
57

© - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.

5. EMV rond hEt opEnbarE ElEktricitEitsnEt

Elektromagnetische velden rond bronnen van laagfrequente installaties kunnen 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De burger is vaak bang voor constructies die met 
sterke stromen worden geassocieerd. Enkele van die situaties worden hier toegelicht. 

Hoogspanningsleidingen worden gevreesd om de kans dat kinderen in de nabijheid 
daarvan slachtoffer kunnen worden van acute leukemie. Laagfrequente velden rond 
straatvelden, spoorlijnen en windmolens worden met neurodegeneratieve ziekten als 
Alzheimer in verband gebracht. Transformatorhuisjes met een wijkverzorgende taak 
zijn gevreesd wegens de potentieel ziekmakende grondstromen, die vanuit woningen 
hun weg zoeken naar de aardpen van het trafohuisje. Elektriciteitskabels in de straat 
geven bovengronds magnetische wisselvelden. Met de 50 Hz schone sinusvelden is 
waarschijnlijk weinig mis. Maar bij analyse van velden rond die bronnen van EMV worden 
vormen van netvervuiling aangetroffen die onwenselijk zijn. Het betreft stroomvervuiling 
door de bewoners van aangesloten huishoudens. Die vuile velden en vuile stroom komen 
regelrecht het huis binnen wanneer u stroom uit het openbare net gebruikt. 

In de beschrijvingen met technische uitleg wordt soms vooruitgelopen op de gegevens 
en analysemethoden van hoofdstukken 6, 7 en 14.

5.1. Het transportnet voor elektriciteit

Van hoogspanning tot huisnet
In Nederland ligt een net van ca. 4000 km aan bovengrondse hoogspanningsleidingen 
voor de energievoorziening naar alle uithoeken van het land (figuur 5-1 en 2). Die 
masten komen voor in allerlei vormen en maten, tegenwoordig ook in uitvoeringen 
die een minimale uitstraling van EMV waarborgen. De leidingen vervoeren stromen tot 
honderden ampères per draad, bij een spanning die -al naar de functie- kan variëren van 
50 – 110 – 150 – 220  of  380kV. De aard van de masten is te lezen op de gele bordjes die er 
op zijn aangebracht (figuur 5-3). De stroomsterkte hangt af van het stroomverbruik van 
de aanwonenden en varieert van uur tot uur en van seizoen tot seizoen. Het landelijke 
gebruik neemt nog steeds toe, reden voor de beheerders om af en toe nieuwe masten en 
tracés te openen, de stroomsterkte door bestaande draden te verhogen, of extra draden 
aan de masten te hangen. De draden hangen altijd in groepen van drie. Die drie lijnen 
zijn onderdeel van een 3-fasensysteem waarbij het spanningsverloop van elke draad 
met dat van een andere draad een derde fase is verschoven. Het effect daarvan is dat de 
magnetische wisselvelden rond elk van die fasedraden elkaar ongeveer uitdoven.

In lokale verdeelstations (figuur 5-4) wordt de spanning omlaag getransformeerd tot een 
‘middenspanning’ van 10 kV, die door een kabel op een diepte van bijvoorbeeld 1,2 m de 
bewoonde gebieden in loopt. Daar eindigt die kabel in een transformator(huisje) (figuur 
5-6) waar de spanning wordt teruggebracht naar 230 V laagspanning. Via ondergrondse 
3-fase-laagspanningskabels wordt elk huis langs die kabel aangesloten (figuur 5-8). 
Een huis kan aangesloten zijn op één of meer van die fasen. Grote machines en 
stroomslurpende apparaten als elektrische kookplaten en fornuizen worden doorgaans 
op drie fasen aangesloten. Lampen en stopcontacten staan doorgaans op een enkele 
fase, maar wel verdeeld over twee of meer groepen, met elk een eigen schakelaar en 
zekering. 
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Normaal gesproken gaat de retourstroom via de nulgeleider terug naar het 
transformatorhuisje, maar een deel verdwijnt via de aardleiding in de grond. Daar 
ontstaan grondstromen die hun weg zoeken naar de aardpen van de transformator. Die 
grondstromen kunnen voor problemen zoregen, bij mens en dier.

5. EMV rond het openbare elektriciteitsnet

Via de nulgeleider gaat de stroom terug naar de transformator. In sommige 
verzorgingsgebieden van netbeheerders worden die nulgeleiders op sommige plaatsen geaard 
via een ‘TN-stelsel’; daarbij verdwijnt een deel van de stroom in de grond en loopt die via 
grondstromen alsnog naar de aardpen van de wijktransformator. Dat geeft grondstromen.

Figuur 5-1. Het hoogspanningsnet in 
Nederland. Kleurcode: rood 380 kV; groen 220 
kV; paars combilijn; blauw 150 kV; zwart 110 
kV; grijs 50 kV. 

Figuur 5-2. Tracé van 150 kV 
hoogspanningslijnen

Figuur 5-3. Iedere mast draagt een 
geel bordje met nadere informatie> 
In dit geval is de spanning 
150.000 V.

