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1. Inleiding 

ACHTERGROND 

Het bestaande 150/20/10 kV onderstation Bijlmer Noord is gelegen aan de Borchlandweg 10 te 

Amsterdam. Dit onderstation bestaat uit een 150 kV deel dat in eigendom van TenneT is en een 20 kV 

deel en 10 kV deel die in eigendom van Liander zijn. 

Liander heeft plannen om dit onderstation uit te breiden met een tweede 20 kV schakelinstallatie en 

een derde 150/20 kV vermogenstransformator. Parallel hieraan zou door TenneT de 150kV 

schakelinstallatie moeten worden uitgebreid met een tiende veld ten behoeve van de nieuwe 

vermogenstransformator. 

Liandon is door Liander gevraagd om het effect van de geplande stationsuitbreiding op de 100 

microtesla grenswaardecontour van onderstation Bijlmer Noord te bepalen. 

DOELSTELLING 

De doelstelling van dit rapport is het verschaffen van inzicht in de ligging van de 100 microtesla 

grenswaardecontour voor de nieuwe situatie rondom onderstation Bijlmer Noord, na realisatie van de 

geplande stationsuitbreiding. 

REKENMETHODIEK 100 MICROTESLA GRENSWAARDECONTOUR 

In 1999 is door de Raad van de Europese Unie een aanbeveling uitgebracht met zogenoemde 

maximale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden voor de bevolking. Hierin worden 

aanbevelingen gedaan voor grenswaarden voor een breed frequentiegebied, van quasi stationaire 

velden tot hoogfrequente GSM velden. Voor het 50Hz elektriciteitsnet wordt een grenswaarde van 100 

microtesla aanbevolen als blootstellingslimiet voor de momentane magneetveldsterkte voor de 

algemene bevolking.  

 

In dit rapport wordt getoetst of in de gebieden welke toegankelijk zijn voor burgers, de momentane 

magneetveldsterkte beneden de aanbevolen grenswaarde blijft. Hiertoe wordt iedere component 

gelijktijdig maximaal belast conform de opgegeven nominale belasting. In de praktijk zal deze situatie 

zich nooit voor kunnen doen, aangezien een of enkele componenten al in een eerder stadium een 

bottleneck vormen zodat andere componenten nooit maximaal belast zullen zijn, Wel geeft deze 

worst-case benadering daarmee de zekerheid waar in alle situaties de grenswaarde in het 

beschouwde gebied niet overschreden zal worden. 

LEESWIJZER 

Hoofdstuk twee geeft in hoofdlijnen een beschrijving van de nieuwe situatie bij onderstation Bijlmer 

Noord, zoals de lay-out en de relevante componenten. Hoofdstuk drie behandelt de uitgangspunten 

die gehanteerd zijn om de magneetveldzone te berekenen. In hoofdstuk vier worden de resultaten van 

de magneetveldberekeningen gepresenteerd, waarna in hoofdstuk vijf de conclusies behandelt 

worden. 

De bijlagen bevatten aanvullende informatie. 
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2. Nieuwe situatie onderstation Bijlmer Noord 

2.1 Algemeen 

Onderstation Bijlmer Noord bestaat uit een 150 kV deel, een 20kV deel en een 10 kV deel. Het 150kV 

deel is in eigendom van TenneT en het 20 kV en 10 kV zijn beide in eigendom van Liander. In Figuur 

1 is een luchtfoto weergegeven van de bestaande situatie bij het onderstation. Het onderstation is 

gelegen aan de Borchlandweg 10 te Amsterdam. 

 

Figuur 1: Luchtfoto van onderstation Bijlmer Noord 

2.2 Grondschema 

In Figuur 2 is een schematische weergave gemaakt van de huidige situatie en de eindsituatie zoals 

die voor OS Bijlmer Noord voorzien is. Het grondschema voor de eindsituatie van het totale 

onderstation inclusief 10kV en 20kV gedeelte is nog niet uitgewerkt in een tekening. Voor het 

grondschema van het 150kV deel, zie Figuur 4 in5.Bijlage 2. Hierin zijn tevens de huidige 

vermogenstransformatoren opgenomen. 

