25 juni 2009 ten behoeve van het berekenen van de specifieke magneetveldzone. Inmiddels is sprake van een 

nieuwere versie van deze handreiking (versie 3.1. d.d. 1 oktober 2013) waardoor de gegevens zoals gebruikt in het 

onderzoek m.b.t. de magneetveldzone mogelijk niet meer actueel zijn.  
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Voor wat betreft gevoelige bestemmingen als woningen betekent een bovengrondse 

wisselstroomverbinding bijvoorbeeld dat ongeveer 24 woningen binnen de indicatieve magneetveldzone 

komen te liggen. Dit is gezien het voorzorgsbeginsel negatief. Bij een ondergrondse verbinding zullen 

echter, in tegenstelling tot een bovengrondse verbinding, de bestaande 150kV-verbindingen blijven staan, 

waardoor enkele bestaande knelpunten in met name Doetinchem niet opgelost worden.  

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de realisatie van de stations voor converters een aanzienlijke 

geluidscontour kent. Bij alle converterstationlocaties vallen erg veel woningen in de zogeheten 50 dB 

contour. Het gaat om 41 woningen bij de locatie Grenspunt, 232 bij locatie Langerak en 356 woningen bij 

locatie Dinxperlo. Omdat dit ook nog de gebruiksfase betreft en effecten dus permanent zijn, is dit een 

negatief milieueffect. Het vergelijkende milieuonderzoek leidt tot de slotsom dat met een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding ten opzichte van een bovengrondse wisselstroomverbinding bij DW380 over het 

geheel genomen geen milieuvoordelen behaald kunnen worden. 

 

Conclusie 

Op grond van de resultaten van dit onderzoek hebben de Ministers van EZ en van I&M besloten het 

alternatief van een gelijkstroomverbinding bij DW380 niet als volwaardig alternatief in het 

milieueffectrapport mee te nemen (EZ, 2013). DW380 moet ingepast worden in het vermaasde 380 kV-

wisselstroomnet van Nederland en Duitsland. Een open wisselstroomverbinding zonder sturing is volgens 

de huidige inzichten de meest geëigende oplossing om meer interconnectiecapaciteit te creëren. De 

capaciteit en structuur van het Duitse en Nederlandse 380 kV hoogspanningsnet laten een dergelijke open 

verbinding zonder sturing voor de verbinding tussen Doetinchem en Wesel toe. In dit milieueffectrapport 

nemen de Ministers van EZ en I&M uitsluitend de effecten van aanleg van DW380 als een bovengrondse 

met wisselstroom bedreven verbinding mee. 

 

Bovengronds wisselstroom 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 is een uitgangspunt in het SEVIII dat nieuwe 

hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer in beginsel bovengronds worden aangelegd. Wel staat er 

dat “op basis van een integrale afweging op projectniveau – voor zover dit uit oogpunt van 

leveringszekerheid verantwoord is - in bijzondere gevallen, met name voor kortere trajecten ondergrondse 

aanleg (kan) worden overwogen”. In deze paragraaf staat beschreven waarom er in het project DW380 

wordt aangesloten bij het beginsel om bovengronds aan te leggen en aan de geciteerde bepaling geen 

toepassing is gegeven.  

 

Zoals bij de Randstad 380 kV verbinding is gebleken zijn er uit het oogpunt van nettechniek beperkingen 

aan de totale lengte van ondergrondse 380 kV-verbindingen die in het vermaasde elektriciteitsnet (dat wil 

zeggen een net met vele aftakkingen) kunnen worden toegepast.  

 

Het is belangrijk om de netstabiliteit, beheersbaarheid en bestuurbaarheid van het systeem te garanderen. 

Op basis van onderzoek en expert judgment, is met de huidige kennis vastgesteld dat de risico's voor de 

netstabiliteit en daarmee de leveringszekerheid onaanvaardbaar toenemen wanneer meer dan circa 20 km 

in Nederland ondergronds wordt aangelegd. Dat betekent onder andere dat storingen kunnen ontstaan 

die zeer lange hersteltijden nodig hebben, met alle gevolgen van dien voor het vermaasde netwerk. 

TenneT heeft als wettelijk aangewezen netbeheerder aangegeven dit risico (als gevolg van het realiseren 

van meer dan 20 km kabel) met het oog op de taak de leveringszekerheid te garanderen niet verantwoord 

te achten. De Ministers van EZ en van I&M hebben na het raadplegen van externe onafhankelijke 

deskundigen het advies van TenneT in dit verband overgenomen en besloten om in heel Nederland, 

vooralsnog niet meer dan circa 20 km tracélengte 380 kV-kabel toe te passen. Deze lengte van 20 km is 

inmiddels volledig toegepast bij de Randstad 380 kV verbinding (Noordring en Zuidring gezamenlijk). In 

dit verband wordt ook verwezen naar de brieven van de toenmalige Ministers van EZ en VROM 
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(Kamerstukken 2007/2008, 30892, nr. 14, 2008/2009, 31574, nr. 4 en nr. 9 en de daarbij gevoegde notities van 

TenneT en de TU Delft)17. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in beroepen tegen de inpassingsplannen 

voor de Randstad 380 verbinding (Zuidring en Noordring) bepaald dat de ministers zich in redelijkheid 

op het standpunt kunnen stellen dat verkabeling over meer dan 20 km, gelet op de huidige stand van 

zaken, ook bezien in het licht van de voordelen van ondergrondse aanleg, niet verantwoord is, gelet op de 

grote belangen van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Er is voor DW380 op dit moment geen 

aanleiding, gezien de stand der techniek, hier anders over te denken. De limiet van 20 km ondergronds 

geldt overigens niet voor de verkabeling van 150 kV-verbindingen.  

 

De in 2008 beschikbaar gekomen eerste verkennende studies van een onderzoek naar 

elektriciteitstransport met een ondergrondse 380 kV-verbinding bij de Technische Universiteit Delft 

bevestigden dat de leveringszekerheid afneemt door een toename van de hoeveelheid ondergrondse kabel 

ten opzichte van een bovengrondse hoogspanningsverbinding. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een 

verhoogde faalfrequentie (door de introductie van extra onderdelen die nodig zijn om de kabel goed te 

laten functioneren in het vermaasde elektriciteitsnet) en anderzijds vanwege de doorgaans lange 

reparatietijden bij storingen in kabels (in vergelijking met de reparatietijden die voor bovengrondse 

verbindingen gelden).  

 

TenneT en de TU Delft hebben inmiddels een vervolgonderzoek geëntameerd. In dit vervolgonderzoek 

moeten monitoring en systeemonderzoek in de komende 6 à 8 jaar uitwijzen of grotere ondergrondse 

lengtes in het 380 kV-transportnet verantwoord zijn ten aanzien van spanningsstabiliteit en 

leveringszekerheid. Met het gereedkomen van de Randstad Zuidring in 2013, waar circa 10,7 km 

ondergrondse 380 kV-kabels zijn toegepast, is een uniek monitoringssysteem in werking getreden om het 

gedrag van de kabels op de spanningshuishouding te volgen wanneer de kabels operationeel zijn. Na het 

in bedrijf zijn, zal ook Randstad Noordring (waarvan 9,3 km ondergrondse verbinding) gemonitord 

worden. De data die dit monitoringssysteem gaandeweg oplevert, zullen ook gebruikt worden om de 

modelvorming in het wetenschappelijke onderzoek verder te valideren.  

 

Een toekomstig kabinet zal mede aan de hand van bovengenoemde ervaringen en onderzoeksresultaten 

het ondergronds aanleggen van wisselstroom hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer evalueren. 

Aan de hand van die evaluatie zal dat kabinet met het oog op de leveringszekerheid nader bezien of 

ondergrondse aanleg van wisselstroom hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 kV en 

meer over een grotere lengte dan 20 km in heel Nederland in de praktijk wel of niet verantwoord is.  

 

Gelet op het bovenstaande, zullen er buiten de reeds voorziene ondergrondse gedeelten van de Zuidring 

en de Noordring in de Randstad in de eerstkomende jaren geen ondergrondse 380 kV-verbindingen 

gerealiseerd worden binnen het Nederlandse vermaasde transportnet. DW380 is een onderdeel van dit 

net. De Ministers van EZ en I&M hebben besloten dat DW380 om (net)technische redenen bovengronds 

wordt uitgevoerd.  

 

                                                                 

17 In opdracht van de Minister van EZ is een contra expertise van Suez – Tractebel s.a. van april 2007 uitgevoerd ‘report 

on network stability aspects of the choice line versus cable for the Randstad 380 project’, Review van second opinion 

van Tractebel Randstad 380 kV-Hoogspanningskabel of hoogspanningslijn, K. Visscher (ECN), L. van der Sluis (TU 

Delft) van juli 2008, Eerste verkenning van TU Delft, vastgelegd in de brief van de TU Delft aan TenneT van 20 

november 2008, kenmerk 2009/23/LvdS. 
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2.8 CONCLUSIE DW380: WISSELSTROOM BOVENGRONDS 

DW380 zal een belangrijk onderdeel worden van de ‘ruggengraat’ van de internationale 

elektriciteitsvoorziening. Een zeer hoge leveringszekerheid moet gegarandeerd zijn om de grote 

vermogens te kunnen transporteren. Zoals in paragraaf 2.7 is toegelicht is een open 

wisselstroomverbinding zonder sturing volgens de huidige inzichten de meest geëigende oplossing om de 

doelstellingen voor DW380 te bereiken. De capaciteit en structuur van het Duitse en Nederlandse 380 kV 

hoogspanningsnet laten een dergelijke open verbinding zonder sturing voor de verbinding tussen 

Doetinchem en Wesel toe. Dit is conform het geldende Nederlandse rijksbeleid dat stelt dat 

hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer in beginsel bovengronds worden aangelegd. 
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3 Voorgenomen activiteit en 

alternatievenontwikkeling 

In dit hoofdstuk zijn zowel de voorgenomen activiteit zelf als de randvoorwaarden en uitgangspunten 

hiervoor beschreven. De randvoorwaarden en uitgangspunten volgen uit het wettelijk- en beleidskader, 

het planologische kader en de technische (on)mogelijkheden. Op basis van deze randvoorwaarden en 

uitgangspunten is het zoekgebied voor de hoogspanningsverbinding bepaald.  

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit de volgende paragrafen: 

 In paragraaf 3.1 staat eerst het wettelijk- en beleidskader centraal waarbinnen de voorgenomen 

activiteit moet worden gerealiseerd.  

 In paragraaf 3.2 wordt de voorgenomen activiteit beschreven. Daarin komen aan de orde de 

uitbreiding van het 380kV-hoogspanningsstation Doetinchem en de realisatie van DW380. Ook zijn in 

die paragraaf de activiteiten die specifiek samenhangen met het combineren van de nieuwe verbinding 

met bestaande verbindingen beschreven. 

 In paragraaf 3.3 zijn vervolgens de planologische en ontwerptechnische randvoorwaarden beschreven. 

Het gaat om de uitgangspunten uit het SEV III, het beleid ten aanzien van magnetische velden, de 

rechtstandprincipes en tot slot de technische uitgangspunten. 

 In paragraaf 3.4 wordt vervolgens op basis van de voorgenomen activiteit en de beleidsmatige, 

wettelijke, planologische en ontwerptechnische uitganspunten en randvoorwaarden het zoekgebied 

voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bepaald.  

3.1 WETTELIJK- EN BELEIDSKADER DW380 

 

In Tabel 3 is een opsomming gegeven van het wettelijk kader en in Tabel 4 het rijksbeleid dat relevant is 

voor het project DW380. Daarbij is tevens aangegeven waarom de betreffende wetgeving cq beleid 

relevant is voor het project. In de achtergronddocumenten is tevens per milieuaspect aangegeven wat het 

relevante wettelijk- en beleidskader is, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 10 is het 

wettelijk kader en het beleidskader verder uitgewerkt. 
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Tabel 3 Wetgeving relevant voor DW380. 

Wetgeving Doel Relevantie voor DW380 

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) (in 

werking getreden per 1 

oktober 2010) 

De Wabo regelt de 

omgevingsvergunning. Dit is één 

geïntegreerde vergunning voor 

bouwen, wonen, slopen, monumenten, 

ruimte en kappen. 

 

Van belang in verband met 

vergunningverlening rondom de aanleg van 

DW380. 

Crisis en herstelwet (31 

maart 2010) 

 

De crisis- en herstelwet (Chw) zorgt 

voor kortere procedures, waardoor 

bouwprojecten sneller kunnen worden 

uitgevoerd. 

Beperkte relevantie voor het MER. Wel 

relevant voor de RCR en IP. 

Waterwet (december 

2009)  

De Waterwet regelt het beheer 

van oppervlaktewater en grondwater, 

en verbetert de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening 

DW380 kruist oppervlaktewater en heeft bij de 

aanleg ook invloed op bodem. 

Elektriciteitswet 1998  Vrije markt voor transport, opwekking 

en levering van elektriciteit. 

Eisen waaraan de transportnetten moeten 

voldoen en grondslag voor toepassing RCR. 

Wet milieubeheer  Algemeen kader van milieuwetgeving: 

bepaalt instrumenten voor 

milieubescherming.  

Zorgplicht voor het milieu. Verplichting tot 

uitvoering van een m.e.r.-procedure en eisen 

die aan de procedure en de inhoud van het 

rapport worden gesteld. Milieukwaliteitseisen 

waaraan het initiatief getoetst wordt. 

Wet ruimtelijke ordening 

(2008)  

 

Samenhangend pakket van regels 

voor de ruimtelijke ordening. Mogelijk 

maken en normeren van beleid voor 

een duurzame 

leefomgeving. Vereenvoudiging en 

versnelling van procedures. 

Goede ruimtelijke ordening en uitvoerbaarheid. 

 

Flora- en faunawet (2002)  

 

Bescherming van soorten Er is inventarisatie en effectbepaling op van 

door de Flora- en faunawet beschermde 

soorten nodig. 

Natuurbeschermingswet 

1998  

 

Bescherming van leefgebieden Aantasting van Natura 2000-gebieden, 

wetlands en beschermde natuurmonumenten 

opnemen in beoordelingscriteria. 

Monumentenwet 1998  

 

Bescherming en behoud van het 

erfgoed in de bodem. 

 

Bescherming van onroerende 

rijksmonumenten en door het rijk 

aangewezen stads- en dorpsgezichten. 

Aantasting van rijksmonumenten, 

door het rijk aangewezen stads- en 

dorpsgezichten en waardevol erfgoed in de 

bodem opnemen in beoordelingscriteria. 
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Tabel 4 Rijksbeleid relevant voor DW380 

Beleid Doel  Relevantie voor het MER 

Derde Structuurschema 

Elektriciteitsvoorziening 

Het waarborgen van voldoende 

ruimte voor grootschalige productie 

en transport van elektriciteit. 

Nut en noodzaak van de verbinding 

Uitgangspunten tracé en uitvoeringswijze. 

Energierapport 2011 Uiteenzetting van de energievisie van 

het kabinet. 

De visie betreft ook elektriciteitsnetwerken. 

Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR) 2012 

Visie op de ruimtelijke en 

mobiliteitsopgaven voor Nederland 

richting 2040. 

De structuurvisie is op 12 maart 2012 

in werking getreden en vervangt de 

Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de 

Structuurvisie Randstad 2040 en de 

Mobiliteitsaanpak. 

Ruimte voor het hoofdnetwerk voor 

(duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie. 

Advies met betrekking tot 

magneetvelden en 

hoogspanningslijnen (2005) 

en nadere verduidelijking 

(2008) 

 

Zoveel als redelijkerwijs mogelijk 

vermijden dat nieuwe situaties 

ontstaan waarbij kinderen langdurig 

verblijven in het gebied rond 

bovengrondse hoogspanningslijnen 

waarbinnen het jaargemiddelde 

magneetveld hoger is dan 0,4 

microtesla (de zogeheten 

magneetveldzone) 

Vermijden van woningen, scholen, crèches 

en kinderopvangplaatsen binnen de 

magneetveldzone. De breedte van deze zone 

is afhankelijk van verschillende factoren.  

Nota Belvedère (1999) Bescherming van archeologisch en 

(cultuur)historisch waardevolle 

elementen en gebieden. 

Randvoorwaarden voor vormgeving van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Per 

Belvedèregebied worden fysieke dragers en 

doelen die worden nagestreefd vermeld.  

Structuurvisie buisleidingen 

(2011) 

Visie waarmee het Rijk voor de 

komende 20 tot 30 jaar ruimte wil 

reserveren voor toekomstige 

ondergrondse buisleidingen voor 

provinciegrens- en vaak ook 

landsgrens overschrijdend transport 

van gevaarlijke stoffen. De 

Structuurvisie buisleidingen is het 

vervolg op het Structuurschema 

buisleidingen uit 1985.  

Uitgaande van het hoofdprincipe ‘bundeling’ 

met bestaande leidingstroken en leidingen 

worden hoofdverbindingen 

(buisleidingstroken) aangewezen waar ruimte 

moet worden vrijgehouden voor de aanleg 

van toekomstige buisleidingen voor 

gevaarlijke stoffen. Deze vrijwaring wordt 

juridisch geborgd via het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro). 

3.2 VOORGENOMEN ACTIVITEIT  

Het IP en daarmee deze MER. gaat over het Nederlandse gedeelte van DW380. Voor het MER is het 

essentieel om te duiden wat wordt verstaan onder de ‘voorgenomen activiteit’ opdat bepaald kan worden 

welke ingrepen uit het project tot milieueffecten kunnen leiden. De voorgenomen activiteit is: 
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 In Nederland is het 380kV hoogspanningsstation Doetinchem bij Langerak het beginpunt voor deze 

nieuwe verbinding, en de grenspassage tussen Voorst en Dinxperlo het eindpunt. De aanleg, het 

gebruik en het beheer en onderhoud van een 380kV-wisselstroomverbinding tussen deze punten 

behoort tot de voorgenomen activiteit.  

− In de aanlegfase bestaan de werkzaamheden onder meer uit het aanleggen van bouwwegen en 

werkterreinen, funderingen en het plaatsen van de masten en de lijnen. Tevens kan het nodig zijn 

om tijdelijke lijnen te realiseren. Het effect van tijdelijke bouwwegen is voor dit MER niet relevant 

geacht omdat de effecten ervan gering zijn en niet zullen discrimineren tussen de verschillende 

alternatieven.  

 Ook de noodzakelijke uitbreiding van het bestaande 380kV hoogspanningsstation Doetinchem maakt 

deel uit van de voorgenomen activiteit.  

 Verder moet DW380, daar waar dit mogelijk en zinvol is, gecombineerd worden met bestaande 

(150kV-) hoogspanningsverbindingen in het gebied. Het realiseren van zo’n combinatie is eveneens 

een onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

Bij het combineren met een 150kV-verbinding kan het ook nodig zijn dat er delen van de 150kV 

verkabeld worden. Daar waar noodzakelijk is dit onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

 Een gevolg van DW380 is het verwijderen van een deel van bestaande 150kV-verbindingen omdat 

deze in de nieuwe verbinding worden meegenomen. Ook deze werkzaamheden maken onderdeel uit 

van de voorgenomen activiteit. 

3.2.1 UITBREIDING 380KV HOOGSPANNINGSSTATION DOETINCHEM 

Het Nederlandse 220/380kV-net bestaat momenteel uit verschillende ‘ringen’ (zie ook Figuur 2 in 

hoofdstuk 2). Het 380kV-hoogspanningsstation Doetinchem, gelegen bij de kern Langerak (gemeente 

Bronckhorst), is een van de stations op een grote 380kV-ring. In Figuur 10 is de locatie van dit 

hoogspanningsstation weergegeven. Pal naast dit station bevindt zich het 150kV hoogspanningsstation 

Langerak. Zuidelijker, binnen de stedelijke bebouwing van Doetinchem aan de Keppelseweg, bevindt zich 

het 150kV hoogspanningsstation Doetinchem. 

 

In het 380kV hoogspanningsstation Doetinchem voert TenneT thans de volgende activiteiten uit: 

 schakelen in het 380kV-netwerk: de stroom die vanuit een bepaalde richting binnenkomt wordt in een 

andere richting doorgestuurd; 

 transformeren van stroom van 380kV naar 150kV. 
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Figuur 10 Bestaande hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in de omgeving van Doetinchem. 

Om DW380 te kunnen laten functioneren moet een uitbreiding plaatsvinden van de schakelinstallaties in 

het 380kV hoogspanningsstation Doetinchem. Daarvoor zijn aan de zuidzijde van het station twee extra 

‘velden’ met schakelapparatuur noodzakelijk. Foto 1 geeft een beeld van hoe een dergelijk veld eruitziet. 

Voor twee velden is een oppervlak van ongeveer 50 x 100 meter nodig (circa 0,5 hectare; dit komt overeen 

met de afmetingen van een voetbalveld). 
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Foto 1 Foto van een veld met schakelapparatuur. 

Op het terrein van het 380kV hoogspanningsstation Doetinchem is aan de zuidzijde binnen de omheining 

al ruimte beschikbaar voor één nieuw veld dat als zodanig ook al planologisch is bestemd. Het tweede 

veld komt hier tegenaan te liggen. Dit is op grond die al in eigendom is van TenneT en momenteel als 

landbouwgrond in gebruik is (zie Figuur 11). Hiervoor moet de bestemming gewijzigd worden en dit zal 

onderdeel zijn van het IP. 
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Figuur 11 Hoogspanningsstation Doetinchem. 

Bij de aanleg van het nieuwe veld dat buiten het huidige terrein van het hoogspanningsstation komt, 

wordt eerst de grond tot een diepte van een halve meter afgegraven en weer aangevuld met zand en een 

toplaag van grind. De uitbreidingslocatie wordt gefundeerd met heipalen. Op de fundering worden 

staalconstructies gemonteerd waarop vervolgens de railsystemen, de portalen en de schakelapparatuur 

worden bevestigd. De werkzaamheden voor de uitbreiding van het 380kV hoogspanningsstation 

Doetinchem nemen in totaal ongeveer 12 maanden in beslag. 

3.2.2 DW380: EEN NIEUWE 380KV-VERBINDING 

Wintrack-masten 

Net als bij de realisatie van nieuwe 380kV-verbindingen elders in Nederland wordt ook voor DW380 

gebruik gemaakt van een nieuw type mast: ‘Wintrack’ genaamd (zie Figuur 12). De Wintrack-mast bestaat 

uit twee palen. Aan iedere paal zitten ophangpunten waaraan de geleiders (stroomdraden) zijn bevestigd 

en zit een ophangpunt bovenin de paal voor de bliksemdraad.  
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Figuur 12 380kV solomast (links) en combinatiemast 150kV en 380kV (rechts). 

Wintrack-masten zijn zo ontworpen dat de zogenoemde magneetveldzone (zie kader) relatief smal is. 

Vandaar dat er in Nederland gekozen is om bij de aanleg van nieuwe 380kV-verbindingen voor dit type 

mast te kiezen. In dit de MER zijn geen alternatieven voor het type mast beschouwd. 

 

Solomast 

Indien er niet gecombineerd wordt met een andere hoogspanningsverbindingen zullen er twee 380kV-

circuits in de nieuwe Wintrack-mast komen. Dit is een zogenaamde solomast. De 380kV-geleiders zitten 

aan de binnenkant van de palen (zie Figuur 12 links). 

 

Combinatiemasten 

Op een aantal tracédelen wordt DW380 gecombineerd met een 150kV-verbinding. Voor welke tracédelen 

een dergelijke combinatie aan de orde is, verschilt per tracéalternatief. Wordt er gecombineerd, dan komen 

de geleiders van de nieuwe 380kV-verbinding en de 150kV-verbinding samen op dezelfde Wintrack-

masten: zogenoemde combinatiemasten. Op een dergelijke combinatiemast zitten de geleiders van de 

380kV-verbinding aan de binnenzijde van de palen en de geleiders van de 150kV-verbinding aan de 

buitenzijde (zie Figuur 12 rechts). 

 

Magneetveldzone van een Wintrack-mast 

Bij het transport van elektrische energie ontstaat een magneetveld. De sterkte van dit magneetveld wordt uitgedrukt 

met de maat ‘Tesla’. De magneetveldzone is het gebied aan weerszijden van een hoogspanningsverbinding 

waarbinnen de jaargemiddelde sterkte van het magneetveld groter is dan 0,4 microTesla. Deze waarde van 0,4 

microTesla is relevant omdat Nederland voor hoogspanningsverbindingen een voorzorgsbeleid kent. Dit houdt in dat 

bij de aanleg van een nieuwe verbinding of aanpassing van een bestaande verbinding zoveel mogelijk voorkomen 

moet worden dat er nieuwe situaties ontstaan waarin woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen binnen de 

magneetveldzone (0,4 microTesla) komen te liggen. 

 

Bij tot nu toe gebruikelijke masttypes is de (indicatieve) magneetveldzone van een 380kV-verbinding circa 300 meter 

breed. Deze breedte wordt bepaald door het punt waar de lijnen het laagst hangen; ofwel het meest ongunstige punt 

onder en langs een verbinding. Waar de lijnen hoger hangen wordt het gebied waarbinnen 0,4 microTesla wordt 

gemeten smaller.  
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Bij de combimast met 380 en150kV is de indicatieve magneetveldzone ongeveer 140 meter breed (2 x 70 meter aan 

weerszijden van de hartlijn). Een solomast met 380kV mast heeft een indicatieve magneetveldzone van ongeveer 100 

meter breed (50 meter aan weerszijden van de hartlijn).  

3.2.3 TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 

Voor de tracering van de bovengrondse 380kV-verbinding met Wintrack-masten van Doetinchem naar de 

grens zijn de technische uitgangspunten belangrijke kaders voor het project. Deze zijn hieronder 

beschreven en in Tabel 5 weergegeven.  

 

 

Figuur 13 Voorbeeld van een Wintrack combinatiemast (380 en 150kV). 

Mast soorten 

Steunmasten 

Op plaatsen waar de verbinding in een rechte lijn loopt, worden steunmasten gebruikt. Steunmasten zijn 

eveneens geschikt om een kleine hoek te maken. Bij dit project (gelet op de normen die in dit deel van het 

land voor de windbelasting worden gehanteerd) kan met steunmasten een hoek van maximaal 5 graden 

gemaakt worden, maar deze maximale hoek wordt uit zowel technisch als esthetisch oogpunt zo veel 

mogelijk vermeden. De palen van de steunmasten zijn aan de voet circa 2 meter dik en worden naar boven 

geleidelijk smaller. De twee palen staan circa 16 meter uit elkaar.  

 

Hoekmasten 

Zodra de lijn een hoek van meer dan 5 graden moet maken, is een hoekmast noodzakelijk. Een hoekmast 

moet, naast krachten in de lengterichting van de lijn, ook dwarskrachten kunnen opvangen. Daarom zijn 

hoekmasten (en de fundamenten daarvan) zwaarder uitgevoerd dan steunmasten: de palen zijn dikker 
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(ongeveer 3,5 meter aan de onderzijde) en ze staan ook dichter bij elkaar (circa 15 meter). Met 

Wintrackhoekmasten kan in dit deel van het land een maximale hoek van 120 graden worden gemaakt. 

 

Trekmasten 

Ook op lange rechtstanden is het noodzakelijk om met een zekere regelmaat zwaarder uitgevoerde masten 

toe te passen. Deze masten worden ‘trekmasten’ genoemd. Trekmasten hebben onder meer als functie om 

de geleiders voldoende strak gespannen te houden. Indien een rechtstand langer is dan vier à vijf 

kilometer dan wordt een trekmast toegepast. Qua verschijningsvorm zijn deze gelijk aan een hoekmast. 

 

Maatvoering 

Hoe ver de masten uit elkaar staan (veldlengte) en hoe hoog ze zijn, wordt bepaald op basis van twee 

variabelen: de techniek en de omgeving. Voor DW380 wordt vanuit technisch oogpunt uitgegaan van een 

veldlengte van gemiddeld 300 tot 450 meter en een gemiddelde masthoogte van 60 tot 70 meter (maximaal 

70 meter voor een standaard Wintrackmast en maximaal 80 meter voor een combimast), hierbij is rekening 

gehouden met het specifieke windgebied en ijsregio in het projectgebied van DW380. De omgeving kan 

deze maatvoering beïnvloeden. Zo kan de aanwezigheid van een weg of gebouwen het noodzakelijk 

maken de masten dichter of verder uit elkaar te plaatsen. Indien de verbinding een rivier of een weg 

kruist, kunnen hogere masten nodig zijn om voldoende ruimte voor het verkeer te bieden.  

 

Zo veel mogelijk lange rechtstanden  

Lange rechtstanden – en daarmee het vermijden van meer knikken in de lijn dan noodzakelijk – wordt niet 

alleen vanuit landschappelijk oogpunt verkozen, ook vanuit technisch (en economisch) oogpunt heeft dit 

de voorkeur, omdat hiermee complexere en duurdere hoekmasten worden vermeden.  

 

Breedte zakelijk rechtstrook 

De breedte van de strook die ruimtelijk voor DW380 in het inpassingsplan moet worden gereserveerd is 

maximaal circa 31 m aan weerszijden van de hartlijn van de verbinding. Deze strook - in totaal dus circa 62 

m breed - is daarmee een uitgangspunt bij de tracébepaling. De breedte van deze strook is gelijk aan de 

strook waarop de zakelijk rechtovereenkomst (ZRO), die netbeheerder TenneT met de grondeigenaren zal 

afsluiten, van toepassing is. Dit is de overeenkomst - die bij het kadaster wordt ingeschreven – waarin de 

rechten en plichten worden vastgelegd, die over en weer tussen de grondeigenaar en het 

elektriciteitsbedrijf gelden in verband met het gebruik van de strook grond onder de geleiders en de 

bereikbaarheid van de masten en geleiders. Onder de geleiders en bij de masten gelden namelijk 

beperkingen voor het grondgebruik. Zo kunnen onder de geleiders geen hoge bomen groeien. Ook dient 

het tracé van de hoogspanningslijn voor het elektriciteitsbedrijf zo nodig bereikbaar te zijn voor inspecties 

en onderhoud. 

 

Afstanden tot wegen, waterwegen en spoorwegen en andere infrastructurele voorzieningen 

Naast de NEN-norm, waarin afstanden tussen verschillende infrastructuur en de geleiders zijn benoemd, 

wordt met de beheerders van de infrastructuur bekeken of er nog bijzondere omstandigheden zijn. 

 

In het verticale vlak geldt dat DW380 bijvoorbeeld geen gevaar voor het verkeer op een weg of een 

waterweg mag vormen. Daarom moeten de geleiders op voldoende hoogte, conform de NEN-norm, 

komen te hangen.  

 

In het horizontale vlak geldt dat met de mastplaatsen een uitbreiding van aanwezige infrastructuur - 

waarover reeds besloten is - niet mag blokkeren. Er moet ook voldoende ruimte zijn om onderhoudswerk 

te kunnen uitvoeren, het liefst zonder dat de bedrijfsvoering over en weer verstrikt raakt.  
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Tabel 5 Technische uitgangspunten, gehanteerde afmetingen en oppervlaktes bij de MER-alternatieven/MMA/VKA. 

Element Onderdeel Afmeting 

  Afmeting masten 

Standaard Wintrackmasten Solo 380 kV steun- en hoekmast Ca. 55-65m hoog 

Combi 380/150 kV steun- en hoekmast Ca. 65-75m hoog 

Diameter mast Steunmast Voet ca. 2 – 2,5m  

Top ca. 0,5 – 0,8m  

Hoekmast Voet ca. 3,5 – 4,5m  

Top ca. 0,5 – 0,8m  

Hart-op-hart afstand tussen 

palen 

Steunmast Ca. 16,4m tussen palen 

Hoekmast Ca. 15,3m tussen palen (combi) 

Ca. 7,5m tussen palen (solo) 

Veldlengte Wintrackmasten Alle typen masten  350-450m veldlengte 

  Draden en geleiders 

Dradenpakket Bliksemdraden Van toepassing, 2 stuks 

Geleiders  Van toepassing, 3 lagen 

Compensatiegeleider (compensatiedraad/ 

retourstroom geleider) 

Alleen bij het VKA, 2x 

retourstroomgeleiders in de mast 

(onder de fasen),  

Draadmarkering In bliksemdraden en evt compensatiedraad Varkenskrullen 

  Ruimtebeslag 

Permanent ruimtebeslag 

Wintrackmasten 

Steunmast Ca. 425m
2
 oppervlak 

Hoekmast Ca. 600m
2 
oppervlak 

Tijdelijk ruimtebeslag 

ontgraving 

Steunmast Ca. 600m
2
 oppervlak  

Hoekmast Ca. 1100m
2 
oppervlak 

Tijdelijk ruimtebeslag 

Werkterreinen 

Alle typen masten 50 x 60 = 3000 m
2
 oppervlak, 

exclusief tijdelijke opslag grond 

(max 1000 m
2
) 

Ruimtebeslag  

Open ontgravingen 

150 kV kabel  8 - 10 meter breed 

Aanlegdiepte 150 kV kabel  Minimaal 1,20 m 

Permanent ruimtebeslag 

Opstijgpunten (excl. hekken, 

sloten, etc.) 

150 kV opstijgpunt  Ca. 45 x 20 = 900m
2
 oppervlak 

  0,4 µT magneetveldzone 

Wintrackmasten Solo 380 kV 2 x 50= 100m breed 

 Combi 380/150 kV 2 x 70 = 140m breed 

Tijdelijke lijnen Standaardtype - gebruiksperiode altijd < 1 jaar
18

 n.v.t. 

150 kV Kabel 150 kV kabel Ca. 2x10 = 20m breed 

                                                                 

18 Met de ontwerpnorm voor hoogspanningslijnen (NEN-norm 50341) is bepaald dat een tijdelijke lijn tot 1 jaar mag 

staan. Vanwege de tijdelijke aard van de tijdelijke lijn en de ingebruiksperiode die zo kort mogelijk wordt gehouden - in 

elk geval minder dan 1 jaar - zal de lijn niet onder de handreiking voor magnetische velden en hoogspanningslijnen 

vallen (zie kader 10.1).  
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  Breedte Zakelijk recht 

overeenkomst 

ZRO Solo 380 kV  41 m bij 450 m veldlengte. 

Combi 380/150 kV steunmast 62 m bij 450 m veldlengte. 

  Tijdelijke lijnen (alleen bij VKA) 

Veldlengte tijdelijke lijnen Maatwerkmast 180m veldlengte 

Hoogte tijdelijke lijnen  Standaardtype – gebruiksperiode altijd < 1 jaar Min. 30m hoog  

Ruimtebeslag tijdelijke lijnen 

(tijdelijk) 

Standaardtype - gebruiksperiode altijd < 1 jaar 600m
2
 oppervlak (incl. tuidraden) 

3.2.4 AANLEG VAN DE VERBINDING 

De werkzaamheden om de Wintrack-masten te plaatsen en de geleiders erop aan te brengen, verlopen via 

de volgende zes stappen: 

 

Stap 1: het aanleggen van een tijdelijke toegangsweg 

Voor het bouwen van een hoogspanningsmast is veel materieel en materiaal nodig. Daarom begint de 

aanleg van een verbinding met de aanleg van een weg naar de plek waar de mast moet komen. Vaak is het 

daarvoor voldoende om rijplaten op het land aan te brengen. Soms is de bodem hiervoor niet stabiel 

genoeg, dan wordt eerst de teelaarde afgegraven en aan de kant geschoven. Over de grond die zo vrij 

komt, wordt een doek aangebracht met daarop een pakket van ongeveer 30 centimeter zand. Daar 

overheen worden rijplaten of draglineschotten geplaatst. Bij het aanleggen van een verbinding moet 

voorkomen worden dat er landbouwbesmettingen worden overgedragen van het ene perceel op het 

andere. Voertuigen moeten worden gereinigd als de toegangsweg daarvoor onvoldoende bescherming 

biedt. De toegangsweg naar de bouwplaats is meestal vier tot vijf meter breed. De oppervlakte van de 

bouwplaats voor een nieuwe mast is ongeveer 50 x 60 meter. 

 

Stap 2: het leggen van de fundering 

Hoogspanningsmasten hebben een stevige fundering nodig. Hiervoor worden allereerst betonnen palen in 

de grond geheid. Het aantal heipalen is afhankelijk van de draagkracht van de bodem en of er sprake is 

van een steun- of een hoekmast. De heimethode wordt aangepast aan de omstandigheden ter plekke. Te 

allen tijde wordt voorkomen dat door het heien en het bemalen beschadiging optreedt aan (bebouwing in) 

de omgeving. Vervolgens wordt een gat van in ieder geval 3 meter diep gegraven. Via bronbemaling of 

een pomp wordt dit gat vrijgehouden van water. Hierna wordt er een fundatie (plaat + opstort) gemaakt 

van beton. Afmeting van de fundering is afhankelijk van of het een steun- of een hoekmast is. Stap 1 en 2 

nemen samen 10 à 12 weken in beslag.  

 

Stap 3: de opbouw van de mast 

Het opbouwen van een mast duurt ongeveer een week. De mast wordt met vrachtwagens in delen 

aangevoerd. Vervolgens wordt de mast met een montagekraan opgebouwd (Foto 2). 
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Foto 2 Het bouwen van een mast. 

Stap 4: het aanbrengen van geleiders 

Het aanbrengen van geleiders kan pas plaatsvinden als er een aantal masten gebouwd is. Eerst wordt er 

met katrollen een nylon voordraad in de masten getrokken. Na deze voordraad komt een staaldraad en 

hieraan worden de geleiders verbonden. Die staan op haspels klaar. De geleiders worden machinaal de 

masten in getrokken. Gemiddeld duurt het trekken van 1 kilometer verbinding tweeënhalve week. 

 

Stap 5: het weghalen van de bouwplaats en toegangsweg 

Nadat de masten zijn geplaatst en de geleiders zijn aangebracht, worden de werkplek en de tijdelijke 

toegangsweg opgeruimd. Waar van toepassing wordt de grond teruggeplaatst en weer in oorspronkelijke 

staat hersteld.  

 

Stap 6: testen en in gebruik nemen 

Na de bouwwerkzaamheden wordt de verbinding getest en in gebruik genomen. Hierbij vinden verder 

geen fysieke ingrepen plaats. 

3.2.5 COMBINATIE MET 150KV-VERBINDINGEN 

Het rijksbeleid (SEVIII) geeft aan dat bij het uitwerken van een tracé voor een nieuwe 

hoogspanningsverbinding altijd bezien moet worden of het mogelijk en zinvol is de nieuwe verbinding 

met reeds bestaande verbindingen te combineren. Het combinatieprincipe wordt nader toegelicht in deze 

paragraaf en vervolgens in paragraaf 3.3. De betekenis ervan voor het MMA en het VKA wordt uitgewerkt 

in respectievelijk hoofdstuk 8 en paragraaf 9.2.4. Voor een dergelijke combinatie komen in dit project 

(delen van) de volgende bestaande verbindingen in aanmerking (zie ook Figuur 14): 

 150kV-Zevenaar. Deze 150kV-verbinding loopt van het 150kV hoogspanningsstation Langerak – dat 

tegen het 380kV hoogspanningsstation Doetinchem aanligt – naar het 150kV hoogspanningsstation 

Zevenaar; 

 150kV-Winterswijk. Deze 150kV-verbinding loopt van het 150kV hoogspanningsstation Doetinchem 

(aan de Keppelseweg) door de stad en over de A18 heen naar het 150kV hoogspanningsstation Ulft en 

verder door naar Winterswijk.  

 

Bij het combineren van de nieuwe verbinding met een bestaande 150kV-verbinding zijn nieuwe Wintrack-

masten noodzakelijk. Het is niet mogelijk de nieuwe gecombineerde 380/150kV-verbinding in de 

(vakwerk)masten van de bestaande 150kV-verbindingen op te hangen, deze zijn daarvoor niet geschikt. 
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Figuur 14 Potentiële combinatie van verbindingen mogelijk met de 150kV-verbinding(en). 

Ondergrondse 150 kV-verbinding 

Waar een 380/150kV combinatie gemaakt wordt, zal een verbinding gemaakt moeten worden met de 

bestaande 150kV-lijn. Hiervoor zal een 150kV-kabel aangelegd worden tussen twee opstijgpunten. Eén 

opstijgpunt in de nieuw combimast en één opstijgpunt bij de bestaande bovengrondse 150kV-verbinding.  

De kabels komen te liggen in sleuven die worden gegraven. De grond wordt naast de sleuf opgeslagen. 

Met behulp van trekkabels en lieren worden de kabels op hun plek in de sleuven getrokken, waarna de 

sleuven weer worden dichtgelegd. Op tracédelen waar niet gegraven kan worden, omdat er bijvoorbeeld 

een belangrijke weg, watergang of andere infrastructuur aanwezig is, wordt geboord met op afstand 

bestuurbare boorkoppen. Bij een boring worden de kabels niet los in de grond gelegd, maar in 

mantelbuizen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt het gebied weer in oorspronkelijke staat 

teruggebracht.  

 

Opstijgpunten 

De overgang van een bovengrondse 150 kV-verbinding naar een ondergrondse 150 kV-kabel en vice versa 

gebeurt via opstijgpunten. In het opstijgpunt wordt de hoogspanningslijn afgespannen en naar beneden 
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gebracht. Een 150 kV opstijgpunt wordt uitgevoerd bij de palen van de 380 kV Wintrackmasten en binnen 

enkele meters van beide palen. Opstijgpunten zijn afgeschermd met een hekwerk.  

 

 

Figuur 15 Impressie van opstijgpunt 150kV bij een Wintrackmast. 

Sloop bestaande verbinding 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de 380kV-verbinding te combineren met een 150kV-lijn. In het 

Achtergronddocument Alternatieven wordt daar uitvoeriger op ingegaan (hoofdstuk 7). In de meeste 

gevallen komt het erop neer dat er eerst een nieuwe gecombineerde verbinding (380kV en 150kV) wordt 

aangelegd en in gebruik genomen. Het deel van een bestaande 150kV-verbinding dat daarna overbodig is 

geworden, wordt gesloopt. Daarbij worden eerst de geleiders weggehaald, met behulp van hetzelfde 

materieel dat ook wordt ingezet om nieuwe geleiders te trekken. Voor het slopen van de masten wordt 

tijdelijk werkruimte gereserveerd. De masten worden onderaan doorgebrand en plat in het veld gelegd. 

Vervolgens worden ze in stukken geknipt en afgevoerd. De fundering wordt tot 2 meter onder het 

maaiveld weggehaald. Daarna wordt de grond in de oorspronkelijke staat hersteld. 

 

Indien noodzakelijk: tijdelijke lijnen 

In de praktijk is het vaak zo dat een nieuwe gecombineerde verbinding op afstand van een bestaande 

verbinding komt. Het is echter ook mogelijk dat de nieuwe gecombineerde verbinding over een bepaalde 

lengte op dezelfde plaats als de reeds bestaande verbinding moet terugkomen. Bestaande verbindingen 

moeten te allen tijde kunnen blijven functioneren. Dit betekent dat in dergelijke situaties de bestaande 
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verbinding tijdelijk omgeleid moet worden. Zo’n tijdelijke verbinding bestaat uit masten die in segmenten 

worden aangevoerd en waarmee ter plekke de tijdelijke masten worden opgebouwd. Op deze tijdelijke 

masten worden de geleiders aangebracht. Is de nieuwe verbinding eenmaal gereed en in gebruik 

genomen, dan wordt de tijdelijke verbinding weer ontmanteld. Soms wordt gebruik gemaakt van een 

tijdelijke kabel. Die wordt op het maaiveld gelegd en afgeschermd door middel van mantelbuizen. 

3.3 BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN VOOR HET ONTWERPEN VAN 
TRACÉALTERNATIEVEN 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de beleidsmatige randvoorwaarden die 

richtinggevend zijn voor de uitwerking van tracéalternatieven voor DW380. In het Achtergronddocument 

Alternatieven zijn de randvoorwaarden uitgebreider beschreven. 

 

Allereerst zijn de randvoorwaarden uit het SEV III van belang; zie paragraaf 3.4.1. In het SEV III is 

aangegeven dat nieuwe hoogspanningsverbindingen van het hoofdtransportnet (220kV en hoger) in 

beginsel bovengronds worden aangelegd. Een belangrijk traceringsprincipe uit het SEV III is verder – 

zoals al eerder is opgemerkt – om nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen waar dit mogelijk 

en zinvol is op één mast te combineren met hoogspanningsverbindingen die reeds in het gebied aanwezig 

zijn. Is een combinatie met een bestaande verbinding niet mogelijk of zinvol, dan moet bezien worden of 

de nieuwe verbinding gebundeld kan worden met bovenregionale infrastructuur. Het combinatieprincipe 

en het bundelingsprincipe hebben tot doel nieuwe doorsnijdingen van het landschap te vermijden. 

 

Het Nederlandse beleid in relatie tot magnetische velden van bestaande hoogspanningsverbindingen is 

gebaseerd op voorstellen van de Europese Unie. In Nederland geldt daarnaast aanvullend 

voorzorgsbeleid voor nieuwe hoogspanningsverbindingen en/of aanpassingen aan bestaande 

verbindingen. Vooral dit aanvullende voorzorgsbeleid is van belang voor het uitwerken van 

tracéalternatieven voor DW380. Zie daarvoor paragraaf 3.4.2. 

 

De gangbare praktijk bij het traceren van hoogspanningsverbindingen in Nederland is dat er gezocht 

wordt naar zo kort mogelijke tracés met zo lang mogelijke rechtstanden. Het streven naar zo lang 

mogelijke rechtstanden en de mogelijke redenen om hiervan af te wijken, komen aan de orde in paragraaf 

3.4.3. 

3.3.1 TRACERINGSPRINCIPES UIT HET SEV III 

In het SEVIII zijn naast een aanduiding van mogelijke nieuwe hoogspanningsverbindingen (zie paragraaf 

2.2) ook verschillende uitgangspunten vastgelegd voor het traceren van nieuwe verbindingen: 

‘traceringsprincipes’. Deze traceringsprincipes hebben een algemeen karakter: ze zijn van toepassing op 

nieuwe hoogspanningsverbindingen in heel Nederland. Dit betekent dat deze principes ook 

richtinggevend zijn voor het uitwerken van tracéalternatieven voor DW380. 

 

Combineren en bundelen 

Om nieuwe doorsnijdingen van het landschap zoveel mogelijk te voorkomen zijn in het SEV III de 

volgende uitgangspunten opgenomen: 

 Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220kV en meer worden waar mogelijk en zinvol met 

bestaande hoogspanningsverbindingen op één mast gecombineerd.  

 Indien combineren niet mogelijk is, worden nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220kV en meer 

waar mogelijk en zinvol met bovenregionale infrastructuur (zoals spoorwegen, autosnelwegen, 

rivieren, kanalen of bestaande hoogspanningsverbindingen) gebundeld. 
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Traceringsprincipes 

 

1 bestaande verbinding 

 

2 principe combinatie:  

In één nieuwe Wintrackmast, die bestaat uit twee 

buizen, worden de geleiders van een bestaande en de 

nieuwe hoogspanningsverbindingen gehangen. 

De bestaande verbinding wordt afgebroken.  

 

 

3 principe bundeling: 

Naast een bestaande hoogspanningsverbinding wordt 

een nieuwe verbinding geplaatst*. De bestaande 

verbinding blijft aanwezig. Ook bundeling met 

hoofdwegen en spoorlijnen is mogelijk. 

 

Figuur 16 Het principe van combineren en bundelen van masten nader toegelicht. *Bovenstaande uitleg van bundeling 

is generiek. 

Combineren van de nieuwe 380kV-verbinding met bestaande 150kV-verbindingen 

Voor DW380 zijn er vanuit technisch oogpunt geen belemmeringen voor het combineren van twee 

hoogspanningsverbindingen met verschillende spanningsniveaus op één mast. Zo’n combinatie wordt ook 

al elders in Nederland toegepast. Een voorbeeld daarvan is de combinatie van 380kV en 110kV op de 

verbinding Zwolle – Meeden. In de nieuwe 380kV-verbinding in de Randstad (Noordring en Zuidring) 

wordt eveneens op delen van het tracé een combinatie gemaakt: in dat geval van 380kV en 150kV. 

 

Bij DW380 zijn op verschillende plaatsen combinaties met bestaande 150kV-verbindingen mogelijk en 

zinvol. Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van Figuur 17. Daarin is het zoekgebied weergegeven en 

is tevens te zien waar de bestaande 150kV-verbindingen zich bevinden. In Figuur 17 is het zoekgebied 

verdeeld in drie deelgebieden: 

 Doetinchem/A18; 

 Middengebied; 

 Grensgebied. 
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Figuur 17 Zoekgebied en deelgebieden. 

In het deelgebied Doetinchem/A18 bevinden zich twee 150kV-verbindingen (zie paragraaf 3.2.5). Een 

combinatie van de nieuwe 380kV-verbinding met een van deze 150kV-verbindingen is in dit deelgebied 

mogelijk en zinvol. Daarbij moet een keuze worden gemaakt. Het is namelijk niet mogelijk drie 

verbindingen (de nieuwe 380kV en de twee bestaande 150kV’s) op één mast te brengen.  

 

In het middengebied ligt het voor de hand, op basis van de traceringsprincipes in SEVIII, de bestaande 

150kV-Winterswijk mee te nemen op (combinatie)masten voor de nieuwe 380kV-verbinding. Een 

dergelijke combinatie is op verschillende manieren in tracéalternatieven uitgewerkt: 

 Voor tracés die in het middengebied de westelijke corridor volgen, kan de bestaande 150kV-

Winterswijk vanaf de A18 (of iets ten zuiden daarvan) tot voorbij Ulft met de nieuwe 380kV-

verbinding gecombineerd worden. Die combinatie loopt dan door tot aan het splitsingspunt van 

waaruit de bestaande 150kV-Winterswijk solo in oostelijke richting doorloopt en de nieuwe 380kV-

verbinding haar weg vervolgt in zuidelijke richting naar het grenspunt. 
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 Voor tracés via de oostelijke corridor in het middengebied is eveneens over een aanzienlijke lengte een 

combinatie van de nieuwe 380kV-verbinding met de 150kV-Winterswijk mogelijk en zinvol. In dat 

geval komt niet alleen de nieuwe 380kV-verbinding maar ook de 150kV-Winterswijk in de oostelijke 

corridor te liggen en wordt de bestaande 150kV-verbinding in de westelijke corridor afgebroken. 

 

Zowel in de westelijke als de oostelijke corridor zijn verschillende tracéalternatieven mogelijk. Die 

alternatieven hebben gemeen – zo blijkt uit het bovenstaande – dat er in de eindsituatie over een grote 

tracélengte sprake is van een gecombineerde 380/150kV-verbinding. Hierbij hoort de sloop van de 

bestaande 150kV-verbinding naar Winterwijk over ongeveer dezelfde lengte. 

 

In het grensgebied is combineren niet aan de orde, omdat daar geen andere hoogspanningsverbinding 

aanwezig is.  

 

Bundelen 

In het SEV III is het bundelingsprincipe toegespitst op bundeling met grootschalige bovenregionale 

infrastructuur (zoals spoorwegen, autosnelwegen, rivieren, kanalen of bestaande 

hoogspanningsverbindingen) die qua maat en schaal vergelijkbaar is met DW380. In het zoekgebied voor 

de nieuwe 380kV-verbinding tussen Doetinchem en de grens zijn er slechts beperkte mogelijkheden om 

uitwerking te geven aan het bundelingsprincipe zoals dit in het SEV III is ingevuld; Spoorwegen, rivieren 

of kanalen die in maat en schaal vergelijkbaar zijn met een 380kV-verbinding zijn in het zoekgebied niet 

aanwezig. 

 

Het is wél mogelijk DW380 te bundelen met de snelweg A18. Vooral bij tracéalternatieven die het 

middengebied via de oostelijke corridor passeren, kan over een behoorlijke lengte met deze A18 

gebundeld worden – tot aan het punt van waaruit het tracé van de hoogspanningsverbinding haar weg in 

zuidelijke richting vervolgt. Bundeling treedt hier overigens niet in de plaats van combineren, maar is een 

aanvulling daarop: de nieuwe 380kV-verbinding en de 150kV-Winterswijk worden op combinatiemasten 

met de A18 gebundeld. 

 

In de Startnotitie is al aangegeven dat er, indachtig het bundelingsprincipe, ook gekeken wordt naar tracés 

die aansluiting zoeken bij het landschappelijk (hoofd)patroon. De stadsrand van Doetinchem biedt 

bijvoorbeeld aanknopingspunten voor tracés die in hun verloop deze stadsrand op kortere of langere 

afstand volgen. 

3.3.2 PLANOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN 

De traceringsprincipes uit het SEV III zijn planologische principes. Ook het voorzorgsbeleid ten aanzien 

van de magneetveldzone heeft planologische consequenties. De tracéalternatieven worden daarnaast 

gebaseerd op planologische uitgangspunten die in deze paragraaf worden toegelicht. 

 

Afstand houden tot woningen 

Het voorzorgsbeleid met betrekking tot de magneetveldzone en gevoelige bestemmingen wordt in acht 

genomen bij het uitwerken van de tracéalternatieven voor DW380. Bij de tracering wordt geprobeerd 

zoveel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan met gevoelige bestemmingen binnen de 

magneetveldzone. Voor een belangrijk deel is dit reeds bereikt door gebieden met aaneengesloten 

bebouwing buiten het zoekgebied te houden. Verspreid in het zoekgebied bevinden zich wel afzonderlijke 

gebouwen en kleine bebouwingsclusters. Daarbij gaat het in geen enkel geval om scholen of voorzieningen 

voor kinderopvang. Het betreft uitsluitend woningen met bijbehorende erf die verspreid over het 

zoekgebied aanwezig zijn. Aangezien er Wintrack-masten worden gebruikt – met een magneetveldzone 
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van maximaal circa 2 x 70 meter breed – is de opgave om bij het ontwerpen van het tracé tussen het hart 

van de hoogspanningslijn en de woningen met bijbehorende tuinen waar mogelijk een afstand van ten 

minste 70 meter aan te houden.  

Afstand bewaren tot de ene woning kan echter als consequentie hebben dat het tracé juist dichter bij een 

andere woning komt te liggen. Daarnaast kan het afstand houden tot woningen ertoe leiden dat er 

knikken in het tracé nodig zijn, terwijl het op grond van landschappelijke overwegingen juist wenselijk is 

het tracé zo veel mogelijk een rechte lijn te laten aanhouden. Op voorhand is daarmee duidelijk dat het een 

lastige opgave is om – alles afwegende – geen enkele woning binnen de magneetveldzone te laten 

belanden.  

Verder komt uit inspraakreacties op de Startnotitie naar voren dat er een voorkeur is om de 

hoogspanningsverbinding verder weg van woonbebouwing te situeren, ook indien de magneetveldzone 

daartoe geen aanleiding geeft. Bij de uitwerking van een aantal tracéalternatieven is hiermee rekening 

gehouden. 

 

Samenhang met landschap 

Een bovengrondse hoogspanningsverbinding vormt een fors, lijnvormig element in het landschap. Anders 

dan bij andere lijnvormige infrastructuur zoals autosnelwegen of spoorlijnen zijn er bij bovengrondse 

380kV-hoogspanningsverbindingen nauwelijks realistische mogelijkheden om de lijnen met bijvoorbeeld 

beplanting of een overkapping aan het oog te onttrekken. 

 

Als algemeen landschappelijk uitgangspunt bij het traceren van hoogspanningsverbindingen geldt: ‘hoe 

eenvoudiger, hoe minder invloed’. Het beperken van de visuele complexiteit is een centrale opgave. De 

meest effectieve methode daarvoor is te streven naar een zo kort mogelijk tracé met zo lang mogelijke 

rechtstanden en met een strakke regelmaat in de vormgeving en in de afmetingen en de onderlinge 

afstand van de masten. Bij wijze van illustratie hiervan is in Figuur 18 bovenin een rechtstand 

weergegeven. Daaronder is te zien welk beeld ontstaat bij knikken van 20 graden (middelste schets) en 40 

graden (onderste schets). De knikken leiden tot een visuele verstoring; ze vergroten de visuele 

complexiteit en ze leiden ertoe dat de hoogspanningsverbinding zich veel opvallender – en ‘onrustiger’ – 

in het landschap manifesteert. Dit effect wordt nog groter als de verbinding dicht bij elkaar meerdere 

knikken zou maken. 

 

 
Rechte lijn 
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Lijn met een richtingsverandering van 20 graden (nb de afwijkende mastvorm van de 

hoekmast is niet in de visualisatie opgenomen) 

 
Lijn met een richtingsverandering van 40 graden (nb de afwijkende mastvorm van de 

hoekmast is niet in de visualisatie opgenomen). Het aanzienlijk verschil in beeld aan beide 

zijden van de knik is een duidelijk waarneembare verstoring van het rustige ritme van de lijn. 

Er ontstaat een visueel meer complexe situatie. 

Figuur 18 Illustratie van rechtstanden: schets van een 380kV-hoogspanningsverbinding in rechte lijn (boven), met een 

knik van 20 graden (midden) en met een knik van 40 graden (onder). 

De gangbare praktijk bij het traceren van hoogspanningsverbindingen in Nederland is er één van het 

zoeken naar zo lang mogelijke rechtstanden, in combinatie met knikken waar er goede redenen zijn om 

deze knikken te rechtvaardigen. Het tracé van een hoogspanningslijn zou autonoom moeten zijn: zo veel 

mogelijk los moeten staan van de kleinschalige verschijnselen in het lokale landschap. Waar dat niet 

mogelijk is en richtingsveranderingen of verschillen in masthoogte onvermijdelijk zijn, moet het tracé bij 

voorkeur een samenhang krijgen met andere landschapspatronen van een vergelijkbaar schaalniveau als 

de hoogspanningsverbinding zelf (Figuur 19). 
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Figuur 19 Traceringsprincipes.  

Boven: het principe van autonome tracering van een hoogspanningslijn onafhankelijk van patronen en karakteristieken 

van het landschap op een lager schaalniveau.  

Onder: als richtingsveranderingen onvermijdelijk zijn het tracé een samenhang geven met andere landschapspatronen 

van een vergelijkbaar schaalniveau als de hoogspanningsverbinding. 

Het is meestal zo dat de structuur van het zoekgebied het onvermijdelijk maakt om met het tracé één of 

meerdere malen van richting te veranderen. Bij het zoekgebied voor DW380 is dit ook het geval. Er 

kunnen ook nog andere redenen zijn om de tracéalternatieven knikken te laten maken. Het uitgangspunt 

blijft evenwel dat een korte verbinding met een rechtstand de voorkeur heeft, en dat afwijkingen van deze 

voorkeur alleen in aanmerking komen als daar goede redenen voor zijn aan te geven. 

 

Landgoederen, recreatiegebieden en natuurgebieden ontzien 

Het streven is om – als dit maar enigszins mogelijk is – landgoederen en andere cultuurhistorische 

elementen, recreatiegebieden en bestaande en geplande natuurgebieden te ontzien. Dit is echter niet altijd 

te realiseren zonder op andere terreinen concessies te doen (bijvoorbeeld concessies ten aanzien van de 

afstand tot woningen, of de concessie dat het tracé dan extra knikken moet maken en daardoor een grotere 

landschappelijke impact krijgt).  

 

Bedrijven ontwikkelruimte laten 

Verder kan bestaande en toekomstige bedrijvigheid in het zoekgebied een aanleiding zijn om 

tracéalternatieven mee te nemen die bepaalde gebieden ontwijken. De aanwezigheid van een bovenlangs 

passerende hoogspanningsverbinding kan bijvoorbeeld een belemmering vormen voor de verdere 

ontwikkeling van een bedrijf of bedrijventerrein. Ook zijn er bepaalde typen bedrijven waarvan het 

minder gewenst is als deze onder een hoogspanningslijn zouden komen te staan; bijvoorbeeld bedrijven 

waarvoor een bijzonder risico op branden bestaat en daarmee ook de hoogspanningslijn een verhoogd 

risico zou lopen. In dit soort situaties kan een tracéalternatief of –variant worden beschouwd dat om het 

bedrijf of bedrijventerrein in kwestie heenloopt. 

 

Breedte zakelijk rechtstrook 

De breedte van de strook die ruimtelijk voor DW380 in het inpassingsplan moet worden gereserveerd is 

maximaal circa 31 m aan weerszijden van de hartlijn van de verbinding. Deze strook - in totaal dus 62 m 
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breed - is daarmee een uitgangspunt bij de tracébepaling. De breedte van deze strook is gelijk aan de 

strook waarop de zakelijk rechtovereenkomst (ZRO), die netbeheerder TenneT met de grondeigenaren zal 

afsluiten, van toepassing is. Dit is de overeenkomst - die bij het kadaster wordt ingeschreven – waarin de 

rechten en plichten worden vastgelegd, die over en weer tussen de grondeigenaar en het 

elektriciteitsbedrijf gelden in verband met het gebruik van de strook grond onder de geleiders en de 

bereikbaarheid van de masten en geleiders. Onder de geleiders en bij de masten gelden namelijk 

beperkingen voor het grondgebruik. Zo kunnen onder de geleiders geen hoge bomen groeien. Ook dient 

het tracé van de hoogspanningslijn voor het elektriciteitsbedrijf zo nodig bereikbaar te zijn voor inspecties 

en onderhoud. 

3.4 BEPALEN VAN HET ZOEKGEBIED 

In de startnotitie is een begrenzing van het zoekgebied voor DW380 aangegeven. Het zoekgebied, en de 

drie deelgebieden waaruit het bestaat, zijn weergegeven in Figuur 17. 

 

De begrenzing van het zoekgebied is mede gebaseerd op de resultaten van een studie die aan de 

startnotitie voorafging: de Basiseffectenstudie (BES). Deze is beschreven in paragraaf 3.4.1. Daarbij wordt 

tevens ingegaan op vragen over het zoekgebied die aan de orde zijn gesteld in een aantal zienswijzen naar 

aanleiding van de startnotitie en in het richtlijnenadvies dat de Commissie voor de m.e.r. op 18 november 

2009 heeft uitgebracht.  

Op basis van de zienswijzen en het richtlijnenadvies is er een nader onderzoek uitgevoerd naar een 

vergelijking uit principetracés 4 en 5. In paragraaf 3.4.2 zijn de aanpak en de resultaten van dit onderzoek 

samengevat, en is ook aangegeven welke conclusies hieraan verbonden zijn voor de begrenzing van het 

zoekgebied in het grensgebied. 

De begrenzing van het middengebied is beschreven in paragraaf 3.4.3. 

3.4.1 BASISEFFECTENSTUDIE, STARTNOTITIE EN RICHTLIJNEN 

Basiseffectenstudie (BES) 

De BES is een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse voorstudie om voor het gehele traject tussen 

Doetinchem en Wesel mogelijke corridors – principetracés genoemd – in beeld te brengen. De BES is 

uitgevoerd door TenneT en Amprion. De bevoegde autoriteiten in Nederland (Ministers van EZ en VROM 

en de provincie Gelderland) en in Duitsland (de Bezirksregierung van Münster en van Düsseldorf) waren 

bij de opstelling van de BES betrokken. De BES is erop gericht een overzicht te verkrijgen van de relevante 

effecten van alle mogelijke tracés in beide landen, ongeacht of het om effecten aan Nederlandse of Duitse 

zijde gaat. Op grond daarvan is gezamenlijk een principetracé ontwikkeld. Dit voldoet overigens ook aan 

de gedachte om een internationaal project als één geheel te beschouwen. Met het gezamenlijk bepalen van 

zo’n principetracé wordt meteen ook duidelijk op welke plaats de nieuwe verbinding in het gebied tussen 

Doetinchem en Wesel de Nederlands-Duitse grens kan gaan passeren. 

 

De planning en de aanleg van de hoogspanningsverbinding is een grensoverschrijdend project. Bij de 

besluitvorming over dit project worden zowel in Nederland als in Duitsland procedures doorlopen. Die 

procedures zijn in veel opzichten vergelijkbaar, maar ze zijn niet identiek. De procedures zijn in beide 

landen gelijktijdig gestart, maar daarbij is om praktische redenen besloten dat elk land uiteraard zijn eigen 

proceduregang aanhoudt. Om dat afgestemd te kunnen doen moet tevoren een gemeenschappelijk 

grenspunt bepaald worden. De BES levert de daarvoor benodigde bouwsteen. Deze is door het bevoegd 

gezag in Nederland gebruikt om de formele ruimtelijke procedures te starten 
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Het is overigens niet zo dat al in 2008 – met het uitvoeren van de BES en met het gezamenlijk bepalen van 

een principetracé en een daaruit voortvloeiend grenspunt – definitief is komen vast te liggen waar het 

tracé de grens zal passeren. De definitieve besluitvorming vindt plaats met het vaststellen van het IP in 

Nederland en het ‘Planstellungs-besluit’ in Duitsland. Voor beide besluiten geldt dat daaraan 

motiveringen ten grondslag moeten liggen die – na inspraak – vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Mede 

daarom maakt de BES in Nederland en Duitsland deel uit van de openbare stukken die ter inzage komen 

te liggen. 

 

Onderzoek principetracés 

In de BES is het gehele gebied tussen Doetinchem en het hoogspanningsstation te Wesel in Duitsland 

beschouwd (vanaf Millingen of Wittenhorst wordt DW380 gecombineerd met een bestaande verbinding 

tot aan Wesel). Als primair uitgangspunt voor het ontwikkelen van geschikte corridors is gewerkt met een 

landschapsanalyse. In dit gebied zijn, zo is gebleken, zes principetracés voor de verbinding aan te wijzen. 

Principetracés zijn globale tracés. Ze zijn in de BES indicatief op kaarten ingetekend en niet gedetailleerd 

uitgewerkt. In de BES was de opzet om de principetracés op hoofdlijnen te beoordelen teneinde een 

selectie mogelijk te maken. Daartoe volstond het om met globale principetracés te werken.  

 

 

Figuur 20 De 6 principetracés. 

Uit de vergelijking van de zes principetracés zijn vier tracés niet haalbaar. Zowel principetracé 1 als 2 

(inclusief varianten) doorsnijden over grote lengte gebieden met belangrijke ecologische waarden, 

waaronder een aantal Natura 2000-gebieden. Op voorhand waren significante effecten op de Natura 2000-

gebieden Gelderse Poort, Unteren Niederrhein en NSG Hetter-Millinger Bruch niet uit te sluiten. 

Bovendien zijn vogelaanvaringen van beschermde soorten te verwachten. Op basis van deze effecten zijn 

de principetracés 1 en 2 afgevallen 

Ook principetracé 3 valt af op basis van waarschijnlijke significante negatieve effecten op dezelfde Natura 

2000-gebieden. Het principetracé doorsnijdt over grote lengte gebieden met belangrijke ecologische 

waarden en kruist belangrijke foerageergebieden. Het principetracé heeft door externe werking zeer 
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waarschijnlijk significante negatieve effecten op de hiervoor genoemde Natura 2000-gebieden en er zijn 

vogelaanvaringen van beschermde soorten te verwachten. 

Uit de effectbeschrijving blijkt dat principetracé 6 slechts over een korte lengte gebruik maakt van 

bestaand hoogspanningstracé, niet bundelt met grote infrastructuur en derhalve over een grote lengte een 

nieuwe doorsnijding van kleinschalig landschappen veroorzaakt. Dat staat haaks op de genoemde 

traceringsprincipes van het SEVII. Op basis van dit gegeven is dit principetracé ook afgevallen. 

 

Zodoende resteerden er twee principetracés, die in de BES nader zijn geanalyseerd: de principetracés 4 en 

5. Deze principetracés lopen vanaf Doetinchem tot Rafelder (ter hoogte van Etten) gelijk. Vanaf dat punt 

(linksboven in Figuur 21) buigt principetracé 4 af in zuidelijke richting, naar een grenspunt ter hoogte van 

Megchelen. Principetracé 5 ligt oostelijker en passeert de grens tussen Voorst en Dinxperlo. Aan de Duitse 

zijde van de grens sluiten beide principetracés aan op tracés van bestaande 110kV-

hoogspanningsverbindingen; ten zuiden van Vehlingen in het geval van principetracé 4 en westelijk van 

Isselburg in het geval van principetracé 5. Ter hoogte van hoogspanningsstation Millingen komen de 

principetracés 4 en 5 weer samen. Vanaf dat punt loopt het principetracé door naar Wesel. 

 

 

Figuur 21 De principetracés 4 (westelijk) en 5 (oostelijk) uit de Basiseffectstudie. Blauw=combineren; Rood-auotnome 

doorsnijding; oranje=overige nieuwe doorsnijding. 

Startnotitie: principetracé 5 als uitgangspunt 

De BES is zowel in Nederland als Duitsland gebruikt als vertrekpunt voor het vervolgtraject. De 

Nederlandse overheid, in deze de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, 

hebben mede op basis van de informatie uit de BES het voorstel voor de keuze ten gunste van 

principetracé 5 overgenomen en dat kenbaar gemaakt met de publicatie van de startnotitie m.e.r., De 
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Duitse overheid, in deze de Bezirksregierung Münster, heeft deze keuze overgenomen en dat kenbaar 

gemaakt met het opstarten van een zogenaamd Raumordnungsverfahren. 

Bij de startnotitie voor de m.e.r. voor het Nederlandse deel van de hoogspanningsverbinding is de 

rapportage van de BES als bijlage toegevoegd. Het resultaat van de vergelijking die in de BES is gemaakt 

tussen de principetracés 4 en 5 wordt in de startnotitie als volgt samengevat: 

 

“In een vergelijking van de twee […] principetracés 4 en 5 gaat de voorkeur duidelijk uit naar principetracé 5. Dit 

tracé combineert over een grotere lengte met bestaande hoogspanningstracés en veroorzaakt daardoor minder nieuwe 

doorsnijdingen, het beïnvloedt minder woningen en daarmee hinder naar omwonenden en de effecten op ganzen die 

foerageren zijn kleiner. Deze drie argumenten ondersteunen de keuze voor principetracé 5.” 

 

De praktische consequenties hiervan zijn in de startnotitie als volgt verwoord: 

 

“Principetracé 5 is nu als voorgenomen activiteit uitgangspunt voor de verdere tracébepaling in Nederland en de 

tracébepaling in Duitsland. Omdat een dergelijk principetracé altijd ergens de grens kruist wordt daarmee 

automatisch een grensovergang vastgelegd. Praktisch betekent dit, dat op basis van de uitkomsten van de BES 

gemotiveerd is gekozen om in Nederland de procedure uit te voeren en de […]besluitvorming te richten op het 

principetracé van station Doetinchem tot het grenspunt tussen Voorst en Dinxperlo als voorgenomen activiteit. Dit 

sluit aan bij het voornemen van de Duitse overheden om voor de besluitvorming aldaar – eveneens conform de 

uitkomsten van de BES – uit te gaan van een principetracé tussen Wesel en het grenspunt tussen Voorst en 

Dinxperlo.” 

 

Zienswijzen en Richtlijnenadvies Commissie voor de m.e.r. 