In sommige gevallen worden de hoogspanningsleidingen ondergronds gebracht (figuur 5-5); 
dat is een relatief dure oplossing en voor hoofdtransportleidingen ook niet goed te doen. Voor 
woonwijken kan het ondergronds brengen een goede oplossing zijn om maatschappelijke 
onrust onder de bezorgde bevolking te dempen. Overigens stralen dergelijke leidingen toch 
bovengronds nog 50 Hz magnetische wisselvelden uit, maar minder dan bij bovengrondse 
draden en ze dempen ook in zijwaartse richting snel uit. Elektrische velden worden door de 
grond volledig afgeschermd.

EXTREEM LAAGFREQUENTE VELDEN ROND STROOMLEIDINGEN 
Hoogspanningsleidingen stralen over hun hele traject elektrische en magnetische wisselvelden 
uit (zie Bolte en Pruppers). Die velden zijn aanzienlijk, maar zullen in woongebieden de 
maximaal toegestane referentiewaarden niet overschrijden. Maar toch wordt niet aangeraden 
je langdurig onder de masten op te houden of er huizen of scholen onder te bouwen. Door 
gemeenten worden soms zaken als kinderspeelplaatsen en andere attracties onder 
hoogspanningstracés aangelegd. Dat zou niet zo moeten zijn, maar grond is schaars. De 
overheid adviseert geen huizen te bouwen op stroken langs die tracés waar de magnetische 
wisselvelden een waarde van 0,4 microTesla overschrijden. In de praktijk betekent dat een 
afstand houden van 45-430 m vanuit de hartlijn en aan weerszijden van de masten, afhankelijk 
van het voltage van die masten. Het huisje in figuur 5-7 valt ruim binnen de gevarenzone. Ter 
informatie: momenteel staan er ongeveer 120.000 woningen binnen een afstand van 200 m 
van de leidingen, en 5000 woningen binnen 30 m.
In stedelijke gebieden lopen de leidingen deels in de grond. Daartoe worden de drie fasen 
verenigd (figuur 5-5) en door een gecombineerde goot geleid. Wegens acties van bezorgde 
inwoners worden steeds meer bovengrondse leidingen naar beneden verplaatst. Voor de 
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verplaatst. Voor de elektriciteitsmaatschappijen betekent dat forsere investeringen 
voor stroomtransport. Terwijl elektrische velden uit die draden geheel door de 
grond worden geabsorbeerd zullen magnetische wisselvelden wel degelijk naar
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elektriciteitsmaatschappijen betekent dat forsere investeringen voor stroomtransport. Terwijl 
elektrische velden uit die draden geheel door de grond worden geabsorbeerd zullen 

  

Figuur 5-4. Verdeelstation voor de transformatie van hoogspanning (150 kV) naar 
10 kV middenspanningsleiding, voor verder ondergronds vervoer naar de
transformatorhuisjes.

Figuur 5-5. De drie fasedraden van 
een hoogspanningstracé worden 
samengebracht alvorens onder de 
grond te verdwijnen(150 kV leiding)

magnetische wisselvelden wel degelijk naar boven komen. Boven een 380 kV kabel kan de 
magnetische flux gemakkelijk 35µT bedragen. Naar opzij valt dat snel af, maar op een afstand 
van 7m van het tracé is 2% van de maximale waarde nog altijd ruwweg 1µT, meer dan de 
0,4µT die als 'veilige' bovengrens wordt gehouden door het RIVM. In 2011 heeft de 
toenmalige minister Verhagen bepaald dat 1300 woningen in de nabijheid van
hoogspanningsvelden dermate zwaar belast waren dat bewoning onverantwoord was. Die 
woningen zouden moeten worden verlaten en gesloopt. De kosten waren voor rekening van de 
stroomproducent, die ze vervolgens weer aan de gewone stroomgebruiker mocht 
doorberekenen.
Het is goed te bedenken dat de hoeveelheid stroom die door die leidingen wordt 
getransporteerd afhangt van de tijd van de dag en van het seizoen. Tegen vijf uur 's avonds en 
in de winter zal er een grotere energieafname zijn dan midden op een zomerdag. De velden 
die dan rond de leidingen hangen zijn recht evenredig met die stromen en zullen dus ook 
variëren.

5.2. GEZONDHEIDSKLACHTEN ROND HOOGSPANNINGSLEIDINGEN 
Die hoge masten en lange leidingen boezemen velen angst in, door hun afmetingen en ook 
door de zingende en knetterende geluiden die optreden bij mist en regen, soms gepaard met 
vonkoverslag. Onderzoek bij jonge kinderen heeft meermaals aangegeven, dat kinderen,
jonger dan 5 jaar, meer dan gemiddeld getroffen kunnen worden door acute leukemie,
wanneer die in de onmiddellijke omgeving van die masten wonen. Leukemie wordt 
gekenmerkt door een ongecontroleerde deling van onrijpe bloedcellen, die daardoor niet tot 
normale bloedcellen kunnen uitgroeien. Kinderen krijgen te maken met een verhoogde kans 
op bloedarmoede en -stolling en van afweerstoornissen. In Nederland krijgen elk jaar 
gemiddeld 135 kinderen leukemie, meest van de acute soort. 
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de maximale waarde nog altijd ruwweg 1µT, meer dan de 0,4µT die als ‘veilige’ bovengrens 
wordt gehouden door het RIVM. In 2011 heeft de toenmalige minister Verhagen bepaald 
dat 1300 woningen in de nabijheid van hoogspanningsvelden dermate zwaar belast 
waren dat bewoning onverantwoord was. Die woningen zouden moeten worden 
verlaten en gesloopt. De kosten waren voor rekening van de stroomproducent, die ze 
vervolgens weer aan de gewone stroomgebruiker mag doorberekenen.

