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Publiekssamenvatting 

Toepassingstest ‘Handreiking 3.1 specifieke magneetveldzone bij 
hoogspanningslijnen’ 
 
De Handreiking waarmee adviesbureaus de magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen kunnen uitrekenen, is in 2013 geactualiseerd (versie 3.1). 
Het RIVM heeft deze bureaus een zogeheten toepassingstest laten uitvoeren om 
te controleren of ze volgens de nieuwe Handreiking kunnen werken. Vier van de 
zes deelnemende bureaus hebben de test met goed gevolg afgelegd. Hun 
rekenresultaten vielen binnen het door het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (IenM) gekozen criterium. 
 
Het was nodig de Handreiking te actualiseren omdat vorige versies zich 
beperkten tot één afzonderlijke hoogspanningslijn. De nieuwe versie (3.1) bevat 
daarom ook een rekenvoorschrift voor magneetveldzones in situaties waarin 
twee of meer hoogspanningslijnen dicht bij elkaar liggen. Die kunnen namelijk 
elkaars magneetveld beïnvloeden. Deze aanpassingen zijn in opdracht van het 
ministerie van IenM verricht. 
 
De aanpassing in de Handreiking was van belang omdat het aantal locaties 
toeneemt waar hoogspanningsverbindingen zich dicht bij elkaar bevinden. 
Vanwege een goede ruimtelijke ordening worden nieuwe hoogspanningslijnen 
zoveel mogelijk met bestaande lijnen gebundeld, waardoor twee rijen masten 
naast elkaar ontstaan. Ook kan het zijn dat de draden van een nieuwe 
verbinding worden gecombineerd met die van een bestaande lijn op één rij 
masten. 
 
De Handreiking is voortgekomen uit het voorzorgsbeleid van de overheid voor 
bovengrondse hoogspanningslijnen uit 2005. Hierin is een magneetveldzone 
gedefinieerd waarbinnen in nieuwe situaties zo weinig mogelijk woningen, 
scholen, crèches en kinderdagopvangplaatsen terecht mogen komen. Aanleiding 
hiervoor was wetenschappelijk onderzoek dat aanwijzingen heeft gevonden dat 
kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen een 
grotere kans hebben om leukemie te krijgen. 
 
Kernwoorden: bovengrondse hoogspanningslijnen, magneetveldzone, 
toepassingstest, voorzorgsbeleid 
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Abstract 

Application test 'Guideline 3.1 specific magnetic field zone near high 
voltage overhead power lines' 
 
The Guideline, which can be used by consultants to calculate the magnetic field 
zone near overhead power lines, was updated in 2013 (version 3.1). RIVM has a 
so-called application test carried out by these consultants to make sure they can 
work according to the new Guideline. Four of the six participating consultants 
have successfully passed the test. The results of their calculation fell within the 
the criterion chosen by the Ministry of Infrastructure and the Environment. 
 
It was necessary to update the Guideline because previous versions were limited 
to one single power line. The new version (3.1) therefore contains also an 
instruction for calculating magnetic field zones in situations in which two or more 
power lines are sited close together. These lines can affect each other's 
magnetic field. The adjustments were carried out on the authority of the Ministry 
of Infrastructure and the Environment. 
 
The adjustment in the Guideline was important because the number of locations 
where power lines are close to each other increases. Good spatial planning 
bundles new power lines as much as possible with existing lines, resulting in two 
rows of masts close together. Another possibility combines the cables of a new 
connector with the cables of an existing line resulting in one row of masts. 
 
The Guideline emerged from the precautionary policy to overhead power lines 
issued in 2005. This policy defines a magnetic field zone within which, in new 
situations, as few as possible dwellings, schools, crèches, and day care facilities 
are to be situated. The policy was needed because scientific research indicates 
that children who live in the vicinity of overhead power lines are more likely to 
develop leukaemia. 
 
Keywords: overhead power lines; magnetic field zone; application test; 
precautionary policy 
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Samenvatting 

Vier van de zes adviesbureaus slagen voor de toepassingstest van de 
geactualiseerde Handreiking. Het RIVM heeft een toepassingstest uitgevoerd van 
de nieuwe Handreiking voor het berekenen van de magneetveldzone bij 
hoogspanningslijnen (versie 3.1). Zes adviesbureaus deden mee aan deze test. 
Na een eerste beoordeling en een herinzending door drie deelnemers bleken de 
rekenresultaten van vier deelnemers te voldoen aan het door het ministerie van 
IenM gekozen afstandscriterium. Er blijven kleine verschillen mogelijk in de 
manier waarop de adviesbureaus de magneetveldzone weergeven. 
 
De geactualiseerde Handreiking omvat situaties waarin hoogspanningslijnen 
dicht bij elkaar liggen. De Handreiking beschrijft een uniforme aanpak om de 
magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen te berekenen. De 
Handreiking is een uitwerking van het beleidsadvies uit 2005 van voormalig 
staatssecretaris Van Geel. In 2013 heeft het RIVM op verzoek van het ministerie 
van IenM de Handreiking uitgebreid met situaties waarin hoogspanningslijnen 
zich in elkaars nabijheid bevinden (versie 3.1). Hoogspanningsverbindingen 
dicht bij elkaar kunnen elkaars magneetveld beïnvloeden. De versies voor 3.1 
beperkten zich tot één afzonderlijke bovengrondse hoogspanningslijn. 
 
De actualisatie van de Handreiking maakt een aanvullende beoordeling van 
adviesbureaus nodig. Op verzoek van het ministerie van IenM beheert het RIVM 
de lijst ‘Adviesbureaus waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met 
zoneberekeningen volgens de RIVM-handreiking’. Betrokkenen bij het 
hoogspanningslijnenbeleid, zoals gemeenten, omwonenden en netbeheerders, 
kunnen deze lijst gebruiken bij de keuze van een adviesbureau voor een 
zoneberekening. Momenteel staan er tien bureaus op de lijst. Deze bureaus 
hebben laten zien dat ze in situaties met één bovengrondse hoogspanningslijn 
een berekening volgens de Handreiking kunnen uitvoeren en dat hun resultaten 
overeenkomen. Het is niet vanzelfsprekend dat dit ook geldt voor situaties 
waarin twee of meer hoogspanningsverbindingen zich in elkaars nabijheid 
bevinden die nu ook onder de Handreiking 3.1 vallen. Daarom heeft het 
ministerie van IenM aan het RIVM om een aanvullende beoordeling van de 
adviesbureaus gevraagd. 
 
