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6921 RL Duiven 
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 Contactpersoon 
Herman Rijken  
Telefoon 06-2180302 
Herman.Rijken@alliander.com 

 Datum 
22 november 2016 
Ons kenmerk 
AB-HR/ 5216.001 
Uw kenmerk 
email 19 oktober 2016 
 

 Betreft 
150kV aftakking Zeewolde, Vleetweg 4 Biddinghuizen 

 

 
 
Geachte heer van den Brink, 
 
Wij hebben uw e-mail met bovenvermeld kenmerk inclusief tekeningen ontvangen. Een en ander 
voor het verkrijgen van een Verklaring van geen bezwaar voor de bouwplan van een 
machineberging aan de Vleetweg 4 te Biddinghuizen. Hierover kunnen wij u namens de 
netbeheerder TenneT het volgende mededelen. 
 
Omdat het plan geheel of gedeeltelijk binnen de zakelijk rechtstrook valt dient de situatie door ons 
te worden getoetst aan de Europese norm NEN-EN 50341 (bovengrondse hoogspanningslijnen). 
Uitgaande van de verstrekte tekening hebben wij geen bezwaar tegen het plan dat gelegen is 
tussen de mast 162 en 163 van bovenvermelde hoogspanningslijn. Deze tekening hebben wij 
voorzien van enkele lijngegevens en Liandonnummer 522-28-3 (2 bladen). 
 
Algemeen geldt binnen de zakelijk rechtstrook van 55,00 meter (27,50 meter aan weerszijde uit 
het hart van de hoogspanningslijn) het onderstaande. 
− Alle werkzaamheden die het normale grondgebruik te boven gaan zijn onderworpen aan een 

schriftelijke toestemming van de netbeheerder; 
− Een gebied van 6 meter rondom de mast mag niet ontgraven worden; 
− Indien blijkt dat voor de uitvoering van de werkzaamheden de hoogspanningslijn 

spanningsloos moet zijn kan het gebeuren dat de hoogspanningslijn niet spanningsloos 
gemaakt kan worden. Hiervoor kunnen wij noch  de netbeheerder aansprakelijk worden 
gesteld; 

− Kleine veranderingen van de maaiveldhoogte is beperkt mogelijk; 
− Er is een hoogtebeperking voor bomen, openbare verlichtingsmasten, kunstwerken enz.; 
− Opslag van brandgevaarlijke stoffen/afval is niet toegestaan; 
− Er kunnen problemen ontstaan met computerapparatuur; 
− Metalen delen van het bouwwerk in de zakelijk rechtstrook dient deugdelijk geaard te zijn 

volgens de NEN1010; 
− Alle metalen constructiedelen in de zakelijk rechtstrook dienen geleidend met elkaar te 

worden doorverbonden. Het gebouw dient doorverbonden te worden met een aardverbinding 
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van voldoende doorsnede. Op de hoekpunten van het bouwwerk moeten aardelektroden 
aangebracht zijn; 

− Het werken met kranen en/of machines is beperkt mogelijk. Dit geldt niet alleen tijdens de 
bouw maar ook na de bouw van de bedrijfshal. 
 

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden dient deze verklaring van geen bezwaar inclusief 
tekeningen op de werkplek aanwezig te zijn. 
 
Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat het werken met kranen en/of machines onder en 
nabij de hoogspanningslijn beperkt mogelijk is. Wij verzoeken u dan ook minimaal 3 weken voor 
de aanvang van de werkzaamheden contact met ons op te nemen zodat in een overleg de te 
nemen veiligheidsmaatregelen besproken kunnen worden. Contactpersoon hiervoor is de heer  
F. Koenders, bereikbaar onder telefoonnummer 06 218 80 291. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Reddyn B.V. 
 

 
 
Rob Meijers 
Manager Asset Beheer 

 

 
 
Bijlage(n): 522-28-3 (2 bladen) 
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150 kV lijn Aftakking  Zeewolde tussen mast 162 en 163
zakelijk rechtstrook 55,00 meter (dwz 27,50 meter aan beide zijden 
van het hart van de hoogspanningslijn)
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