Het is goed te bedenken dat de hoeveelheid stroom die door die leidingen wordt 
getransporteerd afhangt van de tijd van de dag en van het seizoen. Tegen vijf uur 
‘s avonds en in de winter zal er een grotere energieafname zijn dan midden op een 
zomerdag. De velden die dan rond de leidingen hangen zijn recht evenredig met die 
stromen en zullen dus ook variëren.

5.2. Gezondheidsklachten rond 
hoogspanningsleidingen
Die hoge masten en lange leidingen boezemen velen angst in, door hun afmetingen 
en ook door de zingende en knetterende geluiden die optreden bij mist en regen, soms 
gepaard met vonkoverslag. Onderzoek bij jonge kinderen heeft meermaals aangegeven, 
dat kinderen, jonger dan 5 jaar, meer dan gemiddeld getroffen kunnen worden door 
acute leukemie, wanneer die in de onmiddellijke omgeving van die masten wonen. 
Leukemie wordt gekenmerkt door een ongecontroleerde deling van onrijpe bloedcellen, 
die daardoor niet tot normale bloedcellen kunnen uitgroeien. Kinderen krijgen te maken 
met een verhoogde kans op bloedarmoede en -stolling en van afweerstoornissen. In 
Nederland krijgen elk jaar gemiddeld 135 kinderen leukemie, meest van de acute soort. 

Aangezien het relatieve risico van het wonen in een omgeving met een magnetisch 

5. EMV rond het openbare elektriciteitsnet



60

© - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.

wisselveld van 0,4µT ongeveer een factor twee is, kan men uitrekenen dat er gemiddeld 
in Nederland één kind per 2 jaar extra door leukemie getroffen wordt (Kennisplatform 
2009). In de studie ‘Nuchter omgaan met risico’s’ van het RIVM (2003) wordt dit risico 
acceptabel geacht, overwegende dat er nu eenmaal transport van elektriciteit nodig is.

Het moet gezegd worden dat over het verband tussen blootstelling aan 50 Hz velden 
en de leukemie-effecten geen volledige zekerheid is. In een powerpointpresentatie 
veronderstellen Henshaw en Reiter (2005) dat er sprake is van een ‘associatie’, in plaats 
van een causaal verband. Evengoed kunnen er andere omgevingsfactoren zijn die het 
probleem veroorzaken of verergeren. Bij voorbeeld:

•	 corrosie en slijtage van de leidingen waardoor chemische bestanddelen vrijkomen;
•	 gebruik van bestrijdingsmiddelen om groei van de vegetatie onder de leidingen 

tegen te gaan;
•	 socio-demografische factoren zoals de aanwezigheid van gebundelde infrastructuur 

zoals wegen en industrieën; 
•	 corona-ionen. Deze ionen stammen uit vuil en stof dat op de leidingen is afgezet 

en worden door de hoge spanning in de kabels vrijgemaakt en met de wind 
meegevoerd. Diep in de longen kunnen die in de bloedstroom worden opgenomen 
en daar hun vernietigende werk doen. Dat effect is dus vooral benedenwinds van het 
hoogspanningstracé te verwachten.

Maar hoe het precies zit met het ziekmakende effect van hoogspanningsleidingen blijft 
nader uit te werken.

5. EMV rond het openbare elektriciteitsnet
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dat er nu eenmaal transport van elektriciteit nodig is.
Het moet gezegd worden dat niet geheel vaststaat dat het verband tussen blootstelling aan 50 
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kan er namelijk sprake zijn van een associatie, in plaats van een causaal verband. Evengoed 
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vernietigende werk doen. Dat effect is dus vooral benedenwinds van het 
hoogspanningstracé te verwachten.

Maar hoe het precies zit met het ziekmakende effect van hoogspanningsleidingen blijft nader 
uit te werken.
Volgens Vignatio en Giuliani is het in Italië en Israel gewoonte van stroomproducenten om de 
lijnen niet alleen te gebruiken voor stroomtransport, maar ook voor datatransport. Daarvoor 
kan men denken aan besturingssignalen voor generatoren, PLC communicatie op afstand 
etcetera. Het gaat daar om radiofrequente signalen in de frequentierange van 112-370 kHz. 
Weliswaar zijn de velddichtheden van die magnetische wisselvelden tamelijk gering, maar 
omdat hogere frequenties een grotere geleidbaarheid in het lichaam hebben dan 50 Hz 
frequenties zullen ze biologisch heel actief zijn.  Ook dat zou te maken kunnen hebben met 
het ontstaan van leukemiegevallen bij mensen in de buurt van die hoogspanningstracés. 