De aanvullende beoordeling vindt plaats in de vorm van een toepassingstest. 
De tien adviesbureaus op de lijst zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een 
toepassingstest van Handreiking 3.1. Uiteindelijk hebben zes bureaus (vrijwillig) 
meegedaan met de test. Deze bureaus stuurden (tweedimensionale) 
rekenresultaten naar het RIVM voor vier situaties waarin verschillende 
hoogspanningsverbindingen zich in elkaars nabijheid bevinden. Het RIVM 
analyseerde de resultaten en beoordeelde of ze voldoen aan het door het 
ministerie van IenM gekozen afstandscriterium. Aanvullend is beoordeeld of de 
adviesbureaus de magneetveldzone op een vergelijkbare manier weergeven. 
 
De toepassingstest leidt tot actualisering van de Handreiking en van de lijst met 
adviesbureaus. De ervaringen uit de toepassingstest worden verwerkt in versie 
4.0 van de Handreiking. De lijst ‘Adviesbureaus waarvan bekend is dat ze 
ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de RIVM-handreiking’ wordt 
geactualiseerd. Voor de vier bureaus die de toepassingstest met goed gevolg 
hebben afgelegd, wordt aangegeven dat hun rekenmethodiek ook in situaties 
met verschillende hoogspanningslijnen dicht bij elkaar tot voldoende 
overeenstemming leidt volgens het afstandscriterium van IenM. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2013 publiceerde het RIVM het rapport ‘Berekening magneetveldzone bij 
bovengrondse hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid’ [1]. Daarin werd 
voorgesteld om de Handreiking waarmee de magneetveldzone bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen wordt berekend te actualiseren. De Handreiking is in 2005 
opgesteld door het RIVM, in samenwerking met de netbeheerders en enkele 
adviesbureaus, op verzoek van het toenmalige ministerie van VROM. De 
Handreiking is een van de uitwerkingen van het beleidsadvies dat is vastgelegd 
in een brief van 3 oktober 2005 van voormalig staatssecretaris Van Geel aan 
gemeenten, provincies en netbeheerders [2]. Het advies is in 2008 door 
voormalig minister Cramer nader verduidelijkt [3]. 
 
De Handreiking geeft een uniforme manier om de magneetveldzone te 
berekenen en te presenteren. De Handreiking versie 3.0 uit 2009 [4] beschrijft 
de berekening voor een afzonderlijke bovengrondse hoogspanningslijn. In 
andere situaties, bijvoorbeeld bij hoogspanningsverbindingen die zo dicht bij 
elkaar liggen dat ze elkaars magneetveld beïnvloeden, konden adviesbureaus 
het RIVM per geval om verduidelijking vragen. Uitbreiden van de Handreiking 
met een rekenvoorschrift voor situaties waarin twee of meer bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen zich in elkaars nabijheid bevinden, leidt tot een 
meer uniforme aanpak. De ad-hocverduidelijking door het RIVM zal daardoor in 
minder gevallen noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van het rapport [1] heeft het 
ministerie van IenM het RIVM opdracht gegeven om de Handreiking te 
actualiseren. Op 1 oktober 2013 publiceerde het RIVM versie 3.1 van de 
Handreiking [5]. 
 
Doel van de Handreiking is allereerst dat de adviesbureaus die een 
zoneberekening uitvoeren hun berekening op dezelfde invoergegevens baseren. 
Daarnaast geeft de Handreiking de betrokken partijen (gemeenten, provincies, 
rijk, netbeheerders, adviesbureaus en omwonenden) inzicht in de keuzes die bij 
het berekenen van de specifieke magneetveldzone zijn gemaakt. Tot slot legt de 
Handreiking een transparante manier van rapporteren van de zoneberekening 
vast. Het RIVM beheert een lijst met ‘Adviesbureaus waarvan bekend is dat ze 
ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de RIVM-handreiking’. De lijst is 
op te vragen via hoogspanningslijnen@rivm.nl. Het RIVM voert zelf geen 
zoneberekeningen voor gemeenten, omwonenden of netbeheerders uit. 
 
In het genoemde rapport [1] is ook voorgesteld om de adviesbureaus die op de 
lijst staan opnieuw te beoordelen. Deze bureaus hebben voor situaties met één 
bovengrondse hoogspanningslijn laten zien dat ze een berekening volgens de 
Handreiking kunnen uitvoeren en dat hun resultaten overeenkomen. Het is 
echter niet vanzelfsprekend dat dit ook geldt voor situaties waarin twee of meer 
hoogspanningsverbindingen zich in elkaars nabijheid bevinden die nu onder de 
Handreiking 3.1 vallen. Dat maakt een nieuwe beoordeling nodig. De 
beoordeling is uitgevoerd in de vorm van een zogenoemde toepassingstest. In 
deze toepassingstest wordt nagegaan of de adviesbureaus berekeningen kunnen 
uitvoeren in situaties waarin sprake is van beïnvloeding en in hoeverre de 
resultaten van de berekeningen van de verschillende adviesbureaus van elkaar 
afwijken. Het ministerie heeft het RIVM – naar aanleiding van het rapport [1] – 
ook opdracht gegeven een dergelijke toepassingstest uit te voeren. 
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1.2 Doel en vraagstelling 

Doel van de toepassingstest is te beoordelen of het gebruik van de 
Handreiking (versie 3.1) bij het berekenen van de omvang van de 
magneetveldzone tot vergelijkbare resultaten leidt. 
 
De vraagstelling voor de toepassingstest is als volgt: 
1. Zijn de adviesbureaus op de lijst in staat om voor een aantal 

standaardconfiguraties berekeningen met beïnvloeding uit te voeren en, zo 
ja, zijn zij bereid om aan de test deel te nemen? 