Op basis van principetracé 5 is in de startnotitie een voorstel voor de begrenzing van het zoekgebied voor 

DW380 gepresenteerd. In verschillende zienswijzen naar aanleiding van de startnotitie zijn vragen over 

deze begrenzing gesteld: 

 In een aantal zienswijzen wordt gevraagd het zoekgebied in het grensgebied te verruimen en ook 

tracéalternatieven in beschouwing te nemen waarvoor het meer westelijk gelegen principetracé 4 uit de 

BES als uitgangspunt fungeert. 

 Daarnaast zijn er zienswijzen ingediend waarin gevraagd wordt het zoekgebied in het middengebied 

juist in te perken. In dit middengebied is namelijk niet alleen een corridor opgenomen die westelijk ligt 

van de dorpen Gaanderen, Terborg en Silvolde, maar ook een corridor die deze dorpen oostelijk 

passeert. Omdat er op de kaarten in de BES alleen een lijn aan de westzijde van de genoemde dorpen is 

ingetekend, is de vraag gesteld of het terecht is ook tracéalternatieven in een oostelijke corridor in het 

onderzoek mee te nemen. 

 Ten slotte heeft de gemeente Montferland gevraagd om het zoekgebied uit te breiden door ook naar 

tracés te kijken die Doetinchem niet westelijk maar via de oost- en noordzijde passeren. 

 

De Commissie voor de m.e.r. heeft deze punten als volgt meegenomen in haar advies voor richtlijnen (18 

november 2009): 

 Ten aanzien van het grensgebied adviseert de Commissie “een nadere toelichting/uitwerking” te 

maken van de onderbouwing van de keuze voor het principetracé. Zou uit deze nadere 

toelichting/uitwerking blijken “dat [principe]tracé 4 milieuvoordelen biedt ten opzichte van tracé 5, 

dan wordt geadviseerd om [principe]tracé 4 als een volwaardig tracéalternatief (op hetzelfde 

detailniveau) in het MER uit te werken.” 

 Ten aanzien van het middengebied adviseert de Commissie om in het MER te onderbouwen waarom 

ervoor gekozen is aldaar ook een oostelijke corridor deel van het zoekgebied te laten uitmaken. 
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Drie vraagstukken 

Uit de ingediende zienswijzen en het richtlijnenadvies van de Commissie voor de m.e.r. valt te constateren 

dat er bij de begrenzing van het zoekgebied drie vraagstukken geadresseerd moeten worden: 

 Wel of geen uitbreiding van het zoekgebied in het grensgebied? 

 Wel of geen oostelijke corridor meenemen in het zoekgebied in het middengebied? 

 Wel of geen uitbreiding van het zoekgebied (met een noordoostelijke corridor) rond Doetinchem? 

 

Inhoudelijk zijn deze vraagstukken vergelijkbaar. Er is echter een verschil in afhankelijkheid in relatie tot 

de voortgang van de planvorming en de procedures in Duitsland. De Duitse planvorming is niet 

afhankelijk van hoe Nederland omgaat met de vraagstukken die in het middengebied en in het deelgebied 

Doetinchem/A18 aan de orde zijn. Daarentegen is het vraagstuk voor het grensgebied – dat we als 

“principetracé 4 versus 5” zouden kunnen aanduiden – wel van invloed op de voortgang van 

planvorming en procedures in Duitsland. Zou immers blijken dat bij nader inzien principetracé 4 vanuit 

milieuoogpunt toch een geschiktere basis is, dan heeft dit als consequentie dat bezien moet worden of een 

ander grenspunt bepaald kan worden en of een ander tracé ook voor het Duitse grondgebied overwogen 

zou kunnen worden.  

 

Om te bevorderen dat er tijdig uitsluitsel kwam, is besloten de gewenste “nadere toelichting/uitwerking” 

van de vergelijking tussen de principetracés 4 en 5 meteen uit te voeren. Aanvullend onderzoek ten 

behoeve van deze vergelijking is eind 2010 afgerond. In paragraaf 3.4.2 zijn de aanpak en de resultaten van 

dit onderzoek samengevat, en is ook aangegeven welke conclusies hieraan verbonden zijn voor de 

begrenzing van het zoekgebied in het grensgebied. Een nadere beschrijving is gegeven in het 

achtergronddocument Alternatieven. 

3.4.2 GRENSGEBIED: NADERE VERGELIJKING TUSSEN DE PRINCIPETRACÉS 4 EN 5 

In 2010 is aanvullend onderzoek verricht om de principetracés 4 en 5 uit de BES nader te vergelijken. De 

centrale vraag daarbij is of principetracé 4 milieuvoordelen biedt ten opzichte van principetracé 5. Deze 

paragraaf is een beknopte samenvatting van de werkwijze en de resultaten van dit aanvullende 

onderzoek. In het achtergronddocument Alternatieven is dit onderzoek uitgebreider samengevat 

(paragraaf 4.2 en bijlage 3Bijlage 3 van dat achtergronddocument).  

 

In de BES zijn de principetracés 4 en 5 vergeleken. Daarmee is op hoofdlijnen inzichtelijk geworden wat de 

belangrijkste overeenkomsten en verschillen zijn. Een meer verfijnde vergelijking vereist dat de beide 

principetracés een slag concreter worden uitgewerkt: in de vorm van principetracéalternatieven.  
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Figuur 22 Tracéalternatieven voor principetracés 4 en 5. 

Met de uitgangspunten voor het traceren van hoogspanningsverbindingen (zie hoofdstuk 2) als leidraad, 

zijn vijf alternatieven ontwikkeld op basis van principetracé 4 (de ‘principetracé 4-alternatieven’), en zes 

alternatieven waarvoor principetracé 5 het uitgangspunt is (de ‘principetracé 5-alternatieven’). Deze 

alternatieven lopen deels over Nederlands en deels over Duits grondgebied. De alternatieven zijn 

weergegeven in Figuur 22. In Tabel 6 is de lengte van deze alternatieven aangegeven (het gaat daarbij om 

de lengte tussen het punt waar de principetracé 4- en principetracé 5-alternatieven uiteen gaan lopen en 

het punt waar ze weer samenkomen). Ook is per principetracéalternatief gespecificeerd over welke lengte 

een combinatie met bestaande hoogspanningsverbindingen mogelijk is en hoe lang de nieuwe 

doorsnijdingen zijn. 
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Tabel 6 Kentallen alternatieven - totale lengte, lengte combineren, lengte nieuwe doorsnijdingen. 

  Principetracé 4 Principetracé 5 

Lengte in km 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 5-0 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 

Totaal: 

Nederland 9,27 9,55 11,48 11,62 11,28 9,83 10,08 10,20 9,41 9,95 9,95 

Duitsland 4,07 3,91 2,23 2,23 2,42 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Totaal 13,34 13,46 13,71 13,85 13,70 17,10 17,35 17,47 16,68 17,22 17,22 

Waarvan combineren:  

Nederland 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 4,66 5,06 6,02 4,71 6,00 6,00 

Duitsland 0 0 0 0 0 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 

Totaal 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 8,09 8,49 9,45 8,14 9,43 9,43 

Waarvan nieuwe doorsnijding:  

Nederland 9,13 9,41 11,34 11,48 11,14 5,17 5,02 4,18 4,70 3,95 3,95 

Duitsland 4,07 3,91 2,23 2,23 2,42 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

Totaal 13,20 13,32 13,57 13,71 13,56 9,01 8,86 8,02 8,54 7,79 7,79 

 

Relevante aspecten voor de vergelijking 

In het aanvullende onderzoek is (Zie bijlage 3 van het achtergronddocument Alternatieven), in 

vergelijking met de BES, een meer gedetailleerde analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen 

tussen alternatieven op basis van principetracé 4 aan de ene kant en alternatieven op basis van 

principetracé 5 aan de andere kant. De uitkomsten zijn per aspect samengevat. 

Geconstateerd is dat in dit geval aspecten als bodem & water en bijvoorbeeld ook effecten van 

aanlegwerkzaamheden niet onderscheidend zijn. Er blijken wél verschillen te zijn bij de volgende 

aspecten: 

 ruimtegebruik & leefomgevingskwaliteit: wonen, recreëren; 

 natuur; 

 landschap 

 

Ruimtegebruik & leefomgevingskwaliteit 

Voor de aspecten ruimtegebruik & leefomgevingskwaliteit is een afstandscriterium gehanteerd van 2 x 50 

meter. Dit omdat het beleidskader voor magneetvelden in Nederland en Duitsland van elkaar verschilt. 

Met het afstandscriterium kan meer in zijn algemeenheid uitspraken gedaan worden over de mate van 

hinder19. Het onderzoek laat zien dat principetracé 4 tot minder nieuwe woningen binnen een afstand van 

50 m ter weerszijde van de verbinding leidt dan principetracé 5. Daarentegen biedt principetracé 5 meer 

mogelijkheden om bestaande woningen buiten de genoemde 50 m te brengen. De eindafweging laat zien 

dat het totaal aantal woningen binnen de afstand van 50 m ter weerszijden van de verbinding bij 

principetracé 5 steeds lager is dan bij principetracé 4. 

Voor ‘recreëren’ is het meest in het oog springende onderscheid dat de principetracé 4-alternatieven niet 

het gebied tussen Silvolde en Ulft (DRU Park) aandoen, terwijl DW380 in de principetracé 5-alternatieven 

dit gebied wel passeert. Daarbij wordt de 380kV-verbinding ter plaatse gecombineerd met de bestaande 

150kV-Winterswijk. Van een geheel nieuwe doorsnijding is in het tussen Silvolde en Ulft geen sprake. In 

de principetracé 4-alternatieven blijft DW380, als gezegd, buiten dit gebied. Wel blijft de hier reeds 

aanwezige 150kV-Winterswijk dan over de gehele lengte in zijn huidige vorm gehandhaafd. Afhankelijk 

                                                                 

19 Dit afstandscriterium wijkt ook af van de afstand waarmee in hoofdstuk 6 e.v. het aantal gevoelige bestemmingen in 

de magneetveldzone is bepaald. 
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van de exacte tracering van de principetracé 5-alternatieven kan er een effect zijn op de recreatieve 

mogelijkheden van het DRU Park. 

 

Natuur 

Uit het aanvullende onderzoek is om te beginnen naar voren gekomen dat er bij de principetracé 

alternatieven 4-2, 4-3 en 4-4 op voorhand significant negatieve significante effecten op enkele soorten 

broedvogels in het nabijgelegen Natura 2000-gebied Hetter-Millinger Bruch niet met zekerheid uitgesloten 

kunnen worden. Daarnaast is er een mogelijk significant effect voor kolganzen en zijn ook voor smienten 

significante effecten volgens de beschikbare gegevens niet met zekerheid uit te sluiten.  

De slaap- en foerageergebieden waar de grootste aantallen overwinterende vogels (zoals kolganzen en 

smienten) zich ophouden, bevinden zich ten westen van Ulft/Gendringen. Een hoogspanningslijn die juist 

dit gebied doorsnijdt, zoals bij de principetracé alternatieven 4-0 en 4-1 het geval is, zal dan ook te allen 

tijde meer draadslachtoffers veroorzaken dan een hoogspanningslijn die aanzienlijk verder van deze 

gebieden verwijderd blijft, zoals de principetracés 5. Ook voor de principetracé alternatieven 4-0 en 4-1 

geldt dat er niet met zekerheid negatieve effecten op Natura 2000 zijn uit te sluiten. Daarbij zijn wederom 

kolganzen en smienten de meest kritische soorten. 

 

Het aanvullende onderzoek heeft daarentegen uitgewezen dat bij de principetracé 5-alternatieven 

significante effecten op alle relevante soorten met zekerheid zijn uit te sluiten. Op grond hiervan luidt de 

conclusie dat een keuze ten gunste van principetracé 4 niet verdedigbaar is op grond van het 

afwegingskader van Natura 2000.  

De principetracé 5-alternatieven brengen met zich mee dat in Nederland doorsnijding van de EHS en 

ecologische verbindingszones plaatsvindt, terwijl in Duitsland een nieuwe doorsnijding van NSG wordt 

geïntroduceerd. De aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding heeft echter geen significant 

negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van deze beschermde gebieden20. 

 

Landschap 

Het aanvullende onderzoek heeft geconstateerd dat er bij een vergelijking tussen de principetracé 4-

alternatieven en de principetracé 5-alternatieven op lijn- en mastniveau geen uitgesproken verschil naar 

voren komt.  

 

Op het tracéniveau daarentegen is er een verschil in de wijze waarop de alternatieven een samenhang 

vertonen met het landschappelijke hoofdpatroon. De principetracé 5-alternatieven doorsnijden namelijk 

de zogenoemde Oude IJsselzone met bijbehorende nederzettingen op twee plaatsen, terwijl de 

principetracé 4-alternatieven over de gehele lengte in zuidwestelijke richting parallel aan deze zone lopen. 

Op tracéniveau vertonen de principetracé 4-alternatieven meer samenhang met het landschappelijke 

hoofdpatroon. 

 

Consequenties voor de begrenzing van het zoekgebied 

Op 17 juni 2011 heeft het bevoegd gezag de richtlijnen voor het MER vastgesteld. Daarbij zijn de in deze 

paragraaf samengevatte resultaten van het aanvullende onderzoek naar de principetracés 4 en 5 

meegenomen. Op grond van dit onderzoek heeft het bevoegd gezag geconcludeerd “dat bij principetracé 4 

ten opzichte van principetracé 5 geen milieuvoordelen te behalen zijn. Het bevoegd gezag zal op grond van de 

resultaten van dit additionele onderzoek in het MER alleen (het in Nederland gelegen deel van) principetracé 5 

verdergaand onderzoeken.“ Dit betekent dat een grenspassage tussen Voorst en Dinxperlo het uitgangspunt 

                                                                 

20 In Nederland betreft dit de EHS bij landgoed Wisch met de natuurbeheertypen park- of stinzenbos, droog en vochtig 

bos met productie. 
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blijft voor de ontwikkeling van tracéalternatieven voor de m.e.r.-procedure voor het Nederlandse deel van 

DW380. 

3.4.3 MIDDENGEBIED: WEST ÉN OOST 

Ten aanzien van het middengebied is in zienswijzen en in het richtlijnenadvies van de Commissie voor de 

m.e.r. de vraag gesteld waarom er in het zoekgebied, naast een westelijke corridor, tevens een oostelijke 

corridor is aangegeven. De redenen daarvoor zijn hieronder nader toegelicht. 

 

In een m.e.r. moet onderzoek verricht worden naar de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

alternatieven’. Voor het middengebied komen in elk geval tracéalternatieven in aanmerking in de 

westelijke corridor. In deze corridor bevindt zich momenteel de 150kV-Winterswijk, die conform het 

combinatieprincipe uit het SEV III gecombineerd kan worden met DW380. Op grond van de 

traceringsprincipes uit het SEV III komt echter ook een tracé via een oostelijke corridor in aanmerking. In 

dat geval is er namelijk eveneens een mogelijkheid om een combinatie met de 150kV-Winterswijk te 

maken: het deel van de 150kV-Winterswijk tot aan hoogspanningsstation Ulft 150kV wordt dan 

meegenomen in de nieuwe verbinding, en de bestaande 150kV-Winterswijk kan dan tot aan 

hoogspanningsstation Ulft 150kV ontmanteld worden. Anders dan bij tracés via de westelijke corridor, is 

er met tracés via een oostelijke corridor tegelijk ook een invulling aan het bundelingsprincipe uit het SEV 

III te geven. Immers, de gecombineerde 380/150kV-verbinding kan in dat geval over een aanzienlijke 

lengte met de A18 gebundeld worden. 

 

Gegeven de traceringsprincipes uit het SEV III is het dus een logische gedachte om tracés via een oostelijke 

corridor te onderzoeken. Op voorhand is verder duidelijk dat daarmee bepaalde milieuvoordelen te 

realiseren zijn; in elk geval voor de zone in het middengebied (tot aan het 150kV hoogspanningsstation 

Ulft) waar de bestaande 150kV-Winterswijk in haar geheel zou verdwijnen. Daar staat weliswaar 

tegenover dat een tracé via een oostelijke corridor ook bepaalde milieunadelen heeft, daarom is dit nader 

uitgewerkt in dit MER. 
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4 Gebiedsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een gebiedsbeschrijving gegeven voor de voor dit MER relevante (milieu)aspecten. 

Hiermee ontstaat een beeld van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen in het zoekgebied. De 

beschrijvingen vormen het kader voor de effectbeschrijving die in hoofdstuk 6 plaatsvindt. Paragraaf 4.2 

bevat een algemene gebiedsbeschrijving waarin de ruimtelijke functies in het zoekgebied beschreven 

worden. In de paragrafen 4.3 tot en met 4.7 worden per milieuaspect de huidige situatie en de autonome 

ontwikkeling beschreven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de huidige (milieu)situatie en de 

autonome ontwikkeling wordt verwezen naar de achtergronddocumenten van de verschillende aspecten. 

4.1 REFERENTIESITUATIE 

De milieueffecten van de alternatieven worden vergeleken met een referentiesituatie. De referentiesituatie 

beschrijft de milieusituatie in het studiegebied indien het project geen doorgang zou vinden (maar andere 

ontwikkelingen wél). De referentiesituatie bestaat daarmee uit de huidige situatie plus de autonome 

ontwikkeling en wordt in beeld gebracht als vergelijking voor de situatie mét hoogspanningsverbinding. 

De beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling dient niet alleen als 

vergelijkingsmateriaal. Het is ook gebruikt bij het ontwikkelen en nader uitwerken van de 

tracéalternatieven. Gedegen kennis van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen maakt het 

immers mogelijk de tracés beter in te passen in het gebied. 

 
Autonome ontwikkelingen  

De autonome ontwikkeling omvat alle ontwikkelingen en activiteiten die met enige zekerheid zullen 

plaatsvinden, ook al gaat de voorgenomen activiteit niet door. 

Een beschrijving van de toekomstige situatie van een studiegebied vraagt om een goede analyse. Daarbij is 

niet alleen gekeken naar nieuwe plannen en besluiten (die nog moeten worden gerealiseerd), maar ook 

naar de vigerende besluiten. Er kan immers een verschil bestaan tussen de feitelijke situatie en de situatie 

op grond van vastgestelde besluiten (bijvoorbeeld verleende vergunningen). 

 

De in dit hoofdstuk genoemde autonome ontwikkelingen zijn terug te vinden in de beleidskaders die 

beschreven zijn in deel B. 

4.2 ALGEMENE GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het project DW380 bevindt zich in het zuidwestelijke gedeelte van de Achterhoek in de gemeenten 

Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Het zoekgebied en de alternatieven liggen 

grofweg tussen Langerak bij Doetinchem en de Nederlands – Duitse grens tussen Voorst en Dinxperlo. 

Plaatsen en buurtschappen nabij de alternatieven zijn onder meer: Langerak, Doetinchem, Wehl, 
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Wijnbergen, Het Onland, Etten, Gaanderen, Warm, Vethuizen, Terborg, Silvolde, Ulft, Bontebrug, De 

Kroezenhoek, Voorst en Dinxperlo (zie Bijlage 5: toponiemenkaart).  

 

 

Figuur 23 Studiegebied DW380. 

Rondom de dorpen en steden heeft het gebied overwegend een agrarisch karakter met verspreid liggende 

bebouwing waarbij het gebied tussen Doetinchem en Wehl relatief dicht bebouwd is ten opzichte van de 

rest van het zoekgebied. Ook ten oosten van Gaanderen en Silvolde is sprake van dichtere bebouwing dan 

ten westen van Etten en Silvolde.  

 

Landbouw is de belangrijkste vorm van grondgebruik in het zoekgebied, oplopend tot 80% van het 

grondgebied. Ruim de helft wordt door grasland in beslag genomen. De overige cultuurgronden zijn in 

gebruik voor akkerbouw. De landbouwgebieden in het zoekgebied zijn hoofdzakelijk in gebruik bij 

melkveehouderijbedrijven. De Achterhoek kent een hoge veedichtheid, en behoort tot de zogenaamde 

concentratiegebieden (reconstructieplan Achterhoek en Liemers, 2005). Gemiddeld 20% van de agrarische 

bedrijven in de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek is groter dan 30 hectare.  
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Verspreid in het gebied liggen ook bedrijven met intensieve veehouderij (varkens en kippen) en op enkele 

plaatsen zijn boomkwekerijen en fruittelers gevestigd. Veel van de agrarische bedrijven hebben ook 

neventak- of hobbybedrijven (LOP +, 2008). 

 

Industrieterreinen die van belang zijn liggen rondom Doetinchem: Langerak, Keppelseweg, 

Keppelseweg/De Huet, Wijnbergen en Verheulsweide. Op het industrieterrein Langerak in de gemeente 

Bronckhorst is sinds de jaren tachtig het 380 kV-schakel- en transformatorstation van TenneT gevestigd. 

Dit is het beginpunt van de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding.  

 

Regionale en bovenregionale infrastructuur in het zoekgebied zijn de rijksweg A18, de provinciale wegen 

N316 tussen Doetinchem en Zeddam, de N317 (de Slingerparallel) tussen Doetinchem, Etten, Ulft en 

Dinxperlo en de N818 tussen Terborg en Varsseveld en de spoorlijn Zevenaar-Doetinchem –Winterswijk. 

Rivieren en watergangen die het zoekgebied doorkruisen zijn onder andere de Oude IJssel en de Aa-

strang.  

 

In het studiegebied ligt de Wehlse Broeklanden - kleinschalig agrarisch landschap met veel natuur- en 

cultuurhistorische kenmerken - tussen Doetinchem en Wehl. De westelijke corridor heeft te maken met 

wat kleinschalig landschap rond de Oude IJssel tussen Ulft en Silvolde. De oostelijke corridor ligt ten 

oosten van Gaanderen, Terborg en Silvolde en hier zijn meer kleinschalige landgoederen. In het 

studiegebied stroomt de Oude IJssel. Verder lopen onder meer het Waalsche Water, Keizersbeek, Zwarte 

Beek en de Aa-strang binnen het studiegebied. Naast de stromende wateren zijn er in de regio van het 

studiegebied enkele zandwinningsplassen. 

 

In het studiegebied zijn twee hoogspanningsverbindingen aanwezig. Dit zijn de 150 kV-

hoogspanningsverbinding tussen Langerak en Zevenaar en de 150 kV-hoogspanningsverbinding die loopt 

van Doetinchem via Ulft naar Dale. 

 

Het belang van de Achterhoek als Nederlandse vakantieregio neemt toe, waarbij het Montferland een 

langere traditie als vakantiegebied heeft. Doetinchem en Oude IJsselstreek nemen binnen de Achterhoek 

echter nog geen sterke toeristische positie in. 

Binnen het zoekgebied vinden verschillende vormen van recreatie plaats, onder te verdelen in campings 

en recreatieparken, recreatiegebieden, festivals en recreatieve routes. Bekende recreatiegebieden zijn:  

Stroombroek (dat weliswaar net buiten het zoekgebied ligt), Koekendaal ten oosten van Doetinchem, 

Recreatiepark camping de Wrange ten zuiden van de A18 en landgoed Slangenburg met 

landgoedelementen Kasteel Slangenburg, de begraafplaats van de familie Passmann en de Benedictijner 

Abdij St. Willibrord. 

De DRU Cultuurfabriek gevestigd in het rijksmonumentale gerestaureerde en verbouwde Portierscomplex 

van voormalig ijzergieterij DRU is de centrale ontmoetingsplaats voor culturele en creatieve activiteiten in 

de gemeente Oude IJsselstreek. Aan de overzijde van de Oude IJssel worden de laatste jaren het 

Huntenpop festival en Festivaart georganiseerd.  

 

Autonome ontwikkelingen 

Uit de Regionale bevolkingsprognose 2009 – 2040 die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitbrachten, blijkt dat de komende 30 jaar bevolkingskrimp in 

delen van Nederland zal optreden. Dit is ook voor de Achterhoek voorspeld21. Een trend die daarmee 

samenhangt is de gestage afname van het aantal agrarische bedrijven.  

                                                                 

21 http://www.regionalebevolkingsprognose.nl/ 
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Zeven Achterhoekse gemeenten hebben samen met de provincie en de woningcorporaties de Regionale 

Woonvisie Achterhoek 2010-2020 opgesteld. In deze visie wordt ingespeeld op de gevolgen van de 

bevolkingskrimp door in de voorraad nieuwbouwplannen het aantal woningen flink terug te brengen. In 

het zoekgebied zelf worden geen nieuwe woongebieden ontwikkeld in de nabije toekomst. Wel zijn er 

plannen voor het realiseren van zeven landhuizen op NSW-landgoed ’t Maatje ten noorden van 

Gaanderen. 

 

Het hele zoekgebied maakt deel uit van het reconstructieplan Achterhoek en Liemers. Daarin is het 

grootste deel van het zoekgebied aangemerkt als verwevingsgebied waarin landbouw, wonen en natuur 

verweven zijn en waar wel uitbreiding maar geen nieuwvestiging van intensieve veehouderij mag 

plaatsvinden. Soms worden ook passende nieuwe werkfuncties toegestaan. Zo zijn vanwege de 

landschappelijke en recreatieve waarden in het gebied de afgelopen jaren enkele succesvolle 

verbredingsactiviteiten op agrarische bedrijven opgestart en uitgebouwd.  

 

Het A18 bedrijvenpark (voorheen RBT), in de gemeente Doetinchem, is het enige volledig nieuwe 

bedrijventerrein dat is gepland in de directe omgeving van het zoekgebied. Alle typen bedrijven tot en met 

milieucategorie 4.2 kunnen terecht op dit nieuwe in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein.  

In Ulft, juist ten zuiden van het zoekgebied, is in 2008 het bestemmingsplan De Rieze VI vastgesteld. Dit 

bestemmingsplan biedt het bedrijventerrein de mogelijkheid uit te breiden tussen de wegen Oude 

IJsselweg, Slingerparallel, Ettenseweg en 't Goor.  

Ten oosten van Netterden is het voornemen om windpark Den Tol, bestaande uit 10 windmolens, te 

realiseren. 

 

Op het gebied van recreatie kent het zoekgebied verschillende autonome ontwikkelingen:  

 Wehlse Broeklanden - de realisatie van een groen en waterrijk recreatief stedelijk uitloopgebied met 

toegankelijke natuurwaarden; 

 Engbergen – het versterken van de verschillende identiteiten van het gebied, de beleefbaarheid en de 

bereikbaarheid. De recreatieve voorzieningen vallen overigens buiten het zoekgebied voor de 

hoogspanningsverbindingen; 

 DRU Industriepark – verdere ontwikkeling van het industriepark (wonen, werken, cultuur); 

 Bethlehem - behoud en versterking van de bijzondere waarden waaronder nieuwe fiets- en 

wandelroute langs de Oude IJssel om het toerisme te bevorderen. Het plangebied raakt de grenzen van 

het zoekgebied. 

4.3 LEEFOMGEVINGSKWALITEIT 

Gevoelige bestemmingen 

In het zoekgebied voor DW380 staan twee 150kV-verbindingen: van Langerak naar Zevenaar en de 

verbinding die van Doetinchem via Ulft naar Dale en Winterswijk loopt. De lijnen hebben een 

magneetveldzone van maximaal 2x80 m [zie website van het RIVM – 

http://geodata.rivm.nl/netkaart.html]. In de magneetveldzone van deze verbindingen bevindt zich een 

aantal gevoelige bestemmingen (woningen). De situaties voldoen overigens, als bestaande situaties, aan 

het Europese blootstellingsbesluit voor hoogspanningslijnen en magneetvelden dat is beschreven in 

paragraaf 10.2. Desondanks zijn voor de vergelijkbaarheid, op basis van specifieke 

magneetveldberekeningen (Liandon 2014a, 2014b), de woningen met bijbehorende erf geteld die binnen de 

0,4 microtesla gelegen zijn. In totaal zijn dit 111 gevoelige bestemmingen.  

 

http://geodata.rivm.nl/netkaart.html


 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
77 

     

 

Figuur 24 Referentiesituatie wonen in het studiegebied. 

Autonome ontwikkeling 

Het is niet de verwachting dat het aantal gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van de 

bestaande 150kV-verbindingen toeneemt. Bij de realisatie van woningbouw geldt voor gemeenten het 

advies van de voormalige staatssecretaris van VROM om zoveel als redelijkerwijs mogelijk te vermijden 

dat nieuwe woningen in de magneetveldzone van bestaande hoogspanningslijnen komen te liggen. Het 

bevoegd gezag gaat er vanuit dat dit advies bij die opgave wordt opgevolgd.  

 

Geluid  

De geluidsbelasting in het studiegebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door wegverkeer, met 

name het verkeer op de A18 en de N317, maar ook het verkeer op de overige wegen draagt lokaal bij aan 

de geluidsbelasting. Nabij de industrieterreinen Langerak, Keppelseweg, Keppelseweg/De Huet, 

Wijnbergen en Verheulsweide heerst plaatselijk een hogere geluidsbelasting (Figuur 25). Daarnaast draagt 

in een beperkt deel van het onderzoeksgebied de spoorlijn Wehl-Doetinchem-Varsseveld aan de 

geluidsbelasting bij.  

In het meer landelijke deel van het studiegebied is de geluidsbelasting over het algemeen relatief laag. 

Voor een landelijke omgeving geldt een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde.  
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Figuur 25 Wettelijke geluidszone rijks en provinciaal wegverkeer, industrieterreinen en spoorlijn (bron: Atlas 

milieusignalering Provincie Gelderland). 

Op het industrieterrein Langerak in de gemeente Bronckhorst is sinds de jaren tachtig het 380 kV-schakel- 

en transformatorstation van TenneT gevestigd. De geluidsbelasting vanwege dit station wordt met name 

bepaald door de transformatoren met koelers en compensatiespoelen. De geluidsbelasting in het gebied 

rond het transformatorstation wordt vooral bepaald door Nannoka Vulcanus op het industrieterrein 

Keppelseweg en het nabijgelegen motorcrossterrein Heksenplas en in mindere mate door het 

transformator- en schakelstation. Dit is zichtbaar in Figuur 26. De groene appelvormige contour betreft de 

zonegrens van het transformator- en schakelstation. Deze contour valt geheel binnen de geluidszone van 

het gezoneerde industrieterrein waarop Nannoka Vulcanus is gevestigd (oranje gekleurd) en valt 

grotendeels binnen de geluidszone van het motorcrossterrein (geel). 
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Figuur 26 Geluidszones industrieterreinen Langerak en Keppelseweg en Motorcorssterrein Heksenplan (bron: Atlas 

milieusignalering Provincie Gelderland). 

Autonome ontwikkelingen 

Vanuit de woonomgeving zijn geluidklachten gemeld. TenneT is daarom voornemens om 

geluidreducerende maatregelen te treffen om de geluidniveaus in de richting van de dichtstbij gelegen 

woningen te reduceren. Het betreft hier de woningen ten noordwesten van het industrieterrein.  

Om geluidsreductie te realiseren, worden geluidschermen (hoogte circa 8 meter) aan de 

westzijde van de transformatoren geplaatst (tussen de reeds aanwezige scherfmuren). Daarbij 

worden de binnenzijden van de reeds aanwezige scherfmuren en het nieuwe geluidscherm 

voorzien van geluidabsorberende bekleding. 

 

Uit onderzoek blijkt dat middels de maatregelen de geluidsituatie ter plaatse van de woningen over het 

algemeen significant kan verbeteren. Over het algemeen is de 50 dB(A)-contour ruimschoots kleiner dan 

de geldende geluidzone uit 1988. 

4.4 LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

In het Streekplan Gelderland zijn het dal van de Oude IJssel en de aangrenzende bosgebieden ten 

noordwesten van Doetinchem, het gebied met landgoederen en bossen ten zuidoosten van Doetinchem en 
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het Montferland met bijbehorende randakkers aangeduid als waardevol landschap vanwege de bijzondere 

samenhang van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Grote delen van het studiegebied zijn 

ook aangewezen als gebied met een middelhoge of hoge historisch-geografische waarde, zoals een 

gedeelte van de riviervlakte ten noorden van Wehl, de riviervlakte tussen Braamt en Gaanderen en de 

riviervlakte ten oosten van Ulft.  

 

Landschappelijk hoofdpatroon en gebiedskarakteristiek 

Het landschappelijk hoofdpatroon in het zoekgebied van DW380 kent 4 gebiedstypen met meerdere 

specifieke gebiedskarakteristieken (Figuur 27). Hieronder worden deze gebieden op hoofdlijnen geschetst. 

In de achtergronddocumenten worden meer uitgebreide beschrijvingen gegeven.  

 

 

Figuur 27 Kaart gebiedstypen (gebiedskarakteristiek). 

Het landschap van de Oude IJssel (riviervlakte, dal met rivierduinen en beekdal Aa-strang) 

De riviervlakte van de Oude IJssel is een afwisselend en overwegend open landschap met verspreid 

liggende erven. Kerktorens vormen kleine verte-kenmerken in het gebied. De bestaande 

hoogspanningslijn loopt in dit gebied via een relatief rechtlijnig tracé en beïnvloedt het gebiedskarakter in 

beperkte mate, ondanks de zichtbaarheid in dit open gebied (Foto 3).  
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Foto 3 De huidige hoogspanningslijn loopt tamelijk autonoom door het landschap en passeert en doorsnijdt daarbij de 

beplantingsstructuren. De erfbeplanting is nadrukkelijk aanwezig in de ruimte. 

Het Oude IJsseldal ten noordwesten van Doetinchem (bij Keppel) is vrij open en vlak (Foto 4). Het 

landgebruik is agrarisch met veel grasland. In het gebied komen meerdere hoogspanningslijnen samen bij 

de twee (380 en 150 kV) hoogspanningsstations. Deze lijnen zijn belangrijke ruimtelijke structuren.  

 

 

Foto 4 Openheid, groene randen en karakteristieke beplantingselementen kenmerken het Oude Ijsseldal bij Keppel. 

Ten zuiden van Doetinchem wordt het Oude IJsseldal (rondom de dorpenreeks Gaanderen, Etten, 

Terborg, Silvolde, Ulft, Gendringen en Anholt) gekenmerkt door de loop van de Oude IJssel tussen de 

deels beboste en deels bebouwde rivierduinen. De hogere rivierduinen met bos steken sterk af tegen het 

open dal van de Oude IJssel, de beekdalen en de open akkers (Foto 5).  

 

 

Foto 5 Aan de oostzijde van de riviervlakte van de Oude IJssel wordt de openheid nadrukkelijk begrensd door de 

verdichte groenrand van het besloten dal- en rugcomplex rondom de Oude IJssel. 
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Het gebied kent cultuurhistorisch waardevolle oude boscomplexen en lanen, vaak gekoppeld aan 

landgoederen en kastelen. Deze vormen ook belangrijke monumenten in het gebied. Voorbeelden zijn de 

buitenplaats Kemnade bij Wijnbergen en Landgoed Wisch bij Terborg. De voornaamste verte-kenmerken 

zijn de kerktorens van Silvolde en Ulft, de watertoren van Ulft (onderdeel van het DRU Industriepark) en 

de bestaande hoogspanningsmast bij de Oude IJssel. De bestaande hoogspanningslijn doorkruist het 

gebied tussen Silvolde en Ulft. De lijn heeft door de vele knikken en verschillende masttypen een 

rommelig en onrustig karakter (Foto 6). 

 

 

Foto 6 De huidige hoogspanningslijn loopt geknikt door het gebied. In combinatie met afwijkende masthoogtes ter 

plaatse van de Oude IJssel en de wisseling van masttype zorgt dit voor een rommelig beeld en een nadrukkelijke 

aanwezigheid van de lijn. 

Het beekdal van de Aa wordt doorsneden door verschillende (gekanaliseerde) beken, waarvan de Aa-

strang de grootste is (Foto 7). Het landgebruik is afwisselend akker- en weidegebied en is weids en open.  

 

 

Foto 7 De Aa-strang zelf is slechts van zeer nabij als landschappelijk element waarneembaar. 

Het dekzandlandschap van de Achterhoek  

Het dekzandlandschap is een oud cultuurlandschap, met kleinschalige, vaak contrastrijke 

hoevenlandschappen (zoals bij Wehl). Dit landschap kent een hoog aantal nederzettingen. Door de vele 

bosjes, losse bomen en lanen is vrijwel nergens in het gebied de horizon zichtbaar. Het landgebruik is 

afwisselend (weide en akker) met grote boscomplexen van de landgoederen en verspreide boerderijen. 

Het gebied wordt doorkruist door verschillende (gekanaliseerde) beken. 

 

Montferland 

De heuvel van Montferland met de vrijliggende stuwwalhoogte en het Bergherbos is een van veraf 

zichtbare hoogte (Foto 8). Binnen het Montferland zijn er geen duidelijke verte-kenmerken vanwege de 

grote beslotenheid.  

Het Bergherbos wordt omringd door een brede zone van open akker- en graslanden. Dit zijn oude 

bouwlanden waar van oudsher gewassen verbouwd werden. Door de openheid van de flank is de 

bosrand goed zichtbaar. In een tweede ring rond de berg liggen de laaggelegen broekgronden. Deze zijn 
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vaak nat door de kwel en beplant met elzen en populieren. De ‘ringweg’ rond de Montferlandsche berg is 

een landschap dat door veel mensen waargenomen wordt, evenals de randen van de historische plaatsen 

rond de berg. De kerktorens van deze plaatsen vormen verte-kenmerken voor de directe omgeving. 

 

 

Foto 8 Het silhouet van Montferland vormt de nadrukkelijke en markante begrenzing van de riviervlakte van de Rijn. 

Stedelijk gebied Doetinchem 

Het stedelijk gebied van Doetinchem is besloten. De stadsrand van vooral het westelijke deel van 

Doetinchem is een belevingsintensief gebied, evenals de zone van de A18 die een technisch- en zeer 

stedelijk karakter kent met bedrijventerreinen aan de noordkant van de weg. De zuidkant van de A18 

daarentegen is landelijk. De noordrand van Doetinchem is diffuus en groen met landgoederen en 

historische buitenplaatsen. Het stedelijk gebied van Doetinchem heeft geen bepalende verte-kenmerken. 

 

Autonome ontwikkeling 

De in het oog springende autonome ontwikkelingen voor het zoekgebied zijn: 

 De gebiedsvisie Bethlehem tussen Doetinchem en Gaanderen zal leiden tot een ruimtelijke versterking 

van bestaande structuren en een iets meer besloten karakter. 

 Nieuw landgoed ’t Maatje, ten zuiden van de Slangenburg, omvat woningen, natuurontwikkeling en 

beekherstel. Ruimtelijk betekent dit een sterke verdichting van het gebied en een voortzetting van het 

landgoed ten zuiden van de A18. 

 In de Wehlse Broeklanden (voorheen bekend onder de naam GIOS = Groen in en om de stad 

Doetinchem), aan de westzijde tussen Doetinchem en Wehl, is een groen en waterrijk recreatief 

stedelijk uitloopgebied beoogd met toegankelijke natuurwaarden. Ruimtelijk zal dit resulteren in een 

meer besloten en/of bebouwd gebied met meer aaneengesloten beplantingsstructuren.  

 Ten zuiden van de A18 is de ontwikkeling beoogd van een ecologische verbinding tussen de 

bosgebieden van Montferland en De Wrange/ Slangenburg. Ruimtelijk zal dit betekenen dat er meer 

kleine landschapselementen en beplantingsstructuren komen. Deze zone zal daardoor een iets meer 

besloten karakter krijgen dan in de huidige situatie. 

 Bij Landgoed Wisch vindt natuurontwikkeling plaats en ruimtelijke veranderingen zullen gering zijn. 

 In het gebied tussen Ulft en Silvolde zullen diverse recreatieve functies een plek krijgen en zal de 

uitloopfunctie versterkt worden. Ook dit resulteert ruimtelijk in een meer besloten gebied. De 

ontwikkelingen voor het gebied ‘Over de IJssel’ ook wel aangeduid als het mozaïeklandschap ligt 

verder in de tijd in het verschiet. 

 De gebiedsvisie Paasberg-DRU omvat het gebied van het voormalige DRU-fabrieksterrein en het 

gebied aan de oostzijde van de Oude IJssel tot aan Terborg. De gebiedsvisie benoemt een raamwerk 

waarbinnen in de komende jaren verschillende ontwikkelingen en functies mogelijk zijn. De 

belangrijkste ontwikkelingen betreffen de restauratie en herontwikkeling van het voormalige 

fabrieksterrein van de DRU en de ontwikkeling van het DRU Park. 
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4.5 NATUUR 

Het zoekgebied voor DW380 loopt door - grotendeels - open weide- en akkerlandschap tussen 

Doetinchem en Wehl richting Voorst en Dinxperlo bij de Duitse grens. Alle alternatieven lopen door de 

Wehlse Broeklanden - kleinschalig agrarisch landschap met natuur- en cultuurhistorische kenmerken - 

tussen Doetinchem en Wehl. Het zoekgebied tussen Silvolde en Ulft betreft een wat kleinschalig landschap 

rond de Oude IJssel; ten oosten van Gaanderen, Terborg en Silvolde betreft het meer kleinschalige 

landgoederen. De IJssel wordt door alle alternatieven op twee punten gepasseerd: ten noordwesten van en 

ten zuiden van Doetinchem. Verder lopen het Waalsche Water, Keizersbeek, Zwarte Beek en de Aa-strang 

binnen het studiegebied. Naast de stromende wateren zijn er in de regio van het studiegebied enkele 

zandwinningsplassen.  

 

Fauna (vogels, vleermuizen, reptielen en amfibieën, vissen, dagvlinders en libellen) 

Veel bedreigde diersoorten zijn wettelijk beschermd, maar voor een aantal groepen geldt dit niet. 

Bijvoorbeeld voor planten, libellen en dagvlinders geldt dat veel bedreigde soorten geen wettelijke 

bescherming kennen maar enkel op de Rode Lijst staan. In dit MER wordt desondanks wel met dergelijke 

soorten rekening gehouden. 

 

Broedvogels en de steenuil in het bijzonder 

Het zoekgebied is belangrijk voor de steenuil. Oost-Gelderland vormt het zwaartepunt van het 

voorkomen in Nederland. Voor overige broedvogelsoorten is het studiegebied relatief van minder belang. 

Uit de veldonderzoeken in het kader van DW380 blijkt ook dat buizerd, havik, ransuil en sperwer in het 

zoekgebied voorkomen. Van deze soorten is de nestplaats jaarrond beschermd. De volgende soorten 

zonder jaarrond beschermde nesten komen voor, echter niet in bijzondere aantallen: bonte vliegenvanger, 

boomklever, bosuil, ekster, gekraagde roodstaart, groene specht, grote bonte specht, kraai en torenvalk. In 

gebouwen nestelende soorten als huismus (nest jaarrond beschermd), spreeuw, huiszwaluw, 

boerenzwaluw en gierzwaluw komen ook in deze regio tot broeden. Wat betreft kolonievogels gaat het 

om roek, oeverzwaluw, stormmeeuw en visdief. Roeken komen verspreid door het gebied voor met 

bezette kolonieplaatsen in het gebied tussen Terborg/Silvolde en Ulft, en aan de oostelijke rand van Ulft. 

Watervogels uit het rivierengebied (Rijn, IJssel) foerageren met name nabij de rivieren zelf, maar komen 

ook foerageren op de weilanden en akkerlanden in het zoekgebied. 

 

   

Foto 9 Steenuil (l) en roek (r) (bron foto roek: commons.wikimedia.org). 
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Niet broedvogels - Wintergasten en trekvogels 

Steltlopers, zwanen, ganzen en eenden gebruiken de omliggende Natura 2000-gebieden in de trekperiode 

en voor overwintering, waarbij ze voor een deel buiten het beschermde gebied foerageren. Soorten die 

regelmatig met hogere aantallen voorkomen zijn: kolgans, rietgans en smient. Ook de meerkoet komt vrij 

algemeen voor. 

 

  

Foto 10 Kolgans (l) en smient (r) (bron foto’s: commons.wikimedia.org). 

Zoogdieren 

In het zoekgebied komen de volgende vleermuizensoorten voor: baardvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

gewone dwergvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, meervleermuis en de rosse vleermuis. Ze zijn vooral 

aanwezig in bewoond gebied en bij (oude) landgoederen. Voor de geleiding door het landschap zijn lanen, 

houtsingels en bosranden van belang, voor zover deze verblijfplaatsen en foerageergebieden met elkaar 

verbinden. Oude lanen en bossen bieden mogelijk verblijfplaatsen aan boombewonende soorten. Jonge 

bosopstanden bieden geen geschikte verblijfplaatsen, maar vooral de randen daarvan zijn wel van belang 

als foerageergebied of vliegroutegeleiding. Vooral de kleinere vleermuissoorten als gewone 

dwergvleermuis en watervleermuis maken gebruik van landschapsstructuren voor hun oriëntatie; grotere 

soorten als rosse vleermuis en laatvlieger zijn hiervan niet of minder afhankelijk. De meervleermuis 

gebruikt vooral bredere watergangen als migratieroute.  

In het gebied komen grondgebonden zoogdieren niet in hoge dichtheden voor. Onder meer das en 

steenmarter zijn wel verspreid in de regio aanwezig. 

 

  

Foto 11 Meervleermuis (l) en ruige dwergvleermuis (r) (bron foto’s: Maarten Breedveld, ARCADIS). 
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Reptielen en amfibieën 

De regio wordt in verband met het agrarische karakter niet van groot belang geacht voor bijzondere 

reptielen en amfibieën. De enige reptielensoort die hier is aangetroffen, is de levendbarende hagedis. Deze 

soort komt voor in de spoorbermen tussen Doetinchem en Gaanderen en meer oostelijk op een locatie 

langs de A18. De hazelworm is bekend uit Gaanderen, net buiten het zoekgebied. Van de zandhagedis zijn 

geen populaties bekend in het zoekgebied.  

Binnen het zoekgebied hebben algemene amfibiesoorten een ruime verspreiding. Zeldzamere soorten 

komen slechts zeer beperkt voor. Wel zijn uit de omgeving van het zoekgebied populaties bekend van 

streng beschermde soorten, te weten kamsalamander, boomkikker en knoflookpad. Zo zijn boomkikkers 

momenteel bekend van het landgoed Slangenburg, ten noordoosten van het zoekgebied. Het landgoed en 

de omgeving ervan vormen eveneens actueel leefgebied van kamsalamander. 

 

Vissen 

In het zoekgebied zijn waarnemingen bekend van de beschermde soorten bittervoorn, rivierdonderpad, 

kleine modderkruiper en bermpje.  

  

Foto 12 Kleine modderkruiper (l) en bittervoorn (r) (bronnen foto’s: en.wikipedia.org en www.nederlandsesoorten.nl). 

Dagvlinders en libellen 

Het voorkomen van bedreigde (Rode Lijst) dagvlinders en libellen in het zoekgebied is beperkt tot 

waarnemingen van bruin blauwtje (vlinder) en glassnijder (libelle). Geschikte leefmilieus voor beschermde 

soorten ontbreken in het zoekgebied. 

 

Planten 

Veel bedreigde soorten zijn wettelijk beschermd, maar voor een aantal groepen geldt dit niet. Bijvoorbeeld 

voor planten, libellen en dagvlinders geldt dat veel bedreigde soorten geen wettelijke bescherming kennen 

maar enkel op de Rode Lijst staan. In dit MER wordt desondanks wel met dergelijke soorten rekening 

gehouden. 

In het algemeen is het zoekgebied floristisch soortenarm, doordat grote delen intensief in gebruik zijn als 

grasland of akker. Houtsingels en bomenlanen binnen het zoekgebied zijn weliswaar belangrijk voor 

overige natuurwaarden, maar ook deze zijn floristisch arm. Enkele delen in het zoekgebied herbergen 

hogere floristische waarden. Ondanks dat hier geen beschermde of bedreigde soorten zijn aangetroffen, 

zijn deze wel van belang voor de diversiteit in het gebied. Ook kunnen hier soorten voorkomen die 

landelijk gezien niet bedreigd zijn, maar regionaal wel bijzonder. De gebieden met hogere floristische 

waarden van noord naar zuid zijn: 

De Oude IJssel en haar uiterwaarden direct ten zuiden van het hoogspanningsstation zijn floristisch 

relatief rijk. Ten oosten van de boerderij ‘Barlham’ is een kolk omzoomd door bos aanwezig met een 

populatie Waterscheerling; lokaal een erg zeldzame soort. Ten oosten van Gaanderen en Terborg zijn 

enkele bossen en bosjes aanwezig die floristisch interessant zijn. Het boscomplex aan de Varsseveldseweg 
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is gevarieerd en plaatselijk soortenrijk met soorten als bosanemoon en wilde kamperfoelie. Ook is er een 

natuurontwikkelingsstrook aanwezig langs de Akkermansbeek waar deze de Heidedijk kruist en is er 

natuurontwikkeling op landgoed ‘t Maatje. Het bos van de Wrange tussen Gaanderen en Doetinchem aan 

weerszijden van de A18 kent een gevarieerde begroeiing. Hier zijn diverse bedreigde plantensoorten 

aangetroffen, maar hier zijn geen beschermde. Ten zuiden van Silvolde zijn op diverse plaatsen bossen en 

bosjes aanwezig waarvan enkele een fraaie voorjaarsflora herbergen met onder andere grote hoeveelheden 

bosanemonen. Het meest waardevol zijn een naamloos bosje bij de Hoonhorst en het Anholtsche broek. 

Het Anholtsche broek, aan weerszijden van de Tulenstraat, is rijk aan voorjaarssoorten met naast 

bosanemoon ook gele dovenetel en bleeksporig bosviooltje. Hier loopt ook een klein, diep ingesleten, licht 

meanderend natuurlijk beekje met een fraai ontwikkelde levermosvegetatie. 

 

De waargenomen bedreigde (Rode Lijst) soorten zijn in het zoekgebied zijn: Akkerandoorn, Bleke zegge, 

Bochtige klaver, Brede waterpest, Echte guldenroede, Gevlekt hertshooi, Gewone agrimonie, Goudhaver, 

Grote leeuwenklauw, Hondsviooltje, Kamgras, Kluwenklokje, Korenbloem, Kruipbrem, Ruig hertshooi, 

Steenanjer, Stekelbrem, Verfbrem, Voszegge. 

 

Natuurgebieden  

Natura 2000-gebieden 

In het zoekgebied van DW380 zelf liggen geen Natura 2000-gebieden, maar omdat sommige vogels grote 

afstanden kunnen afleggen vanuit deze beschermde gebieden zijn de volgende Duitse en Nederlandse 

Natura 2000-gebieden relevant: Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein (waaronder het FFH-gebiet 

Hetter-Millingerbruch), de Gelderse Poort en ten slotte de Uiterwaarden IJssel22 (Figuur 28). 

 

                                                                 

22 Sinds april 2014 zijn de Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Uiterwaarden IJssel, samen met Waal en 

Uiterwaarden Nederrijn, opgenomen als deelgebied in het aanwijzingsbesluit van het overkoepelende Natura 2000-

gebied Rijntakken.  

Aangezien bij de effectbepaling en -beoordeling alleen de populaties - en dus de instandhoudingsdoelen - van Gelderse 

Poort en Uiterwaarden IJssel van belang zijn geacht ten aanzien van potentiële draadslachtoffers en de andere 

deelgebieden niet, is bij een beoordeling van de effecten op het gehele gebied Rijntakken ook alleen de populatie in deze 

deelgebieden van belang. Wanneer het aantal draadslachtoffers wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelen van 

Natura 2000-gebied Rijntakken wordt relatief gezien een kleiner effect voorzien (hetzelfde effect gerelateerd aan grotere 

doelaantallen). De toetsing van effecten op de (voormalige) Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Uiterwaarden 

IJssel betreft daarom een worst case toetsing en daarmee is een nieuwe toetsing met betrekking tot het gehele gebied 

Rijntakken overbodig. 
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Figuur 28 Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland 

Het Duitse Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein ligt stroomopwaarts van de Gelderse Poort. Het is 

belangrijk voor steltlopers, zwanen, ganzen en eenden die het gebied gebruiken in de trekperiode en voor 

overwintering. Het daarbinnen gelegen FFH-gebiet Hetter-Millingerbruch, is een belangrijke rustplaats 

voor trekvogels en biedt een zeer waardevol overwinteringsgebied voor ganzen.  

 

De Gelderse Poort ligt op grote afstand van het zoekgebied, maar vogels die (ver) buiten het natuurgebied 

gaan foerageren kunnen beïnvloedt worden. Het gebied omvat de stroomdalen van de Rijn, Oude Rijn en 

Waal ten oosten van Arnhem en Nijmegen, ten zuiden van Westervoort-Duiven-Zevenaar. Dit gebied kent 

een afwisseling van open wateren, uitgestrekte moerassen en diverse typen graslanden op hoger gelegen 

delen. Deze afwisseling maakt het zeer geschikt voor een breed scala planten en diersoorten. Voorts is de 

Gelderse Poort van belang voor diverse eenden, ganzen, zwanen en steltlopers, die daar doortrekken, 

tijdelijk pleisteren of overwinteren. Ook voor diverse moerassoorten is het gebied belangrijk. De 

aalscholver is daarvan de enige die buiten het gebied zelf foerageert, de andere broedvogelsoorten zullen 

tijdens het broedseizoen (vrijwel) geheel binnen het gebied blijven.  

 

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel is een belangrijk gebied voor wintergasten, maar de 

dagelijkse voedseltrekroutes van deze wintergasten zullen het zoekgebied niet meer dan incidenteel 
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bereiken. De wintergasten foerageren op andere plaatsen. In de uiterwaarden broeden bijzondere vogels, 

zoals zwarte stern, brilduiker en lepelaar. Ook de aalscholver heeft een kolonie in de IJsseluiterwaarden. 

De plassen en moerassen in het gebied hebben grote aantrekkingskracht op overwinterende en 

doortrekkende ganzen, eenden en steltlopers. Voor ganzen en eenden zijn de plassen van groot belang als 

slaapplaatsen. Door het verdwijnen van voedselgebieden (graslanden) binnen de uiterwaarden worden 

deze soorten in toenemende mate gedwongen buiten het uiterwaardengebied te foerageren. 

In het buitendijkse gebied van de IJssel bevinden zich, naast de stroomgeul van de IJssel, onvergraven 

delen met stroomdalgraslanden, glanshaverhooilanden en hardhoutooibossen. In de vergraven delen 

bevinden zich open wateren en moerassen.  

 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Het zoekgebied doorkruist de Ecologische Hoofdstructuur op verschillende punten (Figuur 29). Het 

westelijke zoekgebied betreft vooral open landschap, de ecologische verbindingszone van de Oude IJssel 

en tussen Terborg, Silvolde en Ulft ligt Kasteel Wisch en de ruïne van voormalig kasteel Schuilenburg dat 

als EHS is aangewezen; natuurbeheertypen park- of stinzenbos, droog en vochtig bos met productie. Voor 

het oostelijke zoekgebied is er meer sprake van bos-EHS (De Wrange en De Koekendaal); bosgebieden met 

als wezenlijke kenmerken de natuurbeheertypen dennen-, eiken- en beukenbos, droog bos met productie, 

droog hakhout en haagbeuken- en essenbos. Landgoed Slangenburg en het Montferland vallen buiten het 

zoekgebied.  
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Figuur 29 Ecologische Hoofdstructuur 

Beschrijving autonome ontwikkeling 

In de grootste delen van het zoekgebied zullen geen grote veranderingen optreden. Het terreingebruik van 

de agrarische gebieden kan wisselen tussen grasland en akkerland, afhankelijk van wat op een bepaald 

moment het economisch meest gunstig is om te verbouwen. Dergelijke veranderingen zijn echter niet 

voorspelbaar. Ook aantallen dieren die gebruik maken van het zoekgebied kunnen autonoom veranderen, 

bijvoorbeeld door toe- of afname van het aantal ganzen in de nabije Natura 2000-gebieden, terreingebruik 

door ganzen, et cetera. Ook dit soort veranderingen is niet voorspelbaar. 

 

Met betrekking tot de ruimtelijke verspreiding van ganzen zijn de ontwikkelingen van enkele 

zandwinplassen relevant en enigszins te voorzien. Sommige zandwinplassen ten zuidwesten van het 

zoekgebied, in de omgeving van Azewijn – Veldhunten, bieden een slaapplaats voor ganzen. De plas 

breidt nog steeds uit door voortgaande zandwinning. Het aantal ganzen op deze plas kan daarom 

veranderen, maar een eventuele verandering is van veel meer factoren afhankelijk dan alleen de 

uitbreiding van de plas. 
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De ontwikkeling van de EHS dient in 2025 afgerond te zijn. De inrichting van twee verbindingszones, 

Montferland – Slangenburg en ontwikkeling van Landgoed 't Maatje, is nader uitgewerkt en kan 

beschouwd worden als autonome ontwikkeling. Binnen het zoekgebied geeft dit echter geen aanleiding tot 

grootschalige aanpassingen. 

4.6 BODEM EN WATER 

Grondwater 

Voor het gehele zoekgebied blijkt dat de dynamiek (het verschil tussen het gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)) van het grondwater groter is dan 

50 centimeter (in hogere gebieden oplopend tot 250 cm), met uitzondering van de directe omgeving van de 

Oude IJssel. Hier is de grond meer verzadigd en staat onder invloed van het waterpeil. Juist het waterpeil 

van de Oude IJssel zorgt dat de grondwaterstand in zijn directe omgeving stabieler is door de uitwisseling 

tussen het grondwater en het oppervlaktewater van de Oude IJssel. De grote dynamiek in de rest van het 

gebied is gerelateerd aan de zandige ondergrond, waarin het grondwater snel kan uitzakken door de hoge 

doorlatendheid. De hoge doorlatendheid betekent echter ook dat veranderingen een snel en verder 

reikend effect hebben vergeleken met gronden waar de doorlatendheid lager is en de verzadiging groter. 

Binnen het zoekgebied komt alleen ten noorden van Gaanderen waar de snelweg A18 doorheen loopt, een 

grondwaterbeschermingsgebied voor. Bij dit gebied is geen boringvrije zone opgenomen. Het gebied is 

aangewezen vanwege een onttrekking in het noordelijke deel.  

 

Grondwaterstroming 

In het gebied ten westen van Doetinchem ligt de stuwwal van het Montferland die aanzienlijk hoger is dan 

de rest van de omgeving. Het grondwater is om die reden ook hoger dan in de omgeving en stroomt 

vanuit het zuid(westen) (Montferland) naar het noord(oosten). Er zijn in dit gebied ook enkele grote 

grondwateronttrekkingen te vinden.  

In het gebied rond de snelweg de A18 is de grondwaterstroming van het noorden naar het zuidwesten 

gericht. Dit is te verklaren door de oude rivierduinen in de ondergrond waarmee ook het natuurgebied ten 

oosten van Doetinchem (De Zumpe) hydrologisch wordt afgesloten.  

In het oostelijk en het zuidelijk deel van het studiegebied is de stroming in westelijke richting. 

In het westelijke deel is de stroming naar het dal van de Oude IJssel gericht. De rivier heeft een belangrijke 

afwaterende functie en stroomt ongeveer over het deel waar de laagste grondwaterstanden voorkomen.  

 

Binnen het studiegebied komt geen boringvrije zone voor, met andere woorden er zijn geen scheidende 

lagen bekend waarvan het doorsteken een direct gevaar voor de kwaliteit van het drinkwater met zich 

meebrengt. Slecht doorlatende lagen kunnen voorkomen, zoals ten zuiden van Doetinchem, maar deze 

kunnen diep liggen of hebben geen invloed op het intrekgebied van de drinkwaterwinning. 
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Figuur 30 Kaart met de grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones in de omgeving van het studiegebied 

Oppervlaktewater 

Vanuit het Waterhuishoudingsplan Gelderland zijn de watergangen met een HEN (Hoogste Ecologische 

Niveau) of SED (Specifiek Ecologische Doelstelling) status van belang. In het zoekgebied bevinden zich in 

de huidige situatie geen watergangen met een HEN status (Figuur 31). De watergangen Waalse Water, ten 

zuiden van de A18, en Sloerstrank tussen de Oude IJssel en Silvolde hebben een SED status. 

De grotere watergangen in het zoekgebied vallen onder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit zijn 

onder meer: Oude IJssel, Wehlse Beek, Waalse Water, Bielheimerbeek, Bergerslagbeek, Aa-strang en 

Keizersbeek. 

Op de landbouwgronden is voornamelijk in de vorm van sloten en greppels afwatering aanwezig. In deze 

gebieden moet negatieve invloed worden voorkomen op de grondwaterstanden, grondwaterkwaliteit en 

grondwaterstroming of worden gecompenseerd. 
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Figuur 31 Natuurfuncties en oppervlaktewater met natuurfunctie binnen het studiegebied 

Bodem 

Bodemopbouw 

Het zoekgebied is gelegen in de nabijheid van de Oude IJssel. Waar de huidige loop van de 

Oude IJssel is gelegen zijn voornamelijk jonge rivierkleigronden afgezet. Verder van de IJssel afgelegen 

komen oude rivierkleigronden voor. Op grotere afstand van het stroomgebied van de Oude IJssel komen 

zandgronden voor, al dan niet met een eerdlaag.  

 

Bodemverontreiniging 

Alle locaties met vaste bodemverontreiniging en grondwaterverontreinigingen liggen buiten het 

zoekgebied (Figuur 32). Op kaartmateriaal uit het Historische bodembestand blijkt dat er verspreid in het 

zoekgebied een groot aantal locaties zijn waar op grond van historische informatie mogelijk sprake is van 

een bodemverontreiniging. Dat kan bijvoorbeeld vanwege (historische) bedrijfsmatige activiteiten zijn 

(bijvoorbeeld een oude locatie van een tankstation) of door de mogelijke aanwezigheid van een 

ondergrondse olietank. Opname in het Hbb-bestand zegt nog niets over de feitelijke 

verontreinigingssituatie.  

 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
94 

     

 

 

Figuur 32 Bekende verontreinigingslocaties binnen het studiegebied (Bron: Provincie Gelderland) 

Bodemsamenstelling 

In het zoekgebied bevinden zich twee grote gebieden die zijn gekenmerkt als aardkundige waarden. De 

gebieden liggen beide in het gebied ten zuiden en ten zuidoosten van Doetinchem. In deze gebieden wordt 

ernaar gestreefd de beroering van de bodem zoveel mogelijk te beperken.  

 

Autonome ontwikkeling 

Op het gebied van grondwater zijn geen concrete autonome ontwikkelingen bekend.  

Waterschap Rijn en IJssel is trekker van het uitvoeringsprogramma Ecologische Verbindingszone (EVZ) 

Oude IJssel. Voor de Oude IJssel ten noorden van Doetinchem is een integraal inrichtingsplan opgesteld 

(dat in 2011 volledig is uitgevoerd). De belangrijkste ontwikkeling in dit plan is het creëren van een plas-

dras strook, tussen Laag Keppel en Doetinchem. Deze strook is gelegen aan de zuidkant tussen de Oude 

IJssel en de dijk langs de rivier. Voor de Oude IJssel ten zuiden van Doetinchem zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen het verbinden van de Oude IJssel met de Bielheimerbeek, het creëren van zogeheten 

stapstenen voor flora en fauna en het realiseren van circa 10 hectare natuur rond Engbergen (bij 

Gendringen)  

Voor bodem zijn geen autonome ontwikkelingen bekend. 
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4.7 ARCHEOLOGIE 

Bekende archeologische waarden  

Binnen het zoekgebied ligt één beschermd terrein van zeer hoge waarde: het terrein van het voormalige 

kasteel Barlham (nummer 18 in Figuur 33).  

Een groot deel van de waarnemingen binnen de gemeente Doetinchem en Montferland heeft betrekking 

op vondsten uit het neolithicum en de ijzertijd (800-50 v. Chr) en liggen in het dekzandlandschap en 

rivierduinlandschap. Dit zijn hoger, en dus droger, gelegen gronden die favoriete vestigingsplaatsen 

waren voor de mens. In mindere mate zijn vindplaatsen uit de andere periodes aanwezig.  

In het deel van de gemeente Montferland dat zich binnen het zoekgebied bevindt, liggen langs de Oude 

IJssel ook twee vindplaatsen uit de middeleeuwen.  

Het grootste deel van de waarnemingen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft betrekking op vondsten 

uit de late middeleeuwen. Verder zijn in hoofdzaak waarnemingen uit het mesolithicum en de ijzertijd 

aanwezig. Net buiten het zoekgebied tussen Doetinchem en Etten ligt een beschermd terrein van zeer hoge 

archeologische waarde. Dit is een terrein met overblijfselen van het Laat Middeleeuwse kasteel Wisch 

(nummer 19 in Figuur 33) 

In het zoekgebied binnen de gemeente Bronckhorst zijn geen bekende archeologisch waarden gelegen die 

relevant zijn voor dit project.  
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Figuur 33 Locaties relevante archeologische bekende waarden 

 

Archeologische verwachtingen gebaseerd op het IKAW 

Uit de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) blijkt dat het studiegebied uiteenlopende 

archeologische verwachtingen heeft. Een hoge archeologische verwachting heeft een deel van het gebied 

ten oosten van de dorpen Gaanderen, Terborg, Silvolde. Ook in het gebied tussen Silvolde en Ulft, is langs 

de Oude IJssel sprake van een hoge archeologische verwachting. De overige gebieden hebben een lage of 

middelhoge archeologische verwachting. 
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Figuur 34 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 
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5 Tracéalternatieven voor de 380kV-

verbinding 

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, is het grenspunt nabij Voorst het vertrekpunt voor de ontwikkeling 

van tracéalternatieven voor het Nederlandse deel van DW380. Omdat in een MER redelijkerwijs in 

beschouwing te nemen alternatieven onderwerp van studie dienen te zijn, is breder gekeken naar het 

gebied tussen Voorst en Doetinchem. Liep principetracé 5 ten westen langs Silvolde, in de startnotitie 

werd ook het gebied ten oosten van Silvolde mee in studie genomen. Via dit gebied kan er met tracés 

invulling gegeven worden aan het bundelingsprincipe uit het SEV III. Immers, DW380 kan in dat geval 

over een aanzienlijke lengte met de A18 gebundeld worden (zie ook paragraaf 4.3 van het 

achtergronddocument Alternatieven). 

 

Aan de hand van de ontwerptechnische en beleidsmatige uitgangspunten zoals die in hoofdstuk 3 zijn 

beschreven, zijn ontwerpen gemaakt voor tracéalternatieven voor DW380, zowel ten westen als ten oosten 

van Silvolde. Deze tracéalternatieven zijn stuk voor stuk realistische (uitvoerbare) opties. Gezamenlijk 

representeren de alternatieven en varianten de bandbreedte van keuzemogelijkheden die binnen het 

zoekgebied aanwezig zijn.  

 

Alternatieven en m.e.r. 

In m.e.r. vormt de voorgenomen activiteit (zoals beschreven in paragraaf 3.3) het vertrekpunt voor de ontwikkeling van 

alternatieven. De Wet Milieubeheer vraagt om het onderzoeken van de 'redelijkerwijs' te beschouwen alternatieven. 

Het alternatief moet realistisch zijn, dat wil zeggen: technisch maakbaar, betaalbaar, en in principe 

probleemoplossend. Over het algemeen zijn de criteria voor het definiëren van alternatieven (www.infomil.nl, 7-6-

2013) de volgende: 

- Bijdrage aan de besluitvorming. Om een MER te kunnen laten bijdragen aan het maken van keuzes voor het formele 

besluit is het wenselijk om bij het ontwikkelen van alternatieven rekening te houden met alle relevante milieueffecten 

en de potentiele reikwijdte van de effecten.  

- Maakbaar, maar ook uitdagend. In principe moeten alternatieven door de initiatiefnemer kunnen worden 

gerealiseerd; ook wel aangeduid als 'binnen de competentie van de initiatiefnemer vallen'. Dat wil zeggen dat een 

initiatiefnemer een alternatief ook daadwerkelijk moet kunnen realiseren en daarbij niet afhankelijk is van andere 

partijen of overheden. Anderzijds gaat het er bij alternatieven juist om dat wordt gezocht naar mogelijkheden om 

plannen te verbeteren en milieugevolgen te beperken, bijvoorbeeld het onderzoeken van een innovatieve techniek om 

emissies te beperken.  

- Technisch mogelijk en betaalbaar. De alternatieven in een MER moeten technisch te realiseren zijn. Ook moet de 

investering doelmatig zijn. Dit laatste wordt gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), 

kostenefficiëntie speelt hierbij een rol. 

- Relevant gezien milieugevolgen. Vanuit de doelstellingen van de m.e.r. is het van belang dat een alternatief ook 

relevant is vanwege mogelijk (ten opzichte van andere alternatieven) afwijkende milieugevolgen. Dat betekent dat 

andere alternatieven niet tot wezenlijke andere milieugevolgen zullen leiden.  
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- Voldoen aan de doelstellingen. Uiteraard moet een alternatief zodanig zijn dat daarmee de doelstellingen van het 

plan of project kunnen worden gerealiseerd.  

- Voorkomen en mitigeren. Er moeten altijd maatregelen worden onderzocht die belangrijke nadelige milieugevolgen 

kunnen voorkomen, beperken of teniet doen. 

 

De onderscheidende alternatieven voor DW380 zijn in twee groepen in te delen (zie Figuur 35): 

1. Alternatieven waarbij het tracé voor DW380 in het middengebied door de westelijke corridor loopt 

(zie paragraaf 5.1); 

2. Alternatieven die in het middengebied de oostelijke corridor volgen (zie paragraaf 5.2). 

In het ontwerpproces zijn vijf basisalternatieven ontworpen: West 1, 2 en 3 en Oost 1 en 2. Bij deze 

basisalternatieven is de inzet om van relatief lange rechtstanden uit te gaan. Daarnaast is rekening 

gehouden met het streven zo weinig mogelijk woningen in de magneetveldzone van DW380 te doen 

belanden en met de andere planologische en technische uitgangspunten, zoals beschreven in paragraaf 3.3. 

Daar waar deze ambities niet goed verenigbaar zijn, zijn varianten voor de basistracés uitgewerkt 

waarmee het tracé plaatselijk een iets bochtiger verloop krijgt. Figuur 35 toont alle alternatieven met 

varianten. 

 

 

Figuur 35 Overzicht van alternatieven en varianten voor tracés van DW380 
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5.1 WESTELIJKE ALTERNATIEVEN 

 

Er zijn drie basisalternatieven uitgewerkt voor tracés waarbij DW380 in het middengebied door de 

westelijke corridor loopt: West 1, West 2 en West 3. Voor de alternatieven West 1 en West 3 zijn 

aanvullend hierop varianten ontworpen. In Tabel 7zijn de alternatieven en varianten cijfermatig 

gekarakteriseerd. 

Tabel 7 Basisgegevens West-alternatieven en -varianten. 

 West 1 West 1a West 2 West 3 West 3a West 3b 

Totale lengte in km 21,8 22,4 22,4 23,9 23,9 23,9 

Indicatie aantal steun- en hoekmasten 53+8 45+20 49+11 53+16 57+13 53+16 

Indicatie totaal aantal masten 61 65 60 69 70 69 

 

5.1.1 ALTERNATIEF WEST 1 EN VARIANT WEST 1A 

Alternatief West 1 en variant West 1a zijn weergegeven in Figuur 36. 

