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VOORW OORD 

Dit rapport is geschreven uit interesse voor hoogspanningsmasten. Het biedt een blik op meer dan een 
halve eeuw mastenbouw. Dit rapport past in een serie over hoogspanningsli jnen in Nederland. In 
voorbereiding zijn soortgeli jke verslagen over masten in andere provincies. 
 
Hoofdonderwerp is de geschiedenis van de hoogspanningsli jnen in Overijssel en Zuid-Drenthe. In dit 
gebied zijn de lij nen gebouwd door de elektriciteitsmaatschappij genaamd de "N.V. IJsselcentrale". 
Hierdoor zijn de masten wat betreft ontwerp vergelij kbaar en is er in de loop van de tij d een 
ontwikkeling in te zien. Bij het onderwerp hoogspanningsli jnen ligt de nadruk hier zeer sterk op de 
hoogspanningsmasten, en niet op de stations, het netwerk als geheel, of op de hoogspanningstechniek. 
 
Het gebied van de hoogspanningslijnen is wat betreft verkrijgbare informatie een vrij schaars terrein. 
Dit terwij l de zichtbaarheid en opvallendheid ruim voldoende zijn. Ook in vergelijking tot andere 
infrastructuur scoort dit onderwerp laag: over bijvoorbeeld spoorwegen is veel meer informatie te 
vinden. Dit rapport voorziet hopelijk in de behoefte om meer te weten te komen over de masten. 
Onvermijdelijk was het gebruik van een aantal vaktermen. Voor uitleg wordt verwezen naar de website 
wikipedia, waar onder het onderwerp hoogspanningsmast uitleg te vinden is. Ook een topografische 
atlas is handig als men de ligging van de tracés wil volgen. 
 
Dat weinig geschreven is over de hoogspanningsmasten ligt waarschijnlijk vooral aan de geringe 
waardering voor de kabels en masten. In de ogen van meeste mensen zijn het maar lelijke objecten die 
het uitzicht over het landschap bederven, vergeli jkbaar met windmolens. Daarnaast heeft ook slechts 
een minderheid van de bevolking oog voor techniek. Toch kunnen de hoogspanningslijnen wel degelijk 
boeien. Ten eerste is er de leeftij d van de lij nen, die zodanig is dat deze in een geheel andere tij d zijn 
gebouwd, voornamelijk in de jaren veertig, vij ftig en zestig. Daarnaast kan als men de moeite neemt de 
masten goed te bekijken wel degelijk interessante verschill en waarnemen, en zijn bepaalde 
mastbeelden te waarderen, terwij l andere minder geslaagd zijn. In tegenstell ing tot wat men misschien 
zou verwachten, zijn gedurende de tij d heel wat lij nen afgebroken, niet omdat ze technisch verouderd 
waren, maar vooral om plaats te maken voor nieuwe. Dit is de reden dat ook oud fotomateriaal is 
gebruikt. Het rapport is chronologisch opgebouwd en per tij dvak worden de lij nen en erin toegepaste 
masten beschreven.  
 
 

Tom Börger 
December 2008 
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SAM ENVATTI NG 

Vanaf 1895 werden de eerste elektr ische centrales gebouwd in Overijssel. Het elektriciteitsnet bestond 
vooral uit laagspanningslij nen. In 1918 bouwde TCS de eerste bovengrondse hoogspanningslijn tussen 
Hengelo en Eibergen voor de spanning van 10 kV. Met het oog op de betrouwbaarheid werd in 
Nederland in de jaren dertig begonnen met de bouw van een landelijk koppelnet. De lij nen werden in 
eerste instantie gebouwd voor een spanning van 100 kV. Later werd dit 110 kV. De eerste lijn in 
Overijssel was Zwolle - Deventer die net voor de oorlog gereed kwam. In 1944 was ook de li jn naar 
Hengelo provisorisch af. Na herstel van de opgelopen oorlogsschade ging men verder met de 
lij nenbouw. De eerste naoorlogse lij n was de verbinding van Zwolle met Vollenhove. Deze lij n was 
echter al eerder ontworpen. Al  deze lij nen hadden de kenmerkende "hamerkopmasten" als masttype. 
Dat is een mast met een enkele traverse. 
 
De eerste naoorlogse lij nen werden vanaf 1948 gebouwd in Twente, vanuit Zwolle naar Hoogeveen en 
in het noordwesten vanuit Vollenhove naar Lemmer. Het masttype was de "Donaumast", bij  deze mast 
bevinden de kabels zich in een driehoeksvorm aan twee traverses. Vanaf 1959 begon een periode van 
onstuimige uitbreiding, waarbij een groot aantal lijnen werd gebouwd. All e l ij nen vanaf deze tij d 
werden uitgerust met zogenaamde "dennenboommasten", een mast die zich kenmerkt door een slank 
mastlichaam met korte puntige traverses. Begin jaren vijftig werd de centrale Harculo werd gebouwd. 
Door de bouw van een nieuwe verbindingslijn met de spanning van 220 kV tussen de centrales in 
Harculo en Hengelo werd de koppelende functie van de oudste 110 kV lijnen overgenomen. De rol van 
deze lij nen in het net, degradeerde daardoor tot een regionale rol. Met 220 kV lij nen naar Hoogeveen 
en Ens werd het net van N.V. IJsselcentrale gekoppeld aan de netten in Friesland en Groningen. In 
Twente werd een verbinding met Duitsland gebouwd. Midden jaren zeventig stokte de (bovengrondse) 
lij nenbouw vrij abrupt, het net was grotendeels gecompleteerd en mogelijk speelde ook een rol de 
invloed van de energiecrises en de toegenomen maatschappelijke weerstand tegen hoogspannings-
lij nen. De weinige lij nen die toen nog werden aangelegd, hadden buismasten als masttype. 
 
De jaren tachtig staan in het teken van de aanleg van het oostelijke 380 kV koppelnet. Veel van de 
oudere 110 kV li jnen zijn daarmee samengaand afgebroken, maar ook zijn enkele nieuwe gebouwd, 
veelal echter ondergronds. Midden jaren negentig vond de laatste grote wijziging plaats met de aanleg 
van de 380 li jnen tussen de Eemscentrale en Zwolle. Ook hierdoor verdwenen verschill ende 110 kV 
lij nen en werd de functie van het 220 kV koppelnet minder belangrijk. De jaren tot heden kenmerken 
zich door een groot aantal kleine projecten, zoals de mastverhogingen bij nieuwe bedrij venterreinen, 
plaatselijk ondergronds brengen van lij nen, aanleg van veil igheidslij nen in de masten, plaatsing van 
GSM antennes in de masten. Daarnaast is positie van de elektriciteitsbedrijven sterk veranderd door 
de liberalisering van de energiemarkt.  
 
Als men alle masttypes telt komt men op de volgende indeling: vier 110 kV types: de hamerkop-, 
donau-, dennenboom-, en buismasten. Bij de 220 kV masten zijn drie types aanwezig, waarvan twee 
van de N.V. IJsselcentrale: het type in de lij nen tussen Harculo en Hengelo en het type van de lij n  
Harculo - Hoogeveen. Van de SEP is er het masttype voor de lij n tussen Zwolle en Ens. All e 380 kV 
lij nen zijn door de SEP gebouwd, hiervan zijn drie types aanwezig: de standaard donaumasten, de 
dennenboommatsen bij Enschede en de geheel nieuwe masten in de li jn Zwolle - Meeden. 
 
Voor de toekomst van de hoogspanningsli jnen is van belang dat nieuwe centrales op steeds grotere 
schaal langs de kust zullen worden gebouwd, bijvoorbeeld bij de Eemshaven en de Maasvlakte. Vanuit 
deze locaties zal de transportcapaciteit moeten worden vergroot, met nieuwe lij nen. Vooruitlopend op 
de bouw van nieuwe li jnen is besloten dat de bestaande 220 kV lij nen tussen Groningen en Zwolle 
gehandhaafd bli jven en zelfs versterkt worden. Op langere termijn is van belang dat van de Eemshaven 
naar Centraal-Nederland een 380 kV li jn in voorbereiding is. Of deze li jn de bestaande 220 kV lij nen 
tussen Groningen en Zwolle zal vervangen, is nu nog niet bekend. De import en export van energie 
vanuit het buitenland zal toenemen, waardoor meer grensoverschrijdende li jnen benodigd zijn. In 
Overijssel en Drenthe zijn op dit moment hiervan nog geen gepland. Mogelijk zullen in de toekomst 
bovengrondse lij nen vervangen worden door ondergrondse, vooral in de nabijheid van woningbouw.  
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1 I NLEI DI NG 

Dit rapport beschrijft de historie van de hoogspanningslijnen en vooral van de hoogspanningsmasten 
in het leveringsgebied van de voormalige N.V. IJsselcentrale. De gebied omvat naast de provincie 
Overijssel ook Zuidelijk Drenthe. Vrijwel alle (bovengrondse) hoogspanningslijnen in Overij ssel zijn in 
de periode 1940 - 1975 aangelegd. De toenmalige N.V. IJsselcentrale speelde bij  de bouw een hoofdrol. 
Opvallend is dat  vergeleken met andere provincies, in Overijssel en Zuid-Drenthe tamelijk veel li jnen 
bestaan, zeker afgezet tegen de hoeveelheid inwoners. 
 
De li jnenbouw in het gebied van de N.V. IJsselcentrale vertoont een bepaalde samenhang, waardoor 
deze als leidraad is genomen bij de beschrijving van de hoogspanningslijnen. Het hoofdonderdeel van 
dit rapport, de beschrijving van de lij nen, is chronologisch opgebouwd. De hoofdstukindeling is 
afgestemd op de types masten die voorkomen in de li jnen. Na de inleiding en een korte beschrijving 
van het elektriciteitsbedrij f in hoofdstuk 2, begint de feiteli jke beschrijving van de 
hoogspanningsli jnen. 
 
Hoofdstuk 3 gaat over de drie eerste 110 kV li jnen. Hierin komen de vlakke, of zogenaamde 
"Hamerkopmasten" voor. Deze masten stammen uit de jaren veertig, wat erg oud is. Hoofdstuk 4 
beschrij ft de tweede generatie hoogspanningslijnen, de lij nen met de "Donaumasten". Kenmerk van 
deze masten is dat ze twee traverses hebben, waarvan de bovenste breder is dan de onderste. De bouw 
van de mast lijkt nog sterk op die van de hamerkopmasten. Ze zijn aangelegd in de naoorlogse periode 
rondom 1950. Het volgende onderwerp, dat in hoofdstuk 5 onderwerp is, zijn de eerste 220 kV lij nen. 
Deze werden aangelegd tussen de toenmalige centrales in Harculo en Hengelo. Tussen 1957 en 1965 
vond de bouw plaats. In deze lij nen werden voor het eerst de "Dennenboommasten" toegepast: masten 
met een slanke vorm en korte spitse traverses. Aan het eind van de jaren vijftig tot begin jaren zestig 
begon een grote aanleggolf van li jnen, waarin veel 110 kV lijnen werden gebouwd. Hoofdstuk 6 gaat 
hierop in. Al  deze lijnen werden ook gebouwd met dennenboommasten, maar dan het type voor 110  
kV. Uiteindeli jk zouden de masten beeldbepalend worden voor de hoogspanningsmasten in Overij ssel 
en Zuid-Drenthe.  

 

Figuur  1.1:  Verschil lende masttypen bij elkaar, nabij station Hoogeveen in 1998. Links de li jn naar  Hardenberg 
(dennenboom mast), dan de 110 kV li jn naar Zw olle (donautype) en de 220 kV lijn naar Zw olle (dennenboom mast).  

Halverwege de jaren zestig en begin jaren zeventig, werd het 220 kV net verder uitgebreid. De lij nen 
uit deze periode worden in hoofdstuk 7 beschreven. Voor deze li jnen werden weer nieuwe, vooral 
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zwaardere types 220 kV masten gebruikt. In dezelfde periode tot halverwege de jaren zeventig werd 
ook het 110 kV net nog verder uitgebreid. In het hoofdstuk 8 komen deze lijnen aan bod. De periode 
hierna, tot eind jaren tachtig kenmerkt zich door de toepassing van zogenaamde buismasten in 
nieuwbouw van li jnen. Het relatief kleine aantal li jnen dat hieronder valt wordt in hoofdstuk 9 
beschreven.  
 
Na 1986 is geen nieuwe 110 kV lij n meer gebouwd. Er werd daarna echter wel in twee stappen gewerkt 
aan het 380 kV net in Noord- en Oost-Nederland. Eerst eind jaren tachtig, zie hoofdstuk 10, de lij nen 
van Ens naar Hengelo en twee andere, vanuit Hengelo naar Gronau en Doetinchem. Daarna kwam in  
1996 de laatste 380 kV lij n gereed, die loopt tussen Zwolle en Meeden. Deze staat in hoofdstuk 11. 
Door de bouw van de nieuwe grote li jnen, werden veel bestaande lijnen afgebroken. In de periode tot 
heden werden vele kleine projecten uitgevoerd. Hoofdstuk 12 behandelt  deze. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld mastophogingen en het plaatselijk ondergronds brengen van de lij n. Het laatste 
hoofdstuk, nummer 13, blikt vooruit op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Vooral de groei van 
de productielocatie Eemshaven kan grote betekenis krij gen voor het hoogspanningsnet in Overij ssel en 
Zuid-Drenthe. 
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2 ELEK TRI CI TEI TSBEDRI JVEN 

De N.V. IJsselcentrale is in 1949 ontstaan door de fusie van de twee oudere maatschappijen "N.V. 
Elektr iciteitsfabriek IJsselcentrale" en het "Twentsch Centraal Station". Het leveringsgebied van de 
deze maatschappijen omvatte oorspronkelijk de gehele provincie Overij ssel en het zuidelijk deel van de 
provincie Drenthe. In 1988 en 1993 werd de naam van de N.V. IJsselcentrale veranderd in 
respectievelijk N.V. IJsselmij  en EDON vanwege de samenvoeging met de noordelijke E.G.D. In 2000  
werd de EDON overgenomen door ESSENT. In de jaren 2000 speelde in de elektriciteitswereld de 
afsplitsing van de netten van de elektr iciteitsbedrijven. Besloten werd om het hoogspanningsnet boven 
50 kV onder te brengen bij  TENNET en de laagspanningsnetten bij de energiebedrij ven te houden.  
 
Het valt buiten het kader van dit rapport om nader in te gaan op de historie van de energiebedrijven. 
Het wel van belang om te herkennen dat de voor de lij nenbouw de taak is verplaatst van de lokale 
energiebedrijven, naar een meer centralere plaats of naar andere marktpartij en. Omdat in de periode 
1940 - 1980 vrijwel alle hoogspanningslijnen zijn aangelegd, kan gezegd worden dat al deze lijnen in 
Overijssel en Zuid-Drenthe van de hand van de N.V. IJsselcentrale zijn. Na de jaren tachtig veranderde 
de organisatie van de elektriciteitsbedrijven zodanig dat de bedrijven niet zelf meer lijnen zouden 
bouwen (voor zover dit nog gebeurde), maar dit door derden lieten doen. Door deze ontwikkeling zal 
het streekgebonden uiterli jk van de masten in Nederland langzamerhand kleiner worden. In het 
buitenland was dit overigens al het geval, b.v. in Frankrij k en Duitsland en Engeland, zijn de 
hoogspanningsmasten overal gelijk.  
 

 

Figuur 2.1: gebouw  van de N.V. IJsselcentrale aan de Zeven Alleetjes in Zw olle 
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3 DE OUDSTE LIJ NEN  

Na de oude 10 kV lijn in Twente, die in 1918 al werd gebouwd, volgde langere tijd geen nieuwe lij nen. 
Aan het eind van de jaren dertig veranderde dit echter, want mede in het kader van een landelijk 
koppelnet waren ook in Oost-Nederland hoogspanningslijnen voorzien.  
 

 

Figuur  3.1: de stand van het koppelnet na de Tweede Wereldoorlog. Het kaar tje toont slechts de li jnen van het koppelnet. In 
Over ijssel zijn de lijnen Zw olle - Deventer  en Deventer  - Hengelo al gereed. De li jn naar  Vollenhove is in voorbereiding, 
evenals het vervolg naar Lemmer. Tussen Zw olle en Gasselte is ook een geprojecteerde li jn getekend. Door deze li jnen ontstond 
een r ingstructuur. Deze was ook gepland in Zuid- Nederland, door de 150 kV lijnen tussen Venlo en Velsen. Alle hier  geplande 
verbindingen zijn tussen eind jaren veer tig en begin jaren vijftig gebouwd. 

Vanuit Zwolle, Deventer en Hengelo werden de eerste hoogspanningsli jnen in Overij ssel aangelegd. De 
spanning was in eerste instantie 100 kV. Het ging om drie l ij nen, die wat betreft de masten vrijwel 
gelijk aan elkaar zijn. De eerst gebouwde lijn was Zwolle - Deventer. De tweede was Deventer - 
Hengelo en de derde was Zwolle - Vollenhove. De aanleg vond plaats net voor, in en na de Tweede 
Wereldoorlog. Na enkele jaren werden de lijnen opgenomen in het 110 kV net. Tot in de jaren zestig 
hadden ze een functie in het landelijk koppelnet. Ondanks de leefti jd van ongeveer zeventig jaar, zijn 
de lij nen voor een groot deel nog aanwezig, vooral omdat hun tracé niet samenviel met de later 
gebouwde 220 en 380kV lij nen. 
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Route Hoogspanningslijn Spanning Lengte Bouw jaar Vervallen Mast ty pe

- Hengelo - Eibergen 10/ 50 kV 20 1918 1966 Dennenboom

1 Zwolle - Deventer 110 kV 26 1940 - Hamerkop

2 Deventer - Hengelo 110 kV 45 1944 - Hamerkop

3 Zwolle - Vollenhove 110 kV 29 1947 - Hamerkop  

3.1 M asten  van  de 110  kV l i j nen  
Het masttype wordt aangeduid als de "hamerkopmast", of als "vlak". Het masttype was in het 
decennium ervoor al op grote schaal in Noord-Nederland toegepast. Het ontwerp van de mast die in 
Overijssel werd gebruikt is echter verder doorontwikkeld. Kenmerken van de masten zijn o.a. het 
rechte mastlichaam, traverses met geknikte bovenrand in een soort "parapluvorm" en de diagonalen 
van ongeli jkbenige hoekprofielen. Tevens werden gelaste verbindingen toegepast, bijvoorbeeld bij de 
knoopplaten van de diagonalen aan de randstaven. In de nabijheid van de trafostations, meestal de 
eerste 10 masten, hadden de masten een bredere traverse vanwege twee extra aardedraden. De mast 
oogt enigszins plomp, vanwege de rechte lijn van het mastlichaam en de toch vrij grote traverses. Ook 
zijn de staven soms aan de zware kant. De kabels hebben een opvallend grote zeeg. Er is wat betreft 
vorm van de mast weinig verschil tussen de hoek- en steunmasten aanwezig. Al leen de profilering van 
de hoekmasten is zwaarder. 

 

Figuur 3.2:  het meest voorkomende type steunmast. Mast 21 in de li jn Deventer - Hengelo bij Schalkhaar. 
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Figuur  3.3:  standaardhoekmast van opzij gezien. De steunmasten en hoekmasten lijken sterk op elkaar  qua vorm . De 
hoekmast is vooral zwaarder gebouwd. Mast 113 uit Deventer - Hengelo bij Delden 

 

Figuur  3.4:  de eerste li jnen in Over ijssel. De 110 kV lijnen zijn aangelegd in de jaren veer tig. De 10/ 50 kV li jn Hengelo - 
Eibergen dateer t uit 1918. 

3.2 10  kV H engelo - Eibergen  
De eerste hoogspanningsli jn in Overij ssel is opmerkelijk: het is de 10 kV lij n tussen Hengelo en 
Eibergen. Opmerkelijk omdat deze meer dan twintig jaar eerder is gebouwd dan de eerstvolgende lij n  
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en omdat de verbinding niet tussen twee grote steden liep. De spanning is onduidelijk, in sommige 
bronnen wordt gerept van een 50 kV verbinding, maar in eerste was de bedrijfsspanning 10 kV. Gezien 
de grootte van de isolatoren is het aannemelijk dat dit altij d zo gebleven is. De lijn was gebouwd door 
het toenmalige elektriciteitsbedrijf in Twente, het Twentsch Centraal Station (TCS). Het doel van de 
lij n was een koppeling tot stand brengen met het Gelderse elektriciteitsbedrij f "N.V. de Berkelstreek".  
 
De li jn werd aangelegd omstreeks 1918. Het tracé begon in Hengelo, bij de toenmalige centrale aan de 
Bornesche straat die dichter bij  het centrum lag dan de latere centrale aan de Weideweg. Vanaf de 
centrale ging de li jn in zuidelij ke richting naar Haaksbergen en verder naar Eibergen. De lij n hoefde 
niet het Twenthekanaal te kruisen, want dat lag er nog niet bij de aanleg. Het eindpunt van de lij n was 
het huidige trafostation van Eibergen. De later gebouwde lijn tussen Haaksbergen en Eibergen loopt 
deels over hetzelfde tracé.  

 

Figuur  3.5: een steunmast van de li jn tussen Hengelo en Eibergen. De foto is genomen bij de afbraak in 1966. Op de 
achtergrond is de nieuwe 110 kV mast van de lijn Haaksbergen - Eibergen te zien. 

Het masttype was kenmerkend voor de hoogspanningslijnen uit de begintijd: een slank mastlichaam 
met twee traverses, die de twee circuits in driehoeksvorm droegen. De kabels hingen niet onder de 
traverses, maar liepen over de traverses heen, zoals dat bij lagere spanningen gebeurt. De li jn heeft 
bestaan tot 1966, toen verving de 110 kV li jn Haaksbergen - Eibergen deze lij n. De koppelende functie 
tussen het net van Overijssel en dat van Gelderland was toen al lang door het 150 en 110 kV koppelnet 
overgenomen. Omdat de li jn Boekelo - Eibergen heette ten tij de van de afbraak, zal het deel tussen 
Hengelo en Boekelo waarschijnlijk al eerder zijn afgebroken, misschien al bij  de aanleg van het 
Twenthekanaal in de jaren dertig, of later na de oorlog. De ti jd dat de lij n bestond tussen 1918 en 1966, 
een halve eeuw, is evenwel betrekkelijk lang te noemen. In andere provincies werden vanaf de jaren 
zestig overigens ook veel 50 kV lij nen vervangen door zwaardere l ij nen. 

3.3 Zw o lle - Deven ter 
De eerste 110 kV lij n was Zwolle - Deventer. Deze verbond beide steden in een vrijwel rechte in 
zuidelijke richting. In 1939 begon de aanleg. In september 1940 was de lij n gereed. De lengte was 33 
km, en telde 80 masten van het hamerkoptype. 
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Figuur 3.6:  eindmast 1 in Zw olle - Deventer . Het is een lagere mast dan de gewone hoekmasten. De mast is breder  dan hoog en 
de randstaven hebben een grote helli ng. De bovenrand van de traverse is m ooi gekromd (parapluvorm ). 

Het tracé begon bij de elektriciteitscentrale aan de Weteringkade in Zwolle. het eerste gedeelte tot 
mast 17 liep ongeveer evenwijdig met de spoorlij n naar Heino, maar na deze hoekmast boog de li jn af 
naar het zuiden en bleef dit zonder wezenlijke r ichtingveranderingen nog doen tot mast 74 even ten 
noorden van Deventer, bij het dorp Diepenveen. Mast 80 was de eindmast bij  het trafostation van 
Deventer. In de li jn komen niet veel verschill ende masten voor, wat te maken heeft met het rechte 
tracé en het ontbreken van kruisingen met grote waterwegen. 
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Figuur  3.7:  mast 60 aan de Soestweter ing bij Boskamp. Aan het eind van de jaren zeventig is de li jn tussen Harculo en 
Deventer  voorzien van tweebundel kabels. De steunmasten zijn gehandhaafd, maar  de hoek- en afspanmasten zijn vervangen 
door zwaardere exemplaren. 

Vrij  snel na de aanleg werd in 1954 de lij n in tweeën gesplitst om via de jukkenlijn aansluit ing te 
kri jgen naar de nieuwe centrale Harculo. In de jaren zestig werden twee masten bijgeplaatst vanwege 
het industrieterrein Marslanden. Begin jaren zeventig werd een aantakking gemaakt bij mast 67 op de 
lij n naar Olst. Dit lij ntje werd met dezelfde masten uitgevoerd als de lij n Zwolle - Deventer. Eind jaren 
zeventig werd de lij n verzwaard, hetgeen inhield dat de kabels dubbel werden uitgevoerd. Vanwege de 
hogere belastingen zijn toen alle hoekmasten en eindmasten vervangen door nieuwe, zwaardere 
exemplaren. 
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Figuur  3.8:  een histor ische foto toont de beginsituatie van het station bij Deventer  om streeks 1944. Op de voorgrond de 
eindmast in de lijn naar  Hengelo, op de achtergrond de mast in de lijn naar Zw olle. 

3.4 Deven ter  - H engelo  
Vanaf station Deventer, het eindpunt van de li jn Zwolle - Deventer, begon de lijn naar Hengelo. De 
bouw van de lij n is een direct vervolg op de lij n vanuit Zwolle en startte onmiddell ij k na de bouw van 
de eerste lijn in 1941. Vanwege de Tweede Wereldoorlog kwam de verbinding echter pas in 1944 
gereed. De lijn was met 45 km en 137 masten een stuk langer dan de eerst gebouwde. Het masttype is 
identiek aan de masten in Zwolle - Deventer. Er komen echter wel meer diverse types in voor. De 
nummering loopt van Deventer naar Hengelo. Net als de eerste lij n had ook Deventer - Hengelo een 
rol in het koppelnet. 
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Figuur 3.9:  mast 11 van Deventer  - Hengelo (r .) en de korte lijn om Deventer heen (l.). Op de achtergrond de hoekmast waarna 
de om leiding uit 1968 begint. 