2. Hoe groot zijn de verschillen tussen de resultaten van de deelnemers? 
3. Is het mogelijk om de verschillen te kwantificeren in bijvoorbeeld de 

afwijking van een gemiddeld resultaat van alle deelnemers? 
4. Welk criterium kan worden gehanteerd om te beoordelen of een bureau wel 

of niet voor de test slaagt? 
5. Welke deelnemers voldoen aan het criterium? 
6. Is de Handreiking eenduidig door de bureaus geïnterpreteerd? 
 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 van dit rapport bevat de beschrijving van de methoden die voor de 
toepassingstest zijn gebruikt. De resultaten van de toepassingstest staan in 
Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de gevolgen van de test voor de volgende 
versie van de Handreiking (versie 4.0) en voor de lijst met ‘Adviesbureaus 
waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de 
RIVM-handreiking’. 
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2 Methoden 

2.1 Start toepassingstest 

Voorafgaand aan de uitvoering van de toepassingstest heeft het RIVM op 
12 september 2013 een startbijeenkomst belegd. Hiervoor zijn alle (tien) 
adviesbureaus uitgenodigd die op de lijst staan met ‘Adviesbureaus waarvan 
bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de RIVM-
handreiking’. Doel van deze bijeenkomst was om aanleiding en doel van de 
toepassingstest te presenteren, de globale aanpak te schetsen en te 
inventariseren welke adviesbureaus interesse hadden om aan een dergelijke test 
deel te nemen. Daarnaast gaf de startbijeenkomst de aanwezige bureaus de 
mogelijkheid om suggesties voor de uitvoering en de planning van de 
toepassingstest te doen. 
 
De bijeenkomst is door vertegenwoordigers van acht adviesbureaus bijgewoond. 
Twee bureaus hadden vooraf aangegeven niet aan de test te kunnen 
deelnemen. Het RIVM heeft de opmerkingen van de adviesbureaus met 
betrekking tot de Handreiking en de opzet van de toepassingstest verwerkt. 
 
De acht adviesbureaus die de startbijeenkomst hebben bijgewoond, ontvingen 
op 1 oktober 2013 een e-mail met de opgaven. Twee bureaus gaven daarop aan 
bij nader inzien niet aan de test te zullen deelnemen. Uiteindelijk bleven er zes 
deelnemers aan de toepassingstest over. De test omvat vier door te rekenen 
standaardconfiguraties A tot en met D, een instructie voor de uitvoering van de 
test en een beschrijving van de manier waarop de resultaten bij het RIVM 
moeten worden ingeleverd. Bij het invoeren van de configuraties door de 
deelnemers bleken configuraties A, C en D enkele onduidelijkheden en 
inconsistenties te bevatten. Het RIVM heeft deze gecorrigeerd en de deelnemers 
op 13 november 2013 van de definitieve configuraties voorzien. 
 

2.2 Beschrijving van de vier standaardconfiguraties 

De toepassingstest omvat de volgende vier configuraties: 
- configuratie A; een combinatielijn van twee circuits 380 kV en twee circuits 

150 kV, gerealiseerd op verschillende masttypen; 
- configuratie B; een twee circuits 150 kV-lijn die een twee circuits 380 kV-lijn 

nadert en (vrijwel) parallel verder loopt; 
- configuratie C; een kruising van een twee circuits 380 kV-lijn met een twee 

circuits 150 kV-lijn; 
- configuratie D; een combinatielijn op Wintrack-masten van twee circuits 

380 kV en twee circuits 150 kV die vrijwel parallel loopt aan een twee circuits 
380 kV-lijn. 

 
Elke configuratie bestaat uit een schets van de situatie en een volledige 
beschrijving die alle gegevens bevat die voor een zoneberekening volgens de 
Handreiking (versie 3.1) nodig zijn. Figuur 1 geeft als voorbeeld de 
situatieschets voor configuratie C. 
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Figuur 1 Configuratie C; een kruising van een twee circuits 380 kV-lijn met een 
twee circuits 150 kV-lijn 
 
Bijlage 1 bevat de situatieschetsen voor configuraties A tot en met D en, als 
voorbeeld, de volledige beschrijving van configuratie B. 
 

2.3 Instructie voor uitvoering en aanlevering 

Naast de vier standaardconfiguraties bevat de toepassingstest een instructie 
voor het uitvoeren van de berekeningen en het aanleveren van de 
rekenresultaten. De volledige instructie is opgenomen in Bijlage 2. 
Handreiking 3.1 bevat in principe alle voorschriften voor het uitvoeren van de 
berekening. Als resultaat van de berekeningen levert elk bureau aan: 
- de grafische weergave van de magneetveldzone. Deze figuur is bedoeld als 

eerste (visuele) indruk van de magneetveldzone; 
- de breedte van de magneetveldzone in meters, afgerond op één decimaal, 

uitgedrukt als afstand tot het hart van de lijn. Dit kan alleen voor die 
vaksegmenten1 waar de magneetveldzone met een rechte lijn wordt 
weergegeven; 

- de berekende sterkte van het magneetveld op een grid (als 
ASCII/tekstbestand). De gridcel is steeds 1 meter x 1 meter, maar de 
afmeting van het grid verschilt per configuratie. Als de handreiking een 
berekening met verschillende stroomrichtingen vereist, leidt dat tot 
verschillende magneetveldgrids. Het naar het RIVM te sturen grid moet, in 
overeenstemming met de Handreiking (versie 3.1), zo worden samengesteld 
dat het in elke gridcel de hoogste waarde voor het magneetveld van al deze 
grids bevat. 

 
De beoordeling van de rekenresultaten en de vergelijking van de verschillende 
deelnemers zullen primair op basis van de ingestuurde grids plaatsvinden. In 
tweede instantie zal ook worden gekeken in hoeverre de gerapporteerde 
zonebreedtes overeenstemmen. 

                                               
1 Een vaksegment is het gedeelte van een hoogspanningslijn tussen twee opeenvolgende masten. 
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2.4 Toetsingsmethode en criterium 

Geen gouden standaard 
Omdat de resultaten in de huidige toepassingstest gepresenteerd worden als 
magneetveldsterktes op een tweedimensionaal grid, moet worden overgestapt 
van een vergelijking van zonebreedtes (eendimensionaal) naar een vergelijking 
van grids (tweedimensionaal). Net als bij de vorige toepassingstest geldt dat de 
werkelijke sterkte van het magneetveld in een gridcel onbekend is. Een ‘gouden 
standaard’ waar de door de verschillende bureaus berekende resultaten aan 
kunnen worden getoetst, is er daarom niet. 
 
Mediane grid 
Als schatting voor de magneetveldsterkte in een gridcel kan het gemiddelde of 
de mediaan van de door de verschillende deelnemers berekende waarden 
worden gebruikt. De mediane waarde is de middelste waarde van een reeks van 
laag naar hoog gesorteerde gegevens. Om het effect van eventuele uitschieters 
op de ligging van het getal waaraan zal worden getoetst te verkleinen, is ervoor 
gekozen om uit te gaan van het mediane in plaats van het (rekenkundig) 
gemiddelde grid. Dit wordt verder het ‘mediane grid’ genoemd. 
 