  
. Figuur 5-6 Transformatorhuisje voor locale 
stroomvoorziening. Hier wordt de middenspanning van 
10.000 V teruggebracht naar 230 V.

Figuur 5-7. Dijkhuisje, bijna recht onder een 150 kV 
hoogspanningsleiding
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Volgens Vignatio en Giuliani (1997) is het in Italië en Israel gewoonte van 
stroomproducenten om de lijnen niet alleen te gebruiken voor stroomtransport, maar 
ook voor datatransport. Daarvoor kan men denken aan besturingssignalen voor 
generatoren, PLC communicatie op afstand etcetera. Het gaat daar om radiofrequente 
signalen in de frequentiebereik van 112-370 kHz. Weliswaar zijn de velddichtheden van 
die magnetische wisselvelden tamelijk gering, maar omdat hogere frequenties een 
grotere geleidbaarheid in het lichaam hebben dan 50 Hz frequenties zullen ze biologisch 
heel actief zijn.  Ook dat zou te maken kunnen hebben met het ontstaan van 
leukemiegevallen bij mensen in de buurt van die hoogspanningstracés. 

In Nederland wordt - naar zeggen - geen gebruik gemaakt van deze communicatievorm. 

5. EMV rond het openbare elektriciteitsnet



61

© - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.

Toch komen ook hier bij gevoelige metingen onder de lijnen pulspatronen naar voren 
die - gezien hun structuur - heel schadelijk kunnen zijn en sterk lijken op pulspatronen 
zoals die als vuile stroom ontstaan bij frequentieregelaars voor zware elektromotoren 
(zie hoofdstuk 6). De vraag is of die velden uit de hoogspanningslijnen komen, dan 
wel toch het gevolg zijn van grondstromen die door elektromotoren in de omringende 
boerderijen worden veroorzaakt. Dat zou dan een risicofactor voor omwonenden zijn. 
Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

Ziekte van Alzheimer
In Zwitserland is door Anke Huss en anderen(2008)  onderzoek verricht naar de vraag of 
het wonen bij hoogspanningsmasten eventueel een risico oplevert voor het krijgen van 
de ziekte van Alzheimer. Deze ziekte is een neurodegeneratieve aandoening, waarbij de 
hersenen worden aangetast en waarbij de persoon het vermogen zijn leven zelfstandig 
te besturen verliest. Het bleek dat de groep mensen die langere tijd woonde op een 
afstand van 50m of minder een dubbel zo grote kans had op het krijgen van die ziekte. 
Vooral betrof het mensen die daar langer dan 10 jaar woonden en hoe dichterbij men 
woonde hoe groter de kans.

Voor Nederland zijn geen gegevens beschikbaar. Ongeveer 160.000 mensen lijden aan 
de ziekte van Alzheimer; dat is ongeveer 1% van de bevolking. Voor mensen boven de 
65 jaar is dat zelfs 6%. Zou er een verband zijn met bestraling door laagfrequente velden 
van hoogspanningsleidingen dan zou dat om enorme aantallen mensen gaan. 

5.3. Straatvelden boven laagspanning 
elektriciteitskabels
De ondergrondse laagspanning elektriciteitskabels die de huizen van stroom voorzien 
(figuur 5-8) leveren tamelijk sterke bovengrondse magnetische wisselvelden. Terwijl de 
elektrische velden geheel door de aarde worden uitgedoofd kunnen de magnetische 
velden zich over tientallen meters naast de kabel verspreiden, afhankelijk van de 
grondsoort en het geleidend vermogen in de vorm van vochtgehalte en metalen pijpen 
etc. 
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hoogspanningsleidingen dan zou dat om enorme aantallen mensen gaan.
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De ondergrondse laagspanning elektriciteitskabels die de huizen van stroom voorzien (figuur 
5-8) leveren tamelijk sterke bovengrondse magnetische wisselvelden. Terwijl de elektrische 
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Afhankelijk van het tijdstip van de dag kan een magnetische flux van honderden of duizenden 
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van de fasekabels
 

 

Figuur 5-8. Ondergrondse elektriciteitskabels zijn een bron 
van bovengrondse laagfrequente magnetische velden. De 
hoofdfrequentie is 50 Hz wisselspanning, maar door 
interferentieverschijnselen kunnen ook veel lagere 
frequenties optreden, zoals rond 16 Hz. Daarnaast  worden 
alle stoorsignalen van gebruikers, zoals ‘vuile stroom’ uit 
moderne elektronische apparatuur, in de veldanalyses 
teruggevonden.

