
HOOGSPANNINGSMAST

HeeftLdeLmastLéénLtorenJ

JaNee.AmeerAdanAéén Onduidelijk

HeeftLdeLmastLtweeLtorensJ

Ja Nee.AmeerAdanAtwee

Portaalmast

HeeftLdeLmastLeenLkruisNLverbindingN
balkLofLkabelLtussenLdeLtweeLtorensJ

JaNeeBipole?mast

|evindenLerLzichLschoorlijnenL
ofLtuikabelsLinLenLaanLhetL
mastlichaamJ

JaNee

HeeftLdeLmastLalsLgeheelLeen
LLLLofLVëvormigLuiterlijkJ

Nee

Schoormast

HeeftLdeLmastLinLhoofdzaakLdeLvorm
vanLeenLsmalleLrechtopstaandeLtorenL
metLaanLéénLofLbeideLzijdenLarmenJ

Ja

HeeftLdeLmastLeenLminLofLmeerL
driehoekigLvoorkomenLenLtenë
minsteLéénLomslotenLopeningL
waarLéénLofLmeerLdradenLdwarsL
doorheenLlopenJ

Ja
Nee

LijktLdeLmastLopLeenLgrote
katapultLofLeenLhooivorkJ

HangtLerLboveninLdeze
gaffelvormLéénLdraadJ

Ja Gaffelmast

7raagtLdeLmastLTvolledig
bezetSLtweeLcircuitsLinLeenL
driehoekvormLmetLdeLpunt
naarLbovenJ

JaDonaumast

Nee

|evindenLerLzichLinLhetLmastë
lichaamLéénLofLmeerLhorizonë
taleLbalkachtigeLconstructies
waaraanLdeLdradenLhangenJ

Ja ADeltamast

ZijnLTbijLvolledigeLbenuttingL
enLgezienLvanuitLdeLtorenë
hartlijnSLdeLarmenLsymmeë
trischLenLaanLweerszijdenLperL
verdiepingLtelkensLevenLlangJ

Ja Nee HeeftLdeLmastLaanLbeide
kantenLvanLdeLtoren
evenveelLarmenJ

Asymmetrische
n?vlaksmast

Driehoeksmast

Nee

HeeftLdeLmastLtweeLverdiepingen
waarvanLerLéénLsymmetrischLisJ

Ja

Nee

KijkLnaarLhetLaantalLverdiepingenxLTel)eventuele

armen)voor)de)bliksemafleiders)niet)mee.LHeeft
deLmastLéénLverdiepingLTeenLgroteLTëvormSJ

Ja AHamerkopNee

ZittenLerLinLtotaalLTbliksemdraden
genegeerdSLméérLdanLeenLofL
tweeLdradenLaanLdeLmastJ

AEéngeleidermast

HeeftLdeLmastLtweeLverdiepingenJ

Nee.Ameer Ja

7raagtLdeLmastLTvolledigLbezetSLtweeL
circuitsLnaastLelkaarLinLeenLdriehoekvormL
metLdeLpuntLnaarLbovenLtoeJ

JaDonaumast Nee

7raagtLdeLmastLTvolledig
bezetSLvierLcircuitsNLdusL
aanLelkeLarmLdrieLdradenJ

JaTweevlaksmast

HeeftLdeLmastLdrieLverdiepingenJ

Ja

Ja

SteektLdeLmiddelsteLarm
deLandereLkantLopLalsLdeL
ondersteLenLdeLbovensteJ

Nee

StekenLalleLdrieLarmenLdezeldeLkantLopJ

VlagmastJaNee

EnkelcircuitmastNee

HeeftLdeLmastLmaarLéénLverdiepingNLmetLaanL
eenLkantLeenLarmLmetLtweeLdradenLenLaanL
deLandereLkantLeenLarmLmetLéénLdraadJ

JaNee

HeeftLdeLmastLdrieLverdiepingenJ

Nee.Ameer Ja 7raagtLdeLmastLaanLalleLarmen
preciesLevenveelLdradenJ

Nee
Ja

Nee

7raagtLdeLmastLaanLbeideLzijdenLvanLde
torenLhetzelfde)totale)aantal)dradenJ

NeeJaCombinatiemast

ZijnLalleLarmenLaanLdeLmastLoveralLevenLlangJ

JaADrievlaksmast Nee

Dennenboommast

HeeftLdeLmastLvierLverdiepingenJL

n?vlaksmast

WordenLopLdeLmastLopLeenLnog)niet)eerder

benoemde)wijzeLtweeLofLmeerLmogelijkeLuitkomë
stenLvanLdezeLclassificatieLgecombineerdJL

OnvolledigAbenutteAcombinatiemast

Nee.AhetAisAnogAingewikkelder.AhelpyA

7onaumast
7onaumastenLdragenLtweeLcirë
cuitsLinLeenLdriehoekvormLmetL
deLpuntLnaarLbovenxLHetLvormtL
eenLcompromisLtussenLhogeNL
smalleLenLlageLbredeLmodellenxL
InLNederlandLisLdeLdonaumastL
oppermachtigLinLhetLnetLenLzeL
zijnLerLinLiederLformaatxLInL|elgiëL
zijnLzeLschaarsxLKleineLexemplaë
renLhebbenLsomsLeenLextraLverë
diepingLvoorLdeLbliksemdradenxL
HunLnaamLdankenLzeLaanLhetL
7onaudalNLwaarLditLontwerpLrondL
2509LhetLeerstLwerdLtoegepastx