 

Erfgrens OS Bijlmer Noord 
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Figuur 2: Schematische weergave huidige situatie en nieuwe situatie OS Bijlmer Noord 

 

2.3 Lay-out 

In Figuur 3 is de lay-out van de nieuwe situatie bij onderstation Bijlmer Noord weergegeven.  

 

Figuur 3: Lay-out nieuwe situatie station Bijlmer Noord. 
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3. Uitgangspunten & rekenscenario’s 

3.1 Uitgangspunten rekenmodel 

De gehanteerde uitgangspunten voor de magneetveldberekeningen van onderstation Bijlmer Noord 

zijn opgenomen in 5.Bijlage 2. 

De uitgangspunten zijn nog niet door Liander geaccordeerd. 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensionaal uitgevoerd, waarbij de 

relevante stroomvoerende delen van het hoogspanningsstation gemodelleerd worden. 

[ EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

mbH, Berlin, Duitsland)]. 

3.2 Rekenscenario’s 

Voor de bepaling van de 100 microtesla grenswaardecontour zijn meerdere scenario’s doorgerekend. 

Hierbij verschillen de scenario’s onderling door de gekozen combinatie van stroomrichtingen in de 

verschillende railsystemen van de schakelinstallaties. 

Er zijn 4 rekenscenario’s gedefinieerd, waarvoor de gehanteerde combinatie van stroomrichtingen is 

weergegeven in onderstaande Tabel 1. 

Railsysteem 

Rekenstroom 

100 microtesla 

contour [A] 

REKENSCENARIO’S 

Nieuwe situatie 

1 2 3 4 

150 kV installatie, Rail 150A 

150 kV installatie, Rail 150B 

3150 A 

3150 A 
    

20 kV installatie 1, Rail 0201A1 

20 kV installatie 1, Rail 0201B1 

2500 A 

2500 A 
    

20 kV installatie 2, Rail 0202A1 

20 kV installatie 2, Rail 0202B1 

2500 A 

2500 A 
    

10 kV installatie 1, Rail 10A1 

10 kV installatie 1, Rail 10B1 

3150 A 

3150 A 
    

10 kV installatie 2, Rail 10A2 

10 kV installatie 1, Rail 10B2 

3150 A 

3150 A 
    

Tabel 1: Gehanteerde stroomrichting per rekenscenario 

De 100 microtesla grenswaardecontour van de nieuwe situatie wordt bepaald door de omhullende van 

de resultaten van rekenscenario’s 1 tot en met 4.  

Voor de nieuwe situatie zijn er theoretisch in totaal 16 verschillende combinaties van stroomrichtingen 

in de railsystemen mogelijk. Het aantal benodigde rekenscenario’s om tot de omhullende contour te 

komen is beperkt tot de weergegeven combinaties. 

Dit is mogelijk omdat beide 10 kV installaties en beide 20kV installaties van hetzelfde type zijn en 

parallel staan opgesteld. Bij gelijke stroomrichting door de rail versterken ze elkaars magneetveld. 

Rekenscenario’s waarbij de stroomrichting in beide 10 kV installaties dan wel beide 20kV installaties 

tegengesteld is leiden tot een geringere omvang van het magneetveld en zijn daarom buiten 

beschouwing gelaten. Hiermee blijven er 4 rekenscenario’s over. 
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3.3 Rekenregels 100 microtesla grenswaardecontour 

Voor de berekening van de 100 microtesla grenswaardecontour worden alle componenten van 10kV 

en hoger gelijktijdig belast met hun nominale belastbaarheid. Daarnaast wordt er bij de berekening 

van de magneetveld contouren geen rekening gehouden met dempende effecten van bliksemdraden, 

aarddraden, kabelmantels, metalen omhulsels, aardmantels e.d. 