Deze velden zijn zeer variabel qua sterkte en samenstelling en worden veroorzaakt door een 
ongelijke en steeds wisselende balans tussen elk van de drie fasekabels in de grond en de 
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Afhankelijk van het tijdstip van de dag kan een magnetische flux van honderden of 
duizenden nanoTesla gemeten worden, zoals Wertheimer en Leeper 1979) constateerden. 
Bovendien fluctueren de waarden van minuut tot minuut (zie figuur 5-9), al naar gelang 
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het stroomverbruik op een van de fasekabels.
Deze velden zijn zeer variabel qua sterkte en samenstelling en worden veroorzaakt door 
een ongelijke en steeds wisselende balans tussen elk van de drie fasekabels in de grond 
en de retourstromen door de nuldraad, die door een TN-koppeling met aarde niet met 
elkaar in evenwicht zijn. Met de komst van de niet-lineaire stroomverbruikers zoals 
spaarlampen, dimmers en schakelende voedingen van de huishoudelektronica lopen er 
‘vuile’ (d.w.z. niet-sinusvormige en niet-lineaire) stromen door die draad die navenant 
‘vuile’ velden veroorzaken. Volgens Dave Stetzer (persoonlijke mededeling) is het in de 
USA al zo dat ca. 60% van de energieconsumptie op rekening komt van de non-lineaire 
verbruikers. In Nederland zal dat niet veel anders zijn.

Die velden kunnen schadelijk zijn voor de mens wanneer ze veel storende componenten 
bevatten, zoals in figuren 5-10 en 5-11. Wanneer er echter enkele zware elektromotoren 
zijn aangesloten die gestructureerde vervuilende signalen op de lijn zetten, wordt de 
vervuiling relatief erg sterk, tot meerdere nT (rms gemeten op frequenties >2 kHz). 
Ze zijn ziekmakend. Alleen gedegen veldanalyses kunnen uitmaken waar die storing 
vandaan komt. Er is tegen de laagfrequente magnetische velden geen afscherming 
mogelijk.
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Figuur 5-9. Magnetische 
wisselvelden boven een 
ondergrondse straatleiding. Let op 
de sterke variatie in deze 
duurregistratie.

Horizontaal 100 sec/vakje. 
Verticaal: Velddichtheid in 5 
nanoTesla/vakje.  

 

SINUSVERVORMING VAN STRAATVELDEN DOOR VUILE STROOM 
Met de komst van installaties met vermogensregelingen via thyristors en machines met 
digitale toerenregelaars ('frequentie drives') nemen ook de problemen voor elektrogevoeligen 
toe. De voor die systemen benodigde energie wordt namelijk in pulsen van het net afgenomen 
en aan de machines toegevoerd. Dat laat een 'vervuild' net achter waarbij de 50Hz 
sinusspanning wordt verstoord (figuur 5-10). Tot op grote afstand worden er relatief sterke 
stromen met bijbehorende magnetische wisselvelden gecreëerd. 

 

Figuur 5-10- Voorbeeld van een 50 
Hz wisselveld boven de straat om 
12.00 uur. De sinusvorm is wat 
gehavend, vooral zichtbaar in de 
toppen (+ / -) van de 
veldsterkteregistratie.

Horizontale vakjes zijn 5 msec. breed. 
Verticale as 5 nT/vakje. 
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Sinusvervorming van straatvelden door vuile stroom
Met de komst van installaties met vermogensregelingen via thyristors en machines 
met digitale toerenregelaars (‘frequentie drives’) nemen ook de problemen voor 
elektrogevoeligen toe. De voor die systemen benodigde energie wordt namelijk in 
pulsen van het net afgenomen en aan de machines toegevoerd. Dat laat een ‘vervuild’ 
net achter waarbij de 50Hz sinusspanning wordt verstoord (figuur 5-10).
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De vervuilingen spelen zich af in het frequentiegebied van enkele tot vele kHz en de 
pulsen hebben een sterk afstraalgedrag (figuur 5-11). Sommige individuen worden daar 
ziek van. In een praktijkgeval van één van de meetspecialisten liep door een bepaald 
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gebied een grondkabel die sterk vervuilde stroom transporteerde. Analyse leerde dat het 
hier 6 kHz golven betrof (figuur 5-12), gegroepeerd in clusters die elkaar 250 maal per 
seconde opvolgden. De frequentieanalyse laat zien (figuur 5-13) dat de storing 
veroorzaakt wordt door pulsen met een frequentie van 6 kHz. Rechts van de piek zien 
we twee lagere pieken van de harmonischen van 6 kHz. 
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Figuur 5-11. Voorbeeld van een 
onregelmatig wisselveld van de hogere 
frequenties nadat de lage frequenties 
(<1 kHz) waren uitgefilterd. Dit zijn de 
veldjes bij sterke uitvergroting die in de 
figuur 5-10 de ‘rafels’ geven. 
Veroorzakers van deze 
stroomvervuiling zijn spaarlampen en 
elektronische apparatuur in 
aangesloten huizen.
Horizontaal 0,5 msec/vakje. Verticaal 1
nT/vakje. 

 
De vervuilingen spelen zich af in het frequentiegebied van enkele tot vele kHz en de pulsen 
hebben een sterk afstraalgedrag (figuur 5-11). Sommige individuen worden daar ziek van. 
Naar één van de meetspecialisten constateerde liep door dat gebied een grondkabel die sterk 
vervuilde stroom transporteerde. Analyse leerde dat het hier 6 kHz golven betrof (figuur 5-
12), gegroepeerd in clusters die elkaar 250 maal per seconde opvolgden. De frequentieanalyse 
laat zien (figuur 5-13) dat de storing veroorzaakt wordt door pulsen met een frequentie van 6 
kHz.Rechts van de piek zien we twee lagere pieken van de harmonischen van 6 kHz. 
Men kon met detectie- en meetapparatuur vaststellen dat de vuile wisselvelden zich tot op 
tientallen meters afstand van de grondkabel uitstrekken. 
 