 

Alternatief West 1 

In het deelgebied Doetinchem/A18 loopt het tracé van alternatief West 1 op circa 500 meter van de randen 

van de woonwijken De Huet en Dichteren met zo lang mogelijke rechtstanden (en dus zo weinig mogelijk 

knikken) naar de A18. Het tracé passeert vervolgens de A18 en loopt strak gebundeld met deze weg door 

tot aan het viaduct van de Wijnbergseweg (N316). Vanaf dat punt knikt het tracé in zuidoostelijke richting. 

 

In het middengebied loopt het tracé van alternatief West 1 vanaf de knik ter hoogte van de A18 – 

Kemnade ontziend – met één lange rechtstand (van circa 5,5 kilometer) tot bij Rafelder. Bij Rafelder maakt 

het tracé een knik. In het gebied tussen Ulft en Silvolde volgt alternatief West 1 tot de Oude IJssel ongeveer 

het tracé van de bestaande 150kV-Winterswijk. Landgoed Wisch wordt gemeden. Het tracé volgt de Oude 

IJssel om daarna met een rechtstand naar Kroezenhoek te gaan. Daar maakt het tracé een knik. Vanaf dit 

punt loopt het tracé met één lange rechtstand naar het grenspunt tussen Voorst en Dinxperlo.  

 

Variant West 1a  

Variant West 1a kent voor drie tracédelen een ander verloop dan het basisalternatief West 1: 

 Ter hoogte van de woonwijk De Huet heeft het tracé van alternatief West 1 als consequentie dat er 

meerdere gevoelige bestemmingen (woningen met bijbehorende erf) in de magneetveldzone komen. 

Variant 1a buigt daarom uit in oostelijke richting om meer afstand tot deze woningen te creëren en 

komt hierdoor dichter bij De Huet te liggen (min of meer het bestaande 150kV-tracé). Om woningen bij 

de Peppelslag te ontzien buigt het tracé even verderop weer terug. 

 Het tracé van variant West 1a buigt na het passeren van het viaduct van de Wijnbergseweg (N316) 

zuidelijk af om afstand te houden tot woningen aan de Kruisallee nabij de A18. Vervolgens knikt het 

tracé weer terug naar de snelweg en bundelt het met de A18 tot voorbij Kemnade. Vanaf daar knikt het 

tracé naar het zuiden tot aan het punt waar het tracé van het basisalternatief West 1 wordt bereikt. 

 In vergelijking met alternatief West 1 maakt variant West 1a in het gebied tussen Silvolde en Ulft iets 

eerder een knik in oostelijke richting. Daarmee wordt het bebouwingscluster in dit gebied bovenlangs 

gepasseerd, maar komt het tracé dichter bij Etten te liggen. 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
101 

     

 

Figuur 36 Alternatief West 1 en variant West 1a. 

5.1.2 ALTERNATIEF WEST 2 

Alternatief West 2 is weergegeven in Figuur 37. Voor dit alternatief zijn geen varianten uitgewerkt. Het 

tracé van alternatief West 2 heeft relatief veel lange rechtstanden en kan beschouwd worden als een 

autonoom23 tracé, dat wil zeggen: er is bij het ontwerpen van dit tracé – anders dan bijvoorbeeld bij 

alternatief West 1 – niet uitdrukkelijk gestreefd naar bundelen met de A18. 

                                                                 

23 Autonoom tracé: zelfstandig tracé  
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Figuur 37 Alternatief West 2. 

In het deelgebied Doetinchem/A18 loopt alternatief West 2 met lange rechtstanden en drie knikken tot 

over de A18. Daarbij blijft het tracé op ruime afstand van de bebouwing van Doetinchem. Na het passeren 

van de A18 knikt het tracé naar het zuidoosten en loopt het in een rechte lijn van circa 2,5 kilometer 

richting de Bluemerhoeve. 

 

Vanaf het knikpunt pal ten westen van de Bluemerhoeve volgt alternatief West 2 in het middengebied 

over een lengte van circa 5 kilometer hetzelfde tracé (rechtstand) als alternatief West 1. Ter hoogte van 

Rafelder maakt het tracé een knik en gaat het meteen ten zuiden van Etten eerst langs de bebouwing langs 

de N317 en de Ulftseweg en dan door het Landgoed Wisch. Het tracé kruist twee keer de N317 en loopt 

vervolgens oostwaarts door richting Kroezenhoek. 

 

In het grensgebied is het tracé van alternatief West 2 het meest westelijk gelegen tracé en ook het tracé dat 

in het grensgebied de meeste knikpunten heeft. Het tracé gaat, komend vanuit het gebied tussen Ulft en 

Silvolde, met een knik om Bontebrug heen. Om afstand te houden van de woningen bij Nagel en Silvoldse 

Slagen loopt het tracé westelijk om Silvoldse Slagen heen. Hierdoor is het niet mogelijk om met één 

rechtstand bij het grenspunt te komen. Ter hoogte van Silvoldse Slagen maakt het tracé daarom opnieuw 
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een (lichte) knik. Om te voorkomen dat de lijn over de woningen bij Tulenbrug komt te liggen, wordt er bij 

Tulenbrug een laatste knik gemaakt. 

5.1.3 ALTERNATIEF WEST 3, WEST 3A EN WEST 3B 

Alternatief West 3, variant West 3a en variant West 3b zijn weergegeven in Figuur 38. 

 

 

Figuur 38 Alternatief West 3, variant West 3a en variant West 3b. 

Alternatief West 3  

Vanaf hoogspanningsstation Doetinchem 380kV volgt het tracé van alternatief West 3 het tracé van de 

bestaande 150kV-Zevenaar. De knik die met de bestaande 150kV-Zevenaar nabij de boerderij De 

Musschenhorst wordt gemaakt, is te scherp om met een 380kV-verbinding op Wintrack-masten te kunnen 

maken. Het nieuwe tracé maakt hier twee knikken en bundelt daarna met de rand van het geplande 

regionale bedrijventerrein ‘A18 bedrijvenpark’. Daarna wordt de A18 gekruist en wordt het tracé 

vervolgens strak gebundeld met de snelweg (over 2,5 kilometer) tot aan het viaduct van de Europaweg.  
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Na de kruising met de Europaweg knikt het tracé in zuidoostelijke richting. Ten opzichte van de 

bestaande 150kV-Winterswijk maakt het tracé een westelijke omweg teneinde afstand tot woningen bij 

Warm te houden. Ter hoogte van Vethuizen knikt het tracé weer terug in de richting van het bestaande 

tracé van de 150kV-Winterswijk. Vanaf een knikpunt bij Rafelder loopt het tracé iets noordelijker dan de 

bestaande 150kV-Winterswijk door het gebied tussen Etten en Ulft tot aan de bebossing van landgoed 

Wisch. Daar knikt het tracé naar het zuiden en passeert het hoogspanningsstation Ulft 150kV onderlangs. 

Vervolgens kruist het tracé twee maal de Slingerparallel/N317 en loopt het in westelijke richting door tot 

Kroezenhoek. 

 

Bij Kroezenhoek knikt het tracé van alternatief west 3 naar het zuiden. De grens wordt bereikt met één 

lange rechtstand. 

 

Variant West 3a 

In het deelgebied Doetinchem/A18 zijn geen aparte varianten voor het basisalternatief West 3 uitgewerkt. 

Het gegeven dat het tracé van alternatief West 3 bij de A18 een aantal woningen raakt, is op zichzelf 

weliswaar een aanleiding om varianten te bezien, maar in deze specifieke situatie zou alleen een tracé dat 

heen-en-weer over de A18 loopt een oplossing kunnen bieden. Vanuit alleen al landschappelijk oogpunt is 

zo’n slingerend tracé ongewenst. Bovendien zijn er via de alternatieven West 1 en West 2 ook al opties in 

beeld gebracht om woningen langs de A18 te ontzien. 

 

In het middengebied knikt het tracé van variant 3a ter hoogte van Warm in vergelijking met het tracé van 

alternatief West 3 minder ver uit in westelijke richting. In het gebied tussen Etten, Silvolde en Ulft wordt 

grotendeels de bestaande 150kV-lijn gevolgd, met een lange rechtstand die relatief ver in oostelijke 

richting doorloopt. Vanaf het punt waar DW380 zich afsplitst van de bestaande 150kV-Winterswijk loopt 

het tracé van variant West 3a in één lange rechtstand naar de grens. 

 

Variant West 3b 

Variant West 3b is identiek aan het basisalternatief West 3, met uitzondering van één tracégedeelte in het 

middengebied: vanaf de Kruisallee knikt het tracé naar de rand van het zoekgebied; ter hoogte van 

Vethuizen knikt het tracé weer terug in oostelijke richting. Deze variant passeert Warm en Vethuizen 

westelijk op ruime afstand en ontziet zo de bebouwing van Warm en Vethuizen (die door alternatief West 

3 en variant West 3a juist dichter wordt genaderd). 

5.2 OOSTELIJKE ALTERNATIEVEN 

Er zijn twee basisalternatieven – met elk één variant – uitgewerkt voor tracés waarbij DW380 in het 

middengebied door de oostelijke corridor loopt: Oost 1 (met variant Oost 1a) en Oost 2 (met variant Oost 

2a). Voor het tracégedeelte vanaf hoogspanningsstation Doetinchem 380kV tot voorbij de A18 zijn de 

oostelijke alternatieven identiek aan West 1 respectievelijk West 2. In Tabel 8 zijn de oostelijke 

alternatieven en varianten cijfermatig gekarakteriseerd. 

Tabel 8 Basisgegevens Oost-alternatieven en -varianten. 

 Oost 1 Oost 1a Oost 2 Oost 2a 

Totale lengte in km 23,7 23,6 25,6 25,5 

Indicatie aantal steun- en hoekmasten  57+9 51+20 55+15 60+12 

Indicatie totaal aantal masten 66 71 70 72 
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5.2.1 ALTERNATIEF OOST 1 EN VARIANT OOST 1A 

Alternatief Oost 1 en variant Oost 1a zijn weergegeven in Figuur 39. 

 

Figuur 39 Alternatief Oost 1 en variant Oost 1a. 

Alternatief Oost 1 

Het tracé van Alternatief Oost 1 geeft in dit project een maximale invulling aan het bundelingsprincipe uit 

het SEV III. Ter hoogte van Doetinchem is het tracé identiek aan het tracé van alternatief West 1; het tracé 

bundelt hier met de stadsrand van Doetinchem. Vervolgens wordt er over een aanzienlijke lengte strak 

met de A18 gebundeld, tot iets voorbij de Peppelmansdijk. 

 

Het tracé van alternatief Oost 1 loopt – met lange rechtstanden en een beperkt aantal knikken – over een 

lengte van circa 7 kilometer van de A18 naar het punt waar de bestaande 150kV-Winterswijk wordt 

gekruist. Een tracé dat dichterbij met de bebouwing van Gaanderen, Terborg en Silvolde bundelt of 

minder knikken heeft, is mogelijk. Dit zou echter tot meer woningen en tuinen in de magneetveldzone 

leiden. In het grensgebied heeft het tracé van alternatief Oost 1 één lange rechtstand. 
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Variant Oost 1a  

Variant Oost 1a wijkt op enkele plaatsen af van het basisalternatief Oost 1 en bundelt minder strak met de 

A18 teneinde meer afstand tot woningen in de nabijheid van de A18 te houden. Iets voorbij de spoorlijn 

naar Winterswijk komen de tracés van alternatief Oost 1 en variant Oost 1a weer samen. 

5.2.2 ALTERNATIEF OOST 2 EN VARIANT OOST 2A 

Alternatief Oost 2 en de variant Oost 2a zijn weergegeven in Figuur 40.  

 

 

Figuur 40 Alternatief Oost 2 en variant Oost 2a. 

Alternatief Oost 2 

Tot vlakbij de kruising met de bestaande 150kV-Winterswijk (ten zuiden van de A18) is het tracé van 

alternatief Oost 2 identiek aan dat van alternatief West 2. Vanaf dat punt buigt alternatief Oost 2 terug 

naar de A18. Hierbij is het tracé ontworpen met als expliciet oogmerk om woningen te vermijden in de 

oostelijke corridor. Dit heeft wel geleid tot een geknikt verloop van dit tracé. Ter hoogte van het 

spoorviaduct wordt de A18 gekruist en loopt het tracé op enige afstand van de A18 door tot aan de 
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Peppelmansdijk. Daar knikt het tracé naar het zuiden en kruist het de A18 om vervolgens over enige 

afstand gelijk op te lopen met het tracé van alternatief Oost 1. 

 

In het middengebied loopt alternatief Oost 2 meer oostelijk, op grotere afstand van de bebouwing van 

Silvolde. De kruising met de bestaande verbinding 150kV-Winterswijk ligt ook iets oostelijker. Vervolgens 

loopt het alternatief met één lange rechtstand naar de grens. 

 

Variant Oost 2a 

In variant Oost 2a wordt het tracé aan de noordzijde van de A18 strak met de snelweg gebundeld. Voor 

het overige zijn alternatief Oost 2 en variant Oost 2a gelijk. 
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6 Overzicht effecten 

tracéalternatieven en –varianten 

Van de tracéalternatieven en –varianten die in hoofdstuk 5 zijn beschreven, zijn de effecten in kaart 

gebracht. De effecten zijn gebaseerd op de uitgebreide en gedetailleerde informatie uit Deel B van dit MER 

en op de verschillende achtergronddocumenten. 

 

In paragraaf 6.1 staat allereerst de overzichtstabel: de totale effectvergelijking van alle alternatieven 

weergegeven in één tabel.  

Daarna zijn in dit hoofdstuk de onderscheidende milieueffecten in sterk samengevatte vorm per 

deelgebied gepresenteerd (paragraaf 6.2, 6.3 en 6.4). Een uitgebreidere beschrijving van alle aspecten is 

beschreven in deel B. 

 

Beoordeling in zevenpuntsschaal 

Voor de onderscheiden aspecten zijn beoordelingscriteria opgesteld. Per criterium is – op basis van de 

geïnventariseerde effecten – een beoordeling gemaakt. Bij deze beoordeling is de referentiesituatie de 

basis. Deze referentiesituatie is de situatie waarin DW380 niet wordt gerealiseerd, maar andere ‘autonome’ 

ontwikkelingen wel doorgang vinden.  

 

In de overzichtstabellen is een zevenpuntsschaal gehanteerd, die geïnterpreteerd moet worden zoals in de 

onderstaande tabel is aangegeven. Voor een nadere toelichting op de beoordelingscriteria wordt verwezen 

naar de diverse thematische achtergronddocumenten. 

 

Score Omschrijving 

+++ Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie 

++ Positief ten opzichte van de referentiesituatie 

+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0 Neutraal 

- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- - Negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- - - Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

 

Zoals uit dit hoofdstuk zal blijken, zijn er verschillende criteria waarbij alle alternatieven en varianten 

dezelfde score te zien geven. Deze criteria zijn niet onderscheidend. De criteria waarop de alternatieven en 

varianten wél van elkaar verschillen, zijn op een rij gezet in Tabel 19 in paragraaf 7.1. 
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6.1 SAMENVATTING EFFECTEN INCLUSIEF OVERZICHTSTABEL 

In Tabel 9 zijn de effectscores van alle beschouwde alternatieven voor de gehele lijn van Doetinchem naar 

het grenspunt weergegeven. Het geeft daarmee een algemene indruk van de effecten die te verwachten 

zouden zijn bij realisatie en ingebruikname van de verschillende tracés voor de hoogspanningsverbinding 

DW380.  

In deel B van dit MER en de bijbehorende achtergronddocumenten is per aspect een uitgebreide 

effectbeschrijving opgenomen voor de verschillende aspecten24. 

                                                                 

24 De effecten van aspecten als luchtkwaliteit, (externe) veiligheid en trillingen zijn zeer gering en niet onderscheidend 

tussen de alternatieven. Deze aspecten komen daarom niet verder aan bod. Zie verder het achtergronddocument 

Leefomgevingskwaliteit en ruimtegebruik (paragraaf 4.2). 
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Tabel 9 Totaaloverzicht effectscores tracéalternatieven. 

  Alternatieven west Alternatieven oost 

Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Leefomgevingskwaliteit 

Aantal gevoelige bestemmingen 

binnen de indicatieve 

magneetveldzone (nieuwe situatie) 

0 38 

- - - 

31 

- - - 

26 

- - 

36 

- - - 

46 

- - - 

35 

- - - 

48 

- - - 

41 

- - - 

28 

- - 

29 

- - 

Geluidshinder tijdens aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geluidshinder tijdens gebruiksfase 0 - - 0 - - - - - 0 0 

Landschap 

Beïnvloeding landschappelijk 

hoofdpatroon  

0 0 - 0 - - - - - - - 

Kwaliteit tracé n.v.t. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding gebiedskarakteristiek  0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding van samenhang 

specifieke elementen (lijnniveau) 

0 - - - - - - - - - - 0 - - - - 

Beïnvloeding samenhang specifieke 

elementen (mastniveau)  

0 - - - - - - - - - - 

Fysieke aantasting van specifieke 

elementen  

0 - - - - - - - - - - 

Natuur 

N2000: Vogelsterfte door 

aanvaringen 

0 - - - - - - - - - - 

Aantasting EHS 0 0/- 0/- - - - - - - - - - - - - 

Beschermde soorten 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bedreigde soorten 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

Bodem en Water 

Grondwaterstand 0 - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* 

Grondwaterbeschermingsgebied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grondwaterstroming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afsluitende bodemlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beïnvloeding oppervlaktewater met 

natuurstatus of gebruiksfunctie 

0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodemverontreiniging 0 + + + + + + + + + + 

Bodemsamenstelling 0 - - - - - - - - - - 

Archeologie 

Bekende archeologische waarden 0 - - - - - - - - - - 

Verwachte archeologische waarden 0 - - - - - - - - - - 
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Uit Tabel 9 blijkt dat de verschillen tussen de verschillende alternatieven over het algemeen gering zijn. 

Het grootste onderscheid zit tussen de oostelijke en de westelijke alternatieven. Dit onderscheid wordt dus 

gemaakt binnen één deelgebied (het middengebied). Het verschil hier zit met name bij het aspect natuur. 

Ook bij de aspecten leefomgeving en landschap zijn er onderscheidende aspecten, deze zijn echter niet te 

verdelen naar de oost en west corridor. Om deze reden is in de volgende paragrafen een overzicht 

gegeven van de belangrijkste milieueffecten per deelgebied. In Figuur 41 wordt de onderverdeling in 

deelgebieden op kaart getoond. Hierna wordt steeds eerst deelgebied Doetinchem/A18 behandeld, 

vervolgens het Middengebied en tenslotte het Grensgebied. 

 

 

Figuur 41 Overzicht van de drie deelgebieden. 

6.2 DEELGEBIED DOETINCHEM/A18 

In Figuur 42 is de ligging van de tracés in het deelgebied Doetinchem/A18 weergegeven. Alle westelijke en 

oostelijke alternatieven overlappen elkaar. Daarnaast kent alleen alternatief 1 een tracévariant. Dit 

betekent dat in dit deelgebied de volgende alternatieven te onderscheiden zijn: 
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Tabel 10 Alternatieven deelgebied Doetinchem/A18. 

Alternatief Overlappende alternatieven 

West 1 Oost 1 

West 1a Oost 1a 

West 2 Oost 2, Oost 2a 

West 3 West 3a, West 3b 

Het gebied is ingedeeld in een gebied ten noorden van de snelweg (6.3.1) en een gebied ten zuiden van de 

snelweg (6.3.2).  

 

Figuur 42 Tracéalternatieven en -varianten in deelgebied Doetinchem/A18. 

6.2.1 TEN NOORDEN VAN DE A18 

Het gebied is het stroomgebied van de Oude IJssel en omvat de Wehlse Broeklanden; een agrarisch 

landschap met natuur- en cultuurhistorische kenmerken.  

Voor de aspecten natuur, bodem en water en archeologie zijn de effecten in dit deelgebied beperkt en niet 

onderscheidend. Om deze redenen wordt voor deze aspecten verwezen naar deel B en de afzonderlijke 
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achtergronddocumenten. Leefomgevingskwaliteit en landschap vormen de onderscheidende aspecten 

voor de alternatieven in het gebied ten noorden van de A18. 

  

Leefomgevingskwaliteit 

Het tracé van variant West 1a (en Oost 1a) en West 2 (en Oost 2) kennen de minste gevoelige 

bestemmingen. West 1 (en Oost 1) en West 3 (incl. a en b) kennen meer gevoelige bestemmingen (15 om 

11).  

Tabel 11 Aantal gevoelige bestemmingen ten noorden van de A18. 

Alternatief Overlappende alternatieven Aantal gevoelige bestemmingen 

West 1 Oost 1 15 

West 1a Oost 1a 7 

West 2 Oost 2, Oost 2a 10 

West 3 West 3a, West 3b 11 

 

Landschap 

Het gebied kent aan de noordelijke zijde de open uiterwaarden langs de Oude IJssel. Zuidelijk hiervan, tot 

aan de A18, bevindt zich het GIOS-gebied Wehlse Broeklanden. ‘GIOS’ staat voor ‘Groen In en Om de 

Stad’. De Wehlse Broeklanden fungeren ook nu al als uitloopgebied voor de inwoners van Doetinchem en 

Wehl. De plannen van de gemeente Doetinchem zijn erop gericht de functie van dit gebied als stedelijk 

uitloopgebied en als onderdeel van de groenstructuur van Doetinchem verder te ontwikkelen. Het accent 

ligt op landschap, natuur en recreatie. 

 

Alle alternatieven en varianten doorsnijden de Wehlse Broeklanden. Er is echter wel een verschil in de 

‘nadrukkelijkheid’ waarmee DW380 zich zal manifesteren. Vanuit landschappelijk oogpunt heeft 

alternatief West 2 de voorkeur, omdat DW380 dan door de lange rechtstanden een rustiger beeld geeft. 

Verder houdt alternatief West 2 meer afstand tot de stadsrand van Doetinchem. De visuele hinder voor 

met name de inwoners van De Huet en Dichteren is daarmee geringer. De andere alternatieven kennen 

meer knikken en zijn daarmee visueel complexer en opvallender. Dit geldt het sterkst voor alternatief 

West 3, dat met een aantal knikken een omweg via de rand van het A18 bedrijvenpark naar de A18 maakt.  

6.2.2 TEN ZUIDEN VAN DE A18 

Dit deelgebied is begrensd door de A18 en recreatieplas Stroombroek. Het is agrarisch gebied met 

verspreid liggende bebouwing. 

 

Voor de aspecten natuur, bodem en water en archeologie zijn de effecten beperkt en niet onderscheidend. 

Om deze redenen wordt voor deze aspecten verwezen naar deel B en de afzonderlijke 

achtergronddocumenten. Leefomgevingskwaliteit en landschap vormen de onderscheidende aspecten 

voor de alternatieven in het gebied ten zuiden van de A18. 

 

Leefomgevingskwaliteit 

West 1 raakt in de passage waarin het gebundeld is met de A18 vier gevoelige bestemmingen Alternatief 

West 3 bundelt langer met de snelweg, maar raakt hierdoor ook meerdere gevoelige bestemmingen: elf in 

totaal. De tracés West 1 en 3 houden verder het gebied tussen de A18 en Stroombroek open voor 

landbouw en eventuele toekomstige recreatieve ontwikkelingen. West 2 bundelt niet met de snelweg en 

gaat door een open gebied en doorkruist het buurtschap ten oosten van Stroombroek waarbij het twee 

gevoelige bestemmingen raakt. 
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Tabel 12 Aantal gevoelige bestemmingen ten zuiden van de A18 (in deelgebied Doetinchem/A18). 

Alternatief Overlappende alternatieven Aantal gevoelige bestemmingen 

West 1 Oost 1 4 

West 1a Oost 1a 4 

West 2 Oost 2, Oost 2a 2 

West 3 West 3a, West 3b 11 

 

Landschap 

Vanuit landschappelijk oogpunt verdient een strakke bundeling met de snelweg de voorkeur, conform een 

van de traceringsprincipes uit het SEV III. Alternatief West 1 voldoet het meeste aan dit uitgangspunt. 

Bovendien bestaat dit tracé ten zuiden van de A18 uit één lange rechtstand (daarin verschilt het van het 

tracé van West 3, dat na een gebundelde passage in zuidoostelijke richting afbuigt). Alternatief West 2 

heeft weliswaar ook een rechtstand, maar bundelt niet met de A18 en kruist een bosschage en een 

buurtschap. Daarnaast loopt het tracé midden door het open gebied, hetgeen ten opzichte van de andere 

twee tracés negatiever scoort op landbouw en eventuele toekomstige recreatieve ontwikkelingen rondom 

Stroombroek. 

6.3 MIDDENGEBIED 

In Figuur 43 is de ligging van de onderscheiden tracés in het middengebied weergegeven. Alle 

alternatieven en varianten komen in dit deelgebied voor. In dit deelgebied is er een westelijke en oostelijke 

corridor voor de respectievelijke westelijke en oostelijke alternatieven. De westelijke corridor kan worden 

ingedeeld in het gebied ten westen van Gaanderen, Etten en Terborg (6.3.1) en het gebied tussen Ulft en 

Silvolde (6.3.2). De oostelijke corridor kan worden ingedeeld in het gebied ‘A18’ (paragraaf 6.3.3) en het 

gebied ten oosten van Gaanderen, Terborg, Silvolde (paragraaf 6.3.4). 
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Figuur 43 Tracéalternatieven en -varianten in het middengebied. 

6.3.1 WESTELIJKE CORRIDOR (GEBIED TEN WESTEN VAN GAANDEREN, ETTEN EN 
TERBORG) 

Dit gebied is landbouwgebied met verspreid liggende bebouwing.  

 

Voor de aspecten bodem en water en archeologie zijn de effecten beperkt en niet onderscheidend. Om 

deze redenen wordt voor deze aspecten verwezen naar deel B en de afzonderlijke 

achtergronddocumenten. Leefomgevingskwaliteit, landschap en natuur vormen de onderscheidende 

aspecten voor de alternatieven in het gebied ten westen van Gaanderen, Etten en Terborg. 

 

Leefomgevingskwaliteit 

Vanuit leefomgevingskwaliteit zijn de westelijke tracés beperkt onderscheidend; alle tracés hebben enkele 

gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone. Alleen West 3a is wat negatiever met zeven gevoelige 

bestemmingen. In Tabel 13 is het aantal gevoelige bestemmingen gegeven.  
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Tabel 13 Aantal gevoelige bestemmingen westelijke corridor (ten westen van Gaanderen, Etten en Terborg). 

Alternatief Aantal gevoelige bestemmingen 

West 1 5 

West 1a 4 

West 2 4 

West 3 4 

West 3a 7 

West 3b 3 

 

Landschap 

Landschappelijk gezien heeft de lange rechtstand van de alternatieven West 1 en 2 de voorkeur. Deze 

rechtstand vormt een rustig beeld. Het tracé past bovendien goed bij het landschappelijk hoofdpatroon, 

dat wordt gevormd door het Oude IJsseldal waarin Silvolde, Etten en Terborg liggen. Dit geeft een zeer 

helder beeld en minimaal visueel complexe lijn. Door de openheid van het IJsseldal zal de lijn wel goed 

zichtbaar zijn. De verschillende knikken in alternatief West 3 en de varianten West 3a en West 3b geven 

een aanzienlijk onrustiger beeld en worden vanuit landschappelijk oogpunt dan ook negatief beoordeeld. 

 

Natuur 

Vanuit ecologisch oogpunt gaat de voorkeur uit naar een tracé dat zo veel mogelijk oostelijk ligt in dit 

deelgebied, zoals West 1, 1a en 2, om de afstand ten opzichte van gebieden met hogere concentraties 

vogels zo groot mogelijk te laten zijn en zo de kans op vogelaanvaringen met de hoogspanningslijn zoveel 

mogelijk te beperken.  

Alle alternatieven kunnen in potentie gevolgen hebben voor vleermuizen doordat lanen doorsneden 

worden. Hierbij lijkt de aantasting van de laanstructuur aan de Kruisallee nog het meest essentieel omdat 

hier weinig andere foerageergebieden zijn (potentieel door West 1, West 2, West 3 en 3a). 

6.3.2 GEBIED TUSSEN ULFT EN SILVOLDE 

Dit gebied is een relatief smalle zone, met de aaneengesloten bebouwing van Ulft en Silvolde aan 

weerszijden, het landgoed Wisch en het DRU Park, waarvoor de gemeente Oude IJssel plannen in 

voorbereiding heeft. Het DRU Park is een gebiedsontwikkeling met cultuurhistorische, landschappelijke 

en recreatieve aspecten. Het jaarlijkse Huntenpop festival wordt hier onder meer georganiseerd. In dit 

gebied bevinden zich ook afzonderlijke woningen en woningclusters. De Slingerparallel, de Oude IJssel en 

de 150kV-Winterswijk doorkruisen het gebied; het 150kV hoogspanningsstation Ulft ligt er middenin. 

 

In het ontwerpproces zijn voor dit gebied – naast de alternatieven West 1, 2 en 3 en de varianten West 1a, 

West 3a en West 3b – ook optimalisatiemogelijkheden van deze alternatieven en varianten beschouwd. Dit 

betekent dat op een hoger detailniveau is bekeken wat de tracering kan zijn voor de 380kV-verbinding in 

het gebied tussen Ulft en Silvolde. 

 

Voor het aspect archeologie zijn de effecten beperkt en niet onderscheidend. Om deze redenen wordt voor 

dit aspect verwezen naar deel B en het afzonderlijke achtergronddocument. Leefomgevingskwaliteit, 

bodem en water, landschap en natuur vormen de onderscheidende aspecten voor de alternatieven in het 

gebied tussen Ulft en Silvolde. 

 

Leefomgevingskwaliteit 

Voor leefomgevingskwaliteit geldt dat ten westen van de Oude IJssel de alternatieven die dichter tegen 

Etten aanliggen (1a en 2) meer gevoelige bestemmingen raken dan de iets zuidelijker gelegen 
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alternatieven. Vanaf de Oude IJssel is het voor de meer noordelijke alternatieven wel mogelijk om veel 

gevoelige bestemmingen te ontzien door dwars door landgoed Wisch en het DRU Park te gaan (West 2 en 

3). Een nadeel van deze tracés is het effect op de recreatieve waarden van deze gebieden en de 

ontwikkelingen die de gemeente Oude IJsselstreek hier gepland heeft. West 1 en 1a gaan tussen de 

Slingerparallel en de Oude IJssel door. Hierbij worden drie gevoelige bestemmingen geraakt. 

Ten zuiden van Silvolde gaan alternatieven West 1 en 1a tussen enkele woningen door, waarbij vier 

woningen met bijbehorende erf binnen de magneetveldzone komen te liggen. West 3a is ongunstig 

vanwege de vele woningen (negen) nabij de Lichtenberg.  

Tabel 14 Aantal gevoelige bestemmingen westelijke corridor (tussen Silvolde en Ulft). 

Alternatief Aantal gevoelige bestemmingen 

West 1 11 

West 1a 13 

West 2 8 

West 3 7 

West 3a 15 

West 3b 7 

 

Bodem en Water 

Voor het gebied tussen Ulft en Silvolde scoren West en West 1a licht negatief omdat de lijn – en daarmee 

de mastvoeten - in (de oevers van) de Oude IJssel geprojecteerd staat.  

 

Landschap 

Vanuit het aspect landschap heeft alternatief West 1 de voorkeur. Dit tracé passeert het gebied tussen 

Etten, Silvolde en Ulft met weinig knikken en lange rechtstanden. Daarbij wordt het landgoed Wisch niet 

gekruist. In dat opzicht is er een duidelijk verschil met het tracé van alternatief West 2, dat over een groot 

deel van landgoed Wisch heenloopt. Een nadeel van alternatief West 1 is dat het tracé de Slingerparallel 

meerdere keren kruist. Een mogelijkheid om alternatief West 1 landschappelijk te optimaliseren, is dan 

ook om het tracé aan de andere kant (noordzijde) van de Slingerparallel te situeren. Daarmee wordt het 

tracé bovendien rechter. 

 

Natuur 

Voor natuur scoort alternatief West 1 het best. Dit tracé doorsnijdt geen ecologische hoofdstructuur. Wel 

wordt er bos doorsneden en komen er masten te staan op de oevers van de Oude IJssel, die zijn 

aangewezen als ecologische verbindingszone en ook een status hebben op grond van de Kaderrichtlijn 

Water (KRW). De overige alternatieven doorsnijden laanstructuren en bos behorende bij landgoed Wisch 

wat onderdeel uitmaakt van de EHS. Ook is dit gebied van belang voor vleermuizen. 

6.3.3 OOSTELIJKE CORRIDOR (A18) 

Dit deelgebied bevindt zich zowel aan de noord- en zuidzijde van de A18. Bosgebieden als De Wrange, 

Koekendaal en Slangenburg bevinden zich hier. Verder ligt aan de Bielheimerbeek het NSW-landgoed ’t 

Maatje. 

 

Voor de aspecten bodem en water en archeologie zijn de effecten beperkt en niet onderscheidend. Om 

deze redenen wordt voor deze aspecten verwezen naar deel B en de afzonderlijke 

achtergronddocumenten. Leefomgevingskwaliteit, landschap en natuur vormen de onderscheidende 

aspecten voor de alternatieven in de oostelijke corridor rondom de A18. 
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Leefomgevingskwaliteit 

Bij het aspect leefomgeving is één alternatief duidelijk slechter dan de overige alternatieven. Oost 1 kent 15 

gevoelige bestemmingen, ten opzichte van 6 voor Oost 1a en Oost 2 en 7 voor Oost 2a. Dit komt door de 

strakke bundeling aan de zuidzijde van de A18. De overige alternatieven ontwijken gevoelige 

bestemmingen, maar dit gaat met knikken gepaard (zie aspect landschap). 

Tabel 15 Aantal gevoelige bestemmingen in de oostelijke corridor (A18). 

Alternatief Aantal gevoelige bestemmingen 

Oost 1 15 

Oost 1a 6 

Oost 2 6 

Oost 2a 7 

 

Landschap 

Uit de beoordeling van landschap blijkt dat Oost 1 het beste scoort. Dit komt door de strakke bundeling 

met de A18. Desondanks is de verwachting dat de noodzakelijke verwijdering van beplanting in de 

tracézone zorgt voor een negatief effect op de landschappelijke inpassing van de A18. 

De overige oostelijke alternatieven scoren slechter door de knikken in het tracéverloop en de kruisingen 

van de A18 voor de alternatieven Oost 2 en 2a. Ook voor deze alternatieven geldt dat de (negatieve) 

invloed op de groene inpassing van de A18 waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn. 

 

Natuur 

Alle oostelijke tracés doorsnijden bossen bij de Wrange en Slangenburg (beide EHS). Dit bos zal 

gedeeltelijk gekapt moeten worden wat een groot effect heeft. Alternatief Oost 2 leidt hier tot het meeste 

ruimtebeslag. Alternatief Oost 2a is vergelijkbaar met Oost 1a. Oost 1a leidt tot het geringste ruimtebeslag. 

Alle oostelijke alternatieven doorsnijden leefgebied van reptielen, amfibieën en dassen. 

6.3.4 OOSTELIJKE CORRIDOR (GEBIED TEN OOSTEN VAN GAANDEREN, TERBORG EN 
SILVOLDE) 

Dit gebied kan gekenmerkt worden als een relatief besloten coulisselandschap met verspreid liggende 

bebouwing. 

 

Voor de aspecten bodem en water en archeologie zijn de effecten beperkt en niet onderscheidend. Om 

deze redenen wordt voor deze aspecten verwezen naar deel B en de afzonderlijke 

achtergronddocumenten. Leefomgevingskwaliteit, landschap en natuur vormen de onderscheidende 

aspecten voor de alternatieven in het gebied ten oosten van Gaanderen, Terborg en Silvolde. 

 

Leefomgevingskwaliteit 

Bij het aspect leefomgeving is één alternatief duidelijk slechter dan de overige alternatieven. Oost 1a kent 

16 gevoelige bestemmingen, ten opzichte van 9 voor Oost 1 en 8 voor Oost 2 en 2a. Dit komt door het 

afwijkende tracéverloop in het relatief dichtbebouwde buitengebied ten oosten van Gaanderen. 
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Tabel 16 Aantal gevoelige bestemmingen in de oostelijke corridor (ten oosten van Gaanderen, Etten en Silvolde). 

Alternatief Aantal gevoelige bestemmingen 

Oost 1 9 

Oost 1a 16 

Oost 2 8 

Oost 2a 8 

 

Landschap 

Voor het aspect landschap scoren de alternatieven allemaal min of meer gelijk. Het gebied ten oosten van 

Gaanderen en Silvolde is relatief besloten. Dit zorgt er voor dat het geknikte verloop van de verschillende 

alternatieven beperkt waarneembaar is.  

 

Natuur 

Alle oostelijke tracés doorsnijden het bos aan de Varsseveldseweg. Ook doorsnijden alle alternatieven 

lanen met oude bomen ten oosten van Silvolde en Gaanderen. Zowel het bos als deze lanen zijn biotopen 

waar in potentie vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn. Ook is dit potentieel leefgebied van dassen. 

6.4 GRENSGEBIED 

Het grensgebied is open akker- en weidegebied met bijbehorende bebouwing en wordt doorsneden door 

verschillende (gekanaliseerde) beken, waarvan de Aa-strang de grootste is.  

 

In Figuur 44 is de ligging van de onderscheiden tracés in het grensgebied weergegeven. Enkele 

alternatieven overlappen elkaar. Daarbij zijn er geen tracévarianten. Dit betekent dat in dit deelgebied de 

volgende alternatieven te onderscheiden zijn: 

Tabel 17 Alternatieven deelgebied grensgebied 

Alternatief Overlappende alternatieven 

West 1 West 1a 

West 2  

West 3 West 3b 

Oost 1 Oost 1a 

Oost 2 West 3a, Oost 2a 
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Figuur 44 Tracéalternatieven in het grensgebied. 

Voor de aspecten natuur, bodem en water en archeologie zijn de effecten beperkt en niet onderscheidend. 

Om deze redenen wordt voor deze aspecten verwezen naar deel B en de afzonderlijke 

achtergronddocumenten. Leefomgevingskwaliteit en landschap vormen de onderscheidende aspecten 

voor de alternatieven in het grensgebied. 

 

Leefomgevingskwaliteit 

In het grensgebied is er geen sprake van een combimast 380/150kV, maar enkel een 380kV solomast. Dit 

betekent dat het magneetveld maximaal 2 x 50 meter breed is. In Tabel 18 is het aantal gevoelige 

bestemmingen per alternatief gegeven. 
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Tabel 18 Aantal gevoelige bestemmingen in het grensgebied. 

Alternatief Overlappende alternatieven Aantal gevoelige bestemmingen 

West 1 West 1a 3 

West 2  2 

West 3 West 3b 3 

Oost 1, Oost 1a  5 

Oost 2 West 3a, Oost 2a 2 

 

Landschap 

Voor het landschap genieten de tracés van West 1, West 3 en de oostelijke alternatieven de voorkeur. Deze 

tracés hebben twee lange rechtstanden, terwijl alternatief West 2 twee knikken extra nodig heeft om bij het 

grenspunt te komen. 
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7 Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

voor het tracé 

Met de inventarisatie van de milieueffecten van de alternatieven en varianten uit hoofdstuk 6 als 

uitgangspunt, is in dit hoofdstuk bepaald wat vanuit milieuoogpunt het beste alternatief is voor DW380: 

het MMA (Meest Milieuvriendelijke Alternatief).  

 

Het bepalen van het MMA is gebeurd via een aantal stappen. Deze stappen zijn weergegeven in Figuur 45 

en worden daarna kort toegelicht met verwijzing naar de verschillende paragrafen. 

 

 

Figuur 45 Stappen totstandkoming MMA 

Het grootste onderscheid tussen de alternatieven is of het alternatief ten westen of oosten van Gaanderen 

en Silvolde komt te liggen. Het eerste vraagstuk dat zich dan ook aandient, is of dit meest 

milieuvriendelijke alternatief gebaseerd moet worden op de westelijke of de oostelijke alternatieven en 

varianten. De afweging ‘west versus oost’ wordt toegelicht in paragraaf 7.1.  

 

Na de een keuze tussen ‘west’ en ‘oost’ zijn er per deelgebied nog verschillende opties. De afwegingen per 

deelgebied komen aan de orde in de paragrafen 7.2 (deelgebied Doetinchem/A18), 7.3 (middengebied) en 

7.4 (grensgebied). 
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Door de tracés te combineren die per deelgebied als meest milieuvriendelijk zijn aangemerkt en een 

optimalisatie uit te voeren, is er een integraal MMA gemaakt. In paragraaf 7.5 is dit integrale MMA 

weergegeven. 

 

Daarnaast zijn in het deelgebied Doetinchem/A18 nog keuzes te maken in de wijze waarop gecombineerd 

wordt met de bestaande 150kV-verbindingen. Deze keuze welke uitvoeringsvariant het meest 

milieuvriendelijk is, staat beschreven in hoofdstuk 8. 

7.1 WEST VERSUS OOST 

Een aaneengesloten MMA-tracé tussen het 380kV hoogspanningsstation Doetinchem en de grens tussen 

Voorst en Dinxperlo zal het middengebied ofwel via een westelijke corridor ofwel via een oostelijke 

corridor moeten passeren. Bij het bepalen van het meest milieuvriendelijke alternatief is daarom als eerste 

een vergelijking tussen ‘west’ en ‘oost’ gemaakt. De basis voor deze vergelijking is het overzicht van 

onderscheidende criteria (Tabel 19). In de toelichting onder de tabel worden ‘west’ en ‘oost’ per aspect 

beschouwd.  

Tabel 19 Overzicht onderscheidende criteria 

   Alternatieven west Alternatieven oost 

Aspect 
Beoordelings-

criterium 
Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Leefomge-

vings-

kwaliteit 

Aantal nieuwe 

gevoelige 

bestemmingen 

binnen de indicatieve 

magneetveldzone 

0 38 

- - - 

31 

- - - 

26 

- - 

36 

- - - 

46 

- - - 

35 

- - - 

48 

- - - 

41 

- - - 

28 

- - 

29 

- - 

Geluidshinder tijdens 

aanlegfase 
0 - - 0 - - - - - 0 0 

Natuur Draadslachtoffers 

vogels Natura 2000-

gebieden 

0 - - - - - - - - - - 

Aantasting EHS 0 0/- 0/- - - - - - - - - - - - - 

Aantasting 

leefgebied 

beschermde soorten 

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aantasting 

leefgebied bedreigde 

soorten 

0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

Landschap Beïnvloeding 

landschappelijk 

hoofdpatroon 

0 0 - 0 - - - - - - - 

Kwaliteit tracé n.v.t. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding 

gebiedskarakteristiek 
0 - - - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding 

samenhang 

structuren op 

lijnniveau 

0 - - - - - - - - - - 0 - - - 

Bodem & 

water 

Beïnvloeding 

oppervlaktewater 

met natuurstatus of 

gebruiksfunctie 

0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Leefomgevingskwaliteit 

Bij de ontwikkeling van alle alternatieven en varianten is het beperken van het aantal gevoelige 

bestemmingen binnen de magneetveldzone als een van de uitgangspunten in het ontwerpproces 

meegenomen. Dat is mede verklarend voor de constatering dat de verschillen tussen de oostelijke en 

westelijke alternatieven en varianten op dit punt niet heel erg groot zijn. Het laagste aantal gevoelige 

bestemmingen hebben de alternatieven West 2 en Oost 2(a). De twee oostelijke alternatieven kennen ten 

opzichte van het westelijke alternatief wel meer knikken om woningen te ontzien terwijl West 2 een 

autonomer tracé is met meer rechtstanden.  

Geluidshinder tijdens de aanlegfase kan aan de orde zijn bij de realisatie van zowel westelijke als 

oostelijke tracés. Omdat het effect tijdelijk is en er – indien noodzakelijk – goede mogelijkheden zijn om de 

geluidsbelasting op de omgeving te verminderen, ligt het niet voor de hand om dit effect een groot 

gewicht in de vergelijking te geven. 

 

Over het algemeen kan worden gesteld dat voor wat betreft het aspect “leefomgevingskwaliteit” de 

veerschillen tussen de westelijke en oostelijke tracés weliswaar niet groot zijn, maar dat de balans per 

saldo toch ten gunste van de westelijke tracés doorslaat. De oostelijke tracés 2 en 2a laten weliswaar 

gunstige resultaten zien voor het aantal nieuwe gevoelige bestemmingen, maar dit kon alleen maar bereikt 

worden door een tracé met veel knikken te ontwerpen. 

 

Het exacte aantal woningen met bijbehorende erf dat uiteindelijk binnen de magneetveldzone komt te 

liggen is vooral afhankelijk van de gedetailleerde uitwerking en optimalisatie van het verkozen tracé voor 

DW380 en deels ook van de selectie en uitwerking van een uitvoeringsvariant voor een combinatie met 

bestaande verbindingen.  

 

Natuur 

Bij de effecten voor de natuur zijn de westelijke tracés in alle opzichten beter dan de oostelijke tracés. De 

oostelijke alternatieven gaan door bosgebied waardoor er directe effecten optreden op de EHS. De 

westelijke alternatieven kennen geen tot een zeer gering effect op de EHS. Daarnaast is er ook een negatief 

aspect bij de oostelijke alternatieven op beschermde soorten. De uiteindelijke effecten zijn grotendeels 

afhankelijk van de positionering van de mastvoeten. 

Wat betreft de kans op vogelsterfte door aanvaringen blijkt uit berekeningen dat bij de oostelijke 

alternatieven een groter aantal slachtoffers is te verwachten, maar dit komt niet tot uitdrukking in een 

andere kwalitatieve score. 

 

Landschap 

Ten aanzien van de landschappelijke effecten gaat de voorkeur uit naar ‘west’, althans: als wordt 

uitgegaan van alternatief West 1 en alternatief West 2. Alternatief West 3 en de varianten West 3a en West 

3b geven vanuit landschappelijk oogpunt juist een relatief slechte score te zien omdat deze een sterk 

knikkend verloop kennen.  

 

Positieve punten van West 1 en West 2 zijn de samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon en 

heldere tracés met relatief weinig knikken die herkenbaar zijn als bovenregionale infrastructuur. In elk 

geval qua samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon zijn de oostelijke tracés, die een meer geknikt 

verloop kennen, minder gunstig. Bovendien zijn hier ten aanzien van de samenhang met het 

landschappelijk hoofdpatroon geen maatregelen mogelijk om dit effect te verzachten. De tracés van de 

alternatieven West 1 en West 2 volgen in lange rechtstanden de hoofdrichting van het landschap van de 

Oude IJssel, en passeren beide alternatieven de Oude IJssel in de natuurlijke laagte tussen Ulft en Silvolde.  
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Bodem & water 

Bij het beoordelingscriterium ‘beïnvloeding oppervlaktewater met natuurstatus of gebruiksfunctie’ is 

uitsluitend aan alternatief West 1 en 1a een negatieve score toegekend. De reden daarvoor is dat er in dat 

geval in het middengebied enkele masten geplaatst worden op de oever van Oude IJssel, die een status 

heeft in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Echter ook voor de westelijke tracés zijn 

mogelijkheden zonder masten op de oever van de Oude IJssel. Indien het totaal aan westelijke en 

oostelijke tracés wordt bezien, is er geen grondslag om voor het aspect ‘bodem & water’ een eenduidige 

voorkeur voor ‘west’ of voor ‘oost’ aan te geven. 

 

Conclusie: westelijke corridor als uitgangspunt 

Het geheel overziend is een passage via de westelijke corridor uitgangspunt voor de verdere 

totstandkoming van het meest milieuvriendelijke alternatief. Dit omdat de effecten op de natuuraspecten 

en op het landschappelijk hoofdpatroon kleiner zijn dan bij de oostelijke alternatieven. De verdere 

uitwerking (per deelgebied) wordt in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk gepresenteerd.  

7.2 DEELGEBIED DOETINCHEM/A18 

7.2.1 TEN NOORDEN VAN DE A18 

De onderscheidende en relevante milieuaspecten zijn beschreven in paragraaf 6.2.1  

 

In de afweging in dit deelgebied is het aantal gevoelige bestemmingen van groot belang en gaat het om de 

keuze tussen West 1a en West 2. Hoewel het tracé van alternatief West 2 enkele gevoelige bestemmingen 

meer heeft dan alternatief West 1a (10 om 7) is alternatief West 2 aangemerkt als meest milieuvriendelijk 

voor het gebied ten noorden van de A18. Doorslaggevend is dat dit tracé vanwege de lange rechtstanden 

landschappelijk de voorkeur heeft én dat het tracé aanzienlijk verder van De Huet en Dichteren ligt in 

vergelijking met West 1a.  

7.2.2 TEN ZUIDEN VAN DE A18 

De onderscheidende en relevante milieuaspecten zijn beschreven in paragraaf 6.2.2.  

 

Een strakke bundeling met de snelweg wordt aangemerkt als meest milieuvriendelijk in het gebied ten 

zuiden van de A18. Het tracé houdt hiermee het gebied tussen de A18 en Stroombroek open voor 

landbouw en eventuele recreatieve ontwikkelingen. Daarom is voor het gebied ten zuiden van de A18 het 

tracé van alternatief West 1, aan de oostzijde aangevuld met een kort deel van het tracé van alternatief 

West 3, als het meest milieuvriendelijke tracé te beschouwen. 

Het tracé-gedeelte voor het deelgebied Doetinchem/A18 dat in aanmerking komt voor het MMA is 

weergegeven in Figuur 46. 
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Figuur 46 Meest milieuvriendelijk tracé in deelgebied Doetinchem/A18 

7.3 MIDDENGEBIED 

7.3.1 GEBIED TEN WESTEN VAN GAANDEREN, ETTEN EN TERBORG 

De onderscheidende en relevante milieuaspecten zijn beschreven in paragraaf 6.3.1.  

 

In het gebied ten westen van Gaanderen, Etten en Terborg is het tracé van alternatief West 1 (dat hier 

identiek is aan West 2) het meest milieuvriendelijk. Dit tracé bestaat uit één lange rechtstand vanaf de A18, 

waarmee dit tracé zich vanuit landschappelijk oogpunt duidelijk positief onderscheidt van de andere 

tracés die hier elk meerdere knikken kennen. Daarnaast is de oostelijke ligging van West 1 gunstig in het 

licht van de geringe hoeveelheid draadslachtoffers onder vogels. Een aandachtspunt bij de detaillering van 

dit tracé is wel om te bezien of er mogelijkheden zijn om enkele woningen/erven binnen de 

magneetveldzone buiten deze zone te brengen.  
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7.3.2 GEBIED TUSSEN ULFT EN SILVOLDE 

De onderscheidende en relevante milieuaspecten zijn beschreven in paragraaf 6.3.2.  

 

Voor het gebied tussen Ulft en Silvolde scoort een geoptimaliseerde versie van alternatief West 1 het beste. 

West 2 en West 3 gaan door het landgoed Wisch en de hierbinnen behorende EHS. De rechtstand onder 

Etten wordt overgenomen tot aan de knik vlak voor de Oude IJssel. Vervolgens loopt het tracé strak ten 

noorden van de Slingerparallel, tot aan het DRU-terrein. Dit is een optimalisatie ten opzichte van West 1, 

welke ten zuiden van de Slingerparallel geprojecteerd is. Hierdoor komen er geen mastvoeten in de Oude 

IJssel. Verder wordt het landgoed Wisch ontzien. Wel is er een extra gevoelige bestemming ten opzichte 

van West 3.Vanaf het DRU-terrein wordt alternatief West 2 gevolgd. Het tracé in dit gebied dat het meest 

milieuvriendelijk is, is weergegeven in Figuur 47. 

 
 

 

Figuur 47 Meest milieuvriendelijk tracé in het middengebied 
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7.4 GRENSGEBIED 

De onderscheidende en relevante milieuaspecten zijn beschreven in paragraaf 6.4.  

 

Tussen de alternatieven zijn de gevoelige bestemmingen nauwelijks onderscheidend. Op basis van de 

lange rechtstand en de afstand ten opzichte van Voorst en recreatiegebied Engbergen zijn de alternatieven 

West 1 en 3, welke nagenoeg hetzelfde tracéverloop kennen, als meest milieuvriendelijk aangemerkt (zie 

Figuur 48). 

 

 

Figuur 48 Meest milieuvriendelijk tracé voor DW380 in het grensgebied 

7.5 HET INTEGRALE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF VOOR DW380 

Als de tracés die per deelgebied zijn aangemerkt als meest milieuvriendelijk worden gecombineerd, dan 

leidt dit tot een integraal MMA voor DW380 zoals is weergegeven in Figuur 49. Hierbij zijn enkele 

optimalisaties toegepast ten opzichte van de gebruikte alternatieven (zie Tabel 20). Dit betreft met name 

een optimalisatie van West 1 in het gebied tussen Ulft en Silvolde waar de verbinding ten noorden van de 

Slingerparallel komt in plaats van ten zuiden van deze weg. Zo wordt voorkomen dat er mastvoeten in de 
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Oude IJssel worden geplaatst. Daarnaast zijn er over het gehele tracé optimalisaties geweest om gevoelige 

bestemmingen te vermijden. De verschillen met West 1 en West 2 zijn weergegeven in Figuur 50. 

 

 

 

Figuur 49 Overzichtskaart meest milieuvriendelijk tracé 380kV-verbinding Doetinchem – Duitse grens 

 

Tabel 20 Samenstelling van het MMA 

Deelgebied Tracéalternatief 

Doetinchem/A18: Ten noorden van A18 West 2 

Doetinchem/A18: Ten zuiden van A18 West 2, dan West 3 

Middengebied: Ten westen van Gaanderen, Etten en Terborg West 1 

Middengebied: Tussen Ulft en Silvolde Geoptimaliseerde West 1, dan West 2 

Grensgebied West 1 (en 3, zijn nagenoeg hetzelfde) 

 

Landschappelijk gezien kenmerkt het integrale MMA zich door een aaneenschakeling van relatief lange 

rechtstanden, hetgeen een zo rustig mogelijk beeld oplevert. Voor leefomgevingskwaliteit is onder meer 
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van belang dat dit tracé in totaal 23 nieuwe woningen met bijbehorende erf binnen de magneetveldzone 

brengt; minder dan in alle onderzochte afzonderlijke alternatieven en varianten. Ook vanuit ecologisch 

oogpunt kan gesproken worden van een optimaal resultaat; aantasting van de ecologische hoofdstructuur 

wordt voorkomen. 

 

 

Figuur 50 Vergelijking integrale MMA met West 1 en West 2 (indien West 1 en/of West 2 niet zichtbaar zijn, loop deze 

identiek aan het MMA) 

7.6 EFFECTEN VAN HET INTEGRALE MMA 

In Tabel 21 zijn alle effecten in beeld gebracht voor het MMA ten opzichte van de referentiesituatie en de 

alternatieven. Na de tabel worden de effecten toegelicht.  
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Tabel 21 Effecten van het integrale MMA. 

   Alternatieven west Alternatieven oost 

Beoordelingscriterium Ref MMA 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Leefomgevingskwaliteit             

Wonen 

en 

gezond

heid 

Gevoelige 

bestemmingen binnen de 

indicatieve 

magneetveldzone 

0 
23 

- - 

38 

- - - 

31 

- - - 

26 

- - 

36 

- - - 

46 

- - - 

35 

- - - 

48 

- - - 

41 

- - - 

28 

- - 

29 

- - 

Geluid Geluidshinder tijdens 

gebruiksfase 
0 0 - - 0 - - - - - 0 0 

Geluidshinder tijdens 

aanlegfase 
0 0 - - 0 - - - - - 0 0 

Landschap en cultuurhistorie             

Beïnvloeding landschappelijk 

hoofdpatroon  
0 0 0 - 0 - - - - - - - 

Kwaliteit tracé n.v.t. 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding gebiedskarakteristiek  0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding van samenhang 

specifieke elementen (lijnniveau) 
0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 

Beïnvloeding samenhang specifieke 

elementen (mastniveau)  
0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fysieke aantasting van specifieke 

elementen  
0 - - - - - - - - - - - 0 - - - 

Natuur             

Sterfte vogels Natura 2000-gebieden 0 - - - - - - - - - - - 

Aantasting EHS 0 0/- 0/- 0/- - - - - - - - - - - - - 

Aantasting leefgebied beschermde 

soorten 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aantasting leefgebied bedreigde 

soorten 
0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

Bodem en water             

Grondwaterstand 0 - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* 

Grondwaterbeschermingsgebied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grondwaterstroming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afsluitende bodemlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beïnvloeding oppervlaktewater met 

natuurstatus of gebruiksfunctie 
0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodemverontreiniging 0 + + + + + + + + + + + 

Bodemsamenstelling 0 - - - - - - - - - - - 

Archeologie             

Bekende archeologische waarden 0 - - - - - - - - - - - 

Verwachte archeologische waarden 0 - - - - - - - - - - - 

* Effecten zijn voornamelijk tijdelijk als gevolg van bemaling in de bouwfase.  

 

Leefomgevingskwaliteit 

Uit Tabel 21 blijkt dat er geen kwalitatief verschil is tussen het MMA en de (meeste) westelijke 

alternatieven als het gaat om de effecten op leefomgevingskwaliteit. Het grootste (kwantitatieve) 
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onderscheid zit bij het criterium de gevoelige bestemmingen binnen de indicatieve magneetveldzone. 

Door combinaties van westelijke alternatieven te maken en op details de tracering aan te passen kent het 

MMA in totaal 23 nieuwe gevoelige bestemmingen in de indicatieve magneetveldzone.  

 

Landschap en cultuurhistorie 

Omdat er in het MMA sprake zal zijn van een tracé met relatief veel rechtstanden komt de score het meest 

overeen met West 1 en West 2. Uit Tabel 21 blijkt dat het MMA altijd de score gelijk met het beste 

alternatief heeft voor de aspecten binnen landschap en cultuurhistorie. Dit geldt alleen niet voor de 

beïnvloeding van de samenhang van specifieke elementen. Bij de keuze voor het MMA hebben in de 

afweging andere milieuargumenten de doorslag gegeven.  

 

Natuur 

Uit Tabel 21 blijkt dat er geen verschil is tussen het MMA en alternatief West 1(a) als het gaat om de 

effecten op natuur. In vergelijking met alle overige alternatieven scoort het MMA beter op het gebied van 

natuur.  

 

Bodem en Water 

Uit Tabel 21 blijkt dat er geen verschil is tussen het MMA en de andere alternatieven als het gaat om de 

effecten op bodem en water. Omdat het MMA in het gebied tussen Ulft en Silvolde ten noorden loopt van 

de Slingerparallel en niet ten zuiden zoals West 1 is het negatieve effect voor het aspect ‘Beïnvloeding 

oppervlaktewater met natuurstatus’ verdwenen. 

 

Archeologie 

Uit Tabel 21 blijkt dat er geen verschil is tussen het MMA en de andere alternatieven als het gaat om de 

effecten op archeologie. Het MMA passeert archeologisch monument Barlham op ruimere afstand dan 

West 2 (circa 400 meter afstand). Dit is positief ten opzichte van West 2, maar ook voor West 2 waren 

vanwege de afstand al geen effecten geconstateerd. Verder is een aandachtspunt voor het MMA dezelfde 

als voor de westelijke alternatieven, namelijk de zone tussen Ulft en Silvolde, waar een cluster van 

vindplaatsen voor komt. De score van het MMA ten opzichte van de alternatieven verandert hierdoor niet.  

 

Vervolgstap 

Het bepalen van het integrale MMA is een belangrijke stap in het ontwerpproces, maar nog geen 

eindresultaat van de traceringsopgave. De volgende stap – uitgewerkt in hoofdstuk 8 – is om het integrale 

MMA als vertrekpunt te hanteren voor het ontwerpen en selecteren van uitvoeringsvarianten voor het 

combineren van de nieuwe 380kV-verbinding met de bestaande 150kV-verbindingen in het gebied. 
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8 Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

inclusief uitvoeringsvariant 

Het meest milieuvriendelijke alternatief voor DW380 is beschreven in hoofdstuk 7. Conform het 

combinatieprincipe uit het SEV III moet de nieuwe verbinding waar dit mogelijk en zinvol is 

gecombineerd worden met reeds bestaande hoogspanningsverbindingen. Deze eis is nog niet verwerkt in 

de tracéalternatieven zoals die zijn gepresenteerd in hoofdstuk 5 en is dus nog geen onderdeel van het 

MMA. De eis is in dit project alleen relevant voor het deelgebied Doetinchem/A18. Want voor het 

middengebied wordt altijd uitgegaan van combineren met de 150kV-verbinding naar Winterswijk en in 

het grensgebied is geen combinatiemogelijkheid. 

 

In paragraaf 8.1 komt het deelgebied Doetinchem/A18 aan de orde. Beschreven is welke verschillende 

uitvoeringsvarianten in dit deelgebied mogelijk zijn. Welke uitvoeringsvarianten als meest 

milieuvriendelijk is aan te merken, wordt uiteengezet in paragraaf 8.2.In het middengebied wordt de 

nieuwe verbinding eveneens gecombineerd met de 150kV-Winterswijk. Dit staat beschreven in paragraaf 

8.3. 

8.1 UITVOERINGSVARIANTEN DEELGEBIED DOETINCHEM/A18 

Voor de keuze uit één van de combinatiealternatieven is vooral deelgebied Doetinchem/A18 een 

aandachtspunt. De richtlijnen voor dit MER droegen op deze variant goed te onderzoeken. In het 

deelgebied rond Doetinchem is het zowel mogelijk te combineren met de 150 kV verbinding naar 

Zevenaar als met de 150 kV verbinding naar Winterswijk.  

Vier mogelijke uitvoeringsvarianten zijn onderzocht en onderling vergeleken op het gebied van 

nettechniek, effecten op leefomgeving, landschap en overig bodemgebruik en een kostenvergelijking. Voor 

het aspect natuur zijn de effecten in dit deelgebied zeer gering en niet onderscheidend en dit aspect is 

daarom niet verder meegenomen. Alle vier de uitvoeringsvarianten zorgen er voor dat 150kV-station 

Doetinchem met twee circuits aangesloten blijft25. 

 

Variant 1 

Variant 1 combineert de nieuwe 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel met de bestaande 150 kV-

verbinding naar Winterswijk (zie Figuur 51). Deze laatste verbinding wordt, ten zuiden van het 

hoogspanningsstation aan de Keppelseweg, uit Doetinchem weggehaald. Tussen hoogspanningsstation 

Doetinchem 380 kV en hoogspanningsstation Langerak 150 kV wordt naast de bestaande bovengrondse 

150 kV-verbinding een (extra) ondergrondse 150 kV kabelverbinding aangelegd. De bovengrondse 150 kV-

                                                                 

25 Voorkomen moet worden dat 150kV-station Doetinchem slechts met één circuit is aangesloten; dit wordt ook wel een 

uitloper genoemd. Er moet voor gezorgd worden dat 150kV-station Doetinchem te allen tijde met twee circuits 

aangesloten is op het hoogspanningsnet. 
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verbinding naar Zevenaar blijft gehandhaafd en kruist de nieuwe 150 / 380 kV-verbinding naar 

Wesel/Winterswijk bovengronds ten westen van Doetinchem. 

 

 

Figuur 51 Uitvoeringsvariant 1. 

Variant 2 

Variant 2 combineert de nieuwe 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel met de bestaande 150 kV-

verbinding naar Winterswijk (zie Figuur 52). Deze laatste verbinding wordt – evenals bij variant 1 - uit 

Doetinchem weggehaald; tussen hoogspanningsstation Doetinchem 150 kV en kort vóór het 

hoogspanningsstation Langerak 150 kV wordt naast de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding een 

(extra) ondergrondse 150 kV kabelverbinding aangelegd. Deze 150 kV-verbinding wordt vanaf dat punt 

gecombineerd met de nieuwe 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel. De 150 kV-verbinding naar Zevenaar 

wordt vanaf station Langerak voor ongeveer 3 kilometer verkabeld en kruist de nieuwe 380/150 kV-

verbinding naar Wesel/Winterswijk ondergronds ten westen van Doetinchem. Hiermee wordt voorkómen 

dat zich een technisch ongewenste situatie van een bovengrondse kruising van twee 

hoogspanningsverbindingen op een hoog spanningsniveau voordoet.  
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Figuur 52 Uitvoeringsvariant 2. 

Variant 3  

Variant 3 kent als basis een combinatie van de nieuwe 380 kV verbinding met de bestaande 150 kV 

verbinding naar Zevenaar. Deze laatste verbinding wordt geamoveerd in de Wehlse Broeklanden (zie 

Figuur 53). De bestaande 150 kV verbinding tussen Doetinchem en Winterswijk blijft in Doetinchem staan 

en wordt ten zuiden van Doetinchem en de A18, waar de bestaande lijn de toekomstige lijn kruist, verder 

zuidoostwaarts gecombineerd met de nieuwe 380 kV verbinding. 
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Figuur 53 Uitvoeringsvariant 3. 

Variant 4 

Variant 4 is gebaseerd op maximaal combineren; zowel met de bestaande 150 kV verbinding van 

Doetinchem naar Winterswijk, als met de bestaande 150 kV verbinding van Doetinchem naar Zevenaar 

(zie Figuur 54). Vanaf het station Langerak wordt de nieuwe 380 kV verbinding eerst over een afstand van 

3 kilometer gecombineerd met de 150 kV verbinding van Doetinchem naar Zevenaar. Vanaf het aftakpunt 

van de 150 kV verbinding naar Zevenaar wordt de nieuwe 380 kV verbinding verder gecombineerd met 

de 150 kV verbinding van Doetinchem naar Winterswijk. Tussen 150kV-station Doetinchem en het 

aftakpunt in de Wehlse Broeklanden wordt een ondergronds 150kV kabeltracé voorzien. 

 

Voor variant 4 zijn twee mogelijkheden bekeken; één waarbij de ondergrondse kabel buiten om de stad 

heen loopt (4a) en één waarbij een ondergrondse kabel door de stad loopt (4b). Ondergrondse aanleg van 

deze delen 150 kV verbinding is voor TenneT in lijn met de gangbare praktijk bij de aanleg van nieuwe 150 

kV verbindingen. Beide ondergrondse kabeltracés zijn nagenoeg even lang. Nader onderzoek wijst uit dat 

de ondergrondse 150 kV verbindingen buitenom te verkiezen is boven een kabelverbinding in de stad. Dit 

in verband met de complexiteit die er is om een 150kV-kabel in de stad in te passen en aan te leggen. De 

bestaande bovengrondse 150 kV verbinding naar Winterswijk wordt in Doetinchem geamoveerd. 
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Figuur 54 Uitvoeringsvariant 4. 

8.2 BEOORDELING EN SELECTIE MMA INCLUSIEF UITVOERINGSVARIANT 

In Tabel 22 wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende technische karakteristieken van de 

beschouwde uitvoeringsvarianten in deelgebied Doetinchem/A18 zoals beschreven in 8.1. 
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Tabel 22 Overzicht onderscheidende kenmerken uitvoeringsvarianten. 

 Combineren 150 

kV Zevenaar 

Combineren 150 

kV Winterswijk 

Kruising 

bovengronds 

Kruising 

ondergronds 

Kabel tussen 

150 kV stations 

Variant 1  X X  X 

Variant 2  X   X X 

Variant 3 X     

Variant 4 X  X     

 

8.2.1 AFWEGING MEEST MILIEUVRIENDELIJKE UITVOERINGSVARIANT 

Behalve de nettechniek, die voor alle varianten uitvoerbaar is, is met name gekeken naar de 

milieuaspecten voor het bepalen van een voorkeur voor een van de uitvoeringsvarianten. Tabel 23 toont 

hiervan het overzicht.  

 

Voor het aspect natuur zijn de effecten zeer gering en niet onderscheidend en staan daarom niet in deze 

tabel. Wat betreft bodemgebruik scoren varianten 1 en 3 beter dan de varianten 2 en 4 vanwege het feit dat 

er in de varianten 1 en 3 minder verkabeld wordt. Maar voor variant 1 heeft dit een negatieve weerslag op 

het aspect landschap en in mindere mate op leefomgevingskwaliteit. In de Wehlse Broeklanden komen 

twee hoogspanningsverbindingen te staan. Variant 3 zorgt er niet voor dat de bestaande verbinding in de 

stad geamoveerd wordt en scoort hierdoor slechter op leefomgevingskwaliteit.  

 

Uit de vergelijking van de milieueffecten blijkt dat variant 2 het beste scoort en daarmee de meest 

milieuvriendelijke uitvoeringsvariant is. Deze variant leidt er namelijk toe dat de 150 kV-verbindingen in 

Doetinchem en in de Wehlse Broeklanden worden verwijderd. De nieuwe 380 kV-verbinding komt in de 

Wehlse Broeklanden te liggen, maar op grotere afstand van de Doetinchemse wijken De Huet en Dichteren 

dan de bestaande 150 kV-verbinding. Zowel varianten 2 als 4 zijn positief op het aspect landschap, maar 

variant 2 is positiever (++) omdat er minder opstijgpunten zijn in de Wehlse Broeklanden.  

Tabel 23 Vergelijking onderscheidende milieueffecten uitvoeringsvarianten. 

 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Bodemgebruik 0 - 0 - 

Landschap - ++ - + 

Leefomgevings-

kwaliteit 

++ ++ - ++ 

 

8.2.2 UITVOERINGSVARIANT MMA 

Om voor het complete MMA een voorkeur te bepalen voor een uitvoeringsvariant is behalve naar de 

nettechniek, die voor alle varianten uitvoerbaar is, met name gekeken naar milieuaspecten bodemgebruik, 

landschap en leefomgeving. Uit de vergelijking, paragraaf 8.2.1, is gebleken dat variant 2 het beste scoort 

en daar mee de meest milieuvriendelijke uitvoeringsvariant is. 

 

In Tabel 24 is het verschil voor de meest relevante criteria aangegeven tussen het MMA en het complete 

MMA inclusief uitvoeringsvariant 2.  
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Tabel 24 Verschil tussen MMA-tracé en MMA incl. uitvoeringsvariant 2 in deelgebied Doetinchem/A18. 