PortaalmastLofLjuk
7ezeLmastenNLookLwelLjukëLofL
dubbelmastenLgenoemdNLhebë
benLtweeLofLmeerLtorensxLHetL
geeftLdeLmastLeenLhoekigNLvierë
kantLuiterlijkLenLeenLgroteLsterkteNL
maarLhijLheeftLookLveelLgrondL
nodigxLClsLzelfstandigLontwerpLinL
eenLheleLhoogspanningslijnLzienL
weLzeLinLNederlandLenL|elgiëL
nietLveelNLmaarLbijLonderdoorë
geleidingenNLalsLeindmastLbijLopë
stijgpuntenLenLinLportaalstratenL
opLplekkenLmetLveelLcircuitsLisL
ditLmastontwerpLvrijLgangbaarxLLLL

Tweevlaksmast
EenLtweevlaksmastLbestaatLinL
feiteLuitLtweeLbovenopLelkaarL
geschroefdeLhamerkoppenxLZeL
wordenLgebruiktLalsLerLvierLcirë
cuitsLnodigLzijnLenLmasthoogteL
eerderLeenLbeperkingLvormtLdanL
deLmastbreedtexLZeLhebbenLeenL
indrukwekkendNLzwaarLvoorkoë
menxLInLNederlandLzienLweLzeL
vooralLinLhetLnoordenLvanLhetL
landLenLopLenkeleLtrajectdelenLinL
UtrechtLenLZeelandxL7riehogeL
versiesLmetLmaarLliefstLzesLcirë
cuitsLgeldenLalsLdrievlaksmastxLL

7rievlaksmast
WanneerLtweeLcircuitsLaanLbeië
deLzijdenLvanLdeLtorenLverticaalL
preciesLrechtLbovenLelkaarLhanë
genNLwordtLgeprokenLvanLeenL
drievlaksmastxLHetLisLeenLsimë
pelNLhoogLenLsmalLmodelLdatLalL
heelLlangLgebruiktLwordtLenLdieL
weLinLNederlandLenL|elgiëLinL
elkeLnetspanningLenLvanLgrootL
totLkleinLtegenLkunnenLkomenxL
SomsLwordenLerLtweeLofLzelfsL
drieLdradenLaanLiedereLarmL
gehangenNLzodatLdeLmastLdanL
vierLofLzesLcircuitsLkanLdragenx

Hamerkop
EenLhamerkopNLookLvlakkeëLofL
éénvlaksmastLgenoemdNLlijktLopL
eenLgroteLletterLTxL|ijLvolledigeL
benuttingLwordenLtweeLcircuitsL
inLdeLbreedteLnaastLelkaarLgeë
dragenxL7eLmasthoogteLblijftL
daardoorLgeringNLmaarLdeLlaagë
hangendeLdradenLkunnenLlastigL
zijnLvoorLmoderneNLgroteLlandë
bouwvoertuigenxLMeestalLzijnL
hetLoudeLhoogspanningslijnenOL
reedsLinLdeLjarenLE9LbouwdenL
deLmeesteLnetbeheerdersLalL
geenLhamerkoppenLmeerxLL

Tonmast
EenLtonmastLonderscheidtLzichL
vanLeenLdrievlaksmastLdoorLdeL
langereLmiddelsteLarmenxLEenL
hoogspanningslijnLhaaltLhetL
hoogsteLrendementLwanneerLdeL
dradenLinLeenLzeshoekLhangenxL
7atLlevertLeenLtypischLuiterlijkLopL
waardoorLtonmastenLeenLheuseL
cultstatusLhebbenLenLvaakLinL
filmsNLgamesLenLpostersLteLzienL
zijnxLOokLdeLnaamLisLuniverseelOL
inLbijnaLalleLtalenLwordtLditLmastë
modelLgekendLalsLtonNLvatNLfatN
barrelNLtøndeLofLtonnenmastxLLLL

nëvlaksmast
WanneerLeenLsymmetrischeL
mastLmetLaanLiedereLarmLhetë
zelfdeLaantalLdradenLvierLofL
meerLverdiepingenLheeftNLspreë
kenLweLvanLeenLnëvlaksmastxL
7eLletterLnLwordtLdanLvervangenL
doorLhetLcijferLdatLhetLaantalL
verdiepingenLaangeeftxLVierëLenL
zesvlaksmastenLkennenLweLalë
leenLalsLlosseLgevallenLinLNederë
landLenL|elgiëNLmaarLinLCziëLzijnL
zeLzeerLgangbaarxL7eLnëvlaksë
mastLkanLsomsLoverlapLvertonenL
metLcombinatiemastenx