  
Figuur 5-12. Magnetische stoorsignalen uit een grondkabel, 
veroorzaakt door frequentieregelaars van grote ventilatoren 
op afstand van een halve kilometer. Signalen zijn te 
registreren op afstand van 100 m van de kabel en storen de 
gezondheid van omwonenden..
Horizontaal: 1 msec/vakje; verticaal ongecallibreerd. 

Figuur 5-13 Frequentieanalyse van deze stoorsignalen. De 
belangrijkste frequentie ligt op 6 kHz. De andere -lagere-
pieken zijn harmonischen van 6 kHz.

Frequentieschaal: vensterbreedte van totaal  60 kHz.

 

HET TRANSFORMATORHUISJE 
Trafohuisjes (figuur 5-6) worden soms door omwonenden gevreesd omdat de velden daar uit 
gezondheidseffecten zouden kunnen hebben. Hoewel de transformatoren zijn gebouwd om zo 
weinig mogelijk magnetische velden uit te stralen, zijn er rond het gebouwtje lopend toch wel 
enkele ‘stralen’ van verhoogd magnetisme uit de muren te meten. Dat zijn wel relatief 
‘schone’ 50 Hz magneetvelden. 
Een ander punt is dat de stromen, die via de aardpen van aanwonenden de grond inlopen,
uiteindelijk voornamelijk horizontaal naar het transformatorhuisje lopen. Dat moet ook wel 
om het circuit van stroomvoorziening in balans te houden. Die grondstromen kunnen 
aanzienlijk zijn en vooral in de USA en Canada, met hun doorgaans eenvoudiger bekabeling,
kunnen die een sterke uitwerking hebben op grondorganismen, vissen in sloten en dergelijke,
die gezondheidsproblemen kunnen gaan vertonen. Wanneer op verschillende afstanden van 
het trafohuisje elektroden in de grond geprikt worden, kan men daartussen een 
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Men kon met detectie- en meetapparatuur vaststellen dat de vuile wisselvelden zich tot 
op tientallen meters afstand van de grondkabel uitstrekken. 

Het transformatorhuisje
Trafohuisjes (figuur 5-6) worden soms door omwonenden gevreesd omdat de velden 
daar vanuit gezondheidseffecten zouden kunnen hebben. Hoewel de transformatoren 
zijn gebouwd om zo weinig mogelijk magnetische velden uit te stralen, zijn er rond het 
gebouwtje lopend toch wel enkele ‘stralen’ van verhoogd magnetisme uit de muren te 
meten. Dat zijn wel relatief ‘schone’ 50 Hz magneetvelden. 

Een ander punt is dat de stromen, die via de aardpen van aanwonenden de grond inlopen, 
uiteindelijk voornamelijk horizontaal naar het transformatorhuisje lopen. Dat moet 
ook wel om het circuit van stroomvoorziening in balans te houden. Die grondstromen 
kunnen aanzienlijk zijn en vooral in de USA  en Canada, met hun doorgaans eenvoudiger 
bekabeling, kunnen die een sterke uitwerking hebben op grondorganismen, zoals 
vissen in sloten en dergelijke, die gezondheidsproblemen kunnen gaan vertonen. 
Wanneer op verschillende afstanden van het trafohuisje elektroden in de grond geprikt 
worden, kan men daartussen een potentiaalverschil van tientallen millivolt meten. Die 
spanningsopbouw heeft alles te maken met de grondstromen.
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5.4. Velden bij windmolens
Mensen kunnen volgens Havas en Colling (2011) soms ziek worden in de buurt van 
moderne windmolens. Rond een aantal typen windmolens zijn door meetspecialisten 
metingen uitgevoerd om een inventarisatie van de daar heersende EMV te maken, 
niet binnen de molens maar boven de grond waar de stroomvoerende kabels lopen. Er 
bestaan wat oudere en geïsoleerd opgestelde molens die hun vuile stroom naar buiten 
voeren, naar een extern transformatorhuisje. Tot aan de trafo is de stroom extreem vuil, 
voorbij de trafo is de stroom schoon: vervuilende pulsen worden in de spoelen van de 
trafo gesmoord. 

Bij het afspelen van digitale opnamen van velden boven het eerste deel van de 
vermogenskabel is op een oscilloscoop te zien dat de sinusverloop van de spanning sterk 
vervormd is door de vervuilende elementen (figuur 5-14). Door de 50 Hz componenten 
en hun harmonischen uit het signaal te filteren houden we de sinusverstorende vuile 
pulsen over (figuur 5- 15).
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Figuur 5-14. Registratie van een 
magnetisch wisselveld boven de 
stroomkabel van een 
windmolen. We zien een sterk 
vervormde sinusgolf met rafelige 
flanken. De rafels worden 
veroorzaakt door de scherpe 
pulsen die in figuur 5-15 worden
getoond. De toppen van de 
sinus hebben een interval van
50 Hz.
Verticaal: magnetisch veld; 
Horizontaal: 5 msec/vakje.