Beoordelingscriterium MMA  MMA incl. 

uitvoeringsvariant 2  

Leefomgevingskwaliteit: 

Wonen en gezondheid 

Gevoelige bestemmingen 

binnen de indicatieve 

magneetveldzone 

23 woningen binnen de 

magneetveldzone (- -) 

23 woningen binnen de 

magneetveldzone (- -) 

Landschap en 

cultuurhistorie 

Beïnvloeding landschap  0 ++ 

Natuur Geen verschillen Geen verschillen 

Bodem en Water Bodemsamenstelling Geen verkabeling in gebied 

met aardkundige waarden, 

enkele mastvoeten (0) 

Verkabeling in gebied 

met aardkundige 

waarden, enkele 

mastvoeten (-) 

Archeologie Aantasting van verwachte 

archeologische waarden  

(Doorsnijding IKAW (middel) 

hoge verwachtingswaarden + 

toets op gemeentelijke 

verwachtingskaarten) 

Masten komen ook in 

gebieden met (middel)hoge 

verwachting (-) 

Meer verkabeling in 

gebieden met 

(middel)hoge 

verwachting (-/- -) 

 

Leefomgevingskwaliteit 

In Tabel 24 is te zien dat er voor wonen en gezondheid geen verschil is tussen het MMA en het MMA met 

uitvoeringsvariant 2 op het gebied van de gevoelige bestemmingen in de indicatieve magneetveldzone. De 

23 gevoelige bestemmingen zijn allemaal woningen met bijbehorende erf. Echter, vanwege het weghalen 

van de bestaande 150kV-verbinding in de stad Doetinchem worden in uitvoeringsvariant 2 83 woningen 

uit de bestaande magneetveldzone gehaald (zie voor de berekeningen van deze magneetveldzone bijlage 

6). Maar ook op het tracé naar Zevenaar en vanaf Ulft tot aan de Lichtenberg bij Silvolde komen in de 

uitvoeringsvariant woningen buiten de magneetveldzone te liggen vanwege het amoveren van bestaande 

verbindingen. In totaal worden 106 woningen vrijgespeeld, terwijl dit zonder het combineren rondom 

Doetinchem 18 woningen in totaal betreft (vanaf de A18 tot en met de Lichtenberg nabij Silvolde). 

 

Landschap en cultuurhistorie 

Voor landschap en cultuurhistorie heeft het weghalen van de bestaande 150 kV-verbinding uit de stad 

Doetinchem een positief effect. Tevens wordt de bestaande 150kV-verbinding in de Wehlse Broeklanden 

verkabeld. Uitvoeringsvariant 2 is positief voor het aspect landschap ten opzichte van het MMA.  

 

Natuur 

Voor natuur geldt dat het MMA en het MMA met uitvoeringsvariant 2 niet verschillen van elkaar voor 

wat betreft effecten door extra aanvaringsslachtoffers op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-

gebieden Gelderse Poort en Unterer Niederrhein. De voor aanvaringsslachtoffers relevante tracédelen 

verschillen niet tussen beiden. Er zijn ook geen verschillen wat betreft effecten op beschermde en 

bedreigde soorten. Effecten op Ecologische Hoofdstructuur zijn niet aan de orde in dit deel van het 

plangebied. 

 

Bodem en water 

Slechts één aspect is verschillend tussen het MMA en het MMA met de uitvoeringsvariant 2. Dit betreft de 

doorsnijding van gebieden met aardkundige waarden. Zowel de verkabeling tussen 150kV-station 

Langerak en 150kV-station Doetinchem als de verkabeling van 150kV-station Langerak tot voorbij de 
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kruising met het 380kV-tracé in de Wehlse Broeklanden in het MMA zijn gelegen in een gebied met 

aardkundige waarden. Dit is daarmee licht negatief beoordeeld (-). 

 

Archeologie 

Voor de aantasting van verwachte archeologische waarden scoort het MMA met uitvoeringsvariant wat 

negatiever omdat er meer verkabeld zal worden en de kans op verstoring van archeologische waarden 

hierdoor groter is. Voor de aantasting van bekende archeologische waarden is er geen verschil, omdat 

zowel het MMA als het MMA met uitvoeringsvariant 2 niet nabij bekende archeologische waarden komen 

in de Wehlse Broeklanden.  

8.3 UITVOERINGSVARIANT MIDDENGEBIED 

In het middengebied is één bestaande 150kV- hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar 

Winterswijk aanwezig en zijn er derhalve geen combinatiealternatieven. Op grond van SEV III wordt 

logischerwijs gecombineerd met deze verbinding. Door te combineren kan de bestaande 150 kV 

verbinding naar Winterswijk worden afgebroken. Hierdoor worden bijvoorbeeld woningen bij Warm ten 

westen van Etten en aan de Lichtenberg te Silvolde vrijgespeeld. Er zal gecombineerd worden tot aan het 

punt waar de 380kV-verbinding met een knik naar het zuiden gaat en waar de 150kV-verbinding 

oostwaarts verder gaat. Met een ondergrondse 150kV kabel zal het bestaande bovengrondse 150kV-tracé 

worden opgezocht. De bestaande 150kV-verbinding naar Winterswijk wordt geamoveerd tot de hoekmast 

tussen de Kroezendijk en de Kasteelweg te Sinderen. 

 

Om station Ulft aan te blijven sluiten zal een korte 150kV kabel tussen de mast nabij het station en het 

station worden aangelegd. 
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9 Voorkeursalternatief (VKA) voor 

het inpassingsplan 

Voor het bepalen van het voorkeursalternatief (VKA) is niet alleen gekeken naar het complete MMA en de 

milieuaspecten uit deel B van dit MER, maar ook naar netstrategie (zowel vanuit de invalshoek van 

exploitatie als realisatie) en kosten.  

 

In paragraaf 9.1 staan de kenmerken op grond waarvan het voorliggende tracé wordt voorgesteld als 

VKA. Paragraaf 9.2 beschrijft vervolgens, per deelgebied, het VKA. Vervolgens is in paragraaf 9.3 gekeken 

naar het verschil in effecten tussen het VKA met uitvoeringsvariant en het MMA met uitvoeringsvariant. 

 

Omdat het VKA een gedetailleerdere uitwerking kent dan bijvoorbeeld de tracéalternatieven, is het ook 

mogelijk wat dieper op de aard van sommige milieueffecten in te gaan. Bijvoorbeeld omdat de technische 

uitgangspunten nauwkeuriger zijn gespecifieerd dan bij de effectbeoordeling van de tracéalternatieven. 

Paragraaf 9.4 beschrijft deze als overige effecten van het VKA.  

9.1 KENMERKEN VAN HET VKA 

Voor het VKA is het complete MMA als vertrekpunt genomen en heeft er een optimalisatie op mastniveau 

plaatsgevonden. Daarbij is gezocht naar een technisch, planologisch en economisch optimum. De 

woningen met bijbehorende erf die nu nog in de magneetveldzone komen te liggen zijn niet te ontwijken 

zonder andere of meer woningen met bijbehorende erf te raken, of substantieel meer knikken te maken. 

Voorliggend tracé wordt voorgesteld als VKA omdat:  

 Dit van alle onderzochte tracés, op het complete MMA na, de minste nieuwe woningen raakt. 

 Door te combineren met bestaande 150kV verbindingen worden er circa 111 gevoelige bestemmingen 

vrijgespeeld: 84 woningen in Doetinchem en 27 elders in het plangebied. 

 Ook wat betreft de meeste overige milieuaspecten dit tracé in de onderlinge vergelijking met de andere 

tracés het beste scoort. 

 Het DRU Park zo veel mogelijk wordt vrijgehouden. 

 Het tracé relatief kort is en goede rechtstanden heeft en een beperkt aantal hoekmasten.  

 Het vanuit netstrategie/netontwikkeling en beheer en onderhoud door TenneT positief is beoordeeld. 

 Er geen technische aandachtspunten zijn die om risicovolle oplossingen vragen tijdens de 

bouwperiode. 

 Het voorgestelde VKA zit in het midden van de bandbreedte van de kosten van de meest 

waarschijnlijke alternatieven (west 1, west 2 en het MMA).  
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9.2 TRACÉ VKA 

Het VKA wijkt op slechts een enkele plaats af van het complete MMA. Dit is te zien in Figuur 55 en deze 

verschillen worden toegelicht in de volgende paragrafen, waarin het VKA per deelgebied is beschreven. 

 

Figuur 55 Tracé VKA en verschil met MMA. 

9.2.1 TRACÉ DEELGEBIED DOETINCHEM/A18 

Het VKA tracé is in dit deelgebied identiek aan het integrale MMA tracé (zie Figuur 56 voor VKA). De 

afweging en kenmerken van dit tracé zijn gegeven in paragraaf 7.2. 
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Figuur 56 Tracé VKA deelgebied Doetinchem/A18. 

9.2.2 TRACÉ DEELGEBIED MIDDENGEBIED 

Het middengebied is op te splitsen in een gebied ten westen van Gaanderen, Etten en Terborg, en een 

gebied tussen Ulft en Silvolde, zie Figuur 57.  

 

Gaanderen, Etten en Terborg 

In het gebied ten westen van Gaanderen, Etten en Terborg is het VKA tracé gelijk aan het integrale MMA 

(zie Figuur 57). Dit tracédeel is beschreven in paragraaf 7.3.1. 

 

Voorbij Etten 

Voorbij Etten maakt het VKA tracé een knik en gaat verder in oostelijke richting. Daarbij volgt het tracé 

allereerst het integrale MMA (zie Figuur 57). Bij het DRU Park wijkt het VKA af van het integrale MMA. 

De redenen en gevolgen hiervan zijn hierna toegelicht (zie kop DRU gebied). Met het VKA (evenals het 

integrale MMA) wordt het landgoed Wisch ontzien: de bestaande 150kV-verbinding wordt door te 

combineren uit het landgoed en uit de EHS weggehaald. Na het DRU-terrein maakt het VKA tracé een 
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knik, waarna het, zonder nog een gevoelige bestemming te raken, in één rechtstand naar de Kroezenhoek 

gaat. In dit deel worden in totaal acht nieuwe gevoelige bestemmingen geraakt, één meer dan het MMA. 

 

 

Figuur 57 Tracé VKA middengebied. 

DRU gebied 

Op 17 maart 2011 heeft de gemeenteraad de nieuwe gebiedsvisie voor het DRU Industriepark vastgesteld. Deze visie 

geeft de ontwikkelingsrichting aan voor het gebied dat loopt van de randen van Terborg en Silvolde tot over de Oude 

IJssel naar het voormalige DRU-terrein. In deze visie zijn vier gebieden geformuleerd (zie Figuur 58):  

1. de DRU-fabriek (Cité Industrielle). 

2. het DRU Park. 

3. Over de IJssel.  

4. De Paasberg. 

 

Elk van deze gebieden heeft een eigen karakteristiek en een eigen ontwikkeling. Inmiddels is door de gemeente voor 

gebied 2 -het DRU Park - in samenhang met deelgebied 1 -de DRU-fabriek-, een uitwerking van de Gebiedsvisie 

opgesteld in de vorm van een kaderstellende inrichtingsschets.  
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Deze inrichtingsschets geeft, op basis van functionele, landschappelijke en cultuurhistorische argumenten, het 

ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van het DRU Park aan. Kernkwaliteit van het plan is een multifunctionele open 

ruimte, opgespannen tussen de entree van het park aan de rotonde in de Slingerparallel en drie markante gebouwen: 

het Entreegebouw, de DRU-fabriek en de bestaande historische boerderij. Deze multifunctionele open ruimte zal het 

centrum -de huiskamer- van het DRU Park worden. De cultuurhistorische, landschappelijke en functionele elementen 

zullen het decor vormen voor allerlei culturele activiteiten. Een belangrijke jaarlijks terugkerende cultuurmanifestatie, is 

het tweedaagse Huntenpop festival met circa 20.000 bezoekers.  

 

 

Figuur 58 Gebiedsvisie DRU. 

 

Het integrale MMA is in dit gebied een lange rechtstand omdat dit de beste landschappelijke inpassing 

geeft en er geen gevoelige bestemmingen worden geraakt. In Figuur 59 is te zien dat het integrale MMA 

(linker plaatje met de blauwe lijn) het DRU Park doorsnijdt. Dit betekent dat het integrale MMA afbreuk 

doet aan de functionaliteit van het DRU Park. Bovendien heeft TenneT aangegeven bezwaren te zien bij 

een hoogspanningsverbinding die over een festivalterrein loopt waar zich vele duizenden mensen 

ophouden. Het uitschakelen van deze hoogspanningsverbinding ten tijde van een evenement is voor 

TenneT geen optie. 

 

Op basis van de Gebiedsvisie en het inrichtingsplan heeft de gemeente Oude IJsselstreek het verzoek 

gedaan een tracé te ontwikkelen dat rekening houdt met deze autonome ontwikkeling. De ontwikkeling 

van het DRU Park en de veiligheid op het festivalterrein hebben geleid tot een afwijking van het integrale 

MMA, resulterend in een tracé dat is gebundeld ten zuiden van de Slingerparallel, waarbij het DRU Park 

en het hierbij behorende festivalterrein zoveel als mogelijk wordt vrijgespeeld zoals in Figuur 59 is 

weergegeven in het rechterplaatje (de rode lijn). Een tracering aan de noordkant van de Slingerparallel zou 

betekenen dat er meerdere gevoelige bestemmingen geraakt worden aan de oostkant van de Ulftseweg. 

Het tracé langs de Slingerparallel raakt een nieuwe gevoelige bestemming. Dit acht het bevoegd gezag 

aanvaardbaard met het oog op de bovenstaande belangen. 
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Figuur 59 DRU Park met MMA (blauwe lijn links) en met VKA (rode lijn rechts). 

Met het tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt het landgoed Wisch ontzien en ligt 

op relatief grote afstand tot de woonbebouwing in Silvolde; de bestaande 150 kV-verbinding wordt door 

te combineren uit het landgoed en uit de EHS weggehaald. Na het DRU-terrein maakt het tracé van de 

nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding een knik, waarna het, zonder nog een gevoelige bestemming te 

raken, in één rechtstand naar de Kroezenhoek gaat.  

9.2.3 TRACÉ DEELGEBIED GRENSGEBIED 

In het grensgebied is het VKA tracé gelijk aan het integrale MMA (zie Figuur 60). Dit tracédeel is 

beschreven in paragraaf 7.4. 
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Figuur 60 Tracé VKA grensgebied. 

9.2.4 VKA COMBINEREN 

Voor het vaststellen van het VKA hebben de Ministeries van EZ en I&M naast de milieueffecten zoals 

genoemd hoofdstuk 7 en 8 ook het uitgangspunt uit SEVIII van maximaal combineren van de 380kV en 

150kV verbindingen en de effecten van het weghalen van bestaande hoogspanningsverbindingen in 

overweging genomen.  

De onderlinge vergelijking van de uitvoeringsvarianten, resulteert per saldo in een voorkeur voor variant 

226, zie paragraaf 8.2 voor de milieueffecten. De voor het als VKA gekozen uitvoeringsvariant is dus gelijk 

aan het complete MMA. Dit levert een tracé op zoals dat is afgebeeld in Figuur 61, inclusief indicatieve 

150kV-kabeltracés en de te amoveren masten. Met deze variant wordt maximaal gecombineerd met de 

150kV verbinding naar Winterswijk. Daarnaast wordt de 150kV verbinding naar Zevenaar verkabeld tot 

na de kruising met de nieuwe verbinding in de Wehlse Broeklanden. De 150kV-kabel komt gebundeld te 

liggen met de nieuwe 380 kV verbinding, zodat er ook maar één strook in gebruik is voor 

                                                                 

26 In de nadere detaillering is de 150kV-kabel tussen 150kV-station Doetinchem en mast 1 nog geoptimaliseerd ten 

opzichte van paragraaf 8.2. 
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hoogspanningsverbindingen. Door de 150 kV verbinding uit de stad en de Wehlse Broeklanden te 

verwijderen, zullen er respectievelijk 84 en 6 gevoelige bestemmingen niet langer nabij een 

hoogspanningsverbinding liggen. Dit betekent een zeer positief effect wat betreft de gevoelige 

bestemmingen. 

 

In het middengebied wordt gecombineerd met de bestaande 150kV-verbinding naar Winterswijk. 

Hierdoor worden 13 gevoelige bestemmingen vrijgespeeld tussen de A18 en station Ulft. Door te 

combineren wordt de 150kV lijn weggehaald uit het landgoed Wisch en de daar aanwezige EHS. Vanaf de 

oostzijde van Ulft splitst de gecombineerde verbinding zich in een 380 kV verbinding naar Duitsland en de 

150 kV verbinding naar Winterswijk. De 150kV-verbinding bestaat vanaf het afstappunt eerst uit een 

(ondergrondse) kabelverbinding totdat het bestaande bovengrondse tracé opgepakt kan worden. Ten 

oosten van station Ulft worden 8 gevoelige bestemmingen vrijgespeeld. 

 

In het grensgebied zijn geen bestaande verbindingen aanwezig en is combineren niet aan de orde. 
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Figuur 61 VKA inclusief kabeltracés en te amoveren masten. 

9.3 CONCLUSIE MMA EN VKA 

De verschillen tussen het MMA en het VKA zijn gering. In alle deelgebieden is er dezelfde 

uitvoeringsvariant. Het enige verschil is de afwijking ten opzichte van het integrale MMA bij het DRU 

Park zoals beschreven in paragraaf 9.2.2. Hierdoor is er een extra gevoelige bestemming die binnen de 0,4 

microtesla zone komt te liggen, maar wordt de invulling van het DRU Park en het bijbehorende 

festivalterrein zo veel mogelijk vrijgespeeld. De effectverschillen hierdoor zijn ten opzichte van de effecten 

op het totale tracé dusdanig gering dat dit nagenoeg niet tot uitdrukking komt in andere effectscores (zie 

Tabel 25). Alleen de extra knikken die het VKA ten opzichte van het MMA bij het DRU Park kent is 

negatiever gescoord op het aspect beïnvloeding gebiedskarakteristiek.  
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Tabel 25 Totaalscore MMA en VKA ten opzichte van de referentiesituatie. 

Beoordelingscriterium   Ref MMA incl 

uitvoerings-

variant 2 

VKA 

Leefomgevingskwaliteit Wonen en 

gezondheid 

Gevoelige 

bestemmingen binnen 

de indicatieve 

magneetveldzone 

0 23 woningen 

binnen de 

magneetveldzon

e (- -) 

24 woningen 

binnen de 

magneetveldzone 

(- -) 

Opruimen/amoveren 

van bestaande 150 

kV-verbindingen 

0 In totaal 111 

woningen 

worden 

vrijgespeeld. 

(+++) 

In totaal 111 

woningen worden 

vrijgespeeld (+++) 

Geluid Geluidshinder tijdens 

gebruiksfase 

0 0 0 

Geluidshinder tijdens 

aanlegfase 

0 0 0 

Landschap en 

cultuurhistorie 

Beïnvloeding landschappelijk 

hoofdpatroon 

0 0 0 

Kwaliteit tracé n.v.t. 0 0 

Beïnvloeding gebiedskarakteristiek  0 - - - 

Beïnvloeding van samenhang specifieke 

elementen (lijnniveau) 

0 - - - - 

Beïnvloeding samenhang specifieke 

elementen (mastniveau)  

0 - - 

Fysieke aantasting van specifieke 

elementen  

0 - - 

Natuur Sterfte vogels  

Natura 2000-gebieden 

0 - - 

Aantasting EHS 0 0/- 0/- 

Aantasting leefgebied beschermde 

soorten 

0 - - - - 

Aantasting leefgebied bedreigde soorten 0 0 0 

Bodem en water Grondwaterstand 0 - -* - -* 

Grondwaterbeschermingsgebied 0 0 0 

Grondwaterstroming 0 0 0 

Afsluitende bodemlagen 0 0 0 

Beïnvloeding oppervlaktewater met 

natuurstatus of gebruiksfunctie 

0 0 0 

Bodemverontreiniging 0 + + 

Bodemsamenstelling 0 - - 

Archeologie Bekende archeologische waarden 0 - - 

Verwachte archeologische waarden 0 - - 

* Effecten zijn voornamelijk tijdelijk als gevolg van bemaling in de bouwfase.  
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Algemene effecten voor VKA 

Uit Tabel 25 blijkt dat er nagenoeg geen kwalitatief verschil is tussen het MMA en het VKA. Door de 

aanpassing in het DRU Park kent het VKA een extra gevoelige bestemming in de magneetveldzone ten 

opzichte van het MMA (24 in totaal). Het effect van het VKA op landschap en cultuurhistorie is door de 

extra knik licht negatief tot negatief. Dat is iets slechter dan het MMA maar niet wezenlijk verschillend 

met de andere alternatieven. Ook is te zien dat er geen verschil is tussen het VKA met het MMA op de 

aspecten Natuur, Archeologie en Bodem en Water.  

 

Specifieke magneetveldzone 

Voor het VKA zijn ook specifieke magneetveldzone berekeningen gemaakt op basis van de Handreiking 

3.1 (RIVM, 1 oktober 2013). Uit deze berekeningen (bijlage bij het Inpassingsplan) volgen licht gewijzigde 

magneetveldbreedtes dan gehanteerd is bij de alternatievenvergelijking. Hierdoor wordt het aantal 

nieuwe gevoelige bestemmingen bij het VKA verkleind naar 17. Uit de specifieke berekeningen volgen de 

volgende magneetveldbreedtes: 

Bij combineren: 

 Van steunmast naar steunmast: 2 x 60 meter; 

 Van steunmast naar hoekmast: 2 x 70 meter; 

 Van hoekmast naar hoekmast: 2 x 75 meter. 

Bij solo 380kV: 

 Alle masten: 2 x 50 meter. 

Hoewel de exacte mastposities niet in het MER worden meegenomen is het wel bekend waar de 

hoekmasten zijn (bij de knikken van meer dan 5 graden in het tracé). Daarom kan wel met bovenstaande 

breedtes geteld worden. Omdat de meeste masten steunmasten zijn, en de magneetveldzone van 

steunmast naar steunmast kleiner is dan waarmee in eerste instantie is gerekend, is er een verbetering in 

het aantal gevoelige bestemmingen. 

9.4 OVERIGE EFFECTEN VAN HET VKA 

Behalve de milieueffecten die reeds in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, zijn er op basis van meer 

gespecificeerde technische uitgangspunten nog vier elementen die specifiek voor het VKA gelden en 

mogelijk een milieueffect hebben. Deze zijn bij de detailengineering van het VKA naar voren gekomen. In 

deze paragraaf is beschreven wat de mogelijke milieueffecten van deze vier elementen kunnen zijn.  

De vier technische elementen zijn: 

1. Compensatiedraad. Onder de laagste geleider komt een extra draad te hangen. Deze is qua dikte 

vergelijkbaar met de bliksemdraad. Deze draad is er om de zogenaamde potentiaaltrechter te 

verkleinen (zie voetnoot 10). Qua milieueffect heeft deze met name effect op mogelijke 

vogelslachtoffers vanwege extra aanvaringskans.  

2. Opstijgpunten. Afhankelijk van de uitvoeringsvariant zal op enkele plekken de 150kV op- en/of 

afstijgen. Hiervoor wordt de mast aangepast of komt er tussen twee masten een portaal. Deze keuze is 

nog niet gemaakt.  

3. Tijdelijke lijnen. Voor het bouwen van DW380 kan het zijn dat het bestaande 150kV-tracé verlegd moet 

worden. Hiervoor wordt een tijdelijk tracé gerealiseerd. Dit zou milieueffecten kunnen hebben.  

4. UMTS-antennes. In tegenstelling tot wat in de startnotitie m.e.r. (EZ et al., 2009; p. 28) is opgenomen, 

biedt het VKA wel de mogelijkheid om UMTS-antennes in de Wintrack masten te hangen. Om deze 

reden is in dit MER ook het mogelijke effect van UMTS en hoogspanning in relatie tot 

leefomgevingskwaliteit onderzocht.  
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Ad 1) Compensatiedraad 

Bij toepassing van compensatiedraad bestaat er een risico op extra draadslachtoffers. De draad hangt 

onder de fasedraden en is wat dunner en daardoor slechter zichtbaar. Voor laagvliegende vogels die onder 

de fasedraden doorvliegen kan de compensatiedraad een aanvaringsrisico geven. Dit wordt deels 

gemitigeerd door ook in de compensatiedraad varkenskrullen te plaatsen. In het achtergronddocument 

Natuur is voor het VKA per vogelsoort aangegeven wat de verwachte draadslachtoffers mét en zónder 

compensatiedraad is bij het VKA. Hieruit blijkt dat er voor enkele soorten een lichte toename van het 

aantal slachtoffers is te verwachten, maar dat het aantal slachtoffers ruim onder de toetsingsnorm blijft en 

significant negatieve effecten uit te sluiten zijn. 

 

Ad 2) Opstijgpunten 

De overgang van een bovengrondse 150kV- lijn naar een ondergrondse 150kV-kabel en vice versa gebeurt 

via opstijgpunten. In het opstijgpunt wordt de hoogspanningslijn afgespannen en naar beneden gebracht. 

Een 150 kV opstijgpunt wordt uitgevoerd bij de palen van de 380 kV Wintrackmasten en binnen enkele 

meters van beide palen (zie Figuur 62). De milieueffecten hiervan (o.a. ruimtebeslag, landschap) zijn dan 

ook al globaal meegenomen in de effectbepaling van het tracé inclusief mogelijke mastplaatsen. 

 

 

Figuur 62 Impressie van opstijgpunt 150kV bij een Wintrackmast. 

Op de volgende plaatsen zijn opstijgpunten voorzien: 
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 Een eerste opstijgpunt is voorzien nabij hoogspanningsstation Doetinchem 150 kV in verband met het 

bovengronds brengen van de 150 kV-verbinding naar Winterswijk om deze te combineren met de 

nieuwe 380 kV-verbinding. Het opstijgpunt wordt gesitueerd onder de eerste mast van de nieuwe 380 

kV-verbinding. Door deze bundeling zijn de ruimtelijke effecten beperkt en is er in technisch opzicht 

sprake van een uitvoerbare, veilige situatie; 

 Een volgende opstijgpunt is voorzien op de plek waar de te verkabelen 150 kV-verbinding naar 

Zevenaar de nieuwe 150 / 380 kV-verbinding naar Wesel/Winterswijk ondergronds kruist ten westen 

van Doetinchem in de Wehlse Broeklanden en vervolgens bovengronds aantakt op de bestaande lijn. 

Door pas na de kruising met de nieuwe 150 / 380 kV-verbinding bovengronds aan te takken, wordt een 

bovengrondse kruising voorkomen. Het opstijgpunt is vervolgens gesitueerd onder de eerste mast van 

de bestaande 150 kV-verbinding naar Zevenaar. 

 Ten behoeve van een korte aftakking van de nieuwe 150 kV-verbinding naar Winterswijk op het 

hoogspanningsstation Ulft komt er een opstijgpunt onder de dichtstbijzijnde mast.  

 Voor het ondergronds brengen van de 150 kV-verbinding vanaf de gecombineerde 150 / 380 kV-

verbinding in de Kroezenhoek naar de bestaande 150 kV-verbinding naar Winterswijk is er voorzien in 

een opstijgpunt onder de dichtstbijzijnde (hoek)mast van de nieuwe 380 kV-verbinding.  

 

Ad 3) Tijdelijke (hulp)lijnen & algemene milieueffecten 

In het geval van het tijdelijk verleggen van een tracé, omdat er een nieuwe kruising gerealiseerd moet 

worden of er op het bestaand 150kV-tracé precies het nieuwe gecombineerde 380-150kV-tracé is gepland, 

kan het noodzakelijk zijn om een noodverbindingen middels tijdelijke lijnen te realiseren. De lijnen komen 

in DW380 daar waar de bestaande lijn eerst gesloopt moet worden voordat de nieuwe verbinding 

gebouwd kan worden, maar wél in gebruik moet blijven. Dit is in dit project met name ten zuiden van 

Etten richting Silvolde/Ulft het geval. 

Een tijdelijke lijn kan gemaakt wordt met tuimasten welke afgespannen worden op de grond, hiervoor is 

dus geen fundatie nodig. Ook kan er een kabel op maaiveld worden gelegd, waarbij ieder circuit in een 

mantelbuis wordt geplaatst welke afgedekt worden. Dit bovengrondse kabeltracé wordt afgezet met 

hekken. 

In principe kan een tijdelijke lijn in een paar dagen worden geplaatst afhankelijk van de afstand. Het tracé 

van de tijdelijke lijn is over het algemeen goed in te passen waardoor meer permanente effecten als 

bomenkap zo veel mogelijk voorkomen kan worden, omdat daarnaast de tijdelijke lijn er relatief kort staat 

(< 1 jaar), zijn de effecten over het algemeen beperkt en tijdelijk van aard. Daarmee heeft het over het 

geheel genomen geen effect op de beoordeling van het integrale voorkeurstracé. Hieronder worden de 

mogelijke effecten, of het ontbreken daarvan, nader toegelicht.  

 

Ruimtebeslag 

Het ruimtebeslag van de tijdelijke lijnen is tijdelijk en bedraagt inclusief de tuidraden 20 x 30 meter per 

mast. De lijnen worden weer afgebroken nadat de nieuwe 380 kV verbinding is gerealiseerd. Bovendien 

wordt de duur van het gebruik van noodmasten zo kort mogelijk gehouden. Over het geheel genomen 

heeft de tijdelijke lijn beperkte en tijdelijke effecten op het aspect ruimtegebruik.  

 

Leefomgevingskwaliteit 

Met de ontwerpnorm voor hoogspanningslijnen (NEN-norm 50341) is bepaald dat een tijdelijke lijn tot 1 

jaar mag staan. Vanwege de tijdelijke aard van deze lijn en de ingebruiksperiode die zo kort mogelijk 

wordt gehouden zal de lijn niet onder de handreiking voor magnetische velden en hoogspanningslijnen 

vallen. De effectbeoordeling van het voorkeurstracé verandert niet. 
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Landschap 

Het effect op het landschap kan door zorgvuldige tracering (het voorkomen van bomenkap) en eventuele 

uitvoering van mitigerende maatregelen tot een minimum worden beperkt. De effecten van de tijdelijke 

lijn op landschap leiden niet tot een aanpassing van de effectbeoordeling van het voorkeurstracé.  

 

Natuur 

Het belangrijkste effect kan worden veroorzaakt door bomenkap, dit wordt zo veel mogelijk voorkomen 

door een zorgvuldige tracering. Verder heeft de tijdelijke lijn geen belangrijk effect op natuurwaarden. De 

effecten van de tijdelijke lijn op natuur zijn beperkt en leiden niet tot een aanpassing van de 

effectbeoordeling van het voorkeurstracé. Wel wordt voor de aanlegfase een Flora- en Faunawet 

ontheffing aangevraagd, vanwege de mogelijke verstoring van beschermde soorten. 

 

Door de bliksemdraden in de tijdelijke lijn en de tuidraden waarmee de tijdelijke masten worden 

vastgezet, kunnen theoretisch draadslachtoffers ontstaan. Het risico op een toename van het aantal 

draadslachtoffers door de toe te passen tijdelijke lijn is verwaarloosbaar vanwege een combinatie van de 

volgende factoren:  

 De geringe hoogte van de lijnen 

 De beperkte tijd dat de lijn er staat. 

 

Archeologie, bodem en water 

Voor tijdelijke lijnmasten is geen fundering nodig. Ze worden met betonplaten op maaiveld geplaatst en 

vastgezet met tuidraden. Het plaatsen van mastvoeten kan er toe leiden dat archeologische waarden 

worden aangetast door zetting vanwege de betonplaten en de aanvoer van materieel door werkverkeer. 

De zetting zal echter heel gering zijn. 

 

Water 

De tijdelijke invloed van de tijdelijke lijn op de aspecten bodem en water is verwaarloosbaar omdat er 

geen bemaling nodig is, geen zandbed wordt aangelegd en het hemelwater direct rondom de mastvoet 

infiltreert waardoor de grondwateraanvulling gelijk blijft. 

 

Ad 4) UMTS-antennes 

Er worden mogelijk UMTS-antennes in de Wintrackmasten opgehangen. Indien er UMTS-antennes 

geplaatst gaan worden in de Wintrackmasten voldoen deze te allen tijde aan de geldende eisen en 

adviezen met betrekking tot gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Volgens de huidige 

wetenschappelijke stand van zaken zal plaatsing van UMTS-antennes voor mobiele telefonie in 

Wintrackmasten (bij de onderzochte hoogten en afstanden) niet leiden tot gezondheidsrisico's voor 

mensen in de buurt van die masten. Ook zal de plaatsing van antennes in Wintrackmasten geen invloed 

hebben op de breedte van de specifieke magneetveldzone van de hoogspanningslijn. Zie onderstaand 

tekstkader. 

 

UMTS-antennes en Wintrackmasten 

Bij plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie in Wintrackmasten veroorzaken zowel de 

antennes als de hoogspanningsgeleiders elektrische en magnetische velden. De frequentie van deze velden is echter 

verschillend, evenals de effecten van deze velden op het menselijk lichaam: 

- velden van hoogspanningsgeleiders zijn extreem laagfrequent (ELF, frequentie is 50 Hz); zij induceren een elektrisch 

veld in het lichaam; 

- velden van antennes voor mobiele telefonie zijn radiofrequent (RF, frequentie UMTS ligt tussen 1800 en 2200 MHz); 

de energie van deze velden wordt in het lichaam omgezet in warmte. 
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Omdat de effecten zo verschillend zijn, betekent dit dat extreem laagfrequente veldsterkten en radiofrequente 

veldsterkten niet bij elkaar kunnen worden opgeteld. De International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) stelt dat blootstelling aan velden van ELF-frequenties en RF-frequenties afzonderlijk getoetst 

dienen te worden aan de relevante referentieniveaus en basisbeperkingen (ICNIRP, 1998). De Europese Unie sluit 

zich hierbij aan (EU, 1999). 

 

Door KEMA (rapport Antennes voor mobiele telefonie in Wintrackmasten: Elektromagnetische velden, 2012) zijn 

typische RF-veldsterkten van antennes voor mobiele telefonie (hierna: UMTS-antennes) berekend. Hierbij is ervan 

uitgegaan dat de UMTS-antennes op een rail circa 7 meter onder de onderste geleider van de Wintrackmast worden 

bevestigd. Voor de volledigheid zijn ook typische ELF-veldsterkten van hoogspanningsgeleiders aan Wintrackmasten 

weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat de veldsterkte van de antennes lager is dan het referentieniveau van 

ICNIRP voor RF-velden (vastgelegd in het Nationaal Antennebeleid). Bovendien is de veldsterkte van de 

hoogspanningsgeleiders lager dan het referentieniveau van ICNIRP voor 50 Hz (vastgelegd in het advies omtrent 

hoogspanningslijnen van de Rijksoverheid).  

 

Dit betekent dat plaatsing van UMTS-antennes in Wintrackmasten voldoet aan de geldende eisen en adviezen met 

betrekking tot gezondheidseffecten van elektromagnetische velden.  

Volgens de huidige wetenschappelijke stand van zaken zal plaatsing van UMTS-antennes voor mobiele telefonie in 

Wintrackmasten (bij de onderzochte hoogten en afstanden) niet leiden tot gezondheidsrisico's voor mensen in de 

buurt van die masten (KEMA rapport Antennes voor mobiele telefonie in Wintrackmasten: Elektromagnetische velden, 

2012). Ook zal de plaatsing van antennes in Wintrackmasten geen invloed hebben op de breedte van de specifieke 

magneetveldzone van de hoogspanningslijn. 
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Deel B 
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10 Wettelijk en beleidskader 

Waar Deel A gaat over de hoofdlijnen van het MER en is bedoeld voor de bestuurlijke lezer, de burger en 

andere belangstellenden/ belanghebbenden, gaat Deel B dieper in op de verschillende milieuaspecten en 

de effectvergelijking. Deel B start met een beschrijving van de revelante wet- en regelgeving en 

beleidskaders (Hoofdstuk 10). Vervolgens zijn de vijf relevante milieuaspecten in vijf afzonderlijke 

hoofdstukken beschreven: Leefomgevingskwaliteit (Hoofdstuk 11), Landschap en Cultuurhistorie 

(Hoofdstuk 12), Natuur (Hoofdstuk 13), Bodem en Water (Hoofdstuk 14) en Archeologie (Hoofdstuk 15). 

In elk hoofdstuk is eerst het beoordelingskader voor het betreffende aspect beschreven, waarna de 

referentiesituatie wordt beschreven. Vervolgens worden de effecten per criterium beschreven en de 

mitigerende en compenserende maatregelen. Tenslotte worden eventuele leemten in kennis benoemd. 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 10.1 Landelijke wet- en regelgeving 

 10.2 Rijksbeleid 

 10.3 Provinciaal beleid 

 10.4 Gemeentelijk beleid 

10.1 LANDELIJKE WET- EN REGELGEVING 

Omgevingsvergunning/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Per 1 oktober 2010 trad de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking. De Wabo maakt het 

mogelijk om de benodigde toestemmingen voor een project in één aanvraag en één besluit te integreren. 

Daarmee wordt beoogd de vergunningprocedure makkelijker en sneller te laten verlopen. Gelet op de 

omvang van het onderhavige project zal overigens niet één omgevingsvergunning voor het geheel worden 

aangevraagd maar zal gewerkt worden met meerdere omgevingsvergunningen per gemeente die wel 

gecoördineerd in procedure worden gebracht. De doelstelling van de Wabo en rijkscoördinatieregeling 

(vereenvoudiging, stroomlijning en versnelling) worden daarmee het beste gediend. 

 

Crisis- en herstelwet 2010 (Chw) 

De crisis- en herstelwet zorgt ervoor dat geplande bouwprojecten naar voren worden gehaald, zodat 

gezonde bedrijven niet failliet gaan, mensen hun baan behouden en de economische structuur van 

Nederland sterker wordt. Vanaf 25 april 2013 heeft de Crisis- en herstelwet een permanent karakter. De 

Chw zal uiteindelijk opgaan in de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. De Chw bevat een 

groot aantal wijzigingen op bestaande wetten waarmee het kabinet procedures inkort, wetgeving 

stroomlijnt, het aantal benodigde vergunningen terugdringt, meer duidelijkheid schept in bestuurlijke 

verantwoordelijkheden en zorgvuldige besluitvorming waarborgt. Voor sommige projecten is hierdoor 

een versnelling van een half jaar mogelijk.  
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Op de besluiten behorende bij DW380 is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer 

dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en na afloop van de 

beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Daarnaast moet de uitspraak van de Raad van State 

binnen een half na het eindigen van de beroepstermijn genomen worden, en kunnen lagere overheden 

geen beroep meer instellen tegen het inpassingsplan. 

 

Elektriciteitswet 1998 

De Elektriciteitswet 1998 (kortweg ‘Elektriciteitswet’) bevat regels met betrekking tot de productie, het 

transport en de levering van elektriciteit. De wet beoogt een vrije markt voor de opwekking, het transport 

en de levering van elektriciteit binnen een raamwerk van regels die gericht zijn op het betrouwbaar, 

duurzaam en doelmatig functioneren van de elektriciteitsvoorziening. In de Elektriciteitswet en de op 

grond daarvan vastgestelde Netcode is vastgelegd aan welke eisen de transportnetten moeten voldoen. 

TenneT is op grond van de Elektriciteitswet verantwoordelijk voor een veilig, betrouwbaar en doelmatig 

380 kV net in Nederland. Voorts is op grond van de Elektriciteitswet de rijkscoördinatieregeling van 

toepassing op uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet vanaf 220 kV. 

 

Wet Milieubeheer 1993 

Kaderwet 

Voor de invoering van de Wet milieubeheer (Wm) in 1993 bestonden aparte wetten voor bijvoorbeeld 

water, lucht, bodem, afval en geluid. De Wm voegt de regels voor deze verschillende onderdelen van het 

milieu samen. Het voordeel is dat de regels beter op elkaar zijn afgestemd en makkelijker te handhaven 

zijn. Zo kunnen instrumenten uit de Wet milieubeheer, zoals milieuvergunningen of milieukwaliteitseisen, 

‘milieubreed’ worden ingezet.  

Deze wet is tevens de implementatie van verschillende Europese milieurichtlijnen, zoals de M.e.r.-richtlijn, 

de Kaderrichtlijn Water en de Luchtkwaliteitsrichtlijnen. Nog niet alle milieuwetten zijn in de Wm 

ondergebracht. De belangrijkste ‘losse’ wetten zijn de Wet Geluidhinder, de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. Een voor dit MER belangrijk 

hoofdstuk van de Wet milieubeheer gaat over milieukwaliteitseisen. Milieukwaliteitseisen zijn wettelijke 

normen die aangeven welke kwaliteit het milieu, bijvoorbeeld de lucht, geluid of de bodem moeten 

hebben.  

Een hoogspanningsverbinding valt niet onder de Wet milieubeheer, hoogspanningstations wel 

 

Eisen ten aanzien van Luchtkwaliteit  

Het artikel 5.16, eerste lid, onder c, Wm kent het begrip “niet in betekenende mate”. Op grond van die 

bepaling mogen projecten doorgaan als de uitvoering ervan “niet in betekenende mate” (NIBM) bijdraagt 

aan de concentratie van een stof, in dit geval PM10 en NO2. 

Het begrip NIBM is gedefinieerd in de algemene maatregel van bestuur “niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen)”, kortweg besluit NIBM (Staatblad 2007, nr. 440). Een bijdrage aan de 

concentratie PM10 of NO2 wordt als “in betekenende mate”(IBM) beschouwd als die bijdrage groter is dan 

3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor één van beide stoffen. Een project wordt dus aangemerkt als 

NIBM als de bijdrage van dat project niet groter is dan 1,2 µg/m3. Als dit aannemelijk kan worden 

gemaakt, is een nadere toetsing of onderbouwing wat betreft luchtkwaliteit niet nodig. Deze grens van 3% 

is gekoppeld aan de werking van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 

Eisen ten aanzien van Geluid 

Bij bouwplannen voor geluidsgevoelige objecten moet, behalve met (spoor)wegen en gezoneerde 

industrieterreinen, ook rekening worden gehouden met het geluid van bedrijven. Onder de Wet 

milieubeheer valt een grote diversiteit aan bedrijven, als bijvoorbeeld horecagelegenheden, 

voetbalstadions en vliegvelden. Het is ook denkbaar dat een bedrijf of activiteit niet onder de Wet 
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milieubeheer valt maar wel geluidhinder kan veroorzaken. Bij een ruimtelijke afweging (bouwplannen) 

moet daar ook rekening mee worden gehouden.  

 

Eisen ten aanzien van Bodem 

Bij een bodemonderzoek worden de gebruiks(on)mogelijkheden die de grond- en grondwaterkwaliteit 

bieden onderzocht. Bodemonderzoek vindt doorgaans plaats of is verplicht bij een aanvraag voor een 

bouwvergunning, in het kader van de Wet milieubeheer (milieuvergunning of algemene regels) en bij 

grondtransacties. 

 

Waterwet 2009 

Om te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt, is sinds 

december 2009 de nieuwe, integrale Waterwet in werking. De Waterwet regelt het beheer van 

oppervlaktewater en grondwater, en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

De Waterwet voegt de volgende acht bestaande waterbeheerwetten samen: 

 Wet op de waterhuishouding; 

 Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 

 Wet verontreiniging zeewater; 

 Grondwaterwet; 

 Wet droogmakerijen en indijkingen; 

 Wet op de waterkering; 

 Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de ‘natte’ delen daarvan); 

 Waterstaatswet 1900 (het ‘natte’ gedeelte ervan). 

 

De Waterwet sluit goed aan op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), waardoor de relatie met het 

ruimtelijke omgevingsbeleid wordt versterkt. Met één integrale wet is ook het uitvoeren van Europese 

waterrichtlijnen eenvoudiger geworden. 

 

Voor DW380 heeft dit tot gevolg dat een aantal van de eerder separaat vereiste vergunningen nu opgaan 

in een aantal watervergunningen. TenneT zal deze vergunningen aanvragen in overleg met de bevoegde 

overheden. 

 

Wet ruimtelijke ordening 2008 

De Wet op de ruimtelijke ordening is op 1 juli 2008 in werking getreden ter vervanging van de oude WRO. 

De Wro regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke 

plannen verantwoordelijk is. Ook regelt de Wro de verhoudingen tussen de verschillende overheden en 

bestuursorganen in Nederland, zoals waterschappen, gemeente, provincies en het Rijk. Ruimtelijke 

plannen regelen hoe Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien. De Wro bepaalt hoe we deze 

plannen moeten maken en hoe we ze kunnen wijzigen. Het regelt daarbij de overheidstaken en de rechten 

en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. 

 

Natuurbescherming 

Instrumenten 

Natuurbescherming vindt in Nederland in hoofdzaak plaats met de volgende wettelijke instrumenten. 

 Natuurbeschermingswet 1998: wettelijke gebiedsbescherming voor gebieden die zijn aangewezen, 

respectievelijk aangemeld op grond van de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn (‘Natura 2000- 

gebieden’) of nationaal zijn aangewezen als Natuurmonument. 

 Flora- en faunawet: wettelijke soortbescherming, onder meer voor soorten die zijn aangewezen in de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 Ecologische Hoofdstructuur (EHS): beleidsmatige gebiedsbescherming uit de Nota Ruimte. 
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Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 zorgt ervoor dat effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op Natura 

2000-gebieden zorgvuldig in beeld worden gebracht. Eerst wordt bepaald of er een kans is op 

verslechtering van de kwaliteit van het natuurgebied of verstoring van soorten waarvoor het is 

aangewezen. Indien dat het geval is, is een vergunning nodig (voor een concrete activiteit). Als effecten 

niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dan moet een zogenoemde passende beoordeling worden 

uitgevoerd. Met een passende beoordeling worden de daadwerkelijk te verwachten effecten van de 

activiteit op het gebied bepaald. Indien uit die passende beoordeling niet de zekerheid kan worden 

verkregen dat geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 

2000-gebied, moet de vergunning worden geweigerd, tenzij er geen alternatieven zijn, er sprake is van 

dwingende redenen van groot openbaar belang en door compensatie de algehele samenhang van het 

Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft. Effecten waarbij sprake is van aantasting van natuurlijke 

kenmerken worden ook wel aangeduid als ‘significante effecten’.  

 

Flora- en faunawet 1998 

De Flora- en faunawet regelt de wettelijke bescherming van in het wild levende planten en dieren. Deze 

bescherming houdt onder meer in dat handelingen waarmee beschermde dieren worden verontrust, 

verjaagd, gevangen of gedood of waarmee hun rust- of voortplantingplaatsen worden beschadigd zijn 

verboden. De wet is tevens de implementatie van Europese verplichtingen volgens de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. De beschermde soorten zijn opgedeeld in drie groepen: tabel 1-, 2- en 3-soorten. Voor 

soorten in tabel 1 geldt een vergaande vrijstelling van de verboden uit de Flora- en faunawet, maar geldt 

wel een zorgplicht. Soorten in tabel 3 genieten de meest strikte bescherming. Wanneer aantasting van 

standplaatsen of vaste verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten in tabel 2 en 3 wordt 

verwacht, of wanneer aannemelijk is dat desbetreffende dieren gedood of verwond zullen worden, is 

aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet verplicht. Dit is ook het geval als geen effecten op 

populatieniveau worden verwacht. 

Ontheffing kan in het geval van de soorten van tabel 2 verkregen worden als aangetoond wordt dat het 

project geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soorten. In het geval van de 

soorten van tabel 3 en van alle vogelsoorten moet bovendien aangetoond worden dat een uit de wet 

voortvloeiend belang gediend wordt en dat geen alternatief voorhanden is.  

 

De Flora- en faunawet biedt ook de mogelijkheid om activiteiten, die leiden tot verstoring en dergelijke, uit 

te voeren op grond van een vrijstelling in combinatie met een gedragscode in plaats van op grond van een 

ontheffing. Een dergelijke gedragscode is dan van toepassing op een bepaalde categorie van gevallen, en 

dient door de Minister van Economische Zaken te worden goedgekeurd.  

 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Om de natuur in Nederland weer tot een goed functionerend ecologisch netwerk te maken, is en wordt de 

EHS begrensd en aangelegd, als netwerk van bestaande en nieuwe natuur. Het wettelijk kader voor het 

aanwijzen (begrenzen) en beschermen van de EHS is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken van de EHS, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het 

gebied aanwezig zijn. Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit verschillende elementen die zijn 

opgenomen in de Spelregels EHS. 

De EHS wordt op provinciaal niveau uitgewerkt in streekplannen en natuurgebiedsplannen. Via dat spoor 

daalt de bescherming neer in bestemmingsplannen waarmee de bescherming van de EHS in de ruimtelijke 

ordening geregeld is. Doordat de EHS door de provincies uitgewerkt wordt, zijn er tussen de provincies 
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verschillen tussen bescherming en afwegingskader. Op provinciaal niveau is de Beleidsuitwerking natuur 

en landschap (vastgesteld in 2012) kader stellend.  

Hoe de provincie Gelderland de ruimte wil verdelen en gebruiken staat in de algemene structuurvisie 

ruimtelijke ordening, voorheen het Streekplan Gelderland 2005. In het document Kernkwaliteiten en 

omgevingscondities in de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Gelderland, 2006) zijn de 

wezenlijke waarden en kenmerken voor de provincie Gelderland uitgewerkt. De provinciale regels met 

betrekking tot het omgaan met de Ecologische Hoofdstructuur zijn opgenomen in de Ruimtelijke 

verordening Gelderland (RVG; Provincie Gelderland, 2013). 

 

Monumentenwet 1998 

De wettelijke bescherming van onroerende rijksmonumenten, door het rijk aangewezen stads- en 

dorpsgezichten en archeologische monumenten is geregeld in de Monumentenwet 1988. In de 

Monumentenwet is geregeld hoe gebouwde of archeologische monumenten aangewezen kunnen worden 

als wettelijk beschermd monument. Daarnaast geeft de Monumentenwet voorschriften voor ‘wijzigen, 

verstoren, afbreken of verplaatsen’ van een beschermd monument. Die voorschriften houden in dat er 

niets aan het monument mag worden veranderd zonder voorafgaande vergunning. Het is niet toegestaan 

om zonder vergunning archeologische resten op te graven. De wet bevat voorschriften met betrekking tot 

de opgravingsvergunning en melding van archeologische vondsten. 

 

In de Monumentenwet 1998 is ook het Europese Verdrag van Valletta uit 1992 (ook wel het Verdrag van 

Malta genoemd) geïmplementeerd. Dit verdrag regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de 

bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: de 

veroorzaker van de graafwerkzaamheden betaalt. Het belangrijkste doel van het verdrag is behoud van 

het erfgoed in de bodem.  

Om te weten te komen welke archeologische waarden verstoord dreigen te worden, is vooronderzoek 

nodig. Wie activiteiten in de ondergrond wil ondernemen, kan worden verplicht archeologisch 

vooronderzoek te betalen. De uitkomsten van dat onderzoek bepalen de verdere gang van zaken. 

10.2 RIJKSBELEID 

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 

In 2009 heeft de Rijksoverheid het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening PKB deel 4 (SEVIII) 

vastgesteld. Het SEVIII is op 17 september 2009 in werking getreden. In het SEV III staan bestaande en 

mogelijke nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer opgenomen (in tabel 2 en op kaart 1 

(zie Figuur 63 van dit MER)). DW380 is als lijn Doetinchem-Duitsland met nummer 31 en spanning 380 kV 

opgenomen in deze tabel. Daarnaast geeft het SEVIII aan dat aansluitingen op vestigingsplaatsen en 

schakel- en/of hoogspanningsstations kunnen worden aangelegd. De wijze van uitvoering is middels een 

inpassingsplan. De nieuwe Doetinchem-Wesel 380 kV-verbinding in het SEVIII heeft tot doel om voor 

voldoende ruimte te zorgen voor een adequaat hoogspanningsnet aangezien de elektriciteitsvoorziening 

van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving. Het SEV III geldt als een structuurvisie en is 

getoetst aan de Nota Ruimte; er ligt bovendien een strategische milieubeoordeling aan ten grondslag en 

een passende beoordeling Natura 2000.  

 

In de brief van 10 juli 2013 informeert de Minister van EZ de Tweede Kamer over de resultaten van de 

eerste tussentijdse evaluatie van het SEVIII. De tussentijdse evaluatie van het SEVIII heeft geen 

wijzigingen tot gevolg voor DW380. 
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Figuur 63: Uitsnede kaart 1 (bron: SEV III). 

Uitruilbeginsel.  

In het SEVIII is ook het uitruilbeginsel opgenomen. Om een toename van het totaal bovengrondse 

ruimtebeslag uitgedrukt in kilometers tracélengte van hoogspanningsverbindingen met een spanning 

vanaf 110 kV zo veel mogelijk te voorkomen, zal het kabinet vastleggen dat aanleg van nieuwe 

bovengrondse hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 kV en hoger, die niet kunnen 

worden gecombineerd met bestaande verbindingen, wordt gecompenseerd door bestaande bovengrondse 

verbindingen met een spanning van 110 kV of 150 kV ondergronds aan te leggen. In het SEV III is bepaald 

dat besluitvorming over uitruil separaat plaatsvindt en dus los staat van ruimtelijke besluitvorming over 

nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen. Bij brief van 10 juli 2013 (kenmerk DGETM-EM / 13106877) 

heeft de Minister van Economische Zaken het beleid rondom uitkoop en verkabeling van 

hoogspanningsverbindingen uiteengezet. Daarin is ook aangegeven dat dit nieuwe beleid ruimschoots 

tegemoet komt aan de eisen die het uitruilbeginsel stelt. 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vastgesteld op 13 maart 2012 (SVIR) worden de ambities 

van het Rijk op het gebied van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040 beschreven.  
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Het Rijk benoemt 13 nationale belangen waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. Het inpassingsplan met 

bijbehorend MER is onlosmakelijk gekoppeld aan nationaal belang 2. Belang 2 voorziet dat een 

toekomstbestendige energievoorziening van vitaal belang is voor de Nederlandse economie. De komende 

decennia groeit de vraag naar elektriciteit in Nederland nog gestaag. Het opvangen van de groei en het 

handhaven van het huidige niveau van leveringszekerheid vraagt om uitbreiding van het 

productievermogen en de energienetwerken. Ook worden de internationale elektriciteitsverbindingen nog 

belangrijker. Dit vertaalt zich ruimtelijk in de behoefte aan voldoende ruimte voor productie van 

elektriciteit en voor nieuwe (internationale) hoogspanningsverbindingen. Deze behoefte is in het SVIR 

vastgelegd als nationaal belang 2: ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en 

energietransitie. In dat kader heeft het Rijk tracés aangewezen voor hoogspanningsverbindingen (vanaf 

220 kilovolt). In de realisatieparagraaf van de SVIR wordt aangegeven dat het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro) het kader vormt voor nationaal belang 2.  

 

Daarnaast omvat de SVIR van het Rijk een aantal andere nationale belangen, welke vertaald zijn in 

wetgeving ter waarborging van die nationale belangen. De planvorming voor DW380 past binnen de 

kaders van die specifieke wetgeving. Met name de volgende nationale belangen vormen 

randvoorwaarden voor het project DW380; DW380 (en het (besluitvormings)proces daaromtrent) voldoet 

aan de wetgeving waarin deze nationale belangen zijn verankerd. 

 Nationaal belang 8: het verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s. Om toekomstige kosten en maatschappelijke schade te 

voorkomen, moeten bij ruimtelijke en infrastructurele werken de milieueffecten worden afgewogen. 

De afweging wordt bij het project DW380 mede toegelicht in het inpassingsplan en dit 

milieueffectrapport. 

 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische 

en natuurlijke kwaliteiten. Internationaal zijn afspraken gemaakt over cultureel- of natuurlijk 

werelderfgoed. Daarnaast behoren ook de beschermde stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en 

aangewezen wederopbouwgebieden tot een nationaal belang. Wat betreft landschappen, zijn de 

Noordzee, IJsselmeer en Waddenzee aangewezen als gebieden waarvoor een nationaal belang geldt. 

Bij bepaling van het tracé van DW380 zijn deze belangen meegewogen, hetgeen in het inpassingsplan 

toegelicht is. 

 Nationaal belang 11: ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen 

van flora en faunasoorten. Om flora- en faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te 

overleven en zich te ontwikkelen, zijn vanuit ruimtelijk oogpunt twee zaken essentieel: het behoud van 

leefgebieden en de mogelijkheden om zich te kunnen verplaatsen tussen leefgebieden. In 

internationaal verband heeft Nederland zich met het Biodiversiteitsverdrag en de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn (Natura 2000) gecommitteerd aan afspraken over soorten (flora en fauna) en 

leefgebieden van soorten (habitats). Op nationaal niveau zijn ter uitvoering van dit beleid Natura 2000-

gebieden aangewezen. Daarnaast is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), bestaande uit beschermde 

natuurgebieden alsmede robuuste verbindingszones tussen die gebieden. De provincies werken de 

EHS in hun ruimtelijke plannen uit. Voor ingrepen in zowel Natura 2000-gebieden als in de EHS is elke 

een verschillend afwegingskader van toepassing. Dit milieueffectrapport geeft inzicht in de 

afwegingen die bij DW380 gemaakt zijn. 

 Nationaal belang 13: een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten. Dit vindt voor DW380 plaats in het inpassingsplan 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011) (Barro) 

In het Barro zijn regels gesteld in verband met bovengenoemde nationale belangen op het gebied van 

elektriciteitsvoorziening (titel 2.8) en de EHS (titel 2.10). Het Barro heeft betrekking op de bestaande 
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hoogspanningsverbindingen met een spanning van tenminste 220 kV; het Barro ziet niet op nieuwe 

hoogspanningsverbindingen. In het Barro zijn de vestigingsplaatsen voor grootschalige 

elektriciteitsopwekking aangewezen alsook de hoogspanningsverbindingen. Ten aanzien van de EHS 

wordt in het Barro bepaald dat in de provinciale verordening de gebieden worden aangewezen die de 

ecologische hoofdstructuur vormen. De wezenlijke kenmerken en waarden moeten daarbij eveneens 

aangegeven worden en er moeten regels worden gesteld in het belang van de bescherming, 

instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. 

 

De globale besluiten in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening over de ruimtelijke structuur 

van het hoogspanningsnet van 220 kV en hoger worden in het Barro vertaald in concrete voorschriften 

voor gemeentelijke bestemmingsplannen. In het Barro zijn daarbij voorschriften opgenomen voor 

bestaande maar niet voor nieuwe hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 kV en hoger.  

 

Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen en het magneetveld 

De Europese Unie heeft in 1999 blootstellingslimieten, bestaande uit basisrestricties en daarvan afgeleide 

referentieniveaus aanbevolen (PbEG L 199/59, 1999). De basisrestricties mogen niet worden overschreden. 

Als de blootstelling lager is dan de referentieniveaus kan ervan worden uitgegaan dat de basisrestricties 

niet worden overschreden. Voor magnetische velden die met de elektriciteitsvoorziening samenhangen, 

bedraagt het referentieniveau 100 microtesla. De EU aanbeveling is gebaseerd op de aanbevelingen van de 

International Commission for Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP). De aanbevelingen van ICNIRP 

zijn gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde effecten van magnetische velden die tijdens of kort na 

blootstelling optreden. Vrijwel alle Europese landen baseren hun beleid voor bescherming van de 

bevolking op het referentieniveau van 100 microtesla uit de EU aanbeveling. 

 

De Gezondheidsraad heeft in 2000 aangegeven dat er een statistische associatie valt waar te nemen tussen 

het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het zich bevinden in de nabijheid van een hoogspanningslijn. 

Het bestaan van een causale relatie tussen het vóórkomen van leukemie en het zich bevinden in de 

nabijheid van hoogspanningslijnen is wetenschappelijk niet aangetoond. Dit is voor de rijksoverheid 

aanleiding geweest om een voorzorgsbeleid inzake magneetvelden bij nieuwe hoogspanningslijnen te 

formuleren. 

 

De nota 'Nuchter omgaan met risico’s (maart 2004) gaat in op het voorzorgsbeginsel. Het 

voorzorgsbeginsel houdt, kort gezegd, in dat, als een activiteit potentieel schadelijke effecten kan hebben, 

maatregelen ter voorkoming of beperking van die potentiële effecten niet achterwege mogen worden 

gelaten op de enkele grond dat wetenschappelijk onzeker is of die effecten daadwerkelijk zullen optreden. 

De nota is nader ingevuld in de brief met betrekking tot hoogspanningslijnen van de toenmalige 

Staatssecretaris van VROM van 3 oktober 2005 (kenmerk SAS/2005183118) uitgebracht aan gemeenten en 

beheerders van het hoogspanningsnet. Deze brief geeft advies over hoogspanningslijnen en het 

magneetveld dat verder gaat dan het Europese besluit:  

  

'Op basis van het voorgaande adviseer ik u om bij vaststelling van streek- en bestemmingplannen en van de tracés 

van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande 

hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij 

kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde 

magneetveld hoger is dan 0.4 microtesla (de magneetveldzone).' 

 

Dit advies is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke informatie en het voorzorgsbeginsel en is 

van toepassing bij vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de tracés van nieuwe 

bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
165 

     

hoogspanningslijnen. Het advies is om in die situaties zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden 

dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen (0-15 jaar) langdurig verblijven in het gebied rond 

bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 

microtesla (de magneetveldzone). Het gaat hierbij om woningen, scholen, crèches en 

kinderopvangplaatsen (aangeduid als: gevoelige bestemmingen). Het advies is gericht op nieuwe situaties 

of wijzigingen van bestaande situaties. Omdat er geen causale relatie is aangetoond tussen het vóórkomen 

van leukemie en het zich bevinden in de nabijheid van hoogspanningslijnen, is het advies van de 

Staatssecretaris niet van toepassing op (ongewijzigde) bestaande situaties. Maatregelen in bestaande 

situaties zouden overigens ook maatschappelijk vaak grote gevolgen hebben. In nieuwe situaties zijn vaak 

veel meer keuzemogelijkheden aanwezig om het voorzorgsbeleid in de praktijk te kunnen toepassen. 

 

Naar aanleiding van concrete vragen van gemeentes, provincies en netbeheerders en enkele rechterlijke 

uitspraken, heeft de toenmalige Minister van VROM bij brief van 4 november 2008 (kenmerk 

DGM\2008105664) het advies van 3 oktober 2005 verduidelijkt. Enkele definities van begrippen als een 

'langdurig verblijf' en 'gevoelige bestemmingen' worden nader verduidelijkt. Tot een 'langdurig verblijf' 

wordt gerekend een verblijf van minimaal 14-18 uur per dag gedurende minimaal een jaar. Tot de 

'gevoelige bestemmingen' worden gerekend woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen met 

bijbehorende erven en buitenspeelplaatsen. Voor de omschrijving van het begrip erf wordt in de brief 

aangesloten bij de definitie van de term in het voormalige Besluit bouwvergunningsvrije en licht-

bouwvergunningplichtige bouwwerken, zodat gronden aansluitend op een woning die ingericht zijn ten 

dienste van de woning, beschouwd worden als erf. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de betekenis van 

het voorzorgsbeginsel als basis voor het beleid. De brief is gebaseerd op een advies van de 

Gezondheidsraad van 21 februari 2008.  

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 10 juni 2013 het rapport "Berekening 

magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid “ gepubliceerd. Het RIVM 

adviseert om de handreiking voor het berekenen van de magneetveldzone bij bovengrondse 

hoogspanningslijnen te actualiseren. De actualisering ziet op het nauwkeuriger in beeld brengen van 

magneetvelden in situaties waar hoogspanningslijnen zich in elkaars nabijheid bevinden. Dit betreft: 

kruisingen van bovengrondse hoogspanningslijnen, gebundelde en gecombineerde bovengrondse 

hoogspanningslijnen. Dit is nodig omdat er steeds meer plekken zijn waar meerdere van dit soort 

verbindingen in elkaars omgeving zijn. Met de actualisering is er ook voor deze situaties een generiek 

kader. De Minister van I&M heeft daarop het RIVM gevraagd de handreiking te actualiseren. Dit is 

inmiddels gebeurd in de handreiking van 1 oktober 2013, versie 3.1. De gevolgen van deze nieuwe 

handreiking zijn volledig verwerkt in dit MER. 

 

Wetenschappelijk onderzoek gezondheidseffecten 

Het voorzorgsbeleid voor magnetische velden bij hoogspanningsverbindingen is gebaseerd op het best 

beschikbare wetenschappelijk onderzoek. Het is aan te merken als een beleidsmatige keuze, gebaseerd op 

de resultaten van twee analyses van de beschikbare wetenschappelijke gegevens en in aanmerking 

genomen de onzekerheden van de uitkomsten van de relevante wetenschappelijke onderzoeken. De 

Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgen de 

wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van effecten van magnetische velden op de gezondheid 

en beschikken over de meest recente wetenschappelijke inzichten die zij gebruiken voor hun adviezen aan 

het kabinet.  

Uit de onderzoeken volgen geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen voor een verband tussen 

blootstelling aan elektrische en magnetische velden van hoogspanningsverbindingen en andere vormen 

van kanker, miskramen, de ziekte van Parkinson, myotrofische Lateraal Sclerose (ALS), psychische 

klachten of stress en beschadiging van erfelijk materiaal/DNA. De Gezondheidsraad geeft in hun 
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briefadvies ‘Hoogspanningslijnen en de ziekte van Alzheimer’ d.d. 30 maart 2009 haar bevindingen over 

een Zwitsers onderzoek dat een relatie legt tussen meer dan 10 jaar wonen binnen 50 meter van een 

hoogspanningsverbinding en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoek geeft 

een aanwijzing dat er een relatie zou kunnen zijn tussen hoogspanningsverbindingen en de ziekte van 

Alzheimer, maar geeft geen inzicht in de mogelijke verklaring hiervoor. De Gezondheidsraad heeft 

daarom op basis van dit onderzoek geen conclusies getrokken. Het onderzoek geeft echter geen aanleiding 

om te verwachten dat buiten de magneetveldzone van 0,4 microtesla effecten op mensen verwacht kunnen 

worden.  

 

Er hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die tot nieuw beleid op dit gebied zouden 

kunnen leiden. Het vigerende voorzorgsbeginsel is dan ook nog steeds adequaat (Kamerstukken II 

2008/09, 27561, nr. 38). Gelet hierop is er geen aanleiding om in aanvulling op het voorzorgsbeleid 

verdergaande eisen te stellen aan de magneetveldzone of aanvullend onderzoek te doen naar het gebied 

buiten de magneetveldzone. 

 

Energierapport 2011 

Het Energierapport 2011 bevat maatregelen van het Kabinet om Nederland minder afhankelijk te maken 

van fossiele brandstoffen en geleidelijk over te laten schakelen op hernieuwbare energie. De 

energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende fossiele 

brandstoffen. Daarbij moet meer geprofiteerd worden van de sterke energiesector. Energie is een 

noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de economie. Afnemers moeten kunnen rekenen op 

betrouwbare energie tegen concurrerende prijzen. Hiervoor zijn alle veilige en betrouwbare energieopties 

nodig. 

 

Een van de speerpunten geformuleerd in het rapport betreft het investeren in een goed werkende 

Europese energiemarkt met een adequate infrastructuur. Daarvoor zijn drie ontwikkelingen relevant: 

 Groter aandeel hernieuwbare energie: de opwekking van hernieuwbare energie is onvoorspelbaar. Er 

zijn investeringen nodig om de wisselende productie op te vangen en te transporteren binnen de 

Europese markt. 

 Meer grensoverschrijdend transport: er is geen nationale markt voor energie meer. Gas en elektriciteit 

worden over steeds grotere afstand getransporteerd. Hiervoor is intensieve samenwerking tussen 

landelijke netbeheerders, toezichthouders en overheden nodig. Nederland zal in de toekomst steeds 

vaker exporteur van elektriciteit zijn. 

 Toename aandeel decentraal opgewekte energie: de opwekking van energie vindt steeds vaker plaats 

op een lokaal niveau. Dit leidt tot een andere functionaliteit van netten. De netten moeten bijvoorbeeld 

geschikt zijn voor ‘tweerichtingsverkeer’. 

 

Om deze ontwikkelingen te ondersteunen zet het kabinet in op een goed werkende Noordwest-Europese 

markt, door grensoverschrijdende energiestromen te bevorderen.  

 

De regulering wordt op een aantal punten aangepast. Netbeheerders krijgen extra ruimte om te investeren 

in netten ten behoeve van de voorzieningszekerheid en het inpassen van hernieuwbare energie. Tevens 

wordt een redelijk rendement als uitdrukkelijk criterium voor de vaststelling van de regulering benoemd. 

Deze aanpassingen beogen de netbeheerder zekerheid te geven voor het behalen van een redelijk – 

marktconform – rendement op gereguleerde investeringen. 

 

Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 

De Structuurvisie Buisleidingen is een visie van het Rijk waarmee het Rijk voor de komende 20 tot 30 jaar 

ruimte wil reserveren in Nederland voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. In de 
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Structuurvisie wordt een hoofdstructuur van verbindingen aangegeven waarlangs ruimte moet worden 

vrijgehouden, om ook in de toekomst een ongehinderde doorgang van buisleidingtransport van nationaal 

belang mogelijk te maken. Het doel van deze Structuurvisie Buisleidingen is ook opgenomen in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Hierin is als nationaal belang (nationaal belang nr. 3) vermeld: 

ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen. Daarbij is 

aangegeven dat het beleid voor buisleidingen op land in de Structuurvisie Buisleidingen wordt 

uitgewerkt. 

 

Zoals uit de visiekaart (zie Figuur 64) blijkt, is er geen ruimtelijke reservering voor een ondergronds 

buisleidingentracé opgenomen nabij Doetinchem. De structuurvisie buisleidingen heeft dan ook geen 

gevolgen voor DW380. 

 

 

Figuur 64 Uitsnede visiekaart Structuurvisie Buisleidingen 

10.3 PROVINCIAAL BELEID 

Streekplan Gelderland 2005 

Het Streekplan Gelderland 2005 wordt gezien als een algemene structuurvisie ruimtelijke ordening en 

geeft de provinciale beleidskaders voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende tien jaar. Uitgangspunt 

voor de provincie is om de Achterhoek verder te ontwikkelen als een economisch (symbiose landbouw en 

nijverheid; verbrede plattelandsontwikkeling), sociaal en cultureel zelfstandige regio die zich naar buiten 

toe met name profileert met haar kleinschaligheid en landschappelijke kwaliteiten. De grootste dynamiek 

concentreert zich rond de as Doetinchem-Oude IJssel en de as Varsseveld-Groenlo.  

EHS 

In het Streekplan is ook de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. Het SVIR biedt hiervoor het 

afwegingskader. De EHS is een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en 

natuurrijke cultuurlandschappen. De EHS heeft een nadere onderverdeling:  
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 De EVZ (ecologische verbindingszone): de verbindingszone bestaat uit een schakeling van 

natuurelementen (stapstenen) die het multifunctioneel gebied doorsnijdt. Aangezien het gaat om een 

smalle zone met een strategische ligging, is voor de realisering van de verbindingszone specifiek 

ruimtelijk beleid aan de orde. Het betreft een combinatie van planologische bescherming van 

aanwezige waarden en planologische reservering (zoekzone) voor versterking van de natuurwaarde 

voor de doelsoorten die in het Gelderse gebiedsplan Natuur en landschap zijn aangegeven. 

 EHS-verweving: EHS-verweving omvat landgoederen, landbouwgebieden met natuurwaarden en 

landbouwgebieden met een hoge dichtheid aan natuur- en boselementen. 

 EHS-Natuur: EHS-natuur bestaat uit bestaande natuurgebieden, en voor een kleiner deel uit 

natuurontwikkelingsgebieden die momenteel agrarische cultuurgrond zijn.  