Globaal loopt het tracé in oostelij ke richting. Het kent vooral tussen Goor en Hengelo een vrij  bochtig 
verloop, na een recht eerste gedeelte. De li jn ging ten noorden van Deventer en het dorp Schalkhaar 
langs. Door de iets zuidoostelij ke richting werden de auto- en spoorwegen in de richting Almelo 
gekruist. De li jn ging verder tussen Holten en Markelo, tot de nadering van het Twenthekanaal. Bij de 
aftak van het kanaal naar Almelo boog het tracé af, en liep min of meer parallel aan het kanaal verder. 
Het dorp Delden werd onderlangs gepasseerd en even hierna ging de lij n in noordoostelij ke richting 
naar de toenmalige centrale van Hengelo. 
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Figuur 3.10:  mast 48 is een wisselmast. Deze staat in de omgeving van Bathmen. 

In 1959 werd de lij n onderbroken voor het trafostation van Goor. Een tiental jaren later, in 1968 werd 
het tracé van mast 1 t/ m 10 verlegd voor de aanleg van een woonwijk. De lijn werd samengenomen (en 
kreeg hetzelfde masttype) als de hoogspanningsleiding naar Deventer Bergweide. Begin jaren zeventig 
vonden enkele aanpassingen plaats. Bij mast 70 werd met de aansluiting naar Rijssen een 
driewegsmast geplaatst. Mast 130 werd vervangen door twee hoekmasten vanwege de kruising met de 
nieuwe 220 kV li jn Hengelo - Enschede. Aan het einde van de jaren tachtig vonden vanwege de aanleg 
van de 380 kV lij nen in Overijssel grote wij zigingen plaats, zo ook aan deze lijn. In 1986 werd bij 
Delden de hoogspanningsleiding tussen mast 118 en 123 ondergronds gebracht. Twee jaar later werden 
de masten 130 t/ m 134 vervangen door de nieuwe "combilij n": de grote 380 kV masten gecombineerd 
met 110 kV gedeelte. Het gedeelte tussen Goor en Hengelo was toen overigens enkelcircuit geworden. 

3.5 Zw o lle - Voll en hove 
De derde hoogspanningsleiding is net als de voorgaande twee in de oorlogsjaren gebouwd, maar werd 
pas in 1947 in gebruik genomen. De verbinding kwam er als onderdeel van het koppelnet, om 
aansluiting te krijgen op het hoogspanningsnet van Noord-Nederland. de lengte van de lij n was 29 km, 
met 89 masten. Van de eerste drie li jnen heeft deze verbinding de meeste wij zigingen ondergaan. 
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Figuur  3.11: mast 6, de hoekmast waar  tot 1971 de lijn in noordwesteli jke r ichting verder  gri ng. Na 1970 liep de li jn verder 
naar station Hessenweg, zodat de mast ogenschijnlijk in een vreemde hoek staat.  

De lij n begon volgens de nummering in Zwolle. Bij  de centrale aan de Weteringkade stond de 
eindmast. De lijn ving aan in noordoostelijke r ichting evenwijdig aan de spoorlij n naar Meppel. 
Daarbij  was mast 2 meteen al een hoge mast, voor de kruising met de Wetering. Omdat de lij n "om 
Zwolle heen moest" maakte het tracé enkele malen een bocht naar links, waarbij ook de rivier de Vecht 
gekruist werd. Bij  mast 20 begon een lang gedeelte in noordnoordwesteli jke richting. Er waren hierin 
op twee plekken grote waterkruisingsmasten te vinden: bij de kruising met de Dedemsvaart ten oosten 
van Hasselt  en bij  het Meppelerdiep bij  Zwartsluis. Pas bij mast 58 net ten noorden van Zwartsluis 
eindigde het rechte gedeelte. De lij nhoek was bij mast 58 erg groot met meer dan 60°. Even verder bij 
mast 62 volgde nog een scherpe bocht de andere kant op en de lij n ging daarna weer verder in een licht 
noordwestelijke richting naar het station bij Vollenhove. 
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Figuur 3.12:  de kruising van de Dedemsvaar t bij Hasselt. Twee hoge masten zijn hiervoor geplaatst. 

Er hebben veel veranderingen aan de li jn plaatsgevonden. In 1952 werd de lij n onderbroken voor het 
station Zwartsluis. De grootste aanpassing vond plaats in 1971 toen vanwege de aanleg van station 
Hessenweg mast 7 t/ m 29 afgebroken werden. De kruising met de r ivier de Vecht kwam daardoor ook 
te vervallen. Het li jngedeelte werd vervangen door twee nieuwe hoogspanningsleidingen. Het "in de 
verkeerde richting staan" van mast 6 herinnert nog aan het vroegere tracé van de lij n, rechtstreeks 
naar Vollenhove, in plaats van via Zwolle Hessenweg. De vervangende li jn, de zogenaamde 4-
circuitlij n, die liep vanaf station Hessenweg tot de splitsing bij  Hasselt , is opmerkelijk genoeg na 
slechts zeventien jaar in 1988 ook weer vervangen door de 380/110 kV combilijn.  

 

Figuur  3.13: mast 78 bij Barsbeek, ten noorden van Zwar tsluis, gezien vanaf de weg naar  de Noordoostpolder . De lijn is hier 
na het ondergronds brengen bij Zwar tsluis slechts enkelcir cuit. 
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Begin jaren tachtig werd een aantal masten, waaronder de kruising met het Meppelerdiep in de 
noordelijke boog om Zwartsluis vervangen door een ondergrondse kabel. Omdat deze enkelcircuit was, 
konden bij  de masten 62 t/ m 89 ook drie kabels worden weggehaald, zodat daarmee een vreemd 
aangezicht van de mast ontstond. Na deze aanpassing is nog ongeveer 60% van het oorspronkelijke 
tracé overgebleven. 
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4  TW EEDE GENERATI E 110 K V LIJ NEN 

Vrij snel na de oorlog nam de elektriciteitsbehoefte verder toe, waardoor de lij nenbouw ook hervat 
werd. De eerstvolgende lij nen vormden een verdere uitbreiding van het net en kregen bovendien een 
rol in het landelijke koppelnet. Ten zuiden van Zwolle werd in 1955 een nieuwe centrale in gebruik 
genomen: de centrale bij  Harculo. Deze zou een belangrijke productielocatie worden. In de jaren na de 
oorlog werden nieuwe centrales buiten de steden gebouwd, in plaats van op een locatie bij het 
centrum. Ook werden ze gemiddeld genomen groter. De centrale Harculo past in deze trend. De oude 
centrale van Zwolle, aan de weteringkade, bleef tot 1982 in gebruik. 
 

 

Figuur  4.1: het 110 kV net aan het begin van de jaren vijftig. Vanuit de plaatsen Hengelo en Zw olle is het net sterk uitgebreid, 
de nadruk ligt op li jnen met een functie in het koppelnet. Alle nieuw  gebouwde li jnen zijn van het Donaumast type. In Deventer 
is aansluiting op het Gelderse net gereali seerd. De 50 kV li jn in Twente bestaat op dat moment nog. De li jn Veenoord - Emmen 
valt eigenlijk onder  het net van de E.G.D. 

4.1 M asten  
Een nieuw masttype kreeg toepassing in de nieuwe lijnen: de Donaumast. Het kenmerk van deze mast 
is het hangen van de kabels in een driehoeksvorm met de onderzijde vlak. Aan de ondertraverse 
hangen dus twee geleiders, en aan de boventravers één geleider plus de aardekabel. De Donaumast zou 
uiteindeli jk van alle masttypes het meest gebruikte masttype worden, ook in de rest van Nederland. Als 
het masttype wordt vergeleken met de hamerkopmasten van de eerdere drie l ij nen, komen enkele 
overeenkomsten aan het licht, maar ook verschill en. De gelijkenissen zijn o.a. de geknikte 
bovenranden van de traverses, de detaill ering van de knoopplaten en toepassing van gelaste 
verbindingen. Het grootste verschil, afgezien van het aantal traverses, zit in het mastlichaam dat naar 
onderen toe via twee knikken steeds sneller breder wordt. Hierdoor oogt de mast een stuk slanker dan 
zijn voorganger. Vanwege de extra traverse is de mast met 31,3 meter ook hoger dan de 
hamerkopmast, die 28,5 meter hoog is. De breedte is aanzienli jk minder met 16 meter t.o.v. 25 meter.  
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Figuur  4.2:  de steunmasten van het Donautype. Afgebeeld is mast 38 uit de lijn Hengelo - Enschede, nabij het station aan de 
Van Heekstraat in Enschede. De foto is om streeks 1950, kor t na aanleg genomen. Kenmerkend voor  de mast is het vloeiende 
verloop van het mastli chaam, dat naar  boven toe in twee knikken steeds smaller  w ordt. De boventraverse is breder  dan de 
onder traverse. Opvallend is verder de veelheid aan verbandstaven en knikverkorters valt op.  

De hoekmast is vooral een verzwaarde versie van de steunmast. Voor de onderranden zijn zwaardere 
UNP-profielen gebruikt in plaats van hoekstalen. Hoewel de boventraverse maar een geleider draagt is 
deze wel breder dan de ondertraverse, wat in eerste instantie vreemd oogt.  
 
Opvallend is dat in tegenstell ing tot de eerste drie li jnen en ook later gebouwde li jnen, de masten in de 
nabijheid van stations geen extra aardekabel dragen. Wat verder opvalt aan de masten, zeker als in 
vergelijking tot latere ontwerpen, is hoe ingewikkeld ze zijn wat betreft staafaansluitingen. Op 
sommige plaatsen sluiten vanuit veel verschill ende richtingen staven aan, zodanig dat het 
ingewikkelde knooppunten zijn geworden. Ook bevinden zich veel dwarsverbanden in de mast. Zeker 
voor een mast met een relatief kleine omvang als deze. Als men langer dit masttype bekijkt, ontstaat 
veel waardering voor de aanblik van de mast! Zoveel afstemming in hoeken en knikken in de traverses 
en mastlichaam is bij geen enkele andere mast later meer geëvenaard. Ook de grote hoeveelheid 
dwarsverbanden en hulpstaafjes zorgen voor een bij zonder gedetaill eerd ontwerp. Helaas zijn van alle 
masttypes deze masten het meest afgebroken, vervangen door de nieuwe 380 kV lij nen. 
 
Niet alle lijnen van de zes die hier beschreven worden, hebben hetzelfde masttype. De li jn Hoogeveen - 
Veenoord heeft een afwijkend type, vooral qua traverses, en de twee lij nen in Noordwest-Overij ssel 
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verschill en op een klein punt t.o.v. de eerste drie lij nen. Voor de beschrij ving van deze masten, zie de 
beschrijving van de betreffende lij nen hierna. 

 

Figuur  4.3:  hoekmast 4 in Hoogeveen - Hardenberg, de voormalige mast 49 uit Zw olle - Hoogeveen. Op de achtergrond de 
andere masten in de nabijheid van station Hoogeveen. De mast staat vlakbij de A28. Deze mast is exemplar isch voor de 
hoekmasten in de naoorlogse lijnen. Uiterl ijk verschill en de steun- en hoekmasten niet heel veel. De hoekmasten zijn vooral 
zwaarder  geprofileerd. Grootste verschil  zit in de boventravers: deze is bij de hoekmast groter  en hoekiger  dan bij de 
steunmast. 

4.2 Tr acér in g 
De tweede generatie lijnen bestaat uit zes verbindingen. All e zijn aangelegd tussen 1947 en 1954.  
 
Nr. Hoogspanningslijn Lengte Bouw jaar  Vervallen

4 Hengelo - Almelo 1948 1989

5 Hengelo - Enschede 1950 1989/ 1993

6 Zwolle - Hoogeveen 1949 1998

0 Jukkenlijn 1954

7 Hoogeveen - Veenoord 1950

8 Vollenhove - Lemmer 1952

9 Zwartsluis - Meppel 1952  
 
Ze zijn vanwege het masttype onder te verdelen in drie groepen. De eerste drie li jnen zijn Hengelo - 
Almelo, Hengelo - Enschede en Zwolle - Gasselte (tot grens). Ze zijn van de zes li jnen het belangrijkst, 
omdat ze gebouwd werden tussen de grote steden in Twente en via Hoogeveen aansluiting op het net 
in Drenthe tot stand kwam. De vierde lij n heeft een afwijkend masttype, maar is hier toch opgenomen. 
Het is de lij n Hoogeveen - Veenoord. De laatste twee zijn de lij nen in Noordwest - Overij ssel, de korte 
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l ij n Zwartsluis - Meppel en de langere verbinding Vollenhove - Lemmer. Helaas zijn de eerste drie 
hoogspanningsli jnen vrijwel geheel afgebroken in de jaren tachtig en negentig. Dit gebeurde vanwege 
de aanleg van de 380 kV leidingen. De laatste drie bestaan nog wel vrijwel geheel. 

4.3 H engelo - Alm elo  
De eerst gebouwde li jn is de relatief korte lijn tussen Hengelo en Almelo. De lengte was 14 km en de 
lij n bestond uit 42 masten. De lijn is eind jaren tachtig vrijwel geheel afgebroken. 
 
Het tracé begon bij het trafostation nabij  de centrale aan de Weideweg in Hengelo. De positie van de 
eindmast was naast de eindmasten van de lijnen naar Deventer en Enschede, eerstgenoemde was reeds 
aanwezig en de laatste werd in diezelfde periode aangelegd. De eindmast was opmerkelijk genoeg van 
het hamerkoptype, zodat bij het trafostation drie gelij ke masten stonden. Onmiddell ij k na mast twee 
werd de spoorli jn Hengelo - Almelo gekruist. In de tij d van aanleg was de snelweg A35 nog niet 
aanwezig en was de plaats Borne een stuk kleiner. De lij n liep toen door een vrij  dun bevolkt gebied in 
een rechte li jn verder naar Almelo. Ongeveer drie kilometer zuidelijk van het centrum, op de plaats van 
het huidige ziekenhuis boog de li jn naar het noorden af om te eindigen bij  het trafostation gelegen aan 
de weg Almelo - Wierden.  

 

Figuur  4.4:  een zijaanzicht uit 1964 van een onbekende steunmast van de 110 kV lijn Hengelo - Almelo. Ernaast is een mast uit 
de 220 kV lijn in aanbouw . De montage gebeurde toen met opzetgieken. 

In 1964 werd naast de lijn de 220 kV verbinding tussen Zwolle en Hengelo gebouwd. In het midden 
van de jaren zeventig werd het tracé van de lij n gecombineerd met de snelweg A35. Bij  knooppunt 
Azelo werd daarvoor een nieuwe mast bijgeplaatst en één verplaatst. Bij  Almelo werd in 1980 een deel 
van de li jn verlegd vanwege de aanleg van de wijk Windmolenbroek. Tot aan het eind van de jaren 
tachtig, toen het 380 kV net werd aangelegd, bleven de 110 kV en de 220 kV lij nen tussen Hengelo en 
Almelo aanwezig. De 380 kV verbinding tussen Zwolle en Hengelo, betekende echter het einde van de 
110 en 220 kV hoogspanningslijnen. Op hetzelfde tracé kwam de zogenaamde 380/110 kV combili jn. 
Van de 110 kV lij n is nu alleen de eindmast nummer 1 bij  Hengelo nog aanwezig.  
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4.4 H engelo - Enschede 
De tweede lij n vanuit Hengelo completeerde de hoofdverbindingen in Twente. Vanuit de centrale in 
Hengelo ging de lijn via een bochtig tracé naar het station in Enschede. De li jn was met 39 masten iets 
korter dan de verbinding naar Almelo. Er kwamen twee kanaalkruisingen en de drie spoorkruisingen 
in voor, tezamen met de vele bochten stonden dus veel verschill ende masten in deze lij n. 
 
Het tracé volgde de eerste 8 masten de lijn naar Deventer. In plaats van Donaumasten werd in dat 
gedeelte gebruik gemaakt van dezelfde masten als de lij n naar Deventer: hamerkopmasten. Bij mast 8 
boog de hoogspanningslijn naar het zuiden af, om allereerst de spoorli jn naar Zutphen te kruisen en 
even verder het Twenthekanaal. Voor de laatste werden hoge masten toegepast. Door twee bochten 
ging het tracé hierna verder in oostelijke richting, ongeveer parallel aan het Twenthekanaal. Ten 
noorden van het dorp Twekkelo kruiste de lijn weer het Twenthekanaal. Meteen hierna liep het tracé 
een stuk evenwijdig aan het spoor tussen Hengelo en Enschede. Twee kilometer verderop werd het 
eindpunt bereikt van de lijn, het station Enschede van Heekstraat. 

 

Figuur  4.5:  mast 17 is een van de zes nog overgebleven masten uit de lijn Hengelo - Enschede. De mast bevindt zich tem idden 
van een grote weg. Op de achtergrond de 380/ 110 kV lijn tussen Gronau en Hengelo Oele. 

Net als de leiding naar Almelo is een groot deel van de lij n anno 2008 niet meer aanwezig. De afbraak 
ging echter minder ver, zodat nog enkele masten zijn overgebleven. De eerste wij ziging aan de 
hoogspanningsli jn betrof in 1968 de aanpassing bij Station Van Heekstraat om de lij n naar Boekelo in 
te passen, daartoe werden drie masten vervangen door smallere exemplaren. In 1970 werd de li jn in 
tweeën gesplitst en kwam aansluiting op station Hengelo Bolderhoek, ten zuiden van Hengelo. De 
aanleg van het 380 kV net betekende het einde van de lij n. In 1988 verviel het eerste deel (met 
uitzondering van mast 2) van mast 1 t/ m 13. Op dezelfde plaats werd een nieuwe 110 kV li jn gebouwd, 
maar dan een veel zwaardere met vier kabels per fase in plaats van één. Begin jaren negentig werd 
uiteindeli jk het gedeelte vanaf station Bolderhoek tot het station aan de Van Heekstraat afgebroken. 
Wat heden nog resteert is een kort stukje lij n over het industrieterrein Hengelo Zuid, van mast 14 t/ m 
19. Daarbij is mast 15 in 1999 opgehoogd door deze te voorzien een nieuw broekstuk. 
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4.5 Zw o lle - Hoogeveen  
Dit is de laatste van de eerste drie naoorlogse li jnen. Maar van deze drie was dit ruimschoots de 
langste: meer dan de vorige twee bij  elkaar. De lij n is aangelegd in 1949 onder de naam "Zwolle - 
Gasselte" omdat ondanks de onderbreking van station Hoogeveen de leiding in één keer werd 
aangelegd tot Gasselte, hoewel het gedeelte van Gasselte tot de grens van het leveringsgebied, door de 
EGD werd gebouwd. De grens lag ongeveer 10 km noordoostelij k van Hoogeveen bij  het dorp Nieuw 
Balinge. Daar veranderde het masttype. De nummering liep van 1 t/ m 108 naar Hoogeveen en het 
laatste stuk tot de grens van leveringsgebied nummerde terug van 145 naar 121 (deze nummering 
begon in Gasselte).  
 
Kort na de aanleg, werd in 1954 het beginpunt van de li jn gewijzigd van Zwolle naar de nieuwe centrale 
Harculo. Dit was mogelijk door de bouw van de jukkenlijn (zie verderop) en een lij ngedeelte van de 
polder Sekdoorn parallel aan de verbinding Zwolle - Deventer naar het station aan de Weteringkade. 
Daar werd echter geen aansluiting meer op gemaakt. Via een scherpe bocht werd namelijk aansluit ing 
gerealiseerd op het eerdere gebouwde begin van de lijn. Zo bestaat de lijn met omschrijving Zwolle - 
Hoogeveen dus in feite uit vier gedeeltes: de jukkenlijn, het gedeelte van de polder Sekdoorn tot het 
station aan de Weteringkade, waarna het grootste deel begint naar Hoogeveen. Het laatste deel gaat 
van station Hoogeveen tot Nieuw Balinge. 

 

Figuur  4.6:  de eindmast uit aan de Zw olle- zijde bij station Hessenweg. Op de achtergrond de hoge kruisingsmast voor de 
spoorlijn. Het li jndeel naar Zwolle - Weter ingkade is gehandhaafd na 1998.  

Het eerste deel van het tracé liep in het begin parallel aan de leiding Zwolle - Vollenhove. Net zoals in 
Hengelo was hetzelfde masttype, de hamerkopmast hier aanwezig. De lij n naar Vollenhove boog vrij 
snel al naar het noorden af, terwijl de leiding naar Hoogeveen in een rechte lijn verder ging. Eerst nog 
evenwijdig aan de spoorlij n, maar omdat deze ook naar het noorden afboog snel al niet meer. Bij mast 
11 verandert het masttype in de donaumast. Kort hierna werd de rivier de Vecht met twee hoge masten 
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overbrugd. Ook de spoorlijn wordt met een hoge mast gekruist. Na een flauwe knik bij mast 21 ging de 
lij n verder in noordoosteli jke richting. Door mast 31 knikte de richting weer terug, zodat het dorp 
Nieuwleusen zo gunstig mogelijk gepasseerd werd. Bij  mast 49, die stond aan de Dedemsvaart, maakte 
de lij n weer een bocht in noordelij ke richting, een r ichting die pas bij  Hoogeveen wezenlij k veranderde. 
De lijn ging vanaf hier verder door een dunbevolkt gebied. Globaal elke tien masten was een trekmast 
opgenomen om de kabels te kunnen afspannen.  

 

Figuur  4.7:  panaroma bij het "westerhuizingerveld", een dunbevolkt gebied tussen Balkbrug en Staphorst. De afspanmast 59 
staat geheel links.  

Ook na de passage van het stroompje de Reest vervolgde de lijn zijn rechte lij n door een wijds 
landschap.  

 

Figuur 4.8:  mast 79 bij Zuidw olde, even voordat de 220 kV li jn zich bij de 110 kV lijn voegde. 
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Figuur  4.9:  mast 84, eveneens bij Zuidwolde. Op deze foto is de karakteristieke ophanging van de isolatorkettingen goed te 
zien.  

 

Figuur  4.10: de 110 en 220 kV lijnen tussen Zw olle en Hoogeveen, zoals ze decennia lang bestonden. Op de foto hier  mast 101  
(l) en mast 88 (r)  
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Ten westen van Zuidwolde boog de li jn bij inmiddels mast 87 licht af in noordelij ke richting. Het 
kanaal de Hoogeveense Vaart werd met een hoge mast gepasseerd. Na een bocht in oostelijke richting 
kwam de li jn uit parallel aan de spoorlij n Meppel - Hoogeveen. Deze werd met een enkele hoge mast 
gekruist. Aan de spoorli jn lag even ten noorden van Hoogeveen het gelijknamige station, waar met 
eindmast 108 het eerste deel van de li jn eindigde. Het tweede deel van de lijn ging naar Gasselte, 
alwaar een belangrij k trafostation bestond dat verbinding had met Groningen. De lij n had daarom ook 
een rol in het koppelnet. De richting was noordoosteli jk en in het stuk dat door de N.V. IJsselcentrale 
werd aangelegd kwamen enkele hoekmasten voor en twee kruisingen: meteen na het trafostation de 
spoorlij n en later het tegenwoordig onbelangrijke kanaal Homan - Linthorst. Na dit kanaal kwam de 
hoekmast met nummer 121, en ging de lij n verder als EGD li jn. 

 

Figuur  4.11:  de situatie bij station Hoogeveen, kort voor afbraak van de li jn in 1998. Mast 107 temidden van de 220 kV li jn en 
de 110 kV Hoogeveen - Hardenberg. In plaats van de masten van de li jn vanuit Zw olle, werden bij station Hoogeveen de 
masten uit de li jn naar  Hardenberg afgebroken. Dit was m ogelijk door de lijn te verplaatsen op de beschikbaar  gekomen mast 
van Zw olle - Hoogeveen. Op de achtergrond de eindmasten. 

Een groot aantal wij zigingen heeft plaatsgevonden aan de hoogspanningsleiding, alvorens vrijwel de 
gehele lij n in 1998 werd afgebroken. Eerder al, omstreeks 1978 was het gedeelte Hoogeveen -Gasselte 
al vervallen. In 1966 kwam de 220 kV lij n van Harculo naar Hoogeveen gereed, zodat de functie van de 
110 kV li jn minder belangrijk werd. De eerste echte verandering had plaats in 1971, met de bouw van 
het station Zwolle - Hessenweg. Dit station lag op de lij n, zodat via twee eindmasten de leiding werd 
onderbroken. Ook in de jaren zeventig werd een deel van de lij n bij Hoogeveen verlegd, vanwege 
stadsuitbreiding. De masten 97 t/ m 103 vervielen hierdoor. De vervangende lij n werd parallel aan de 
220 kV hoogspanningslijn gebouwd. In dezelfde ti jd werd bij mast49 een aftakking naar Ommen 
aangelegd. De masten waren van het buismasttype. Het gedeelte van Hoogeveen tot de grens, richting 
Gasselte, werd als een van de eerste hoogspanningleidingen eind jaren zeventig al afgebroken. De 
oorzaak hiervoor kan zijn geweest de nieuwbouw van de verbinding Beilen - Emmen. Voor het gedeelte 
tussen Hessenweg en Hoogeveen veranderde er weinig tot midden jaren negentig. Toen moest 
vanwege de bouw van de grote 380/110 kV combilij n Zwolle - Meeden, de 110 kV lijn tussen Zwolle 
Hessenweg en Hoogeveen als compensatie worden afgebroken. Dit gebeurde uiteindeli jk na enig 
uitstel in 1998 en 1999. Heden resteert nog het deel van Harculo tot aan het station Hessenweg, 
waarvan echter een groot deel bestaat uit Hamerkopmasten. All een de masten vanaf de Vechtkruising 
tot Hessenweg zijn van het Donautype. Bij  Hoogeveen is ook nog een klein gedeelte gebleven, omdat 
dit is opgenomen in de lijn Hoogeveen - Hardenberg. Mast 49 heeft in dit li jngedeelte nog een nieuwe 
plek gekregen.  
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4.6 De Jukken l i j n  
Ten zuiden van Zwolle, aan de IJssel bij het dorp Harculo werd begin jaren vijftig de elektriciteits-
centrale Harculo gebouwd. Om energie aan het net te kunnen leveren was een nieuwe verbindingslijn 
nodig. Dit werd de zogenaamde "Jukkenlijn". De naam komt voort uit de toepassing van portalen in de 
lij n, ook wel jukken genoemd. Bij de centrale Harculo kwam een trafostation voor 110 kV. Er was 
aansluiting voorzien in vier 110 kV lij nen. Dit waren ten eerste twee verbindingen met Zwolle en 
Deventer, door de li jn Zwolle - Deventer te onderbreken. De derde li jn werd gevormd door de rol van 
het beginpunt van de lijn naar Hoogeveen over te nemen van het station aan de Weteringkade. De 
vierde li jn was voor een nog te bouwen verbinding met Almelo, waarvoor de plannen al ontwikkeld 
werden. In plaats van vier parallelle li jnen met aparte masten, heeft men de verbindingen tot een 
enkele li jn gecombineerd. Dit gebeurde door toepassing van portalen of jukken. Deze bestonden uit vijf 
kolommen, met daartussen steeds twee liggers als dwarsverbindingen. De kolommen waren in feite 
kleine masten, de liggers werden gevormd door walsprofielen.  