Toepassingstest Handreiking (versie 3.0) 
De toepassingstest van Handreiking versie 3.0 die in 2009 is uitgevoerd, was 
gebaseerd op vergelijking van de door een deelnemer berekende zonebreedte 
met het (rekenkundig) gemiddelde van de overeenkomstige zonebreedtes van 
alle deelnemers. In die toepassingstest heeft het ministerie van IenM als 
criterium voor ‘voldoende overeenstemming’ geformuleerd dat ‘alle berekende 
zonebreedtes binnen 5 meter van dat gemiddelde moesten liggen’. [1]. In die 
toepassingstest bleken alle zeven deelnemers aan dit criterium te voldoen. 
 
Toepassingstest Handreiking (versie 3.1) 
In de huidige toepassingstest zullen zich bij kruisende en divergerende lijnen 
situaties voordoen waarin de grens van de magneetveldzone – in plaats van met 
een rechte lijn per vaksegment – met een kromme, hierna aangeduid met 
‘contour’, moet worden weergegeven. In dit tweedimensionale geval is een 
ander type beoordeling nodig. Voor deze situatie formuleerde het ministerie van 
IenM, naar analogie met de eerdere besluitvorming voor standaardconfiguraties 
in de vorige toepassingstest, als criterium voor ‘voldoende overeenstemming’ 
dat alle berekende grids ten opzichte van het mediane grid niet meer dan 
5 meter mogen afwijken. Dit criterium wordt verder het ‘afstandscriterium’ 
genoemd. 
 
Beoordeling inzendingen en mediane gebied 
In het grid van elke deelnemer aan de toepassingstest wordt voor elke 
configuratie vastgesteld waar de overgang van een magneetveldsterkte boven 
0,4 microtesla naar een waarde beneden 0,4 microtesla plaatsvindt. Deze 
0,4 microtesla is direct ontleend aan de definitie van de magneetveldzone in de 
beleidsbrief van 3 oktober 2005 [2]. Dit wordt gedaan door de grens tussen de 
gridcellen met een magneetveldsterkte groter dan of gelijk aan 0,4 microtesla 
en kleiner dan 0,4 microtesla te markeren. 
 
Deze grens wordt niet alleen vastgesteld voor elke individuele deelnemer, maar 
ook voor het mediane grid van de zes deelnemers voor die configuratie. Volgens 
het afstandscriterium bedraagt het maximaal toelaatbare verschil in afstand van 
de grens in het grid van een individuele deelnemer tot de grens in het mediane 
grid 5 meter. Daarom worden in het mediane grid alle gridcellen geselecteerd 
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die op een afstand van 5 meter of minder aan beide zijden van de 
0,4 microtesla-overgang liggen; deze cellen in het mediane grid vormen samen 
het ‘mediane gebied’. Volgens het afstandscriterium moet de grens van 
0,4 microtesla van een individuele deelnemer zich volledig binnen het mediane 
gebied bevinden. Dit wordt bepaald door het mediane gebied over het grid van 
een individuele deelnemer te leggen en na te gaan hoeveel gridcellen zich buiten 
het mediane gebied bevinden (zie Figuur 2). De gebruikte methode is 
uitgebreider beschreven in Bijlage 3. 
 

 
Figuur 2 Afwijkende gridcellen van een individuele deelnemer ten opzichte van 
het mediane gebied (zie de tekst voor uitleg) 
 
Het aantal afwijkende gridcellen komt overeen met het aantal afwijkende 
vierkante meters. Als het aantal vierkante meters nul is, liggen voor die 
deelnemer en voor die configuratie geen gridcellen buiten het mediane gebied. 
Alleen in die situatie is er op basis van het afstandscriterium sprake van 
‘voldoende overeenstemming’. 
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3 Resultaten 

3.1 Inleiding 

Van de zes deelnemers hebben niet allen de oorspronkelijke deadline van 
15 december 2013 gehaald. Ook voldeden niet alle inzendingen in eerste 
instantie aan het in de instructie van de toepassingstest vastgelegde format. 
Hierover is met de betreffende deelnemers gecommuniceerd en indien nodig is 
er een nieuwe inzending naar het RIVM gestuurd. Uiteindelijk beschikte het 
RIVM op 21 januari 2014 over een complete inzending van de zes deelnemers 
die geschikt was voor verdere vergelijking en analyse. 
 

3.2 Visuele inspectie van de contouren 

Allereerst zijn op basis van de ingezonden grids voor elke configuratie de 
0,4 microteslacontouren van de zes deelnemers bepaald. Een voorbeeld van de 
resultaten voor configuratie B is weergegeven in Figuur 3. 
  

 
Figuur 3 De 0,4 microteslacontouren voor configuratie B van de zes deelnemers 
bij de eerste inzending 
 
Uit de visuele inspectie van de 0,4 microteslacontouren voor de vier 
configuraties werd duidelijk dat de contouren van de zes deelnemers meer dan 
5 meter uit elkaar lagen. 
 

3.3 Kwantitatieve vergelijking van de grids 
3.3.1 Eerste toetsing en herinzending 

Vanwege de afwijkende resultaten van deelnemers 5 en 6 heeft het RIVM 
besloten deze bureaus de mogelijkheid te bieden om – na een extra controle van 
de ingevoerde gegevens en het rekenmodel – een verbeterde inzending (hierna: 
‘herinzending’) voor alle vier de configuraties in te sturen. Om een indruk te 

meter
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geven van de grootte en de vorm van de afwijkingen werden voor de 
configuraties B en D figuren verstrekt met de 0,4 microteslacontour van de 
deelnemer geprojecteerd op het mediane gebied; zie Figuur 4 voor een 
voorbeeld. 
 

 
Figuur 4 Voorbeeld van een figuur met een afwijkend resultaat voor 
configuratie B dat aan een van de deelnemers is verstrekt 
 
Het mediane gebied, zoals dat in Figuur 2 is gedefinieerd, is in grijs 
weergegeven en de contour die het RIVM uit het grid van de deelnemer heeft 
berekend in rood. Deze manier van terugkoppeling geeft een deelnemer een 
indicatie van de afwijking, zonder al te veel detail prijs te geven. Een 
adviesbureau kan deze informatie gebruiken om de gehele 
berekeningsprocedure te controleren. Configuratie A en C moeten dan met de 
verbeterde procedure ‘blind’ worden doorgerekend zonder indicatie van de 
afwijkingen. Dit is vooral zo gedaan om te voorkomen dat een deelnemer naar 
het resultaat toe rekent. 
 