 

Figuur 5-15. Na uitfiltering van 
de laagfrequente componenten 
in het complexe signaal houden 
we de scherpe tweelingpulsen 
over die kenmerkend zijn voor de 
uitgaande stroom van 
windmolens. De pulsen hebben 
een 10 microseconden interval.

Verticaal: veldsterkte; 
Horizontaal: 5 msec/vakje.

De vuile stroom componenten blijken uit kortdurende pulsen van verschillende amplitude te 
bestaan. Deze tekenen zich als ‘kreukels’ af in de sinusgolfvorm. Zo zien schadelijke EMV er 
uit. 
Omwonenden claimen dat de klachten begonnen vanaf het moment dat de molen werd 
geïnstalleerd. Dat EMV de oorzaak kunnen zijn wordt niet algemeen vermoed. Er is zeker 
reden daar rekening mee te houden. Metingen in de USA door Havas laten zien dat boven de 
grondkabels sterk gepulste magnetische wisselvelden heersen. Bij Nederlandse molens is dat 
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we de scherpe tweelingpulsen 
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De vuile stroom componenten blijken kortdurende pulsen van verschillende amplitude te zijn.
Deze tekenen zich als ‘kreukels’ af in de sinusgolfvorm. Zo zien schadelijke EMV er uit. 
Omwonenden claimen dat de klachten begonnen vanaf het moment dat de molen werd 
geïnstalleerd. Dat EMV de oorzaak kunnen zijn wordt niet algemeen vermoed. Er is zeker 
reden daar rekening mee te houden. Metingen in de USA door Havas laten zien dat boven de 
grondkabels sterk gepulste magnetische wisselvelden heersen. Bij Nederlandse molens is dat 
niet anders. De vorm van het veld heeft te maken met de manier waarop de gelijkstroom uit
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De vuile stroomcomponenten blijken uit kortdurende pulsen van verschillende 
amplitude te bestaan. Deze tekenen zich als ‘kreukels’ af in de sinusgolfvorm. Zo zien 
schadelijke EMV er uit. 

Omwonenden claimen dat de klachten begonnen vanaf het moment dat de molen werd 
geïnstalleerd. Dat EMV de oorzaak kunnen zijn wordt niet algemeen vermoed. Er is zeker 
reden daar rekening mee te houden. Metingen in de USA door Havas en Collin (2011)
laten zien dat boven de grondkabels sterk gepulste magnetische wisselvelden heersen. 
Bij Nederlandse molens is dat niet anders. De vorm van het veld heeft te maken met de 
manier waarop de gelijkstroom uit de generator elektronisch wordt omgevormd tot een 
50 Hz wisselspanning. Het resultaat is een vervormde sinusgolf.

In de USA lijkt die vuile stroom zo naar de huizen te worden getransporteerd, maar in 
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Nederland worden de vervuilende pulsen eerst in een transformator verwijderd, althans 
grotendeels. Maar molens met verschillende bouwwijzen verschillen in de plek waar 
die trafo’s staan. Te vrezen valt dat de kleinere particuliere molens een minder goede 
opschoonprocedure hebben dan de grote windparken en daardoor meer storende 
leidingen hebben. In de openbare discussie zouden burgers dit punt vaker naar voren 
kunnen brengen. Er is echter vrijwel geen voorlichtende informatie over dit probleem 
beschikbaar. Onderzoeksgegevens ontbreken geheel.

5. 5. Elektrische spoorlijnen
Bij het passeren van een elektrische trein loopt er een in richting draaiend 
gelijkstroomveld door de grond. Dat komt doordat de stroom na het verlaten van 
de motoren via de wielen en spoorstaven slechts voor een deel teruggevoerd wordt 
naar de transformator, maar voor een belangrijk deel ook via de bielzen in de grond 
verdwijnt. Die grondstromen lopen op een diffuse manier door de grondlagen terug 
naar de aardpen van de transformator. Naarmate de trein zijn pad vervolgt, schuift ook 
het punt van stroominjectie mee, waardoor de resulterende richting van de grondstroom 
geleidelijk verandert. Sommige organismen kunnen niet goed tegen langzaam draaiende 
magneetvelden, vermoedelijk omdat het evenwichtsorgaan in het oor vreemd gaat doen. 
Bij de mens kan dat misschien ook het geval zijn. Zo verliezen mensen hun evenwicht 
wanneer ze te snel door het gelijkstroomveld rond een MRI apparaat lopen; ook hier 
draaien de magnetische krachtlijnen door het hoofd. In Duitsland en Zwitserland is dat 
in elk geval wel het geval bij mensen die langs een spoorbaan wonen. De spoorwegen 
daar gebruiken een extreem laagfrequente 16 2/3 Hz wisselspanning. Veldmeters uit 
die landen hebben vaak ook een speciale instelling om velden van die extreem lage 
frequentie te meten; in Nederland heeft dat minder zin. 
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de generator elektronisch wordt omgevormd tot een 50 Hz wisselspanning. Het resultaat is 
een vervormde sinusgolf.
In de USA lijkt die vuile stroom zo naar de huizen te worden getransporteerd, maar in 
Nederland worden de vervuilende pulsen eerst in een transformator verwijderd, althans 
grotendeels. Maar molens met verschillende bouwwijzen verschillen in de plek waar die 
trafo’s staan. Te vrezen valt dat de kleinere particuliere molens een minder goede 
opschoonprocedure hebben dan de grote windparken en daardoor meer storende leidingen 
hebben. In de openbare discussie zouden burgers dit punt vaker naar voren kunnen brengen. 
Er is echter vrijwel geen voorlichtende informatie over dit probleem beschikbaar.
Onderzoeksgegevens ontbreken geheel.

