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Hekwerk werkterrein 
Het hekwerk dat straks om het werkterrein wordt geplaatst is een sterk, stevig hekwerk dat in de grond 

wordt verankerd (alsof het een definitief hekwerk is). Het hekwerk wordt zo geplaatst dat niemand het 

kan optillen of er overheen kan klimmen. Dit om de veiligheid van de buurtbewoners en onze eigen 

veiligheid te kunnen garanderen. Zoals dat nu ook op het hekwerk is geplaatst, plaatsen we een “pas 

op hoogspanning, niet aanraken” bordje op het hekwerk.  

 

Magneetveldcontour nieuwe eindsituatie 
De magneetveldcontour van 0,4 microtesla in de nieuwe eindsituatie, als alle werkzaamheden zijn 

verricht en de verkabeling is afgerond, raakt geen van de woningen. We hebben de 

nieuwe/aangepaste ‘velden’ van het hoogspanningsstation zo ver mogelijk van de woningen geplaatst 

en de hoogspanningsmast bij het station verdwijnt dankzij de verkabeling. De contour van 0,4 

microtesla loopt wel over het speelveld. Iedereen, ook kinderen, kunnen veilig gebruikmaken van het 

speelveld. Het gaat daarbij normaal gesproken om relatief kort gebruik en verblijf op het speelveld. Het 

voorzorgbeleid van het RIVM is erop gericht dat kinderen (tot 15 jaar) niet langdurig (meer dan 16 uur 

per dag en minimaal gedurende 1 jaar), aaneengesloten worden blootgesteld aan magneetvelden 

hoger dan 0,4 microtesla jaargemiddeld. Zo’n situatie doet zich hier niet voor.  

 

Magneetveldcontour tijdelijke situatie 
Ook werd een vraag gesteld over de magneetveldcontour in de tijdelijke situatie. Hoe die 

magneetveldcontour eruit ziet als de tijdelijke mobiele units bij het hoogspanningsstation staan, 

kunnen we nu niet exact aangeven. Dit moeten we laten uitzoeken. Zodra we hier meer over weten, 

maken we dat kenbaar. Door drukte bij het adviesbureau, kan dit enige tijd duren.  

 

Carport bereikbaar 
Een van de aanwonenden wil graag dat zijn carport tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft met 

een auto en een aanhanger. TenneT laat weten daar op te letten. We zullen onze uiterste best doen 

om de carport bereikbaar te houden. Met het plaatsen van het hekwerk kunnen we daar zeker 

rekening mee houden.  

 

GGD IJsseland 
Er zijn diverse vragen gesteld over gezondheid in relatie tot magneetvelden. We kunnen ons 

voorstellen dat u, ondanks de gunstige magneetveldcontour, toch nog vragen heeft. U kunt voor de 

gezondheidsvragen het best terecht bij de GGD IJsseland (Wanda Krol).  

 

Publicatie op de projectpagina 
De presentatie, met de magneetveldcontour, wordt gepubliceerd op de projectpagina van TenneT. 

Bekijk www.tennet.eu/raalte. Ook zal de vraag over de tijdelijke magneetveldcontour tijdens de 

werkzaamheden opnemen in de veel gestelde vragen die u op de projectpagina kunt vinden. Dat 

kunnen we doen, als is uitgezocht hoe die contour in de tijdelijke situatie eruitziet. 
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