Beide bureaus hebben van de mogelijkheid tot herinzending gebruikgemaakt. Dit 
leidde ertoe dat de magneetveldcontouren beter bij die van de andere vier 
deelnemers pasten. Het in Tabel 1 weergegeven aantal vierkante meters buiten 
de mediane zone geeft deze verbetering weer. 
 
Tabel 1 Het aantal vierkante meters buiten het mediane gebied voor 
deelnemers 5 en 6 per configuratie bij eerste inzending en na de herinzending 

deelnemer  A B C D 

5 
eerste inzending 1014 25207 29659 17584 

herinzending 493 77 1846 0 

6 
eerste inzending 76658 27107 94001 22537 

herinzending 5705 173 27807 15 

 
Op basis van de vier originele inzendingen van de deelnemers 1 tot en met 4 en 
de herinzending van deelnemers 5 en 6 is voor elke configuratie en voor elke 
deelnemer het aantal vierkante meters buiten het mediane gebied bepaald zoals 
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beschreven in paragraaf 2.4 en in Bijlage 3. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in Tabel 2. 
 
Tabel 2 Het aantal vierkante meters buiten het mediane gebied voor alle 
deelnemers per configuratie na herinzending voor deelnemers 5 en 6 

deelnemer A B C D 

1 0 0 0 0 
2 93 22 0 957 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 493 77 1846 0 
6 5705 173 27807 15 

 
Uit Tabel 2 blijkt dat de deelnemers 5 en 6 ook na de herinzending niet aan het 
afstandscriterium voldoen. Deelnemer 2 voldoet ook niet met zijn eerste 
inzending. Om deelnemer 2 dezelfde kans te geven als 5 en 6 is ook deze 
deelnemer alsnog de mogelijkheid van een herinzending geboden, waarbij de 
afwijkende configuraties op gelijksoortige manier zijn teruggekoppeld. Ook 
deelnemer 2 heeft van de mogelijkheid tot herinzending gebruikgemaakt. 
 

3.3.2 Definitieve toetsing 

De definitieve toetsing aan het afstandscriterium is uitgevoerd op basis van de 
originele inzendingen van deelnemers 1, 3 en 4 en de herinzending van 
deelnemers 2, 5 en 6. 
 
Visuele inspectie van de ligging van de 0,4 microteslacontouren gaf aan dat de 
resultaten van de deelnemers die van de herinzending gebruik hebben gemaakt 
beter bij het mediane gebied pasten dan hun originele inzending, vooral voor de 
configuraties B en D. Figuur 5 geeft een voorbeeld van de herinzending voor 
configuratie B. De 0,4 microteslacontouren liggen dichter bij elkaar dan bij de 
eerste inzending (zie Figuur 3 en Figuur 4). 
 

 
Figuur 5 Configuratie B, het mediane gebied en de 0,4 microteslacontouren van 
de zes deelnemers. Voor deelnemers 2, 5 en 6 zijn de resultaten van de 
herinzending gebruikt 
 

meter 



RIVM Rapport 2014-0095 

 Pagina 20 van 42 

Uit Figuur 5 blijkt dat de contouren van zowel deelnemer 5 als deelnemer 6 op 
enkele plekken nog buiten het mediane gebied liggen. Voor andere 
configuraties, vooral bij configuratie C, zijn de afwijkingen groter (zie Figuur 6). 
 

 
Figuur 6 Configuratie C (ingezoomd), het mediane gebied en de 0,4 microtesla-
contouren van de zes deelnemers. Voor deelnemers 2, 5 en 6 zijn de resultaten 
van de herinzending gebruikt. 
 
De kwantitatieve analyse volgens de methode uit Bijlage 3 bevestigt de visuele 
indruk. Tabel 3 geeft het aantal afwijkende vierkante meters per configuratie en 
per deelnemer. 
 
Tabel 3 Het aantal vierkante meters buiten het mediane gebied, per deelnemer 
en per configuratie voor de tweede (complete) inzending 

deelnemer A B C D 

1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 496 77 1846 0 
6 5756 176 27807 20 

 
De tabel geeft aan dat de deelnemers 1 tot en met 4 voldoen aan het 
afstandscriterium en deelnemers 5 en 6 niet. Door de herinzending van 
deelnemer 2 voor configuratie A, B en D is ook het aantal vierkante meters voor 
deelnemers 5 en 6 veranderd (zie Tabel 2). Dit komt omdat de herinzending van 
deelnemer 2 het mediane gebied verandert. 
 

3.4 Vergelijking van afgeleide zonebreedtes 

Paragraaf 3.3 bevat de resultaten van de kwantitatieve vergelijking van de 
ingestuurde grids. Dit is de zuiverste vergelijking van de rekenresultaten van de 
verschillende deelnemers. Om een rapport met een magneetveldzone aan de 
eindgebruiker aan te kunnen leveren, volgen er na het berekenen van de 
0,4 microteslacontour nog twee stappen. De eerste stap is dat per vaksegment 
voor elke zijde van de lijn de keus gemaakt moet worden of de zone daar met 
een rechte lijn of met een contour moet worden weergegeven. Als de zone met 

meter
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een rechte lijn kan worden weergegeven, moet als tweede stap nog de afstand 
van die lijn tot het hart van de hoogspanningslijn worden bepaald. 
Handreiking 3.1 bevat een voorschrift voor beide stappen. 
 
In aanvulling op de vergelijking met het mediane gebied is aan de deelnemers 
gevraagd om per vaksegment voor beide zijden van de hoogspanningslijn aan te 
geven of voor een rechte lijn of voor een contour is gekozen. Als voor een rechte 
lijn wordt gekozen, is gevraagd op welke afstand uit het hart die lijn 
gepositioneerd is (zie Bijlage 2). 
 
De resultaten hiervan zijn samengevat in Tabel 4. De tabel laat zien dat de 
keuze voor een contour niet uniform is. Deelnemer 1 kiest ervoor om aan 23 van 
de 50 zijdes een contour te presenteren, terwijl deelnemer 6 dat slechts voor 
6 van de 50 zijdes nodig acht. 
 