Overig 

Het streekplan is verder van betekenis voor DW380 omdat het plannen of projecten benoemt, zoals het 

GIOS-project (Groen In en Om de Stad) en het accommoderen van een regionaal bedrijventerrein aan de 

westkant van Doetinchem. Daarnaast is in het streekplan opgenomen dat voor grote delen van het tracé 

een middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde geldt alsook een landschappelijke waarde.  

 

Provinciaal ruimtelijke verordening 

De Ruimtelijke Verordening Gelderland is de juridische vertaling van de provinciale structuurvisie, het 

Streekplan Gelderland 2005, streekplanuitwerkingen en -herzieningen. In de Ruimtelijke Verordening 

Gelderland staan de regels die de provincie Gelderland stelt aan de bestemmingsplannen van gemeenten.  

 

Relevant voor onderhavig project is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In Figuur 65 is een uitsnede 

opgenomen van de EHS-kaart zoals deze in de verordening is opgenomen. Het tracé van DW380 

doorsnijdt op een aantal plaatsen de EHS. Binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geldt de “nee, 

tenzij”-benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke 

kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn 

en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Tot groot openbaar belang wordt in ieder geval 

gerekend de veiligheid, de drinkwatervoorziening en de plaatsing van installaties voor winning, opslag of 

transport van gas. 

 

In de EHS verweving en verbindingszones zijn, in tegenstelling tot de EHS natuur, onder voorwaarden 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van andere functies. In de EHS-verweving en sterker nog in EHS-

verbinding, zijn onderdelen van de EHS niet voor 100% belegd met natuurdoelen. Het zijn als het ware 

zoekgebieden waar de precieze locatie van natuurdoelen nog niet vast staat. Door gelijktijdig met een 

initiatief bij te dragen aan de realisering van de natuurdoelen kan het mogelijk zijn om significante 

aantasting van kernkwaliteiten of omgevingscondities te voorkomen. Dit geldt alleen wanneer daarmee 

geen bestaande natuurwaarden significant worden aangetast en geen barrières voor de gewenste 

samenhang worden gecreëerd. 

 

Initiatiefnemers van ingrepen binnen de EHS zullen de effecten van de ingreep op kernkwaliteiten en 

omgevingscondities moeten onderzoeken. De kernkwaliteiten en omgevingscondities die gelden binnen 

de EHS zijn vastgelegd in de streekplanuitwerking “Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 

Gelderse ecologische hoofdstructuur”. De wezenlijke kenmerken of waarden van de SED en HEN-wateren 

zijn geactualiseerd vastgelegd in het Waterplan Gelderland 2010-2015. 

 

Indien (passende) ontwikkelingen in de EHS plaatsvinden is mitigatie en/of compensatie vereist, kan de 

saldobenadering worden toegepast, of is een herbegrenzing van de EHS nodig. Herbegrenzing van de 

EHS is slechts mogelijk nadat Provinciale Staten deze herbegrenzing in een structuurvisie hebben mogelijk 

gemaakt.  



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
169 

     

 

 

Figuur 65 Uitsnede Provinciale Ruimtelijke Verordening EHS-kaart (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Gelderse Omgevingsvisie 

De Gelderse Omgevingsvisie is een integrale visie, niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening, 

maar ook voor waterkwaliteit en veiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, natuur en milieu, 

inclusief de sociale gevolgen daarvan. De omgevingsvisie is de vervanger van het streekplan en van 

huidige strategische plannen voor water, milieu en mobiliteit. In mei 2013 stelden Gedeputeerde Staten de 

ontwerp omgevingsvisie vast. Medio 2014 volgt de besluitvorming in Provinciale Staten. 

 

Regionale structuurvisie Achterhoek 2012 

De Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012, vastgesteld op 26 april 2012 is opgesteld door de gemeenten 

in de Achterhoek met ondersteuning van de provincie Gelderland. Het doel van deze structuurvisie is om 

ook in de toekomst te kunnen spreken van een vitale, regionale economie en een zeer prettige omgeving 

om in te wonen en te recreëren. De Achterhoek kiest daarbij nadrukkelijk voor een bijdrage aan duurzame 

energieproductie en zet in op een klimaat- en energiezuinige ‘groene’ Achterhoek met een uitgekiende 

hernieuwbare energiemix. Opwekking, transport en gebruik van energie dienen in de Achterhoek meer 

dan voorheen gericht te zijn op duurzame bronnen, methoden en technieken.  

 

Landschapsontwikkelingsplan 

De gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek hebben gezamenlijk een 

landschapsontwikkelingsplan (LOP+) opgesteld waarin zij vast hebben gelegd hoe zij het historisch 

cultuurlandschap willen beschermen, waar nodig verbeteren en vooral ook bruikbaar maken. Niet alleen 

natuur en landschap krijgen daarbij aandacht, maar ook economie, leefbaarheid, toerisme en recreatie. Het 

doel van het LOP+ is de inrichting van het gebied vorm te geven. Het stimuleert gewenste ontwikkelingen, 

zoals het (opnieuw) aanleggen en beheren van landschapselementen, het realiseren van ecologische 

verbindingszones, het verbinden van recreatieve en economische activiteiten en het tegengaan van 
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10.4 GEMEENTELIJK BELEID 

10.4.1 GEMEENTE BRONCKHORST 

Structuurvisie Bronckhorst 

De Structuurvisie Bronckhorst d.d. 17 april 2012 is een visie waarin het bestaande beleid is geactualiseerd 

en afgestemd. De visie is tot stand gekomen op basis van de Structuurvisie bebouwd gebied, het 

Landschapsontwikkelingsplan, een inventarisatie van actueel beleid in de gemeente en de regio. Bestaand 

beleid, keuzes ten aanzien van knelpunten en de kwaliteitsonderlegger van het landschap vormen samen 

de visie. 

 

Het hoogspanningsstation Langerak 150 kV is gelegen binnen de grenzen van het plangebied van deze 

structuurvisie. Het ligt in het gebied dat is aangewezen als EHS en waardevol landschap. Het gebied is 

bekend als de Wehlse Broeklanden; dit is een stedelijk uitloopgebied van Doetinchem dat grenst aan de 

gemeente Bronckhorst. Voor dit gebied is als doel geformuleerd het in onderlinge samenhang ontwikkelen 

van natuur, recreatie en landschap.  

 

Bestemmingsplan 

Voor het deel van het plangebied dat is gelegen in de gemeente Bronckhorst geldt het bestemmingsplan 

Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel (vastgesteld 28 augustus 2013, deels onherroepelijk in 

werking). Het bestaande hoogspanningsstation Doetinchem 380 kV heeft op basis van dit 

bestemmingsplan de bestemming Bedrijf – Nutsvoorziening.  

10.4.2 GEMEENTE DOETINCHEM 

Structuurvisie Land van Wehl 

De gemeente Doetinchem heeft op 7 juni 2007 de Structuurvisie Land van Wehl vastgesteld. Met de 

ontwikkeling van het Land van Wehl streeft de gemeente Doetinchem naar de realisatie van een groen en 

waterrijk recreatief stedelijk uitloopgebied met natuurwaarden ten westen van de Doetinchemse 

woonwijken Dichteren en de Huet (“GIOS Meerenbroek”). Het tracé van DW380 doorsnijdt dit Land van 

Wehl. In paragraaf 4.2. is een nadere omschrijving opgenomen.  

 

Bestemmingsplannen 

Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Doetinchem die vigeren ter plaatse van het 

plangebied zijn: 

 Bestemmingsplan Buitengebied – 2012 (vastgesteld 18 juli 2013, niet in werking) 

 Beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en Hamburgerbroek 2013 

(onherroepelijk 27 juni 2013) 

 Bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen – 2013 (vastgesteld 27 juni 2013, onherroepelijk) 

 Bestemmingsplan Dichteren – 2012 (vastgesteld 6 december 2012) 

 Beheersverordening Vijverberg, Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark Zuid – 2013 (onherroepelijk 27 

juni 2013) 

 Bestemmingsplan Sportpark Zuid Sportweg 2011 (vastgesteld 14 juni 2012, onherroepelijk)  

 Bestemmingsplan Torenallee 2008 (vastgesteld 1 oktober 2009, onherroepelijk) 

 Bestemmingsplan Woonwijk De Huet 2008 (vastgesteld 18 december 2008, onherroepelijk).  
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10.4.3 GEMEENTE MONTFERLAND 

Structuurvisie Montferland 

De gemeente Montferland heeft op 23 april 2009 de Structuurvisie Montferland vastgesteld. Het doel van 

deze structuurvisie is tweeledig: 

 Het samenbrengen en actualiseren van bestaande visies en andere beleidsdocumenten in een nieuwe 

visie.  

 Het bestendigen van het gevestigde voorkeursrecht voor enkele uitbreidingslocaties.  

Relevant voor DW380 is dat in de structuurvisie onder andere de EHS is opgenomen.  

 

Bestemmingsplan  

Voor het deel van het plangebied dat is gelegen in de gemeente Montferland geldt het bestemmingsplan 

Buitengebied Montferland (vastgesteld 29 september 2011). 

10.4.4 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 

Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in mei 2011 de Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 vastgesteld. 

Deze structuurvisie is grotendeels gebaseerd op bestaand beleid maar er zijn ook belangrijke ruimtelijke 

veranderingen in opgenomen zoals een visie op de aanleg van de N18, de demografische ontwikkelingen 

en een veranderend buitengebied. Daarnaast is de structuurvisie het uitgangspunt voor nieuwe 

bestemmingsplannen. 

 

Gezien het tracé van DW380 is het volgende van belang. Ten westen van Gaanderen en ten oosten van Ulft 

(het Slotermeer) is sprake van waterberging. Dit zijn de gebieden die bij hoog water tijdelijk overstromen 

en zo het water vasthouden in het gebied. Ter plaatse van het gebied Paasberg-DRU - tussen Silvolde en 

Ulft - is de aanduiding ‘hotspot recreatie’ opgenomen en is verder sprake van een groene verbinding 

tussen verschillende landschappen. Voor dit gebied is een aparte gebiedsvisie (zie paragraaf 4.2.) 

opgesteld, waar rust, dynamiek, educatie, leisure & pleasure, recreatie, natuur en bebouwing hand in 

hand gaan en elkaar versterken. 

 

Bestemmingsplannen 

Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Oude IJsselstreek die vigeren ter plaatse van 

het plangebied zijn: 

 Bestemmingsplan Buitengebied Gendringen (2000, herziening 2002)  

 Bestemmingsplan Buitengebied Wisch (2004)  

 Bestemmingsplan Partiële herziening buitengebied diverse percelen 2012 (vastgesteld 17 augustus 

2012, onherroepelijk) 

 Bestemmingsplan Dru Industriepark Ulft (vastgesteld 27 juni 2013, geheel in werking) 

 Bestemmingsplan Partiële herziening buitengebied Wisch 2009 (vastgesteld 2 december 2010, 

onherroepelijk) 
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11 Effecten 

leefomgevingskwaliteit 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van het aspect leefomgevingskwaliteit beschreven. Dit hoofdstuk is als 

volgt opgebouwd: 

 11.1 Beoordelingskader 

 11.2 Beschrijving referentiesituatie 

 11.3 Effectbeoordeling en –beschrijving leefomgevingskwaliteit 

 11.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

 11.5 Leemten in kennis 

 

Meer informatie is te vinden in het achtergronddocument Ruimtegebruik en Leefomgevingskwaliteit. 

11.1 BEOORDELINGSKADER 

Voor het beoordelen van de effecten van de alternatieven op wonen (leefomgeving) en geluid is een 

beoordelingskader opgesteld (Tabel 26). Dit is een verkorte weergave van het beoordelingskader zoals 

beschreven in het Achtergronddocument Leefomgevingskwaliteit. Voor de volgende twee (deel)aspecten 

wordt het beoordelingskader toegelicht: (deel)aspect wonen en gezondheid en (deel)aspect geluid. In het 

Achtergronddocument wordt ook ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethodiek en 

scoringsmethodiek.  

Tabel 26 Beoordelingscriteria voor het aspect leefomgeving 

Aspect Beoordelingscriteria Methode Toetsing/norm 

Wonen en 

gezondheid 

Gevoelige bestemmingen binnen de 

magneetveldzone (nieuwe situatie) 

Kwantitatief Aantal gevoelige 

bestemmingen 

Geluid Geluidshinder tijdens aanleg Kwantitatief Geluidsbelasting dB(A) 

Geluidshinder tijdens gebruiksfase Kwalitatief Expert judgement 

 

Bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt waar mogelijk rekening gehouden met de 

huidige situatie en toekomstige ruimtelijke functies in een gebied, zoals: werkgebied, landbouw, 

recreatieve functies en infrastructuur. De ligging van de alternatieven is waar mogelijk afgestemd op deze 

functies. Echter, niet alle functies kunnen geheel worden ontzien en de verbinding heeft mogelijk een 

gebruiksbeperking tot gevolg. In hoofdstuk 7 tot en met 10 van het achtergronddocument Ruimtegebruik 

en Leefomgevingskwaliteit wordt het ruimtebeslag van de betreffende aspecten beschreven. In de 

volgende paragrafen zal derhalve alleen gekeken worden naar de aspecten Wonen en Geluid. Voor de 

andere ruimtelijke functies wordt verwezen naar het Achtergronddocument Ruimtegebruik en 

Leefomgevingskwaliteit.  
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11.2 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE 

11.2.1 REFERENTIESITUATIE WOONGEBIEDEN 

Figuur 66 geeft een beeld van de bestaande woningen en autonome ontwikkeling op het gebied van 

wonen in en rondom het studiegebied. 

 

 

Figuur 66 Referentiesituatie wonen in het studiegebied 

Steden, dorpen en buurtschappen 

Het zoekgebied en de alternatieven van het project DW380 zijn zo gekozen dat grotere woongebieden niet 

doorsneden worden. Plaatsen en buurtschappen nabij de alternatieven zijn onder meer: Langerak, 

Doetinchem, Wehl, Wijnbergen, Het Onland, Etten, Gaanderen, Warm, Vethuizen, Terborg, Silvolde, Ulft, 

Bontebrug, De Kroezenhoek, Voorst en Dinxperlo.  

 

Bebouwingsdichtheid 

In het buitengebied zijn ook woningen gelegen. Hiertoe worden ook de bedrijfswoningen van de 

agrarische bedrijven gerekend. In Figuur 67 zijn deze woningen aangeduid met een rode stip. In Figuur 67 
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is te zien dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl relatief dicht bebouwd is ten opzichte van de rest van 

het studiegebied. Het zoekgebied ten westen van Etten en Silvolde is minder dicht bebouwd dan ten 

oosten van Gaanderen en Silvolde. 

 

 

Figuur 67 Aantal woningen en erven binnen 50 meter 

Woningen nabij de 150 kV-hoogspanningsverbinding 

In de huidige situatie staan twee 150 kV-hoogspanningsverbindingen in het studiegebied. Voor de 

bestaande hoogspanningsverbinding geldt de norm van 100 microtesla. In de bestaande situatie zijn er 

geen gevoelige bestemmingen die vallen binnen deze norm. Wel liggen een aantal woningen op relatief 

korte afstand van de bestaande 150 kV-hoogspanningsverbindingen. In Figuur 67 zijn alle woningen in het 

studiegebied binnen 50 meter van de huidige hoogspanningsverbindingen weergegeven.  

Hoewel het voorzorgsbeleid niet van toepassing is, zijn voor de vergelijkbaarheid de woningen geteld die 

binnen de 0,4 microtesla van de bestaande 150kV-verbindingen gelegen zijn. Dit is gebeurd op basis van 

specifieke magneetveldberekeningen (zie Error! Reference source not found.). De breedtes van deze 

specifieke zone verschilt per tracé en lijnsegment (type mast, ophanging geleiders, etc). 

 Zevenaar – Langerak mast 94 – 105 (max. 2x 60 meter breed): 6 erven. 

 Doetinchem – Winterswijk mast 1 – 12 (ten noorden van A18, max. 2 x 60 meter breed): 84 erven. 
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 Doetinchem – Winterswijk mast 13 – 40 (ten zuiden van de A18 tot station Ulft, max. 2 x 60 meter 

breed): 13 erven. 

 Doetinchem – Winterswijk mast 41 – 55 (ten oosten van station Ulft, max. 2 x 55 meter breed): 8 erven. 

 

Autonome ontwikkelingen 

Een trend die plaatsvindt in het buitengebied is de gestage afname van het aantal agrarische bedrijven. 

Gemiddeld is dit ongeveer 2% per jaar. Door het stoppen van bedrijven neemt het aantal agrarische 

bedrijfslocaties af. In het buitengebied kan in beperkte mate vervangende nieuwbouw plaatsvinden in 

combinatie met sloop van bestaande gebouwen. Te denken valt aan woningen, maar ook aan andere 

functies die het buitengebied leefbaar en vitaal maken. Hieraan zijn strikte regels verbonden die zijn 

beschreven in het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Elke gemeente in de 

Achterhoek kent binnen deze regionale kaders haar eigen specifieke beleidsregels.  

 

Uit de Regionale bevolkingsprognose 2009 – 2040 die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitbrachten, blijkt dat de komende 30 jaar bevolkingskrimp in 

delen van Nederland zal optreden. Dit is ook voor de Achterhoek voorspeld.27 

 

Zeven Achterhoekse gemeenten hebben samen met de provincie en de woningcorporaties de Regionale 

Woonvisie Achterhoek 2010-2020 opgesteld. In deze visie wordt ingespeeld op de gevolgen van de 

bevolkingskrimp, gezien de grote gevolgen voor de woningmarkt. De gemeenten Bronckhorst, Berkelland, 

Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk en Doetinchem willen met de regionale woonvisie de 

voorraad nieuwbouwplannen van ruim 14.000 woningen terugbrengen naar 5.900 woningen voor de 

periode 2010-2020.  

 

Nabij het zoekgebied worden op een aantal locaties nieuwe woongebieden ontwikkeld. Figuur 66 geeft 

deze locaties weer (nummers 1 tot en met 8). Hieronder zijn de verschillende nieuwe woongebieden 

toegelicht. 

 

1. Langerak 

Voor een aantal voormalige bedrijfslocaties in Langerak zijn bouwplannen ontwikkeld. Het verst 

gevorderd is het plan voor de voormalige timmerfabriek van Tectomat aan de Nederbergweg, op ruim 200 

meter van het bestaande 380kV-station Doetinchem. Na afbraak van de bedrijfsbebouwing worden op het 

vrijgekomen terrein 20, voornamelijk vrijstaande, woningen gebouwd. Ook is er het plan om aan de 

Keppelseweg woningen te realiseren. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 17 woningen, 2 

woon-werkeenheden en 2 bedrijven in milieucategorie 1. Het bestemmingsplan biedt tevens de 

mogelijkheid om het resterende bedrijfsterrein Piek en Snor, welke nu nog gebruikt wordt voor 

bedrijfsdoeleinden, ook naar woondoeleinden te wijzigen (bron: bestemmingsplan Langerak, 2010). 

Nieuwbouwwoningen aan de Nederbergweg en Keppelseweg zijn in 2012 in de voorverkoop gegaan. 

 

2. Heideslag (Wehl) 

Net buiten het zoekgebied, aan de zuidzijde van de bestaande kern Wehl, is een nieuw woongebied 

aangewezen waar in de komende jaren 200 tot 400 woningen gebouwd worden. Het gebied, van circa 52 

hectare, wordt begrensd door de Weemstraat, Plantage Allee, de Beekseweg en de spoorlijn. Bij de verdere 

ontwikkeling staat de opbouw van het bestaande landschap centraal: de richting van de bestaande 

(agrarische) verkaveling, de te handhaven bestaande erven met woonhuizen en het patroon van bestaande 

landweggetjes en kerkenpaden binnen het gebied worden gebruikt als onderlegger voor de inrichting. 

  

                                                                 

27 http://www.regionalebevolkingsprognose.nl/ 
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3. Wijnbergen (Doetinchem) 

In het agrarisch gebied naast de Europaweg en nabij het centrum van Doetinchem wordt in de komende 

jaren de nieuwe wijk Wijnbergen gerealiseerd, met ongeveer duizend woningen. De toekomstige 

woonwijk bestaat uit twee delen: Het Oosten en Het Midden/Het Westen. De Kapperskolk, een oude 

waterloop die deel uitmaakt van een ecologische verbindingszone, zorgt voor een natuurlijke scheiding. In 

dit gebied staat de bestaande 150kV-verbinding Doetinchem-Ulft/Dale. 

 

4. Gietelinck (Ulft) 

Het vastgestelde bestemmingsplan 't Gietelinck Ulft 2008 beoogt de ontwikkeling van een gebied met een 

diversiteit aan functies (wonen, werken, recreëren, voorzieningen) mogelijk te maken op de locatie ’t 

Gietelinck. Beter bekend als het DRU-terrein. Zeven rijksmonumentale gebouwen krijgen een nieuwe 

functie en er worden ongeveer 330 woningen gebouwd. Daarnaast heeft het plan tot doel ruimte te bieden 

voor de ontwikkeling van de Oude IJssel tot Ecologische Verbindingszone (EVZ). 

Het plangebied kan aangemerkt worden als revitaliseringsgebied binnen de bebouwde kom van Ulft. Het 

terrein was grotendeels in gebruik als bedrijventerrein voor metaalbedrijven. Het DRU-complex heeft de 

monumentenstatus gekregen. Het industrieel erfgoed krijgt binnen het voorliggende bestemmingsplan 

nieuwe functies toebedeeld. Voor de vrije kavels aan de Molenbeek is een gewijzigd bestemmingsplan in 

2010 vastgesteld.  

 

5. Hutten Zuid (Ulft) 

Langs de Oude IJssel wordt het voormalige bedrijventerrein “De Hutten” herontwikkeld tot een mix van 

woongebied, ecologisch landschap, natuurwaarde en recreatieve beleving. Op deze plek worden circa 260 

gevarieerde woningen gebouwd in de huur- en koopsector.  

 

6. Vijverberg Zuid (Doetinchem) 

Ten noorden van de A18 bij Doetinchem, wordt een nieuwe woonwijk met 160 woningen en twee 

complexen voor senioren en begeleid wonen ontwikkeld. Vijverberg-Zuid ligt in een groen gebied naast 

recreatiegebied De Koekendaal. De kern van het plan is de bosrand waaraan het merendeel van de 

woningen is gelegen.  

 

7. Herontwikkeling Oosseld (Doetinchem) 

De bloemenbuurt in Oosseld, gemeente Doetinchem, wordt herontwikkeld. Delen van de wijk worden 

gesloopt en in samenhang met de rest van de wijk herontwikkeld. In totaal bestaat de nieuwbouw van 

Oosseld uit ongeveer 370 woningen en appartementen. 

 

8. Landgoed Maetland (Doetinchem) 

Op het bestaande landgoed Maetland, ten zuiden van de A18 bij Gaanderen, zijn plannen voor het 

realiseren van zeven landgoederen. 

11.2.2 REFERENTIESITUATIE GELUID 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste geluidsbronnen beschreven die in de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling een rol spelen. De geluidsbelasting in het studiegebied wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door wegverkeer, met name het verkeer op de A18 en de N317, maar ook het verkeer op de 

overige wegen draagt lokaal bij aan de geluidsbelasting. Nabij de industrieterreinen Langerak, 

Keppelseweg, Keppelseweg/De Huet, Wijnbergen en Verheulsweide heerst plaatselijk een hogere 

geluidsbelasting. Daarnaast draagt in een beperkt deel van het onderzoeksgebied de spoorlijn Wehl-

Doetinchem-Varsseveld aan de geluidsbelasting bij. In het meer landelijke deel van het studiegebied is de 

geluidsbelasting over het algemeen relatief laag. Voor een landelijke omgeving geldt een richtwaarde van 
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40 dB(A) etmaalwaarde. Geluidgezoneerde industrieterreinen kennen over het algemeen een contour met 

een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). In Figuur 68 is een overzicht gegeven van de geluidszones van 

het rijks en provinciaal wegverkeer, de industrieterreinen en de spoorlijn in het studiegebied. 

 

 

Figuur 68 Wettelijke geluidszone rijks en provinciaal wegverkeer, industrieterreinen en spoorlijn (Bron: Atlas 

milieusignalering Provincie Gelderland) 

Langerak 

Op het industrieterrein Langerak in de gemeente Bronckhorst is sinds de jaren tachtig het 380 kV-schakel- 

en transformatorstation van TenneT gevestigd. Dit is het beginpunt van de nieuw aan te leggen 

hoogspanningsverbinding. De geluidsbelasting vanwege dit station wordt met name bepaald door de 

transformatoren met koelers en compensatie-spoelen. Direct ten noorden van het station is sinds 1894 de 

ijzergieterij Nannoka Vulcanus gevestigd op het industrieterrein Keppelseweg. Dit is ook een 

geluidsgezoneerd industrieterrein. De ijzergieterij is in zijn soort relatief klein van schaal. Het bedrijf kan 

echter worden aangemerkt als een “grote lawaaimaker” in de zin van de Wet geluidhinder. Verder naar 

het noorden bevindt zich het geluidsgezoneerde motorcrossterrein Heksenplas. Voor de beoordeling van 

het geluid door de uitbreiding van het schakel- en transformatorstation is met name de geluidszone van 

het industrieterrein Langerak van belang.  

 

Geluidsbelasting in de omgeving van het 380 kV-station 

In verband met de cumulatieve geluidsbelasting kunnen ook geluidszones van de andere nabijgelegen 

terreinen van belang zijn. In Figuur 69 zijn de geluidszones van de industrieterreinen Langerak en 

Keppelseweg en Motorcrossterrein Heksenplas weergegeven. De relatief kleine groene appelvormige 

contour betreft de zonegrens van het transformator- en schakelstation. Deze contour valt geheel binnen de 

geluidszone van het gezoneerde industrieterrein waarop Nannoka Vulcanus is gevestigd en valt 

grotendeels binnen de geluidszone van het motorcrossterrein. Dit betekent dat de geluidsbelasting in het 

gebied vooral wordt bepaald door Nannoka Vulcanus en het motorcrossterrein en in mindere mate door 

het transformator- en schakelstation. 
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Figuur 69 Geluidszones industrieterreinen Langerak en Keppelseweg en Motorcrossterrein Heksenplas (bron: provincie 

Gelderland) 

In 2010 is het bestemmingsplan Langerak 2008 vastgesteld. Voor een aantal voormalige bedrijfslocaties 

zijn bouwplannen ontwikkeld. Deze zijn beschreven bij de autonome ontwikkeling wonen. Deze plannen 

zullen (gedeeltelijk) gerealiseerd worden binnen de vastgestelde geluidscontouren van ijzergieterij 

Vulcanus en het motorcrossterrein Heksenplas, en blijven buiten de geluidscontour van het transformator- 

en schakelstation. 

 

Schakel- en transformatorstation 

Ten behoeve van de aanvraag voor de revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer, is in 2004 

door bureau Peutz een akoestisch onderzoek verricht aan het bestaande transformator- en schakelstation. 

Dit is vastgelegd in het rapport met kenmerk FB 1015-2 d.d. 30 augustus 2004. Als onderdeel van dit 

akoestisch onderzoek zijn geluidsmetingen verricht aan alle relevante geluidsbronnen van het 

transformatorstation. Uit dit onderzoek blijkt dat binnen de inrichting de volgende (relevante) 

geluidsbronnen aanwezig zijn. 

 Transformatoren 402 en 403. 

 Koelers van transformatoren 402 en 403. 

 Noodstroomaggregaat (in- en uitlaat koellucht en rookgasuitlaat). 
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 De compensatiespoelen van transformatoren 402 en 403. 

 Airco-units. 

 Warmtepomp. 

 Luchtbehandelingskast. 

 Uitblaas- en aanzuigopeningen in gevels van Nozema gebouw. 

 

Daarnaast treden er bij het in- en uitschakelen piekgeluiden op vanwege de vermogenschakelaars van de 

spoelen, de transformatoren en de velden.  

 

Autonome ontwikkelingen 

Vanuit de woonomgeving zijn geluidklachten gemeld. TenneT is daarom voornemens om 

geluidreducerende maatregelen te treffen om de geluidniveaus in de richting van de dichtstbij gelegen 

woningen te reduceren. Het betreft hier de woningen ten noordwesten van het industrieterrein.  

Om geluidsreductie te realiseren, worden geluidschermen (hoogte circa 8 meter) aan de 

westzijde van de transformatoren geplaatst (tussen de reeds aanwezige scherfmuren). Daarbij 

worden de binnenzijden van de reeds aanwezige scherfmuren en het nieuwe geluidscherm 

voorzien van geluidabsorberende bekleding. 

 

Uit onderzoek blijkt dat middels de maatregelen de geluidsituatie ter plaatse van de woningen over het 

algemeen significant kan verbeteren. Over het algemeen is de 50 dB(A)-contour ruimschoots kleiner dan 

de geldende geluidzone uit 1988.  

11.3 EFFECTBEOORDELING EN –BESCHRIJVING LEEFOMGEVINGSKWALITEIT 

Tabel 27 geeft de effectscores voor de verschillende alternatieven weer. De effectbeschrijving voor de 

alternatieven is gedaan in hoofdstuk 5 van het Achtergronddocument Ruimtegebruik en Leefomgeving,  

Tabel 27 Effectscores leefomgevingskwaliteit tracéalternatieven 

   Alternatieven west Alternatieven oost 

Aspect Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Wonen en 

gezondheid 

Gevoelige bestemmingen 

binnen de indicatieve 

magneetveldzone (nieuwe 

situatie) 

0 

38 

- - - 

31 

- - - 

26 

- - 

36 

- - - 

46 

- - - 

35 

- - - 

48 

- - - 

41 

- - - 

28 

- - 

29 

- - 

Geluid Geluidshinder tijdens 

gebruiksfase 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geluidshinder tijdens 

aanlegfase 
0 - - 0 - - - - - 0 0 

 

Tabel 28 Effectscores leefomgevingskwaliteit uitbreiding hoogspanningsstation Doetinchem 380kV 

 

Beoordelingscriterium 
Ref. Uitbreiding station D’chem 380kV 

Gevoelige objecten binnen 

magneetveldzone 

0 0 

Geluidshinder tijdens aanlegfase 0 0 

Geluidshinder tijdens gebruiksfase 0 0 
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11.3.1 EFFECTBEOORDELING WOONGEBIEDEN EN ANDERE GEVOELIGE OBJECTEN 

 

 

Figuur 70 Effecten op wonen rond de alternatieven 

Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven West 1 en 1a 

Bij alternatief West 1 vallen er 38 woningen met bijbehorende erven binnen de magneetveldzone. Hiervan 

zijn er 33 nieuwe woningen en 5 welke reeds in de bestaande magneetveldzone van de 150 kV-verbinding 

liggen. Het totale aantal woningen dat door alternatief West 1a binnen de magneetveldzone komt, 

bedraagt 31. Beide alternatieven zijn als zeer negatief (- - -) beoordeeld. Het verschil met het alternatief 

West 1 komt vooral door een tracé dichter bij woonwijk de Huet, te Doetinchem.  

 

Effectbeschrijving en -beoordeling alternatief West 2 

Het totale aantal woningen met bijbehorende erven dat door alternatief West 2 binnen de 

magneetveldzone komt, bedraagt 26. Dit is negatief (- -) beoordeeld. 
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Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven West 3, 3a en 3b 

Het totale aantal woningen met bijbehorende erven dat door alternatief West 3 binnen de 

magneetveldzone komt, bedraagt 36. Alternatief West 3a heeft een toename van 46 woningen met 

bijbehorende erven binnen de magneetveldzone. De toename van het aantal woningen komt met name 

door de tracering na station Ulft via de Lichtenberg. Alternatief West 3 gaat hier in zuidelijke richting, 

terwijl alternatief west 3a het tracé van de bestaande 150 kV-verbinding volgt. In de magneetveldzone van 

alternatief West 3b liggen in totaal 35 woningen met bijbehorende erven. Voor alle drie de alternatieven 

geldt een zeer negatieve (- - -) beoordeling. 

 

Effectbeschrijving en- beoordeling alternatieven Oost 1 en 1a 

Door alternatief Oost 1 komen 48 woningen met bijbehorende erven binnen de magneetveldzone te liggen. 

Alternatief Oost 1a heeft 41 woningen met bijbehorende erven binnen de magneetveldzone. Het verschil 

tussen Oost 1 en 1a komt door de gewijzigde tracering nabij wijk de Huet bij Doetinchem en het vermijden 

van woningen nabij de A18. Beide alternatieven zijn zeer negatief (- - -) beoordeeld. 

 

Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven Oost 2 en 2a 

Alternatief Oost 2 heeft een toename van 28 woningen met bijbehorende erven binnen de 

magneetveldzone. Bij alternatief Oost 2a komen 29 woningen met bijbehorende erven binnen de 

magneetveldzone te liggen. Deze alternatieven worden negatief (- -) beoordeeld.  

 

Effectbeoordeling schakel- en transformatorstation 

De uitbreiding van het schakel- en transformatorstation Langerak is als apart onderdeel beoordeeld. In 

Figuur 71 zijn zones van 50, 100, 200 en 300 meter ingetekend. Deze zones zijn gebruikt om te bepalen of er 

gevoelige objecten binnen de magneetveldzone liggen of er geluidshinder optreedt. 
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Figuur 71 Zones rondom het station 

Toelichting effectscore gevoelige objecten binnen magneetveldzone 

De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen langs de Nederbergweg. De afstand van de Nederbergweg tot 

het huidige transformatorstation is 200 meter. De afstand tot de uitbreiding van het station is veel groter 

(meer dan 350 meter). De magneetveldzone rondom de uitbreiding van het station zal niet groter zijn dan 

100 meter. Er komen dus geen woningen binnen deze zone te liggen. De uitbreiding van het station is 

daarom neutraal beoordeeld (0). 

 

Luchtkwaliteit 

De installaties waarmee het station uitgebreid wordt, hebben geen enkele invloed op de luchtkwaliteit. 

Ook de effecten tijdens aanlegfase door vrachtwagens en ander materieel zijn beperkt.  

 

Veiligheid 

In de huidige situatie is het station afgeschermd door hoge hekken. In de nieuwe situatie zal dit ook het 

geval zijn. Er treden geen nieuwe veiligheidsrisico’s op door de nieuwe installaties. 

11.3.2 EFFECTBEOORDELING GELUID 

Toelichting effectbeoordeling geluidshinder tijdens gebruiksfase 

Uit onderzoek blijkt dat de bovengenoemde geluidsbronnen in de praktijk niet tot onderscheidende 

significante effecten leiden. Het beoordelingscriterium ‘hinder tijdens gebruiksfase’ is daarom niet 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
183 

     

meegenomen in de effectbeoordeling. In het Achtergronddocument Ruimtegebruik en Leefomgeving is 

per geluidsbron een toelichting gegeven waarom negatieve effecten niet zullen optreden.  

 

Toelichting effectbeoordeling geluidshinder tijdens aanlegfase 

Op basis van geluidscontouren van 170 meter (zie Figuur 72) is bepaald of er geluidshinder optreedt op 

stedelijke bebouwing tijdens de aanlegfase. Van zowel de Oost 1 als West 3 alternatieven valt de 

geluidscontour van de aanleg over een gedeelte van de woonwijk De Huet. De geluidscontour van de 

aanleg bij Alternatief West 3 en 3a valt daarnaast ook over een aantal huizen aan de zuidkant van Silvolde. 

In Figuur 72 is de geluidscontour van het West 3, 3a en 3b bij De Huet ingetekend. 

 

 

Figuur 72 Voorbeeld 170 meter geluidscontour bij alternatieven west 3, 3a en 3b 

Alternatieven West 2 en Oost 2 en Oost 2a zijn verder weggelegen van de stedelijke bebouwing en scoort 

daarom neutraal (0). De overige alternatieven zijn vanwege de ligging nabij stedelijk gebied licht negatief 

beoordeeld (-). 
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Effectbeoordeling Geluid schakeltransformatorstation 

Effectbeschrijving en -beoordeling geluidshinder tijdens aanlegfase 

Het inslaan van heipalen tijdens de aanlegfase zal circa een maand duren. Voor de uitbreiding van het 

station is een geluidscontourafstand van 170 meter gehanteerd. Binnen deze 170 meter bevinden zich geen 

woningen. De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op meer dan 300 meter. Het heien is uiteraard wel te 

horen, maar voldoet daarmee aan de normen van de circulaire bouwlawaai. Geluidshinder tijdens 

aanlegfase is daarom neutraal beoordeeld (0). 

 

Effectbeschrijving en- beoordeling geluidshinder tijdens gebruiksfase 

De uitbreiding van het transformator- en schakelstation bestaat uit 2 velden met schakel- en 

meetapparatuur. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat in de huidige situatie het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau vooral wordt bepaald door de transformatoren, de spoelen en de koelers. De overige 

geluidsbronnen hebben een ondergeschikte bijdrage aan de geluidsbelasting. De maximale geluidniveaus 

(piekgeluiden) worden bepaald door de vermogensschakelaars van de spoelen en de transformatoren. 

Door het plaatsen van extra schakelaars op het nieuwe veld zal het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau niet veranderen. Wel zal het aantal piekgeluiden toenemen. De piekgeluiden treden 

zo’n 2 keer per maand, per veld op. De daarbij optredende maximale geluidniveaus veranderen niet 

omdat de schakelaars niet tegelijkertijd in werking treden. De optredende maximale geluidniveaus 

voldoen overigens ruimschoots aan de hieraan te stellen grenswaarden. 

De nieuwe installaties zorgen niet voor een relevante toename van de geluidshinder. Geluidshinder tijdens 

de gebruiksfase is daarom neutraal beoordeeld (0). 

11.4 MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Voor het aspect ruimtegebruik en leefomgevingskwaliteit zijn geen compenserende maatregelen 

geformuleerd die specifiek samenhangen met de alternatieven. Mogelijkheden voor mitigatie zijn in dit 

project wel aan de orde 

 

Na afronding van het effectenonderzoek is bekeken of en hoe bepaalde effecten verder gemitigeerd 

kunnen worden. Een overzicht van maatregelen staat beschreven in Tabel 29.  

 

De beschreven maatregelen zijn aanbevelingen en zijn geformuleerd om bij het samenstellen van het meest 

milieuvriendelijke alternatief en het voorkeursalternatief eventueel in te zetten wanneer blijkt dat de 

optredende effecten te omvangrijk zijn. 

Tabel 29 Mitigerende maatregelen voor ruimtegebruik en leefomgevingskwaliteit 

Maatregel Locatie Beoogd effect 

Optimaliseren hoogspanningstracé Hele traject Minder gevoelige bestemmingen 

binnen de magneetveldzone van 0,4 

microtesla. 

Overleg met agrariërs, omwonenden 

en bedrijven over uitvoering 

(bijvoorbeeld mastpositie, tijdstip van 

uitvoering, etc.) 

Hele traject Beperken van overlast tijdens 

aanlegfase en gebruiksfase 

Bollen tbv zichtbaarheid 

hoogspanningsverbinding 

Nabij MLA-terrein Stakenborgweg te 

Voorst 

Zichtbaarheid vergroten van 

hoogspanningsverbindingen in 

aanvliegroutes van vliegtuigen 
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11.5 LEEMTEN IN KENNIS 

Voor het aspect leefomgevingskwaliteit zijn er geen leemten in kennis geconstateerd die relevant zijn voor 

de besluitvorming omtrent het inpassingsplan.  

Een leemte in kennis is er ten aanzien van geluid en wordt gevormd door de routes die het bouwverkeer 

zullen volgen. Wanneer de routes bekend zijn, moet per route bekeken worden of zich geluidhinder voor 

gaat doen en op welke wijze deze hinder voor deze specifieke situatie weggenomen kan worden door het 

nemen van maatregelen.  

Een andere leemte in kennis is er ten aanzien van trillingen in de uitvoering. Omdat pas bij de uitvoering 

duidelijk is wat de precieze mate en eventuele effecten zijn van trillingen, is dit een leemte in kennis. Dit is 

afhankelijk van de uitvoeringswijze en de routes van het bouwverkeer wat op dit moment nog niet bekend 

is. 
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12 Effecten landschap en 

cultuurhistorie 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van het aspect landschap en cultuurhistorie beschreven. Dit hoofdstuk is 

als volgt opgebouwd: 

 12.1 Beoordelingskader 

 12.2 Beschrijving referentiesituatie 

 12.3 Effectbeoordeling en –beschrijving landschap en cultuurhistorie 

 12.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

 12.5 Leemten in kennis  

  

Meer informatie is te vinden in het achtergronddocument Landschap en cultuurhistorie. 

12.1 BEOORDELINGSKADER 

Inleiding 

Voor het beoordelen van de effecten van de alternatieven is een beoordelingskader opgesteld. Dit 

beoordelingskader is uitgewerkt op basis van een professionele opvatting over landschap en de relatie 

tussen landschap en hoogspanningslijnen, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het Achtergronddocument 

Landschap en Cultuurhistorie. Voor de volgende drie schaalniveaus wordt het beoordelingskader 

toegelicht: tracéniveau, lijnniveau en mastniveau. In het Achtergronddocument Landschap en 

cultuurhistorie wordt ook ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethodiek en scoringsmethodiek. De 

methodiek is afgestemd met de Rijksadviseur voor het landschap.  

 

Landschappelijke benadering 

Het ontwerpen van hoogspanningslijnen is primair het zoeken naar de juiste plaats en vormgeving van de 

lijn in het landschap op een wijze die leidt tot een vanzelfsprekende en ontspannen nieuwe verhouding 

tussen lijn en landschap. Hierbij worden 3 schaalniveaus onderscheiden: 

 Tracéniveau: de gehele verbinding van begin tot eindpunt (in dit project van Doetinchem naar Wesel, 

in deze studie het deel tot de Duitse grens).  

 Lijnniveau: de lijn zoals die vanuit een bepaald standpunt wordt waargenomen. Lijnen zijn 

herkenbare delen van het tracé, bijvoorbeeld tussen knikpunten.  

 Mastniveau: de positie van een mast op een locatie, bijvoorbeeld ten opzicht van bebouwing.  

 

Een lijn die een eigen kwaliteit heeft en op logische, vanzelfsprekende wijze, rustig en respectvol door het 

landschap loopt, verdwijnt al snel naar de achtergrond. Het begrip dat hiermee samenhangt is visuele 

complexiteit. Visuele complexiteit van de lijn betreft de mate van ruimtelijke eenvoud: hoe minder 

ingewikkeld, hoe minder iets op zal vallen.  
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De landschapsanalyse voor het studiegebied sluit aan op de drie benoemde schaalniveaus, waarbij: 

 Het tracéniveau is gekoppeld aan het landschappelijke hoofdpatroon. Hierbij wordt aangesloten op het 

Landschapsontwikkelingsplan Plus (LOP+) van Doetinchem, Montferland en Oude-IJsselstreek. 

 Het lijnniveau is gekoppeld aan de gebiedskarakteristiek. Hierbij wordt aangesloten bij 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden benoemd in het Streekplan Gelderland. 

 Het mastniveau is gekoppeld aan lokale (specifieke) elementen in hun ruimtelijke context en 

samenhang. Hierbij wordt aangesloten bij de cultuurhistorische elementen en structuren uit het 

Streekplan Gelderland en het Rijks- en gemeentelijk beleid betreffende monumenten. 

 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de invloed van de hoogspanningsverbinding op de 

omgeving en anderzijds de verschijningsvorm van de hoogspanningsverbinding zelf. 

De verschijningsvorm van de hoogspanningsverbinding zelf zal worden beoordeeld met de gehanteerde 

ontwerpuitgangspunten en traceringsprincipes. De mate waarin de verschijningsvorm afwijkt van de 

rechte lijn als gevolg van richtingsverandering, verschillen in veldlengte of masthoogte is hierbij bepalend. 

 

Beoordelingskader 

Tabel 30 geeft het relevante beoordelingskader voor de aspecten landschap en cultuurhistorie weer. 

Hierbij worden voor landschap en cultuurhistorie integraal effecten bepaald. 

Tabel 30 Beoordelingskader landschap en cultuurhistorie 

Schaalniveau  Criterium 

Tracé Beïnvloeding landschappelijk hoofdpatroon  

Kwaliteit tracé 

Lijn Beïnvloeding gebiedskarakteristiek  

Beïnvloeding van samenhang specifieke elementen  

Mast  Beïnvloeding van samenhang specifieke elementen  

Fysieke aantasting van specifieke elementen  

 

Alle criteria zijn kwalitatief van aard en gebaseerd op een deskundigenoordeel en toetsing aan het beleid. 

Waar mogelijk en relevant wordt de omvang van het effect aangegeven. In hoofdstuk 4 van het 

Achtergronddocument Landschap en Cultuur zijn de verschillende beoordelingscriteria nader toegelicht. 

12.2 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de beoordelingscriteria een beschrijving gegeven van de huidige 

situatie en de autonome ontwikkeling. Deze vormen samen de referentiesituatie voor de effectenstudie. 

12.2.1 REFERENTIESITUATIE LANDSCHAPPELIJK HOOFDPATROON 

Het landschappelijk hoofdpatroon is een indeling van het landschap op hoog schaalniveau (het 

tracéniveau). Het gaat hierbij om patronen en elementen die zich ruimtelijk manifesteren en van a-

biotische (geomorfologie, water en bodem), biotische (bos en beplanting), maar ook antropogene aard 

(wegen, steden, bebouwing) kunnen zijn.  

De a-biotische basis van het hoofdpatroon wordt gevormd door de geologische en geomorfologische 

processen. Tekenend voor het gebied is het contrast tussen hogere besloten delen, zoals de van veraf 

waarneembare stuwwal van Montferland (tot 91m +NAP) en de rug van de Oude IJssel (tot 20m +NAP), 

en de lager gelegen open gebieden zoals de riviervlakte en het dal van de Nederrijn (ca. 15m +NAP).  
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Op de geomorfologische kaart zijn dekzanden, rivierafzettingen, rivierduinen en de stuwwal de 

belangrijkste eenheden. De a-biotische en biotische ontstaanswijze wordt uitvoerig beschreven in het 

Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, paragraaf 5.3.1.  

 

De antropogene laag bestaat uit bebouwing en infrastructuur. Deze laag volgde van oudsher het 

(a)biotische patroon, maar nieuwe verstedelijking en infrastructuur zijn hiervan onafhankelijk. Dit heeft 

invloed op de openheid en beslotenheid. Opvallend zijn de dorpen die als een band langs de Oude IJssel 

liggen, en de stad Doetinchem. Belangrijke infrastructuur bestaat uit de snelwegen A18 en A3 (Duitsland) 

en het netwerk van N-wegen. 

 

Het landschappelijk hoofdpatroon is opgebouwd uit gebiedstypen die in groepen zijn geclusterd (Figuur 

73): het landschap van de Nederrijn, het Montferland, het dekzandlandschap en het landschap van de 

Oude IJssel. Sommige gebiedstypen vallen (net) buiten het zoekgebied, maar hebben wel een samenhang 

met de gebiedstypen binnen het zoekgebied.  

 

In het Landschapsontwikkelingsplan Plus (LOP+) van Doetinchem, Montferland en Oude-IJsselstreek 

worden gebiedstypen geclusterd in zogenaamde ‘ensembles’. Het LOP onderscheidt het stedelijk gebied 

Doetinchem als een apart cluster. Dit cluster is toegevoegd aan de in dit rapport gehanteerde 

hoofdindeling. 

 Het Oude IJsseldal bij Keppel: vrij open en vlak landschap van de rivier de Oude IJssel, in het noorden 

begrensd door beboste rivierduinen en in het oosten door de stadsrand van Doetinchem 

 Het dekzandlandschap: kleinschalige, vaak contrastrijke hoevenlandschappen met een hoog aantal 

nederzettingen.  

 Het landschap van de Oude IJssel: afwisselend landschap van de rivier de Oude IJssel, die tussen de 

rivierduinen door slingert. De rivierduinen zijn deels bebost en deels bebouwd door een reeks 

nederzettingen. 

 Montferland: een vrij liggende stuwwalhoogte met het Bergherbos als markant punt in het landschap. 

 De riviervlakte van de Nederrijn: een landschap met de rivier de Nederrijn en haar oude lopen en de 

bijbehorende, overstromingsgebieden en afzettingen (ligt buiten het plangebied). 

 Stedelijk gebied Doetinchem: het verstedelijkte gebied van Doetinchem, dat zich aan weerszijden van 

de Oude IJssel uitstrekt. 
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Figuur 73 Kaart landschappelijk hoofdpatroon 

12.2.2 GEBIEDSKARAKTERISTIEK 

De gebiedstypen waaruit het landschappelijk hoofdpatroon is opgebouwd, hebben elk hun eigen 

karakteristiek. Sommige gebiedstypen vallen (net) buiten het zoekgebied, maar hangen wel samen met het 

landschap in het zoekgebied. Deze worden daarom toch kort beschreven in het Achtergronddocument 

Landschap en Cultuurhistorie in hoofdstuk 5.3.1. De indeling in gebiedstypen is gebaseerd op de BES 

(TenneT en RWE, 2009). 

 

In Figuur 74 zijn de verschillende gebiedstypen aangegeven. In het Achtergronddocument Landschap en 

Cultuurhistorie is in hoofdstuk 5.3.3 per gebiedstype een foto en een representatieve uitsnede van de 

topografische kaart opgenomen, met daarop beplanting/bos en open ruimte (akkers en velden). 

Op Figuur 74 is ook de riviervlakte van de Nederrijn aangegeven. Dit komt binnen de uitsnede van de 

kaart voor, maar ligt zo ver buiten het zoekgebied dat er geen effecten optreden. De gebiedstypes van de 

riviervlakte van de Nederrijn worden daarom ook niet verder toegelicht.  
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Figuur 74 Kaart gebiedstypen (gebiedskarakteristiek) 

Waardevolle gebieden benoemd in het streekplan 

Een drietal gebieden binnen het studiegebied zijn in het Streekplan Gelderland aangeduid als waardevol 

landschap, vanwege de bijzondere samenhang van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het 

betreft het Montferland en de randakkers, het dal van de Oude IJssel en de aangrenzende bosgebieden ten 

noordwesten van Doetinchem en het gebied met landgoederen en bossen ten zuidoosten van Doetinchem. 

 

Grote delen van het studiegebied zijn aangewezen als gebied met een middelhoge of hoge historisch-

geografische waarde (Streekplan 2005, provincie Gelderland)28. Van hoge waarde zijn onder andere een 

gedeelte van de riviervlakte ten noorden van Wehl, de riviervlakte tussen Braamt en Gaanderen en de 

riviervlakte ten oosten van Ulft. De ligging en waarde van deze gebieden is nader toegelicht in het 

Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie. 

                                                                 

28 Historische Geografie: In Nederland worden er elf landschapsontginningstypen onderscheiden waarvan er drie typen 

in Gelderland voorkomen. Van deze landschapstypen is aangegeven waar in het Gelderse landschap de 

ontginningskenmerken te herkennen zijn en hoe gaaf en uniek deze zijn. De historische geografische waardering is 

gebaseerd op de beschrijving van Gelderland bestaande uit ongeveer 4.000 gewaardeerde vlakken. 
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Aardkundige waarden 

Binnen het studiegebied is een aantal gebieden met aardkundige waarden aangewezen. Hier ligt een 

analyse aan ten grondslag van gaafheid en zeldzaamheid van de voorkomende geomorfologische 

verschijnselen, aangevuld met samenhangende bodemkundige verschijnselen (bron: Streekplan 2005, 

provincie Gelderland). In het Streekplan zijn aardkundige waarden van nationaal belang aangewezen. Dit 

zijn het Oude IJsseldal ten noordwesten van Doetinchem, de riviervlakte met ruggen en geulen ten oosten 

van Braamt en de rug met dekzandkopjes en laagtes tussen Doetinchem en Gaanderen. Het patroon van 

ruggen en laagtes in de riviervlakte is in het veld goed waarneembaar en met de duidelijke 

hoogteverschillen en “meandervormen” zeer bepalend voor de gebiedskarakteristiek. Van provinciaal 

belang is het dekzandgebied bij Varsseveld. 

12.2.3 SAMENHANG SPECIFIEKE ELEMENTEN (LIJNNIVEAU) 

In Figuur 75 zijn landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren weergegeven, waarvan 

de samenhang op het schaalniveau van de lijn beïnvloed kan worden. De kaart is gebaseerd op de 

themakaart historische geografie uit het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland. In Figuur 75 zijn 

(ruimtelijke) elementen opgenomen, die op het schaalniveau van de lijn relevant zijn en mede de 

gebiedskarakteristiek en de beleving hiervan bepalen. De (historische) zichtas is bij de historische 

buitenplaatsen aangegeven. 
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Figuur 75 Samenhang specifieke elementen (lijnniveau) 

Landgoederen en buitenplaatsen 

Binnen het zoekgebied en de visuele invloedsfeer van het zoekgebied, liggen acht landgoederen, een deel 

hiervan is historisch, een deel nieuw of in ontwikkeling: 

 Kasteel Keppel; de (historische) samenhang tussen het open rivierdal van de Oude IJssel en het kasteel 

met watermolen, de ligging op een eiland tussen de rivier en een oude rivieraftakking en de zichtlijn 

vanaf het hoofdgebouw op het rivierdal is waardevol.  

 Havezate Hagen (ook wel Kasteel De Kelder genoemd); de (historische) samenhang tussen het kasteel 

met beplantingen en lanen op de overgang naar het rivierdal van de Oude IJssel is waardevol. 

 Buitenplaats Kemnade; de (historisch waardevolle) samenhang tussen de havezate (het huis), het 

landschapspark, de Oude IJssel, de boscomplexen, de akkers en weiden en boerderij de Bluemerhoeve 

is hier waardevol. De samenhang met de monumentale Kruisallee is waardevol.  

 Landgoed Slangenburg; de (historisch waardevolle) samenhang tussen het kasteel, de boscomplexen 

met laanstructuren en zichtlijnen, de Bielheimerbeek en de akkers en landerijen rond het landgoed is 

hier waardevol. Vanuit het hoofdgebouw loopt een lange formele zichtas (bomenlaan) richting 

noordoosten (Kasteellaan). 
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 Landgoed het Maetland; een nieuw landgoed. Het landgoed vormt een ecologische verbinding via 

Slangenburg naar het groene gebied ten zuiden van Doetinchem. De samenhang tussen de bossen van 

Slangenburg en de Bielheimerbeek is waardevol. 

 Landgoed Hommelink; een nieuw landgoed bij Terborg. De samenhang tussen de akkers, lanen en 

boscomplexen is waardevol. 

 Landgoed Wisch; een historisch landgoed ten zuiden van Terborg. Kasteel Wisch – of huize Wisch - is 

in goede staat. Het voormalig Slot Schuilenburg was nabijgelegen tussen Terborg en Silvolde, aan de 

Oude IJssel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het kasteel verwoest. Alleen het toegangshek, 

muurresten en een klein stenen schuurtje bij het toegangshek zijn overgebleven. De samenhang tussen 

het kasteel en de Oude IJssel, de boscomplexen en de landbouwgronden is waardevol. 

 Landgoed Engbergen; een recent gerealiseerd landgoed (Gemeente Oude IJsselstreek, 2004). Het 

gebied is ingedeeld in een Oude IJsselzone, het bosgebied van Engbergen-hoog en het landbouwgebied 

van Engbergen-laag. De samenhang tussen de Oude IJssel, het reliëf met hooggelegen bosgebieden en 

laaggelegen landbouwgronden is waardevol. De Engbergseweg vormt de hoofdas van het landgoed. 

 

Stroombroek 

Het recreatiegebied Stroombroek heeft een belangrijke gebruikswaarde. Het gebied oogt vanuit de 

omgeving besloten door de beplantingsrand. Intern bestaat het uit een grote open ruimte (ca. 500 meter) 

van de plas met stranden. Ten zuiden van de plas ligt Landal Stroombroek een bungalowpark met 250 

woningen.  

De “interne samenhang” tussen de plas, de stranden en de bosranden rondom de plas is waardevol. De 

recreatieplas Stroombroek vormt een omsloten wereld met een geheel eigen karakter. In werkelijkheid is, 

net boven de omringende bosbeplanting uit, de bestaande hoogspanningslijn duidelijk maar weinig 

nadrukkelijk aanwezig. 

 

Waardevolle structuren  

Op lijnniveau zijn de volgende waardevolle structuren te onderscheiden: watergangen, historische wegen- 

en laanstructuren, dorpsranden. 

 De watergangen Wehlse beek, Waalsche Water, Oude IJssel, Bielheimerbeek, Ziegenbeek, Keizersbeek 

en Aa-strang zijn waardevolle landschappelijke structuren. De samenhang tussen oevers, water en 

vaak open en laaggelegen landbouwgronden langs de watergangen is waardevol. De continuïteit van 

de watergang is belangrijk voor de gebiedskarakteristiek. 

 Historische wegen- en laanstructuren vertellen iets over de samenhang tussen weg en reliëf, 

ontginning of status. Naast de genoemde laanstructuren die deel uitmaken van landgoederen, zijn de 

volgende structuren waardevol. De samenhang tussen de wegen en het reliëf en geomorfologie is 

duidelijk bij de lange gebogen wegen (‘meanderend wegenpatroon’) in de riviervlakte tussen Braamt 

en Gaanderen (Warmsche Veld), bij het fijnmazige wegenpatroon van Meerenbroek ten oosten van 

Wehl en bij de wegen in het dekzandlandschap van de Achterhoek ten oosten van Terborg. 

 De wegenstructuren ten oosten en zuiden van Silvolde vertellen de samenhang van de ontginning: 

orthogonale wegen op regelmatig afstand, met verspreide boerderijen. 

 

Tenslotte zijn de markante dorpsranden Ulft en Silvolde, waarvan het dorpsgezicht beeldbepalend is, 

waardevol. De samenhang tussen de Oude IJssel, het laaggelegen gebied tussen Ulft en Silvolde en het 

dorpsgezicht van Silvolde is waardevol. De samenhang tussen de dorpsrand van Ulft, met het DRU-

terrein en de watertoren, en de Oude IJssel is waardevol. 
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12.2.4 SAMENHANG SPECIFIEKE ELEMENTEN (MASTNIVEAU) 

In Figuur 76 zijn landschappelijke en cultuurhistorische elementen weergegeven, waarvan de samenhang 

op het schaalniveau van de mast beïnvloed kan worden. 

 

Figuur 76 Kaart samenhang specifieke elementen (mastniveau) 

Concentraties van waardevolle bouwkundige elementen vinden we uiteraard – maar dit is slechts beperkt 

relevant - in de historische kernen. De samenhang die ze hebben is die van het dorp en de straat. In het 

landelijk gebied is de samenhang tussen monument en landschap vaak historisch-agrarisch. Boerderijen 

hebben een duidelijke samenhang met de landbouwgronden, en tevens vaak met de historische wegen 

waaraan ze gelegen zijn. 

 

Binnen het zoekgebied liggen diverse Rijksmonumenten: boerderij Barlham in het Oude IJsseldal ten 

noordwesten van Doetinchem, Boerderij "de Pol" ten oosten van Wehl, korenmolen “De Rembrandt” bij 

Kilder, buitenplaats De Kemnade en een muurfragment van voormalig Slot Schuilenburg ten westen van 

Etten. Deze monumenten liggen in een open omgeving en zijn daarmee relevant in relatie tot de 

voorgenomen activiteit. De molen Rembrandt is niet intact en wordt al omgeven door bedrijfsbebouwing. 

Overige elementen van cultuurhistorische betekenis vinden we verspreid in het zoekgebied. 
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Het gebied kent vele waardevolle (groen-) elementen, in de vorm van lanen, bossen en erfbeplanting. Deze 

zijn overwegend zodanig robuust dat e samenhang door een mast niet daadwerkelijk beïnvloed wordt. 

Een uitzondering is de Kruisallee bij Kemnade. Dit is een monumentale boomstructuur waarvan de 

continuïteit en zichtbaarheid groot is, en de samenhang met de buitenplaats Kemnade belangrijk is. 

12.3 EFFECTBEOORDELING EN –BESCHRIJVING LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

Tabel 31 geeft de effectscores voor de verschillende alternatieven weer. De tabel geeft slechts een overzicht 

van de scores en er kunnen niet zo maar, zonder de feitelijke effectbeschrijvingen erbij te betrekken, 

conclusies aan worden verbonden. In de volgende paragrafen zijn deze effectscores toegelicht. 

Tabel 31 Overzicht effectscores landschap en cultuurhistorie 

 Alternatieven west Alternatieven oost 

Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Beïnvloeding landschappelijk 

hoofdpatroon  

0 0 - 0 - - - - - - - 

Kwaliteit tracé n.v.t. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding gebiedskarakteristiek  0 - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Beïnvloeding van samenhang 

specifieke elementen (lijnniveau) 

0 - - - - - - - - - - 0 - - - - 

Beïnvloeding samenhang specifieke 

elementen (mastniveau)  

0 - - - - - - - - - - 

Fysieke aantasting van specifieke 

elementen  

0 - - - - - - - - - - 

12.3.1 BEÏNVLOEDING LANDSCHAPPELIJK HOOFDPATROON 

Figuur 77 geeft een overzicht van de alternatieven weer ten opzichte van het landschappelijk 

hoofdpatroon. Na deze figuur zal de beoordeling van de alternatieven beschreven worden.  
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Figuur 77 Overzicht alternatieven ten opzichte van het landschappelijk hoofdpatroon 

WEST 1 en 2 

Voor de alternatieven West 1 en 2 geldt dat de samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon duidelijk 

is. Beide alternatieven volgen in lange rechtstanden de hoofdrichting van het landschap van de Oude 

IJssel. Beide alternatieven passeren de Oude IJssel in de natuurlijke laagte tussen Ulft en Silvolde. Beide 

alternatieven zijn duidelijk herkenbaar als infrastructuur van bovenregionaal karakter.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief West 1 en West 2 is neutraal (0).  

 

WEST 1A 

Het alternatief West 1a wijkt op drie plaatsen af van het tracé van alternatief West 1. De kleine afwijkingen 

in de vorm van knikken ten westen van Doetinchem en ten zuiden van Etten maken de lijn minder helder, 

maar hebben geen invloed op het landschappelijk hoofdpatroon. De ligging om Kemnade heeft wel een 

negatief effect. De lijn knikt hier heen en weer over de Oude IJssel en bundelt op zeer korte afstand met de 

A18. De samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon is hier zeer onduidelijk. Het verloop van de lijn 

is hierdoor minder herkenbaar als bovenregionale infrastructuur.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief West 1a is daarom beoordeeld als 

licht negatief (-).  
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WEST 3 

De lijn ligt op grote afstand van het stedelijk gebied Doetinchem en de Oude IJssel en verandert steeds van 

richting. Wel passeert de lijn de Oude IJssel in de natuurlijke laagte tussen Ulft en Silvolde. Alternatief 

West 3 is over vrijwel het gehele tracé behoorlijk geknikt, slechts het meest zuidelijke deel bij de overgang 

naar Duitsland zou als autonoom getypeerd kunnen worden. Het verloop van de lijn is hierdoor niet als 

infrastructuur van bovenregionale betekenis herkenbaar. 

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief West 3 is licht negatief (-). 

 

WEST 3A 

Het effect van het alternatief West 3a komt overeen met het alternatief West 3, met uitzondering van 

enkele locaties waar het tracé van West 3a iets anders loopt dan West 3. De lijn gaat met een licht gebogen 

verloop door het tussengebied Ulft - Silvolde, om vervolgens aan te sluiten op de bestaande 150 kV 

Dale/Winterswijk. De lijn verlaat de bestaande 150 kV bij Kroezenhoek met een helder aftakpunt. Het 

verloop van de lijn is hierdoor beter herkenbaar als infrastructuur van bovenregionale betekenis.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief West 3a is licht negatief (-).Het 

afwijkende tracé leidt niet tot een andere beoordeling dan bij West 3. 

 

WEST 3B 

Het effect van het alternatief West 3b komt overeen met het alternatief West 3, met één uitzondering. De 

lijn gaat in de riviervlakte van de Oude IJssel met enkele grote knikken om het gebied Warmsche Veld 

heen en vormt geen rechte lijn. Het verloop van de lijn als geheel heeft een geknikt karakter, waardoor 

deze niet als infrastructuur van bovenregionale betekenis herkenbaar is.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief West 3b is licht negatief (-). 

 

OOST 1 

De samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon is matig. De lijn volgt het stedelijk gebied van 

Doetinchem en bundelt met de A18. De lijn doorkruist hier de beboste rug langs de Oude IJssel in plaats 

van deze te volgen. Het begin en einde van alternatief Oost 1 is identiek en helder conform het alternatief 

West 3. De lange strakke bundeling aan een zijde van de A18 is helder en begrijpelijk. De lijn gaat geknikt, 

maar met nog redelijk lange rechtstanden door het kleinschalige zandgebied. Het aantakpunt 150 kV bij 

Kemnade is in dit alternatief duidelijk meer helder dan in West 3.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief Oost 1 is licht negatief (-). 

 

OOST 1A 

Het beginstuk tussen station Langerak en Stoltenberg, en het eindstuk tussen Silvolde en Voorst zijn 

redelijk helder conform West 1a. Hiertussen is het tracé sterk geknikt. Het voortdurend wisselen tussen 

wel en niet bundelen met de A18 maakt de samenhang met het hoofdpatroon onduidelijk. Door het 

volledig knikken is de lijn als bovenregionaal element niet herkenbaar.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief Oost 1a is licht negatief (-). 
 

OOST 2 

Het alternatief Oost 1 is tot Kemnade gelijk aan Oost 2. Door de knikken in de lijn is de samenhang met het 

landschappelijk hoofdpatroon onduidelijk. De lijn bundelt niet duidelijk met de A18 maar steekt twee keer 

over. De aantakpunten bij Kemnade en Kroezenhoek zijn helder. Het verband tussen 150 kV en 380 kV is 

duidelijk. De verbinding is echter slecht herkenbaar als bovenregionale infrastructuur.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon voor alternatief Oost 2 is licht negatief (-). 
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OOST 2A 

Het alternatief Oost 2a is identiek aan Oost 2, met uitzondering van een strak gebundeld gedeelte bij de 

A18. Dit is echter maar een kort gedeelte, en de A18 wordt tweemaal gekruist voor de bundeling. De 

verbinding is slecht herkenbaar als element van de bovenregionale infrastructuur.  

De beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon is voor alternatief Oost 2a licht negatief (-). 

12.3.2 KWALITEIT TRACÉ 

WEST 1 

De kwaliteit van het tracé is nagenoeg optimaal doordat de lijn autonoom is, een heldere eenheid vormt en 

duidelijk herkenbaar is als bovenregionale infrastructuur. De richtingsveranderingen in het tracé hangen 

samen met de corridor. Dit geldt ook voor het korte stuk waarover de lijn de A18 volgt: een rechte 

oversteek is niet mogelijk en op deze wijze is de rechtstand ten zuiden van de A18 zo lang mogelijk en 

vertonen de noodzakelijke knikken een duidelijke samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon. De 

score is neutraal (0). 

 

WEST 1A 

De kwaliteit van het tracé is beperkt doordat er in het noordelijke deel van het tracé 

richtingsveranderingen zijn, als gevolg van lokale objecten/functies. Ook het volgen van de A18 heeft bij 

dit alternatief geen logische en herkenbare samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon; dit is een 

bundeling over korte afstand die niet past bij de schaal van de lijn. Door deze combinatie van 

samenhangen met lokale verschijnselen in het landschap is de lijn geen heldere eenheid en slecht 

herkenbaar als bovenregionale infrastructuur. De score is negatief (- -). 

 

WEST 2 

De kwaliteit van het tracé is niet optimaal doordat er in het zuidelijke deel van het tracé 

richtingsveranderingen zijn, als gevolg van lokale objecten/functies.  

Het noordelijke deel van het tracé is wel autonoom. De kwaliteit van het tracé als geheel is hierdoor niet 

optimaal; het is een redelijke eenheid die matig herkenbaar is als bovenregionale infrastructuur. De score 

is licht negatief (-). 

 

WEST 3 

De kwaliteit van het tracé is beperkt doordat er over het gehele tracé richtingsveranderingen zijn, als 

gevolg van lokale objecten/functies. Ook het volgen van de A18 heeft bij dit alternatief geen logische en 

herkenbare samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon; dit is een bundeling over korte afstand die 

niet past bij de schaal van de lijn. Door deze combinatie van samenhangen met lokale verschijnselen in het 

landschap is de lijn geen heldere eenheid en slecht herkenbaar als bovenregionale infrastructuur. De score 

is negatief (- -). 

 

WEST 3A 

De wijze waarop de lijn getraceerd, is in wezen gelijk aan alternatief West 3. Voor de kwaliteit van het 

tracé zijn er nuanceverschillen, maar de hoofdlijn is hetzelfde: 

De kwaliteit van het tracé is beperkt doordat er over het gehele tracé richtingsveranderingen zijn, als 

gevolg van lokale objecten/functies. Ook het volgen van de A18 heeft bij dit alternatief geen logische en 

herkenbare samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon; dit is een bundeling over korte afstand die 

niet past bij de schaal van de lijn. Door deze combinatie van samenhangen met lokale verschijnselen in het 

landschap is de lijn geen heldere eenheid en slecht herkenbaar als bovenregionale infrastructuur. West 3a 
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scoort in het zuidelijk gedeelte iets beter ten opzichte van West 3 door de langere rechtsstand. De score is 

negatief (- -). 

 

WEST 3B 

De wijze waarop de lijn getraceerd, is in wezen gelijk aan alternatief West 3 en West 3a. Voor de kwaliteit 

van het tracé zijn er nuanceverschillen, maar de hoofdlijn is hetzelfde: 

De kwaliteit van het tracé is beperkt doordat er over het gehele tracé richtingsveranderingen zijn, als 

gevolg van lokale objecten/functies. Ook het volgen van de A18 heeft bij dit alternatief geen logische en 

herkenbare samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon; dit is een bundeling over korte afstand die 

niet past bij de schaal van de lijn. Door deze combinatie van samenhangen met lokale verschijnselen in het 

landschap is de lijn geen heldere eenheid en slecht herkenbaar als bovenregionale infrastructuur. De score 

is negatief (- -). 

 

OOST 1 

De kwaliteit van het tracé is niet optimaal doordat er in het deel ten zuiden van de A18 

richtingsveranderingen zijn, als gevolg van lokale objecten/functies.  

Het noordelijke deel van het tracé is deels autonoom en bundelt deels over lange afstand met de A18.  

Deze bundeling past bij de schaal van de lijn. De kwaliteit van het tracé als geheel is hierdoor niet 

optimaal; het is een redelijke eenheid die matig herkenbaar is als bovenregionale infrastructuur. De score 

is licht negatief (-). 

 

OOST 1A  

De kwaliteit van het tracé is beperkt door een combinatie van samenhangen met lokale verschijnselen in 

het landschap. In het deel ten zuiden van de A18 zijn er richtingsveranderingen als gevolg van lokale 

objecten/functies, die afwijken van Oost 1, maar dit zijn nuanceverschillen. Het noordelijke deel van het 

tracé kent eveneens richtingsveranderingen die het gevolg zijn van lokale objecten/functies, hierdoor valt 

ook de bundeling met de A18 in meerdere korte bundelingen uiteen die niet begrijpelijk zijn en ook niet 

passen bij de schaal van de lijn. De kwaliteit van het tracé als geheel is hierdoor beperkt; het is geen 

heldere eenheid en de lijn is slecht herkenbaar als bovenregionale infrastructuur. De score is negatief (- -). 