 

Figuur  4.12:  het hoekportaal met nummer  10 aan de weg tussen Zw olle en Deventer. Op de achtergrond de centrale Harculo 
en de 220 kV lijnen. 

De lij n kwam gereed in 1954. Het eindpunt van de lijn was al na tweeëneenhalve kilometer de polder 
Sekdoorn. Heden bestaat de lij n nog min of meer in originele vorm. De enige belangrijke verandering 
die heeft plaatsgevonden aan de lij n is dat bij de verzwaring van de hoogspanningsleiding naar 
Deventer eind jaren zeventig ook de twee zuideli jke kolommen en liggers werden vervangen door 
zwaardere exemplaren.  

4.7 Hoogeveen  - Veenoor d 
Hoewel in hetzelfde tij dperk gebouwd als de hoogspanningsverbindingen naar Almelo, Enschede en 
Hoogeveen, is voor deze lijn een afwijkend masttype gebruikt. Dat de verbinding als enkelcircuit was 
ontworpen is hiervan mogelij k de oorzaak geweest. De lij n werd in al in 1950 gebruik genomen. Door 
de aanleg van de lij n kon via de hoogspanningsleidingen van de EGD verbinding met het station van 
Emmen tot stand worden gebracht. Al  in de jaren zestig werd de lij n omgebouwd naar dubbelcircuit. 
Momenteel is de li jn op wat kleine aanpassingen na nog geheel aanwezig.  
 
Het masttype heeft wat betreft het mastlichaam wel wat weg van de andere donaumasten, maar is iets 
slanker en kleiner. Bovendien zijn de traverses zeer simpel uitgevoerd als enkele driehoeken in plaats 
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van de ruimtelijke vakwerken zoals bij de andere donaumasten. Wel was daardoor een extra 
boventraverse voor de aardekabel nodig. Toen de lijn nog enkelcircuit was slechts een ondertraverse 
aanwezig. Deze is bij de verdubbeling vervangen door twee nieuwe ondertraverses met twee kabels per 
travers. De ombouw vond plaats in 1963.  
 
Door het rustige verloop van de lij n en de afwezigheid van belangrijke infrastructuur, komen weinig 
verschill ende masten voor. Er is b.v. maar een type hoekmast, die tevens als eindmast een rol vervult. 
Bij de steunmasten komt naast het standaardtype alleen nog een hogere mast voor. 

  

Figuur 4.13:  de masten in de lijn Hoogeveen - Veenoord (1950). Deze zijn afwijkend van de Donaumasten van andere lijnen uit 
dezelfde periode. De puntige traverses zijn vooral opvallend. Afgebeeld zijn steunmast 88 en hoekmast 91 bij station Veenoord. 

Het tracé liep de hele lengte in vri jwel constante oostelijke r ichting. Globaal volgde het de Verlengde 
Hoogeveensche Vaart, die van Hoogeveen verder ging naar Klazienaveen en door Veenoord ging. Het 
kanaal werd halverwege de lij n bij Zwinderen gekruist. De nummering gaat van 1 in Hoogeveen tot 92 
in Veenoord. Er was een hoger type steunmast, die werd gebruikt bij de twee kanaalkruisingen die 
voorkomen in de li jn. Vooral naar Veenoord toe gaat de lij n door een steeds weidser landschap. 
 
Gedurende de ruim halve eeuw van zijn bestaan heeft de lij n wel een aantal aanpassingen ondergaan. 
Zoals genoemd hiervoor werd in de jaren zestig de li jn dubbelcircuit gemaakt door de ondertraverse te 
vervangen door twee grotere. In dezelfde t ij d, in 1964, werd bij  mast 55 de aftak van de lijn naar 
Coevorden gerealiseerd. Bij de aanleg van de N34 in ca. 1975 werd een mast tussengeplaatst, die eind 
jaren negentig, samen met een nabijgelegen steunmast weer werd vervangen door een nieuw hoger 
exemplaar, vanwege het klaverblad van de N34 en A37. Voor de snelweg A37 is ook mast 68 vervangen 
door een hogere mast. De aanleg van de 380/110kV lij n Zwolle - Meeden midden jaren negentig, heeft 
opmerkelijk genoeg nauwelij ks gevolgen gehad, alleen bij de kruising van die li jn is één steunmast, 
nummer 66, vervangen door twee portalen. Op het bedrijventerrein bij  Hoogeveen is mast 6 in de 
jaren negentig opgehoogd door het plaatsen van een nieuw tussenstuk.  
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4.8  Voll en hove - Lemm er 
Het vervolg op de lijnenbouw bij  Hoogeveen was de aanleg van de li jnen in Noordwest - Overijssel. 
Hiervoor werden weer de Donaumasten gebruikt als in de drie voorgaande Hengelo - Almelo en - 
Enschede en Zwolle - Hoogeveen. Er was echter een belangrijk verschil: de afstand tussen de onder- en 
boventraverse werd vergroot bij de steunmasten. Hoewel dit een klein verschil lij kt, verandert het 
mastbeeld wel aanzienli jk en helaas in negatieve zin. De hoekmasten bleven wel gelij k.  
 
De eerste li jn was Vollenhove - Lemmer. De aanleg was omstreeks 1952. Deze lij n kan gezien worden 
als een logisch vervolg op de in de oorlog gebouwde verbinding tussen Zwolle en Vollenhove. In 
Lemmer bestond reeds voor de oorlog een trafostation dat gevoed werd vanuit Heerenveen. Het belang 
van de lij n wordt daarmee duidelijk, want het koppelnet in Friesland, Groningen, Drenthe en 
Overijssel is nu zodanig dat een r ing wordt gevormd. 
 
Voor een beschrij ving van het masttype zie het begin van het hoofdstuk. Zoals gesteld, zat het enige 
verschil met de eerste drie li jnen in het ontwerp van de steunmasten: de afstand tussen de 
ondertraverse en boventraverse was vergroot. De lijnen lopen door een heel ander soort landschap als 
de eerdere drie, waardoor de lij nen zich extra onderscheiden.  
 

 

Figuur  4.14:  steunmast 64 in de Noordoostpolder, onderdeel van de lijn Vollenhove - Lemmer. De steunmasten in deze li jn en 
Zwar tsluis - Meppel hebben een grotere afstand tussen de onder- en boventraverse in vergelijking met de eerste dr ie 110 kV 
li jnen met Donaumasten, bijvoorbeeld Zw olle - Hoogeveen.  

Het tracé kenmerkte zich door een rechte loop in voornamelijk noordwestelijke richting. Vanwege de 
ligging van het station Vollenhove op de punt van het land bij het Kadoelermeer, stonden al meteen na 
mast 1 twee grote kruisingsmasten. Het zijn lange tijd de hoogste masten in Overij ssel geweest. Met 
deze waterkruising werd het nieuwe land van de Noordoostpolder betreden. Vervolgens boog de lijn  
met twee flauwe bochten vanaf de noordelijke uitgangspositie steeds meer in noordwestelijke richting 
af. De leiding volgde daarbij het regelmatige kavelpatroon van de polder. Dat is ook parallel aan de weg 
tussen Vollenhove en Kuinre. Het Kuinderbos werd in beperkte mate doorsneden. Ook hier liep de lij n  
parallel aan een weg, die tussen Kuinre en Lemmer. Om de tien masten was er een afspanmast 
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opgenomen in de leiding. De lijn eindigde uiteindelijk bij  mast 75, dit was de eindmast bij station 
Lemmer.  
 
Behalve dat in de jaren zeventig vanwege de bouw van de windtunnel van het NLR, de lij n in tweeën 
werd gesplitst, hebben er geen echte noemenswaardige veranderingen plaatsgevonden. Het 
trafostation van de windtunnel staat op de plek van mast 4, waarvoor twee eindmasten terug zijn 
geplaatst. Begin jaren zeventig zijn bij  de kruising met de 220 kV lijn Ens - Oudehaske de kabels 
verlaagd met een portaal. In 1993 werd de hoge mast nummer drie aan de buitendij kse zijde geplaatst 
op een nieuwe fundering. Hierdoor werd de doorvaarthoogte vergroot.  

4.9 Zw ar ts lu i s - M eppel 
In hetzelfde jaar 1952, dat de lij n naar Lemmer gebouwd werd, is ook de leiding van Zwartsluis naar 
Meppel aangelegd. Deze is een stuk korter, met 9 km lengte en 27 masten. het masttype is identiek aan 
Vollenhove - Meppel. Er komen geen bijzondere kruisingsmasten in voor. De verbinding begint bij  het 
nieuw gebouwde station Zwartsluis, dat de hoogspanningsverbinding Zwolle - Vollenhove onderbrak. 
Vanaf dit station liep de li jn in noordoostelijke richting, waarbij een zeer dunbevolkt en afgelegen 
gebied wordt doorkruist. Even ten zuiden van Meppel eindigde de lij n bij het trafostation. In de jaren 
zestig werd vanwege de verlegging van het kanaal het Meppelerdiep een steunmast bijgeplaatst. Tot 
2008 was dit de enige wij ziging aan de li jn, maar in dat jaar werd het laatste gedeelte van de lij n  
afgebroken vanwege de nabijheid van bebouwing. Het gaat om de masten 22 t/ m 27.  
 

 

Figuur  4.15:  mast 22 in de li jn Zwar tsluis - Meppel op een onbestendige winterdag. Door  de noordwestenwind hangen de 
isolatoren onder  een hoek. De foto is genomen in de richting van Zwar tsluis. 
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5 220  K V ( I)  

In de jaren vijftig werden de plannen ontwikkeld voor een nieuwe verbinding tussen de centrales van 
Harculo en Hengelo. De spanning zou 220 kV bedragen in plaats van 110 kV, waarmee het begin 
ontstond van het 220 kV koppelnet in Noordoost-Nederland. In de jaren vijftig was alleen in Zuid-
Limburg een 220 kV hoogspanningsleiding aanwezig, deze liep vanuit Lutterade naar Zukunft (D) en 
Jupill e (B). Met uitzondering van het noorden waar ook 220 kV leidingen werden toegepast, zijn in het 
overige deel van Nederland nooit 220 kV lijnen gebouwd. Toen in de jaren zestig werd besloten tot de 
bouw van het westelijk koppelnet, werd meteen al gekozen voor de spanning van 380 kV. De li jn van 
Harculo naar Hengelo was het eerste deel van het 220 kV net. Later zou in de jaren zestig en begin 
jaren zeventig een uitbreiding plaatsvinden naar Hoogeveen en Duitsland. Eveneens in de jaren 
zeventig kwam als laatste onderdeel een verbinding tot stand richting Friesland.  
 

 

Figuur  5.1: de netkaar t van het koppelnet in 1963. In Over ijssel is de 220 kV verbinding tussen Harculo - Almelo ingetekend 
als 110 kV verbinding. De 220 kV li jn Almelo - Hengelo is nog niet aanwezig. De enige 220 kV li jnen op dat moment bevinden 
zich in Limburg. In Over ijssel bevinden zich dr ie centrales:  twee in Zw olle en een in Hengelo. 

5.1 M asten  
Het masttype van de eerste 220 kV lijnen werd de zogenaamde "dennenboommast". Deze 
dubbelcircuit mast kenmerkt zich door een slank mastlichaam, dat boven de hoogste traverse nog 
doorloopt voor de enkele aardekabel. In het Duitsland zijn de meeste masten van dit type. De masten 
van de 220 kV li jn in Zuid-Limburg waren ook van dit type. De door de N.V. IJsselcentrale 
ontwikkelde masten zijn esthetische hoogstandjes te noemen. Dat geldt zowel voor de hoekmasten als 
de steunmasten. Bijna alles klopt aan de mast. Als voorbeelden kunnen genoemd worden: de hell ing 
van het mastlichaam, de geleidelijk toenemende hell ing van de diagonalen, de afwezigheid van 
knoopplaten in het onderstuk, het breedteverloop van de ondertraverse via de middentraverse naar de 



Hoogspanningsmasten in Overij ssel en Zuid-Drenthe A.J. Börger 04-12-2008 

 35 

boventraverse en de steile punt in de top van de mast. Vergeleken met de donaumasten hebben de 
diagonalen, zeker onderin de mast, een zeer flauwe hell ing. In de nabijheid van trafostations had de 
mast een vierde traverse om twee aardekabels in plaats van een enkele aardekabel te dragen. Deze 
vierde traverse doet helaas wat afbreuk aan het beeld van de mast. een klein minpuntje is dat door de 
constante hell ing van het mastlichaam het li jkt alsof de hell ing afneemt naar onderen toe, oftewel een 
"stomp" uiterli jk.  

 

Figuur  5.2:  reconstructie van de hoekmasten van de 220 kV li jnen tussen Almelo en Hengelo. Er  zijn nameli jk na de afbraak 
van deze li jnen geen masten van het karakteristieke type zonder boventraverse.  

Door de smalle bouw van de mast zijn de krachten in de randstaven en op het fundament groter 
vergeleken met de gangbare bredere masttypes. Bovendien zijn dikke kabels gebruikt in de lij n, 
waardoor de belastingen op de mast groot zijn. In combinatie met de slanke mast leidt dat tot 
staalprofielen die een stuk zwaarder dan de profielen in de 110 kV lijnen. Het grootste profiel was 
bijvoorbeeld een hoekstaal met afmeting 200x20 mm. Ook de ankers van de voetplaat op de 
funderingspoer zijn fors bemeten. Bij  de hoekmast waren dit 3" ankers (7,6 cm). Helaas is duidelijk 
beeldmateriaal van de hoekmasten zeldzaam. 

5.2 H ar cu lo - Alm elo  
Drie jaar sinds de ingebruikname van de laatste 110 kV hoogspanningsverbinding, begon in 1957 de 
bouw van de eerstvolgende lij n, de t iende hoogspanningslijn die liep tussen Harculo en Almelo. De lijn  
was gebouwd voor de spanning van 220 kV. Het beginpunt van de lij n was in eerste instantie niet de 
centrale Harculo, maar de polder "Sekdoorn", bij het einde van de Jukkenlijn. Vanwege het 
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onderbreken van 220 kV stations was de spanning tot 1965 namelijk nog 110 kV. De lengte van de li jn  
was 36 km en kende 104 masten. Gemiddeld om de 10 steunmasten werd een afspanmast opgenomen 
in het tracé. In 1962 werd het lijndeel van de centrale tot de eindmast bij de jukkenli jn gebouwd. Het 
tracé kwam ten noorden van de jukkenli jn en had 9 masten, alle met vier boventraverses. De 
nummering werd aangepast, zodat de lij n vanaf toen 113 masten kende. In 1965, na gereedkomen van 
het deel tussen Almelo en Hengelo werd de spanning op 220  kV gebracht. Dertig jaar functioneerde de 
lij n tot de bouw van het 380 kV koppelnet in Overij ssel. Na een korte periode dat beide lijnen aanwezig 
waren, is in 1994 de 220 kV leiding tussen Harculo en Almelo op mast 1 t/ m 9 na geheel afgebroken.  

 

Figuur  5.3: een zeldzame foto van de 220 kV en 380 kV lijnen tussen Zw olle en Almelo langs het Over ijssels kanaal ten 
noorden van Heino. De situatie bestond tot de afbraak van 220 kV lijn tussen 1988 en 1994. 

Het tracé begon bij de Jukkenlijn en liep op een dominante bocht na, in vrijwel een rechte 
(zuidoostelijke) richting. Hoewel niet extreem lang met 36 km, was de verbinding tussen West- en 
Oost-Overij ssel (Twente) dominant aanwezig op de netkaart. De hoogspanningsleiding was onderdeel 
van het koppelnet en vormde de oostelij ke tak ervan. De omgeving verandert gedurende het verloop 
van de lij n van een polderlandschap naar een wisselend bebost en licht glooiend landschap. Het begin 
van de lij n volgde het tracé van het Overij ssels kanaal. Eerst werden met twee hoge masten de Nieuwe 
wetering gekruist. Ook de r ij ksweg Zwolle - Almelo werd gepasseerd, bij mast 20. Hierna naderde het 
tracé het kanaal en ging het in een rechte lij n verder, met om de tien masten een afspanmast met een 
kleine lij nhoek. De leiding ging even ten noorden van het dorp Lemelerveld langs. Vlak voor de weg 
Ommen - Hellendoorn kruiste de lij n het kanaal met twee hogere masten. In de nabijheid van de stuw 
bij Hankate was de eerste echte bocht in de verbinding, bij mast 71. Snel hierna werd de rivier de 
Regge gekruist, maar niet met hoge masten. De helft van de lij n was dan gepasseerd. Tot aan Almelo 
ging het met nog drie kleine bochten verder in een rechte li jn. De spoorlijn Zwolle - Almelo en het 
Twenthekanaal werden met een enkele verhoogde mast overbrugd. Na nog een bocht werd het 110 kV 
station bereikt.  
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Figuur  5.4:  de 220 kV eindmasten bij de centrale Harculo, op de achtergrond de jukkenlijn. Het 220 kV station Harculo is 
tegelijk met de 220 kV li jn Harculo - Almelo in 1994 afgebroken. Sinds die ti jd w ordt de 220 kV li jn naar  Hessenweg (links) 
rechtstreeks vanuit de centrale gevoed. Rechts is mast 1 te zien van het overblijvende lijndeel naar  de Polder  Sekdoorn (mast 1 
t/ m  9). Deze mast is niet aangesloten. 

Vij f jaar na de bouw van het eerste li jngedeelte werd het begin van de li jn verlegd naar de centrale 
Harculo. De lij n kon namelijk niet meer bij de jukkenlijn beginnen, omdat deze verbinding zou worden 
gebruikt voor de hoogspanningsleiding Harculo - Raalte. Dit betekende de bouw van 9 nieuwe masten, 
even ten noorden van de jukkenlijn. Deze masten werden alle met vierde boventraverse uitgerust. Dit 
deel van de lij n bleef bestaan na 1994 (buiten gebruik). Door de toevoeging van de eerste 9 masten 
werd de nummering aangepast, waarna de li jn 113 masten kende. 



Hoogspanningsmasten in Overij ssel en Zuid-Drenthe A.J. Börger 04-12-2008 

 38

 

Figuur  5.5:  ten zuiden van Zw olle staan de twee 220 kV li jnen vlak bij elkaar. Hier zijn de masten 6 te zien. Op de achtergrond 
de 380 kV masten. 

Na 1965, toen de lij n naar Hengelo was doorgetrokken, werd de oorspronkelijke eindmast bij  Almelo 
vervangen door een nieuwe met nummer 114, naast het 110 kV station. De nummering van de lij n naar 
Hengelo is een vervolg op de nummering van Harculo naar Almelo. In de jaren zeventig kreeg Almelo 
ook een 220 kV station, waar vanaf de mast 114 en 115 aansluiting op werd gemaakt.  
 
Tot het einde van de jaren tachtig traden geen noemenswaardige veranderingen aan de lijn op. All een 
bij Almelo vonden aanpassingen plaats. In de jaren tachtig werd het industrieterrein uitgebreid. 
Vanwege verschill ende gebouwen werd een mast verhoogd en een mast werd bijgeplaatst.  
 
In 1988 werd de 380 kV verbinding tussen Ens en Hengelo aangelegd. Deze kwam parallel te lopen 
aan de 220 kV lij n. Tot mast 57 bij Lemelerveld ten noorden hiervan en vanaf daar tot Almelo ten 
zuiden. Met een korte omleiding van drie nieuwe masten en twee bestaande steunmasten, werd de 
bestaande lij n verplaatst voor de nieuwe lij n. De 380 kV lij n zou uiteindeli jk de 220 kV lij n in 1994 
geheel vervangen. Van de masten uit 1957 bleven alleen enkele onderdelen over: mast 107 met 
afwijkende traverses in de lij n Almelo - Tubbergen en mast 43 als onderstuk voor een aftakking bij 
mast 184 van Zwolle - Meeden bij  Musselkanaal. De bij de omleiding Lemelerveld nieuw gebouwde 
hoekmast nummer 59 werd herbruikt in de 220 kV lij n Zeyerveen - Hoogeveen t.b.v. de aansluit ing 
van de afvalverwerking. Omdat alle masten uit 1957 afgebroken zijn, zijn tegenwoordig niet meer de 
kenmerkende hoogspanningsmasten met drie traverses te vinden, wat zeer betreurenswaardig is. Van 
de lij n Almelo - Hengelo zijn weliswaar meer masten bewaard gebleven, maar ook hier zijn niet meer 
de hoekmasten met drie traverses te vinden. 
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Figuur  5.6: mast 9 in de polder  Sekdoorn. deze mast werd na 1994 eindmast. Om de eenzijdige trekbelasting op de mast te 
verkleinen is een afspanning naar  achteren aangebracht. Op de achtergrond is te zien hoe de li jn verder  moet hebben gelopen, 
in dezelfde r ichting als de 380 kV li jn. De karakteristieke witte isolatorkettingen uit de begintijd zijn nog te zien, omdat de li jn 
nooit gerenoveerd is. 

Het later aangelegde deel mast 1 t/ m 9 verloor in 1994 ook zijn functie, maar werd niet afgebroken 
omdat het mogelijk een functie zou kunnen vervullen als vervanging van de nabijgelegen leiding 
Harculo - Hessenweg. Deze lij n kwam namelijk erg dicht bij woningbouw te liggen. Tot heden (2008) 
is dit echter nog niet gebeurd. 

5.3 Alm elo - H engelo  
De tweede lijn met spanning 220 kV werd in 1964 gebouwd, enkele jaren na de bouw van de eerste lij n  
Harculo - Almelo. In de tussentijd werd het 110 kV net sterk uitgebreid met maar liefst 7 lijnen in 4 
jaar. Zoals reeds genoemd in het vorige hoofdstuk, was de li jn Almelo - Hengelo een vervolg op 
Harculo - Hengelo. In 1965 werd de gehele lij n tussen Harculo en Almelo met 220 kV in gebruik 
genomen. Dit was een jaar nadat in Noord-Nederland de eerste 220 kV lijn gereed kwam, vanuit 
Vierverlaten naar Zeyerveen. De masten die gebruikt zijn in Almelo - Hengelo, zijn vrijwel identiek aan 
Harculo - Almelo. Tevens loopt de nummering door. De eindmast bij  Hengelo had daardoor nummer 
156. De verbinding vanuit Almelo was betrekkeli jk kort met een lengte van 14 km. Er werden 43 
nieuwe masten voor gebouwd. Het tracé liep geheel parallel aan de al bestaande 110 kV leiding 
Hengelo - Almelo. Daarbij was de tussenafstand geli jk en ook de veldafstand, waardoor de masten van 
de beide li jnen altij d naast elkaar stonden. Voor de beschrijving van het tracé wordt verwezen naar de 
110 kV lijn. De eindmast bij Almelo met nummer 114 stond naast het trafostation, waardoor de kabels 
van de lij n uit Harculo langs het station konden worden doorgeleid. Het 220 kV station in Hengelo lag 
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aan de andere kant van de 110 kV lijn dan in Almelo, zodat met twee hoge kruisingsmasten de kabels 
over deze verbinding werden verplaatst.  

 

Figuur  5.7:  1970:  de aanleg van het 220 kV station Almelo. De foto is genomen vanuit mast 114, die naast het station stond, en 
van waaruit aansluiting met een cir cuit op het station werd gemaakt. Op de achtergrond naast de 220 kV mast ook de 110 kV 
eindmast van Hengelo - Almelo. 

 

Figuur  5.8:  een van de weinig overgebleven voorbeelden van een 220 kV steunmast zonder  extra boventraverse, is mast 127 
uit de voormalige verbinding Almelo - Hengelo. In 1999 toen deze foto is genomen, was de 110 kV lijn Hengelo - Almelo al tien 
jaar was afgebroken. Deze stond aan de rechterzijde van deze lijn. 

Voor de hogere spanning werden nieuwe stations gebouwd bij de centrales in Harculo en Hengelo. Vijf 
jaar na de ingebruikname werd in 1970 ook bij Almelo een 220 kV station gebouwd. De aansluiting 
werd echter maar met twee keer één circuit gemaakt, zodat het andere circuit nog steeds rechtsreeks 
vanuit Harculo naar Hengelo bleef lopen. In 1970 werd het 220 kV net in Twente verder uitgebreid 
door de leiding van Hengelo naar het station Enschede Marssteden. Deze kwam echter pas in 1984 op 
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de spanning van 220 kV. Dat jaar werd namelijk het eerste gedeelte van de verbinding Gronau (D) - 
Hengelo gebouwd. In 1987 werd de centrale in Hengelo buiten gebruik gesteld. De li jn Harculo - 
Hengelo koppelde niet langer twee centrales. Twee jaar later, in 1989, werden de 110 en 220 kV 
leidingen tussen Almelo en Hengelo beide vervangen door de 380/110 kV combilij n, die op hetzelfde 
tracé werd gebouwd.  

 

Figuur  5.9:  mast 156 was de eindmast bij het 220 kV station Weideweg. De foto is genomen vlak na de bouw van de lijn in 
1965. Net voor het station werd de 110 kV verbinding met twee hoge hoekmasten overbrugd. De afgebeelde mast is m ogeli jk na 
afbraak van de lijn herbruikt als 110 kV eindmast bij station Almelo. 