Voor de uitvoeringspraktijk kan het tot verwarring leiden als het ene bureau een 
contour presenteert en een ander bureau in dezelfde situatie een rechte lijn. 
Daarom heeft het RIVM ervoor gekozen de betreffende passages in de 
Handreiking (versie 3.1) te evalueren en waar nodig en mogelijk te verhelderen. 
Dit heeft tot de RIVM Handreiking (versie 3.2, concept 16 juni 2014) geleid. 
 
Tabel 4 Aantal keren dat een deelnemer per configuratie besluit om voor die 
zijde van het vaksegment een contour te presenteren en het totaal aantal keren 
dat een deelnemer voor een contour kiest (eerste ronde op basis van 
Handreiking versie 3.1) 

deelnemer A B C D totaal 

1 0 4 14 5 23 
2 0 4 12 5 21 
3 0 4 11 5 20 
4 0 4 13 5 22 
5 0 1 6 3 10 
6 0 0 6 0 6 
aantal zijdes vaksegmenten 8 12 20 10 50 

 
De bureaus die volgens Tabel 3 aan het afstandscriterium voldoen, zijn op 
16 juni 2014 benaderd om op basis van de voorschriften in de 
Handreiking (versie 3.2) – uitgaande van dezelfde berekeningen – de stappen 
naar de te presenteren magneetveldzone in de rapportage te herhalen. Deze 
aanvullende actie was op 2 juli 2014 afgerond. Tabel 5 geeft de keuze weer die 
deze vier deelnemers uiteindelijk, op basis van versie 3.2 van de Handreiking, 
hebben gemaakt. 
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Tabel 5 Aantal keren dat een deelnemer per configuratie besluit om voor die 
zijde van het vaksegment een contour te presenteren en het totaal aantal keren 
dat een deelnemer voor een contour kiest (tweede ronde op basis van 
Handreiking versie 3.2) 
deelnemer A B C D totaal 

1 0 4 14 5 23 
2 0 4 13 6 23 
3 0 4 16 5 25 
4 0 4 14 5 23 

aantal zijdes vaksegmenten 8 12 20 10 50 

 
Uit Tabel 5 blijkt dat de vier deelnemers dezelfde conclusie trekken voor 
configuraties A en B, maar dat er verschillen blijven voor de configuraties C en 
D. Het RIVM zou voor deze vier configuraties in 25 van de 50 gevallen voor een 
contour gekozen hebben. Vergelijking van de resultaten voor de verschillende 
deelnemers in Tabel 4 en Tabel 5 laat zien dat de resultaten op basis van 
versie 3.2 van de Handreiking de RIVM-interpretatie beter benaderen, maar dat 
er verschillen blijven. Deze verschillen zijn niet het gevolg van verschillen in de 
0,4 microteslacontouren van de deelnemers. De verschillen zijn een gevolg van 
een andere interpretatie van de procedure in de Handreiking die de keuze voor 
een contour of rechte lijn beschrijft. Om de uniformiteit te vergroten heeft het 
RIVM elk individueel bureau een terugkoppeling gegeven. Daarin wordt voor de 
vaksegmenten waar het bureau een andere keuze maakt, aangegeven waarom 
die keuze naar het inzicht van het RIVM van de Handreiking afwijkt. 
 
De huidige Handreiking heeft een tweesporenbeleid om uniformiteit te verkrijgen 
met betrekking tot de keuze voor contour of rechte lijn. Allereerst een 
beschrijving van het keuzeproces met een aantal uitgewerkte voorbeelden. 
Aanvullend daarop worden de bureaus met nadruk opgeroepen om bij twijfel 
over de keuze contact met het RIVM op te nemen. Van deze laatste mogelijkheid 
is tijdens de toepassingstest door geen van de bureaus gebruikgemaakt. Dat 
kan zijn gebeurd omdat er geen twijfel over de keuze was of omdat het vragen 
om verduidelijking aan het RIVM in het kader van de toepassingstest als niet 
passend werd ervaren. 
 
Tot slot is voor de vaksegmenten waar de vier deelnemers een rechte lijn 
presenteren de afstand van die lijnen tot het hart van de hoogspanningslijn 
vergeleken. Tabel 6 geeft een voorbeeld van deze zonebreedtes voor 
configuratie D. Om de resultaten vergelijkbaar te houden met die van de 
toepassingstest van versie 3.0 van de Handreiking is er in Tabel 6 voor gekozen 
de resultaten te vergelijken met de gemiddelde zonebreedte. 
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Tabel 6 De gerapporteerde zonebreedte voor configuratie D voor de 
vaksegmenten waar de magneetveldzone met een rechte lijn wordt 
weergegeven 

vaksegment 
 

deelnemer 

223-224-
links 

 

224-225-
links 

 

44-45- 
links 

 

45-46- 
links 

 

1 79,5 78,9 109,2 107,5 
2 79,3 79,0 109,1 106,9 
3 79,4 78,0 110,1 107,8 
4 80,9 80,4 110,4 108,1 

gemiddelde 79,8 79,1 109,7 107,6 
gem - 5 m 74,8 74,1 104,7 102,6 
gem + 5 m 84,8 84,1 114,7 112,6 

 
Uit Tabel 6 blijkt dat voor configuratie D alle gerapporteerde zonebreedtes 
binnen 5 meter van de gemiddelde waarde liggen. De andere configuraties 
geven eenzelfde beeld te zien en ook hier liggen de gerapporteerde 
zonebreedtes binnen 5 meter van het gemiddelde. Voor de vaksegmenten waar 
de magneetveldzone met een rechte lijn wordt weergegeven, voldoen de 
deelnemers 1 tot en met 4 daarmee ook aan het afstandscriterium zoals dat in 
de toepassingstest van versie 3.0 van de Handreiking is gehanteerd. 
 

3.5 Conclusie 

Op grond van de resultaten van de toepassingstest in Tabel 3 voldoen de 
deelnemers 1 tot en met 4 aan het afstandscriterium dat het ministerie van 
IenM voor de toepassingstest van versie 3.1 van de Handreiking heeft 
geformuleerd. 
 