 

OOST 2  

De kwaliteit van het tracé is zeer beperkt doordat er over het gehele tracé zeer veel richtingsveranderingen 

zijn, als gevolg van lokale objecten/functies. De bundeling met de A18 vindt plaats over een te korte 

afstand en past niet bij de schaal van de lijn. Dit wordt versterkt doordat de afstand tot de A18 

(bundelingsafstand) verschilt. Door deze combinatie van samenhangen met lokale verschijnselen in het 

landschap is de kwaliteit van het tracé laag; het is geen eenheid en de lijn is niet herkenbaar als 

bovenregionale infrastructuur. De score is zeer negatief (- - -). 

 

OOST 2A 

Het onderscheid met alternatief Oost 2 is dat de bundeling de kromming van de A18 volgt. Dit is echter 

voor de kwaliteit van het tracé een nuanceverschil, de hoofdlijn is hetzelfde: 

De kwaliteit van het tracé is zeer beperkt doordat er over het gehele tracé zeer veel richtingsveranderingen 

zijn, als gevolg van lokale objecten/functies. Het met een kromming volgen van de A18 is een bundeling 

over te korte afstand, die niet past bij de schaal van de lijn. Door deze combinatie van samenhangen met 

lokale verschijnselen in het landschap is de kwaliteit van het tracé laag; het is geen eenheid en de lijn is 

niet herkenbaar als bovenregionale infrastructuur. De score is zeer negatief (- - -). 
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12.3.3 BEÏNVLOEDING GEBIEDSKARAKTERISTIEK 

Alternatieven West 1 en 2, Oost 1, 2 en 2a, die een matig helder verloop hebben waardoor geen visuele 

complexe situaties ontstaan, scoren licht negatief (-). Alternatieven West 1a, 3, 3a en Oost 2a, die sterk 

geknikt zijn beïnvloeden de gebiedskarakteristiek negatief (- -). Figuur 78 geeft de alternatieven ten 

opzichte van de gebiedskarakteristiek weer. Onder de figuur zal een toelichting op de negatieve scores en 

bijzondere invloeden plaatsvinden. Verder zijn in hoofdstuk 6.3.2. van het Achtergronddocument 

Landschap en Cultuurhistorie visualisaties weergegeven van de verschillende situaties.  

 

 

Figuur 78 Alternatieven ten opzichte van de gebiedskarakteristiek 

 

WEST 1 

Alternatief West 1 heeft een helder verloop, waardoor geen visueel complexe situaties ontstaan. De 

beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek voor alternatief West 1 als geheel is licht negatief (-) 

beoordeeld. De effecten zijn in het Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, 

voor alle gebiedstypen beschreven. Onderstaand wordt ingegaan op de gebieden waar het tracé door gaat: 

het stedelijk gebied Doetinchem, de riviervlakte van de Oude IJssel, het Oude IJsseldal met rivierduinen 

en het beekdal van de Aa-strang.  
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Stedelijk gebied Doetinchem 

Er is een duidelijke beïnvloeding van het zicht vanuit de wijken De Huet en Dichteren. De lijn zal verder 

van de Huet af komen te liggen dan de bestaande lijn, maar het geknikte verloop maakt de visuele impact 

groter dan een lijn zonder knikken. Bij Dichteren zal de lijn leiden tot een duidelijke beïnvloeding van de 

zichten op het aangrenzende Wehlse Broeklanden. Dit is in beeld gebracht in de visualisaties Stadsrand 

Dichteren.  

 

De riviervlakte van de Oude IJssel 

Er is in dit vrij open gebied een duidelijke beïnvloeding. Door het ontbreken van knikken is er echter een 

minimale visuele complexiteit, en is de eigen kwaliteit als landschapselement van bovenregionale schaal 

herkenbaar. Vanuit recreatiegebied Stroombroek zal de nieuwe lijn net boven de omzomende beplanting 

zichtbaar zijn.  

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen 

Hier is sprake van duidelijke beïnvloeding. De lijn doorsnijdt het afwisselend open middengebied tussen 

Ulft en Silvolde. Het bundelen van de lijn met de Slingerparallel heeft bij Ulft een sterk effect op de relatie 

tussen stad- en landschap. Echter, door het verdwijnen van de bestaande visueel complexe lijn, is het effect 

per saldo slechts licht negatief (-). 

 

Beekdal van de Aa-strang 

In dit open gebied zal de nieuwe verbinding nadrukkelijk aanwezig zijn en de gebiedskarakteristiek 

duidelijk negatief beïnvloeden. De reden hiervan is dat de lijn als technisch element contrasteert met het 

natuurlijke en groene karakter van dit gebiedstype.  

De beïnvloeding wordt beperkt door het rustige rechtlijnige verloop van de lijn (slechts één flauwe knik). 

Hierdoor is de visuele complexiteit minimaal en doorkruist de lijn op heldere wijze het gebied. In het 

zuiden (bij Voorst) wordt de gebiedskarakteristiek negatief beïnvloed door het aangrenzende Duitse 

gedeelte van de verbinding. De richtingsveranderingen (knikken) leiden tot een hogere visuele 

complexiteit in dit gebied.  

 

Samenvattend 

Ondanks dat alternatief West 1 in diverse gebieden langs het tracé visueel complexe situaties tot gevolg 

heeft, blijft de algehele beoordeling van dit alternatief licht negatief (-).  

 

WEST 1A 

Het alternatief West 1a kent grotendeels dezelfde effecten als het alternatief West 1, maar heeft op een 

aantal tracégedeelten een groter negatief effect waardoor de beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek 

negatief (- -) is. De effecten zijn in het Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 

6.3.3, voor alle gebiedstypen beschreven. De effectbeschrijving van het alternatief West 1 geldt in grote 

lijnen ook voor het alternatief West 1a, met in afwijking van alternatief West 1 beschrijvingen voor de 

gebieden 'het hoevenlandschap van Wehl' en 'de riviervlakte van de Oude IJssel'. 

Het hoevenlandschap van Wehl 

Het geknikte verloop van alternatief West 1a ten westen van Doetinchem door het hoevenlandschap van 

Wehl zorgt voor een hogere visuele complexiteit in dit gebied. Hierdoor is er een groter negatief effect. 

 

De riviervlakte van de Oude IJssel 

Alternatief West 1a heeft aan de zuidkant van Doetinchem heeft een lijn die visueel complex is door veel 

knikken op korte afstand. De lijn bundelt met de A18, wijkt ervan af, gaat net voor de Oude IJssel terug 

naar de A18 om daarna in het Oude IJsseldal met rivierduinen weer van de A18 af te buigen. De lijn kruist 
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de Oude IJssel op korte afstand tweemaal. Dit geeft een onrustig en onlogisch beeld, waardoor de 

gebiedskarakteristiek van de Oude IJssel aangetast wordt. 

 

Samenvattend 

Vanwege de grotere visuele complexiteit die in het hoevenlandschap van Wehl en de riviervlakte van de 

Oude IJssel ontstaat, heeft alternatief West 1a over het geheel genomen een meer negatief effect op de 

gebiedskarakteristiek dan West 1. Daardoor is het alternatief West 1a negatief (- -) beoordeeld voor 

gebiedskarakteristiek. 

 

WEST 2 

Het alternatief heeft een helder verloop, waardoor geen visueel complexe situaties ontstaan. De effecten 

zijn in het Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, voor alle gebiedstypen 

beschreven. De beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek door alternatief West 2 als geheel is licht 

negatief (-). Het tracé van alternatief West 2 gaat door dezelfde gebiedstypen als alternatief West 1. De 

aanvullende effecten ten opzicht van Alternatief West 1 zijn hieronder beschreven.  

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen 

In het Oude IJsseldal met rivierduinen wordt een gedeelte van de bestaande lijn vervangen in een nieuw 

tracé. De nieuwe lijn heeft door het hogere en andere masttype (twee palen) en de dikkere bundel 

geleiders meer invloed dan de bestaande lijn. Het deel dat gehandhaafd blijft, zorgt samen met de nieuwe 

lijn voor een visueel complex beeld. De lijnen lopen niet parallel en er is tevens sprake van meerdere 

knikpunten op korte afstand van elkaar. Dit zorgt voor een sterke beïnvloeding van de 

gebiedskarakteristiek. 

 

Het beekdal van de Aa-strang 

In dit open gebied zal de nieuwe verbinding nadrukkelijk aanwezig zijn en de gebiedskarakteristiek 

duidelijk negatief beïnvloeden. De reden hiervan is dat de lijn als technisch element contrasteert met het 

natuurlijke en groene karakter van dit gebiedstype. De beïnvloeding wordt beperkt door het overwegend 

rustige, rechtlijnige verloop van de lijn (slechts enkele flauwe knikken). Hierdoor is de visuele complexiteit 

minimaal en doorkruist de lijn op heldere wijze het gebied. In het zuiden (bij Voorst) wordt de 

gebiedskarakteristiek negatief beïnvloed door het aangrenzende Duitse gedeelte van de verbinding. De 

richtingsveranderingen (knikken) leiden tot een hogere visuele complexiteit in dit gebied. 

 

Samenvattend 

Alternatief West 2 heeft in het gebied van het Oude IJsseldal met rivierduinen een minder visueel 

complexe situatie tot gevolg en in het gebied beekdal van de Aa-strang een duidelijk negatieve invloed op 

de gebiedskarakteristiek. De algehele beoordeling van dit alternatief blijft licht negatief (-). 

 

WEST 3 

Het alternatief is sterk geknikt wat tot visueel complexe situaties leidt. De effecten zijn in het 

Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, voor alle gebiedstypen beschreven. 

De beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek door alternatief West 3 is negatief (- -). Onderstaand wordt 

ingegaan op de randakkers van Montferland, de riviervlakte van de Oude IJssel, het oude IJsseldal met 

rivierduinen en het beekdal van de Aa-strang omdat alternatief West 3a daar effecten optreden.  

 

De randakkers van het Montferland 

De randakkers van Montferland worden dichter genaderd door de lijn. De lijn zal vanuit de randakkers 

meer aanwezig zijn en als nieuw technisch element de karakteristiek van de open randakkers licht negatief 

beïnvloeden. 
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De riviervlakte van de Oude IJssel 

In het relatief open landschap zal de nieuwe, forsere, lijn evenals de nieuwe verbinding langs de A18 

nadrukkelijk worden ervaren en nagenoeg overal de gebiedskarakteristiek negatief beïnvloeden. Vanuit 

bepaalde standpunten heeft de lijn ook invloed op de beleving van de rand van Montferland als de 

begrenzing van de riviervlakte van de Oude IJssel. Het nadrukkelijk geknikte verloop van de lijn draagt bij 

aan de negatieve invloed op de gebiedskarakteristiek. De scherpe knikken bij de A18 en in de riviervlakte 

van de Oude IJssel (bij het Warmsche Veld) leidt tot toename van visuele complexiteit in dit betrekkelijk 

open gebied. De knikken zorgen voor perspectivische verschillen tussen de diverse lijnsegmenten, 

waardoor de lijn nadrukkelijk in het beeld aanwezig is.  

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen 

De forse nieuwe 380/150kV-verbinding zal veel nadrukkelijker in het open groene middengebied tussen 

Ulft en Silvolde aanwezig zijn dan de bestaande lijn en ook tot een scherper schaalcontrast met de 

dorpsranden leiden. Een positief aspect van de nieuwe verbinding is dat hij met minder knikken dan de 

bestaande lijn het gebied passeert en daarmee tot een lagere visuele complexiteit leidt. Een duidelijk 

nadeel van dit alternatief is dat vanaf station Ulft de bestaande lijn gehandhaafd blijft, waardoor in het 

zuidelijke gedeelte van het middengebied twee lijnen op geringe afstand van elkaar in het smalle open 

gebied aanwezig zijn. In combinatie met het knikken van beide lijnen en het ten opzichte van elkaar geren 

leidt dit tot een zeer hoge visuele complexiteit en daarmee tot een sterke beïnvloeding van het karakter 

van dit deel van het gebied.  

 

Het beekdal van de Aa-strang 

In dit open gebied zal de nieuwe verbinding nadrukkelijk aanwezig zijn en de gebiedskarakteristiek 

duidelijk (negatief) beïnvloeden. De reden hiervan is dat de lijn als technisch element contrasteert met het 

natuurlijke en groene karakter van dit gebiedstype. De visuele complexiteit is echter beperkt door het 

overwegend rustige, en rechte verloop van de lijn met slechts één knik waardoor de lijn op heldere wijze 

het gebied doorkruist. Bij Kroezenhoek is een scherpe knik, en de bestaande 150 kV lijn en de nieuwe 

380kV lijn lopen op relatief geringe afstand parallel, waardoor beide zichtbaar zijn. In het zuiden (bij 

Voorst) wordt de gebiedskarakteristiek negatief beïnvloed door het aangrenzende Duitse gedeelte van de 

verbinding. De richtingsveranderingen (knikken) leiden tot een hogere visuele complexiteit in dit gebied.  

 

Samenvattend 

De algehele beoordeling van alternatief West 3 voor de gebiedskarakteristiek is negatief (- -) vanwege het 

sterk geknikte karakter van de lijn. Dat leidt tot visueel complexe situaties, zoals hierboven voor enkele 

gebieden rondom het tracé is beschreven. 

 

WEST 3A 

Alternatief West 3a is sterk geknikt wat tot visueel complexe situaties leidt. De effecten zijn in het 

Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, voor alle gebiedstypen beschreven. 

De beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek door alternatief West 3a is negatief (- -). Het alternatief West 

3a heeft grotendeels dezelfde effecten als het alternatief West 3. De effectbeschrijving van het alternatief 

West 3 geldt daarom ook voor het alternatief West 3a, met in afwijking van alternatief West 3 het effect op 

het gebied van het Oude IJsseldal met rivierduinen. 
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Het Oude IJsseldal met rivierduinen 

De lijn gaat met een bocht door het gebied tussen Ulft en Silvolde. De lijn komt dichter bij Silvolde, maar 

blijft verder van Ulft. Dit effect is in beeld gebracht in de visualisaties vanaf de rand van Silvolde. De 

negatieve invloed op de gebiedskarakteristiek van het Oude IJsseldal met rivierduinen is aanzienlijk 

kleiner. Het verband tussen de nieuwe 380kV en de bestaande 150 kV is ten opzichte van West 3 veel 

logischer en visueel minder complex. 

 

Samenvattend 

Ondanks dat alternatief West 3a in het gebied van het Oude IJsseldal met rivierduinen een minder visueel 

complexe situatie tot gevolg heeft, blijft de algehele beoordeling van dit alternatief negatief (- -). De 

beoordeling blijft hetzelfde omdat dezelfde effecten als alternatief West 3 optreden.  

 

WEST 3B 

Het alternatief West 3b is sterk geknikt wat tot visueel complexe situaties leidt. De effecten zijn in het 

Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, per gebiedstype beschreven. De 

beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek door alternatief West 3b is negatief (- -). Het West 3b alternatief 

heeft grotendeels dezelfde effecten als het alternatief West 3 en West 3a. De effectbeschrijving van het 

alternatief West 3 geldt daarom ook voor het alternatief West 3b, met in afwijking van alternatief West 3 

het effect op het gebied van de riviervlakte van de Oude IJssel: 

 

De riviervlakte van de Oude IJssel 

De lijn gaat in de riviervlakte van de Oude IJssel met iets grotere veldlengtes tussen de knikken om het 

Warmsche Veld heen dan bij West 3 en 3a. Het beeld is daardoor iets minder complex, waardoor het 

‘meanderende’ patroon van de historische wegen beter waarneembaar blijft. 

 

Samenvattend 

Ondanks dat alternatief West 3b in het gebied van de riviervlakte van de Oude IJssel een minder visueel 

complexe situatie tot gevolg heeft, blijft de algehele beoordeling van dit alternatief negatief (- -). De 

beoordeling blijft hetzelfde omdat dezelfde effecten als alternatief West 3 optreden.  

 

OOST 1 

Het alternatief Oost 1 is visueel weinig complex. De beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek door Oost 

1 is licht negatief (-).De effecten zijn in het Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, 

hoofdstuk 6.3.3, voor alle gebiedstypen beschreven. Het alternatief is in een aantal gebiedstypen identiek 

aan het alternatief West 1. Onderstaand wordt ingegaan op de riviervlakte van de Oude IJssel, het Oude 

IJsseldal met rivierduinen en het dekzandlandschap van de Achterhoek omdat alternatief Oost 1 daar 

effecten optreden. 

  

De riviervlakte van de Oude IJssel 

Er is sprake van een lichte beïnvloeding doordat de lijn slechts in het noorden van het gebied langs de A18 

loopt. De lijn volgt hier de hoofdinfrastructuur en er vindt enkel doorsnijding van het gebied in het meest 

noordelijk gedeelte (tegen de stadsrand) plaats. De belangrijkste - zuidelijk gelegen - kenmerken van het 

gebied zijn hierdoor gevrijwaard. Het verdwijnen van de visueel weinig complexe bestaande 150 kV lijn 

tussen Bluemerhoeve en IJsselhunten heeft een licht positief effect op de gebiedskarakteristiek van de 

riviervlakte van de Oude IJssel. 

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen 
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Er is een duidelijke beïnvloeding bij de bundeling met de A18, mede door te verwachten ingrepen in de 

landschappelijke inpassing van A18. Het verwijderen van beplanting in de tracézone zorgt voor een 

negatief effect op de landschappelijke inpassing van de A18. 

Het middengebied tussen Ulft en Silvolde wordt gevrijwaard door het oostelijke tracé. Het verdwijnen van 

de visueel complexe bestaande 150 kV lijn heeft een positief effect op de gebiedskarakteristiek van het 

intensief belevingsmiddengebied tussen Ulft en Silvolde. 

 

Het dekzandlandschap van de Achterhoek 

In het gebied tussen Varsseveld en Silvolde is er een duidelijke beïnvloeding. Het geknikte verloop geeft 

een matige visuele complexiteit. De relatieve beslotenheid van het gebied zorgt er echter voor dat het 

geknikte verloop beperkt waarneembaar is. Dit effect is in beeld gebracht in de visualisaties vanaf de 

Kapelweg. 

 

Samenvattend 

Er is weliswaar sprake van licht positieve effecten vanwege het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn 

tussen Bluemerhoeve en IJsselhunten en tussen Ulft en Silvolde, maar door het effect van alternatief Oost 1 

op de landschappelijke inpassing van de A18 en het geknikte verloop in het dekzandlandschap van de 

Achterhoek heeft het over het geheel genomen een licht negatief (-) effect op de gebiedskarakteristiek. 

 

OOST 1A 

Het alternatief is in enkele gebiedstypen sterk geknikt wat tot visueel complexe situaties leidt. De effecten 

zijn in het Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, voor alle gebiedstypen 

beschreven. De beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek door Oost 1a is negatief (- -). Het alternatief 

Oost 1a is in een aantal gebiedstypen identiek aan het alternatief Oost 1. De effectbeschrijving van het 

alternatief Oost 1 in deze gebieden geldt daarom in grote lijnen ook voor het alternatief Oost 1a, met in 

afwijking van alternatief Oost 1 beschrijvingen voor de gebieden 'het hoevenlandschap van Wehl' en 'de 

riviervlakte van de Oude IJssel'. 

 

Het hoevenlandschap van Wehl 

Het alternatief is in dit gebied meer geknikt wat tot visueel complexe situaties leidt. De lijn loopt dichter 

langs de stadsrand van De Huet, waardoor de negatieve invloed op beleving en zicht vanuit de woonwijk 

groter is. 

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen 

In het Oude IJsseldal met rivierduinen is er bij Kemnade/A18 sprake van sterk negatieve beïnvloeding. Dit 

wordt veroorzaakt door het sterk geknikte verloop met voortdurend heen en terug knikken in korte 

opeenvolging. De afwijkingen zijn nadrukkelijk waarneembaar vanaf de A18. De zichtbaarheid van de 

afwijkingen op grotere afstand wordt licht getemperd door de beslotenheid van het gebied. Het 

verdwijnen van de visueel complexe bestaande 150 kV lijn in het intensief belevingsgebied tussen Ulft en 

Silvolde heeft een duidelijk positief effect op de gebiedskarakteristieken. 

 

Het dekzandlandschap van de Achterhoek 

De lijn gaat met een geknikt verloop langs Gaanderen en Terborg. De visuele complexiteit is door de 

flauwe knikken niet groot. De beslotenheid van het gebied tempert de zichtbaarheid van de lijn. Dit effect 

is in beeld gebracht in de visualisaties vanaf de Kapelweg. 

 

Samenvattend 

Vanwege de grotere visuele complexiteit die in het hoevenlandschap van Wehl en de riviervlakte van de 

Oude IJssel ontstaat door sterke knikken, heeft alternatief Oost 1a over het geheel genomen een meer 
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negatief effect op de gebiedskarakteristiek dan alternatief Oost 1. De beoordeling van het alternatief Oost 

1a voor gebiedskarakteristiek is negatief (- -). 

 

OOST 2 

Het alternatief Oost 2 knikt een aantal keren heen en weer, wat vooral bij de A18 en de kruising van de 

Oude IJssel visueel complexe situaties oplevert. De effecten zijn in het Achtergronddocument Landschap 

en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, voor alle gebiedstypen beschreven. De beïnvloeding van de 

gebiedskarakteristiek door Oost 2 is negatief (- -). Alternatief Oost 2 is tussen Langerak en Bluemerhoeve 

gelijk aan alternatief West 2. De effectbeschrijving van het alternatief West 2 in deze gebieden geldt 

daarom ook voor het alternatief Oost 2, met in afwijking van alternatief West 2 beschrijvingen voor de 

gebieden de riviervlakte van de Oude IJssel, het Oude IJsseldal met rivierduinen, het dekzandlandschap 

van de Achterhoek en het beekdal van de Aa-strang.  

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen 

In het noordelijke deel bij Bluemerhoeve/Oude IJsselweg is er duidelijke negatieve invloed. Het korte 

opeenvolgende knikken bij het oversteken van de IJssel zorgt voor een behoorlijke visuele complexiteit. 

Dit effect is in beeld gebracht in de visualisaties vanaf de Oude IJsselweg. Hier staat tegenover dat de 

bestaande 150 kV lijn tussen Bluemerhoeve en IJsselhunten verdwijnt. Het verdwijnen van de visueel 

weinig complexe bestaande 150 kV lijn tussen Bluemerhoeve en IJsselhunten heeft een licht positief effect 

op de gebiedskarakteristiek van de riviervlakte van de Oude IJssel. 

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen 

Het verdwijnen van de visueel complexe bestaande 150 kV lijn heeft een duidelijk positief effect op de 

gebiedskarakteristiek van het intensief belevingsgebied tussen Ulft en Silvolde. In de zone rond de A18 

wordt de gebiedskarakteristiek negatief beïnvloed. Het voortdurend veranderen van de richting van de 

lijn ten opzichte van de richting van de weg geeft een visueel complex beeld. Vanaf de belevingsintensieve 

A18 zijn er enkele scherpe knikken waarneembaar. 

 

Het dekzandlandschap van de Achterhoek 

De bundeling met de A18 zorgt voor een visueel complex beeld. In de rest van het deelgebied is het 

geknikte verloop beperkt zichtbaar door de beslotenheid. Hierdoor is de invloed licht negatief.  

 

Het beekdal van de Aa-strang 

In dit open gebied zal de nieuwe verbinding nadrukkelijk aanwezig zijn en de gebiedskarakteristiek 

duidelijk negatief beïnvloeden. De reden hiervan is dat de lijn als technisch element contrasteert met het 

natuurlijke en groene karakter van dit gebiedstype. De autonome lijn gaat op zeer heldere wijze door het 

beekdallandschap. Hierdoor is de visuele complexiteit minimaal en doorkruist de lijn op heldere wijze het 

gebied. In het zuiden (bij Voorst) wordt de gebiedskarakteristiek negatief beïnvloed door het 

aangrenzende Duitse gedeelte van de verbinding. De richtingsveranderingen (knikken) leiden tot een 

hogere visuele complexiteit in dit gebied. Dit effect geldt voor iedere variant. 

 

Samenvattend 

Er is weliswaar sprake van (licht) positieve effecten vanwege het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn 

tussen Bluemerhoeve en IJsselhunten en tussen Ulft en Silvolde, maar door het geknikte verloop van 

alternatief Oost 2 ontstaan visueel complexe situaties bij de A18 en de kruising van de Oude IJssel. 

Alternatief Oost 2 heeft het over het geheel genomen een negatief (- -) effect op de gebiedskarakteristiek. 

 

OOST 2A 
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Het alternatief Oost 2a is grotendeels hetzelfde als alternatief Oost 2; het knikt een aantal keren heen en 

weer, wat vooral bij de A18 en de kruising van de Oude IJssel visueel complexe situaties oplevert. De 

effecten zijn in het Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 6.3.3, voor alle 

gebiedstypen beschreven. De beïnvloeding van de gebiedskarakteristiek door Oost 2a is negatief (- -). De 

effectbeschrijving van het alternatief Oost 2 geldt ook voor het alternatief Oost 2a, met in afwijking van 

alternatief Oost 2 het effect op de gebieden van het Oude IJsseldal met rivierduinen en het 

dekzandlandschap van de Achterhoek. 

 

Het Oude IJsseldal met rivierduinen & het dekzandlandschap van de Achterhoek 

De strakke bundeling met A18 in een gebogen verloop is visueel rustiger. De knikken bij de twee 

oversteken blijven echter dominant aanwezig. De (negatieve) invloed op de groene inpassing van de A18 

zal waarschijnlijk aanzienlijk zijn. De bundeling zorgt ervoor dat de voor inpassing van de A18 belangrijke 

landschapselementen, zoals houtsingels en bosjes, doorsneden worden. 

 

Samenvattend 

Ondanks het visueel rustiger verloop van het alternatief langs de A18 ten opzichte van alternatief Oost 2 

heeft alternatief Oost 2a over het geheel genomen een negatief (- -) effect op de gebiedskarakteristiek. Dit 

wordt vooral veroorzaakt door de knikken in het tracé bij de A18. 

12.3.4 BEÏNVLOEDING VAN SAMENHANG SPECIFIEKE ELEMENTEN (LIJNNIVEAU) 

De Oude IJssel bij Langerak, dat als watergang een waardevolle structuur is, wordt in alle alternatieven 

gekruist. Dit is in de huidige situatie ook al zo. De nieuwe lijn zal echter groter en hoger worden. 

 

Figuur 79 geeft de alternatieven weer ten opzichte van de landschappelijker en cultuurhistorische 

gebieden en structuren.  
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Figuur 79 Kaart alternatieven ten opzichte van landschappelijke en cultuurhistorische gebieden en structuren 

(lijnniveau) 

12.3.5 BEÏNVLOEDING VAN SAMENHANG SPECIFIEKE ELEMENTEN OP MASTNIVEAU 

Er bestaat bij alle alternatieven enige kans op beïnvloeding van de samenhang van specifieke elementen 

(zie Figuur 80). Er is sprake van een risico (mogelijk optreden van een concreet effect) omdat de 

mastposities bij de alternatieven nog niet zijn bepaald. Het is hierdoor niet mogelijk effecten voor ieder 

element afzonderlijk te beschrijven. Effecten op mastniveau zijn daarom voor samenhangende elementen 

beschreven. Elementen waarvan de samenhang beïnvloed kan worden zijn o.a. cultuurhistorisch 

waardevolle elementen, waardevolle beplanting zoals bomenrijen en oevers van watergangen. 

De cultuurhistorisch waardevolle (gebouwde) elementen binnen een zone van 100 meter aan weerszijden 

van de lijn zijn beschreven in bijlage 4 van het Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie. Alle 

alternatieven scoren licht negatief (-) omdat in alle alternatieven het risico bestaat dat deze de samenhang 

van elementen op mastniveau beïnvloeden. 
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Figuur 80 Alternatieven ten opzichte van de elementen (mastniveau) 

WEST 1  

Er bestaat risico op negatieve beïnvloeding van de samenhang van de monumentale bomenlaan Kruisallee 

op buitenplaats Kemnade en op negatieve beïnvloeding van de volgende waardevolle structuren: de 

oevers van de Oude IJssel bij Langerak, het Waalsche Water bij Wijnbergen, de Oude IJssel bij Ulft, de 

Keizersbeek bij de Silvoldse Slagen en de Aa-strang bij Voorst. Er zijn 3 cultuurhistorisch waardevolle 

(gebouwde) elementen binnen een zone van 100 meter aan weerszijden van de lijn van alternatief 1, 

waarvan de samenhang beïnvloed kan worden. 

De beïnvloeding van de samenhang van elementen van West 1 op mastniveau is licht negatief (-). 

 

WEST 1A 

De effecten voor het alternatief West 1a zijn identiek aan die van West 1, behalve de monumentale 

bomenlaan Kruisallee op buitenplaats Kemnade waar de lijn omheen buigt. Er zijn 4 cultuurhistorisch 

waardevolle (gebouwde) elementen binnen een zone van 100 meter aan weerszijden van de lijn, waarvan 

de samenhang negatief beïnvloed kan worden. 

De beïnvloeding van de samenhang van elementen op mastniveau van alternatief West 1a is ook licht 

negatief (-). 
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WEST 2 

Er bestaat risico op negatieve beïnvloeding van de samenhang van de monumentale bomenlaan Kruisallee 

op buitenplaats Kemnade. Er bestaat een risico op beïnvloeding van de volgende waardevolle structuren: 

de Oude IJssel bij Langerak, het Waalsche Water bij Wijnbergen, de Oude IJssel bij Ulft, de Keizersbeek bij 

de Silvoldse Slagen en de Aa-strang bij Voorst. Er is 1 cultuurhistorisch waardevol element binnen een 

zone van 100 meter aan weerszijden van de lijn, waarvan de samenhang beïnvloed kan worden. 

De beïnvloeding van de samenhang van elementen op mastniveau is licht negatief (-). 

 

WEST 3, 3A en 3B 

Er bestaat risico op beïnvloeding van de samenhang van de monumentale bomenlaan Kruisallee op 

buitenplaats Kemnade. Er bestaat een risico op beïnvloeding van de volgende waardevolle structuren: de 

Oude IJssel bij Langerak, het Waalsche Water bij Wijnbergen, de Oude IJssel bij Ulft, de Keizersbeek bij de 

Silvoldse Slagen en de Aa-strang bij Voorst. Er zijn 4 cultuurhistorisch waardevolle elementen binnen 100 

meter van de lijn, waarvan de samenhang beïnvloed kan worden. 

De lijn passeert op korte afstand de rijksmonumentale molenromp “De Rembrandt/’t Voske”. De molen is 

echter niet intact en wordt al omgeven door (moderne) bedrijfsbebouwing. Er is daardoor geen effect op 

de samenhang van dit element.  

De effecten voor het alternatief West zijn identiek aan die van 3West 3a en 3b, namelijk licht negatief (-). 

 

OOST 1 en 1A 

Door Oost 1 en 1a bestaat risico op beïnvloeding van de volgende waardevolle structuren: de Oude IJssel 

bij Langerak, de Keizersbeek bij de Silvoldse Slagen en de Aa-strang bij Voorst.  

Bij Oost 1 zijn 3 cultuurhistorisch waardevolle (gebouwde) elementen binnen een zone van 100 meter aan 

weerszijden van de lijn, waarvan de samenhang beïnvloed kan worden. Bij Oost 1a zijn 4 cultuurhistorisch 

waardevolle (gebouwde) elementen binnen een zone van 100 meter aan weerszijden van de lijn, waarvan 

de samenhang beïnvloed kan worden. 

De beïnvloeding van de samenhang van elementen op mastniveau is licht negatief (-) voor zowel 

alternatief Oost 1 als Oost 1a. 

 

OOST 2 en 2A 

Er bestaat een risico op beïnvloeding van: de Oude IJssel bij Langerak, de Oude IJssel bij de Kemnade, de 

Bielheimerbeek bij St. Wilibordus, de Keizersbeek bij de Silvoldse Slagen en de Aa-strang bij Voorst. Er 

zijn 4 cultuurhistorisch waardevolle elementen binnen 100 meter van de lijn, waarvan de samenhang 

beïnvloed kan worden. 

De beïnvloeding van de samenhang van elementen op mastniveau voor alternatief Oost 2 en 2a is beide 

licht negatief (-). 

12.3.6 FYSIEKE AANTASTING VAN SPECIFIEKE ELEMENTEN 

In alle alternatieven vindt mogelijk fysieke aantasting van specifieke elementen plaats (zie Figuur 81), 

zoals bomenlanen en boselementen. Dit kan zijn door de plaatsing van de mast of door de invloedsfeer 

van de lijn (beperkingen hoogte beplanting). Deze invloedssfeer wordt bepaald door de zakelijk 

rechtsovereenkomst (ZRO) die veelal aan de orde is bij de plaatsing van masten. In de ZRO zijn de 

afspraken geregeld tussen de eigenaar/gebruiker van de mast en de eigenaar/gebruiker van de grond 

waarop de mast staat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken over de bereikbaarheid van de mast 

voor onderhoud en over vergoedingen door belemmering in het grondgebruik.  
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Er vindt bij geen van de alternatieven en varianten fysieke aantasting van cultuurhistorisch waardevolle 

(gebouwde) elementen plaats. Het verwijderen van de 150 kV lijn ter hoogte van landgoed Wisch heeft een 

licht positief effect dat is meegenomen in de effectbeoordeling van de alternatieven. 

 

Onder en in de directe omgeving van de ZRO-strook van de nieuwe hoogspanningsverbinding mag geen 

hoog opgaande beplanting aanwezig zijn om te voorkomen dat deze in aanraking komt met de 

hoogspanningsverbinding. Hierdoor kan het plaatsen van de hoogspanningsverbinding tot gevolg hebben 

dat er plaatselijk bomen gekapt worden. Voorbeelden zijn de bomenlanen van Meerenbroek, de groene 

inpassing van de A18 en kleine boselementen in het beekdal van de Aa-strang. Hierdoor scoren alle 

alternatieven licht negatief (-).  

 

 

Figuur 81 Fysieke aantasting van elementen 

12.3.7 UITBREIDING 380KV SCHAKEL- EN TRANSFORMATORSTATION 

De uitbreiding van het station is van dien aard dat er geen landschappelijke effecten te verwachten zijn. 

Het betreft een verhoudingsgewijs kleine uitbreiding ten opzichte van het bestaande volume. Daarbij 

wordt voor een deel gebruik gemaakt van de bestaande kavel van het transformatorstation Langerak. In 
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de directe nabijheid bevinden zich geen cultuurhistorisch of landschappelijk waardevolle of kwetsbare 

elementen. De uitbreiding valt binnen het gebied dat in het Streekplan Gelderland is aangeduid als 

Waardevol landschap. Het gebied heeft een middelhoge historische waarde en is aardkundig waardevol 

landschap. Het transformatorstation is destijds landschappelijk ingepast, en de maat en schaal van de 

inpassing (met opgaande beplanting) is voldoende robuust vormgegeven om uit te breiden. De 

uitbreiding scoort daarom voor alle criteria van de aspecten landschap en cultuurhistorie neutraal (0). 

12.4 MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

In dit deel wordt ingegaan op de mogelijke mitigerende (effectbeperkende) maatregelen met betrekking 

tot de aspecten landschap en cultuurhistorie. De hier gepresenteerde inrichtingsprincipes voor 

mitigerende maatregelen kunnen volgen uit wetgeving, beleid of als wens vanuit de omgeving. Voor het 

aspect landschap en cultuurhistorie zijn geen compenserende maatregelen aan orde. 

12.4.1 EFFECTBEPERKENDE MAATREGELEN 

Bij het toepassen van effectbeperkende maatregelen ten behoeve van landschappelijke effecten worden 

enkele algemene inrichtingsprincipes gehanteerd. Belangrijk hierbij is dat er niet primair gestreefd wordt 

de lijn zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Een goede samenhang van lijn en landschap vereist 

immers een balans tussen begrijpelijkheid (en dus zichtbaarheid) en het behouden van specifieke 

kenmerken van het landschap (waarvoor soms de zichtbaarheid beter minder kan zijn). Pogingen om 

zaken aan het zicht te onttrekken, kunnen er ook toe leiden dat er juist extra aandacht op gevestigd wordt.  

 

De inrichtingsprincipes zullen worden toegelicht aan de hand van een aantal representatieve situaties: 

1. Zicht op de verbinding; 

2. Doorsnijding van laanbeplantingen en houtwallen; 

3. Doorsnijding van boselementen; 

4. Inpassing van installaties; 

 

De inrichtingsprincipes per situatie zijn hieronder toegelicht. 

 

Zicht op de verbinding 

Het “verstoppen” van de 380 kV masten en lijnen door bijvoorbeeld het aanbrengen van beplanting nabij 

de verbinding is praktisch niet mogelijk. De masten zijn immers aanzienlijk hoger dan de in Nederland 

voorkomende bomen en zullen er dus altijd bovenuit komen. Beplantingen kunnen echter een zinvolle rol 

spelen als bij het inpassen van de lijn wordt uitgegaan van een groter gebied rond de lijn en als de 

mogelijke posities van waarnemers in beschouwing worden genomen. Beplantingen tussen lijn en 

waarnemer zullen het zicht op de lijn beperken als ze relatief dicht bij de waarnemer staan. 

 

In een aantal situaties zullen bomen volstaan, in andere situaties is het aanbrengen van 

struweelbeplanting, wel of niet in combinatie met bomen gewenst. Dit inpassingsprincipe kan worden 

toegepast in situaties waarin bijvoorbeeld een recreatieve fiets-of wandelroute op enige afstand van de 

verbinding is gesitueerd en het zicht op de lijn als hinderlijk wordt ervaren. Door beplanting van bomen 

en/of heesters direct langs de recreatieve route te plaatsen wordt de lijn aan het zicht onttrokken en zal de 

aandacht van de waarnemer zich op een ander deel van het landschap richten.  

 

Voor locaties, waar een specifiek fraai uitzicht op het landschap, een doorzicht naar bijvoorbeeld een 

dorpssilhouet of een bepaald landmark wordt verstoord is dit inpassingsprincipe ook toepasbaar. 
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Doorsnijding van laanbeplantingen en houtwallen 

Opgaande beplantingen onder een hoogspanningsverbinding zijn vanuit veiligheidsoverwegingen 

ongewenst. Bij het kruisen van bestaande laanbeplantingen is een onderbreking in een aantal gevallen niet 

te vermijden. Dit kan landschappelijk maar ook ecologisch negatieve gevolgen hebben. Als beplanting 

onder de geleiders gewenst is, zal de hoogte ervan moeten worden beperkt. Dat kan met regelmatig 

onderhoud, door het snoeien van de beplanting, of door het toepassen van soorten struiken of bomen die 

van nature beperkt in hoogte blijven.  

 

De onderbreking van de continuïteit van een laan kan voor een deel worden opgelost door de bomen 

onder de geleiders te snoeien tot een veilige hoogte. Het ritme van de stammen blijft dan gehandhaafd. De 

geleiders van een hoogspanningsverbinding hangen dicht bij de masten hoog en midden tussen twee 

masten laag. Door bij de tracering en optimalisatie van de verbinding een mast dichtbij een laanbeplanting 

te situeren hangen de geleiders ter plaatse van de laanbeplanting hoog. Hierdoor wordt de schade aan de 

kruinen van de bomen als gevolg van de noodzakelijke snoei zoveel mogelijk beperkt. 

 

Beplantingen zoals houtwallen en laanbeplantingen hebben dikwijls ook een ecologische betekenis, 

bijvoorbeeld als geleiding bij vliegroutes van vleermuizen. Onderbreking van deze beplantingen als 

gevolg van een hoogspanningsverbinding kan een aantasting van het leefgebied van deze, over het 

algemeen beschermde dieren betekenen. Deze aantasting kan worden voorkomen of beperkt door onder 

de geleiders een struweelbeplanting te handhaven of aan te brengen. Hierdoor wordt de ecologische 

continuïteit in de beplanting hersteld. Om de eenheid in vorm van een dergelijke beplanting te herstellen 

kan worden overwogen deze struweelbeplanting over grotere lengte aan te brengen. 

 

Doorsnijding van boselementen 

Het doorsnijden van bosgebieden is door een zorgvuldige tracering zoveel mogelijk voorkomen. In die 

gevallen waar dat onvermijdelijk bleek ontstaat, door de hoogtebeperkingen die gelden voor beplantingen 

onder de geleiders, een coupure in het bos of wordt een rand van het bos “afgesneden”  

 

Dit heeft zowel ecologisch als landschappelijk belangrijke gevolgen. Bij de inpassing van de verbinding in 

deze situaties wordt er vanuit landschappelijk oogpunt zoveel mogelijk naar gestreefd te voorkomen dat 

een scherp begrensde, open strook in het bos ontstaat met als gevolg een onnodig groot contrast tussen het 

gebied naast en onder de hoogspanningsverbinding. Ook ecologisch kan het, afhankelijk van de situatie, 

van belang zijn scherpe grenzen te voorkomen en randen zoveel mogelijk geleidelijk over te laten gaan 

van bos via struweel naar open gebied.  

 

Afhankelijk van de locatie van een dergelijke coupure in het boselement kan worden overwogen een deel 

van het bos om te vormen tot een half open landschap. De nieuwe verbinding zal dan niet meer worden 

ervaren als doorsnijding van een bos maar als een lijn aan de rand van een bos, op de overgang van een 

besloten naar een open landschap. De lijn zal daarmee meer “ als vanzelfsprekend” in het landschap 

worden opgenomen. 

 

Dit type inrichtingsmaatregel kan bovendien worden gebruikt als een vorm van natuurbouw al dan niet 

ter compensatie van een verlies aan leefgebied van flora en fauna als gevolg van de 

hoogspanningsverbinding. Vanuit ecologisch opzicht kan het tot stand brengen van een aaneenschakeling 

van boselementen, als ecologische verbinding, een belangrijke meerwaarde opleveren. Bij de doorsnijding 

van een bestaand bos kan het zowel ecologisch als landschappelijk zinvol zijn een deel van het bos om te 

vormen tot agrarisch gebied en aansluitend nieuw bos te creëren waardoor een reeks boselementen 

ontstaat. Het is van belang dit type maatregelen uit te voeren in combinatie met en/of aansluitend op 

bestaande plannen in het gebied.  
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Inpassing van installaties 

Het aanbrengen van beplantingen nabij installaties die bij de verbinding horen, met de bedoeling ze aan 

het zicht te onttrekken kan zinvol zijn. Deze installaties, zoals schakelstations en opstijgpunten hebben 

immers een veel geringere hoogte dan de masten. Daarbij moet overigens direct worden opgemerkt dat 

door het aanbrengen van deze beplantingen weliswaar de installaties aan het oog worden onttrokken, 

maar dat daarmee niet in alle gevallen een betere situatie ontstaat. Een transparant opstijgpunt dat in een 

open gebied wordt voorzien van beplanting kan een grotere invloed op de openheid tot gevolg hebben 

dan niet beplante installaties. Met zakelijke, terughoudende vormgeving en materiaalgebruik zullen 

installaties over het algemeen het beste in het landschap worden opgenomen en het minst storend zijn. 

Aanvullend hierop kan er in specifieke situaties voor gekozen worden met beplantingen de samenhangen 

met de omgeving te verbeteren. Dit zal het beste resultaat opleveren in meer (half)besloten gebieden, waar 

vanuit specifieke locaties het zicht op installaties beperkt kan worden zodat deze minder invloed hebben 

op de karakteristiek van het gebied. Bij de inpassing van installaties is in een aantal gevallen ook 

watercompensatie als gevolg van de verharde oppervlakten van de installatie noodzakelijk. Waar mogelijk 

en zinvol wordt dit gecombineerd met natuurbouw.  

12.5 LEEMTEN IN KENNIS 

Voor de aspecten landschap en cultuurhistorie zijn er geen leemten in kennis geconstateerd die relevant 

zijn voor de besluitvorming omtrent het inpassingsplan. 
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13 Effecten natuur 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van het aspect natuur beschreven. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

 13.1 Beoordelingskader 

 13.2 Beschrijving referentiesituatie 

 13.3 Effectbeoordeling –beschrijving natuur 

 13.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

 13.5 Leemten in kennis 

 

Meer informatie is te vinden in het achtergronddocument Natuur. 

13.1 BEOORDELINGSKADER 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt het beoordelingskader voor natuur weergegeven. Dit is een verkorte weergave 

van het beoordelingskader zoals beschreven in het Achtergronddocument Natuur. Voor de volgende drie 

(deel)aspecten wordt het beoordelingskader toegelicht: (deel)aspect Natura-2000 gebieden en Beschermde 

natuurmonumenten (paragraaf 13.1.1), Ecologische Hoofdstructuur (paragraaf 13.1.2) en Flora- en 

Faunawet en Rode Lijsten (paragraaf 13.1.3). In het Achtergronddocument Natuur wordt ook ingegaan op 

de gehanteerde onderzoeksmethodiek en scoringsmethodiek 

13.1.1 NATURA 2000 EN BESCHERMDE NATUURMONUMENTEN 

De belangrijkste instrumenten voor natuurbescherming op internationaal niveau zijn de Vogel- en de 

Habitatrichtlijn. De gebieden die volgens deze richtlijnen beschermd worden, worden ook wel aangeduid 

als Natura 2000-gebieden. De bescherming van deze gebieden is grensoverschrijdend. De essentie van de 

bescherming van deze gebieden is dat de natuurlijke kenmerken, gedefinieerd door de 

instandhoudingsdoelen, niet in gevaar mogen worden gebracht. 

 

Naast de Natura 2000-gebieden kent de Natuurbeschermingswet 1998 Beschermde natuurmonumenten. 

De status Beschermd natuurmonument betekent dat het zonder vergunning verboden is om handelingen 

te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor dat natuurmonument. Het aanwijzingsbesluit van een 

Beschermd natuurmonument bevat een overzicht van de te behouden natuurwaarden. Het toetsingskader 

is vergelijkbaar met dat van de Natura 2000-gebieden. 

 

Vanuit zowel Nederlandse als uit Duitse Natura 2000-gebieden kunnen vogels de hoogspanningslijn 

(regelmatig) kruisen. Bijvoorbeeld tijdens het dagelijkse pendelen tussen slaapplaatsen in de Natura 2000-

gebieden en foerageergebieden in of bij het studiegebied. Tijdens dit pendelen bestaat de kans dat vogels 

in aanvaring komen met de hoogspanningslijn. Sterfte door aanvaringen met de hoogspanningslijnen kan 
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dan afbreuk doen aan de aantallen vogels in de Natura 2000-gebieden (externe werking). Deze mogelijke 

afbreuk conflicteert met de bescherming volgens de Natuurbeschermingswet. 

 

Voor het aspect Natura 2000 en Beschermde natuurmonumenten is daarom het criterium ‘Vogelsterfte 

door aanvaringen’ relevant voor het project DW380 (Tabel 32). Omdat het plan geen N2000-gebieden 

doorkruist en alleen beschermde mobiele soorten in conflict/aanvaring kunnen komen met de verbinding. 

Tabel 32 Beoordelingskader Natura 2000 

Aspect Effect Methode Toetsingseenheid / -norm 

Natura 2000-gebieden 

en Beschermde 

Natuurmonumenten 

Vogelsterfte door aanvaringen  Kwantitatief Aantallen / effect op populatie en 

instandhoudingsdoel Natura 2000-

gebieden (1% verhoging van de 

natuurlijke mortaliteit) 

13.1.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

In deze paragraaf wordt het beoordelingskader voor aspect ‘Ecologische Hoofdstructuur’ toegelicht. 

Binnen dit aspect wordt één criterium onderscheiden: Effecten op wezenlijke kenmerken en waarden van 

de EHS Provincie Gelderland via ruimtebeslag en permanente aantasting door de doorsnijding van de 

EHS (Tabel 33).  

 

Bij de bepaling van effecten op de EHS, waartoe ook de Ecologische Verbindingszones gerekend worden, 

is gebruik gemaakt van het in de ‘Spelregels EHS’ (Ministeries van LNV29 en VROM30 en de provincies, 

2007) opgenomen afwegingskader met beoordelingscriteria. Het gaat om effecten tijdens de aanlegfase en 

gebruiksfase die direct inwerken op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS ter plaatse van de 

hoogspanningslijn. Omdat er geen sprake is van externe werking zijn effecten op verder weg gelegen 

gebieden in de EHS niet relevant.  

 

Effecten zijn mogelijk als gevolg van ruimtebeslag op en/of permanente aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van de EHS door de tracéalternatieven. Beschermde soorten die van deze 

kenmerken en waarden afhankelijk zijn, kunnen negatief worden beïnvloed. De effecten op deze 

beschermde soorten worden beoordeeld in het onderdeel Flora- en faunawet (paragraaf 13.3.3 en 

Hoofdstuk 6 van het Achtergronddocument Natuur).  

 

Voor het beoordelen van de alternatieven heeft onderzoek plaatsgevonden op tracéniveau en niet op 

mastniveau omdat de exacte mastlocaties nog niet bekend zijn. Voor dit MER zijn de potentiële effecten op 

de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS daarom globaal geschat aan de hand van het aantal 

(kilo)meters doorsnijding van de verschillende alternatieven door EHS-gebied (omgezet naar oppervlakte 

binnen de ZRO-lijnen), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Ecologische Verbindingszone (EVZ), 

EHS Natuur ‘bos’, EHS Natuur ‘overig’ en EHS verweven. 

Het onderscheid tussen EHS-gebieden met en zonder boselementen is gemaakt omdat in EHS mét 

boselementen er zeker aantasting zal plaatsvinden, aangezien er geen hoge houtopstanden ter plaatse van 

de hoogspanningslijnen aanwezig mogen zijn.  

Het bepalen van concrete aantasting en/of verlies van bijvoorbeeld bepaalde natuurbeheertypen is in het 

kader van dit MER niet mogelijk, ook omdat de exacte mastlocaties niet bekend zijn. Verder kan tijdens de 

aanlegfase verstoring van wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS-gebieden optreden. Doordat de 

                                                                 

29 Thans Ministerie van EZ. 

30 Thans Ministerie van I&M. 
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hoogspanningslijnen hoog boven de grond hangen is er geen sprake van versnippering of barrièrewerking 

in het kader van de EHS. 

Tabel 33 Beoordelingskader EHS 

Aspect Effect Methode Toetsingseenheid / -norm 

EHS Ruimtebeslag op de EHS Kwantitatief Toe- of afname van ruimtebeslag 

op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de EHS 

13.1.3 FLORA- EN FAUNAWET EN RODE LIJSTEN 

Beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

Binnen dit aspect is één criterium van belang: ruimtebeslag op leefgebied van beschermde soorten (Tabel 

34). De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal inheemse soorten planten en dieren. Een deel 

daarvan valt onder het lichtste beschermingsregime (‘Tabel 1-soorten’), waarvoor bij ruimtelijke 

ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Bij latere fasen van het project, met name tijdens de aanleg, dient ook 

met deze soorten rekening te worden gehouden vanuit de algemene ‘zorgplicht’. De ‘Tabel 2 en 3-soorten’ 

en vogels zijn strikter beschermd. Op de soorten uit deze groepen worden de effecten bepaald die voor de 

alternatievenafweging van belang is. Het gaat hier met name om effecten tijdens de aanlegfase. Bij vogels 

in het algemeen speelt ook het aanvliegrisico met de draden. Met betrekking tot het aanvliegrisico zijn de 

verschillende alternatieven niet onderscheidend, doordat de alternatieven grofweg door hetzelfde gebied 

lopen en weinig in lengte verschillen31. Niet-broedvogels zijn daarom verder niet in beschouwing 

genomen in het kader van de Flora- en faunawet. Vogels met jaarrond beschermde nesten worden wel in 

beschouwing genomen in verband met aantasting van het leefgebied. 

 

Bedreigde soorten (Rode Lijst) 

Veel bedreigde soorten zijn wettelijk beschermd, maar voor een aantal groepen geldt dit niet. Bijvoorbeeld 

voor planten, libellen en dagvlinders geldt dat veel bedreigde soorten geen wettelijke bescherming 

kennen. Beoordeeld zijn gebieden met bedreigde soorten (Tabel 34). Bij de tracébepaling wordt 

desondanks wel met dergelijke soorten rekening gehouden. 

 

Tabel 34 Beoordelingskader Beschermde en bedreigde soorten 

Aspect Effect Methode Toetsingseenheid / -norm 

Beschermde soorten  Ruimtebeslag  Semi-

kwantitatief 

Ruimtebeslag in gebieden met 

Tabel 2 of 3 soorten en/of 

broedvogels met jaarrond 

beschermde nesten, met aandacht 

voor kans is op permanent 

vernietigen van verblijfplaatsen 

Bedreigde soorten Ruimtebeslag Semi-

kwantitatief 

Aantallen bedreigde soorten in 

gebieden met ruimtebeslag. 

 

 

                                                                 

31 Het betreft hier algemene vogels die niet zijn gekoppeld aan een instandhoudingsdoel van een bepaald beschermd 

natuurgebied. 
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13.2 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE 

13.2.1 NATURA 2000-GEBIEDEN EN BESCHERMDE NATUURMONUMENTEN 

In deze paragraaf zijn de Natura 2000-gebieden en de daartoe behorende vogelsoorten beschreven. 

Aangezien het project DW380 geen fysieke aantasting van Natura 2000-gebieden veroorzaakt is enkel 

sprake van externe effecten. In dit geval betreft het de effecten op de voor de Natura 2000-gebieden 

aangewezen wintervogels, aangezien de hoogspanningsverbinding te ver van de Natura 2000-gebieden en 

geschikt foerageergebied af komt te staan om effecten op aangewezen (foeragerende) broedvogels te 

veroorzaken.  

 

Aanwezige vogelrichtlijnsoorten natura 2000-gebieden 

In navolgende paragraaf worden achtereenvolgens beschreven: 

 Inventarisatie aanwezig kwalificerende wintervogels in en rondom het studiegebied. 

 Vliegbewegingen en herkomst van deze vogels. 

 Afstand tussen rustgebied en foerageergebied van deze vogels. 

 De verwachte autonome ontwikkeling voor de populatie van de Natura 2000-soorten. 

 

Inventarisatie wintergasten rondom studiegebied 

Aan de hand van tellingen zijn de vogels geïnventariseerd. Het gebied waarin de vogeltellingen zijn 

uitgevoerd is onderverdeeld in negen deelgebieden (zie Figuur 82). De tellingen zijn uitgevoerd door 

SOVON in december 2008, in januari, februari, maart en december van 2009 en januari, februari en maart 

2010. De resultaten worden uitgebreid beschreven in De Boer (2010)32. 

 

                                                                 

32 Door SOVON zijn in de periode 2008 - 2010 vogeltellingen uitgevoerd in het Nederlandse deel van het zoekgebied en 

de omgeving daarvan. In 2008/2009 zijn door Regiokonzept tellingen uitgevoerd in het Duitse deel van de omgeving 

van het hoogspanningstracé. In 2009/2010 zijn door SOVON tevens bezoeken gebracht aan het aangrenzende Duitse 

deel van het zoekgebied, omdat ganzen in het deelgebied oost-zuid (zie hierna) in samenhang voorkomen met ganzen 

in het aangrenzende Duitse deel van deze omgeving (tussen Isselburg en Dinxperlo). 
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Figuur 82 Deelgebieden vogeltellingen 

In dit rapport zijn de resultaten van de tellingen verwerkt. Tabel 35 geeft de resultaten voor de 

kwalificerende soorten waarvoor uit de tellingen kan worden opgemaakt dat het studiegebied van 

complementair belang kan zijn voor de Natura 2000-gebieden. De overige kwalificerende soorten komen 

in zeer lage aantallen of vrijwel niet33 in het studiegebied voor en worden daarom niet meegenomen in de 

effectbeschrijving, omdat op voorhand kan worden uitgesloten dat er negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen zullen zijn. De resultaten per deelgebied zijn hierna kort beschreven. De tabel 

heeft betrekking op tellingen uit 2009 en 2010 en geeft de seizoensgemiddelden. De seizoensgemiddelden 

zijn op dezelfde manier berekend als het seizoensgemiddelde in het concept-aanwijzingsbesluit van de 

Gelderse Poort.  

                                                                 

33 De soorten kleine zwaan, wilde zwaan, pijlstaart en nonnetje zijn niet of één keer waargenomen in het studiegebied 

tijdens de tellingen. De overige kwalificerende soorten komen wel in kleine aantallen voor in het studiegebied, (enkele 

tot maximaal enkele tientallen per telling), maar zeer onregelmatig: in één tot maximaal de helft van de telrondes 

werden deze gezien, in tegenstelling tot de negen genoemde soorten die in vrijwel elke telling zaten. 
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Tabel 35 Seizoensgemiddelden deelgebieden. *Aantallen toendrarietganzen, taigarietganzen in zeer lage aantallen 

 west-zuid west-midden west-noord stedelijk oost-noord oost-zuid 

Rietgans* 51,1 24,1 17,8 0,0 56,8 45,8 

Kolgans 393,1 477,7 178,7 0,2 146,0 299,9 

Grauwe Gans 48,3 19,6 17,5 21,5 17,5 12,8 

Brandgans 5,3 4,1 0,8 0,2 0,2 0,6 

Smient 237,0 20,5 11,5 0,0 0,0 29,8 

Kievit 25,3 18,9 9,2 4,3 0,6 61,2 

Meerkoet 35,9 43,5 9,6 12,3 2,0 39,5 

Wulp 15,9 14,9 0 0 1,9 8,0 

Krakeend 20,8 0,2 8,4 0 0 3,2 

 

 In deelgebied west-zuid komen kolgans, rietgans en smient regelmatig voor met hogere aantallen. 

Ook de meerkoet komt vrij algemeen in dit deelgebied voor. Andere soorten zoals dodaars, fuut, 

aalscholver, wilde zwaan, brandgans, krakeend, tafeleend, nonnetje en wulp zijn wel waargenomen in 

het gebied maar in lage aantallen. In het gebied ten westen van Veldhunten ligt een zandwinning, die 

de komende jaren nog aanzienlijk vergroot wordt. De zandwinning wordt in de huidige situatie al 

gebruikt door watervogels als slaapplaats. Deze functie zal de komende jaren in belang toenemen. Ten 

zuiden hiervan bevind zich een plas aan de Omsteg. Beide plassen worden ook gebruikt om te 

drinken. Er zijn daarom veel vliegbewegingen nabij deze plassen. Dit deelgebied sluit aan op het 

Hetter-Millingerbruch, onderdeel van het Duitse Natura 2000-gebied Unterer Niederrhein. 

Vliegbewegingen (slaaptrek) hebben vooral een noord-zuid oriëntatie.  

 Deelgebied west-midden wordt vooral gebruikt door kolganzen. De meerkoet komt vrij algemeen 

voor. Smienten komen in relatief lage aantallen voor langs het Waalsche Water, op de grens van dit 

deelgebied met het deelgebied west-noord. Van de overige soorten zijn de aantallen laag. Bij Kleine 

Reeven ligt een ontgrondingsplas die door watervogels als slaapplaats wordt gebruikt.  

 In deelgebied west-noord komen Natura 2000-soorten in geringe mate voor. Het gaat dan om een 

incidenteel voorkomen van kolganzen en grauwe ganzen. Van de overige soorten zoals kievit, 

meerkoet, krakeend, smient, brandgans, aalscholver, dodaars, fuut en witgat zijn de aantallen relatief 

(zeer) laag. 

 Het stedelijk gebied is van minder belang voor Natura 2000-soorten. Van de soorten die 

waargenomen zijn, zijn de aantallen laag. 

 In deelgebied oost-noord komen vrijwel geen vogels voor die een relatie hebben met de Natura 2000-

gebieden. Ganzen en zwanen zijn vrijwel afwezig, en de soorten die wel aanwezig zijn komen met 

uitzondering van rietgans in relatief lage aantallen voor.  

 In deelgebied oost-zuid komen kolgans, rietgans en smient regelmatig voor in relatief hoge aantallen. 

Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin deze soorten hier vrijwel ontbraken. Ook meerkoet en 

kievit komen vrij algemeen voor, met relatief hoge aantallen. Sommige andere soorten worden 

regelmatig aangetroffen, maar de aantallen zijn laag. Vliegbewegingen van ganzen hebben vooral een 

oost-west oriëntatie, waarbij ook overdag uitwisseling plaatsvindt met gebieden ten westen van Ulft.  

 

Vliegbewegingen en herkomst vogels 

Om de vogelconcentraties in kaart te brengen is het gebied rond de tracés 4 en 5 wekelijks bezocht in de 

periode december 2008 t/m april 2009 en september t/m december 2009. Iedere maand werd daarnaast het 

gehele onderzoeksgebied bezocht. Daarnaast zijn een viertal aanvullende bezoeken gebracht aan het hele 

telgebied (incl. Duitsland) om de ganzen in beeld te brengen in januari-februari 2010. De talrijkste drie 

soorten waren Kolgans, Taiga/Toendrarietgans en Grauwe Gans, waarbij tijdens de wekelijkse tellingen 

een voorkeur lijkt te bestaan voor het gebied ten oosten van Ulft. Hier zijn inderdaad enkele grotere 
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groepen waargenomen, waarbij een voorkeur bestond voor de weilanden bij het gehucht Voorst ten 

zuiden van de Aa-strang. Tijdens de maandelijkse tellingen ligt het zwaartepunt geheel anders, de 

grootste aantallen ganzen zijn waargenomen in het meest zuidwestelijk gelegen gebied rondom de twee 

grote plassen (De Boer, 2010). 

 

 

Figuur 83 Voorkomen ganzen (gesommeerd) in het plangebied, tijdens de wekelijkse tellingen in 2009 (De Boer, 2010). 
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Figuur 84 Voorkomen ganzen (gesommeerd) in het plangebied, tijdens de maandelijkse tellingen in 2009 (De Boer, 

2010). 

De ganzen gebruikten drie slaapplaatsen in het onderzoeksgebied, allen gelegen aan de westzijde. Dit 

waren, van noord naar zuid, de Kleine Reeven bij Azewijn, de zandwinplas langs de Azewijnse straat en 

de plas langs de Omsteg (Figuur 85). Vanuit deze slaapplaatsen vlogen de vogels naar hun 

foerageergebieden, deze bleken vooral te zijn gelegen in de directe omgeving van deze plassen en verder 

zuidelijk in het Duitse deel van het onderzoeksgebied. 

Ganzen die ten oosten van de Oude IJssel verbleven slapen waarschijnlijk elders, mogelijk in Duitsland. 

De aantallen Toendrarietganzen welke tijdens de tellingen overdag gevonden werden, konden namelijk 

nooit worden teruggevonden op de drie Nederlandse slaapplaatsen. Vaak verbleven er ook overdag ook 

(veel) meer ganzen in het gebied dan er totaal op de drie bekende slaapplaatsen gevonden werden. Het 

vermoeden bestaat echter dat kleine aantallen ganzen vanaf de drie bekende slaapplaatsen wel naar het 

oosten van het onderzoeksgebied vliegen (stippellijn in Figuur 85).  
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Figuur 85 Waargenomen uitvliegroutes ganzen vanuit slaapplaatsen in het studiegebied 

Op basis van het onderzoek naar verspreiding en vliegbewegingen wordt vermoed dat de meeste dieren 

Natura 2000-gebied Unterer Niederrhein in Duitsland als slaapplaats gebruiken; dit is het dichtst 

bijgelegen gebied met goede slaapplaatsmogelijkheden. Natura 2000-gebied Gelderse Poort34 ligt op 

grotere afstand en het aantal vliegbewegingen in westelijke richting, is zeer gering. Ook de 

                                                                 

34 Sinds april 2014 zijn de Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Uiterwaarden IJssel, samen met Waal en 

Uiterwaarden Nederrijn, opgenomen als deelgebied in het aanwijzingsbesluit van het overkoepelende Natura 2000-

gebied Rijntakken.  

Aangezien bij de effectbepaling en -beoordeling alleen de populaties - en dus de instandhoudingsdoelen - van Gelderse 

Poort en Uiterwaarden IJssel van belang zijn geacht ten aanzien van potentiële draadslachtoffers en de andere 

deelgebieden niet, is bij een beoordeling van de effecten op het gehele gebied Rijntakken ook alleen de populatie in deze 

deelgebieden van belang. Wanneer het aantal draadslachtoffers wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelen van 

Natura 2000-gebied Rijntakken wordt relatief gezien een kleiner effect voorzien (hetzelfde effect gerelateerd aan grotere 

doelaantallen). De toetsing van effecten op de (voormalige) Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Uiterwaarden 

IJssel betreft daarom een worst case toetsing en daarmee is een nieuwe toetsing met betrekking tot het gehele gebied 

Rijntakken overbodig. 
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zandwinplassen ten westen van het zoekgebied (maar binnen het onderzoeksgebied) worden door ganzen 

als slaapplaats gebruikt. De aanwezigheid van dieren uit het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel kan 

op grond van deze waarnemingen uitgesloten worden. Dit blijkt uit gegevens van geringde ganzen 

(sommige dieren zijn uitgerust met halsbanden, die met een kijker of telescoop zijn af te lezen). Wel kan 

verondersteld worden dat ganzen uitwisseling vertonen tussen de verschillende Natura 2000-gebieden. De 

uitwisseling vindt voornamelijk plaats tussen Unterer Niederrhein en Gelderse Poort, die weliswaar door 

landsgrenzen van elkaar gescheiden zijn, maar ecologisch gezien één gebied vormen. Omdat Gelderse 

Poort en Unterer Niederrhein ecologisch gezien één gebied vormen is het moeilijk om te zeggen hoeveel 

ganzen uit een bepaald gebied komt. De ganzen kiezen weliswaar vaak vaste routes, maar kunnen bij 

wisselende weersomstandigheden en foerageermogelijkheden uitwijken naar andere locaties. 

 

Afstand rustgebied foerageergebied 

In Lensink et al., 2008 wordt ingegaan op de ecologie van de verschillende Natura 2000-vogels: “Omdat 

vliegen een energetisch kostbare onderneming is, zijn afstanden tussen foerageergebieden en rustplaats 

daarom aan maxima gebonden. Daarnaast liggen gemiddelde afstanden in gebieden met een groot aanbod 

aan potentiële rustplaatsen lager dan in landschappen met een zeer beperkt aanbod. Het rivierengebied 

behoort in dit licht bezien tot een gebied met een groot aanbod. De maximale afstand die in het 

rivierengebied wordt overbrugd ligt dan ook onder de maxima die uit de literatuur bekend zijn.” 

In dit onderzoek is een worst-case gehanteerd door uit te gaan van de maxima zoals die in literatuur 

genoemd worden. In Tabel 36 zijn de locaties van foerageergebied en de nachtrustgebieden van de meest 

voorkomende soorten opgenomen. De overige soorten komen in relatief zulke lage aantallen voor (getelde 

aantallen in zoekgebied in relatie tot de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden, dat deze 

niet meegenomen zijn in het overzicht. 

Tabel 36 Maximale afstand tussen rust en foerageergebied. Bron: Lensink et al., 2008 

Soort Foerageren Nachtrust Maximum afstand 

Kievit Graslanden Oevers/ondiepten 5 km 

Meerkoet Grasland/wateren Wateren bij grasland 0 km 

Brandgans Grasland Wateren 10 km 

Rietgans Grasland/bouwland Wateren 15 km 

Kolgans Grasland/bouwland Wateren 15 km 

Grauwe gans Grasland/bouwland Wateren 15 km 

Smient Grasland Wateren (dagrust) 10 km 

Wulp Grasland Oevers/ondiepten 10 km 

Krakeend Wateren Wateren 0 km 

 

Het Natura 2000-gebied Gelderse Poort ligt op circa tien kilometer afstand, het Hetter-Millingerbruch 

grenst aan deelgebied west-zuid en Unterer Niederrhein en ligt op minimaal vijf kilometer afstand.  

Bij de ganzen en de smient is er zeer waarschijnlijk een relatie met de Gelderse Poort, Unterer Niederrhein 

en Hetter-Millingerbruch. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat de waargenomen ganzen en smienten 

uit de Natura 2000-gebieden Unterer Niederrhein en Gelderse Poort en de zandwinplassen nabij 

Azewijnsebroek deel uit maken van één populatie. Ganzen uit andere Natura 2000-gebieden zijn vaak 

kortdurend in het studiegebied en de waarschijnlijkheid dat deze in aanvaring komen met de 

hoogspanningslijn is kleiner dan die voor ganzen die (vrijwel) continu in het gebied verblijven. Voor deze 

dieren is de sterftekans verwaarloosbaar, er zullen nooit dusdanig grote aantallen sterven door aanvaring 

met de hoogspanningslijn, dat dit tot significante effecten op andere Natura 2000-gebieden kan leiden 

(lage aantallen in relatie tot de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden, zie Bijlagen 4 en 5 

van het Achtergronddocument Natuur). 
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Doordat meerkoeten en krakeend op dezelfde plaats foerageren als dat ze rusten (of in de zeer directe 

omgeving) bestaat er geen relatie met de Natura 2000-gebieden. Deze worden daarom niet meegenomen 

bij de effectbeoordeling.  

Bij kievit en wulp is geen sprake van regelmatige trekbewegingen. De individuen die aanwezig zijn in het 

studiegebied zullen daarom geen directe, dagelijkse relatie hebben met de populatie in Unterer 

Niederrhein en/of de Gelderse Poort. 

  

Conclusie veldinventarisaties 

Op basis van de waargenomen (aantallen) gekwalificeerde soorten en de vliegbewegingen wordt 

geconcludeerd dat ganzen (brandgans, rietgans, grauwe gans, kolgans) en smienten veelvuldig aanwezig 

zijn in het zoekgebied van de tracéalternatieven.  

 

In Tabel 9 en Tabel 10 van het Achtergronddocument Natuur is aangegeven of (en hoeveel) er voor vogels 

extra kruisingen met een hoogspanningslijn zijn als gevolg van dit project ten opzichte van de huidige 

situatie als ze van het foerageergebied naar hun slaapplaats vliegen (of omgekeerd). Uit het 

verspreidingsonderzoek blijkt dat alleen vogels uit deelgebieden oost-zuid en oost-noord de extra lijn 

moeten passeren en daardoor straks wel een aanvaringskans hebben. Voor grauwe gans geldt dat ook de 

dieren binnen het stedelijk gebied (Tabel 35) de lijn kruisen. De aanvaringskans voor vogels die foerageren 

in deelgebied west-noord blijft op zijn minst gelijk doordat in de huidige situatie hier al de 150 kV-

verbinding aanwezig is, die naar aanleiding van dit project wordt geamoveerd. Dit leidt daarom niet tot 

extra kruisingen van een hoogspanningsverbinding. 

 

 In de effectbeschrijving en -beoordeling wordt voor de oostelijke alternatieven gerekend met de 

gezamenlijke seizoensgemiddelden van de telgebieden oost-zuid en oost-noord. Aanname is dat deze 

aantallen vogels twee maal per dag de betreffende (oostelijke) tracéalternatieven passeren (flux). Zie 

voor aantallen Tabel 10 van het Achtergronddocument Natuur. 