5. 5. ELEKTRISCHE SPOORLIJNEN 
Bij het passeren van een elektrische trein loopt er een in richting draaiend gelijkstroomveld 
door de grond. Dat komt doordat de stroom na het verlaten van de motoren via de wielen en 
spoorstaven slechts voor een deel teruggevoerd wordt naar de transformator, maar voor een 
belangrijk deel ook via de bielzen in de grond verdwijnt. Die grondstromen lopen op een 
diffuse manier door de grondlagen terug naar de aardpen van de transformator. Naarmate de 
trein zijn pad vervolgt, schuift ook het punt van stroominjectie mee, waardoor de resulterende 
richting van de grondstroom geleidelijk verandert. Sommige organismen kunnen niet goed 
tegen langzaam draaiende magneetvelden, vermoedelijk omdat het evenwichtsorgaan in het 
oor vreemd gaat doen. Bij de mens kan dat misschien ook het geval zijn. Zo verliezen mensen 
hun evenwicht wanneer ze te snel door het gelijkstroomveld van een MRI apparaat lopen; ook 
hier draaien de magnetische krachtlijnen door het hoofd. In Duitsland en Zwitserland is dat in 
elk geval wel het geval bij mensen die langs een spoorbaan wonen. De spoorwegen daar 
gebruiken een extreem laagfrequente 16 2/3 Hz wisselspanning. Veldmeters uit die landen 
hebben vaak ook een speciale instelling om velden van die extreem lage frequentie te meten; 
in Nederland heeft dat minder zin. 
 

  

Figuur 5-16. Dubbeldekker onder 
bovenleiding. De stroomtoevoer uit de 
bovenleiding en uit de grondstromen geven 
laagfrequent gemoduleerde gelijkstromen.

Figuur 5-17. Registratie van de laagfrequente modulaties van de 
gelijkstroomspanning van 1500 V. De pulsen die in groepjes van 3 
voorkomen zijn met streepjes aangegeven. Pulsen volgen elkaar op met 
een frequentie van 300 Hz. 
Tijdschaal 2 msec/vakje.

 

9 

 

In Nederland werken treinen, trams, metro’s en trolleybussen met een 
gelijkstroomvoeding van 1500 V (figuur 5-16). Het spanningsprofiel is ‘geribbeld’ met 
een frequentie van 300 Hz. Dat komt doordat een 50 Hz wisselspanning altijd een 100 
Hz positieve of negatieve uitslag heeft en omdat het drie fasen betreft is de som van de 
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gelijkgerichte spanningen 300 Hz. (figuur 5-17). In feite is het geen gelijkstroom maar 
een geribbelde gelijkstroom. De stromen door de bovenleiding kunnen tot 4000 ampère 
oplopen. Dat levert een sterk magnetisch gelijkveld op dat zich tot een kilometer buiten 
de spoorlijn verbreidt. De retourstroom naar de onderstations die de stroom leveren (ca. 
200 stuks) gaat niet via een retourdraad, maar via de rails en ook deels door de grond.

De Betuwelijn en de hogesnelheidlijn (HSL) naar België echter voeren een spanning 
van 25.000 V, bij een 50 Hz frequentie (zie Bolte en Pruppers 2004). 

Met de moderne treinen met digitaal geregelde besturingssystemen is er bovendien 
het probleem van stroomvervuiling van die grondvelden. Bij het optrekken en het 
elektronisch afremmen produceren dubbeldekkers veel vuile stroom. Zo worden ook de 
grondvelden vervuild. Het wekt geen verbazing dat mens en dier daar op den duur last 
van kunnen krijgen. Bij trams en metro treedt deze vervuiling ook op. 

Door Röösli en medewerkers (2007) is in Zwitserland onderzoek gedaan naar het 
voorkomen van kanker bij treinmachinisten. Die beroepscategorie heeft een groter risico 
op kanker dan andere spoorwegmedewerkers die niet op de baan werken. Machinisten 
bleken een 4,7 maal grotere kans te hebben op de ontwikkeling van myeloïde leukemie 
en een 3,3 maal grotere kans op de ziekte van Hodgkin (kanker van de lymfeklieren). 
De oorzaak wordt gezocht in de sterke stromen die door een locomotief gaan en die 
ziekteverwekkend zouden zijn. In Nederland is zulk onderzoek niet verricht. 
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