Uit paragraaf 3.4 blijkt dat er ook met betrekking tot de weergave van de 
zonebreedtes met een contour of rechte lijn door de wijzigingen die in de 
Handreiking zijn aangebracht betere overeenstemming is. Voor die 
vaksegmenten waar de magneetveldzone door alle deelnemers als een rechte 
lijn wordt weergegeven, voldoen de deelnemers bovendien aan het 
afstandscriterium dat in de toepassingstest van versie 3.0 van de Handreiking is 
gehanteerd. 
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4 Gevolgen van de test 

4.1 Voor de Handreiking 

Op basis van de praktijkervaringen met de Handreiking (versie 3.1 en 3.2) is 
besloten om Handreiking versie 4.0 uit te brengen. Deze versie is inmiddels op 
de website van het RIVM geplaatst. 
 

4.2 Voor de lijst van bureaus 

In overleg met het ministerie van IenM zijn de bureaus die voldoen aan het 
afstandscriterium in de lijst met ‘Adviesbureaus die ervaring hebben met 
zoneberekeningen volgens de RIVM Handreiking’ inmiddels aangegeven met 
een *. Als toelichting is aan de lijst toegevoegd: ‘Adviesbureaus met een * voor 
de naam hebben aanvullend laten zien dat hun rekenmethodiek geschikt is voor 
situaties waarin verschillende hoogspanningsverbindingen zich in elkaars 
nabijheid bevinden en voor die situaties tot voldoende overeenstemming leidt.’ 
De lijst is op te vragen via hoogspanningslijnen@rivm.nl. 
 

4.3 Voor de toelating van nieuwe bureaus 

Nog niet gekwalificeerde adviesbureaus kunnen het RIVM benaderen met het 
verzoek om de extra kwalificatie voor berekeningen met hoogspanningslijnen in 
elkaars nabijheid te krijgen. Zij zullen dan aan de hand van berekeningen voor 
de vier standaardconfiguraties moeten laten zien dat hun resultaten volledig 
vallen binnen het mediane gebied dat in de huidige toepassingstest is bepaald. 
 
Bureaus die nog helemaal niet op de lijst staan, moeten beslissen of ze alleen 
voor de standaardsituaties gekwalificeerd willen worden of ook voor de extra 
kwalificatie. 
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Bijlage 1 Standaardconfiguraties toepassingstest 

Configuratie A: combinatielijn 380 kV/150 kV 

 
 
Configuratie B: 380 kV-lijn vrijwel parallel aan 150 kV-lijn 

 
 



RIVM Rapport 2014-0095  

 Pagina 30 van 42 

Configuratie C: kruising 380 kV-lijn en 150 kV-lijn 

 
 
Configuratie D: Wintrack 380 kV/150 kV-combinatielijn parallel aan 380 kV-lijn 
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Voorbeeld van door het RIVM verstrekte gegevens voor configuratie B 
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Bijlage 2 Instructie toepassingstest 
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Bijlage 3 Kwantitatieve analyse 

De deelnemers aan de toepassingstest hebben voor elk van de vier configuraties 
de sterkte van het magneetveld (B-veld) aangeleverd op een vastgesteld grid 
met gridcellen van 1 meter x 1 meter. De sterkte van het magneetveld werd 
opgegeven in microtesla in minstens drie decimalen. Deze 24 grids (zes 
deelnemers met elk een grid voor de vier configuraties) zijn in het RIVM 
Geografisch Informatiesysteem (ESRI ArcGIS, versie 10.1) geïmporteerd. Op 
basis van deze grids heeft het RIVM voor elke configuratie een grid berekend 
met in elke gridcel de mediane waarde van de magneetveldsterkte voor alle 
deelnemers, verder aangeduid als ‘het mediane grid’ (zie Figuur B1). 
 

3 6 9 

6 10 12 

8 12 16 
 

5 4 50 

7 12 14 

8 16 12 
 

7 8 12 

8 8 1 

8 14 14 
 

 

5 6 12 

7 10 12 

8 14 14 
 

deelnemer 1 deelnemer 2 deelnemer 3  mediane grid 
 
Figuur B1 Illustratie van de bepaling van een fictief mediaan grid 
 
In dit mediane grid worden die gridcellen geselecteerd waarin de sterkte van het 
magneetveld groter dan of gelijk is aan 0,4 microtesla (zie Figuur B2). De ‘rand’ 
van dit gebied geeft aan waar de overgang van een magneetveldsterkte kleiner 
dan 0,4 microtesla naar een magneetveldsterkte groter dan of gelijk aan 
0,4 microtesla plaatsvindt (zie Figuur B2). 
 
 

0,18 0,24 0,27 0,32 0,35 0,38 0,39 0,44 

0,20 0,25 0,28 0,31 0,36 0,38 0,40 0,45 

0,20 0,25 0,28 0,30 0,35 0,38 0,42 0,44 

0,23 0,28 0,3 0,33 0,35 0,37 0,40 0,43 

0,23 0,28 0,31 0,34 0,37 0,39 0,41 0,46 

0,25 0,30 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,48 

0,27 0,3 0,35 0,39 0,41 0,44 0,48 0,52 

0,29 0,33 0,35 0,38 0,43 0,45 0,53 0,63 

 
Figuur B2 Overgang in het mediane grid van een magneetveldsterkte kleiner dan 
0,4 microtesla naar een magneetveldsterkte groter dan of gelijk aan 
0,4 microtesla 
 
De cellen in Figuur B2 waar de magneetveldsterkte groter dan of gelijk is aan 
0,4 microtesla zijn blauw aangegeven. De rode lijn geeft aan waar de overgang 
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van een magneetveldsterkte kleiner dan 0,4 microtesla naar een 
magneetveldsterkte groter dan of gelijk aan 0,4 microtesla plaatsvindt. 
 
Vervolgens is voor de gridcellen met een magneetveldsterkte kleiner dan 
0,4 microtesla de afstand bepaald tot de dichtstbijzijnde gridcel met een 
magneetveldsterkte boven de 0,4 microtesla. Op basis van deze analyse zijn alle 
gridcellen geselecteerd met een afstand van 5 meter of minder (zie Figuur B3). 
Deze 5 meter volgt direct uit het door het ministerie van IenM vastgestelde 
afstandscriterium (zie paragraaf 2.4). Het rode gebied in Figuur B3 geeft de 
gridcellen aan waarvoor de afstand kleiner dan of gelijk aan 5 meter is. 
 