 Voor de westelijke alternatieven wordt alleen het seizoengemiddelde van oost-zuid gebruikt, omdat 

vogels die in oost-noord foerageren naar verwachting al voldoende hoogte hebben voordat ze de lijn 

kruisen. Vlieghoogtes van ganzen tijdens lokale vliegbewegingen (zowel binnen als buiten het 

broedseizoen), gaan van 0-50 meter tot 50-150 meter (Everaert et al., 2011). Naarmate de vliegafstand 

groter wordt er meer hoogte gemaakt en wordt de kans dat ze daarbij een draad raken nihil. Aanname 

is dat deze aantallen vogels twee maal per dag de betreffende (westelijke) tracéalternatieven passeren 

(flux). Zie voor aantallen Tabel 10 van het Achtergronddocument Natuur. 

 Voor grauwe gans is het seizoensgemiddelde van oost-zuid, oost-noord en stedelijk gebied opgeteld 

voor de oostelijke alternatieven. Voor de westelijke alternatieven zijn voor grauwe gans de 

gemiddelden van oost-zuid en het stedelijk gebied opgeteld. Aanname is dat deze aantallen vogels 

twee maal per dag de betreffende (oostelijke of westelijke) tracéalternatieven passeren (flux). Zie voor 

aantallen Tabel 10 van het Achtergronddocument Natuur. 

 

Toetsingsnorm: 1% van natuurlijke sterfte van relevante kwalificerende soorten 

Op basis van de veldinventarisaties kan worden geconcludeerd dat de voor deze studie relevante 

kwalificerende soorten de ganzen en smienten zijn, welke afkomstig zijn uit een tweetal Natura 2000-

gebieden: Unterer Niederrhein en Gelderse Poort (zie voor de selectie van soorten bovenstaande 

paragraaf). Voor het bepalen van de effecten is het dus van belang de populaties van ganzen en smienten 

waarvoor in deze Natura 2000-gebieden een instandhoudingsdoel is vastgesteld in beeld te hebben. In 

Tabel 37 is per soort en per Natura 2000-gebied de populatiegrootte opgenomen. Naast de 

populatiegrootte is ook de kans op jaarlijkse overleving in de toetsingsnorm opgenomen. De 

toetsingsnorm voor het aantal slachtoffers dat invloed kan hebben op de totale populatie is gebaseerd op 

de 1 % mortaliteitsgrens.  
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Tabel 37 Jaarlijkse mortaliteit van adulten voor relevante Natura 2000-soorten, de huidige populaties en de daaruit 

volgende toetsingsnorm per soort. Bron mortaliteit: BTO-birdfacts. 

Gekwalificeerde 

soort 
Natura 2000-gebied 

Huidige 

populaties / 

IHD* 

Jaarlijkse 

mortaliteit 

Toetsingsnorm**  

(1% mortaliteit)  

per N2000-gebied 

Kolgans Unterer Niederrhein 150.000 
0,276 ± 0,072 

414 

Gelderse poort 10.098 27,9 

Grauwe gans Unterer Niederrhein Geen 
0,170 

Geen 

Gelderse poort 3.720 6,3 

Rietgans Unterer Niederrhein 10.000 
0,230 

23 

Gelderse poort Geen Geen 

Brandgans Unterer Niederrhein 2.500 
0,090 

2,25 

Gelderse poort Geen Geen 

Smient Unterer Niederrhein 6.000 
0,470 

28,2 

Gelderse poort 1.078 5,1 

* In Bijlage 5 van het Achtergronddocument Natuur zijn alle instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Natura 

2000-gebieden Unterer Niederrhein en Gelderse Poort opgenomen.  

** Toetsingsnorm = populatiegrootte (aantal) x (jaarlijkse mortaliteit) x 0,01 

** Bij beoordeling zonder onderverdeling naar Natura 2000-gebied is de toetsingsnorm voor kolgans 441,9 

(414+27,9) en voor smient 33,3 (28,2+5,1). 

 

Referentiesituatie 

Wettelijk gezien is alleen de effectbeoordeling per Natura 2000-gebied relevant: de 

instandhoudingsdoelstellingen zijn immers per Natura 2000-gebied geformuleerd, er geldt geen 

gezamenlijke (regio)doelstelling. Voor het bepalen van het aantal vogels per Natura 2000-gebied is daarbij 

als uitgangspunt gehanteerd dat de verhoudingen tussen instandhoudingsdoelstellingen overeenkomen 

met de verdeling van de aantallen vogels. 

 

In Tabel 38 zijn de getelde aantallen in het studiegebied evenredig aan de doelen toegedeeld aan Natura 

2000-gebieden. De toedeling is gemaakt met behulp van de verhouding tussen de 

instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden.  

 

Bij kolgans is ervoor gekozen om een realistische afspiegeling van de afkomst van in het plangebied 

aanwezige vogels te gebruiken. Reden hiervoor is dat het Natura 2000-gebied Unterer Niederrhein maar 

liefst 25.809 hectare beslaat. Het is niet realistisch te veronderstellen dat alle kolganzen uit het hele gebied 

gebruik zullen maken van foerageergebieden nabij het uiterste noordwesten van het gebied. Er wordt 

daarom uitgegaan van 8.500 kolganzen. Dit zijn de aantallen in het nabijgelegen deelgebied Hetter-

Millingerbruch (Regiokonzept, 2009). 
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Tabel 38 Aantallen vogels die gebruikt worden voor de aanvaringsberekeningen.  

IHD: instandhoudingsdoelstelling (voor kolgans in Unterer Niederrhein is een lager aantal gehanteerd dan de IHD voor 

het gehele gebied. Zie redenatie in de tekst.  

n.v.t.: De soort heeft geen instandhoudingsdoelstelling in het betreffende gebied.  

Vogelsoort 
Seizoensgemiddelde 

deelgebied  

Verhouding IHD 

U- Niederrhein: 

Gelderse Poort 

Aantal uit Unterer 

Niederrhein 

Aantal uit Gelderse 

Poort 

 west oost west oost west oost 

Kolgans 300 466 8.500:10.600 133,5 208 166,5 257 

Rietgans 45,8 103 n.v.t. 45,8 103 n.v.t. n.v.t. 

Brandgans 0,6 0,8 n.v.t. 0,6 0,8 n.v.t. n.v.t. 

Grauwe gans 34,3 52 n.v.t. n.v.t.  n.v.t. 34,3 52 

Smient  29,8 29,8 6.000: 2.600 20,8 20,8 9,0 9,0 

 

Plassen in studiegebied 

Op de plassen in het studiegebied Azewijn en Stroombroek slapen ook niet-broedvogels die misschien 

rond de hoogspanningslijn in het deelgebied oost-zuid zijn waargenomen. Dit slaapgedrag rond de 

plassen is echter veel beweeglijker; de ene keer slaapt de gans op die plas, de andere keer op een andere 

plas of in een Natura 2000-gebied. Dit gedrag is niet tot in detail bekend, veiligheidshalve gaan wij in dit 

achtergronddocument uit van de worst case benadering. Dit betekent dat alle ganzen die in deelgebied 

oost-zuid zijn waargenomen zijn toegewezen aan de Natura 2000-gebieden, waardoor de werkelijke 

aantallen lager zouden kunnen zijn, maar zeker niet hoger. 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Met betrekking tot de ruimtelijke verspreiding van ganzen zijn de ontwikkelingen van enkele 

zandwinplassen relevant en enigszins te voorzien. Sommige zandwinplassen ten zuidwesten van het 

zoekgebied, in de omgeving van Azewijn – Veldhunten, bieden een slaapplaats voor ganzen. In de winter 

2008/2009 werd deze gebruikt door ongeveer 2.500 kolganzen. De plas breidt nog steeds uit (doorgaande 

zandwinning). Het aantal ganzen op deze plas kan daarom veranderen. Het aantal ganzen ten zuidwesten 

van het zoekgebied, maar ook foeragerende ganzen ten oosten van Ulft, zou kunnen toenemen. Omdat 

onduidelijk is of daadwerkelijk sprake is van een verandering van het aantal ganzen, aangezien dit van 

veel meer factoren afhankelijk is, wordt dit effect niet meegenomen in de effectbeoordeling. 

 

De verder voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de ruimtelijke 

verspreiding van ganzen zijn nog onvoldoende concreet om mee te nemen in de beschouwing van de 

autonome ontwikkeling. Ook de invloed op de ganzenverspreiding van de ontwikkeling van 

zandwinplassen in Isselburg aan Duitse zijde van de grens bij Dinxperlo (nu 45 ha, op termijn 76 ha groot) 

is niet duidelijk en wordt verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Populatieontwikkeling ganzen 

De instandhoudingsdoelen voor natuurwaarden in de Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld 

op basis van tellingen die grotendeels zijn uitgevoerd in de periode 1999 – 2004. Ten opzichte van die 

periode zijn de aantallen ganzen gemiddeld genomen toegenomen in Nederland (Koffijberg et al., 2010).  

Op de website van SOVON is informatie opgenomen over trend van winter- en trekvogels van onder 

andere Natura 2000-gebied Gelderse Poort. In paragraaf 4.4.4 van het Achtergronddocument Natuur zijn 

de populatieontwikkelingen in Nederland uitgebreid weergegeven van soorten die relevant zijn voor het 

plangebied (ganzen en eenden die zijn aangewezen voor Unterer Niederrhein en Gelderse Poort). De 

smient vertoont in recente jaren landelijk een stabilisatie tot lichte achteruitgang. In de Gelderse Poort is 

dit zelfs een sterke achteruitgang. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van deze achteruitgang. De ganzen 
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vertoonden eerder een toename in aantallen, nu lijkt het meer op een stabilisatie. Voor Duitse Natura 2000-

gebieden is een dergelijk recent overzicht niet voorhanden. 

13.2.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

In en nabij het plangebied liggen verschillende gebieden die begrensd zijn als Ecologische Hoofdstructuur. 

Alleen de gebieden die directe effecten van het project kunnen ondervinden zijn beschreven. De nummers 

corresponderen met de nummers in Figuur 86. 

9. Graslanden ten noordoosten van Doetinchem, rond de Heggenveldweg, zijn aangewezen als EHS 

verweven met als beheertype botanisch waardevol grasland. 

10. De Oude IJssel vormt een belangrijke verbinding voor watergebonden natuurwaarden en is 

aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ) met beheertype beek en bron. Een aantal 

graslanden is ook onderdeel van de EVZ met beheertype botanisch waardevol grasland of vochtig 

hooiland. Een aantal kleine percelen behoren ook tot de EHS met als beheertype rivierbegeleidend bos 

of vochtig bos met productie. Daarnaast liggen er nog graslanden die aangewezen zijn voor agrarisch 

natuurbeheer, maar geen onderdeel van de EHS vormen.  

11. Ten zuiden van de A18 ligt eveneens een EVZ. Deze verbindt het Bergherbos met Slangenburg (EVZ 

Montferland-Slangenburg). De EVZ Oude IJssel loopt hier ook doorheen. De beheertypen voor deze 

verbinding zijn botanisch waardevol grasland (in agrarische beheer). Daarnaast is langs het Waalsche 

Water een deel begrensd als EHS Natuur. Beheertypen hier zijn droog schraalland, botanisch 

waardevol grasland, kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland, moeras, hoog- en laagveenbos 

en droog en vochtig bos met productie. 

12. De Wrange en Slangenburg en een deel van het tussenliggende gebied zijn begrensd als EHS Natuur. 

Beheertypen hier zijn dennen-, eiken- en beukenbos, droog hakhout, haagbeuken- en essenbos, droog 

bos met productie en kruiden- en faunarijk grasland. Buiten de EHS liggen graslanden die aangewezen 

zijn voor agrarisch natuurbeheer met beheertype botanisch waardevol grasland. 

13. Het bosgebied ten oosten van Terborg, langs de Varsseveldseweg, behoort ook tot EHS Natuur. De 

beheertypen hier zijn dennen-, eiken- en beukenbos, droog bos met productie en kruiden- en faunarijk 

grasland. 

14. Tussen Ulft, Terborg en Silvolde liggen Kasteel Wisch en de ruïne van voormalig kasteel Schuilenburg. 

Deze gebieden zijn grotendeels aanwezen als EHS Natuur of EHS verweven. De beheertypen hier zijn 

park- of stinzenbos, droog en vochtig bos met productie en botanisch waardevol grasland. 

15. Langs de Aa-strang en de Keizersbeek loopt een derde EVZ. De beheertypen voor deze verbinding zijn 

botanisch waardevol grasland (in agrarische beheer), beek en bron en een paar percelen met 

beekbegeleidend bos. 

16. Tegen de Duitse grens aan ligt het Anholtsche Broek, een gebied verweven met natuur uit de EHS. De 

beheertypen zijn hier rivier- en beekbegeleidend bos of droog bos met productie. Het beheertype voor 

het verweven gebied is grotendeels botanisch waardevol grasland. 
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Figuur 86 Ecologische Hoofdstructuur 

Autonome Ontwikkelingen 

In deze paragraaf worden de autonome ontwikkelingen tot 2022 beschreven die van invloed zijn op de 

huidige situatie. In de grootste delen van het zoekgebied zullen geen grote veranderingen optreden. De 

aantallen dieren die gebruik maken van het zoekgebied kunnen autonoom veranderen. Dit soort 

veranderingen is niet voorspelbaar. De ontwikkeling van de EHS dient in 2025 afgerond te zijn. Binnen het 

zoekgebied geeft dit echter geen aanleiding tot grootschalige aanpassingen. 

 

Een droge Ecologische Verbindingszone (EVZ) is geprojecteerd vanaf het Bergerbos in de gemeente 

Montferland naar landgoed Slangenburg in de gemeente Doetinchem. Als inrichtingsvariant en doelsoort 

is gekozen voor het model Das. De EVZ is gesitueerd als een brede landschapszone vanaf het Bergerbos, 

langs de noordzijde van recreatiepark Stroombroek, ten zuiden langs de snelweg A18, via een oversteek 

over de Oude IJssel naar de Slangenburg.  

 

In het inrichtingsmodel Das is een landschapsinrichting voorzien waarbij bosrandsoorten zich kunnen 

bewegen van het ene kerngebied naar het andere. Landschapselementen als kleine boomgaarden, 

erfbeplantingen, singels, maar ook bermen, slootkanten en perceelranden spelen hierbij een belangrijke 
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rol. In het landschap van de toekomstige EVZ zijn al veel landschapselementen aanwezig die bijdragen 

aan het goed functioneren van de EVZ. Om de EVZ optimaal te laten functioneren, zullen meer 

landschapselementen worden aangelegd en barrières worden opgeheven. Naast een verbetering van de 

migratiemogelijkheden voor bosrandsoorten heeft de EVZ ook tot doel dat het gebied aantrekkelijker 

wordt voor recreanten. 

 

Ontwikkeling landgoed ’t Maatje: Aan de noordoostzijde van Gaanderen, langs de Bielheimerbeek, is een 

nieuw landgoed ontwikkeld, ’t Maatje. Deze ontwikkeling is een particulier initiatief. Het bestaat uit 30 

hectare nieuw ontwikkelde natuur en 15 hectare natuurlijk beheerde landbouwgrond. Er wordt op de 30 

hectare nieuwe natuur vooral ‘beekbegeleidend bos’ ontwikkeld. Ook is een stuw in de Bielheimerbeek 

passeerbaar gemaakt voor vissen en wordt het gebied geschikt gemaakt voor retentie van water. Het 

gebied sluit aan op de inrichtingsplannen van Waterschap Rijn en IJssel voor de Oude IJssel.  

 

De Oude IJssel is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ) en maakt onderdeel uit van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Een EVZ heeft ten doel het onderling verbinden van natuurgebieden om de 

uitwisseling te bevorderen tussen populaties van planten en dieren. De provincie Gelderland heeft de 

inrichting van de EVZ’s vertaald in diverse inrichtingsmodellen. Voor het deel van de Oude IJssel in het 

zoekgebied is het model Winde van toepassing. Dit model heeft als doel het bevorderen van verspreiding 

en leefmogelijkheden van aquatische en oeverfauna. Het model bestaat uit een corridor met stapstenen. 

Herstel van stromend water staat centraal, waarbij de Oude IJssel de corridor vormt.  

 

Er is een streefbeeld van de EVZ Oude IJssel opgesteld door het waterschap Rijn en IJssel. Dit streefbeeld 

bestaat onder meer uit het realiseren van: 

 Een grote stapsteen voor das en kamsalamander nabij landgoed Kemnade; 

 Een moeras- en inundatievlakte voor winde en rietzanger bij het Waalsche water; 

 Een corridor van rietoevers voor winde en rietzanger tussen de A18 en de Duitse grens; 

 Diverse moeras- en inundatievlaktes voor winde en rietzanger tussen de A18 en de Duitse grens; 

 Een fietspad tussen Doesburg en de Duitse grens; 

 Aanleg van vispassages. 

13.2.3 BESCHERMDE EN BEDREIGDE SOORTEN 

Beschermde soorten 

In deze paragraaf zijn de wettelijk beschermde soorten op basis van de zogenaamde tabellen 2 en 3 

beschreven (zie hoofdstuk 6 van het Achtergronddocument Natuur voor de toelichting van deze tabellen). 

Natuurbalans heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten, voor 

een groot zoekgebied (Hoogspanningsleiding Doetinchem – Duitse grens, kenmerk 09-052). Dit onderzoek 

bestaat uit een bronnenonderzoek aangevuld met veldonderzoeken. Het zoekgebied bestaat uit een ruim 

gebied, waarbinnen alle aangegeven mogelijke tracés vallen. Stichting Staring Advies heeft in 2010 en 2011 

uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde en bedreigde soorten binnen een 

beperkter zoekgebied. Dit onderzoek richt zich meer op de mogelijke mastlocaties, omdat hier ook 

daadwerkelijk fysieke aantasting plaatsvindt. De resultaten van dit onderzoek zijn gerapporteerd in 

‘Vervolgonderzoek hoogspanningslijn TenneT (2010-2011), kenmerk 1189’.  

 

Er is onderscheid gemaakt in de volgende soort(groep)en:  

 Planten  

 Vleermuizen 

 Dassen 

 Vogels 
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 Reptielen 

 Amfibieën 

 Vissen 

 Dagvlinders en libellen 

 

Beschrijving huidige situatie 

Planten 

In het algemeen is het zoekgebied floristisch soortenarm, doordat grote delen intensief in gebruik zijn als 

grasland of akker. Houtsingels en bomenlanen binnen het zoekgebied zijn weliswaar belangrijk voor 

overige natuurwaarden, maar ook deze zijn floristisch arm. In het zoekgebied zijn groeiplaatsen van 

steenanjer (Tabel 2) aangetroffen tijdens het veldonderzoek in 2009. Deze komt met een tiental exemplaren 

voor in een zandige wegberm nabij natuurontwikkelingsterrein ’t Maatje. Vanwege de geschiktheid van 

het biotoop in deze omgeving kunnen steenanjers zich mogelijk uitbreiden in de toekomst. In de 

onderzoeken in 2011 is deze soort echter niet meer aangetroffen. Kluwenklokje en lange ereprijs (beide 

Tabel 2) zijn alleen bekend uit archiefgegevens. Natuurlijke standplaatsen van deze twee soorten zijn niet 

aanwezig in het zoekgebied, vanwege het ontbreken van geschikt natuurlijk biotoop. De waarnemingen 

uit de archiefgegevens betreffen vermoedelijk geplante exemplaren. 

 

Vleermuizen 

Er zijn waarnemingen van vleermuizen (allen Tabel 3) bekend uit eerdere studies in het noordelijk deel 

van het studiegebied. Aanvullend daaraan heeft een beoordeling voor het zuidelijk deel plaatsgevonden 

op grond van literatuur en vergelijkbaarheid qua biotopen en landschapsstructuur met het noordelijk deel. 

Uitgaande van de landschapskenmerken die van belang zijn voor vleermuizen, is een kaart gemaakt van 

oude (landgoed)bossen, lanen met oude bomen, overige lanen en hagen, en overige bossen. Figuur 87 

toont de verspreiding van de voor vleermuizen waardevolle landschapselementen. Op basis hiervan is een 

aantal lanen en bosjes in detail onderzocht op het voorkomen van verblijfplaatsen middels een 

inventarisatie volgens het Vleermuisprotocol (voor exacte methode zie Staring, 2011).  

 

In het studiegebied komen de volgende vleermuizensoorten voor: Baardvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Dwergvleermuis, Watervleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis en Rosse vleermuis. 

 

Voor watervleermuis, rosse vleermuis en gewone dwergvleermuis zijn oude lanen en oude bossen van 

belang. Jonge bosopstanden bieden geen geschikte verblijfplaatsen, maar vooral de randen daarvan zijn 

wel van belang als foerageergebied of vliegroutegeleiding. Vooral de kleinere vleermuissoorten als 

gewone dwergvleermuis en watervleermuis maken gebruik van landschapsstructuren voor hun oriëntatie; 

grotere soorten als rosse vleermuis en laatvlieger zijn hiervan niet of minder afhankelijk. De 

meervleermuis gebruikt vooral bredere watergangen als migratieroute. Voor de geleiding door het 

landschap zijn lanen, houtsingels, bosranden van belang, voor zover deze verblijfplaatsen en 

foerageergebieden met elkaar verbinden. Zo zijn houtsingels die eindigen op een akker, niet van speciaal 

belang voor geleiding door het landschap. 
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Figuur 87 Verspreiding van de voor vleermuizen waardevolle landschapselementen 

Dassen 

De das is een soort van Tabel 3 van de Flora- en faunawet. In het zoekgebied zijn geen burchtlocaties 

bekend. Wel zijn verkeersslachtoffers gevonden in het zoekgebied, waarvan twee uit een ver verleden 

(1984 en 1996) en één recentere (2006). Deze laatste is gevonden bij Kroezenhoek, in het zuidelijk deel van 

het zoekgebied. Enkele gebieden binnen het zoekgebied bieden wel potenties voor dassenverblijven. 

 

Vogels 

Voor de effectbeoordeling van vogels is in het bijzonder gekeken naar ‘bijzondere’ vogels in het 

studiegebied. Bijzonder betekent hier: bedreigd en vermeld op de Rode Lijst, of wettelijk/beleidsmatig een 

bijzondere status hebbend, bijvoorbeeld vogels met jaarrond beschermde nesten. 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

De nest- en rustplaatsen van een aantal vogels zijn onder de Flora- en faunawet het gehele jaar beschermd. 

Uit het onderzoek van 2010 en 2011 blijkt dat buizerd, havik, ransuil, sperwer (allen categorie 4) en 

steenuil (categorie 1) in het zoekgebied voorkomen. Daarnaast komen soorten voor waarbij de nestplaats 

niet het hele jaar rond beschermd is, maar inventarisatie van de plaatsen wel gewenst is (categorie 5): 
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bonte vliegenvanger, boomklever, bosuil, ekster, gekraagde roodstaart, groene specht, grote bonte specht, 

kraai en torenvalk. Wat betreft kolonievogels gaat het om roek (categorie 2), oeverzwaluw (categorie 5) 

stormmeeuw en visdief (beide niet vallend in een categorie). Roeken komen verspreid door het gebied 

voor. In het zoekgebied liggen bezette kolonieplaatsen in het gebied tussen Terborg/Silvolde en Ulft, en 

aan de oostelijke rand van Ulft. 

 

Reptielen 

Slechts enkele terreinen binnen het studiegebied zijn geschikt voor reptielen. Dit blijkt ook uit het geringe 

aantal waarnemingen van reptielen in het studiegebied. De enige soort die hier is aangetroffen, is de 

levendbarende hagedis. Deze soort komt voor in de spoorbermen tussen Doetinchem en Gaanderen en 

meer oostelijk op een locatie langs de A18. Zowel ten oosten als ten westen van het zoekgebied komen 

levendbarende hagedissen voor, maar ook daar is de verspreiding beperkt. Binnen het zoekgebied kunnen 

incidenteel, buiten de bekende locaties, levendbarende hagedissen worden aangetroffen, maar het zal 

nergens gaan om hoge dichtheden. 

De hazelworm is bekend uit Gaanderen, net buiten het zoekgebied. Een voorbeeld van een potentieel 

leefgebied binnen het zoekgebied vormen de bosranden van het Anholtsche Broek in het zuiden van het 

zoekgebied. Daarbuiten wordt de kans op aanwezigheid van de soort, gezien het ontbreken van geschikte 

biotopen, klein geacht. Wel is er sprake van enkele losse meldingen in, en in de directe omgeving van, het 

zoekgebied. Zo is er een melding van zandhagedis in het bosgebied.  

 

Amfibieën 

Binnen het zoekgebied hebben algemene amfibiesoorten een ruime verspreiding. Zeldzamere soorten 

komen slechts zeer beperkt voor. Tijdens de veldonderzoeken zijn binnen de begrenzing van het 

zoekgebied geen beschermde soorten aangetroffen. Wel zijn uit de omgeving van het zoekgebied 

populaties bekend van streng beschermde soorten, te weten kamsalamander, boomkikker en knoflookpad. 

Deze worden verder beschreven in hoofdstuk 6.3.2 van het Achtergronddocument Natuur.  

 

Vissen 

In het zoekgebied zijn waarnemingen bekend van de beschermde soorten bittervoorn, rivierdonderpad, 

kleine modderkruiper en bermpje.  

 

Dagvlinders en libellen 

Er zijn geen waarnemingen van beschermde soorten dagvlinders, libellen of andere ongewervelde dieren 

bekend uit het zoekgebied. Geschikte leefmilieus ontbreken in het zoekgebied. 

 

Bedreigde soorten 

Bedreigde soorten die wettelijk beschermd zijn, zijn hiervoor beschreven. In dit hoofdstuk worden enkele 

bedreigde soorten beschreven die in het zoekgebied voorkomen. Het gaat om planten, dagvlinders en 

libellen die geen wettelijke bescherming kennen. 

 

Planten 

Waargenomen soorten bedreigde planten (archiefgegevens en veldwaarnemingen) zijn weergegeven in 

Tabel 39. 

Tabel 39 Bedreigde soorten planten in het zoekgebied 

Soort Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Akkerandoorn Stachys arvensis Kwetsbaar 

Bleke zegge Carex pallescens Kwetsbaar 

Bochtige klaver Trifolium medium Kwetsbaar 
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Soort Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Brede waterpest Elodea canadensis Gevoelig 

Echte guldenroede Solidago virgaurea Kwetsbaar 

Genaald schapengras Festuca ovina ernstig bedreigd 

Gevlekt hertshooi Hypericum maculatum Bedreigd 

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria Gevoelig 

Goudhaver Trisetum flavescens Gevoelig 

Grote leeuwenklauw Aphanes arvensis Bedreigd 

Hondsviooltje Viola canina Gevoelig 

Kamgras Cynosurus cristatus Gevoelig 

Kluwenklokje Campanula glomerata Bedreigd 

Korenbloem Centaurea cyanus Gevoelig 

Kruipbrem Genista pilosa Kwetsbaar 

Ruig hertshooi Hypericum hirsutum Kwetsbaar 

Steenanjer Dianthes deltoides Kwetsbaar 

Stekelbrem Genista anglica Gevoelig 

Verfbrem Genista tinctoria Bedreigd 

Voszegge Carex vulpina Kwetsbaar 

 

De soorten uit Tabel 39 die op de Rode lijst staan - en dus als bedreigd gelden - kunnen in categorieën 

worden onderverdeeld. Deze categorieën zijn hieronder besproken. 

 Soorten van droge, voedselarme milieus: Het gaat hier om de soorten hondsviooltje, kruipbrem en 

stekelbrem. Deze soorten zijn vooral gevonden op de arme zandgronden ter hoogte van de Wrange en 

verder naar het westen langs de snelweg. 

 Soorten van matig voedselrijke graslanden: Het gaat hier om de soorten bleke zegge, bochtige klaver, 

gevlekt hertshooi, gewone agrimonie, goudhaver, kamgras, ruig hertshooi, verfbrem en voszegge. Het 

gaat hier om niet te voedselrijke graslanden. Deze kunnen erg soortenrijk en bloemrijk zijn. Binnen het 

projectgebied zijn dit type graslanden voornamelijk in bermen aanwezig. Deze worden gemaaid en het 

maaisel wordt afgevoerd, wat de voorwaarden voor een bloemrijk grasland schept. In beweide 

percelen (over het algemeen zeer voedselrijk) komen deze soorten niet voor. Bochtige klaver, ruig 

hertshooi en bleke zegge kunnen ook in open bosranden van niet te voedselrijke bossen voorkomen. 

 Akkersoorten: Akkerandoorn, korenbloem en grote leeuwenklauw worden voornamelijk gevonden in 

graanakkers waar niet teveel met herbiciden gespoten wordt. In andere typen akkers (maïs of bieten 

bijvoorbeeld) komen deze soorten vrijwel niet voor. Korenbloem en grote leeuwenklauw worden ook 

wel eens in droge zandige bermen aangetroffen. Korenbloem is ook een onderdeel van veel 

‘natuurlijke’ zaadmengsels en kan dus ook op andere plaatsen worden aangetroffen. Vaak is dan aan 

de soortencombinatie of de aanwezigheid van roze korenbloemen wel te zien dat er sprake is van 

uitzaai. 

 Bossoorten: In Tabel 39 staat maar één echte bossoort, dit is echte guldenroede. Ze is in het bos van de 

Wrange gevonden. Zoals hierboven vermeld kunnen bleke zegge, ruig hertshooi en bochtige klaver 

ook in lichte bosranden voorkomen. 

 Waterplanten: Er staat maar één waterplant op de lijst, dit is de brede waterpest. Brede waterpest komt 

oorspronkelijk uit Noord-Amerika en was vroeger een plaag in sloten. Tegenwoordig is ze bijna overal 

verdrongen door smalle waterpest en is daardoor op de Rode lijst gekomen. 
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 Overige: Dan blijft er nog één onbesproken soort over, genaald schapengras. Dit is een zeer zeldzame 

soort die nog maar op een enkele plaats in Zuid-Limburg gevonden wordt. Het is zeer onwaarschijnlijk 

dat de soort in het zoekgebied groeit. Waarschijnlijk heeft de wetenschappelijke naam voor verwarring 

gezorgd. De naam Festuca ovina werd vroeger gebruikt voor het veel algemenere fijn schapengras, een 

soort die niet op de Rode lijst staat. Dat is zeer waarschijnlijk de soort die hier bedoeld wordt. 

 

Overige floristische waarden 

Enkele delen van het projectgebied herbergen hogere floristische waarden. Ondanks dat hier geen 

beschermde of bedreigde soorten zijn aangetroffen, zijn deze wel van belang voor de diversiteit in het 

gebied. Ook kunnen hier soorten voorkomen die landelijk gezien niet bedreigd zijn, maar regionaal wel 

bijzonder. De gebieden met hogere floristische waarden worden van noord naar zuid hierna besproken. 

 

De Oude IJssel en haar uiterwaarden direct ten zuiden van het transformatorstation zijn floristisch relatief 

rijk. Rivierbegeleidende soorten worden alleen hier aangetroffen. Ten oosten van de boerderij ‘Barlham’ is 

een kolk omzoomd door bos aanwezig met een populatie Waterscheerling. Deze soort is lokaal erg 

zeldzaam. Ten zuiden van Doetinchem kruist het projectgebied de Oude IJssel nogmaals. Hier komt het 

Waalsche water uit in de Oude IJssel en bevindt zich het oude landgoed de Kemnade. Het landgoed is niet 

bezocht tijdens het onderzoek in 2009 aangezien het niet vrij toegankelijk is. Mogelijk zijn de 

natuurwaarden op het landgoed hoger, maar beschermde plantensoorten worden er niet verwacht. 

Hetzelfde geldt voor het landgoed rondom Kasteel Wisch en Schuilenburg, beiden ten zuiden van 

Terborg. Kasteel Wisch is een oud kasteel met een bebost landgoed. Dit privébezit is particulier bewoond 

en daardoor niet vrij toegankelijk, waardoor ook hier geen veldonderzoek naar aanwezige floristische 

waarden plaats heeft kunnen vinden, ten behoeve van het alternatievenonderzoek voor het MER. Ten 

oosten van Gaanderen en Terborg zijn nog enkele bossen en bosjes aanwezig die floristisch interessant 

zijn. Het boscomplex aan de Varsseveldseweg is gevarieerd en plaatselijk soortenrijk met soorten als 

bosanemoon en wilde kamperfoelie. Ook is er een natuurontwikkelingsstrook aanwezig langs de 

Akkermansbeek waar deze de Heidedijk kruist en is er natuurontwikkeling op landgoed ‘t Maatje. Het bos 

van de Wrange tussen Gaanderen en Doetinchem aan weerszijden van de A18 kent een gevarieerde 

begroeiing, maar hier zijn geen beschermde of bedreigde plantensoorten aangetroffen. 

 

Ten zuiden van Silvolde zijn op diverse plaatsen bossen en bosjes aanwezig waarvan enkele een fraaie 

voorjaarsflora herbergen met onder andere grote hoeveelheden bosanemonen. Het meest waardevol zijn 

een naamloos bosje bij de Hoonhorst (Amersfoortcoördinaten 228,140–431,820) en het Anholtsche broek. 

Het Anholtsche broek is rijk aan voorjaarssoorten met naast bosanemoon ook gele dovenetel en 

bleeksporig bosviooltje. Slechts een klein deel van het Anholtsche broek valt binnen het zoekgebied. Dit is 

gelegen aan weerszijden van de Tulenstraat. Hier loopt ook een klein, diep ingesleten, licht meanderend 

natuurlijk beekje met een fraai ontwikkelde levermosvegetatie. 

 

Dagvlinders en libellen 

Het voorkomen van bijzondere dagvlinders en libellen in het zoekgebied is beperkt tot waarnemingen van 

bruin blauwtje en glassnijder. Van beide soorten is één waarneming verricht. Van populaties is geen 

sprake. 
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13.3 EFFECTBEOORDELING EN –BESCHRIJVING NATUUR 

13.3.1 NATURA 2000-GEBIEDEN 

In Tabel 40 zijn de effectscores voor de verschillende alternatieven weergegeven. De onderlinge 

verschillen zijn klein en komen niet tot uitdrukking in de score. Alle alternatieven worden licht negatief (-) 

beoordeeld. Uit de berekeningen (Tabel 41) blijkt dat de oostelijke alternatieven bij alle criteria iets slechter 

scoren dan de westelijke criteria. De westelijke varianten, en dan in het bijzonder alternatief West 1 of 

West 1a krijgen daarom de voorkeur. Onderstaand wordt de beoordeling toegelicht. In paragraaf 4.5.1 en 

4.5.2 van het Achtergronddocument Natuur wordt meer gedetailleerd uiteengezet hoe deze beoordeling 

tot stand is gekomen. 

Tabel 40 Overzicht beoordeling effecten vogels Natura 2000-gebieden. 

  Alternatieven West Alternatieven Oost 

Beoordelingscriterium Ref. 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Vogelsterfte door 

aanvaringen 

0 - - - - - - - - - - 

 

Beoordeling en –beschrijving Natura 2000 als één populatie 

Het enige relevante effect op Natura 2000-gebieden is het aanvaringsrisico van niet-broedvogels (verder 

nader gespecificeerd als overwinterende vogels). Broedvogels worden niet meegenomen in de 

effectbeschrijving en –beoordeling (zie ook paragraaf 4.3.1 van het achtergronddocument Natuur). De 

reden daarvoor is: op basis van onderzoek is aangenomen dat voor broedvogels een kritieke grens geldt 

van 500 meter afstand vanaf hun territorium. Het zoekgebied voor DW380 ligt op tenminste vijf kilometer 

afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Beschermd natuurmonument De Zumpe ligt op 

minimaal 700 meter afstand van het zoekgebied voor DW380.  

 

De effectbeoordeling is uitgevoerd op basis van zowel de totale populatie als de populatie per Natura 

2000-gebied. In deze paragraaf wordt de effectbeoordeling voor de totale populatie uitgevoerd.  

 

Voor het bepalen van het aantal slachtoffers wordt gebruik gemaakt van de methode zoals beschreven in 

paragraaf 4.3.1.2 van het Achtergronddocument Natuur.  

De draadmarkeringen zijn onderdeel van het project en betreffen dus geen mitigerende maatregel. In de 

effectbeschrijving is gekozen om zowel het effect met als zonder draadmarkering weer te geven. TenneT 

plaatst in alle gebieden waar dit voldoende resultaat geeft draadmarkeringen in de vorm van 

varkenskrullen. Alleen wanneer dit nodig is zullen andere markeringsvormen worden afgewogen. Voor 

de berekeningen is uitsluitend gekeken naar aanvaringen met de nieuwe 380 kV-verbinding. Dat binnen 

het project ook het grootste deel van de bestaande 150 kV-lijn wordt afgebroken wordt in deze fase niet 

meegenomen in de berekeningen. Het spreekt voor zich dat de afbraak van de bestaande lijn een positief 

effect heeft met betrekking tot draadslachtofferbeperking.  

 

In Tabel 41 zijn de verwachte vogelslachtoffers gepresenteerd op basis waarvan de effectscores uit Tabel 

19 zijn bepaald. Na de tabel volgt per vogelsoort een toelichting. De berekeningen per soort zijn als volgt 

uitgevoerd: 

 

gemiddeld aantal soort y in zoekgebied * 308 passages * 0,0002 = jaarlijks aantal draadslachtoffers soort y 

 

Voor de aantallen slachtoffers inclusief draadmarkering is voor de ganzen een factor 0,4 toegepast en voor 

smient een factor 0,91. Zie paragraaf 4.3.1 van het Achtergronddocument Natuur voor een nadere uitleg. 
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Tabel 41 Aantal draadslachtoffers onder kwalificerende soorten nabijgelegen Natura 2000-gebieden met en zonder 

toepassing draadmarkering met varkenskrullen (DM). Voor het seizoensgemiddelde is het gemiddelde van oost-noord 

en oost-zuid opgeteld. 

Soort 
Seizoens-

gemiddelde  
Toetsingsnorm 

Aantal slachtoffers 

(zonder DM) 

Aantal slachtoffers 

(met DM) 

 west oost  west oost west oost 

Kolgans 300 446 441,9 18,5 27,5 7,4 11,0 

Rietgans 45,8 103 23 2,8 6,3 1,1 2,5 

Brandgans 0,6 0,8 2,25 0 0 0 0 

Grauwe gans 34,3 52 4,3 2,1 3,2 0,8 1,3 

Smient 29,8 29,8 33,3 1,8 1,8 1,6 1,6 

 

Kolgans 

Het aantal slachtoffers bij toepassing van draadmarkering is 11,0 voor de oostelijke alternatieven en 7,4 

voor de westelijke alternatieven. Daarmee blijft het aantal ver onder de toetsingsnorm van 441,9 (1% van 

de natuurlijke sterfte). Er is geen sprake van effecten op populatieniveau en daarmee is een significant 

negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor kolgans uitgesloten. De beoordeling is daarom licht 

negatief (-) voor alle alternatieven. 

 

Rietgans 

Het aantal slachtoffers bij toepassing van draadmarkering is 2,5 voor de oostelijke alternatieven en 1,1 

voor de westelijke alternatieven. Vermoedelijk is de sterfte echter lager, omdat de ganzen niet het gehele 

winterseizoen in dit deelgebied aanwezig zijn en ze voor een deel ook de hoogspanningslijn niet passeren 

(foerageergebieden ten zuiden van de hoogspanningslijn). De verwachte sterfte bij de westelijke en 

oostelijke alternatieven ligt onder de toetsingsnorm. 

De 400 ganzen die geteld zijn door Regiokonzept vormen geen afzonderlijke populatie maar zijn een 

onderdeel van een veel groter winterpopulatie in de Unterer Niederrhein. De beoordeling is voor de 

westelijke alternatieven en de oostelijke alternatieven licht negatief (-). Voor de rietgans zijn de westelijke 

alternatieven iets gunstiger. Er is geen sprake van effecten op populatieniveau en daarmee is een 

significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor rietgans uitgesloten. 

 

Brandgans 

Van de brandgans komen maximaal 30 individuen voor in het zoekgebied en omgeving. Alleen de 

individuen die ten oosten van Ulft foerageren, zullen de hoogspanningslijn regelmatig passeren. Ten 

oosten van Ulft komen vrijwel geen brandganzen voor. Het seizoengemiddelde voor oost-zuid is 0,6 en 

voor oost-noord 0,2. In Nederland zijn ze niet aangewezen in de Natura 2000-gebieden, maar wel in het 

Duitse Unterer Niederrhein. De additionele sterfte door de hoogspanningsverbinding is met 0,05 

verwaarloosbaar. Er is hierdoor geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor brandgans. De 

beoordeling is daarom neutraal (0) voor alle alternatieven. 

 

Grauwe gans 

Het aantal slachtoffers bij toepassing van draadmarkering is 1,3 voor de oostelijke alternatieven en 0,8 

voor de westelijke alternatieven. Daarmee blijft het aantal onder de toetsingsnorm van 6,3 (1% van de 

natuurlijke sterfte). De beoordeling is daarom licht negatief (-) voor alle alternatieven. Er is geen sprake 

van effecten op populatieniveau en daarmee is een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen 

voor grauwe gans uitgesloten. Zowel de westelijke als de oostelijke alternatieven veroorzaken dus minder 

dan 1% additionele sterfte. De westelijke alternatieven veroorzaken daarbij minder vogelslachtoffers dan 

de oostelijke alternatieven. 
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Smient 

Smienten komen voor ten westen van Gaanderen en ten oosten van Ulft. Alleen de smienten die ten oosten 

van Ulft voorkomen, komen mogelijk in aanraking met de hoogspanningslijn. Het gaat hier voor de 

winterperiode om gemiddeld 30 individuen. De aanvaringskans is vermoedelijk kleiner dan bij ganzen, 

maar we gaan hier (worst case) uit van dezelfde aanvaringskansen als bij kolganzen. Er zijn dan 

gemiddeld 1,8 dode smienten per seizoen te verwachten. Bij gebruik van draadmarkeringen wordt het 

aantal slachtoffers beperkt tot 1,6. De natuurlijke jaarlijkse sterfte van adulte smienten is circa 47 %. Een 

additionele sterfte van jaarlijks maximaal 2 individuen is veel minder dan 1% van de natuurlijke sterfte 

(33,3). Er is geen verschil tussen de westelijke en oostelijke alternatieven. De beoordeling is daarom licht 

negatief (-) voor alle alternatieven. Er is geen sprake van effecten op populatieniveau en daarmee is een 

significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor smient uitgesloten. 

 

Beoordeling per Natura 2000-gebied  

In paragraaf 4.5.2 van het Achtergronddocument natuur is beschreven wat het verwachte aantal 

slachtoffers is per Natura 2000-gebied. Hier zal alleen ingegaan worden op de conclusie.  

Voor Unterer Niederrhein ligt, met gebruik making van draadmarkering, het verwacht aantal slachtoffers 

onder kolganzen, rietganzen, brandganzen en smienten ruim onder de toetsingsnorm van 1% van de 

natuurlijke sterfte. Het effect van de hoogspanningsverbinding is daarom voor deze 

instandhoudingsdoelen niet significant. 

 

Het verwachte aantal slachtoffers voor de Gelderse Poort ligt voor alle soorten ruim onder de 

toetsingsnorm van 1% van de natuurlijke sterfte. Er zullen draadslachtoffers vallen, maar dit heeft geen 

effect op de populaties, zodat effecten als gevolg van de alternatieven op de instandhoudingsdoelen 

uitgesloten zijn. 

Ook in cumulatie is er geen sprake van (significant) negatieve effecten. Effecten op de populatie worden 

uitgesloten, omdat ook in cumulatie de aantallen draadslachtoffers onder de 1%-norm blijft. Er is geen 

Passende Beoordeling nodig en het project zou doorgang moete kunnen vinden. 

13.3.1.1 CUMULATIE 

Bij de Provincie Gelderland is navraag gedaan over andere projecten die eveneens van invloed zijn op 

bovengenoemde soorten in bovengenoemde gebieden. Er is een aantal projecten bekend bij de provincie 

waar een Natuurbeschermingswetvergunning verleend is of in behandeling is (status: september 2013) en 

waar permanente effecten op niet-broedvogels optreden (zie paragraaf 4.8 van het achtergronddocument 

Natuur). Het meest relevante project is Windmolenpark Den Tol bij Netterden. Er zijn 10 windmolens 

gepland ten oosten van Netterden. Dit windmolenpark is nabij het Natura 2000-gebied Unterer 

Niederrhein gepland en is relevant in verband met het aanvaringsrisico voor vogels uit dit gebied. 

Onderzoek dat in het kader van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden, wijst uit dat de kans op 

slachtoffers onder vogels klein is: voor alle soorten is dit verwaarloosbaar met uitzondering van kolgans 

en smient waarvoor respectievelijk 91 en 5 slachtoffers per jaar zijn berekend. Dit blijft echter ruim onder 

de 1%-norm van Unterer Niederrhein (ARCADIS, 2013). Het aantal berekende slachtoffers als gevolg van 

Windmolenpark Den Tol in combinatie met de berekende slachtoffers als gevolg van DW380 blijft ook 

ruim onder de 1%-norm van Unterer Niederrhein. 

 

Aanvaringsslachtoffers 

Ten aanzien van het aanvaringsrisico blijft het aantal draadslachtoffers na cumulatie onder de 1%-

mortaliteitsnorm. Geconcludeerd wordt dat er in cumulatie met andere projecten geen sprake is van 

significante effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en 

Unterer Niederrhein. 
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Cumulatie met Duitse deel van DW380 

Voor het Nederlandse tracédeel worden significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van 

Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Unterer Niederrhein uitgesloten. Voor het Duitse tracédeel wordt 

een verbetering ten aanzien van aantallen draadslachtoffers voorzien (RegioKonzept, 2013). Voor het 

gehele project (van Doetinchem tot aan Wesel) zijn daarom, ook in cumulatief opzicht, significante effecten 

op Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

13.3.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

In Tabel 42 zijn de effectscores ‘aantasting Ecologische Hoofdstructuur’ weergegeven. Wat betreft 

doorsnijding van verbindingszones of EHS gebieden met doelstelling voor lage vegetaties (zoals botanisch 

waardevol grasland) zijn er geen verschillen tussen de alternatieven. De alternatieven verschillen wel in de 

mate waarin ze bos doorsnijden. 

De oostelijke alternatieven doorsnijden 2 tot 10 ha bos waardoor deze een negatieve (- -) beoordeling 

krijgen. De westelijke alternatieven 2, 3, 3a en 3b doorsnijden minder bos en zijn daarom licht negatief 

beoordeeld (-). Hoewel de doorsnijding bij alternatief west 1 en west 1a zeer beperkt is, is er wel een klein 

effect op de EHS en daarom zijn west 1 en west 1a als neutraal tot licht negatief (0/-) beoordeeld. 

Tabel 42 Effectbeoordeling aantasting EHS 

  Alternatieven West Alternatieven Oost 

Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Aantasting EHS 0 0/- 0/- - - - - - - - - - - - - 

 

Alle alternatieven doorsnijden de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Grotendeels betreft dit doorsnijding 

van ecologische verbindingszones die onderdeel van de EHS vormen De wezenlijke kenmerken en 

waarden hiervan zijn laagblijvende vegetatie en diersoorten die daarop zijn aangewezen. Deze gebieden 

worden beïnvloed door de plaatsing van mastvoeten. Op de laagblijvende vegetatie en de daarop 

aangewezen diersoorten heeft deze plaatsing van mastvoeten geen significant effect. 

 

Zowel bij de westelijke als oostelijke tracés wordt over korte afstand de EHS doorsneden. Het gaat bij de 

westelijke alternatieven om 0 tot 1,5 ha bos, met als wezenlijke kenmerken de natuurbeheertypen park- of 

stinzenbos, droog en vochtig bos met productie. 

De oostelijke tracés doorsnijden de EHS bij de Wrange en Slangenburg en het bos aan de 

Varsseveldseweg. Het gaat bij de oostelijke alternatieven om 4,8 tot 7,5 ha bos. Deze EHS-gebieden zijn 

bosgebieden met als wezenlijke kenmerken de natuurbeheertypen dennen-, eiken- en beukenbos, droog 

bos met productie, droog hakhout en haagbeuken- en essenbos.  

 

Waar bos wordt doorsneden, is sprake van directe effecten vanwege de kap van het bos in de zakelijk 

rechtstrook onder en direct naast de hoogspanningslijn. Daar waar ruimtebeslag is op wezenlijke 

kenmerken en waarden van de EHS is sprake van significant negatieve effecten. Met name bij bos is dit het 

geval en dient er gecompenseerd te worden. In vergelijking met de oostelijke alternatieven is er bij de 

westelijke tracés minder sprake van doorsnijding van bos en boskap. Daarmee zijn ook de effecten op de 

wezenlijke kenmerken minder. Bij de alternatieven 1 en 1a hoeft in het geheel geen boskap plaats te 

vinden.  

 

Bij landgoed Schuilenburg kan bos hersteld worden over een oppervlakte van 0,5 ha doordat de bestaande 

150 kV-lijn hier wordt afgebroken. Deze compensatiemogelijkheid geldt voor alle alternatieven. 
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Stationsuitbreiding 

De uitbreiding van het station vindt niet plaats in EHS-gebied. Er is daarom geen sprake van ruimtebeslag. 

De additionele uitstraling van het station naar de nabijgelegen EHS (Oude IJssel en uiterwaarden daarvan) 

is minimaal. Ook is er geen sprake van barrièrewerking. De uitbreiding van het station wordt daarom 

neutraal (0) beoordeeld. 

13.3.3 BESCHERMDE EN BEDREIGDE SOORTEN 

Beschermde soorten 

In Tabel 43 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de effecten per soortengroep, en een 

totaalbeoordeling van de effecten op beschermde soorten. 

Tabel 43 Overzicht beoordeling effecten op beschermde soorten 

 

Voor de westelijke alternatieven zijn de effecten op gebieden waar beschermde soorten voorkomen gering. 

Voor de alternatieven met een oostelijke ligging zijn de effecten op gebieden met beschermde soorten 

groter. De uiteindelijke effecten zijn grotendeels afhankelijk van de positionering van de mastvoeten, die 

in deze fase van de m.e.r. nog niet bekend zijn. Bij de positionering wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met beschermde soorten. Hieronder zullen de aspecten toegelicht worden die negatief worden 

beoordeeld.  

 

Vaatplanten 

Er komt één beschermde plantensoort van nature in het gebied voor, de steenanjer. Er is een standplaats 

nabij alternatief oost 1a. 

 

Vleermuizen 

In 2010 is onderzoek gedaan naar de functie van lanen en bossen voor vleermuizen (zie Figuur 87 voor de 

ligging van lanen en bossen). Hieruit kwam naar voren dat de laan aan het einde van de Warmseweg 

(Kruisallee) en landgoed Schuilenburg belangrijke gebieden zijn voor vleermuizen. Overige laanstructuren 

worden wel door vleermuizen gebruikt maar zijn niet van essentieel belang voor het behoud van de 

populaties, omdat de laanstructuren niet op zichzelf staan (de vleermuizen gebruiken meerdere 

laanstructuren in hun leefgebied, als er één wegvalt gaat maar een deel van het leefgebied verloren). De 

kans dat verblijfplaatsen vernietigd worden is bij de westelijke alternatieven kleiner, doordat daar weinig 

potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn. Alle alternatieven zullen gevolgen hebben voor vleermuizen 

doordat lanen doorsneden worden. Hierbij lijkt de aantasting van de laan einde Warmseweg (Kruisallee) 

nog het meest essentieel omdat hier weinig andere foerageergebieden zijn. Ten westen van Doetinchem is 

een kleinschalig landschap aanwezig (Wehlse Broeklanden), met een relatief hoge dichtheid aan lanen en 

hagen. Hier vinden diverse doorsnijdingen plaats maar hier zal ook een 150 kV-lijn worden verwijderd. 

  Alternatieven West Alternatieven Oost 

Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Planten 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Vleermuizen 0 - - - - - - - -  - -  - -  - - - - - - - - - - - - 

Broedvogels 0 - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  - -  - -  - -  

Dassen 0 0 0 0 0 0 0 - - - -  - -  - -  

Reptielen 0 0 0 0 0 0 0 - -  - -  - -  - -  

Amfibieën 0 0 0 0 0 0 0 - -  - -  - -  - -  

Vissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal beoordeling 0 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - - - - - - - - - - 
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Ook bevinden zich hier lanen met oude bomen, waarin mogelijk vleermuisverblijven aanwezig zijn. Alle 

alternatieven doorsnijden deze laanstructuur. Alternatief West 2 en Oost 2 heeft hier een nieuw westelijker 

tracé dan de bestaande 150 kV-lijn en heeft daarom grotere effecten. De andere alternatieven volgen in dit 

gebied deels het tracé van de bestaande hoogspanningslijn; hun effecten zijn gering omdat er weinig tot 

geen nieuwe doorkruisingen zijn. 

 

Omdat de oostelijke alternatieven gebieden doorsnijden waar de kans op vernietigen van verblijfplaatsen 

naar verwachting groot is, zijn de oostelijke alternatieven als zeer negatief (- - -) beoordeeld en de westelijk 

alternatieven als negatief (- -). 

 

Broedvogels 

In 2010 en 2011 is onderzoek verricht naar vogels met een jaarrond beschermde nestplaats. Hieruit blijkt 

dat verschillende soorten voorkomen in het studiegebied. De effecten op de soorten zijn beperkt tot de 

plaatsen waar werkzaamheden zullen plaatsvinden: mastlocaties, werkterreinen en toegangswegen. 

Omdat het ontwerp niet is gedetailleerd op het niveau van de exacte plaatsing van de mastvoeten, kan niet 

in detail beoordeeld worden welke effecten broedvogels zullen ondervinden. Omdat voor geen van de 

alternatieven vooraf is uit te sluiten dat er jaarrond beschermde nesten wordt aangetast en/of verstoord is 

het effect voor alle alternatieven beoordeeld als negatief (- -). 

 

Reptielen 

Reptielen in het studiegebied zijn levendbarende hagedis en hazelworm. Een potentieel leefgebied dat 

doorsneden wordt, is De Wrange ten zuidoosten van Doetinchem. De oostelijke alternatieven doorsnijden 

dit gebied. Tijdens aanleg van de hoogspanningslijn kunnen biotopen van reptielen worden aangetast, en 

mogelijk ook individuen worden verstoord. De plaatsing van masten zal weinig invloed hebben. Tijdens 

het plaatsen van de masten kunnen werkterreinen worden afgeschermd, zodat effecten voorkomen 

worden. Het kappen van bos kan leiden tot vernietiging van actuele verblijfplaatsen, waarbij ook 

individuele dieren beïnvloed kunnen worden. Het zijn echter geen typische bossoorten, maar soorten van 

bosranden. Permanente effecten op de instandhouding van populaties zijn niet te verwachten, omdat de 

aanleg van de hoogspanningslijn leidt tot meer bosrand. 

Omdat de oostelijke alternatieven gebieden doorsnijden met leefgebied van reptielen en de westelijke 

alternatieven niet, zijn de oostelijke alternatieven als zeer negatief (- -) beoordeeld en de westelijk 

alternatieven als neutraal (0). 

 

Amfibieën 

De kamsalamander is te verwachten in het studiegebied. Potentieel geschikte leefgebieden liggen in de 

zone langs de A18 ter hoogte van De Wrange en Slangenburg. De oostelijke alternatieven doorsnijden de 

potentiële leefgebieden bij De Wrange en Slangenburg. Hier gaan dus potentieel leefgebieden verloren. 

Omdat de oostelijke alternatieven gebieden doorsnijden met leefgebied van amfibieën en de westelijke 

alternatieven niet, zijn de oostelijke alternatieven als zeer negatief (- -) beoordeeld en de westelijk 

alternatieven als neutraal (0). 

 

Dassen 

Binnen het studiegebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van dassen aanwezig, zodat verboden 

handelingen volgens de Flora- en faunawet niet te verwachten zijn. Wel zijn enkele gebieden binnen het 

zoekgebied potentieel geschikt voor dassenverblijfplaatsen. Het betreft het bos langs de Terborgse Weg en 

bosgebieden langs de A18. De oostelijke alternatieven hebben hierop een negatieve invloed.  

Omdat de oostelijke alternatieven gebieden doorsnijden met leefgebied van dassen en de westelijke 

alternatieven niet, zijn de oostelijke alternatieven als zeer negatief (- -) beoordeeld en de westelijk 

alternatieven als neutraal (0). 
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Effecten uitbreiding station 

Op basis van de veldinventarisaties is geconcludeerd dat in het uitbreidingsgebied geen beschermde 

soorten voorkomen. In de bosjes aan de zuidzijde is wel bekend dat hier buizerd en sperwer broeden. De 

nesten van deze soorten zijn het hele jaar beschermd. De nesten zelf worden door de uitbreiding niet 

aangetast. De nesten worden niet permanent verstoord door de uitbreiding, mogelijk wel door de 

realisatie van de uitbreiding (tijdelijk effect). Door bijvoorbeeld buiten het broedseizoen te werken kunnen 

effecten voorkomen worden. De uitbreiding van het station wordt daarom licht negatief (-) beoordeeld. 

  

Bedreigde soorten 

In Tabel 44 zijn de effectscores van ‘aantasting leefgebied bedreigde soorten’ weergegeven. Na de tabel 

volgt een toelichting. 

Tabel 44 Beoordeling van effecten op bedreigde (niet beschermde) soorten 

  Alternatieven West Alternatieven Oost 

Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Beoordeling effecten 

bedreigde soorten 

0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

 

Onder de flora van het studiegebied bevindt zich een groot aantal bedreigde soorten, die niet wettelijk 

beschermd zijn. De belangrijkste biotopen voor deze soorten zijn schrale wegbermen, bosranden en arme 

zandgronden. De belangrijkste gebieden bevinden zich in het noorden van zoekgebied, in en rondom de 

bossen van de oude landgoederen De Wrange en Slangenburg. Standplaatsen van deze soorten zullen dus 

vooral beïnvloed worden door de oostelijke alternatieven. Rondom de westelijke alternatieven komen 

nauwelijks bedreigde soorten voor. Daarom zijn de oostelijke als licht negatief (-) beoordeeld en de 

westelijke alternatieven als neutraal (0). De daadwerkelijke aantasting is afhankelijk van de positionering 

van de mastvoeten. Bij latere fasen van het project, met name tijdens de aanleg, dient met deze soorten 

rekening te worden gehouden vanuit de algemene ‘zorgplicht’. 

 

Effecten uitbreiding station 

Op het moment van beoordeling zijn er geen aanwijzingen dat in het uitbreidingsgebied bedreigde 

soorten voorkomen. De uitbreiding van het station wordt daarom neutraal (0) beoordeeld. 

13.4 MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Natura 2000 

Uit de uitgevoerde Natura 2000 analyse volgt, dat er significante effecten bij de verschillende onderzochte 

alternatieven (west- en oostvariant) uitgesloten kunnen worden. Volgens de geldende afwegingskaders 

zijn derhalve geen mitigerende en compenserende maatregelen nodig.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Bij alle alternatieven wordt de EHS doorsneden. De tracering van de alternatieven zal hooguit op details 

kunnen wijzigen, zodat door middel van tracering weinig mogelijk is om de natuurwaarden in de EHS 

volledig te ontzien.  

 

Wordt gekozen ten gunste van de alternatieven West 1 of West 1a dan laat de analyse zien dat er geen 

significante effecten optreden. In deze gevallen bestaat er volgens de afwegingskaders geen noodzaak tot 

mitigatie en compensatie. Om eventuele restschade te mitigeren kan met de beheerder van de gebieden 
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binnen de EHS zo nodig bij de herinrichting van de zone in de zakelijk rechtstrook rekening worden 

gehouden met de wezenlijke kenmerken en waarden in die gebieden.  

 

Wordt gekozen ten gunste van één der andere alternatieven, dan kunnen significante effecten niet 

uitgesloten worden. Volgens de afwegingskaders zal dan moeten worden overgegaan tot mitigatie en zo 

nodig compensatie. Er zijn verschillende compenserende maatregelen mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat 

alle kernkwaliteiten en omgevingscondities gecompenseerd moeten worden. Omdat het vooral zal gaan 

om bos dat deel uitmaakt van de EHS, dient bos van vergelijkbare kwaliteit ontwikkeld te worden, in een 

oppervlakte groter dan dat verdwijnt. Omdat bos grotendeels behoort tot de EHS geldt als (eigen) richtlijn 

dat herbeplanting van bos moet plaatsvinden op zodanige wijze dat dit bestaande EHS vergroot en daar 

mee verbonden is. Bij het bepalen van de compensatieopgave zijn de regels uit de Ruimtelijke 

Verordening Gelderland (Provincie Gelderland, 2013) van toepassing. 

 

Beschermde en bedreigde soorten 

Op diverse plaatsen worden potentieel geschikte biotopen voor beschermde en bedreigde soorten 

doorsneden. In 2011 is detailonderzoek verricht naar het voorkomen van bedreigde en beschermde 

soorten. In 2013 heeft nog actualisatie van dit onderzoek plaatsgevonden. Bij de positionering van de 

mastvoeten dient, afhankelijk van het beschermingsniveau, rekening gehouden te worden met het 

voorkomen van deze soorten. Als effecten niet via de positionering voorkomen of beperkt kunnen 

worden, wordt met behulp van mitigerende maatregelen getracht de effecten weg te nemen. Dit kan 

bijvoorbeeld door middel van herstel, verbetering of compenseren van leefgebied. Het voert te ver om dit 

hier in detail te benoemen. Voor het uiteindelijke voorkeursalternatief wordt dieper ingegaan op 

specifieke maatregelen en de inrichting van de werkterreinen in verband met aanwezige streng 

beschermde soorten. In de DW380 Natuurtoets Flora- en faunawet en het rapport DW380 Mitigatie- en 

compensatiemaatregelen (beide ARCADIS, 2014) is dit opgenomen. 

13.5 LEEMTEN IN KENNIS 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderdelen leemten in kennis en evaluatie voor het aspect Natuur. 

Beide onderdelen zijn standaardonderdelen van het MER, die vooral de relatie aangeven tussen het MER 

en het vervolg van het project in de aanleg- en gebruiksfase. 

 Er is weinig bekend over verschillen in aanvaringskansen voor vogels voor verschillende masttypen 

(onvoldoende uit literatuur om kwantitatieve ingreep-effectrelaties te kunnen beschrijven en te 

onderbouwen). De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op beschikbaar onderzoek. 

 De effecten op beschermde soorten (Flora- en faunawet) is niet op het detailniveau van masten 

ondergezocht, omdat mastlocaties voor alle tracéalternatieven niet bekend zijn. Er is daarom alleen op 

tracéniveau naar potentiële effecten op beschermde soorten gekeken. Bij planvaststelling is het niet 

relevant om de precieze mastlocaties bekend te hebben. Dit is voor het VKA wel verder uitgewerkt. 

 Net als voor beschermde soorten zijn in het kader van EHS effecten niet op het niveau van mastlocaties 

maar op tracéniveau onderzocht. Daarom zijn effecten niet volledig op het detailniveau van wezenlijke 

kenmerken bepaald, maar op niveau van permanente effecten op hoge EHS-structuren (die mede de 

wezenlijke kenmerken vormen). Permanente effecten zullen met name plaats vinden in bosgebieden, 

omdat hoge houtopstanden op de tracés verwijderd moeten worden. Wezenlijke kenmerken en 

waarden die uit laagblijvende vegetatie of andere structuren dan bosgebied bestaan zullen alleen te 

maken hebben met mastlocaties (de lijnen gaan daar overheen). Die mastlocaties zijn niet bekend voor 

de alternatieven. 
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Aanzet voor evaluatieprogramma 

Op grond van de Wet milieubeheer bestaat binnen de m.e.r.-procedure een verplichting tot de aanzet voor 

een evaluatieprogramma. In het kader van een evaluatie van de beschreven effecten voor ecologie kan 

gedacht worden aan: 

 Monitoring van draadslachtoffers: vergelijking huidige lijn (T0) met nieuwe lijn (VKA). 

 Uitvoering werkzaamheden aan de hand van Gedragscode Flora- en faunawet (TenneT), inclusief 

monitoring en evaluatie. 
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14 Effecten bodem en water 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de aspecten bodem en water beschreven. Dit hoofdstuk is als volgt 

opgebouwd: 

 14.1 Beoordelingskader 

 14.2 Beschrijving referentiesituatie 

 14.3 Effectbeoordeling en –beschrijving bodem en water 

 14.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

 14.5 Leemten in kennis 

 

Meer informatie is te vinden in het achtergronddocument Bodem en Water. 

14.1 BEOORDELINGSKADER 

In deze paragraaf wordt het beoordelingskader voor bodem en water weergegeven. Dit is een verkorte 

weergave van het beoordelingskader zoals nader toegelicht in hoofdstuk 4 van het Achtergronddocument 

Bodem en Water. Voor de drie (deel)aspecten grondwater, oppervlaktewater en bodem wordt het 

beoordelingskader in onderstaande Tabel 45 weergegeven. In het Achtergronddocument Bodem en Water 

wordt ook ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethodiek en scoringsmethodiek 

Tabel 45 Beoordelingskader voor het aspect bodem en water 

Aspect Criterium Methode* Toetsing/norm 

Grondwater Grondwaterstandverandering 

als gevolg van opper-

vlaktewater aanpassingen 

Semi-

kwantitatief 

Veranderingen in grondwaterstand in cm in 

combinatie met de grootte van het gebied en 

het effect op nabijgelegen functies 

Grondwater-

beschermingsgebied 

Semi-

kwantitatief 

Oppervlakte aangesneden grondwater-

beschermingsgebied met negatieve gevolgen 

voor grondwaterkwaliteit 

Grondwaterstroming Kwalitatief Verwachte invloed op grondwaterstroming 

Doorboring afsluitende 

bodemlagen 

Semi-

kwantitatief 

Aantal doorboringen, 

Verwachte verandering in waterdruk 

Oppervlakte-

water 

Beïnvloeding oppervlakte-

water met natuurstatus of 

belangrijke gebruiksfunctie 

Semi-

kwantitatief 

Aantal kruisingen van een oppervlaktewater 

met natuurfunctie/status 

Bodem Bodemverontreiniging Semi-

kwantitatief  

Aantal doorkruiste verontreinigingen  

Bodemsamenstelling Semi-

kwantitatief 

Oppervlakte aangesneden waardevolle 

aardkundige waarden  

*Kwantitatieve toetsing vindt plaats indien effecten zich lenen voor kwantificering (aantal hectares of doorsnijdingen) en/of er 

algemeen aanvaarde methodes voor effectbepaling beschikbaar zijn. In alle andere gevallen wordt kwalitatief op basis van 

deskundigenoordeel een inschatting gemaakt van de effecten op basis van de beschikbare gegevens, bijvoorbeeld over de ondergrond.  
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14.2 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de beoordelingscriteria een beschrijving gegeven van de huidige 

situatie en de autonome ontwikkeling. Deze vormen samen de referentiesituatie voor de effectenstudie. 

 

Grondwater 

In Figuur 88, linkerkant, is te zien dat de hoogst voorkomende grondwaterstanden binnen een jaar (de 

GHG) over het algemeen relatief laag liggen. Uitzondering hierop is het dal waarin de Oude IJssel stroomt. 

Hier komen waterstanden tot aan maaiveld voor. 

 

Figuur 88 Linkerkant: Kaart met de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) binnen het studiegebied (in cm onder 

maaiveld); Rechterkant: Kaart met de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) binnen het studiegebied (in cm onder 

maaiveld) 

Figuur 88, rechterkant, geeft de laagst voorkomende grondwaterstanden binnen een jaar (GLG) weer. Uit 

analyse blijkt dat voor het gehele studiegebied de dynamiek (verschil tussen GHG en GLG) van het 

grondwater groter is dan 50 centimeter, (in hogere gebieden oplopend tot 250 cm), met uitzondering van 

de directe omgeving van de Oude IJssel, want hier is de grond meer verzadigd en staat onder invloed van 

het waterpeil. Juist het waterpeil van de Oude IJssel zorgt dat de grondwaterstand in zijn directe 

omgeving stabieler is door de uitwisseling tussen het grondwater en het oppervlaktewater van de Oude 

IJssel. Tijdens drogere periode vindt er aanvulling vanuit de Oude IJssel naar het grondwater plaats, in 

een natte periode zorgt de Oude IJssel voor een goede afvoer van overtollig water wat grote stijgingen in 

de grondwaterstand voorkomt. De grote dynamiek in de rest van het gebied is gerelateerd aan de zandige 

ondergrond, waarin het grondwater snel kan uitzakken door de hoge doorlatendheid. De kans op 

grondwateroverlast tijdens de aanlegfase is daarmee beperkt, aangezien tijdelijke veranderingen van de 

grondwaterstand bij de aanleg voor een groot deel binnen deze natuurlijke bandbreedte valt. De hoge 

doorlatendheid betekent echter ook dat veranderingen een snel en verder reikend effect hebben 

vergeleken met gronden waar de doorlatendheid lager is en de verzadiging groter. Bij bemalingen zal er 

spraken zijn van grotere beïnvloedingsgebieden. 
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Grondwaterstroming 

De grondwaterstroming is in het gebied ten westen van Doetinchem vanuit het zuid(westen) 

(Montferland) naar het noord(oosten). Zie voor een gedetailleerder beeld het achtergronddocument 

bodem en water, paragraaf 5.3.1. Het Montferland is een stuwwal die aanzienlijk hoger is dan de rest van 

de omgeving, waar het grondwater om die reden ook hoger is dan in de omgeving. Om deze reden zijn er 

in dit gebied ook enkele grote grondwateronttrekkingen te vinden.  

 

In het gebied rond de snelweg de A18 is de grondwaterstroming van het noorden naar het zuidwesten 

gericht. Dit is te verklaren door de oude rivierduinen in de ondergrond waarmee ook het natuurgebied ten 

oosten van Doetinchem (De Zumpe) hydrologisch wordt afgesloten. In het oostelijk en het zuidelijk deel 

van het studiegebied is de stroming in westelijke richting. In het westelijke deel is de stroming naar het dal 

van de Oude IJssel gericht. De Oude IJssel stroomt ongeveer over het deel waar de laagste 

grondwaterstanden voorkomen. Dit is ook de verwachting aangezien de Oude IJssel in dit gebied een 

belangrijke afwaterende functie heeft. 

 

Slecht doorlatende lagen 

Binnen het studiegebied komt geen boringvrije zone voor, zoals nader toegelicht in het 

achtergronddocument bodem en water. Hier kan uit worden afgeleid dat er geen scheidende lagen bekend 

zijn, waarvan het doorsteken een direct gevaar voor de kwaliteit van het drinkwater met zich meebrengt. 

Dit hoeft niet te betekenen dat er geen slecht doorlatende lagen voorkomen in het gebied (ten zuiden van 

Doetinchem is dit bijvoorbeeld wel het geval). Deze kunnen diep liggen of hebben geen invloed op het 

intrekgebied van de drinkwaterwinning. 