 

Naar analogie van de rekenregels uit paragraaf 2.4 van de notitie [1] zijn onderstaande algemene 

rekenregels gehanteerd: 

1. Stroomvoerende geleiders met een spanningsniveau van 10 kV en hoger worden in het model 

opgenomen; 

2. Ondergrondse hoogspanningskabels worden gemodelleerd tot 10 meter buiten de erfgrens 

van het station; 

3. De stromen in de geleiders van een circuit worden symmetrisch verondersteld over de 3 fasen; 

4. De stroomrichting binnen het onderstation is van hoge naar lage spanning; 

5. Voor de stromen door alle dubbelrailsystemen wordt verondersteld dat die in beide rails 

dezelfde richting hebben; 

6. Voor de 10kV,20kV en 150kV schakelinstallaties/railsystemen wordt verondersteld dat beide 

rails belast worden. 

7. De berekening wordt uitgevoerd voor de verschillende combinaties van stroomrichtingen in de 

belastte rails van de 150 kV, 20 kV en 10 kV schakelinstallaties (zie paragraaf 3.2); 

8. De stroomrichting in de voedende 150 kV kabelcircuits wordt het station in verondersteld; 

9. De stroomrichting in de afgaande 10 kV en 20 kV kabelcircuits wordt het station uit 

verondersteld;  
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4. Resultaten magneetberekeningen 

4.1 100 microtesla grenswaardecontour 

In Figuur 4 en Figuur 5 zijn de 100 microtesla grenswaardecontouren van onderstation Bijlmer Noord 

geprojecteerd op een luchtfoto dit onderstation en de directe omgeving. Deze zijn berekend voor twee 

relevante hoogten, te weten op 0 meter en 2 meter boven maaiveld. 

 

Figuur 4: 100 microtesla grenswaardecontour op 0 meter boven maaiveld. 

 

Figuur 5: 100 microtesla grenswaardecontour op 2 meter boven maaiveld. 
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De magneetveldzone is geprojecteerd op een luchtfoto van onderstation Bijlmer Noord en de directe 

omgeving. Op deze luchtfoto is de gevel en tevens erfgrens van onderstation Bijlmer Noord 

weergegeven door middel van een zwarte lijn. 

Zowel op 0 meter als op 2 meter boven maaiveld blijft de 100 microtesla grenswaardecontour binnen 

de erfgrens. In het gebied tussen de 0 en 2 meter neemt voor alle componenten, behalve de 150kV 

schakelinstallatie, de omvang van de grenswaardecontour verder af, naarmate de hoogte toeneemt. In 

het gebied rondom Onderstation Bijlmer Noord, dat toegankelijk is voor de algemene bevolking, blijft 

de veldsterkte onder de 100 microtesla grenswaarde.   
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5. Conclusie 

In dit rapport is voor Onderstation Bijlmer Noord de 100 microtesla grenswaardecontour inzichtelijk 

gemaakt, welke middels worst-case berekeningen is vastgesteld. 

 

Zowel op 0 meter als op 2 meter boven maaiveld blijft de 100 microtesla grenswaardecontour binnen 

de erfgrens. In het gebied rondom Onderstation Bijlmer Noord, dat toegankelijk is voor de algemene 

bevolking, blijft de magnetische veldsterkte overal onder de 100 microtesla.   
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Bijlage 1. Grondschema onderstation Bijlmer Noord 

 

Figuur 6: Grondschema nieuwe situatie OS Bijlmer Noord 
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Bijlage 2. Uitgangspunten onderstation Bijlmer Noord  

In deze bijlage zijn de gehanteerde uitgangspunten voor onderstation Bijlmer Noord opgenomen.  

 

Deze uitgangspunten zijn nog niet door Liander geaccordeerd. 
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