7,1 6,1 5,1 4,1 3,2 2,2 1,4 1  

7 6 5 4 3 2 1   

6,4 5,7 5 4 3 2 1   

5,8 5 4,5 3,6 2,8 2 1   

5,4 4,5 3,6 2,8 2,2 1,4 1   

5,1 4,1 3,2 2,2 1,4 1    

5 4 3 2 1     

5 4 3 2 1     

Figuur B3 Afstand van de gridcellen in het mediane grid met een 
magneetveldsterkte kleiner dan 0,4 microtesla tot de dichtstbijzijnde gridcel met 
een magneetveldsterkte groter dan of gelijk aan 0,4 microtesla (met blauw 
aangegeven) 
 
Dezelfde procedure is herhaald: voor de gridcellen met een magneetveldsterkte 
groter dan of gelijk aan 0,4 microtesla is de afstand bepaald tot de 
dichtstbijzijnde gridcel met een magneetveldsterkte onder de 0,4 microtesla (zie 
Figuur B4). Het rode gebied geeft de gridcellen aan waarvoor de afstand kleiner 
dan of gelijk aan 5 meter is. 
 

    
    1 2 3 4 5 6 

    
   1 1,4 2,2 3,2 4,1 5,1 6,1 

    
   1 2 2,8 3,6 4,5 5,4 6,3 

    
   1 2 3 4 5 5,8 6,7 

    
   1 2 3 4 5 6 7 

    
  1 1,4 2,2 3,2 4,1 5,1 6,1 7,1 

    
 1 1,4 2,2 2,8 3,6 4,5 5,4 6,1 7,1 

    
 1 2 2,8 3,6 4,5 5,4 5,8 6,7 7,6 

Figuur B4 Afstand van een gridcel in het mediane grid met een 
magneetveldsterkte groter dan of gelijk aan 0,4 microtesla tot de 
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dichtstbijzijnde gridcel met een magneetveldsterkte kleiner dan 0,4 microtesla 
(met oranje aangegeven) 
 
Tot slot zijn de beide rode gebieden in Figuur B3 en Figuur B4 samengevoegd: 
zie Figuur B5. 
  

7,1 6,1 5,1 4,1 3,2 2,2 1,4 1 1 2 3 4 5 6 

7 6 5 4 3 2 1 1 1,4 2,2 3,2 4,1 5,1 6,1 

6,4 5,7 5 4 3 2 1 1 2 2,8 3,6 4,5 5,4 6,3 

5,8 5 4,5 3,6 2,8 2 1 1 2 3 4 5 5,8 6,7 

5,4 4,5 3,6 2,8 2,2 1,4 1 1 2 3 4 5 6 7 

5,1 4,1 3,2 2,2 1,4 1 1 1,4 2,2 3,2 4,1 5,1 6,1 7,1 

5 4 3 2 1 1 1,4 2,2 2,8 3,6 4,5 5,4 6,1 7,1 

5 4 3 2 1 1 2 2,8 3,6 4,5 5,4 5,8 6,7 7,6 

Figuur B5 Het mediane gebied dat ontstaat uit het samenvoegen van de 
gebieden in Figuur B3 en Figuur B4 
 
Het zo verkregen gebied dat alle cellen in het mediane grid bevat die zich binnen 
5 meter van de overgang van kleiner dan naar groter dan of gelijk aan 
0,4 microtesla bevinden, wordt aangeduid als het ‘mediane gebied’. Dit mediane 
gebied vormt de basis voor de vergelijking van de resultaten van de individuele 
deelnemers. 
 
Voor elke deelnemer wordt per configuratie vastgesteld hoeveel gridcellen 
(= vierkante meters) er zijn met een magneetveld groter dan 0,4 microtesla aan 
de buitenzijde (gerekend vanaf de hoogspanningslijn) van het mediane gebied 
en hoeveel gridcellen met een magneetveld kleiner dan of gelijk aan 
0,4 microtesla zich aan de binnenzijde van het mediane gebied bevinden. 
Figuur B6 geeft een illustratie van deze bepaling. Buiten het mediane gebied (de 
rode gridcellen) bevinden zich 32 gridcellen die verder van de hoogspanningslijn 
af liggen (de groene gridcellen), waarbinnen de berekende magneetveldsterkte 
meer dan 0,4 microtesla bedraagt. 
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0,27 0,30 0,31 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,44 0,46 0,50 0,52 

0,28 0,31 0,33 0,36 0,38 0,40 0,42 0,43 0,45 0,47 0,52 0,54 

0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,55 0,56 

0,33 0,35 0,38 0,40 0,41 0,42 0,44 0,45 0,47 0,50 0,55 0,56 

0,34 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,46 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 

0,35 0,37 0,40 0,42 0,43 0,46 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,60 

0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,50 0,52 0,55 0,57 0,60 

0,37 0,39 0,42 0,43 0,46 0,48 0,52 0,53 0,54 0,58 0,61 0,63 

0,38 0,39 0,42 0,48 0,52 0,53 0,54 0,58 0,61 0,63 0,65 0,68 

0,36 0,38 0,39 0,43 0,49 0,53 0,54 0,58 0,61 0,63 0,66 0,70 

0,36 0,38 0,39 0,44 0,49 0,55 0,56 0,61 0,64 0,66 0,70 0,75 

0,36 0,37 0,39 0,41 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,65 0,70 0,80 

Figuur B6 Fictief magneetveldgrid van een individuele deelnemer met daarop 
geprojecteerd het mediane gebied van de zes deelnemers (rood) en de 
gridcellen (groen) die zich buiten het mediane gebied en verder van de 
hoogspanningslijn bevinden, waar deze deelnemer een magneetveldsterkte 
heeft bepaald die groter is dan 0,4 microtesla 
 
Met de boven beschreven methode vindt de feitelijke vergelijking van de 
resultaten van de deelnemers met het mediane gebied op basis van de grids 
plaats. 
 
Om een visuele vergelijking te vergemakkelijken zijn uit de grids de volgende 
contouren bepaald: 
‐ de mediane 0,4 microteslacontour voor elke configuratie, bepaald uit het 

mediane grid; 
‐ de 0,4 microteslacontour van elke deelnemer voor elke configuratie; 
‐ de contouren op 5 meter afstand van de mediane 0,4 microteslacontour. 
Daarbij wordt aangetekend dat er geen eenduidige procedure is om een contour 
uit een grid af te leiden. De beschikbare procedures vragen om verschillende 
parameterkeuzes en soms om het gebruik van interpolatie- en smoothings-
technieken. Het RIVM heeft de contouren zo direct mogelijk bepaald zonder 
gebruik te maken van interpolatie of smoothing. Daardoor zien de contouren er 
niet glad, maar enigszins hobbelig uit. 
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