 

Oppervlaktewater 

Watergangen met HEN en SED-status 

Vanuit het Waterhuishoudingsplan Gelderland zijn de watergangen met een HEN of SED status van 

belang. Een HEN status houdt in dat het gaat om een watergang met het Hoogste Ecologische Niveau. Een 

SED status houdt in dat het gaat om een watergang met een Specifiek Ecologische Doelstelling. Deze 

wateren zijn aangeduid als wateren met een belangrijke natuurfunctie in het landschap. Figuur 89 geeft de 

functies natuur binnen het zoekgebied weer. Dit betreffen de natuurgebieden die vanuit de beleidsplannen 

voorwaarden stellen aan de hydrologische randvoorwaarden. De effecten op Natura 2000, EHS en 

beschermde planten en dieren komen aan bod in het achtergronddocument Natuur. Op de 

landbouwgronden is tevens afwatering aanwezig ten behoeve van deze landbouw. Dit is voornamelijk in 

de vorm van sloten en greppels. In deze gebieden mag geen negatieve invloed ontstaan op de 

grondwaterstanden, grondwaterkwaliteit en grondwaterstroming. 

 

EVZ Oude IJssel 

Waterschap Rijn en IJssel is trekker van het uitvoeringsprogramma Ecologische Verbindingszone (EVZ) 

Oude IJssel. Om de HEN-doelen voor de Oude IJssel ten noorden van Doetinchem te realiseren, is een 

integraal inrichtingsplan opgesteld welke in 2011 volledig is uitgevoerd. De belangrijkste ontwikkeling in 

dit plan is het creëren van een plas-dras strook, tussen Laag Keppel en Doetinchem. Deze strook is gelegen 

aan de zuidkant tussen de Oude IJssel en de dijk langs de rivier.  

 

Het Waterschap maakt een uitvoeringsplan voor de HEN-doelen voor de Oude IJssel ten zuiden van 

Doetinchem. Belangrijkste ontwikkelingen zijn het verbinden van de Oude IJssel met de Bielheimerbeek, 

creëren van zogeheten stapstenen voor flora en fauna en het realiseren van circa 10 hectare natuur rond 

Engbergen (bij Gendringen).  
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Figuur 89 Natuurfuncties en oppervlaktewater met natuurfunctie binnen het studiegebied 

Bodem 

Bodemopbouw 

De bodemopbouw van het gebied is weergegeven in het achtergronddocument bodem en water in 

paragraaf 5.3.1 voor de diepe bodem en paragraaf 5.3.3 voor de bodemopbouw. 

 

Bodemverontreiniging  

Figuur 90 geeft de bekende en de potentiële bodemverontreinigingen, geïnventariseerd door de provincie 

Gelderland, weer. Locaties met vaste bodemverontreiniging liggen voornamelijk in de bebouwde 

gebieden. Dit geldt ook voor grondwaterverontreinigingen, met uitzondering van het gebied ten westen 

van Gaanderen.  

De Hbb-locaties op de kaart komen uit het Historische bodembestand. Dit zijn locaties waar op grond van 

historische informatie mogelijk sprake is van een bodemverontreiniging. Dat kan bijvoorbeeld vanwege 

(historische) bedrijfsmatige activiteiten zijn (bijvoorbeeld een oude locatie van een tankstation) of door de 

mogelijke aanwezigheid van een ondergrondse olietank. Opname in het Hbb-bestand zegt nog niets over 

de feitelijke verontreinigingssituatie. Deze locaties liggen verspreid door het gebied. 
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Figuur 90 Bekende verontreinigingslocaties binnen het studiegebied (Bron: Provincie Gelderland) 

Bodemsamenstelling 

Figuur 91 geeft de gebieden aan die zijn gekenmerkt als aardkundige waarden. In deze gebieden wordt 

ernaar gestreefd de beroering van de bodem zoveel mogelijk te beperken. De Provincie Gelderland 

hanteert het uitgangspunt dat bij ruimtelijke keuzes de gebiedsspecifieke bodemkwaliteiten betrokken 

worden (Streekplan Provincie Gelderland, 2005). 
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Figuur 91 Gebieden gekenmerkt als aardkundige waarden vanuit het streekplan Gelderland. 

14.3 EFFECTBEOORDELING EN –BESCHRIJVING BODEM EN WATER 

Tabel 46 geeft een overzicht van de effectscores voor de verschillende tracéalternatieven weer. In de 

volgende paragrafen zijn deze effectscores toegelicht waar een licht negatief effect verwacht kan worden. 

Een uitgebreide beschrijving van de effecten is weergeven in hoofdstuk 6 van het achtergronddocument 

bodem en water.  

Tabel 46 Overzicht effectbeoordeling bodem en water 

  Alternatieven west Alternatieven oost 

Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Grondwaterstand 0 - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* - -* 

Grondwaterbeschermingsgebied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grondwaterstroming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afsluitende bodemlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beïnvloeding oppervlaktewater met 

natuurstatus of gebruiksfunctie 
0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bodemverontreiniging 0 + + + + + + + + + + 

Bodemsamenstelling 0 - - - - - - - - - - 

* Effecten zijn voornamelijk tijdelijk als gevolg van bemaling in de bouwfase. 

 

Grondwaterstand 

De effecten op de grondwaterstand zijn tijdelijk van aard, maar kunnen wel een relatief groot gebied 

beïnvloeden. Structurele effecten worden niet verwacht. De beoordeling is negatief (- -).  

 

In de directe omgeving van de mastlocaties waar tijdens de aanlegfase een tijdelijke bemaling noodzakelijk 

is, treedt een tijdelijk effect op de grondwaterstanden op. Ten behoeve van de aanleg wordt de 

grondwaterstand gemiddeld met 2,5 meter verlaagd gedurende maximaal 6 weken. De invloedstraal zal 

hierbij in de orde van 700 m tot 1.700 m zijn (beïnvloedingsgrens gebied groter dan 5 centimeter invloed), 

als gevolg van een goed doorlatende ondergrond. Structurele beïnvloeding van de grondwaterstanden 

treden naar verwachting niet op, door het herstel van de oorspronkelijke grondwaterstanden na de 

aanlegfase. In het gebied is sprake van een behoorlijk fluctuerende grondwaterstand gedurende het jaar 

waarbinnen de veroorzaakte beïnvloeding grotendeels plaatsvindt. De kans is erg gering dat de 

grondwaterstanden buiten de natuurlijke bandbreedtes komen en daarmee permanente effecten 

veroorzaken als gevolg van deze grondwaterstandveranderingen (denk aan zetting). 

 

In een later stadium zullen de effecten op de grondwaterstand nader onderzocht worden per mastlocatie. 

Op basis van dat onderzoek kan per mast worden bepaald of er kans is op permanente schade. 

Afhankelijk daarvan kan de werkwijze van het bemalen worden aangepast door bijvoorbeeld 

retourbemalingen en/of tijdelijke damwanden toe te passen. 

 

Grondwaterbeschermingsgebied, Grondwaterstroming en Afsluitende bodemlagen 

Voor de drie criteria scoren alle alternatieven neutraal (0), omdat er geen effecten worden verwacht. 

 

Oppervlaktewater 

Uit Tabel 46 blijkt dat alleen alternatief West 1 en West1a licht negatief (-) scoren. Duidelijk is dat de 

westelijke alternatieven meer watergangen met een natuurfunctie kruisen dan bij de oostelijke 

alternatieven. Dit komt met name door de aanwezigheid van de Oude IJssel. Er is sprake van 0 tot 4 

kruisingen van een SED-beek en tussen de 6 en 10 kruisingen van een KRW-lichaam. In alle alternatieven 

is sprake van een kruising van een watergang met een natuurfunctie. De nadere invulling van de 

natuurfunctie is in het Waterplan en Waterbeheersplan niet opgenomen. 

 

Met uitzondering van alternatief West 1 en West 1a geldt voor alle alternatieven dat de SED/HEN 

watergangen en KRW waterlichamen weliswaar gekruist worden, maar geen fysieke hinder zullen 

ondervinden door plaatsing van een hoogspanningsmast. Naast de waterkundige en ecologische 

bezwaren is plaatsing van een mast in (de oevers van) oppervlaktewater ook vanuit aanleg, onderhoud en 

kosten bezien onwenselijk en daarom uit te sluiten.  

 

Het tracé van alternatief West 1 en West 1a wordt tussen Ulft en Silvolde ingeklemd tussen de Oude IJssel 

(KRW oppervlaktewater) en de N317 (Slingerparallel). Over een afstand van enkele honderden meters is 

de ruimte tussen de Oude IJssel en provinciale weg ongeveer 50 meter of minder. Aantasting van de 

oevers van de Oude IJssel door één of twee masten lijkt daarmee onvermijdelijk. Alternatief West 1 en 

West 1a scoren daarom licht negatief (-). 
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Bodem 

Bodemverontreiniging 

Hoewel er een licht onderscheid is tussen de alternatieven, wordt deze niet in een score tot uitdrukking 

gebracht. Alle alternatieven scoren daarom licht positief (+). Belangrijk gegeven is dat een eenvoudige 

maatregel in de uitwerking, zoals het niet plannen van een mast in de directe nabijheid van deze 

verontreinigingen, een neutraal effect oplevert. Tenzij het een grote verontreiniging betreft, is het plaatsen 

van een mast in een verontreinigd gebied dus niet waarschijnlijk. Indien dat wel gebeurt, zal de locatie 

gesaneerd worden, hetgeen een positief effect heeft op de bodemkwaliteit.  

 

Voordat de hoogspanningsmasten geplaatst worden dient uitgezocht te worden of er een onbekende 

verontreinigingslocatie op de mastlocaties aanwezig is. Daarnaast dient voor de te saneren 

bodemverontreinigingen onderzocht te worden of de verontreiniging ook in het grondwater is terecht 

gekomen. Aantasting van dergelijke verontreinigde locaties kan namelijk een verspreiding van de 

verontreiniging tot gevolg hebben. 

 

Bodemsamenstelling  

De westelijke alternatieven doorsnijden over een lengte van circa 4,5 km een gebied dat is aangegeven als 

een gebied met aardkundige waarden. Uitgaande van een onderlinge afstand van 400 meter tussen de 

masten komen er binnen deze gebieden elf masten te staan, waar voor elke mast geldt dat het 

ruimtebeslag van de bodemroering ongeveer 900 m2 is (totaal: ongeveer 9.900 m2), waarmee de 

alternatieven worden beoordeeld als licht negatief (-). 

 

De oostelijke alternatieven doorsnijden over een lengte van circa 2,5 km een gebied dat is aangegeven als 

een gebied met aardkundige waarden. Afhankelijk van de mastafstand en het aantal hoeken is de 

inschatting dat er ongeveer vijf tot acht masten over deze afstand geplaatst worden. Voor alternatief oost 

1a en oost 2 is de inschatting dat er, uitgaande van een onderlinge afstand van 400 meter, binnen deze 

gebieden ongeveer acht masten geplaatst worden (totaal: ongeveer 7.200 m2). Deze alternatieven worden 

daarom licht negatief beoordeeld (-). 

 

De alternatieven oost 1 en oost 2a hebben naar verwachting meer masten nodig door de bundeling met de 

snelweg. Voor deze masten is de inschatting dat er tussen de negen en elf masten worden gebruikt met 

een ruimtebeslag voor de bodemroering per mast van 900 m2 (totaal: ongeveer 9.900 m2). Alternatief oost 

1a en 2a worden ook beoordeeld als licht negatief (-). 

 

Effect station op bodemsamenstelling 

De uitbreiding van het hoogspanningsstation vindt plaats in een gebied dat is aangeduid als een gebied 

met aardkundige waarden. Bij de uitbreiding van het station is een oppervlakte van circa 8.500 m2 

gemoeid dat nog geen onderdeel is van het huidige hoogspanningsstation. Hierdoor is de beoordeling 

licht negatief (-). 

14.4 MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Voor het aspect bodem en water geldt dat compenserende maatregelen niet van toepassing zijn op het 

project DW380. Compensatie volgt uit het overschrijden van wettelijke normen, hetgeen niet bij de 

onderzochte alternatieven voor DW380 voorkomt. 
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14.4.1 MITIGERENDE MAATREGELEN 

Na afronding van het effectenonderzoek is op basis van expert judgement bekeken of en hoe bepaalde 

effecten verder gemitigeerd kunnen worden. Bij het samenstellen van het meest milieuvriendelijke 

alternatief worden deze maatregelen meegenomen om de optredende effecten te verkleinen.  

Tabel 47 Overzicht mitigerende maatregelen bodem en water 

Maatregel Locatie Beoogd effect 

Alternatieve locatie mast Gehele traject Vermindering effect op bodemkundige waarden, 

afsluitende lagen en/of oppervlaktewater met 

natuurfunctie 

Rekening houden met het 

aanlegseizoen 

Gehele traject Beperken effect op de grondwaterstand. 

Plaatsen van tijdelijke damwanden 

rondom bemalingsputten 

Mast aanleg 

locaties 

Beperken uitstraling van grondwaterstandverlaging 

wanneer deze natuur en/of landbouw te zeer beïnvloed.  

Aanpassen methode van heien Bij 

slechtdoorlatende 

lagen in 

ondergrond 

Met alternatieve heimethoden kan lekken door de 

slechtdoorlatende laag worden voorkomen of beperkt, 

waarmee effecten op grondwater worden beperkt of 

voorkomen. 

 

Alternatieve locaties voor de mast 

In de effectbeoordeling van de tracéalternatieven is er vanuit gegaan dat de aanleg van de mast altijd het 

beoordeelde criterium treft (“worst case” benadering, behalve voor bodemverontreiniging). Wanneer een 

alternatief een gebied met waardevolle bodems kruist, kan echter worden gekozen om mastlocaties af te 

stemmen op dit criterium. Door het plaatsen van één mast, vlak voor het gebied en één mast net na het 

gebied, wordt het aantal masten binnen het gebied zoveel mogelijk beperkt. Ook het voorkomen van de 

plaatsing van een mast in de directe nabijheid van een watergang is hier een voorbeeld van. 

 

Seizoen/ Plaatsing tijdelijke damwanden 

De tijdelijke bemalingen hebben een tijdelijke invloed op de grondwaterstanden en zorgen voor een 

verlaging daarvan. De opbouw van de ondergrond zorgt ervoor dat deze bemalingen een straal van 100 

tot 150 meter rondom de locatie beïnvloeden. Wanneer ingeschat wordt dat deze tijdelijke verlagingen 

zorgen voor een permanent negatief effect dan kunnen er maatregelen genomen worden om deze tijdelijke 

invloeden te beperken. Zo kan er een keuze worden gemaakt voor het seizoen waarin de werkzaamheden 

plaatsvinden of kunnen er damwanden rondom de bemalingsput geplaatst worden. De laatste maatregel 

is relatief kostbaar en zal alleen toegepast worden wanneer er geen andere mogelijkheden voor handen 

zijn. Wanneer de effecten op het grondwater tijdelijk zijn, en niet leiden tot permanente schade aan natuur 

of landbouw, zijn dergelijke maatregelen niet noodzakelijk. 

 

Methode van Heien 

Wanneer er sprake is van het doorsteken van een slechtdoorlatende laag in de ondergrond als gevolg van 

heiwerkzaamheden kan dit leiden tot negatieve gevolgen op de grondwaterstanden (en ook 

grondwaterstroming). Met het doorsteken van de laag kan er stroming ontstaan door de laag wat daling of 

stijging van grondwaterstanden tot gevolg kan hebben met bijhorende effecten. In 

grondwaterbeschermingsgebieden kan dit ook een potentieel risico betekenen voor aanwezige 

drinkwaterwinningen door een toenemende kans op verontreiniging van dieper grondwater. 

Door te werken met technieken waarbij geen sprake is van een verbrede voet of andere plaatselijke 

verbredingen en bij voorkeur gladde paal die grondverdringend worden ingebracht, is het risico op 

lekstromen het kleinst. 
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14.5 LEEMTEN IN KENNIS 

Voor het aspect bodem en water zijn er geen leemten in kennis geconstateerd die relevant zijn voor de 

besluitvorming omtrent het inpassingsplan. Voor zowel bodem als water geldt wel dat er beperkt 

informatie beschikbaar is over bodemopbouw en grondwaterstanden. Op een hoger detailniveau kan het 

noodzakelijk zijn nader onderzoek te doen door middel van boringen of peilbuizen. Voor de beoordeling 

van bodemverontreinigingen is uitgegaan van de gegevens van de gemeenten en Provincie Gelderland. 

Hierin zijn naast bekende verontreinigingen ook de potentiële verontreinigingen aangegeven op basis van 

historisch gebruik. Tijdens de gedetailleerde uitwerking van het voorkeursalternatief en ten behoeve van 

diverse vergunningaanvragen zijn de mastlocaties nader beoordeeld of onderzocht. 
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15 Effecten archeologie 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van het aspect archeologie beschreven. Dit hoofdstuk is als volgt 

opgebouwd: 

 15.1 Beoordelingskader 

 15.2 Beschrijving referentiesituatie 

 15.3 Effectbeoordeling en –beschrijving archeologie 

 15.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

 15.5 Leemten in kennis 

 

Meer informatie is te vinden in het achtergronddocument Archeologie. 

15.1 BEOORDELINGSKADER 

In deze paragraaf wordt het beoordelingskader voor het aspect archeologie weergegeven. Dit is een 

verkorte weergave van het beoordelingskader zoals nader toegelicht in paragraaf 4.3 van het 

Achtergronddocument Archeologie. In Tabel 48 is te zien aan welke norm de criteria zijn getoetst. In het 

Achtergronddocument Archeologie wordt ook ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethodiek en 

scoringsmethodiek.  

Tabel 48 Beoordelingskader archeologie 

Criterium Methode* Toetsing/norm 

Aantasting bekende 

archeologische waarden 

Semi-kwantitatief Aantal bekende waarden, 

inclusief beoordeling waarde 

Aantasting van verwachte 

archeologische waarden. 

Semi-kwantitatief Doorsnijding IKAW (middel) 

hoge verwachtingswaarden + 

toets op gemeentelijke 

verwachtingskaarten 

*Kwantitatieve toetsing vindt plaats indien effecten zich lenen voor kwantificering (bijvoorbeeld het aantal hectares of 

doorsnijdingen) en/of er algemeen aanvaarde andere kwantitatieve methodes voor effectbepaling beschikbaar zijn. In alle andere 

gevallen wordt kwalitatief op basis van deskundigenoordeel een inschatting gemaakt van de effecten (op basis van de beschikbare 

gegevens, bijvoorbeeld over de ondergrond). Bij semi-kwantitatief wordt het deskundigenoordeel vertaald naar een kwantitatieve 

eenheid, zoals het oppervlakte te verwachten beïnvloed gebied.  

15.1.1 AANTASTING BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

Bekende archeologische waarden is de verzamelnaam voor alle archeologische vindplaatsen die bekend 

zijn. Dit betreft: 

 Archeologische monumenten (AMK terreinen);  

 ARCHIS waarnemingen en –vondstmeldingen;  

 Vindplaatsen die op de gemeentelijke verwachtingskaarten staan. 
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15.1.2 AANTASTING VERWACHTE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

In het MER wordt inzichtelijk gemaakt of DW380 tot aantasting van verwachte archeologische waarden 

zal leiden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het hier gaat om ‘verwachte’ archeologische waarden. 

De kans op verstoring van archeologische waarden in een gebied met een hoge trefkans wordt groter 

geacht dan verstoring van een gebied met een middelhoge of lage trefkans.  

 

Voor het bepalen van de archeologische verwachtingswaarden is gebruik gemaakt van zowel de 

zogenoemde Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) als de archeologische verwachtingskaarten 

van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland.  

 

De vier gemeentelijke verwachtingskaarten zijn door verschillende archeologische bureaus gemaakt. Als 

gevolg hiervan is de achterliggende methodiek niet identiek en kunnen de verwachtingen niet één op één 

tussen de gemeenten worden vergeleken. De gemeentelijke verwachtingskaarten vormen daarom 

uitgangspunt voor een integrale kwalitatieve beoordeling. 

15.2 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de beoordelingscriteria een beschrijving gegeven van de huidige 

situatie en de autonome ontwikkeling. Deze vormen samen de referentiesituatie voor de effectenstudie. 

15.2.1 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

In Figuur 92 zijn de locaties van de relevante waarnemingen, monumenten en AMK-terreinen opgenomen. 

Bijlage 3 van het Achtergronddocument Archeologie geeft per gemeente alle bekende archeologische 

waarden in het studie gebied weer. 
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Figuur 92 Relevante locaties archeologische bekende waarden 

Gemeente Bronckhorst 

In het studiegebied binnen de gemeente Bronckhorst zijn geen bekende archeologisch waarden gelegen 

die relevant zijn voor dit project.  

 

Gemeente Doetinchem 

Een groot deel van de waarnemingen binnen de gemeente Doetinchem heeft betrekking op vondsten uit 

het neolithicum en de ijzertijd (800-50 v. Chr). In mindere mate zijn vindplaatsen uit de andere periodes 

aanwezig. Het grootste deel van de waarnemingen zijn in het dekzandlandschap en rivierduinlandschap 

gelegen. Dit zijn hoger, en dus droger, gelegen gronden die favoriete vestigingsplaatsen waren voor de 

mens. 

In het zoekgebied binnen de gemeente Doetinchem komt één beschermd terrein van zeer hoge 

archeologische waarde voor (nummer 18 in Figuur 92). Het betreft het terrein van het voormalige kasteel 

Barlham (AMK-nummer 3507, catalogusnummer 156). 
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Gemeente Montferland 

Vier van de zes waarnemingen in het deel van de gemeente Montferland dat zich binnen het studiegebied 

bevindt, hebben betrekking op vondsten uit het neolithicum tot en met de ijzertijd. De overige twee 

waarnemingen zijn vindplaatsen uit de middeleeuwen. De waarden uit de middeleeuwen liggen langs de 

Oude IJssel terwijl de prehistorische waarden met name in het dekzandgebied liggen.  

 

Gemeente Oude IJsselstreek 

Het grootste deel van de waarnemingen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft betrekking op vondsten 

uit de late middeleeuwen. Verder zijn in hoofdzaak waarnemingen uit het mesolithicum en de ijzertijd 

aanwezig. Het grootste deel van de waarnemingen zijn in het dekzandlandschap en rivierduinlandschap 

gelegen.  

Net buiten het zoekgebied tussen Doetinchem en Etten ligt een beschermd terrein van zeer hoge 

archeologische waarde (nummer 19 in Figuur 92). Dit is een terrein met overblijfselen van het Laat 

Middeleeuwse kasteel Wisch (ook wel Oud-Wisch of De Heuven) (AMK-terrein 13.185, 

monumentnummer 1215). 

15.2.2 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE VERWACHTE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

In deze paragraaf is onderscheid gemaakt in de IKAW en de gemeentelijke verwachtingswaarden.  

 

IKAW 

In Figuur 93 is de IKAW opgenomen. Na de figuur volgt een toelichting. 
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Figuur 93 IKAW 

Uit de IKAW blijkt dat het studiegebied uiteenlopende archeologische verwachtingen heeft. Een hoge 

archeologische verwachting heeft een deel van het gebied ten oosten van de dorpen Gaanderen, Terborg, 

Silvolde. Ook in het gebied tussen Silvolde en Ulft, is langs de Oude IJssel sprake van een hoge 

archeologische verwachting. De overige gebieden hebben een lage of middelhoge archeologische 

verwachting. 

 

Gemeentelijke verwachtingskaarten 

Omdat de vier gemeentelijke verwachtingskaarten verschillende auteurs hebben en de ene gemeente in 

het zoekgebied meer landschappelijke eenheden heeft dan de andere, is de beschrijving van deze 

eenheden in sommige gemeenten uitgebreider dan in een ander. Om deze reden is in paragraaf 5.3.2 en 

Bijlage 3 van het Achtergronddocument Archeologie het studiegebied per gemeente aan de hand van de 

gemeentelijke beschrijvingen toegelicht.  
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15.3 EFFECTBEOORDELING EN –BESCHRIJVING ARCHEOLOGIE 

15.3.1 INLEIDING 

In dit deel zijn, aan de hand van de relevante beoordelingscriteria, de effecten van de verschillende 

alternatieven in beeld gebracht met betrekking tot het aspect archeologie. Voor het beoordelen van de 

effecten wordt gebruik gemaakt van het beoordelingskader zoals dat in hoofdstuk 4 in het 

achtergronddocument archeologie is opgesteld. Daarbij worden de alternatieven getoetst aan de 

referentiesituatie. 

Tabel 49 geeft de effectscores voor de verschillende alternatieven en varianten weer. Er is geen 

onderscheid tussen de alternatieven.  

Tabel 49 Effectscores bekende en verwachte archeologische waarden 

  Alternatieven west Alternatieven oost 

Beoordelingscriterium Ref 1 1a 2 3 3a 3b 1 1a 2 2a 

Bekende archeologische waarden 0 - - - - - - - - - - 

Verwachte archeologische waarden 0 - - - - - - - - - - 

15.3.2 EFFECTBEOORDELING EN –BESCHRIJVING BEKENDE ARCHEOLOIGSCHE 
WAARDEN 

Figuur 94 geeft de alternatieven weer ten opzichte van de relevante bekende archeologische waarden. 
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Figuur 94 Effectbeoordeling bekende archeologische waarden 

 

Tabel 50 Aantal doorkruisingen en benaderingen per alternatief 

Alternatief 
Aantal doorkruisingen/  

benaderingen 

Referentienummers doorkruiste 

waarnemingen  

Alternatief West 1 3 (7=19276), (8=22298), (3=22290) 

Alternatief West 1a 4 (7 = 19267), (3=22290), (17=405205) 

Alternatief West 2 1 (4=22295) 

Alternatief West 3 4 (1=7783), (2=28715), (3=22290), (4=22295) 

Alternatief West 3a 3 (2=28715), (5=17919), (6=6998) 

Alternatief West 3b 2 (1=7783), (3=22290) 

Alternatief Oost 1 2 (4=22295), (11=3416) 

Alternatief Oost 1a 2 (12=22285), (14=3398) 

Alternatief Oost 2 1 (14=3398) 

Alternatief Oost 2a 3 (15=6899), (16=6900), (14=3398) 
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In twee smalle corridors van het zoekgebied komt een aantal alternatieven samen. Binnen deze corridors 

liggen meerdere locaties van bekende archeologische waarden. Deze locaties liggen op de hoger gelegen 

gronden direct ten westen en oosten van het dal van de Oude IJssel. Dit waren vroeger ideale 

vestigingslocaties, wat wordt bevestigd door een groot aantal bekende waarden op en nabij de locaties: 

 Corridor 1 (oostelijke alternatieven): Tussen Doetinchem en Gaanderen, aan de A18, ligt een cluster 

van vindplaatsen (zie Figuur 94, nummers 9 t/m 11 en 13 t/m 16). Deze liggen voornamelijk op oude 

rivierduinen. 

 Corridor 2 (westelijke alternatieven): de zone tussen Silvolde en Ulft. Ook hier ligt een cluster van 

vindplaatsen (op kaart aangeduid met nummers: 2 t/m 8) dat de gehele breedte van de corridor 

beslaat. De locaties bevinden zich in het dal van de Oude IJssel. 

 

Er is geen wezenlijk verschil tussen de twee corridors. Alternatieven doorkruisen altijd één van de twee corridors. 

Daarom wordt een afweging gemaakt tussen corridor 1 en 2. In beide corridors liggen 7 bekende archeologische 

waarden dicht bij elkaar. In  

Tabel 50 is per alternatief aangegeven hoeveel archeologische bekende waarden doorkruist of benaderd 

worden. 

 

Alle alternatieven hebben een licht negatieve (-) beoordeling gekregen. Geen van de alternatieven 

doorkruist of benadert meer dan vier bekende waarden. Hoewel er tussen de alternatieven wel verschillen 

zijn, zijn deze verschillen klein en worden ze niet in de scores tot uitdrukking gebracht. 

15.3.3 EFFECTBEOORDELING EN –BESCHRIJVING VERWACHTE ARCHEOLOGISCHE 
WAARDEN 

Op het aspect verwachte archeologische waarden zijn alle alternatieven licht negatief beoordeeld (-). Ten 

eerste zijn de onderlinge verschillen niet heel erg groot. De oostelijke alternatieven doorsnijden gebieden 

met hoge verwachting, terwijl de westelijke alternatieven meer gebieden met een middelhoge verwachting 

doorsnijden. Daarnaast is de daadwerkelijke verstoring maximaal 10% van de doorsnijdingslengte.  

 

Een aanvullende nuancering is dat het hier verwachte archeologische waarden betreft. Dat wil zeggen dat 

het helemaal niet zeker is dat er ook archeologische waarden op de locaties van de masten te vinden zijn. 

Of daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig zijn op deze locaties kan alleen door middel van 

veldonderzoek worden vastgesteld. 

 

Schakel- en Transformatorstation 

Er zijn in en in de nabijheid van het transformatorstation geen bekende archeologische waarden gelegen. 

Vanwege bovengenoemde effecten scoort de stationsuitbreiding neutraal (0). Het station is in een zone 

met een middelhoge verwachting op archeologische waarden gelegen. Omdat het gaat om een beperkte 

bodemverstoring (0,5 ha) scoort de uitbreiding licht negatief (-). Voorafgaand aan de bouw van het 

schakel- en transformatorstation zal archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. 

15.4 MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Compenserende maatregelen, in de zin van het creëren of elders aanbrengen van archeologische waarden 

(zowel grondsporen als artefacten), zijn niet mogelijk. Na afronding van het effectenonderzoek is bekeken 

of en hoe effecten verder gemitigeerd kunnen worden. De hieronder beschreven maatregelen zijn 

aanbevelingen en zijn niet meegenomen in de effectbeoordeling. De maatregelen maken dus geen deel uit 

van de alternatieven. 
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Archeologische waarden kunnen worden beschermd door de bodem waarin deze waarden zich bevinden 

onaangetast te laten (behoud in situ). De plaatsing van mastvoeten kan eventueel aanwezige 

archeologische waarden verstoren. In dit geval is het verplaatsen van de mastvoet en de 150 kV-kabel 

(planaanpassing) een optie. Indien dit niet mogelijk is, is slechts het documenteren van de te vernietigen 

waarden een optie (behoud ex situ). Dit kan door middel van een archeologische opgraving. 

 

Indien door planaanpassing kan worden voorkomen dat mastvoeten op archeologische waarden worden 

geplaatst, is het effect op archeologie neutraal. Dit geldt ook voor de 150 kV kabel. 

15.5 LEEMTEN IN KENNIS 

Voor dit MER is gebruik gemaakt van vier gemeentelijke verwachtingskaarten, aangevuld met recente 

onderzoeksresultaten. Een inherent probleem van bureaustudies voor archeologie is dat het gebaseerd 

wordt op beperkte informatie en aannamen. Er wordt daarom in de bureauonderzoeken slechts gesproken 

over verwachtingen. Dit geldt zelfs in zekere mate voor bekende waarden: van deze waarden is binnen het 

onderzoek niet bekend hoe groot de daadwerkelijke vindplaatsen zijn en hoe deze zijn geconserveerd. 

Totdat de bodem wordt opengelegd is in feite niet te bepalen of archeologische waarden aanwezig zijn, 

wat de precieze datering, omvang etc. ervan is. 

 

Het Ministerie van EZ heeft in haar richtlijnen voor het MER aangegeven, voor het punt archeologie wel 

veldonderzoek te wensen. Er zal voor het voorkeursalternatief een inventariserend veldonderzoek worden 

uitgevoerd op die locaties die volgens het opgestelde en door de regioarcheoloog goedgekeurde plan van 

aanpak (gebaseerd op de gemeentelijke verwachtingskaarten) moeten worden onderzocht. Wanneer blijkt 

dat uit het verkennende booronderzoek een intacte bodem of archeologische indicatoren zijn aangetroffen, 

moet vervolgonderzoek worden uitgevoerd in overleg met het bevoegd gezag. Vervolgonderzoek kan 

bestaan uit een karterend booronderzoek, proefsleuven of een definitieve opgraving. Ook kan het zijn dat 

op bepaalde locaties volgens deze verwachtingskaarten geen onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. 

 

Aanzet voor evaluatieprogramma 

Op grond van de Wet milieubeheer bestaat binnen de m.e.r.-procedure een verplichting tot de aanzet voor 

een evaluatieprogramma.  

Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan er ook vanuit het milieuaspect archeologie nader 

worden gekeken naar dit element. Daarbij kan worden gekeken of uiteindelijk elke locatie voor de 

mastvoeten op een juiste manier archeologisch is onderzocht zoals weergegeven op de gemeentelijke 

archeologische verwachtingskaarten. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 

 

Aardkundig monument 

De status aardkundig monument wordt in Nederland gebruikt voor gebieden of locaties met bijzondere 

aardkundige waarden. Een aardkundig monument heeft geen wettelijke status zoals een rijks- of 

gemeentelijk monument.  

 

Aardkundige Waarden 

Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke 

ontstaanswijze van een gebied. Het kan gaan om een object of een patroon, bestaande uit een combinatie 

van objecten. Het kan zelfs gaan over een aardkundig proces. Veel aardkundig waardevolle gebieden zijn 

kwetsbaar voor ingrepen. Wanneer een ingreep plaatsvindt, kan het landschap op natuurlijke wijze niet 

meer gevormd worden (www.aardkundigewaarden.nl). 

 

AC 

Afkorting van wisselstroom (AC=alternating current) 

 

Alternatief 

Een alternatief is een mogelijke manier waarop de nieuwe hoogspanningsverbinding kan worden 

gebouwd. Een alternatief bestaat uit een trace en een beschrijving van de vormgeving (welk type mast 

wordt gebruikt). 

 

AMK-terrein 

Archeologische Monumentenkaart-terrein. De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een 

overzicht van archeologische terreinen in Nederland, waarvan de waarde in principe is vastgesteld. Er 

wordt van een vastgestelde waarde gesproken als er waarderend archeologisch onderzoek is uitgevoerd.  

 

Amoveren 

Verwijderen of slopen. 

 

Amp (ampère) 

Een term waarmee de intensiteit van de stroom wordt uitgedrukt. 

 

Aquifer 

Zie watervoerend pakket.  

 

Aspecten 

Zie milieuaspecten  

 

Autonome ontwikkeling 

De (ruimtelijke) situatie zoals die in de toekomst aanwezig zal zijn, als er van wordt uitgegaan dat het nu 

vastgestelde overheidsbeleid wordt uitgevoerd. Dit houdt onder andere in dat ruimtelijke plannen (zoals 

over de aanleg van wegen, woonwijken of bedrijventerreinen), waarover nu besluiten zijn genomen, zijn 

gerealiseerd.  

  

Barrièrewerking 
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De mate waarin een weg of andere infrastructuur voor dieren een obstakel vormt om zich te verplaatsen. 

Door barrièrewerking kunnen leefgebieden van dieren van elkaar geïsoleerd raken. 

 

Belasting 

Bij hoogspanningsverbindingen wordt hieronder verstaan de vraag naar elektriciteit, die leidt tot de 

belasting van het hoogspanningsnet. 

 

Belvedèregebied 

Gebied met cultuurhistorische waarde, zoals aangewezen in de Nota Belvedère. 

 

Bemaling 

Het kunstmatig (tijdelijk) verlagen van de grondwaterstand met behulp van een pomp. Dit is bijvoorbeeld 

nodig voor het uitvoeren van bouwconstructies onder het grondwaterniveau. Door het wegpompen van 

water (bemalen) wordt de grondwaterstand plaatselijk verlaagd tot onder het niveau van de bouwput. 

 

Bemalingsadvies 

Uit dit onderzoek blijkt hoeveel grondwater er onttrokken wordt ten behoeve van de aanleg van de 

fundatie van de masten. In het bemalingsadvies wordt aangegeven op welke wijze deze 

grondwateronttrekking uitgevoerd kan worden ten behoeve van grondwateronttrekkingsvergunning.  

 

Beoordelingscriteria 

Beoordelingscriteria zijn de criteria aan de hand waarvan de milieueffecten worden beschreven en 

beoordeeld. 

 

Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is een bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een formeel besluit. In het 

geval van het IP en MER zijn de Ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en & Milieu 

gezamenlijk het bevoegd gezag. Voor vergunningen zijn dat gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, 

waterschappen en een aantal Ministeries. 

 

Bipole-mast 

Naam van een masttype met twee palen, en een configuratie van lijnen, waarbij de magneetvelden van die 

lijnen elkaar deels uitdempen. Op deze manier blijft de magneetveldzone smaller. Dit type mast wordt ook 

wel aangeduid als “Wintrack”.  

 

Blindstroom 

Wisselstroom kent twee vormen van energie: actief (of werkelijk) vermogen (W) en reactief of 

blindvermogen (var). Bij het gebruik van elektriciteit wordt alleen het werkelijk vermogen omgezet in 

mechanische energie, zoals warmte en licht. Het blindvermogen is het deel van de elektriciteit dat nodig is 

om magnetische en elektrische velden op te bouwen en daardoor het elektriciteitsnet op spanning te 

houden en transformatoren en motoren te laten werken. 

 

Boogstand 

Richtingsverandering in hoogspanningsverbinding middels reeks van knikken van maximaal 5 graden per 

knik. 

 

Bovenregionale infrastructuur 

Infrastructuur zoals snelwegen, kanalen en spoorverbindingen die twee of meer regio’s met elkaar 

verbinden 
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Broedseizoen 

De periode dat vogels broeden. De meeste broedvogelsoorten broeden in Nederland ergens binnen de 

periode circa 15 maart tot circa 15 augustus, daarbuiten kunnen incidenteel ook vogels broeden. 

 

Bundel 

Een circuit bestaat uit drie geleiders. Een geleider bestaat uit meerdere fasedraden. Dit wordt een bundel 

genoemd. 

 

Bundelen 

Het bouwen van een nieuwe hoogspanningsverbinding naast een bestaande hoogspanningsverbinding of 

naast andere bovenregionale infrastructuur (wegen of spoorwegen).  

 

Circuit 

Het hoogspanningsnet werkt met wisselstroom in drie fasen. Drie bundels geleiders tezamen is een circuit: 

voor elke fase is één bundel. Hoogspanningsverbindingen worden dubbel uitgevoerd. Eén 

hoogspanningsverbinding bestaat dus uit twee circuits van elk drie bundels geleiders.  

 

Combineren 

Het op één mast brengen van verschillende hoogspanningsverbindingen (eventueel met verschillende 

spanningsniveaus). Het combineren van een nieuwe verbinding met een bestaande verbinding betekent 

dat een nieuwe gecombineerde verbinding wordt gebouwd, waarna de bestaande verbinding wordt 

verwijderd. Totaal zijn er dan vier circuits. 

 

Compenserende maatregel  

Maatregel die de nadelige invloed van een ingreep / activiteit compenseert door elders een positief effect 

te genereren. Zoals het verleggen van een watergang of het aanplanten van nieuwe bomen. 

 

Corona-effect 

Onder bepaalde omstandigheden (hoge veldsterkte, mist) kunnen elektrostatische ontladingen in de 

verbinding optreden hetgeen gepaard gaat met een licht knetterend geluid. Door de ontladingen kunnen 

luchtdeeltjes worden geïoniseerd.  

 

Corridor 

De zone uit de startnotitie m.e.r. waarbinnen het tracé voor een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt 

gezocht. Dit gebied wordt ook aangeduid als plangebied in dit MER.  

 

Cultuurhistorie 

‘De zichtbare sporen van menselijk handelen in het landschap’. Hierbij gaat het om de kenmerken in het 

landschap die de historische relatie tussen mens en landschap laten zien. Onder cultuurhistorie worden de 

vakgebieden historische geografie en bouwhistorie verstaan. 

 

Cumulatie 

Stapeling van gelijksoortige effecten door verschillende oorzaken of bronnen 

 

DC 

Afkorting van gelijkstroom. (Engels: Direct Current) 

 

Deklaag 
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De bovenste bodemlaag. 

 

Dekzand 

Dekzand is het zandpakket dat tijdens het laatste deel van de laatste IJstijd door de wind is afgezet (> 

10.000 jaar geleden). 

 

Draadmarkeringen 

Objecten die gebruikt worden voor het markeren van de bliksemdraden van een 

hoogspanningsverbinding om daarmee de zichtbaarheid van de draad voor vogels te vergroten. Zie ook 

varkenskrul en vogelflap. 

 

Draadslachtoffers 

Vogels die gewond of dood zijn als gevolg van een aanvaring met een hoogspanningslijn. 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

Samenhangend stelsel van natuurkerngebieden, ontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Deels nog 

niet gerealiseerd. 

 

Elektrisch veld 

Een elektrisch veld ontstaat wanneer er een verschil is in spanning tussen een voorwerp en zijn omgeving. 

Een magnetisch veld ontstaat wanneer er een elektrische stroom loopt. 

 

ENTSO-E 

European Network of Transmission System Operators for Electricity 

 

Fasedraden 

Eén of meerdere draden waardoor stroom wordt getransporteerd (ook geleiders genoemd). 

 

Foerageergebied 

Gebied waar dieren voedsel zoeken. 

 

Fossiel 

Fossiel is een ander woord voor geconserveerde overblijfselen. Een fossiel geworden kreekbedding is een 

niet meer actieve kreek (waar het zeewater in- en uitstroomde met het ritme van het getij). Wel is het 

bodemprofiel van een kreek nog herkenbaar in de ondergrond.  

 

Freatische bronbemaling 

Bronbemaling is de verzamelnaam voor verschillende technieken waarmee grondwater onttrokken kan 

worden aan de bodem, om daarmee de grondwaterstand te verlagen. Een freatische bemaling is een 

bemaling in een zandlaag met een normale, vrije waterspiegel. Dergelijke bemalingen nemen vaak enige 

tijd in beslag: het verlagen van de grondwaterspiegel kan enkele dagen duren. 

 

Frequentie 

Aantal richtingswisselingen (cyclus) per seconde van een wisselstroom. Dit wordt uitgedrukt in Hertz 

(Hz). 

 

Geleider 

Een draad waardoor stroom wordt getransporteerd.  
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Gelijkstroom 

Gelijkstroom (ook wel aangeduid als DC) is een elektrische stroom met constante stroomrichting. In meer 

strikte zin is van een gelijkstroom niet alleen de richting, maar ook de sterkte constant, zoals van de 

stroom geleverd door een stroombron. Meestal is alleen de spanning (binnen zekere grenzen) constant, 

zodat men beter van gelijkspanning kan spreken. Batterijen, zonnepanelen, brandstofcellen en accu’s zijn 

voorbeelden van gelijkspanningsbronnen.  

 

Geohydrologie 

Geohydrologie is het voorkomen en stromen van grondwater in relatie tot de eigenschappen van de 

ondergrond. 

 

GHG 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. De GHG wordt bepaald door gedurende tenminste acht jaren, per 

jaar de drie hoogste grondwaterstanden (over de periode van 1 april tot en met 31 maart: het hydrologisch 

jaar) te middelen. 

 

GLG 

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand. De GLG wordt bepaald door gedurende tenminste acht jaren, per 

jaar de drie laagste grondwaterstanden (over de periode van 1 april tot en met 31 maart: het hydrologisch 

jaar) te middelen. 

 

Grondbalans 

Een grondbalans maakt de hoeveelheid af te graven en te deponeren grond inzichtelijk. Hiermee kan 

worden bepaald of deze hoeveelheden in evenwicht zijn. Er wordt gestreefd naar een gesloten 

grondbalans waarbij er netto geen grond wordt aan- of afgevoerd. 

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Een grondwaterbeschermingsgebied grenst aan een waterwingebied. Vanaf deze zone heeft een druppel 

water maximaal 25 jaar nodig om naar de grondwaterbronnen te stromen. Voor deze gebieden gelden 

regels om het grondwater niet te vervuilen. Mocht er iets misgaan (bijvoorbeeld door 

landbouwbestrijdingsmiddelen die in de grond komen), dan is er voldoende tijd om maatregelen te nemen 

om de zuivering van het water aan te passen. Binnen deze gebieden zijn woningen, wegen en bedrijven 

toegestaan, maar gelden wel wettelijke regels om vervuiling van het grondwater te voorkomen 

(www.wmd.nl). 

  

Grondwaterbeschermingszones 

Rondom de pompstations van grondwater ten behoeve van de drinkwaterwinning zijn 

grondwaterbeschermingszones aangewezen. Binnen deze zones gelden regels voor activiteiten die een 

risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater. De grondwaterbeschermingszones zijn het 

waterwingebied (direct rondom de onttrekkingsputten), het grondwaterbeschermingsgebied, het 

intrekgebied en de boringsvrije zone.  

 

Grondwatertrap 

Grondwatertrappen duiden de diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het 

maaiveld aan. Dit wordt weergegeven door klasses, die bestaan uit het traject tussen de Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand (GLG) en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG). 

 

Habitatrichtlijn 
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Richtlijn van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden (habitats) 

beschermd moeten worden door de lidstaten. Zie ook Vogelrichtlijn. In Nederland zijn de gebieden die 

vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd op basis van de Natuurbeschermingswet. Deze 

gebieden worden aangeduid als Natura 2000-gebieden. 

 

Habitattoets 

De beoordeling die dient plaats te vinden in het geval effecten kunnen optreden op een krachtens de 

Habitatrichtlijn beschermd gebied (Natura 2000-gebied). De Habitattoets wordt ook wel aangeduid als 

‘passende beoordeling’. 

 

Hoekmasten 

Een masttype dat wordt gebruikt zodra het tracé een hoek maakt groter dan 5 graden. 

 

Hoge verwachtingswaarde 

De aanwezigheid van archeologische waarden moet nog worden vastgesteld door middel van 

archeologisch onderzoek, de verwachting dat waarden worden aangetroffen is hoog op basis van 

archeologische verwachtingskaart.  

 

Holoceen 

Geologisch tijdvak dat circa 10.000 jaar geleden begon en waarin we ons nu bevinden. Jongste periode van 

het Kwartair. 

 

Hoogspanningsverbinding 

Verbinding tussen twee punten waardoor elektriciteit getransporteerd kan worden. Bij hoogspanning kan 

het gaan om verschillende voltages: 110 kV, 150 kV, 220 kV en 380 kV. De hoogspanningsverbindingen 

zijn bedoeld om grote hoeveelheden elektriciteit te transporteren van de productielocaties 

(elektriciteitscentrales) naar de gebieden waar het verbruik plaatsvindt.  

 

Inpassingsplan (IP) 

Een ruimtelijk besluit van het Rijk dat in de plaats treedt van een gemeentelijk bestemmingsplan. Een IP is 

in Nederland in de wet ruimtelijke ordening (Wro) een bestemmingsplan van provincie of Rijk, waarmee 

de bestemming van een bepaald gebied juridisch wordt vastgelegd. Deze mogelijkheid bestaat sinds de 

inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008. Beleid uit inpassingsplannen dient te worden doorgevoerd in 

bestemmingsplannen van lagere overheden, die hierdoor voor dit deel van hun bestemmingsplan worden 

uitgesloten van het maken van eigen beleid. 

 

Instandhoudingsdoelstelling 

Doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van de leefgebieden, natuurlijke habitats of populaties 

in het wild levende dier- en plantensoorten. Het kan daarbij gaan om doelstellingen ten aanzien van het 

behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis 

van het gebied. 

 

Interconnectiecapaciteit 

De capaciteit die op het geheel van de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor import en export 

veilig ter beschikking kan worden gesteld en die is afgestemd met de netbeheerders (TSO’s) van de 

aangrenzende gebieden.  

 

Interconnector 

Landsgrensoverschrijdende verbinding 
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kV 

Kilovolt = (1000 Volt). 

 

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 

Het plan dat door TenneT één keer per twee jaar op grond van wettelijke bepalingen opstelt. Het plan gaat 

in op de verwachte ontwikkelingen in de behoefte aan transportcapaciteit en de nagestreefde en 

gerealiseerde kwaliteit van het hoogspanningsnet. 

 

Lage verwachtingswaarde 

De aanwezigheid van archeologische waarden moet nog worden vastgesteld door middel van 

archeologisch onderzoek, de verwachting dat waarden worden aangetroffen is laag op basis van 

archeologische verwachtingskaart.  

 

Landelijke ring 

Het hoogspanningsnet van TenneT is opgebouwd uit twee ringen. Een kleinere ring in Noord-Oost 

Nederland en een grotere ring die min of meer de rest van Nederland bedient. De ringstructuur heeft een 

groot voordeel: bij een storing kan TenneT bijna heel Nederland van stroom blijven voorzien door de 

elektriciteit de andere kant op te sturen. In de Randstad is TenneT bezig met de aanleg van de derde ring.  

 

Lden 

(Light Day-Evening-Night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken 

 

Leveringszekerheid 

Het langetermijnevenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit: is er in de markt op termijn 

voldoende aanbod mogelijk om aan de geschatte vraag naar stroom te voldoen en is er voldoende 

capaciteit om de elektriciteit te transporten? Het gaat dus niet om kortetermijnonderbrekingen van de 

stroomlevering als gevolg van storingen in het net. 

 

Lijnniveau 

Lijnniveau: de hoogspanningsverbinding zoals die vanuit een bepaald standpunt (ooghoogte) wordt 

beleefd.  

 

Magneetveld (ook wel magneetveldzone)  

De zone rondom hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 

microtesla. 

 

Magnetisch veld 

Het natuurkundig verschijnsel wanneer er elektrische stroom door leidingen loopt. De veldsterkte wordt 

uitgedrukt in micoTesla (µT). 

 

Magnetische veldsterkte 

De invloed van een magneetveld op zijn omgeving. Een magneetveld ontstaat wanneer een elektrische 

stroom door leidingen loopt. De magnetische veldsterkte wordt uitgedrukt in Tesla (T) en bij zeer lage 

sterktes in microTesla (µT). 

 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
274 

     

Mastniveau 

De posities van de masten ten opzichte van elementen en objecten in het landschap. 

 

MER 

Milieueffectrapport, een van de producten in de m.e.r.-procedure. Het rapport bevat alle wettelijk 

voorgeschreven onderdelen (samenvatting, nut- en noodzaak activiteit, beleidskader, procedure, 

alternatieven, effectbeschrijving, effectbeoordeling en –vergelijking, mitigerende- en compenserende 

maatregelen, een beschrijving van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief). 

 

m.e.r.-procedure 

Procedure voor de m.e.r..  

 

MicroTesla (μT) 

Een miljoenste deel van een Tesla, de eenheid waarmee magnetische velden worden uitgedrukt. 

Strikt genomen wordt met microtesla de magnetische inductie aangegeven, maar in de praktijk 

wordt dit vaak magnetische veldsterkte genoemd. 

 

Middelhoge verwachtingswaarde 

De aanwezigheid van archeologische waarden moet nog worden vastgesteld door middel van 

archeologisch onderzoek, de verwachting dat waarden worden aangetroffen is middelhoog op basis van 

archeologische verwachtingskaart.  

 

Milieuaspecten 

De milieuthema’s (zie volgende definitie) die in het MER aanbod komen, zijn onderverdeeld in 

milieuaspecten. Het ruimtebeslag van een verbinding is bijvoorbeeld een milieuaspect dat behoort bij 

Ruimtegebruik. Aan de hand van de milieuaspecten worden de effecten van de aanleg van de 

hoogspanningsverbinding onderzocht. Voor ieder aspect zijn gedetailleerde beoordelingscriteria 

benoemd.  

 

Milieuthema’s  

Onderdelen van het milieu waarop de effecten van de hoogspanningsverbinding worden onderzocht en 

de alternatieven met elkaar worden vergeleken. De milieuthema’s die in dit MER onderzocht zijn, zijn 

Ruimtegebruik, Leefomgeving, Natuur, Landschap en cultuurhistorie, Archeologie en Bodem en water.  

 

Mitigerende maatregel  

Maatregel die de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomt of beperkt. Zoals het ophangen van 

markeringen in de bliksemdraden, zodat vogels de hoogspanningsverbinding beter kunnen zien. 

 

MMA 

Meest milieuvriendelijk alternatief, wettelijk verplicht onderdeel van het MER. Dit is het alternatief 

waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk worden voorkomen, dan wel als dat niet 

kan, zoveel mogelijk worden beperkt. Het MMA moet een realistisch alternatief zijn, dat wil zeggen 

voldoen aan de doelstellingen en technisch en financieel haalbaar. 

 

MVA 

Staat voor megavoltampère (miljoen voltampère). Dit is de eenheid waarmee wordt uitgedrukt hoeveel 

elektrische energie door een geleider kan worden getransporteerd.  

1 Voltampère (VA) = 1 Watt (W) = 1 Joule per seconde (J/s). 
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Natura 2000 

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Het doel van dit 

netwerk is om de achteruitgang van de biodiversiteit met alle lidstaten tegen te gaan. Deze gebieden zijn 

aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats voor vogels. In 

Nederland zijn 166 gebieden aangemeld. Natura 2000 komt voort uit de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet. 

 

N-1 criterium 

Het N-1 criterium is een regel waarbij het hoogspanningsnet blijft functioneren in de normale 

bedrijfstoestand wanneer een enkelvoudige storing op het hoogspanningsnet optreedt. 

 

Netbeheerder 

De instantie die (op basis van wettelijke regels) verantwoordelijk is voor het beheer van het 

hoogspanningsnet. In Nederland is TenneT de netbeheerder. 

 

Netconcept 

De basisprincipes waarop het Nederlandse elektriciteitsnet is gebaseerd. Belangrijk hierin zijn: aansluiten 

bij het Europese net, wisselspanning op 50Hz, landelijke hoogspanningsring. 

 

Nettechniek, nettechnische aspecten 

De aspecten die verband houden met de capaciteit, het gebruik en het functioneren van het 

hoogspanningsnet, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn.  

 

Opbarstgevaar 

Tijdens het ontgraven van een bouwput kan een verstoring van evenwicht tussen grond en water in de 

diepere lagen ontstaan. Dit kan welvorming of openbarsten van de bouwputbodem tot gevolg hebben. 

 

Oeverwal 

Zandige afzetting langs het stroombed van een rivier. Een oeverwal is een natuurlijke hoogte. Deze hoogte 

ontstaat doordat tijdens het buiten haar oevers treden van de stroom het grofste materiaal het dichtst bij de 

rivier wordt afgezet. 

 

Opwaarderen 

Het vergroten van de capaciteit van een hoogspanningsverbinding door onder andere verzwaring van de 

geleiders. 

 

Passende beoordeling 

Een beoordeling die uitgevoerd moet worden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 als 

negatieve significante effecten van het voornemen (in dit geval: aanleg en gebruik van een 

hoogspanningsverbinding) op de betreffende natuurgebieden en de daarin voorkomende habitattypen en 

diersoorten niet kunnen worden uitgesloten. 

 

Plangebied 

Het plangebied is het gebied waarbinnen de mogelijke alternatieven voor de nieuwe 

hoogspanningsverbinding DW380 worden uitgewerkt en worden onderzocht in het MER.  

 

Pleistoceen 

Geologisch tijdvak dat 2.500.000 jaar geleden begon en dat 10.000 jaar geleden eindigde. Kenmerkend voor 

dit tijdvak is dat warme en koude perioden elkaar afwisselden. 
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PM10 

Eenheid waarin fijnstof wordt weergegeven. 

 

Potentiële verontreiniging 

Locaties waar mogelijk een bodemverontreiniging zit.  

 

Puntlocatie 

Aanduiding van een plaats. Een locatie die gedefinieerd wordt door één x- en één y-coördinaat. In dit 

onderzoek wordt bijvoorbeeld bedoeld: een zeer klein gebied (bijvoorbeeld een pingo-ruïne of een dobbe). 

 

Redundantie 

De aanwezigheid van reservecapaciteit in het systeemontwerp van het elektriciteitsnet (bij wet 

vastgelegd), zodat het systeem goed blijft functioneren wanneer een gedeelte van het net zou falen. 

 

Referentiealternatief 

Dit alternatief geeft de (toekomstige) ruimtelijke situatie weer zoals die zou zijn als de voorgenomen 

activiteit níet zou worden uitgevoerd. 

 

Relict 

Historisch overblijfsel (o.a. gebruikt in de archeologie). 

 

Retourbemaling 

Retourbemaling is een bepaalde bemalingstechniek, waarbij het opgepompte grondwater weer in de 

bodem wordt teruggepompt. 

 

Richtlijnen m.e.r. 

Het bevoegd gezag geeft door middel van de richtlijnen aan welke milieu-informatie het MER dient te 

bevatten om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen. Het bevoegd gezag kan voor het 

opstellen van de richtlijnen advies vragen aan de commissie voor de m.e.r..  

 

Rijkscoördinatieregeling (RCR) 

De wettelijke mogelijkheid voor het Rijk om alle wettelijke procedures (ruimtelijk plan, vergunningen en 

ontheffingen) gecoördineerd te laten verlopen. In de praktijk betekent dat ontwerp-besluiten gelijktijdig 

worden gepubliceerd en dat inspraak- en beroepsprocedures gelijk op lopen. 

 

Rijksmonument 

Gebouwen, terreinen met hoge archeologische waarde of stads- en dorpsgezichten kunnen beschermd 

worden als rijksmonument. Ze moeten wel voldoen aan de criteria van de Monumentenwet 1988. 

 

Rivierduinen 

Rivierduinen zijn ontstaan door opstuiving van oude oeverwallen of van droge, zandige rivierbeddingen. 

 

Rode lijst (soorten) 

Lijst waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantensoorten staan. De bedreigde dier- 

en plantensoorten zijn niet wettelijk beschermd, tenzij opgenomen in de Flora- en faunawet. 

 

Saneringsplan 

Een plan voor het ‘schoonmaken’ van bodem- en grondwaterverontreinigingen. 
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SEV III 

SEV III is een structuurvisie met als doel het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige 

productie en transport van elektriciteit. Onder andere bestaande en nieuwe hoogspanningsverbindingen 

staan hierin aangegeven. 

 

Spanning 

Elektrische spanning is de resultante van het potentiaalverschil tussen de elektrische ladingen. Deze wordt 

uitgedrukt in volt (V) of in kilovolt (1 kV = 1000 V). De spanning is eigenlijk de drukkracht vanuit een bron 

die nodig is om de elektrische stroom door een geleider en verbruiker te laten vloeien. 

 

Spanningsbemaling 

Door het toepassen van spanningsbemaling wordt de grondwaterdruk onder de bodem van de bouwput 

zo veel verlaagd dat gevaar voor openbarsten wordt voorkomen. De bodem is in evenwicht als de 

gronddruk boven het watervoerende laag gelijk is aan de druk van het grondwater tegen de onderkant 

van de afsluitende laag. 

 

Startnotitie m.e.r. 

De startnotitie m.e.r. is het eerste formele document binnen de m.e.r.-procedure, waarin een voorgenomen 

project wordt aangekondigd. Hierin wordt onder andere vermeld wat de voorgenomen activiteit is en 

welke alternatieven op welke manier worden onderzocht.  

 

Station 

Plaats waar hoogspanningsverbindingen onderling zijn verbonden en waar ook de koppeling mogelijk is 

met elektriciteitscentrales. Ook wel aangeduid als koppelstation of transformatorstation. Bij koppelingen 

tussen verbindingen met verschillende voltages zijn transformatoren noodzakelijk.  

 

Steunmast 

Mast voor hoogspanningsverbinding ter ondersteuning van de draden op locaties waar de verbinding 

rechtdoor gaat of een maximale bocht maakt van 5 graden. 

 

Stijghoogte 

De stijghoogte is de hoogte tot waar het grondwater opstijgt in een buis die zowel in open verbinding staat 

met de atmosfeer als met het grondwater in een watervoerend pakket. Afhankelijk van de druk in het 

watervoerend pakket, kan de stijghoogte hoger of lager zijn dan het daadwerkelijke grondwaterpeil.  

 

Strandwal 

Strandwallen zijn langgerekte zandbanken die in het Holoceen vlak voor de kust gevormd zijn. Bij 

normale getijden staken ze boven het water uit waardoor zich hierop duinen konden ontwikkelen (de 

oude duinen). Door kustuitbreiding bevinden de strandwallen zich inmiddels in de ondergrond van het 

vaste land.  

 

Stroom 

Elektrische stroom is beweging van elektronen (negatieve elektrische ladingen) in een geleider, 

bijvoorbeeld een metaaldraad die onder elektrische spanning staat. De intensiteit van de stroom of 

stroomsterkte wordt uitgedrukt in Ampère (A). 
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Structuurvisie 

Een globaal ruimtelijk plan, waarin overheden hun ruimtelijk beleid kunnen vastleggen. Een 

structuurvisie is minder concreet dan een bestemmingsplan of IP en bevat geen juridisch bindende 

bestemmingen. 

 

Studiegebied 

Het gebied waarbinnen milieueffecten kunnen optreden. De omvang van dit gebied kan per milieuaspect 

verschillen. Effecten op vogels reiken bijvoorbeeld verder dan de fysieke ingreep van een mastvoet op het 

aspect bodem. 

 

Tracé 

De lijn door het landschap waar DW380 wordt gesitueerd.  

 

Tracéalternatief 

Een alternatief is een mogelijke manier waarop DW380 kan worden gebouwd. Een alternatief bestaat uit 

een tracé en een beschrijving van de vormgeving (welk type mast wordt gebruikt). In de startnotitie wordt 

een onderscheid gemaakt tussen verbindingsalternatief (dat op hoofdlijnen de mogelijke verbindingen 

beschouwt) en tracéalternatieven (de gedetailleerde tracémogelijkheden die in het MER onderzocht 

worden).  

 

Tracéniveau 

De hele verbinding van Doetinchem tot de Duitse grens en verder.  

 

Transportcapaciteit 

Transportcapaciteit is de hoeveelheid elektriciteit die (door een circuit van drie geleiders) kan worden 

getransporteerd (uitgedrukt in MVA).  

 

TSO 

Transmission System Operator (netbeheerder) 

 

UCTE 

Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity 

 

Uitvoeringsbesluiten 

De besluiten over de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om de daadwerkelijke aanleg en 

exploitatie van de verbinding mogelijk te maken. 

 

Uitvoeringsmodule 

De uitvoeringsmodule is onderdeel van de RCR en omvat de procedurele coördinatie, afstemming en 

beroepsmomenten over de uitvoeringsbesluiten  

 

Vakwerkmast 

Conventionele (hoogspannings)mast, bestaande uit een raamwerk van ijzer 

 

Variant 

Lokaal andere mogelijkheid binnen een tracéalternatief. 

 

Varkenskrullen 
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Krulvormige objecten die aan de geleiders worden vastgemaakt zodat de zichtbaarheid voor vogels 

vergroot wordt en de kans dat ze met een geleider in aanraking komen verkleind wordt. Zie ook 

draadmarkering. 

 

Verbinding 

In dit MER wordt onder een verbinding verstaan het geheel van masten en geleiders waarover onder hoge 

spanning elektriciteit kan worden getransporteerd. 

Vergravingsoppervlak 

Het te vergraven oppervlak per mastlocatie; deze bedraagt gemiddeld 40 bij 20 meter 

 

Vermogen 

Werkelijk door de verbinding getransporteerd elektrisch vermogen (werkvermogen). Vermogen is het 

product van spanning en stroomsterkte en wordt uitgedrukt in watt (W) of kilowatt (1kW = 1.000 W) of 

MVA.  

 

Visie2030 

Visie van TenneT waarin aan de hand van een aantal toekomstscenario's mogelijke ontwikkelingen ten 

aanzien van verbruik en productielocaties van elektriciteit zijn bekeken. Op grond van deze scenario's is 

een netconcept opgesteld waarin bij alle scenario's de leveringszekerheid, ook op langere termijn (2030), 

gegarandeerd is.  

 

Vogelflappen 

Markeringen aan de draden van hoogspanningsverbindingen om aanvaringen van vogels met deze 

draden te verminderen. Zie ook draadmarkering. 

 

Voorkeursalternatief (VKA) 

Het alternatief dat na zorgvuldige afweging van milieueffecten, haalbaarheid, kosten en draagvlak de 

voorkeur heeft van het bevoegd gezag en uiteindelijk in het ruimtelijke plan (bestemmingsplan/IP) wordt 

vastgelegd. 

 

Vrijwaringszone 

Aan weerszijden van een waterkering zijn vrijwaringszones aangewezen. Hier gelden regels ten aanzien 

van activiteiten of bouwwerken die de stabiliteit van de waterkering zouden kunnen aantasten (nu of in 

de toekomst). 

 

Watersysteem 

Grond- en oppervlaktewater vormen één systeem. Bij een dergelijk watersysteem horen ook de processen 

en de relaties met de omgeving, zoals waterbodem, oevers, infrastructuur en de planten en dieren die van 

het water afhankelijk zijn. Als je water als systeem benadert, kun je rekening houden met de gevolgen van 

maatregelen die je elders in het watersysteem treft. (www.waterschappen.nl). 

 

Watervoerend pakket (aquifer) 

Een bodemlaag die water doorvoert. Deze laag is aan de onderzijde begrensd door een ondoorlatende 

laag. Ook aan de bovenzijde kan zich een ondoorlatende laag bevinden. Als dat niet zo is, dan is er sprake 

van een vrije waterspiegel. 

 

Wisselstroom 

Een elektrische stroom met periodiek wisselende stroomrichting. In zijn algemeenheid verstaat men onder 

wisselstroom de vorm van elektriciteit (elektrische energie) zoals die via het elektriciteitsnet geleverd 
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wordt aan huishoudens en industrie. Het spanningsverschil, uitgedrukt in volt, wisselt volgens een 

sinusoïdale kromme met een frequentie van meestal 50 keer per seconde, oftewel 50 Hz. 

 

Zakelijk rechtstrook 

Een zone onder de hoogspanningsverbinding waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van 

bouwwerken, vanwege veiligheid en bereikbaarheid. In overleg met netbeheerder TenneT wordt bepaald 

of er daar initiatieven kunnen worden gerealiseerd. 

 

Zeeg 

Doorhang van de geleiders tussen de masten. Het diepste punt zit midden tussen de masten in. 

 

Zetting 

Bodemdaling die ontstaat door het aanbrengen van een bovenbelasting, waardoor de bodem wordt 

samengedrukt. 

 

Zoekgebied 

Andere naam voor corridor, de zone waarbinnen wordt gezocht naar mogelijke tracés voor de nieuwe 

hoogspanningsverbinding. 
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Bijlage 3 Rijkscoördinatieregeling 

 

De Rijkscoördinatieregeling  

De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. Projecten op het 

gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn, worden gecoördineerd door de Minister 

van Economische Zaken (EZ). 

 

Besluiten tegelijkertijd en in onderling overleg 

In de RCR worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor een project nodig 

zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat naast vergunningen en ontheffingen vaak ook 

om een IP van het Rijk. Dit is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. 

 

Alle besluiten voor een project worden in principe tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd. Op dat 

moment kan iedereen daarop een zienswijze geven. De overheden nemen daarna de definitieve besluiten 

ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met de ontvangen adviezen en zienswijzen. Als een burger of 

organisatie die belanghebbend is bij het besluit het niet eens is met een of meer van de besluiten, kan hij 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is dus geen bezwaarfase. 

 

Verantwoordelijkheden van betrokken partijen 

Het Rijk neemt dus bij een project dat onder de RCR valt zelf het ruimtelijke besluit. Veel 

verantwoordelijkheden blijven bij rijkscoördinatie echter in eerste instantie ongewijzigd: 

 de initiatiefnemer blijft verantwoordelijk voor een goede projectvoorbereiding en het aanvragen van 

alle benodigde vergunningen en ontheffingen; 

 de vergunningen en ontheffingen, ook wel 'uitvoeringsbesluiten' genoemd, blijven de 

verantwoordelijkheid van dezelfde overheden als wanneer het project niet door het Rijk gecoördineerd 

zou worden. De gemeenten besluiten bijvoorbeeld zélf over de aangevraagde omgevingsvergunningen 

waarvoor zij bevoegd gezag zijn. 

 

De coördinerende Minister bepaalt echter, in overleg met de betrokken overheden, wanneer alle ontwerp-

besluiten en definitieve besluiten genomen worden. Ook verzorgt deze Minister de kennisgeving en 

terinzagelegging van de (ontwerp-)besluiten. Alle logistieke taken van de coördinerende Minister worden 

door Bureau Energieprojecten uitgevoerd: coördinatie met de betrokken partijen, kennisgeving en 

terinzagelegging, ontvangen van inspraak, etcetera. 

 

Als een uitvoeringsbesluit op problemen stuit, heeft de coördinerende Minister de mogelijkheid om, in 

overleg met de Minister tot wiens vakgebied het besluit behoort, dit besluit zelf te nemen. Hier wordt 

terughoudend mee omgegaan. 

 

Fasering 

De volgende 9 fasen worden bij rijkscoördinatie doorlopen: 
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Fase Omschrijving 

1 De initiatiefnemer maakt zijn plannen voor een bepaald energieproject vroegtijdig bekend aan de Minister 

van EZ. In de wet ligt vast welke projecten automatisch onder rijkscoördinatie vallen. Voor deze melding 

dient de initiatiefnemer gebruik te maken van een standaard meldingsformulier. 

2 Indien het project niet past in het geldende bestemmingsplan, bereiden de Ministeries van EZ en I&M een 

ruimtelijk besluit voor in overleg met de initiatiefnemer en de betrokken overheden. Daarvoor wordt vaak een 

milieueffectrapport opgesteld. 

3 Bureau Energieprojecten onderzoekt samen met de initiatiefnemer en de betrokken overheden welke 

vergunningen en ontheffingen voor het project nodig zijn. 

4 De initiatiefnemer vraagt alle vergunningen en ontheffingen aan bij de bevoegde overheden. De 

coördinerende Minister spreekt met deze overheden een gezamenlijke planning af. 

5 De betrokken overheden maken in onderling overleg hun ontwerp-besluiten. De Ministers van EZ en I&M 

stellen, indien nodig, ook een ontwerp-IP op. 

6 De ontwerp-besluiten liggen gebundeld ter inzage, samen met een eventueel milieueffectrapport. In deze 

periode kan iedereen schriftelijk inspreken. Vaak worden een of meer informatieavonden georganiseerd, 

waar ook inspraak gegeven kan worden. 

7 De overheden verwerken de adviezen en inspraak en maken hun besluiten definitief. 

8 De definitieve besluiten liggen weer gezamenlijk ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten 

beroep instellen bij de Raad van State. 

9 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet uitspraak op de beroepen tegen een of meer 

van de besluiten. In geval van rijkscoördinatie mét een IP van het Rijk gebeurt dit in één uitspraak, binnen 6 

maanden na het einde van de beroepstermijn. Indien het vaststellen van een IP geen onderdeel uitmaakt 

van de besluitvorming in een project, doet de Raad van State uitspraak binnen zes maanden na ontvangst 

van het verweerschrift van de betrokken overheden. 

 

Voor meer informatie over de RCR zie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

 

 



 

 

  

 

Milieueffectrapportage DW380 
 

Project: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Traject: Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Duitse Grens 

 
077494181:H - Definitief ARCADIS 

 
284 

     

Bijlage 4 Netkaart Nederlandse 

hoogspanningsnet 
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Bijlage 5 Toponiemenkaart 
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