Tot de afbraak eind jaren tachtig vonden enkele aanpassingen aan de lijn plaats. Halverwege de jaren 
zeventig werd een extra steunmast bij knooppunt Azelo gebouwd. In 1980 werd bij Almelo een stuk 
van de lij n verlegd vanwege de stadsuitbreiding. Van de 220 kV hoogspanningsleiding is uiteindelij k 
meer bewaard gebleven dan de 110 kV lij n tussen Almelo en Hengelo. Het smallere masttype is 
hiervoor de reden geweest, deze is beter inpasbaar in de stad. Heden bestaan uit 1964 nog twee korte 
lij ngedeeltes bij Almelo met in totaal 9 steunmasten en een hoge hoekmast bij  Hengelo met het oude 
nummer 155. Daarnaast is nog een eindmast bij station Almelo aanwezig, die echter niet de originele 
mast met nummer 115 is, maar eindmast 156 is, die eerst bij  het station in Hengelo stond! Uit 1980  
staat verder nog één hoekmast. Bij station Almelo Tusveld vormt een hoekmast uit de lijn Hessenweg - 
Frankhuis het einde van het lij ngedeelte. Omdat de isolatorkettingen zijn ingekort vanwege de 110 kV 
spanning, heeft nog slechts een aantal masten hetzelfde aangezicht als bij  de oorspronkeli jke bouw. 
Het leidinggedeelte door Almelo is door zijn ligging in een stedeli jke omgeving bedreigd.  
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6  DE DERDE GENERATI E 110 K V M ASTEN 

Na de lij nenbouw onmiddell ij k na de oorlog tot begin jaren vij ft ig, volgde er een korte periode zonder 
nieuwe lijnen. In die ti jd werden wel de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de 220 kV 
verbinding Zwolle - Almelo, maar ook voor een aanzienlij ke uitbreiding van het 110 kV net. Vanaf 1959 
tot 1964 werden maar liefst acht verbindingen gebouwd. Dit zijn de lij nen tussen Zwolle en Almelo via 
Raalte en Nijverdal, de verbinding Goor met Haaksbergen en verder in het noorden Hoogeveen - 
Hardenberg, de aftak Coevorden en in het noordwesten de verbinding tussen Vollenhove en Kampen 
met de aftak naar Emmeloord. De lengte van de verbindingen is in het algemeen vrij  groot, er worden 
nieuwe gebieden bereikt.  
 
Nr. Hoogspanningslijn Lengte Bouw jaar Vervallen

10 Harculo - Almelo (220 kV) 1957/ 1961 1994

11 Goor - Haaksbergen 1959

12 Nijverdal - Almelo 1959

13 Hoogeveen - Hardenberg 1961

14 Harculo - Raalte 1963

15 Aftak Coevorden 1964

16 Vollenhove - Kampen - Emmeloord 1963

17 Raalte - Nijverdal 1964  
 
Het masttype in al deze lij nen is de 110 kV "Dennenboommast", die een soort kleine versie van de 220  
kV mast tussen Harculo - Almelo is. Verschil met de 220 kV mast is echter dat de 110 kV mast een 
traverse minder heeft omdat de ondertraverse twee kabels draagt. De kabels hangen daardoor in 
driehoeksvorm in plaats van boven elkaar. Hoewel masten met de driehoeksconfiguratie meestal als 
Donaumast worden aangeduid, is er hier voor gekozen om vanwege de slankheid de 110 kV masten 
toch als "Dennenboommast" te benoemen.  

 

Figuur  6.1:  de netkaar t in het midden van de jaren zestig. Het net is in kor te tijd sterk gegroeid, vooral in "dichtheid". Tussen 
Zw olle en Almelo is een 110 kV en 220 kV verbinding aanwezig. Bij Harculo en Deventer  is een koppeli ng met het Gelderse net 
aanwezig. 
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Het slanke mastlichaam van de mast geeft het voordeel dat het ruimtegebruik kleiner is, zodat minder 
grond verloren gaat. Daarnaast ontstaat door de simpele ruitverbanden een efficiënte constructie. Het 
eenvoudige ontwerp van de traverses draagt ook bij aan de economie van de mast. Behalve dat het een 
economisch ontwerp was, kan men de mast ook esthetisch geslaagd noemen, door het ranke 
mastlichaam en de twee traverses waarvan de bovenste zodanig smaller is, dat de punt van de mast 
nog meer geaccentueerd wordt.  

 

Figuur  6.2:  de 110 kV dennenboom masten die in groten getale in Over ijssel en Zuid-Drenthe aanwezig zijn. Het ontwerp 
kenmerkt zich door efficiëntie en eenvoud door  de slank uitgevoerde vormen. Afgebeeld is mast 46 uit Hoogeveen - 
Hardenberg, nabij Drogteropslagen. 

Het is niet verbazingwekkend dat het masttype gedurende een periode van 15 jaar voor een groot 
aantal lij nen is gebruikt. In de nabijheid van stations kregen de masten een extra boventraverse omdat 
daar twee aardekabels aan weerszijden van de mast werden toegepast, in plaats van een enkele op de 
top van de mast. Pas in de jaren zeventig werd een ander masttype toegepast in de vorm van de 
buismast. De masten hebben wel enkele schadegevallen gehad bij  extreem weer.  

6.1 Goor - H aaksber gen  
De eerste lijn met de nieuwe masten was de verbinding vanuit Goor naar Haaksbergen. Het bouwjaar 
is 1959. Bij Goor werd een 110 kV station gebouwd als onderbreking in de lij n Deventer - Hengelo. 
Vanuit dit station begon eerst parallel aan de li jn naar Hengelo, maar binnen een kilometer begon met 
een scherpe bocht een zuidoostelij ke richting. Van deze richting werd tot aan Haaksbergen maar 
weinig meer afgeweken. Het tracé kruist het Twenthekanaal bij  Goor, maar de masten zijn niet veel 
hoger dan de standaard mast. De lengte was 14 km en het aantal masten 43.  
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Figuur  6.3:  mast 37 na de calam iteit in 2005:  de boventraverse is "verdraaid" door het knappen van de aardekabels. Ook bij 
de masten 35 t/ m  41 trad een soor tgeli jke schade op. 

Bij  Haaksbergen bezweken op 25 november 2005 door een combinatie van wind en langdurige 
sneeuwval met i jsvorming de bliksemdraden van de lij n. Als gevolg hiervan trad kortsluiting op en 
ontstond schade aan vooral de boventraverses van totaal acht masten. Bovendien hingen de kabels 
extreem door. De lij n is na deze gebeurtenissen volledig hersteld en gerenoveerd. Ook is een 
ondergrondse verbinding tussen Hengelo en Haaksbergen gebouwd, zodat Goor - Haaksbergen geen 
"uitloper" meer is. Opmerkeli jk is dat kort na de sneeuwval in 2005, in april 2007 een schip kabels 
kapot trok bij  de kruising met het Twenthekanaal. Hierbij  trad echter geen schade op aan de masten. 
Behalve de verhoging van mast 42 in de jaren 2000 hebben geen veranderingen aan de li jn 
plaatsgevonden. 

6.2 Ni j verd al  - Al m elo  
In hetzelfde jaar als de eerste lijn, werd de volgende al aangelegd. De verbinding was het eerste 
onderdeel van de 110 kV verbinding tussen Almelo en Zwolle. Ten tij de van de bouw werd die 
verbinding nog vervuld door de 220 kV lijn tussen Harculo en Almelo, in gebruik op 110 kV. De lengte 
van de lij n was 11 km en het aantal masten 35. Bij  Nijverdal werd bij de Regge een nieuw trafostation 
neergezet van waaruit de lij n begon. Na de eerste vijf masten met brede traverse neemt de lij n een 
constante oostelij ke richting. Daarbij gaat deze eerst door een uitgestrekt heidegebied, het Wierdense 
veld. Bij  mast 26 maakt het tracé bij Wierden een bocht naar het zuidoosten en wordt afgekoerst op het 
trafostation van Almelo. Even daarvoor worden de spoorlij n Wierden - Almelo, het Twenthekanaal en 
na 1964 ook de Hoogspanningslijn Harculo - Almelo gekruist. 
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Figuur 6.4:  de 110 kV leiding Nijverdal - Almelo door het heidegebied "Wierdense Veld". Op de voorgrond mast 10. 

In 1983 werd vanwege de bouw van een woonwijk bij  Nijverdal - Hulsen, het gedeelte van mast 1 t/ m 4 
vervangen door een ondergrondse kabel. Mast 5 werd het beginpunt van de lij n. Enkele jaren later 
vond bij Wierden dezelfde aanpassing plaats, hoewel dit in eerste instantie nodig was voor de bouw 
van de 380 kV lij n Zwolle - Hengelo. Mast 26 werd de eindmast en de masten 27 t/ m 31 werden 
afgebroken. Mast 32 t/ m 35 is blij ven bestaan, alhoewel onderdeel van de lijn Almelo - Tubbergen.  

6.3 Hoogeveen  - H ar denberg .  
In 1959 werden de eerste twee lij nen van de grote aanleggolf uit de jaren zestig aangelegd, maar het 
daaropvolgende jaar werd geen nieuwe verbinding gerealiseerd. In 1961 kwam het vervolg pas in de 
vorm van de verbinding tussen Hoogeveen en Hardenberg. Met een lengte van 22 km had deze een 
tamelijk grote lengte. Het aantal masten was 65. Het tracé liep overwegend in licht zuidoosteli jke 
richting. Vergelijkbaar met Goor - Haaksbergen was de lij n een "uitloper"; vanaf een bestaand station 
begon een lij n naar een nieuw station dat verder geen aansluitende lij nen had. Overigens waren veel 
van de lij nen uit de periode van de dennenboommasten dit soort lij nen. Afgezien van het lij ngedeelte 
in Hoogeveen, dat spoedig na aanleg al ingesloten raakte door bebouwing, is de verbinding nog voor 
het grootste deel intact. 
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Figuur  6.5:  bij Dedemsvaar t speelden zich in de jaren tachtig en negentig verander ingen af. Voor  de aftak Dedem svaar t werd 
een dr iewegsmast in de lijn opgenomen. De 380/ 110 kV li jn kruist Hoogeveen - Hardenberg door  op de plaats van de kruising 
de kabels op te hangen aan de 45° gedraaide traverse van de nieuwe mast. 

Het begin van de verbinding liep parallel met de lij n Zwolle - Hoogeveen, maar nabij de kruising met 
de spoorlij n Meppel - Hoogeveen, in de buurt van de huidige gevangenis, boog het tracé af in zuidelij ke 
richting. Na nog een bocht begon bij het huidige klaverblad Hoogeveen een lang recht gedeelte r ichting 
Hardenberg. De lijn liep langs het gehucht Alt eveer en passeerde bij Drogteropslagen de grens met 
Overijssel. Hierbij  maakte het tracé een kleine bocht in oostelij ke r ichting. Met twee hoge masten 
kruiste de li jn de Dedemsvaart bij Lutten en ging vervolgens evenwijdig aan de verkaveling verder 
richting Hardenberg. Net voor deze plaats kwam nog een scherpe knik in het tracé en werd het 
eindpunt (mast 65) bereikt bij het dorp Heemse. 
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Figuur  6.6:  mast 44 bij Drogteropslagen, een voorbeeld van een basismodel hoekmast van het dennenboomtype. Omdat geen 
station zich in de nabijheid bevindt, heeft de mast geen boventraverse voor de aardekabels.  

Gedurende de jaren heeft de lij n een aantal grote wijzigingen gekend. Al  een jaar na aanleg werd in 
1962 een mast verhoogd bij  het huidige klaverblad Hoogeveen. Ingrijpender was echter in 1974 de 
vervanging van het hele lij ngedeelte tussen mast 4 en 15 door een nieuwe lij n parallel aan de snelweg 
A28. Ook het tracé van de lij n Zwolle - Hoogeveen werd toen aangepast. De reden hiervoor was de 
stadsuitbreiding van Hoogeveen. Voor de nieuwe lij n dat ook door de stad liep werden smalle masten 
gebruikt, van een type vergelijkbaar als de masten van de 110 kV lij n door Nijverdal. Door de kortere 
tussenafstand telde de li jn vij f masten meer na deze ingreep. De nummering werd geheel aangepast, de 
eindmast in Hardenberg kreeg het nummer 70. Bij Dedemsvaart werd in 1981 de aftak naar deze plaats 
gerealiseerd. Mast 50 aan de doorgaande weg tussen Dedemsvaart en Slagharen werd hiervoor 
vervangen door een driewegsmast. Veertien jaar later, in 1995, kwam op de plek van mast 51 een 
steunmast te staan van de 380 kV lij n Zwolle - Meeden. Er werd echter geen verbinding gemaakt, het 
betreft slechts een kruising. In 1999 werden mast 1 t/ m 4 bij Hoogeveen afgebroken omdat de lijn  
werd verlegd naar het overgebleven lij ndeel van Zwolle - Hoogeveen. De buiten gebruik geraakte 
masten van deze lij n hadden een gunstiger gelegen tracé, waardoor ruimte beschikbaar kwam voor 
uitbreiding van bedrijventerreinen. Het lijngedeelte bij station Hardenberg werd na 2001 ingesloten 
door bebouwing. 

6.4 H ar cu lo - Raal te  
De volgende li jn die gebouwd werd was het tweede onderdeel van de 110 kV verbinding tussen Zwolle 
en Almelo (Nijverdal - Almelo was het eerste). De drie lij nen van deze verbinding zouden de functie 
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van de 220 kV lij n Harculo - Almelo overnemen, die voorlopig met 110 kV in gebruik was. Het 
beginpunt van de nieuwe lij n Harculo - Raalte lag in de polder Sekdoorn, bij de eindmast van de 
jukkenli jn. Omdat het beoogde dubbelcircuit in de jukkenlijn voor Harculo - Raalte ten tij de van de 
aanleg gebruikt werd voor de 220(110) kV lij n Harculo - Almelo, werd voor deze 220 kV li jn een nieuw 
gedeelte gebouwd. De vrij gekomen ruimte kon dan benut worden voor de 110 kV verbinding naar 
Raalte. Dit vond plaats in 1962. In hetzelfde jaar werden de masten gebouwd en de kabels gespannen 
van de lij n Harculo - Raalte. Een jaar later, in 1963 kon de lij n in gebruik worden genomen. De lengte 
was 14 km. Het aantal masten bedroeg 43. In tegenstell ing tot Hoogeveen - Hardenberg kwamen geen 
wisselmasten voor. De eerste zeven en de laatste drie masten hadden vanwege de nabijheid tot het 
station een extra boventraverse. 

 

Figuur  6.7:  mast 41 tijdens de bouw in de zomer  van 1962. Tegenw oordig staat deze mast in de bebouwde omgeving van 
Raalte. 

Het tracé kende geen echt scherpe bochten. Het volgde ongeveer de loop van de spoorlij n Zwolle - 
Raalte. Bij het dorp Laag Zuthem werd de spoorlijn gekruist, waarbij een zeer hoge mast nodig was. 
Daarna werd het dorp Lierderholthuis vrij  dicht gepasseerd. Na een flauwe bocht liep het tracé dan 
verder in een zuidoosteli jke richting door een enigszins dunbevolkt gebied. Net over de helft bij mast 
27 boog de lijn naar het oosten af, in de richting van het eindpunt. Ten zuiden van het centrum van 
Raalte bevond zich het eindpunt van de lij n. Het station was gelegen aan een doorgaande weg nabij  het 
Overijssels kanaal. Ten tij de van de aanleg lag het nog in een landelijke omgeving. 
 
Er hebben zich geen grote veranderingen aan de lijn voorgedaan sinds de aanleg. In de jaren tachtig 
werd het eind van de verbinding bij Raalte ingesloten door bebouwing. In de jaren negentig werden de 
kabels strakker aangespannen waardoor hoekmast 41 versterkt werd. Na 2000 werd mast 38 
opgehoogd. 

6.5 Zw in der en  - Coevor den  (af tak Coevor den)  
Het begin van de jaren zestig kenmerkte zich door een sterke groei van het aantal lij nen. In sommige 
jaren werden meerdere l ij nen in gebruik genomen. In het noordoosten van het leveringsgebied van de 
N.V. IJsselcentrale werd in deze tij d vanaf de li jn Hoogeveen - Veenoord een aftak gemaakt naar 
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Coevorden. Het ombouwen van deze lij n van enkelcircuit naar dubbelcircuit in 1963 maakte dit 
mogelijk. Vanaf de hoekmast 55 van Hoogeveen - Veenoord takte de lij n af. Nabij deze mast kwam een 
eindmast zodat de bestaande mast geen grote trekkrachten haaks op de lij nrichtingen erbij kreeg. De 
nummering begon bij  201 en liep tot 224 bij Coevorden. Vanaf mast 215 hadden de masten een extra 
boventraverse. halverwege de lij n werd het kanaal Coevorden - Zwinderen gekruist, waarvoor geen 
hogere masten noodzakelijk waren.  

 

Figuur 6.8:  bij mast 55  in de li jn Hoogeveen - Veenoord begint de aftak naar Coevorden met nummer 201. 

De ijzelramp van 2 maart 1987 had draadbreuk van de bliksemkabel tot gevolg bij mast 221. De masten 
bleven evenwel vrij  van schade. In 2005 trad aan de lij n Goor - Haaksbergen een soortgelijk fenomeen 
op. In 1995 maakte de kruising met de 380 kV lij n Zwolle - Meeden een wijziging bij  mast 209 
noodzakelijk. Deze mast werd vervangen door een hoekmast van een vreemd type en een portaal.   

6.6 Voll en hove - Raal te m et  af tak  Em m eloord 
In het noordwesten van Overij ssel en de Noordoostpolder werd het net verder uitgebreid. Door vanaf 
het bestaande station een lij n aan te leggen naar Kampen kon via een zij tak ook Emmeloord in het 
centrum van de Noordoostpolder worden aangesloten. De aftak was meteen vanaf het begin van de 
bouw aanwezig. Voor deze splitsing werd een speciale mast gebruikt: de driewegsmast. Deze heeft in 
twee vlakken traverses, zodat een kruisvorm ontstaat. Het masttype is later bij de aftak naar 
Dedemsvaart nogmaals toegepast. Vanwege het waterrijke gebied komen veel waterkruisingen met 
hoge masten voor. De overige masttypes zijn verder globaal gelijk aan andere in dit tij dperk gebouwde 
lij nen. 
 
het tracé begon meteen bij mast 2 al met een hoge mast voor de kruising van het Kadoelermeer, 
waardoor de lij n daarna in de Noordoostpolder verder ging. Met een scherpe bocht liep de lijn daarna 
verder in westeli jke r ichting, parallel aan de weg Marknesse - Ens. Vanwege de boomgaarden werden 
hier zes hogere masten toegepast. Nabij  Ens splitste de lij n zich via de driewegsmast nummer 21 in de 
richting naar Kampen en Emmeloord. De aftakking liep met nog een enkele bocht in noordwestelijke 
richting naar Emmeloord. De nummering begon bij  201 en 22 masten verder bij 222 eindigde de lij n. 
Voor Emmeloord kruiste de verbinding de weg Kampen - Emmeloord. In 1973 werden in de lij n twee 
portalen aangebracht vanwege de kruising met de 220 kV lij n Ens - Oudehaske. 
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Figuur  6.9:  de bijzondere dr iewegsmast in de Noordoostpolder, waar  de li jn zich spli tst in een deel naar  Emmeloord en naar 
Kampen. 

Het (doorgaande) l ij ndeel naar Kampen verliet na een bocht in zuideli jke richting de Noordoostpolder. 
Het ketelmeer werd daartoe overbrugd met twee hoge masten. Een drietal kilometers zuideli jker 
kruiste het tracé ook de IJssel. Ook hiervoor werden twee hoge masten gebruikt, met aan weerszijden 
hiervan hoekmasten. Onmiddell ij k na de IJsselkruising volgde een scherpe bocht waarmee het laatste 
deel van het tracé werd ingezet. De lijn eindigde bij  het trafostation ten westen van Kampen.  
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Figuur  6.10:  in 1970 trad storm schade aan de IJsselkruising op. Hierna zijn nieuwe hogere en zwaardere masten naast de 
bestaande gebouwd. 

De IJsselkruising was aanleiding voor twee grote storingen. De eerste ontstond al in maart 1964. Door 
aanvaring van een schip knapten de onderste vier kabels, waardoor de eenzijdige trek het bezwijken 
van de ondertraverses tot gevolg had. Na twee dagen werd de lij n volledig hersteld, met gebruikmaking 
van gereed liggende mastdelen die een andere bestemming hadden. Zes jaar later in november 1970 
veroorzaakte storm het bezwijken van de twee masten. All een het onderste deel van de mastlichaam 
stond nog overeind. De li jn werd ditmaal (definitief)  hersteld door nieuwe hogere en zwaardere 
masten te plaatsen oostelijk van de bestaande. De li jn maakt daardoor een bocht bij de IJsselkruising. 
De fundatie van de voormalige kruisingsmast was in 2001 nog aanwezig.  
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Figuur 6.11: de nieuwe zwaardere kruisingsmasten over  de IJssel bij Kampen. 

De kruising met het Ketelmeer werd in 1988 afgebroken omdat deze niet te combineren was met de 
nieuwe 380 kV lijn, die op vrijwel dezelfde plek ook het ketelmeer met hoge masten zou kruisen. Het 
lij ndeel tussen de masten 33 en 27 werd vervangen door een ondergrondse kabel.  
In 1993 kwam in het Kadoelermeer een mast erbij  om meer doorvaarthoogte te creëren. Ook in de li jn  
Vollenhove - Lemmer werd toen een aanpassing gerealiseerd. Tevens werd het onderste deel van de 
hoge mast 2 versterkt. Bij Kampen werd in 2001 het l ij ndeel tussen mast 45 en 50 vervangen door een 
ondergrondse kabel. De uitbreiding van een bedrij venterrein vormde hiervoor de aanleiding.  

6.7 Raal te - N i j ver dal 
De verbindende schakel in de 110 kV leidingen tussen Zwolle en Almelo was de middelste van het 
geheel. Na Nij verdal - Almelo (1959) en Zwolle - Raalte (1962) werd in 1964 de derde lij n gebouwd. 
Deze was qua tracéring het meest ingewikkeld, vanwege de Sallandse Heuvelrug bij Nij verdal en die 
plaats zelf. De lij n liep voornamelijk in oostelijke richting en was een groot gedeelte gecombineerd met 
de spoorlijn tussen Raalte en Nijverdal. De lengte bedroeg bijna 15 km en er kwamen 60 masten in 
voor. Het relatief hoge aantal masten werd veroorzaakt door de dichte plaatsing in Nijverdal. De 
masten van de lijn zijn overwegend gelijk aan de overige lij nen van begin jaren zestig, maar bij  de 
doorkruising van Nijverdal is een afwijkend masttype toegepast. Deze masten hebben een extra 
traverse, waardoor per traverse een fasedraad wordt gedragen. Daardoor is het ruimtegebruik kleiner. 
Bovendien is de veldafstand verkleind, zodat de doorhang aanzienlijk gereduceerd wordt. Opmerkelijk 
is ook dat het onderste diagonaalvak in het mastlichaam vervangen is door een verzwaarde randstaaf, 
zodat portalen ontstaan, eventueel toegankelijk voor verkeer. Bij de stations hebben de masten nog een 
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extra traverse, voor de dubbele aardedraad. Er komen verder geen hoge masten voor in de lij n. 
Landschappelij k gezien is de lij n zeer geslaagd te noemen, het stuk door het ravijn loopt door een 
mooie beboste omgeving.  

 

Figuur  6.12:  de doorkruising van het ravijn. Het tracé van de 110 kV verbinding tussen Raalte en Nijverdal werd voor een 
groot deel langs de spoorlijn gelegd. 

Het tracé begon bij het station in Raalte, van waaruit de lijn in zuidoostelijke r ichting liep. 
onmiddell ijk na het Overijssels kanaal maakte de lijn een scherpe hoek, zodat een oostelijke koers 
werd ingezet. Het kanaal werd gekruist met een extra steunmast dichtbij  het kanaal. Ten tij de van de 
aanleg was nog scheepvaart mogelijk op het kanaal, maar dit werd vrij snel na aanleg gestaakt. Het 
eerste deel van de lij n liep een beetje buiten het zicht vanaf doorgaande wegen, maar na een bocht bij 
mast 15 kruist de li jn de rij ksweg N35 en de spoorli jn Zwolle - Wierden. Direct na de spoorlijn maakte 
het tracé weer een bocht, vervolgens volgde de hoogspanningsleiding het spoor tot aan de Regge in 
Nijverdal. De spoorlijn kruist de Sallandse heuvelrug via een ingraving, genaamd "het ravijn". De 
hoogspanningsleiding liep hierin mee.  
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Figuur 6.13:  mast 34 in de passage van het Ravijn bij Nijverdal. 

Vrij snel nadat de bossen gepasseerd waren diende de plaats Nij verdal zich aan. Door smallere masten 
toe te passen met kortere tussenafstanden kon ook in deze plaats de lij n worden ingepast. Al  deze 
masten zijn eigenli jk hoekmasten. Nabij  de textielfabrieken ten oosten van het centrum kregen de 
masten een extra boventraverse, een teken dat het station genaderd werd. Via drie hoekmasten was de 
rivier de Regge overspannen. Na een kort gedeelte met verlaagde masten, werd uiteindeli jk het station 
bereikt. De eindmast, nummer 60, stond aan de andere zijde van het station als de lij n naar Almelo. 
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Figuur  6.14:  de doorkruising van de plaats Nijverdal. Mast 48 is hier  zichtbaar. De foto is in 1998 genomen, tien jaar  voor de 
afbraak van dit gedeelte, vanwege het tunnelplan in Nijverdal.  

Lange ti jd is de lij n ongewijzigd gebleven. Eind jaren negentig vonden wat kleine aanpassingen plaats, 
vanwege het opspannen van de draden werd de hoekmast bij  het spoor, nummer 21 versterkt. Door de 
aanpassingen aan de N35 in Nij verdal, kon de lij n daar echter niet meer gehandhaafd blijven. De N35 
komt namelijk samen met de spoorlijn in een tunnel onder Nij verdal door te lopen. Begin 2008 is het 
gedeelte tussen mast 40 en 60 vervangen door een ondergrondse dubbelcircuit kabel. Mast 56 is 
blijven staan vanwege een broedend kraaiennest, onduidelij k of dit zo blij ft. 
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7 220  K V ( II)  

In het kader van de aanleg van een landelijk koppelnet was naast het 380 kV net in Zuid- en West-
Nederland, de bouw van een 220 kV net in Noordoost-Nederland voorzien. Het 220 kV net werd 
ontworpen als een r inglijn die in grote l ij nen zou komen te lopen door de provincies Overij ssel, 
Drenthe, Groningen, Friesland en de Noordoostpolder. Het eerste gedeelte van de ring bestond uit de 
lij nen tussen Harculo bij Zwolle en Vierverlaten bij Groningen. De lijn Harculo - Hoogeveen werd door 
de N.V. IJsselcentrale gebouwd, het noordelij ke deel tussen Hoogeveen en Vierverlaten via Zeyerveen 
bij Assen, werd door de EGD aangelegd. Hoewel verschill end, hadden beide lijnen masten van het 
dennenbouwtype. De bouw van dit eerste deel vond plaats tussen 1964 en 1966. Het vervolg van de 
ring, werd begin jaren zeventig door de SEP aangelegd. De bouw viel ongeveer samen met de bouw van 
de eerste 380 kV li jnen in Zuid- en West- Nederland. Omdat de SEP deze li jnen bouwde, kregen de 
masten een uniform aanzien. Het noordelijke-, westelij ke en zuidelijke deel van de r ing: de 220 kV 
lij nen Vierverlaten - Bergum - Louwsmeer (Leeuwarden) - Oudehaske (Heerenveen) - Ens - Zwolle, 
hebben daardoor alle hetzelfde mastbeeld. Het is de donaumast, in feite een verkleind model van de 
380 kV masten in het westen en zuiden. 
 

 

Figuur  7.1: het in 1965 bestaande hoogspanningsnet (links) en de het daarover  geprojecteerde koppelnet (rechts). In de jaren 
rondom 1970 zouden de 380 kV li jnen in West- en Zuid-Nederland w orden aangelegd. Ook zijn de m ogelijke tracés voor de 
oostelijke 380 kV lijnen in Oost-Nederland te zien. De 220 kV lijnen uit dit hoofdstuk zijn in de rechterfi guur  te vinden, op de 
li jn tussen Hengelo en Enschede na. 

In Twente was aansluiting op het Duitse net gepland. Dit zou plaats moeten vinden via een nieuwe 
verbinding Hengelo - Enschede - Gronau. Als eerste kwam in 1970 een 220 kV lij n gereed tussen de 
centrale in Hengelo en Enschede (Boekelo). Deze lij n werd echter in eerste instantie op 110 kV 
bedreven. De masten waren vrijwel identiek aan de masten in de lij n Harculo - Hoogeveen. Pas in 1984 
kwam de verbinding met Duitsland tot stand, zodat de spanning van 220 kV kon worden toegepast. De 
masten in de lijn naar Gronau waren echter al geschikt voor 380 kV. De masten waren van het 
combilij n type: naast twee circuits 380 kV boven elkaar als dennenboommast, was een ondertraverse 
aanwezig voor twee circuits 110 kV. 
 
De lijnen in het noordelijke koppelnet bestonden in 2008 allemaal nog, afgezien van de 220 kV lij nen 
Meeden - Weiwerd en Weiwerd - Eemshaven, die vervangen zijn door de 380/220 kV combili jn Eems - 
Meeden. De betekenis van de verbinding tussen Harculo en Groningen is echter wel minder geworden 
vanwege de 380 kV lij nen tussen Zwolle en de Eemscentrale. Door de geplande productie-uitbreiding 
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op de Eemshavenlocatie zal mogelijk ook de transportcapaciteit in de westelijke tak van het koppelnet 
vergroot moeten worden. Vervanging of versterking van de 220 kV lij nen in Groningen en Friesland, 
door 380 kV li jnen, is dan denkbaar. 
 
In Overij ssel is het 220 kV koppelnet eind jaren tachtig volledig vervangen door de oostelij ke 380 kV 
ring: de verbindingen tussen Ens en Hengelo, het doortrekken van 380 kV Gronau - Enschede naar 
Hengelo en het sluitstuk in de ring Hengelo -  Dodewaard via Doetinchem. 

7.1 H ar cu lo - Hoogeveen  
In 1965 werd begonnen met de aanleg van de lijn tussen de centrale Harculo en de inmiddels 
gereedgekomen lij n van Vierverlaten via Zeyerveen naar Hoogeveen. Het tracé liep overwegend in 
noordoostelij ke richting echter met een lichte boog in noordelij ke richting om de plaats Nieuwleusen 
heen. De ongeveer in dezelfde richting lopende 110 kV li jn tussen Zwolle en Hoogeveen werd bij  het 
latere station Hessenweg gekruist en liep daarna steeds zuidelijk van de li jn. Bij Zuidwolde, even ten 
zuiden van eindpunt Hoogeveen kwamen de twee lij nen geleidelijk toch bij elkaar om het laatste deel 
gebundeld verder te gaan. De nummering liep van de centrale Harculo tot Hoogeveen van nummer 1 
t/ m 122. De li jn is een belangrijke schakel en vanwege de goede zichtbaarheid (bij snelwegen, langs 
spoorlij nen) een in het oog springende verschijning. 

 

Figuur  7.2:  een voorbeeld van de hoekmasten in de li jn Harculo - Hoogeveen:  mast 48 bij Nieuw leusen. Het mastli chaam kent 
twee knikken zodat de mast een stuk breder  wordt dan de 220 kV masten van de lijn Zw olle - Almelo. De bovenste punt voor 
de enkele aardekabel is opvallend hoog. Bij relatief kleine li jnhoeken, zoals hier  het geval is, kon de randstaaf van het 
mastli chaam  nog uitgevoerd worden als een enkel hoekstaal. 
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In de lijn Harculo–Hoogeveen zijn andere masten toegepast dan tussen Hoogeveen en Vierverlaten en 
in de twee jaar eerder gebouwde li jn tussen Almelo en Hengelo. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt 
waarschijnli jk in de hogere transportcapaciteit, waardoor rekening moest worden gehouden met 
kabels uitgevoerd als vierbundels. Een zwaarder type mast was hierdoor noodzakeli jk. In figuur XX 
zijn de mastbeelden van Harculo-Hoogeveen weergegeven. Het masttype heeft wat de steunmasten 
betreft vooral het uiterlijk van een dennenboommast, maar de hoekmasten hebben ook kenmerken die 
bij een donaumast horen; een breder wordend mastlichaam met een broekstuk. Welke afweging zou 
kunnen zijn gemaakt ten aanzien van het te kiezen masttype; donau of dennenboom? De eerder 
gebouwde 220  kV masten in de lijnen van Harculo naar Hengelo waren van het dennenboomtype. Ook 
werden begin jaren zestig alle 110 kV lij nen aangelegd met dennenboommasten. Zoals vermeld in 
hoofdstuk 6 leidde dit type namelijk tot een economisch ontwerp dat tevens een goede esthetische 
kwaliteit bezat. Een probleem echter van de dennenboommast is de toename van de krachten in de 
randstaven van de mast bij toenemende masthoogte en belasting. Daardoor is bij de toegepaste masten 
waarschijnli jk voor gekozen om een zogenaamd "broekstuk" toe te passen, dus het onderste deel van 
de mast wordt onderaan sneller breder. Desondanks waren de krachten in de randstaven dusdanig 
groot dat gekruiste hoekstalen nodig waren (zie Figuur 7.4). 
 

 

Figuur  7.3:  mast 39 in Harculo - Hoogeveen, nabij Nieuwleusen:  een voorbeeld van een steunmast. Vanwege de kruising met 
een weg zijn de kabels opgehangen aan twee isolatorkettingen in omgekeerde V-vorm . 

De steunmasten hebben geen broekstuk, maar de hell ing van het onderste deel van het mastlichaam is 
wel groter dan het bovenste deel. Dit is vanuit esthetisch oogpunt een verstandige keuze geweest, want 
door optisch bedrog lijkt bij constante hell ing van de randstaven de mast namelijk een "stomp" 
uiterlijk, hetgeen afbreuk doet aan het aangezicht. Het ontwerp van de hoekmasten in de 380 kV li jn  
Zwolle - Meeden is een voorbeeld hiervan. Voor het overige lijkt de mast erg op de steunmasten uit 
Harculo - Hengelo. De masten van de lij n naar Hoogeveen zijn echter wel groter en vooral zwaarder, 
een logisch gevolg van de hogere belasting van de vierbundel kabels. Kenmerkend onderdeel van het 
uiterlijk van de masten is de "afmontage": de kabelophanging en de isolatorkettingen. Ook 
beeldbepalend is dat de isolatorkettingen niet direct beginnen onder de traverse, maar pas na een 
stalen ophangstaaf. Ook zijn verschill ende voorzieningen met stalen bollen opgehangen. Tijdens de 
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aanleg werden de masten afgespannen met dubbele kabels. All een het lijndeel tussen Harculo en 
Hessenweg heeft begin jaren zeventig de vierbundelige kabel gekregen.  

 

Figuur  7.4:  mast 29 bij station Hessenweg. De 220 kV li jn gaat hier  via twee jukken naar  het station. Boven de li jn kruisen de 
380 kV kabels van de lijnen naar  Ens en Hengelo. De 220 kV lijn heeft de vierbundeli ge kabel. 

In eerste instantie werd de lij n in gebruik genomen als Harculo - Zeyerveen, omdat er nog geen 
tussenliggende stations bestonden. De huidige situatie, met het 220 kV station Hessenweg, ontstond in 
1972. Daardoor werd de lijn gesplitst. Twee eindmasten werden bij  het station gebouwd. Onbekend is 
helaas of de door de bouw van het station vervallen mast een hoekmast was of een steunmast. Vier jaar 
later, in 1976, werd het 220 kV station Hoogeveen gebouwd. Hierdoor werd wederom een eindmast 
bijgeplaatst, ditmaal echter van een nieuw en zwaar type. Hierna vonden lange tij d geen belangrijke 
wij zigingen meer plaats, maar als onderdeel van het project van de aanleg van de nieuwe 380/110 kV 
lij n Zwolle - Meeden (1996), zou de bestaande 220 kV lij n komen te vervallen! In de periode hierna 
werd het station Hoogeveen al opgeheven en een circuit werd buiten bedrij f gesteld. Het werd dus net 
als in de jaren zestig Harculo - Zeyerveen. In 2008 werd echter het besluit genomen door TENNET om 
de lij n (voorlopig) te handhaven! Dit vanwege de geplande uitbreiding van productie in de Eemshaven 
(zie ook hoofdstuk 13. 

7.2 H engelo W eidew eg - En schede M ar ssteden  
Na de 220 kV lijn Harculo - Hoogeveen was de volgende 220 kV lij n de verbinding tussen de twee 
grootste steden in Twente. In het begin werd de lij n nog met 110 kV bedreven, maar van 1984 tot de 
afbraak in 1989, werd toch de ontwerpspanning van 220 kV toegepast, omdat toen de aansluitende lijn  
naar Gronau gereed was. De lij n heeft dus maar kort bestaan, slechts 19 jaar! De bouw van het 
oostelij ke 380 kV koppelnet betekende het einde van deze 220 kV verbinding. Het masttype was 
globaal hetzelfde als de masten van Harculo - Hoogeveen.  
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Figuur  7.5: de situatie bij station Enschede Marssteden (Boekelo) ten tijde van de bouw van de 380/ 110 kV verbinding naar 
Gronau, in 1984. Links de grote 380/ 110 kV mast. In het midden de 220 kV lijn naar  Hengelo Weideweg en rechts de 110 kV 
eindmast van de lijn naar Enschede van Heekstraat. 

De lij n begon bij de centrale in Hengelo aan de Weideweg. Hier stonden al veel masten, door deze 
nieuwe lij n ontstond er zelfs een deel waar drie lijnen parallel liepen. Dit waren de 110 kV li jnen naar 
Deventer en Enschede, met hamerkopmasten, en de nieuwe li jn, met de 220 kV dennenboommasten. 
De eindmasten waren bij het station in Hengelo hoog, omdat de 110 kV lij n Hengelo - Almelo moest 
worden gekruist. Bij mast 8 werd de bestaande 110 kV lij n naar Deventer verlaagd, zodat de 220 kV lij n  
bovenlangs kruiste. Tot na het Twenthekanaal bleef het tracé parallel aan de bestaande 110 kV lijn 
Hengelo - Enschede, maar daarna boog de nieuwe li jn af, om bij benadering het huidige tracé van de 
380/110 kV lij n te volgen. De 220 kV lij n liep echter met een noordelijke boog om Twekkelo heen, 
terwij l de huidige lij n een zuidelij ker tracé kent, in de buurt van de A35. Bij het nieuwe station 
Enschede Marssteden stond de eindmast. Deze was verhoogd omdat tij dens de bouw de spoorli jn naar 
Boekelo nog aanwezig was. De lij n kende uiteindelij k 36 masten. In 1984 kon de lijn worden 
aangesloten op de gereedgekomen lij n naar Gronau (D). Het bleef echter beperkt tot een circuit. Bij 
Hengelo werd toen ook de lij n aangesloten op het 220 kV station, d.m.v. een "nieuwe" eindmast. Het 
was een eindmast die vrijgekomen was uit de lij n Hoogeveen - Zeyerveen, vermoedelijk bij de aanleg 
van het station Hoogeveen. De zo ontstane situatie duurde maar kort, want in 1989 volgde al de gehele 
afbraak van de 220 kV lijn! Even daarvoor was de centrale in Hengelo al afgebroken. Het was het einde 
van de 220 kV lij nen in Twente. Ze werden vervangen door de 380 kV lij nen. De lij n vanuit Gronau 
werd als 380 kV verbinding doorgetrokken tot Hengelo (Oele). In 1993 kwam daar het nieuwe 
schakelstation gereed.  
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Figuur  7.6:  de eindmast bij Station Hengelo Weideweg, is de enig overgebleven mast uit de lijn Hengelo Weideweg - Enschede 
Marssteden (links). Tegenwoordig is de mast in gebruik voor de 110 kV li jn Hengelo Weideweg - Almelo Tusveld. 

 

7.3 Ens - Zw o lle  
Van de 220 kV lij nen die door de SEP zijn aangelegd, als onderdeel van de noordelij ke r ing van het 
koppelnet, lag één lij n in het gebied van de N.V. IJsselcentrale. Dit was Ens - Zwolle, aangelegd 
omstreeks 1972. In dezelfde tij d werden ook de overige verbindingen van het 220 kV koppelnet 
gebouwd. Ens werd verbonden met het 380kV koppelnet via de uitloper Diemen - Ens. Deze li jn is 
opvallend omdat deze in een recht tracé werd aangelegd door de zojuist drooggemalen Flevopolder.  
Via Ens werd dus het noorden en het oosten verbonden met het landelijk koppelnet. 
Het tracé van de lij n kende een overwegend zuidoostelij ke richting. Vanwege Zwolle was een 
aanzienli jke omweg nodig. Het laatste deel van de lij n werd gebundeld met de bestaande 110 kV 
verbinding Zwolle - Zwartsluis. Vrijwel direct na de aanleg werd de verbinding Zwolle Frankhuis ook 
gebundeld met de 220 kV lij n. Er kwamen enkele grote waterkruisingen in de li jn voor. De grootste is 
de Ketelmeerkruising, waarvoor zeer hoge 380 kV masten werden gebruikt. Daarnaast werden ook 
voor de kruisingen van het Ganzendiep bij Grafhorst en het Zwarte Water bij Hasselt  hoge masten 
gebruikt. Vlak voor de Ketelmeerkruising ging de 220 kV li jn onder de bestaande 110 kV lij n  
Vollenhove - Kampen door. Opmerkelijk is de hoge hoekmast bij de Zwarte Waterkruising. De lijn had 
totaal 90 masten, de nummering begon in Ens.  
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Figuur 7.7:  mast 90 bij station Zwolle Hessenweg. 

Hoewel de lij n bleef bestaan na de aanleg, in 1988, van de 380 kV verbinding Ens - Hengelo, die 
grotendeels over hetzelfde tracé werd aangelegd, hebben toen toch ingrijpende wij zigingen 
plaatsgevonden. Omdat de 380 kV masten een grotere veldlengte hebben, zijn op een aantal plaatsen 
de bestaande masten vervangen door nieuwe 220 kV masten die ook een grotere tussenafstand konden 
hebben. Daarnaast is het tracé bij Kamperzeedijk verlegd, buiten het daar bestaande kassengebied "De 
Koekoek". Door de 380 kV lij n verloor de 220 kV lij n zijn functie in het koppelnet. Er hebben dan ook 
plannen bestaan om de lij n af te breken. De reden hiervoor was dat als van de drie lijnen die op het 
220 station Zwolle Hessenweg aansloten, twee zouden vervallen (naar Hoogeveen en Harculo), het 
bestaansrecht van dit station zodanig klein was, dat het beter geheel kon verdwijnen. Na 2008, toen 
duidelijk werd dat de lij n naar Hoogeveen zou blijven, lij kt het bestaan echter weer zekerder. 
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Figuur  7.8: de Zwar tewater  kruising bij Hasselt. Er  is een hoge hoekmast toegepast. Na 1987 is de naastli ggende 110 kV lijn 
naar Fr ankhuis vervangen door de 380 kV lijn. 

 

Figuur 7.9:  de 220 kV en 380 kV masten van de kruising van het Ram sdiep bij Ens. De linkermasten zijn de masten van de 220 
kV li jn. Ze zijn oorspronkeli jk 380 kV masten, maar werden zonder  aanpassingen ook voor deze li jn toegepast. 
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8  VERDERE GROEI  VAN H ET 110  K V NET 

De sterke uitbreiding van het hoogspanningsnet van begin jaren zestig had ertoe geleid dat het net een 
tamelijk compleet aanzien kreeg. De grote steden waren verbonden en via de 220 kV li jnen bestond 
een koppeling tussen de centrales en het landelijk koppelnet. Dit hoofdstuk gaat over de 110 kV li jnen 
die over een periode van tien jaar tussen 1964 en 1974 werden aangelegd. De meeste van deze lijnen 
zijn "uitlopers" en aftakkingen. De aftakkingen betekenen dat een groot aantal stations bijgebouwd 
wordt. In deze periode komen ook de eerste grote wijzigingen aan het bestaande net voor. Een daarvan 
zal hier nader worden belicht: bij  Zwolle de bouw van station Hessenweg. In tegenstell ing tot de 
voorgaande hoofdstukken wordt minder diep ingegaan op iedere afzonderlijke lijn. 
 

Route Hoogspanningslijn Spanning Lengte Bouw jaar  Vervallen Mast ty pe

18 Almelo - Hengelo 220 kV 14 1964 1989 Dennenboom

19 Hengelo - Oldenzaal 110 kV 13 1965 - Dennenboom

20 Haaksbergen - Eibergen 110 kV 7 1966 - Dennenboom

21 Harculo - Hoogeveen 220 kV 41 1966 - Dennenboom

22 Meppel - Steenwijk 110 kV 14 1967 - Dennenboom

23 Deventer Platvoet - Deventer Bergweide 110 kV 9 1968 - Dennenboom

24 Hengelo Weideweg - Esd. Marssteden 220 kV 11 1970 1989 Dennenboom

24A Esd. Marsteden - Esd. van Heekstraat 110 kV 4 1970 - Dennenboom

24B Esd. Marsteden - Esd. Wesselerbrink 110 kV 5 1971 1984 Dennenboom

25 Vier-circuitlijn - Zwolle Frankhuis 110 kV 15 1971 1988 Dennenboom

26 Almelo - Tubbergen 110 kV 15 1973 - Dennenboom

27 Aftak Rijssen 110 kV 6 1974 - Dennenboom  
 
De masten die werden toegepast in de nieuwe lijnen zijn vri jwel geli jk aan de 110 kV li jnen die in de 
periode vanaf 1959 werden gebouwd. Het zijn de "Dennenboommasten". Dit type kenmerkt zich door 
de slanke mast met twee lichte traverses. De kabels van de twee circuits hangen in driehoeksvorm. In 
de nabijheid van steden werd echter ook een afgeleid type toegepast, waarbij door drie traverses de 
kabels boven elkaar hingen, zodat de mast smaller werd. Door de grotere bebouwingsdichtheid hebben 
de lij nen in het algemeen een minder recht tracé dan in de periode ervoor. Daardoor komen in deze 
periode meer verschill ende masttypes voor. 
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Figuur  8.1: het bovengrondse 110 en 220 kV net om streeks 1974. In de voorgaande periode werden vooral nieuwe aftakkingen 
en uitlopers gebouwd. Ook vonden de eerste grote aanpassingen plaats, bijvoorbeeld bij Zw olle en Hoogeveen. 

Aan het eind van de periode stuitte de lijnenbouw op toenemende landschappelijke bezwaren, 
waardoor de dennenboommast na 1974 niet meer zou worden toegepast in nieuwbouw. Het 
bovengrondse net had toen echter al nagenoeg zijn maximale grootte bereikt. 

8.1 Ui tbr ei d i ngen  i n  Tw en te  
Bij Almelo en Hengelo werden in deze periode twee in oostelijke richting gebouwde 
hoogspanningsverbindingen gebouwd: Almelo - Tubbergen en Hengelo - Oldenzaal. Beide zijn 
typische uitloperlij nen, vanaf een bestaand station wordt het net uitgebreid naar een nieuwe plaats. De 
verbindingen kwamen tot stand in respectieveli jk 1974 en 1966. De lij n naar Oldenzaal werd kort 
aangelegd nadat de 220 kV lij n Almelo - Hengelo in gebruik was genomen. Laatstgenoemde lij n had 
hoge eindmasten, zodat de 110 kV lij n naar Oldenzaal onderlangs kon passeren. De verbinding naar 
Tubbergen kent een lang kaarsrecht gedeelte, door een veenkoloniëenlandschap, maar eindigt toch 
nog in een licht glooiend bebost landschap. Kort na de aanleg werd in 1979 d.m.v. een driewegsmast 
een uitbreiding tot stand gebracht, naar Vroomshoop. Bij de bouw van de 380 kV leiding die Almelo 
passeerde is het tracé van de lij n naar Tubbergen verlegd, waardoor een aantal masten verviel. Dit 
gebeurde samen met de 220 kV masten van Harculo - Almelo. De hoogspanningslijn naar Hengelo was 
tot 1999 in oorspronkelijke toestand, maar in dat jaar werd bij Hengelo een vijftal steunmasten 
afgebroken om ruimte te scheppen voor een bedrijventerrein en woningbouw.  
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Figuur  8.2:  mast 39 van de li jn Almelo - Tubbergen. Deze lijn was de laatste nieuw bouw die met vakwerkmasten werd 
gebouwd. 

Vanaf mast 70 van de lij n Deventer - Goor - Hengelo werd een aftakkende li jn gebouwd in de r ichting 
van Rijssen. Het is de laatste nieuwe lijn waarin vakwerkmasten zijn gebruikt. Het gaat om een relatief 
korte verbinding van zes kilometer lengte. Onderweg wordt de snelweg A1 gekruist. De masten zijn 
gelijk aan de gebruikelijke dennenboommasten, dus niet verzwaard. Er hebben zich geen wij zigingen 
voorgedaan sinds de aanleg. Wel staat de beginmast bij  mast 70 in een vreemde richting. 

8.2 Si tuat i e in  Enschede 
Van 1970 tot 1971 werd een aantal nieuwe lijnen in de regio Hengelo - Enschede gebouwd. De 220 kV 
lij n van Hengelo Weideweg naar Enschede Marssteden was de eerstgebouwde, zie hiervoor het 
hoofdstuk 7. Deze lijn kwam eerst in bedrij f op 110 kV, er was namelijk nog geen 220 kV station in 
Enschede. Pas in 1984, toen de 380/110 kV lij n naar Gronau gereed was, werd een circuit op 220 kV 
bedreven. In Enschede kwamen wel twee nieuwe 110 kV stations, waar bovengrondse li jnen op 
aantakten. Dit zijn Enschede Marsteden en Enschede Wesselerbrink. De 220 kV li jn uit Hengelo 
eindigde bij het eerste station. Vanaf Marssteden begonnen twee nieuwe li jnen, een naar het bestaande 
station Enschede van Heekstraat en een naar het nieuwe Enschede Wesselerbrink. Beide lij nen zijn 
dubbelcircuit met dubbele fases. Qua uiterlijk zijn de masten vergelijkbaar met de dennenboommasten 
uit deze bouwperiode, maar ze zijn zwaarder uitgevoerd, vanwege de hogere belastingen. All e masten 
in de lij n naar de Van Heekstraat zijn van het smalle type, zoals in de bebouwde omgeving in Nij verdal 
en in Hoogeveen. Dat is niet verwonderlijk want het tracé loopt geheel door een bebouwde omgeving. 
In het tracé komt een aantal scherpe bochten voor, met name op de plaats waar het Twenthekanaal 
eindigt en bij  het station aan de van Heekstraat, waar de li jn door een woonwijk loopt. De 110 kV 
verbinding naar de van Heekstraat bestaat nog in min of meer oorspronkelij ke vorm. Vanwege de 
ligging in een bebouwde omgeving is het voortbestaan minder zeker dan andere lij nen. Het tracé van 
de lij n naar de Wesselerbrink was beduidend minder spectaculair, het liep in overwegend oostelijke 
richting. Het begin is gelijk aan het tracé van de huidige combilij n. Waar deze lij n echter afbuigt in 
oostelij ke richting, liep de oude nog iets verder door, tot ongeveer 200 meter zuidelij k van de huidige 
tracé. Aan het einde van dit lij ngedeelte bevond zich het trafostation Wesselerbrink. De masten naar 
de Wesselerbrink hadden "gewoon" twee traverses met een boventraverse voor de dubbele aardekabel.  
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Figuur  8.3:  mast 17 van Enschede Marssteden - Enschede van Heekstraat. Deze li jn loopt vrijwel geheel door bebouwd gebied, 
daarom zijn smalle masten toegepast. Er  komen ook veel scherpe bochten in het tracé voor. De verbinding heeft een grote 
capaciteit wat blijkt uit de dubbele kabels. 

De hoogspanningslijn Enschede Marssteden - Enschede Wesselerbrink heeft van alle lij nen het kortst 
bestaan: namelijk slechts 13 jaar, tussen 1971 en 1984. In dat laatste jaar werd namelijk de 380+110 kV 
lij n Gronau - Enschede Marssteden aangelegd. Door deze als combilijn uit te voeren kon de 110 kV lijn  
vervallen, was een voorwaarde kan zijn geweest om de aanleg mogelijk te maken. All een het 
eindportaal bij het station Wesselerbrink herinnert nog aan het onfortuinlij ke lijntje.  

8.3 Stat ion  H essenw eg 
De eerste echte wijziging in het hoogspanningsnet vond plaats met de bouw van het station Zwolle 
Hessenweg in 1970. Het ging namelij k om een nieuw station, weliswaar gelegen nabij een grote stad, 
maar niet direct erin, wat daarvoor gebruikelijk was. In andere provincies zijn ook voorbeelden van 
dergeli jke stations: bijvoorbeeld Louwsmeer bij Leeuwarden in Friesland, Vierverlaten bij Groningen. 
Een reden voor deze ontwikkeling kan zijn geweest de bouw van de noordelijke 220 kV ring van het 
koppelnet. Deze li jnen vereisten namelijk nieuwe stations met transformatoren, waarvoor op 
bestaande locaties niet direct plaats was. De locatie van het station Hessenweg ligt op de voormalige 
kruising van de 110 en 220 kV li jnen van Zwolle naar Hoogeveen. Deze kruising bevond zich nabij de 
Hessenweg, de N34 van Zwolle naar Ommen. Na 1998 werd in de buurt van het station het 
bedrijventerrein Hessenpoort aangelegd.  
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Figuur  8.4:  station Hessenweg, gezien vanaf de Berkummerbroekweg, in 1999, nog voor  de aanleg van bedr ijventer rein 
Hessenpoort. De 380 kV lijnen dom ineren het beeld. 

Het station Hessenweg werd gevormd door een 110 kV en een 220 kV gedeelte, met daartussen een 
koppeling, met transformatoren. Drie 220 kV lij nen sloten aan: de twee delen van de onderbroken lij n  
tussen Harculo en Hoogeveen, en de nieuwe lij n naar Ens in de Flevopolder, van waaruit verbinding 
bestond met het westen en Friesland. Maar liefst vij f 110 kV lijnen sloten aan: vanuit Zwolle 
Weteringkade twee, naar Hoogeveen een, en in noordwestelijke richting naar Vollenhove en Frankhuis 
ook twee lijnen, die echter via een enkele mast aansloten: de vier-circuitlij n. Vanwege het nieuwe 
station werd de bestaande lij n van Zwolle naar Vollenhove omgeleid. Deze lij n werd daarvoor over een 
lengte van ca. 7 km afgebroken, zie hiervoor de beschrij ving in hoofdstuk 3.5. Eind jaren tachtig werd 
de nieuwe 380 kV lijn Ens - Hengelo langs het station aangelegd, maar takte hier niet op aan. In 1995 
werd een nieuw 380 kV station oostelij k van het bestaande station gebouwd. Na een jaar, was de 
hoogspanningsleiding naar Meeden gereed en kon het in gebruik worden genomen. De 380 kV li jn Ens 
- Hengelo werd gesplitst en aangesloten op het nieuwe station. Net als het 220 kV station sluiten dus 
drie li jnen aan. De ingebruikname van het 380 kV station betekende wel dat een deel van het 220 kV 
station niet langer benut werd, omdat de aansluitende lij nen minder belangrij k zijn geworden. De 
toekomst van het 220 kV station is daardoor ook onzeker.  

8.4 Zw o lle - Fr ankhu is en  de vier -ci r cu i t l i j n  
Samen met de bouw van het station Hessenweg werd naast de 220 kV li jn naar Ens een nieuwe lijn  
gebouwd, die de omgeleide verbinding naar Vollenhove verving en die het eerste deel van een nieuwe 
route naar het eveneens nieuwe station Zwolle - Frankhuis zou gaan vormen. Dit is de zogenaamde 
vier-circuitlijn. Met "omgebouwde" 220 kV masten, gelijk aan de masten van Harculo - Hoogeveen, 
konden 4 maal drie kabels worden gedragen, waarvan zelfs twee circuits met dubbele fases. De lengte 
van de vier-circuitlij n was niet meer dan 7 km, maar door de kruising met de A28 en het open 
landschap, was deze goed zichtbaar. De combinatie van de 110 kV vier-circuitlij n en de 220 kV lijn 
Zwolle - Ens was een imposant gezicht door de vele kabels die in de lucht hingen. Zo'n drie km 
oostelij k van de A28 splitste de vier-circuitlijn in twee richtingen: verder naar het noordwesten de 
bestaande route naar Vollenhove en in westelijke r ichting de nieuwe li jn naar Frankhuis.  
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Figuur  8.5: steunmast 2 van de vier-cir cuitli jn op een foto uit mei 1987, dus kort voor de afbraak. De mast li jkt sterk op de 220 
kV masten uit de li jn Harculo - Hoogeveen, maar  heeft andere traverses en een hoger  bovenstuk. De binnenste zes geleiders 
zijn dubbel, voor de li jn naar Zwolle Frankhuis. De buitenste zes kabels gingen door naar Zwar tsluis. 

Het tracé van deze nieuwe lij n Vier-circuitli jn - Zwolle Frankhuis was nogal een omweg, want voor de 
hemelsbreed 8 km legde dit tracé door de ligging van de stad Zwolle ruim 14 km af. De stad Groningen 
kent overigens ook een soortgelijke hoogspanningslijn die met een boog om de stad heen loopt, van 
oost naar west. Bij het dorp Genne kruist de lijn met een hoge steun- en hoekmast het Zwarte water. 
De 220 kV lijn Zwolle - Ens loopt hier nog parallel, maar net voordat de provinciale weg Zwolle - 
Hasselt  gekruist zou worden takte de 110 kV af, om nu een zuideli jke koers te volgen. Het tracé volgt 
vanaf hier de weg. Net voor het eindpunt maakte de lij n nog enkele scherpe bochten, om aan de 
oostelij ke kant van het station te eindigen. Helaas is goed beeldmateriaal van de lij n zeldzaam. 
 
De vier-circuitlij n was geen lang leven beschoren, want hij zou al na minder dan twintig jaar worden 
vervangen door de 380+110 kV lijn tussen Ens en Hengelo en een nieuwe ondergrondse verbinding 
tussen Zwolle Weteringkade en Zwolle Frankhuis. Opmerkelijk is hierbij  dat deze ondergrondse 
verbinding slecht één circuit had, terwij l de bovengrondse lijn naar Zwolle - Frankhuis twee circuits 
had en dubbele fasen! Bij  de afbraak in 1988, vond ook een dodeli jk ongeval plaats. 

8.5 Over ige l i j n en  
Deventer kreeg net als in Zwolle een tweede trafostation. Het was gelegen aan de zuidoostelijke kant 
van de stad, dus tegenover het bestaande. Het station is genoemd naar het geli jknamige 
industrieterrein: Bergweide. Vanuit het bestaande station Deventer, dat nu de toevoeging "Platvoet" 
kreeg, werd een hoogspanningsleiding aangelegd naar het nieuwe station. Dit vond in 1968 plaats. 
Gepaard gaande met deze aanleg werd ook het tracé van de lij n Deventer - Hengelo aangepast, zodat 
deze parallel kwam te lopen met de nieuwe lij n. De lijn naar Bergweide loopt daarom eerst in oostelij ke 
richting, maar na Schalkhaar vervolgt hij in een zuidelij ke koers, door bij het Overij ssels kanaal af te 
buigen. De laatste vier masten zijn van het smalle type, zodat in de stedelijke omgeving zo weinig 
mogelijk ruimte wordt gebruikt. De laatste hoekmast en de eindmast zijn van een hoger type. De reden 
hiervoor is niet geheel duidelijk.  
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In het noorden kwam een nieuwe lij n naar Steenwijk bij. Deze begon bij het trafostation van Meppel. 
De eerste masten zijn van het smalle type. De li jn loopt voor een groot deel met de snelweg A32 mee. 
Vooral in Meppel komt een aantal verschill ende types voor, vanwege de vele kruisingen met spoor- en 
waterwegen, maar ook met de snelweg. De verbinding werd in 1967 aangelegd. 
 
De laatste lij n met waarin dennenboommasten werden toegepast werd in 1974 gebouwd. Het was de 
aftak naar Rijssen. Dit korte lij ntje begint bij de bestaande hoogspanningsleiding Deventer - Hengelo. 
Deze oude li jn bestaat uit hamerkopmasten. Een steunmast uit deze lij n werd voor de aftakking 
vervangen door een speciale driewegsmast. De situatie lijkt op die bij  Olst, maar het is niet dezelfde 
driewegsmast. De eindmast van de nieuwe li jn is zwaar uitgevoerd. Vanaf deze mast gaat de lijn in een 
noordoostelij ke richting, waarbij de A1 en de spoorlijn worden gepasseerd. In het midden van de lij n  
hebben de masten geen boventraverse voor de aardekabels, maar nabij het begin-  en eindpunt wel. 
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9  AFBOUW  VAN DE GROEI 

Na 1974 stokte de groei van het hoogspanningsnet vrij  plots. In de volgende periode van vijftien jaar 
werd nog slechts een handvol betrekkelij k kleine lijnen nieuw gebouwd. Ook werden weinig grote 
wij zigingen aan het (bovengrondse)net gepleegd. Het kwam zelfs voor dat lij nen of gedeeltes ervan 
werden afgebroken. Het totaal aantal kilometers 110 kV en 220 kV lij nen was daardoor maximaal 
gedurende de jaren zeventig en tachtig. De nieuwbouw van het 380 kV koppelnet eind jaren tachtig 
zette de daling in, omdat hiervoor veel bestaande li jnen werden vervangen.  
 

 

Figuur 9.1:  het 110 en 220 kV hoogspanningsnet op het hoogtepunt, aan het einde van de jaren zeventig.  

9.1 Buism asten  
De nieuwe li jnen uit deze tij d onderscheiden zich van de ti jd ervoor door de toepassing van de 
buismasten. Door de maatschappelijke weerstand tegen bovengrondse lijnen werd naar alternatieven 
gezocht die minder in het oog sprongen. Omdat aan ondergrondse lijnen ook grote bezwaren kleefden 
(kosten, ruimtegebruik, energieverliezen etc.) werden nieuwe masttypes ontwikkeld, die uiteindelijk 
uitmonden in de buismasten. Het type dat in Nederland populair werd, was de buismast met drie 
traverses, oftewel volgens het dennenboomprincipe. Door de geringere omvang van de centrale buis 
vergeleken met de vakwerkmast is het staalverbruik van de mast groter. De optimale veldafstand is bij 
buismasten daarom kleiner dan bij  vakwerkmasten: deze is ca. 280 m i.p.v. 350 meter. Het type dat in 
Overijssel werd gebruikt heeft als eigenschap dat bij de steunmasten de traverses tevens de functie van 
isolator hebben. Hierdoor ontbreken de gangbare isolatorkettingen. De mast is hierdoor veel smaller 
dan een vergelijkbare vakwerkmast. De doelstell ing om de mast minder zichtbaar te laten zijn in het 
landschap is daardoor geslaagd, maar het aanzien van de mast zelf, is niet erg geslaagd. Vooral door de 
ontbrekende isolatoren oogt de mast nogal kaal. Bij  de hoekmasten geldt dit overigens niet. 
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Route Hoogspanningslijn Spanning Lengte Bouw jaar  Verv a llen Mast t y pe

28 Aftak Ommen 110 kV 10 1974 - Buis

31 Zwolle - Ens 220 kV 31 1972 - Donau

32 Aftak Olst 110 kV 3 1973 - Hamerkop

33 Aftak Vroomshoop 110 kV 8 1979 - Buis

34 Zwolle Frankhuis - Kampen 110 kV 9 1982 - Buis

38 Aftak Dedemsvaart 110 kV 3 1981 - Buis

42 Enschede Marssteden - Losser 110 kV 8 1986 - Buis

5 Hengelo Weideweg - Hengelo Oele 110 kV 4 1989 - Dennenboom

 
De eerste buismastenlijn was de aftak Ommen, die vanaf mast 49 uit de lij n Zwolle - Hoogeveen begon 
en in zuidoostelijke r ichting met twee knikken in Ommen uitkwam.  

 

Figuur  9.2:  de aftak Ommen uit 1974 bij Nieuwleusen. Op de achtergrond mast 49 uit de lijn Zw olle - Hoogeveen, waar  de 
aftak begon. 

Na een korte periode werden rondom 1980 nog een drietal lij nen aangelegd, waarna in 1986 de laatste 
werd gebouwd, de lij n naar Losser. Onder de buismasten waren veel "aftaklijnen". Door de verbinding 
Zwolle - Kampen ontstond een ring in het 110 kV net, waardoor de buitengebruikstell ingen voor de 
aanleg van de 380 kV lij n Ens - Zwolle mogelijk werden. De lij n naar Losser is tot op heden de laatste 
echte nieuwe bovengrondse lij n. De korte verbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele is in de plaats 
gekomen van bestaande verbindingen. Na 1986 werden dus geen nieuwe bovengrondse 110 kV lijnen 
meer gebouwd! De uitbreidingen die hierna plaatsvonden waren alle of ondergronds of in de vorm van 
de combilij n met 380 kV.  
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Figuur 9.3:  een voorbeeld van een hoekmast uitgevoerd als buismast. Het is hoekmast 28 in de leiding Aftak Vroomshoop. 
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10  OOSTELIJK E RI NG 380  K V K OPPELNET 

Aan het einde van de jaren tachtig vonden zeer ingrijpende wij zigingen plaats in het hoogspanningsnet 
in Oost-Nederland. Dit had te maken met de realisatie van de oosteli jke tak van het 380 kV koppelnet. 
De plannen hiervoor waren al eerder ontwikkeld, mogelijk al ten tij de van de aanleg van de eerste 380 
kV lij nen eind jaren zestig. Het oostelij ke 380 kV net bestond uit een aantal nieuwe trajecten. Vanuit 
het bestaande 380 kV station waar de lij n vanuit Diemen eindigde begon de lijn Ens - Hengelo (via 
Zwolle). Het vervolg in de richting Duitsland was Hengelo - Gronau. "Terug" naar het westen werden 
de verbindingen Hengelo - Doetinchem en Doetinchem - Dodewaard gebouwd. In Dodewaard eindigde 
de bestaande lij n vanuit Maasbracht, zodat de ring van het 380 kV koppelnet gesloten werd. In  
Hengelo verrees een groot schakelstation.  
 

 

Figuur  10.1: het koppelnet midden jaren tachtig, kort voor de bouw van de oostelijke r ing. Te zien is dat in Groningen en 
Zeeland 380 kV verbindingen met het buitenland in voorbereiding zijn. Naar  Gronau is op dat moment een 220 kV lijn in 
gebruik. 



Hoogspanningsmasten in Overij ssel en Zuid-Drenthe A.J. Börger 04-12-2008 

 75 

Route Hoogspanningslijn Spanning Lengte Bouw jaar  Verv a llen Mast t y pe

- Gronau - Esd. Marssteden - Oele 380+110 kV 17 1984/ 1989 - Dennenboom

- Ens - Hengelo Oele 380+110 kV 92 1988 - Donau

- Hengelo Oele - Doetinchem 380 kV 21 1990 - Donau

 
De tracéring was zodanig dat de nieuwe lij nen op de plek kwamen van bestaande lij nen of ermee 
gebundeld werden. In sommige gevallen is het combilij n principe toegepast, b.v. bij  Zwolle, tussen 
Almelo - Hengelo en de gehele l ij n tussen Hengelo en Gronau. In principe werden de bestaande 220  
kV lijnen tussen Harculo en Enschede vervangen door de 380 kV li jnen. Ook het 110 kV net werd 
veranderd, het combilij n principe zorgde ervoor dat ook de bestaande 110 kV li jnen konden worden 
ondergebracht op de nieuwe masten. Daarnaast werd een aantal bovengrondse li jnen vervangen door 
ondergrondse.  
 

 

Figuur  10.2:  het hoogspanningsnet in Over ijssel en Zuid-Drenthe na de bouw van het oosteli jke 380 kV koppelnet. Veel 
bestaande lijnen zijn vervangen door de nieuwe 380 kV li jnen. Daarnaast zijn begin jaren tachtig nog enkele 110 kV lijnen met 
buismasten bijgebouwd.  

Al  deze maatregelen zorgden ervoor dat het aantal kilometers bovengrondse lijn niet toenam door de 
bouw van het 380 kV net. Dit was mogelijk een voorwaarde om de aanleg toe te staan. In onderstaande 
tabel staat weergegeven wat er wijzigde: 
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Enschede Marssteden - Hengelo Oele Jaar

Gehele 220 kV lijn Hengelo Weideweg - Enschede Marssteden vervalt 1989

Gehele 110 kV lijn Enschede Marssteden - Enschede Wesselerbrink vervalt 1989

Tweede deel 110 kV lijn Hengelo - Enschede vervalt 1993

Ens - Zw olle

4-circuitlijn vervalt 1987

4-circuitlijn - Zwolle Frankhuis vervalt 1987

Ketelmeerkruising 110 kV Vollenhove - Kampen vervalt 1987

220 kV Almelo - Hengelo vervalt vrijwel geheel 1988

Deel 110 kV Deventer - Hengelo vervalt  bij  Weideweg 1988

Gehele lijn Hengelo - Almelo (110 kV) vervalt 1989

Mast 27 t/ m 31 Nijverdal - Almelo vervalt 1989

Mast 1 t/ m 8 Almelo - Tubbergen vervalt 1989

Eerste deel 110 kV Hengelo - Enschede vervalt 1989

Vervangende nieuwbouw 110 kV Hengelo W. - Hengelo Oele 1989

Delen 220 kV Zwolle - Ens vervallen 1989

Vervangende nieuwbouw 220 kV Zwolle - Ens bij  Ens en in polder Mastenbroek 1989

220 kV Harculo - Almelo vervalt 1994

Hengelo Oele - Doet inchem

Ondergronds brengen Deventer - Hengelo te Delden 1986  
 
De aanleg had dus heel wat gevolgen voor de tot dan toe bestaande lij nen. Bij  de beschrij ving van de 
betreffende lijnen wordt dieper ingegaan in op de wijzigingen. De 380 kV lij nen worden in een ander 
deel besproken, zodat we hier relatief kort ingaan op de masttypen en de tracéring van de 380 kV 
lij nen.  

10 .1 M astt ype  
De lij nen Ens - Zwolle en de lij nen Hengelo - Doetinchem - Dodewaard werden gebouwd met 
vakwerkmasten van het Donaumast type. Ze vertonen sterke geli jkenis met de Donaumasten van de 
westelijke koppelnet, maar zijn op een aantal punten verschill end. De aanpassingen kunnen als 
verbeteringen worden gezien, het beeld van de masten is prettiger en rustiger.  
 
De belangrijkste verschill en zijn bij de steunmasten:  

• de staven van de kruisverbanden in de vier vlakken van het mastlichaam sluiten netjes in 
dezelfde knooppunten aan, in plats van verschill end voor de zijv lakken en voor- en 
achtervlakken; 

• de isolatorkettingen zijn korter (waarschijnlijk door grotere afstand tot kustzone) en hangen 
niet in omgekeerde V-vorm, behalve bij kruisingen met spoorwegen, andere 
hoogspanningsli jnen en sommige autowegen. Hierdoor is het beeld veel rustiger dan de grote 
"zwiepende" vorm van de isolatoren van de oudere steunmasten; 

• de traverses hebben op het einde een opstaand hekje, t.b.v. monteurs; 
• binnenpootverband in het broekstuk sluit ook aan bij de verbanden in het buitenvlak. 
• de hogere kruisingsmasten hebben geen "kroontje". 



Hoogspanningsmasten in Overij ssel en Zuid-Drenthe A.J. Börger 04-12-2008 

 77 

    

Figuur  10.3:  vergelijking tussen steunmast van westeli jke li jn 380 kV koppelnet uit ca. 1970(links) en de nieuwere 380 kV 
masten van de oostelijke lijnen (rechts). Verschill en zitten o.a. in de isolatorkettinglengte en -vorm , het aansluiten van staven 
in één punt en de hekjes op de einden van de traverses. De nieuwere mast is duideli jk m ooier. 

Bij  de hoekmasten zijn de verschill en o.a.: 
• de hoekmasten hebben geen knik in het mastlichaam bij  het broekstuk; 
• de vorm van de boventraverse is zodanig anders dat de hoek van de buitenste overstekken 

t.b.v. de aardekabel (het "kroontje") steiler is, wat een aangenaam beeld oplevert; 
• er zijn ook hier minder lange isolatorkettingen; 
• wisselmasten komen niet voor; 
• de ondertraverse heeft een hekje voor de monteurs. 

   

Figuur  10.4:  verschil len tussen de hoekmasten. De linkermast is de mast 2o2 van de li jn Diemen - Ens uit jaren zeventig. De 
rechter  is mast 89 uit Zw olle - Hengelo, het nieuwe type. Verschill en zitten in de hoek van het "kroontje" van de boventraverse, 
de knik in het broekstuk en de hekjes op het einde van de onder traverse. Ook hier is de nieuwe mast duidelijk mooier. 
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Opvallend is dat er veel verschill ende masten voorkomen in de li jn. Waar in de beginjaren van de 
lij nenbouw, met een type steunmast werd volstaan, afgezien van de waterkruisingen, en drie 
hoekmasttypes vanwege verschill ende lij nhoeken, hebben de 380 kV li jnen veel meer types. De 
inpassing in het tracé is meer maatwerk dan voorheen, en het loont qua kosten om b.v. de omvang van 
de mast te verminderen als de veldafstand vermindert. De hoekmasten hebben bij  verschill ende 
lij nhoeken andere breedtes en zwaartes, maar er zijn ook wat betreft hoogte een handvol types. Zo 
ontstaan b.v. wel driemaal vij f verschill ende types. 
 
De 380 kV masten zijn zodanig groot dat overal waar zij  geplaatst zijn, ze de omgeving domineren. Van 
verre zijn de masten zichtbaar, omdat de gemiddelde steunmast bijna 50 meter hoog is. De bestaande 
110 kV en 220 kV masten lij ken maar klein in omvang in het geval dat zij nabij  de 380 kV masten 
staan. Ook de tot in de jaren tachtig grootste li jn, 220 kV Harculo - Hoogeveen, ziet er maar smal en 
laag uit t.o.v. de 380 kV masten. Dit is b.v. te zien bij de Vecht voor station Hessenweg. Op drie 
plaatsen kruisen de nieuwe 380 kV lij nen een bovengrondse bestaande lijn. Dit is bij station 
Hessenweg, de polder Sekdoorn nabij  Harculo en bij  Goor. In alle gevallen gaat de nieuwe li jn over de 
bestaande heen. Bij  Sekdoorn wordt de 220  kV li jn overbrugd, zodat daar een wel heel hoge steunmast 
is toegepast. 

10 .2 Ens - Zw o lle - H engelo  
Deze li jn was de eerste van de drie 380 kV lijnen van het Oostelijke net. Tevens was het langste, hoewel 
later door de bouw van het trafostation Zwolle Hessenweg de lij n verkort werd. Het totaal aantal 
masten was maar liefst 239. Behalve de lijn Maasbracht - Dodewaard was het daarmee de langste l ijn  
in Nederland. In 1988 startte de aanleg. De bouwrichting was met de nummering mee, zodat in Ens 
begonnen werd. Tot Zwolle liep de li jn parallel met de 220 kV li jn Ens - Zwolle. Daarbij werd het tracé 
op enkele punten wel gewijzigd, namelijk de loop door de polder "koekoek" werd verlegd. Ook werd de 
scherpe bocht in polder mastenbroek afgerond met twee hoekmasten i.p.v. een hoekmast. Omdat de 
masten naast de bestaande lij n werden geplaatst, die een veel kleinere veldafstand van 350 meter 
hebben, zijn de nieuwe 380 kV masten in een verkleinde versie uitgevoerd. Deze masten lij ken uit 
verhouding, omdat het bovengedeelte van de mast heel groot oogt bij het kleine mastlichaam. wel is zo 
een betere inpassing in het open landschap bereikt, die echter nog wel problematisch is, vanwege het 
weidse uitzicht in de polder.  
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Figuur  10.5:  prachtige foto uit 2002 van een (standaard)steunmast in de 380 kV lijn Zw olle - Hengelo. Het is mast 33 bij 
Heino. Op de achtergrond een afspanmast. 

Vanaf de weg tussen Hasselt  en Zwolle kwam de 380 kV op de plaats van de daarvoor afgebroken 110  
kV lijnen Zwolle Hessenweg - Zwolle Frankhuis en de vier-circuitlijn. Op de plek van de vier-circuitlijn 
werd de 380/110 kV lijn uitgevoerd als combili jn, omdat de verbinding naar Zwartsluis wel behouden 
moest bli jven. Bij de kruising met de A28 zijn de masten dus de combilijn masten in plaats van de 
gewone types. Na station Hessenweg gaat de lij n weer verder als 380 kV li jn. Het tracé is tot aan de 
polder Sekdoorn (aan de westzijde) gebundeld . met de bestaande 220 kV li jn Harculo - Hoogeveen. 
Bij Sekdoorn kruist de nieuwe lij n over de bestaande heen, met een verhoogde hoekmast en een 
buitengewone hoge steunmast. Met nog een hoekmast vond de nieuwe li jn dan aansluiting met het 
tracé van de 220 kV lij n Harculo - Almelo. Het tracé is echter niet zodanig gebundeld dat de twee 
lij nen naast elkaar lopen. De 220 kV lijn zou namelijk vervallen. Dit gebeurde in 1994. Bij Lemelerveld 
kruisten de twee lij nen elkaar, zodat de 380 kV lij n vanaf daar ten zuiden liep van de bestaande. Het 
station Almelo werd westeli jk gepasseerd en via het Twentekanaal kwam de li jn weer in de richting van 
Hengelo te lopen.  
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Figuur  10.6:  vanaf Almelo Tusveld tot Hengelo Weideweg is de lijn weer  als com bilijn uitgevoerd. Hier  is mast 129 te zien 
nabij knooppunt Azelo in de A35/A1. 

Vanaf station Almelo Tusveld zijn de masten weer als combilijn uitgevoerd, omdat de 110 kV 
verbinding tussen Almelo en Hengelo wel gehandhaafd moest blijven. Het tracé loopt tussen Tusveld 
en Hengelo Weideweg (naast de a35) ongeveer op de plek van de afgebroken 220 kV lij n Almelo - 
Hengelo. Tijdens de bouw bleef de 110 kV lijn nog even bestaan naast de 380 kV lij n, waarbij  vanwege 
de beperkte ruimte de helft van de 110 kV masten werd afgesneden: zo dichtbij  elkaar lagen de tracés. 
Net voor station Weideweg boog de li jn af naar het huidige station Hengelo Oele. De 110 kV 
verbindingen op de masten takten wel af naar het station. De bestaande drie lij nen vanaf Weideweg tot 
aan de splitsing bij de A35, werden alledrie afgebroken en vervangen door de combilij n en nieuwe 110 
kV verbinding tussen Hengelo Weideweg en Hengelo Oele. Op dit gedeelte kwamen dus twee nieuwe 
lij nen naast elkaar, met veel hogere capaciteit. De kruising met het Twenthekanaal met een hoekmast 
en een eindmast markeert het einde van de lijn.  
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Figuur  10.7:  station Hengelo Oele aan het Twentekanaal tijdens de sneeuw van november  2005. Er  staan dr ie 380 kV en dr ie 
110 kV lijnen in verbinding met het station. Links is de eindmast van de lijn naar  Zw olle. Op de voorgrond de li jn uit 
Doetinchem en rechtsachter  de li jn vanuit Gronau. Uiterst li nks is de nieuwe 110 kV verbinding tussen station Weideweg en 
station Oele te zien. 

Tot 1993 werd rechtstreeks verbinding gemaakt met de aansluitende li jnen vanuit Gronau en 
Doetinchem, in dat jaar werd een trafostation in gebruik genomen, zodat het 110 kV net kon worden 
gevoed. In 1996 trad verandering op in de lij n omdat toen bij Zwolle - Hessenweg eveneens een 380 kV 
station gereed kwam. De lijn werd in tweeën gedeeld, waarbij  ook de nummering werd aangepast. Het 
station in Zwolle voorziet op dit moment alleen in de koppeling met de 380 kV lijn Zwolle - Meeden en 
vanaf daar de Eemscentrale. Er is nog geen aansluiting op de 110 kV en 220 kV stations Hessenweg.  

10 .3 Gr on au - H engelo  
Vrijwel gelijktij dig met de aanleg van Ens - Zwolle werd het vervolg van de vijfjaar eerder gebouwde 
lij n Gronau - Enschede Marssteden aangelegd. Opmerkelijk is dat niet dezelfde masten werden 
gebruikt maar met een qua uiterlijk van de masten duidelijk verbeterd type! De hoofdvorm van de 
masten bleef wel ongewijzigd: twee 110 kV circuits in vlakke configuratie met daarboven twee 380 kV 
circuits in dennenbooomvorm. T.o.v. het eerste li jndeel ogen de masten vooral minder "Duits": de 
staven in vier vlakken sluiten netjes in een knooppunt aan, en er komen meer knikken in het 
mastlichaam voor, waardoor de masten slanker li jken. De reden van de dennenboomvorm zal l iggen in 
de passage van de stad Enschede waar in principe weinig grond beschikbaar was. Er bestaan 
ontwerptekeningen waarbij de masten als buismasten zouden worden uitgevoerd. Dit leidde echter tot 
dermate zware buizen bij  de hoekmasten, dat vanwege de hoge kosten hiervan afgezien is. 
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Figuur  10.8:  mast 18 van Gronau - Hengelo nabij de Duitse grens. Deze mast staat in het eerste deel van de lijn uit 1984. Bij 
deze mast takt het 110 kV cir cuit af naar Losser. 

De eerste vier jaar na aanleg toen het station Hengelo - Oele nog niet bestond ging tenminste één 
circuit van de lijn rechtstreeks door naar Ens - Hengelo! Zo ontstond dus een meer dan honderd 
kilometer lange li jn, helemaal van Ens naar Gronau. De tracéring volgde in grote lij nen de vervallen 
110 kV en 220 kV lijnen tussen Wesselerbrink, Marssteden en Hengelo, maar ook de toen geplande 
autoweg A35 /  N35 tussen Gronau en Enschede. Vooral het deel vanaf de grens tot Enschede 
Wesselerbrink, volgt deze li jn. Door de weg te volgen was het mogelijk om een grote stad als Enschede 
te doorkruisen, iets wat als dat niet mogelijk was tot een haast onmogelijke tracéring zou hebben 
geleid. Tussen Marssteden en Hengelo Oele ligt het tracé ook dichterbij de A35, dan de bestaande 220  
kV lij n, die een noordelijker tracé had, bij het dorp Twekkelo.  

10 .4 Doet in chem  - H engelo Oele  
Een groot deel van deze lijn loopt door de provincie Gelderland, dat buiten het leveringsgebied van de 
N.V. IJsselcentrale lag. De beschrij ving van de lij n is hier daarom beperkt tot het deel in Overijssel. 
Dus vanaf Goor tot Hengelo. Het tracé van deze lij n volgt in grote lij nen de bestaande 150 kV 
verbinding tussen Doetinchem en Zutphen, en vanaf Zutphen tot Hengelo het Twenthekanaal, dat 
nabij Lochem en Goor wordt gekruist. Aanleg vond plaats omstreeks 1990. Het aantal masten is 137, 
omdat de nummering eindigt bij 138, maar begint bij  2 in Doetinchem. De masten in deze lij n zijn 
vrijwel identiek aan de masten in Ens - Hengelo, maar er komen enkele hoge masten in voor die niet 
nodig zijn geweest in Ens - Hengelo. De masten in Doetinchem - Hengelo hebben in sommige gevallen 
namelijk een hoger broekstuk. In de lij n Doetinchem - Hengelo komen veel verschill ende masten voor, 
met name een groot aantal hoge. Ook zijn er veel hoekmasten aanwezig.  
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Figuur 10.9:  de masten langs het Twentekanaal bij Delden. Op de achtergrond de toren van station Hengelo Oele. 

De tracéring zal moeili jker zijn geweest dan Ens - Hengelo. Vanwege het landschap dat weinig grote 
uitzichten kent, is de lij n goed ingepast in het landschap. De bundeling met het Twentekanaal draagt 
hier ook aan bij. Bij Delden is echter wel protest geweest verband houdende met de li jn, terwij l dit 
dorp op zich op ruime afstand gepasseerd wordt. Wellicht is de ligging direct naast het kanaal hier de 
oorzaak van. Bij Goor kruist de lij n de bestaande 110 kV verbinding tussen Goor en Haaksbergen. De 
nieuwe lijn is daartoe verhoogt, aan de bestaande lij n waren geen wij zigen noodzakelijk.  

10 .5 Bes lu i t 
De aanleg van de 380 kV lij nen betekende de grootste wij ziging in het bovengrondse lij nennet in  
Overijssel. Helaas heeft de schrijver dezes door zijn leeftij d alleen de situatie na de veranderingen 
kunnen meemaken en maar heel beperkt de oude toestand. 
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11 380  K V VERBI NDI NG M ET DE EEM SCENTRAL E 

Na de aanleg van de oostelij ke ring van het 380 kV koppelnet, kwam midden jaren negentig de bouw 
van de 380 kV verbinding vanuit Zwolle naar de Eemscentrale. de lij nen kwamen te lopen tussen 
Zwolle en Meeden en van Meeden naar de Eemshaven. Daarbij werd laatst genoemde lijn uitgevoerd 
als vier-circuitlij n:4 circuits 380kV!. voor beide lijnen geldt dat ze een grote capaciteit hebben, 
waardoor de kabels als vierbundels zijn uitgevoerd. De bouw vond plaats tussen maart 1995 en mei 
1996, waarna ze in dat laatste jaar in gebruik werden genomen.  
 

 

Figuur 11.1 :  het net in Overi jssel en Zuid-Drenthe eind jaren negentig, na de aanleg van de 380 kV lijn Zw olle - Meeden. 

Evenals bij de 380 kV li jnen in Overij ssel gebeurde kwamen als gevolg van de nieuwbouw een aantal 
bestaande lij nen te vervallen. Door de masten van de lij n Zwolle - Meeden uit te voeren als combilij n, 
kon de 110 kV lij n in de nieuwe verbindingen ondergebracht worden. Daarnaast werden nieuwe 
ondergrondse lij nen gebouwd. Door deze maatregelen bleef het aantal kilometers bovengrondse lij n  
globaal gelijk. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de lijn Zwolle - Meeden voor zover deze zich bevindt in 
Overijssel en Zuid-Drenthe.  

11.1 Tr acér in g 
Hoewel in eerste instantie voor de lij n een tracé werd ontworpen dat min of meer de kortste route 
volgde tussen Zwolle en Meeden: via Hoogeveen door Drenthe naar Gasselte en verder langst 
Veendam naar Meeden. In deze richting bestonden al lij nen of waren deze aanwezig geweest, zodat 
deze door de nieuwbouw konden worden vervangen. Toch is het tracé uiteindelijk anders gelegd, 
namelijk via Emmen en Stadskanaal! Via dit tracé worden veel minder druk bebouwde delen 
doorkruist en ook landschappelijk gezien totaal anders, namelijk de rechte lijnen van de Veenkoloniën. 
Door deze keuze is de lij n opmerkelijk gelijkvormig: er komen geen noemenswaardige waterkruisingen 
in voor en ook komen veel lange rechte li jndelen voor.  
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Figuur  11.2:  mast 2 ti jdens de bouw in mei 1995. De kabeltrommels li ggen al klaar. De mast was erg imposant, niet alleen de 
hoogte maar  ook de brede traverses en zware profielen zijn indrukwekkend. Op de achtergrond het 380 kV station 
Hessenweg, eveneens in aanbouw. 

De lijn begint bij het nieuwe station Hessenweg en loopt eigenlijk tot mast 54 bij Slagharen in een 
oostelij ke r ichting. Vanaf mast 2 is de lij n als combilij n uitgevoerd. De verbinding met station Ommen 
is tot mast 28 ondergebracht op de lij n. Door deze combinatie kon de bestaande 110 kV verbinding 
Zwolle Hessenweg - Hoogeveen vervallen. Dit gebeurde uiteindelijk in 1998. Bij Slagharen kiest het 
tracé even een noordeli jke richting om vervolgens weer in oostelijke r ichting af te buigen, zodat de 
vorm van " de kop van Overij ssel" wordt gevolgd. Bij Slagharen wordt de 110 kV lij n Hardenberg - 
Hoogeveen gekruist d.m.v. een speciale steunmast, nummer 56. Deze is zodanig uitgevoerd dat de 110 
kV circuits af kunnen worden gespannen of als driewegsgedeelte kan worden ingericht. Vooralsnog is 
hier echter alleen een kruising aanwezig. De li jn loopt tussen Coevorden en Hoogeveen door in de 
richting van de snelweg A37. Bij Zwinderen worden de 110 kV li jnen Zwinderen - Coeveorden en 
Hoogeveen - Veenoord gekruist. De bestaande li jnen werden daartoe verlaagd. Bij  de kruising met de 
aftak Coevorden is net als bij Slagharen een speciale steunmast opgenomen. Nabij Veenoord gaat de 
lij n weer in een lang recht stuk in noordelijke richting verder. Vanaf mast 121 is ook weer een 110 kV 
circuit ondergebracht. Dit verving de bestaande 110 kV verbinding tussen Veenoord en Emmen, die 
afgebroken werd. In Emmen, bij mast 146, bevindt zich weer een verzwaarde steunmast, zodat de 110 
kV circuits worden aangesloten op het station. Het vervolg van de lij n, in de richting Meeden valt 
buiten het kader van dit rapport.  

11.2 Verv allen  l i j nen  
De lijn Zwolle - Hoogeveen kwam te vervallen door de aanleg van de nieuwe 380/ 110 kV li jn Zwolle - 
Meeden. In eerste instantie was dit noodzakelijk omdat het tracé van de nieuwe lijn geprojecteerd was 
op de plaats van de bestaande lijn Zwolle - Hoogeveen. Ook toen het tracé anders werd gelegd, bleef 
het afbraakplan bestaan. Mogelijk was als compensatiemaatregel het toch noodzakelijk om de lij n af te 
breken. Bli jkbaar was het vervallen van de 110 kV lijn Zwolle - Hoogeveen ook mogelijk gemaakt door 
de voeding van het station Hoogeveen vanuit het noorden te regelen. Begin 1998 werd het eerste deel 
van de lij n, van mast 21 tot 77 afgebroken (Zwolle - Hessenweg tot ongeveer Zuidwolde) Aan het eind 
van 1998 en begin 1999 werd de rest van de lij n afgebroken tot station Hoogeveen. De laatste drie 
masten bij Hoogeveen bleven gehandhaafd, in plaats daarvan werden de laatste masten in de lij n  
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Hoogeveen - Hardenberg afgebroken. Op deze manier kwam grond vrij  voor mogelijke toekomstige 
bebouwing. Opmerkeli jk is verder dat de hoekmast 49, bij  de kruising van de weg naar Dedemsvaart 
bij Nieuwleusen, niet afgebroken werd, maar gedemonteerd werd en opgeslagen in Hoogeveen. Aan 
het eind van 1998 werd de mast weer opgebouwd, om vlakbij de A28 de aansluiting te maken op de li jn  
Hoogeveen - Hardenberg! Helaas is door de afbraak geen een van de drie eerste naoorlogse li jnen 
(Hengelo - Almelo, Hengelo - Enschede en Zwolle - Hoogeveen) overgebleven. Wat nu nog rest zijn 
kleine lijngedeeltes: Zwolle - Weteringkade - Zwolle - Hessenweg en Hengelo Oele - Hengelo 
Bolderhoek.  
 
Het tracé van de nieuwe 380/110 kV kwam nagenoeg op het tracé van de bestaande lij n Veenoord - 
Emmen te liggen. De bestaande lij n werd daarom al voor de bouw van de nieuwe verbinding 
afgebroken, waarschijnlijk begin 1995. Een klein deel bij station Veenoord bleef wel bestaan. Helaas 
niet bij  station Emmen, want dat stukje li jn was mooi gelegen.  
 
Buiten het gebied van de N.V. IJsselcentrale werden nog meer l ij nen afgebroken. Dit zijn bijvoorbeeld 
geweest Emmen- Gasselte, net als Veenoord - Emmen een ééncircuitlij n. Deze lijn verviel in 1997. In 
Groningen vond in 1996 afbraak plaats van de gehele 110 kV li jn Meeden - Musselkanaal. De 380/110  
kV li jn volgt globaal het tracé van deze lij n. Ook het korte lij ndeel van Musselkanaal tot grens werd 
afgebroken.  

11.3 M asten  
Voor de lijn werd een geheel nieuw masttype toegepast, dat vrijwel geen gelij kenis vertoont met 
eerdere 380 kV masten. Wel bezit de mast kenmerken die typisch zijn voor Nederlandse masten. Dit 
zijn bijvoorbeeld de knikken in het mastlichaam en de detaill ering van de afspanningen. Herkenbaar 
aanwezig in het mastbeeld zijn de voorzieningen voor de montage en onderhoud: de bovenrand en de 
onderrand van de traverses ontmoeten elkaar niet in een punt bij het einde, maar de bovenrand 
eindigt met een soort driehoek een meter boven de onderrand. In elke mast werd een aluminium 
ladder opgenomen met t.p.v. iedere traverse roosterbordessen. Ook werd in de traverses op een meter 
hoogte een hoekli jn aangebracht als handleuning.  

 

Figuur 11.3:  mast 46 bij ondergaande zon. Tussen Ommen en Veenoord hebben de masten geen onder traverse. 
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Zoals eerder vermeld heeft de li jn een grote transportcapaciteit: 2645 MVA, tegen 1600 MVA van de 
lij nen in het oostelijke r ing van het koppelnet. De masten zijn daarom ontworpen op het dragen van 
zes vierbundelige kabels voor de twee 380 kV circuits. Daarnaast kunnen nog twee circuits 110 kV 
kabels worden afgespannen. De configuratie van de kabels is in principe gelij k aan de eerdere 
combilij nen: de 380 kV kabels hangen in donaumast-configuratie en de 110 kV circuits hangen in  
vlakke vorm. Toch is er een groot verschil met eerdere ontwerpen: de kabel aan de boventraverse 
hangt recht boven de binnenste kabel van de ondertraverse, terwij l bij de eerdere masten de bovenste 
kabel tussen de onderste hing! De min of meer geli jkzijdige driehoeksvorm is verlaten. Door deze 
wij ziging kon de boventraverse smaller worden, zodat de mast minder in het oog springt. Well icht 
hebben de architectonische eisen hier voorrang gekregen boven de elektronische eisen. Bij  de 
ondertraverse valt op dat de afstand van de twee binnenste fasekabels tot het mastlichaam klein is in 
vergelijking tot de onderlinge afstand van de fasekabels. De reden hiervoor ligt in de grootte 
veldafstand van gemiddeld 450 m tot maximaal bijna 500 m! Bij grotere afstanden kan de uitwijking 
van de kabels zo groot worden dat zonder maatregelen, zoals grotere tussenafstand, gevaar bestaat van 
raken. De gemiddelde steunmast is heeft met ongeveer 56 m een aanzienli jke hoogte. Het is ca. 7 meter 
hoger dan de masten in Overijssel van het oostelijke koppelnet. De reden hiervoor is niet alleen de 
uitvoering als combilijn, maar ook de grote veldafstand. Door deze grote afstand hangen de kabels 
verder door en moet de mast dus hoger zijn. Wat opvalt aan de kabelophanging is dat vrijwel alti jd een 
enkele isolatorketting aanwezig is. All een bij  de kruising van autowegen (spoorwegen worden niet 
gekruist!) is een omgekeerde V-ophanging toegepast, en ook bij de bij zondere driewegsmasten.  

 

Figuur  11.4:  steunmast 53 nabij Lutten. Deze mast is dr ie meter  lager  dan de standaard steunmast, wat veroorzaakt w ordt 
door het lagere broekstuk. 
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Met al de opgesomde eigenschappen is het mastbeeld van de steunmasten zeer fr aai te noemen! Het 
uiterlijk van de hoekmast is iets minder esthetisch geslaagd, hoewel dit slechts voor een deel geldt. 
Groot minpunt is het ontbreken van de knik in het mastlichaam bij  de ondertraverse. Daardoor krijgt 
de hoekmast een "stomp" uiterlijk, dat ingaat tegen het constructieve gevoel. Bij  de steunmasten zijn 
geen echte minpunten aan te wijzen, hoogstens zijn sommige staven wat buitenproportioneel, b.v. de 
drukstaven in de boventraverse en de afsteuningen van de ladder in het onderstuk. Wat erg mooi is 
aan de masten is het open uiterlijk, er zijn relatief weinig verbanden aanwezig, die vooral bij  de 
steunmasten goed op elkaar aansluiten. Dat de hell ing van de diagonalen weinig verloopt draagt ook 
bij aan het rustige aangezicht. De hoekmasten hebben een veel bredere boventraverse dan de 
steunmasten, de reden hiervoor is dat men gekozen heeft om geen "kroon" toe te passen. Om dus de 
aardekabel voldoende ver van de bovenste kabels te houden, is de aardekabel naar buiten verplaatst. 
Bij de hoekmasten zijn voor de randstaven vanwege de grote belastingen samengestelde profielen 
toegepast, in de vorm van ruggelings gelaste hoekstalen van 20 cm, zodat een "ster"-vormig profiel 
ontstaat.  
 

 

Figuur  11.5:  mast 3 bij station Zwolle Hessenweg. Deze mast is een voorbeeld van de standaard steunmast, met onder traverse 
voor de 110 kV kabels.  
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12 KL EI NE PROJECTEN 

Na de aanleg van de grote 380/110 kV lij n Zwolle - Meeden in de jaren negentig, vond in Overij ssel en 
Zuid-Drenthe gedurende langere tij d geen nieuwbouw van bovengrondse lijnen meer plaats. Wel werd 
een groot aantal "kleine projecten" uitgevoerd, die op zich niet voortkwamen uit redenen van het 
hoogspanningsnet. Dit zijn bijvoorbeeld stedelij ke uitbreiding, telecommunicatie voorzieningen en de 
nabijheid van andere infrastructuur en bebouwing. De toenemende leeftij d van de masten en strengere 
veiligheidseisen gaven ook aanleiding tot maatregelen. 

12.1 Ondergr onds br engen  van  bestaan de l i j n en  
Van de "kleine" projecten die plaatsvonden in deze tij d wordt het grootste deel veroorzaakt door 
toename in bebouwing en infrastructuur. Het gevolg hiervan is vaak dat een deel van de lijn dat in het 
geprojecteerde uitbreidingsgebied staat, ondergronds wordt gebracht. In veel gevallen l iggen de 
projecten in de nabijheid van de stations, zodat na het ondergronds brengen het einde van de 
bovengrondse lij n zich op een afstand van het station bevindt.  

 

Figuur  12.1: het bovengrondse hoogspanningsnet in de jaren 2000. Het is grotendeels ongew ijzigd ten opzichte van de tien 
jaar  ervoor. Alleen de korte afgebroken lijngedeelten bij stadsuitbreidingen zijn hier  zichtbaar  als stippelli jnen, b.v. in 
Nijverdal, Hengelo, Meppel, Kampen en Zw olle Frankhuis.  
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Figuur  12.2:  fragment van de netkaar t van TENNET uit 2008. Op deze kaar t staan naast bovengrondse lijnen ook de 
ondergrondse. Enkele opvallende hiervan zijn Hardenberg - Ommen en Oldenzaal - Losser. Tevens zijn geplande 380 kV 
verbindingen in de randstad en vanuit Doetinchem naar  Wesel (Duitsland) zichtbaar. Opmerkeli jk is dat een rechtstreekse 
noord-zuid verbinding tussen de regio Emmen en Twente ontbreekt. 

Gelet op de samenhang in het net is het een opvallende zaak dat Noordoost-Nederland alleen 
verbonden is met de rest van Nederland via de 380 kV lij nen vanuit Diemen en Doetinchem. De 150  
kV koppell ij nen bij Hattem en Deventer zijn niet meer aanwezig. In Overijssel "mist" well icht een 
oostelij ke noord-zuid verbinding, van Vroomshoop naar Hardenberg. Als deze lij n aanwezig zou zijn 
ontstaat een nieuwe ringstructuur Zwolle - Almelo - Hardenberg - Zwolle. In de huidige situatie zou 
het kunnen gebeuren dat bij  een calamiteit in de Polder Sekdoorn bij Harculo, Twente is afgesneden 
van het noordelijk deel van de provincie. Hoewel in dat geval voeding vanuit Duitsland en Doetinchem 
kan plaatsvinden. 
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Figuur  12.3:  voorbeelden van eindmasten bij li jnen die ingekort of onderbroken zijn om ruimte maken voor  bebouw ing of 
infrastructuur :  li nks Hengelo - Oldenzaal bij Hengelo A1, achtergrond Nijverdal en rechtsboven de buismast bij Zw olle 
Stadshagen. 

12.2 Antenn es  
Door de opkomst van de mobiele telefonie zijn eind jaren negentig in een groot aantal masten 
antennes geplaatst. In de meeste gevallen is de antenne bovenin de mast bevestigd, maar bij hoge 
masten ook wel tegen het mastlichaam aan, beneden de ondertraverse. Indien de antenne zich bovenin 
de mast bevindt is meestal de toppiramide verwijderd en steekt de zender boven de mast uit. Voor de 
installatie wordt verticale kabelgoot in de mast aangebracht. Onder of naast de mast komt een door 
hekwerken omringd. 
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Figuur  12.4:  mast 121 van 220 kV Zw olle - Hoogeveen bij station Hoogeveen is een voorbeeld van een mast met een 
ingebouwde GSM - antenne. De mast is tevens een w isselmast. 

12.3 Telecom m un icat i e  
Naast de antennes voor mobiele telefonie werden ook telecommunicatiekabels via de bovengronds 
lij nen geleid. Deze ontwikkeling kwam ook vanaf de jaren negentig aan de orde. De aardekabel werd 
meestal door een nieuwe met glasvezelkern. De kabels zijn te herkennen aan de uitgebreidere 
ophanging.  

12.4 Renovat i e  
Tevens werden in de periode vanaf de jaren negentig tal van lij nen gerenoveerd. De oudste lij nen 
bestonden toen al een halve eeuw en dat geeft noodzaak tot vervanging van versleten onderdelen en 
ingrijpender onderhoud. Bovendien leidde nieuwe regelgeving op het gebied van veiligheid tot het 
aanbrengen van voorzieningen, zoals verticale stijglijnen voor de zekering van monteurs. Door het RVS 
van de klimvoorzieningen springen deze duideli jk in het oog, vooral bij  zon. Gelukkig is nog niet een 
hekwerk op de traverses aangebracht, zoals bij de sommige masten in het zuiden van Nederland. Dit is 
namelijk desastreus voor de aanblik van de mast. De kabelophangingen en afspanningen zijn na 2000  
bij vr ijwel alle 110 kV lijnen vervangen door nieuwe exemplaren. Slij tage van de ophangogen en 
pennen maakte dit noodzakeli jk. Bij de betonnen fundatiepoeren werd de verweerde betondekking 
vervangen door een laag en met verf afgewerkt. De nummerborden werden vanaf begin jaren negentig 
vervangen door nieuwe eenvormige exemplaren, eerst met het EDON logo, later met het ESSENT logo. 
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Op het nummerbord is naast het mastnummer ook de lij n en de spanning vermeld, wat erg informatief 
is. 

12.5 Ophogi ng 
Vanwege de nabijheid van bebouwing, infrastructuur of andere objecten vonden, zeker na 2000, tal 
van mastophogingen plaats. Soms werden ook de kabels extra opgespannen. Bij  de 
dennenboommasten is om dit opspannen mogelijk te maken in een aantal gevallen de hoekmast 
verzwaard, d.m.v. een extra hoekstaal langs de randstaaf. Het ophogen van de mast vind meestal plaats 
door een of een nieuw hoger broekstuk te plaatsen (liefst op hetzelfde fundament), of door een nieuw 
deel onder de bestaande mast te plaatsen. Ook is in enkele gevallen een nieuw tussenstuk 
tussengeplaatst. Dit laatste ziet er vreemd uit, omdat de mast naar boven toe even breder lijkt te 
worden.  

 

Figuur 12.5:  mast 104 in 380 kV Zw olle - Hengelo. Voorbeeld van een verhoogde mast, waarbij een stuk is tussen geplaatst. 



Hoogspanningsmasten in Overij ssel en Zuid-Drenthe A.J. Börger 04-12-2008 

 94 

13 TOEK OM ST 

Hoewel dit rapport vooral terugkijkt in de geschiedenis is het toch interessant om te verkennen wat er 
mogelijk in de toekomst zou kunnen gebeuren. Voor de ontwikkeling van het landelijk koppelnet in de 
nabije en verre toekomst is gebruik gemaakt van informatie uit de vooruitblik van TENNET. Behalve 
de in de TENNET publicatie genoemde projecten, die vooral betrekking hebben op de koppelnetlijnen, 
is voor de onderliggende 110 kV li jnen in Overij ssel en Zuid-Drenthe geen concrete informatie 
beschikbaar. We kunnen hier daarom alleen in algemene zin ingaan op toekomstige ontwikkelingen. 

13.1 Ko ppelnet  tot 20 30  
Door TENNET is in 2008 een rapport genaamd "kwaliteits- en capaciteitsplan 2008 - 2014" 
gepubliceerd. Hierin worden voor de nabije toekomst (tot 2014) de voorziene veranderingen aan het 
net beschreven. De lange termijn beschouwing heeft alleen betrekking op de 220 en 380 kV lij nen. 
Voor de verdere toekomst tot 2030 wordt een viertal scenario's geschetst in de ontwikkeling van het 
net, waaruit mogelijke maatregelen worden afgeleid. De vier scenario's voor de netontwikkeling die 
zijn beschreven in de publicatie zijn Groene Revolutie, Duurzame Transitie, Nieuwe Burchten en Geld 
Regeert. In schematische vorm wordt duideli jk hoe deze zich tot elkaar verhouden. Bij alle vier 
scenario's is groei van het elektriciteitsverbruik in meer of mindere mate het uitgangspunt. Afhankeli jk 
van het scenario zal meer im- of export naar de omliggende landen gebeuren. Of groei vooral met 
duurzame energie plaatsvindt of met fossiele brandstoffen is ook in de varianten meegenomen.  

Duurzame Transitie Gr oene Revolutie

Nieuwe Bur chten Geld Regeert

Duurzaam georienteerd

Protectionisme Vrije markt

Fossiel georienteerd  

Figuur 13.1:  de vier  door TENNET beschouwde scenar io's voor de netontw ikkeling op de lange term ijn. 

Het valt buiten het kader van dit rapport om diep op deze scenario's in te gaan. Bovendien zijn ze 
slechts zeer algemeen en gestoeld op dermate veel aannames, dat geen gedetaill eerde conclusies zijn te 
trekken. Er kan bijvoorbeeld niet gezegd worden dat in 2020 een nieuwe lijn moet worden aangelegd 
tussen A en B. Wel zijn in het rapport de resultaten van de berekeningen van de vier scenario's 
gecombineerd om zo de meest waarschijnli jke knelpunten in het huidige net te vinden. 

 

Figuur 13.2:  de "wintrack"-mast, het gekozen masttype in het Randstad380 project. 
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Uit de studies bli jkt dat vergroting van de productie vooral aan de kust zal plaatsvinden. De grootste 
veranderingen aan het net vinden dan ook daar plaats, bijvoorbeeld in Zeeland naar Geertruidenberg 
en in Zuid Holland tussen Krimpen en de Maasvlakte. De 380 kV lij n tussen de Maasvlakte, Bleiswijk 
en Beverwijk, is op dit moment onder de naam "Randstad380" in verregaande voorbereiding. In het 
Noorden van Nederland is bepalend dat op de Eemshavenlocatie productie zal worden uitgebreid. Er is 
bij verdergaande uitbreiding een verzwaring noodzakelij k via het traject van de bestaande 220 kV li jn  
door Groningen en Friesland naar Ens. De bestaande 380 kV lijn tussen Ens en Diemen wordt 
mogelijk ook versterkt. De 220 kV verbindingen in Overijssel en Zuid Drenthe bli jven volgens het 
rapport bestaan. In 2008 is besloten dat dit ook geldt voor de lijn Zwolle Hessenweg -Hoogeveen. Deze 
zou namelijk nog als onderdeel van 380 kV Zwolle - Meeden voor 2010 verdwijnen. Ter compensatie 
zal voor 10 miljoen euro worden geïnvesteerd in landschapsversterking. 
 

 

Figuur  13.3: indicatie van de mogeli jke verzwaringen aan het 380 kV koppelnet op de lange term ijn tot 2030. De gestippelde 
li jnen zijn de uitbreidingen. In Over ijssel en Zuid-Drenthe zijn geen nieuwe 380 kV lijnen voorzien. De bestaande lijn Zw olle - 
Hoogeveen blijft m ogelijk onderdeel van het koppelnet.  

13.2 Over i jssel  en  Zu i d-Dr en the tot 20 14  
Het rapport van TENNET is opgesteld in veronderstell ing dat de 220 kV lijn tussen Zwolle en 
Hoogeveen voor 2010 zou worden afgebroken. Om dit mogelijk te maken zijn maatregelen uiteengezet. 
Na het verschijnen van het rapport verscheen in april 2008 een persbericht waarin gemeld werd dat de 
lij n vooralsnog zou worden gehandhaafd! Het rapport is op dit punt dus al achterhaald. Dat de li jn  
gehandhaafd wordt wekt geen verbazing, aangezien er toch wel veel maatregelen nodig zouden zijn 
geweest om de verbinding te compenseren. De maatregelen die werden voorgesteld hadden vooral 
betrekking op het station Hessenweg bij Zwolle. Op dit moment bevindt zich daar een 380 kV station 
dat niet is gekoppeld met de eveneens aanwezige 110 en 220 kV stations. Als de 220 kV lijn zou 
vervallen naar Hoogeveen, is voorgesteld om een 380/ 110 koppeling op Hessenweg te bouwen. Deze 
zou op termijn de koppeling 220/110 kV vervangen. Dit impliceert dat de 220 kV verbinding Ens - 
Zwolle zijn doel verliest en dus afgebroken kan worden. Vooralsnog is met het instandhouden van de 
lij n Hessenweg - Hoogeveen dit nog niet aan de orde. De toekomst van het 220 kV gedeelte tussen 
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Zwolle Hessenweg en Harculo blij ft nog wel onzeker, omdat de centrale Harculo geen belangrijke 
productielocatie meer is. 
 
Update novem ber  20 0 8 : Van TENNET kwam het bericht dat de gehele bestaande verbinding 
tussen Vierverlaten - Zeyerveen - Hoogeveen en Zwolle zal worden versterkt! De reden hiervoor is dat 
anders in Noord-Nederland onvoldoende productievermogen kan worden opgesteld. Het enkelcircuit 
gedeelte in de 220 kV lijn tussen Beilen en Hoogeveen (vanwege de aansluit ing van de VAM bij 
Wijster) wordt vervangen door de oorspronkelijke 220 kV situatie. Om dit mogelijk te maken wordt 
een ondergrondse kabel aangelegd tussen Beilen en Hoogeveen. Het versterken is in feite een tij delijke 
oplossing: er wordt ook het plan opgestart om een 380 kV li jn van de Eemshaven naar "Centraal-
Nederland" aan te leggen. Of deze via Vierverlaten - Zwolle komt te lopen of via Friesland naar Ens, is 
nog onzeker. Dat laatste lij kt echter het meest logisch, al was het alleen maar om te voorkomen dat de 
100 miljoen kostende investering in de bestaande lij nen weer teniet gedaan wordt. De doorlooptijd van 
de procedures voor de aanleg van de nieuwe 380 kV lijn is geschat op ca. acht jaar, dus op zijn vroegst 
zal een nieuwe 380 kV lijn gereed zijn rond 2020. Onduideli jk is overigens of de li jn onder- of 
bovengronds wordt aangelegd. 
 
In koppelpunt Hengelo (station Oele) wordt in de nabije toekomst ook een knelpunt voorzien, dat 
echter kan worden opgelost met het bijplaatsen van een transformator. Van de andere 110 kV lij nen in 
Overijssel en Zuid-Drenthe, is op dit moment geen informatie beschikbaar over wij zigingen. Er mag 
dan ook worden uitgegaan dat zich aan de bovengrondse lij nen in de nabije toekomst geen grote 
veranderingen zullen plaatsvinden. Dat geldt uiteraard niet voor kleine wijzigingen zoals ze in het 
vorige hoofdstuk zijn beschreven: het plaatseli jk ondergronds brengen van lij nen in een bebouwde 
omgeving is iets wat in de toekomst zeker verder zal blijven doorgaan. Wat betreft de levensduur van 
de masten geldt dat de oudste lij nen nu ongeveer zeventig jaar oud zijn. In principe is dit bij voldoende 
onderhoud nog geen aanleiding om de masten te vervangen door nieuwe exemplaren of ondergrondse 
lij nen. 

13.3 Gezondhe idseff ecten  
Opmerkelijk is een omstreden kabinetsbesluit uit februari 2008 waarin gesteld wordt dat na het 
Randstad380 project nieuwe hoogspanningslijnen ondergronds moeten worden aangelegd! Een 
besluit met grote consequenties, want ondergrondse li jnen zijn vele malen duurder dan bovengrondse 
en bovendien technisch minder goed, zeker bij grote lengtes. Het valt daarom nog te bezien of dit 
principe overeind kan worden gehouden, zeker in periodes van economische laagconjunctuur. Mocht 
het wel zo zijn, dan blij ft  de toekomstige bovengrondse lij nenbouw beperkt tot het noodzakelijke 
onderhoud en kleine projecten aan bestaande lij nen. De achtergronden van het besluit hebben te 
maken met de kwaliteit van de "open ruimte" en gezondheidseffecten van de magnetische velden van 
hoogspanningsli jnen. De gezondheidseffecten concentreren zich op het magnetisch veld rondom de 
leiding. Uit internationale studies is een statistisch verband gevonden tussen het voorkomen van 
kinderleukemie en de aanwezigheid van magnetische velden. Daarbij is het verband echter alleen 
statistisch aangetoond is en niet oorzakelijk. In afwachting van meer duidelijkheid heeft het ministerie 
van VROM een maximum veldwaarde van 0,4µT vastgesteld, waaraan li jnen in de nabijheid van 
scholen en woningen moeten worden getoetst. Er wordt nu door VROM geadviseerd bij nieuwbouw 
deze grens aan te houden. Voor bestaande situaties worden geen concrete maatregelen 
voorgeschreven. Toch leidt het gevaar van de magnetische velden elk jaar tot vragen van verontruste 
burgers. In sommige gevallen wordt dan toch gekozen om de bestaande lij nen ondergronds te brengen. 
Dit is tot nu toe vooral gebeurt bij  stadsuitbreidingen die op de plek van een bestaande 
hoogspanningsleiding kwamen. Voor de bestaande 110 en 220 kV lijnen in Overijssel en Zuid Drenthe 
zijn in onderstaande tabel de meest "bedreigde" li jngedeelten weergegeven. 
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Bedreigde lijnen

Lijn Plaats Oorzaak

Zwolle - Weteringkade - Sekdoorn (2x) Zwolle Door bebouwde omgeving

Zwolle Weteringkade - Hessenweg (2x) Zwolle Door bebouwde omgeving, nabij  woonwijk

220 kV Harculo - Zwolle Hessenweg Zwolle Zeer nabij woonwijk

Zwolle - Deventer Diepenveen Door woonwijk

Zwolle - Deventer Deventer Nabij  woonwijk

Deventer - Hengelo Schalkhaar Nabij  woonwijk

Deventer Platvoet- Bergweide Colmschate Door bebouwde omgeving, nabij  woonwijk

220 kV Zwolle Hessenweg - Hoogeveen Hoogeveen Nabij  woonwijk

Hoogeveen - Hardenberg Hoogeveen Door bebouwde omgeving, nabij  woonwijk

Hoogeveen - Hardenberg Hardenberg Station gelegen nabij  woonwijk

Zwartsluis - Vollenhove Vollenhove Nabij  woonwijk

Raalte - Nijverdal en Zwolle - Raalte Raalte Ligging station in woonwijk

Almelo Mosterpot - Almelo Tusveld Almelo Door bebouwde omgeving en woonwijk

Enschede Marssteden - Van Heekstraat Enschede Door bebouwde omgeving en woonwijk

Meppel - Steenwijk Meppel Door bebouwde omgeving, nabij  woonwijk

Zwartsluis - Meppel Zwartsluis Nabijheid bebouwing  

Overzicht van meest bedreigde 110 en 220 kV li jngedeeltes in Over ijssel en Zuid-Drenthe. De nabijheid van stedelijke 
bebouwing of een m ogelijke toekom stige uitbreiding is het selectiecr iter ium  geweest.  

13.4 Ui ter l i j k  van  de m asten  
Wat betreft de vormgeving en keuze van de masttypes, is het aannemelijk dat dit in de toekomst niet 
meer zal gebeuren door de netbeheerders zelf, maar door (Europese) marktpartij en. Deze trend is al 
enige jaren geleden ingezet. Hierdoor zal het uiterlijk van de masten sterk veranderen en niet meer 
regionaal of zelfs landeli jk gebonden zijn, zoals dat in het verleden het geval was. Bij de nieuwe lij nen 
van het Randstad380 project is zelfs samengewerkt met een architectenbureau. Voor zover er nog 
nieuwe li jnen worden gebouwd, well icht ter vervanging of versterking van bestaande, zullen de masten 
dus niet meer karakteristiek zijn voor de streek waarin ze staan. Dat wil niet zeggen dat de esthetische 
kwaliteit van de masten slecht zal zijn, de nieuwe lij n Zwolle - Meeden uit de jaren negentig is een 
positief voorbeeld. Op dit moment vindt ook veel minder nieuwbouw plaats dan bijvoorbeeld in de 
jaren zestig. Hierdoor zullen automatisch meer verschill ende masttypes toegepast worden, omdat als 
meerdere lijnen in een korte periode worden gebouwd, de masten van hetzelfde type zijn.  

 

Figuur 13.4:  animatie van de 380 kV masten van het Randstad380 project in het landschap bij Delf t. 

Of er in de toekomst bij nieuwbouw nog vakwerkmasten worden gebouwd is niet uitgesloten, maar 
toch onwaarschijnli jk. De 380 kV verbinding Zwolle - Meeden uit 1995 is nog wel als vakwerkmast 
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uitgevoerd. Bij  hoge spanningen blij ft de vakwerkmast namelijk verreweg het goedkoopst. Dat het 
technisch mogelijk 380 kV buismasten toe te passen, blijkt uit het buitenland. In Frankrijk zijn 
sommige 380 kV trajecten uitgevoerd als buismasten, maar slechts op die plaatsen waar er een 
duidelijke reden voor is, bijvoorbeeld in bebouwde omgeving of bij  een architectonisch vormgegeven 
brug. Dat bij  het Randstad380 project gekozen is voor buismasten, heeft vooral te maken met de 
elektrotechnische randvoorwaarde dat het magnetisch veld zo klein mogelijk moest worden gehouden. 
Daardoor moesten de fasekabels erg dicht bij  elkaar worden geplaatst, geen ruimte meer latend voor 
vakwerkconstructies. De hiervoor benodigde toepassing van op druk belaste isolatoren mag wel als een 
innovatie worden beschouwd. 

 

Figuur  13.5:  voorbeeld van een steunmast uit het Randstad380 project. Twee ver ticale buizen met daar tussen de kabels. Uit 
constructief oogpunt niet het meest econom isch, maar  door  de gereduceerde magnetische velden wel optimaal. Opmerkelijk 
zijn de ophangingen:de onderste isolatorketting wordt op druk belast. 

De keuze voor buismasten is te betreuren vanuit oogpunt van waardering voor het mastontwerp. De 
aanblik van een buismast is namelijk niet echt interessant en dus ook niet duidelij k mooi of leli jk. De 
mast heeft weinig vormen, alleen de smaller wordende buis en korte sprieten als draagarmen. Volgens 
de gangbare mening is de mast daardoor echter wel goed inpasbaar in het landschap. De hoogte van 
meer dan vij ftig meter is overigens vrijwel gelijk aan conventionele ontwerpen. Op dit punt is de 
zichtbaarheid dus weinig anders. 
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BI JLAGE A:  OMV ANG NET I N GEBI ED N.V. IJ SSELCENTRAL E 

Bouwjaar Lijn Aantal kilometers hoogspanningslijn per tijdvak
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50 kV lijnen

1918 Hengelo - Eibergen 20 16 16

Totaal 50 kV 20 16 16

110 kV lijnen

1940 Zwolle - Deventer 26 26 26 26 26 26 26 26

1944 Deventer - Hengelo 45 45 45 45 45 40 40 40

1947 Zwolle - Vollenhove 29 29 29 31 31 28 28 28

1948 Hengelo - Almelo 14 14 14 14

1950 Hengelo - Enschede 12 12 12 12 9

1949/1954 Zwolle - Hoogeveen 54 54 54 40 40 6 6

1954 Jukkenlijn 3 3 3 3 3 3 3

1950 Hoogeveen - Veenoord 25 25 25 25 25 25 25

1952 Vollenhove - Lemmer 26 26 26 26 26 26 26

1952 Zwartsluis - Meppel 9 9 9 9 9 9 8

1959 Goor - Haaksbergen 12 12 12 12 12 12

1959 Nijverdal - Almelo 12 12 12 9 9 9

1961 Hoogeveen - Hardenberg 22 22 22 22 22 22

1963 Harculo - Raalte 14 14 14 14 14 14

1964 Aftak Coevorden 8 8 8 8 8 8

1963 Vollenhove - Kampen - Emmeloord 25 25 25 25 25 23

1964 Raalte - Nijverdal 15 15 15 15 15 11

1965 Hengelo - Oldenzaal 13 13 13 13 11

1966 Haaksbergen - Eibergen 7 7 7 7 7

1967 Meppel - Steenwijk 14 14 14 14 14

1968 Deventer Platvoet - Deventer Bergweide 9 9 9 9 9

1970 Esd. Marsteden - Esd. van Heekstraat 4 4 4 4 4

1971 Esd. Marsteden - Esd. Wesselerbrink 5 5

1971 Vier-circuitlijn - Zwolle Frankhuis 15 15

1973 Almelo - Tubbergen 15 15 15 15 15

1974 Aftak Rijssen 6 6 6 6 6

1974 Aftak Ommen 10 10 5 5

1973 Aftak Olst 3 3 3 3

1979 Aftak Vroomshoop 8 8 8 8

1982 Zwolle Frankhuis - Kampen 9 9 8

1981 Aftak Dedemsvaart 3 3 3

1986 Enschede Marssteden - Losser 8 8 8

1989 Hengelo Weideweg - Hengelo Oele 4 4 4

Totaal 110 kV 100 241 348 437 445 422 373 363

220 kV lijnen

1957/1961 Harculo - Almelo 38 38 38 38 3 3

1964 Almelo - Hengelo 14 14 14 4 4 4

1966 Harculo - Hoogeveen 41 41 41 41 41

1970 Hengelo Weideweg - Esd. Marssteden 11 11

1972 Zwolle - Ens 31 31 31 31

Totaal 220 kV 104 134 114 78 78

380 kV lijnen

1984/1989 Gronau - Esd. Marssteden - Oele 17 17 17

1988 Ens - Hengelo Oele 92 92 92

1990 Hengelo Oele - Doetinchem 21 21 21

1995 Zwolle - Meeden 67 67

Totaal 380 kV 130 197 197

Totaal

Totaal alle spanningen 120 257 364 541 579 665 648 639

Geschat aantal masten 376 856 1300 1930 2067 2146 2091 2060

bij geschatte h.o.h. afstand 0,32 0,30 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31

 

Totaal 380 kV 130 197 197

Totaal

Totaal alle spanningen 120 257 364 541 579 665 648 639

Geschat aantal masten 376 856 1300 1930 2067 2146 2091 2060

bij geschatte h.o.h. afstand 0,32 0,30 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31
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Grote wijzigingen

1970 - 1972 Aanleg station Hessenweg

Nieuwbouw Zwolle Weteringkade - Zwolle - Hessenweg 4

Aanleg 4-circuitlijn 5

Afbraak van deel Zwolle - Vollenhove -7

1975 Hoogeveen: omleiding Zwolle - Hoogeveen en Hoogeveen - Hardenberg

ca. 1979 Afbraak Hoogeveen - Gasselte (tot grens) -14

1980 Omleiding Almelo - Hengelo 110 en 220 kV tbv ziekenhuis

Afbraak bestaande 110 en 220 kV lijnen -2

Nieuwbouw omleiding 110 en 220 kV langs ringweg 3

1982 Ondergronds brengen Zwolle - Vollenhove bij Zwartsluis -3

1984 Aanleg Gronau - Enschede Marssteden 10

Afbraak 110 kV Enschede Marssteden - Esd. Wesselerbrink -5

1988 - 1994 Aanleg 380 kV lijnen Ens - Zwolle, Hengelo - Grens en Hengelo - Esd. Marsteden 119

4-circuitlijn vervalt -6

4-circuitlijn - Zwolle Frankhuis vervalt -15

Ketelmeerkruising 110 kV Vollenhove - Kampen vervalt -4

220 kV Almelo - Hengelo vervalt vrijwel geheel -10

Deel 110 kV Deventer - Hengelo vervalt bij Weideweg -2

Gehele lijn Hengelo - Almelo (110 kV) vervalt -14

Mast 27 t/m 31 Nijverdal - Almelo vervalt -2

Mast 1 t/m 8 Almelo - Tubbergen vervalt -2

Eerste deel 110 kV Hengelo - Enschede vervalt -3

Vervangende nieuwbouw 110 kV Hengelo W. - Hengelo Oele 3

Delen 220 kV Zwolle - Ens vervallen -6

Vervangende nieuwbouw 220 kV Zwolle - Ens bij Ens en in polder Mastenbroek 7

220 kV Harculo - Almelo vervalt -34

Ingebruikname station Hengelo Oele, resterend deel 110 kV Hengelo - Enschede vervalt -9

1995 - 1998 Aanleg 380 kV Zwolle - Meeden 67

Zwolle - Hoogeveen vervalt vanaf station Hessenweg -34

Helft aftak Ommen vervalt -5

na 1998 Diverse vervangende ondergrondse nieuwbouw

1999 Hengelo - Oldenzaal bij A1 Hengelo -2

2001 Vollenhove - Kampen bij Station Kampen -2

2005 Zwolle Frankhuis - Kampen bij Stadshagen -1

2008 Raalte Nijverdal gedeelte door Nijverdal -4

2008 Vollenhove - Zwartsluis bij station Zwartsluis -1

-12 -2 27 28 -10
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BI JLAGE B: OVERZICHT M ASTTYPES N.V. IJ SSELCENTRAL E 

 

Nr. Route Hoogspanningslijn Spanning Lengte Bouw jaar  Verva llen Mast t y pe
1 - Hengelo - Eibergen 10/ 50 kV 20,4 1918 1966 Dennenboom

2 1 Zwolle - Deventer 110 kV 26,2 1940 - Hamerkop

3 2 Deventer - Hengelo 110 kV 45,0 1944 - Hamerkop

4 3 Zwolle - Vollenhove 110 kV 28,6 1947 - Hamerkop

5 4 Hengelo - Almelo 110 kV 13,7 1948 1989 Donau

6 5 Hengelo - Enschede 110 kV 11,9 1950 1989/ 1993 Donau

7 6 Zwolle - Hoogeveen 110 kV 53,5 1949/ 1954 1998 Donau

8 0 Jukkenlijn 110 kV 2,6 1954 - Portaal

9 7 Hoogeveen - Veenoord 110 kV 24,9 1950 - Donau

10 8 Vollenhove - Lemmer 110 kV 25,6 1952 - Donau

11 9 Zwartsluis - Meppel 110 kV 8,7 1952 - Donau

12 10 Harculo - Almelo 220 kV 38,4 1957/ 1961 1994 Dennenboom

13 11 Goor - Haaksbergen 110 kV 11,5 1959 - Dennenboom

14 12 Nijverdal - Almelo 110 kV 11,5 1959 - Dennenboom

15 13 Hoogeveen - Hardenberg 110 kV 22,2 1961 - Dennenboom

16 14 Harculo - Raalte 110 kV 14,3 1963 - Dennenboom

17 15 Aftak Coevorden 110 kV 7,8 1964 - Dennenboom

18 16 Vollenhove - Kampen - Emmeloord 110 kV 25,3 1963 - Dennenboom

19 17 Raalte - Nijverdal 110 kV 14,7 1964 - Dennenboom

20 18 Almelo - Hengelo 220 kV 13,8 1964 1989 Dennenboom

21 19 Hengelo - Oldenzaal 110 kV 12,7 1965 - Dennenboom

22 20 Haaksbergen - Eibergen 110 kV 6,6 1966 - Dennenboom

23 21 Harculo - Hoogeveen 220 kV 40,5 1966 - Dennenboom

24 22 Meppel - Steenwijk 110 kV 13,5 1967 - Dennenboom

25 23 Deventer Platvoet - Deventer Bergweide 110 kV 9,3 1968 - Dennenboom

26 24 Hengelo Weideweg - Esd. Marssteden 220 kV 11,0 1970 1989 Dennenboom

27 24A Esd. Marsteden - Esd. van Heekstraat 110 kV 3,6 1970 - Dennenboom

28 24B Esd. Marsteden - Esd. Wesselerbrink 110 kV 4,8 1971 1984 Dennenboom

29 25 Vier-circuitlijn - Zwolle Frankhuis 110 kV 15,0 1971 1988 Dennenboom

30 26 Almelo - Tubbergen 110 kV 15,2 1973 - Dennenboom

31 27 Aftak Rijssen 110 kV 5,7 1974 - Dennenboom

32 28 Aftak Ommen 110 kV 10,4 1974 - Buis

33 31 Zwolle - Ens 220 kV 30,6 1972 - Donau

34 32 Aftak Olst 110 kV 2,7 1973 - Hamerkop

35 33 Aftak Vroomshoop 110 kV 8,1 1979 - Buis

36 34 Zwolle Frankhuis - Kampen 110 kV 9,3 1982 - Buis

37 38 Aftak Dedemsvaart 110 kV 3,0 1981 - Buis

38 42 Enschede Marssteden - Losser 110 kV 8,0 1986 - Buis

39 5 Hengelo Weideweg - Hengelo Oele 110 kV 3,6 1989 - Dennenboom

40 - Gronau - Esd. Marssteden - Oele 380+110 kV 16,6 1984/ 1989 - Dennenboom

41 - Ens - Hengelo Oele 380+110 kV 91,9 1988 - Donau

42 - Hengelo Oele - Doetinchem 380 kV 21,4 1990 - Donau

43 - Zwolle - Meeden 380+110 kV 67,1 1995 - Donau

 
 
 