CsymmetrischeL

7eLarmenLTinLjargonLtraversenSL
vanLeenLnëvlaksmastLhoevenLnietL
altijdLpreciesLevenLlangLteLzijnxL
WanneerLdeLmastLaanLbeideLzijë
denLverschillendLgevormdeLtraë
versenLheeftNLsprekenLweLvanL
eenLasymmetrischeLnëvlaksmastNL
ookLbijLeenLnLgelijkLaanLdrieLofL
nogLlagerxLSomsLvoldoenLdezeL
mastenLookLaanLdeLdefinitieLvanL
eenLcombinatiemastxLCsymmeë
trischeLmastenLzienLweLvooralLinL
hetLwestenLvanL7uitslandx

)nëvlaksmastL

7eltamastenLTookLwelLkatten

genoemdSLzijnLeenLgroteLfamilieL
mastontwerpenLmetLeenLminLofL
meerLdriehoekigLuiterlijkNLwaarë
bijLerLaltijdLéénLofLmeerLdradenL
doorLeenLomslotenLopeningLinL
hetLmastlichaamLlopenxLHetLisL
eenLsterkeLconstructieNLmaarL
eenLdeltamastLisLvooralLgeschiktL
omLeenLonevenLaantalLcircuitsLteL
dragenxL7aardoorLwordenLgroteL
exemplarenLminderLgezienLinL
landenLwaarLcircuitsLvaakLtweeL
aanLtweeLwordenLgebouwdx

Eéngeleidermast
EéngeleidermastenLvormenLeenL
beetjeLeenLbuitenbeenxL7eLconë
structieLisLinLzijnLeentjeLnietLinL
staatLeenLcircuitLteLdragenLenL
daaromLwordenLzeLaltijdLmetLdrieL
tegelijkLtoegepastxLZeLvindenL
vaakLtoepassingenLalsLnoodmastL
bijLwerkzaamhedenNLinLberggeëL
biedenLalsLverzwaardeLafspanë
mastenLbijLkruisingLvanLwaterë
vlaktenNLfjordenLofLbredeLdalenxL
InLScandinaviëLzijnLzeLveelLteL
vindenNLmaarLinLNederlandLenL
|elgiëLzijnLzeLvrijwelLafwezigxLLLL

7riehoeksmast
EenLdriehoeksmastLlijktLeenLonë
volledigLbenutteLdrievlaksmastxL
SomsLisLdatLTtijdelijkSLzoNLmaarL
bijLeenLdriehoeksmastLdieLechtL
alsLzondanigLisLontworpenNLisL
hetLnietLmogelijkLomLdeLandereL
drieLarmenLaanLteLzettenxL
7aarvoorLisLdeLtussenafstandLteL
kleinxLZeLkunnenLmaximaalLéénL
circuitLdragenLenLzeLwordenL
meestalLgebruiktLinLlichteLverbinë
dingenNLhoewelLerLinL|elgiëLookL
eenLkolossaleLlijnLvoorLP:9LkVLisL
gebouwdLmetLdriehoeksmastenxL

SchoorëLofLtuimast
StriktLgenomenLvallenLalleLmasë
tenLdieLtuikabelsLofLschoorlijnenL
inLofLbuitenLhetLmastlichaamL
nodigLhebbenLonderLdeLnoemerL
schoormastxL7aardoorLisLerLvaakL
overlapLmetLandereLmastontwerë
penxLSchoormastenLzijnLsimpelNL
goedkoopLenLpopulairLinLlandenL
metLlangeLafstandenNLmaarLzeL
hebbenLveelLgrondLnodigLenLzeL
zijnLrelatiefLkwetsbaarLvoorLfalenL
enLbaldadigheidxLOmLdieLredenL
zijnLzeLinLNederandLzelfsLverboë
denLvoorLpermanentLgebruikx

Gaffelmast
EenLgaffelmastLlijktLopLeenLdeltaë
mastNLmaarLhijLheeftLgeenLomë
slotenLgatLinLhetLmastlichaamxL
7aardoorLontstaatLhetLuiterlijkL
vanLeenLgroteLhooivorkLofLeenL
YentekenxLGaffelmastenLzijnLinL
hunLbasisvormLalleenLgeschiktL
voorLhetLdragenLvanLéénLcircuitx
InLNederlandLenL|elgiëLwordenL
gaffelmastenLnietLgebruiktNLmaarL
inLoostëEuropaLenLvooralLinL
7enemarkenLzijnLforseLontwerë
penLteLvindenLzoalsLopLJutlandL
enLFunenNLhiernaastLopLdeLfotoxLL

Vlagmast
|ijLeenLvlagmastLbevindenLalleL
armenLzichLbovenLelkaarLaanL
dezelfdeLkantLvanLdeLtorenxLInL
NederlandLgeldtLditLalsLeenLonë
volledigLbenutteLdrievlaksmastL
enLwordtLditLmodelLnietLalsLeenL
eigenLmastsoortLerkendxLInL
|elgiëLgeldtLhetLwelLalsLeenL
eigenLsoortxLVlagmastenLzijnL
vooralLinLtrekLalsLnoodoplossingL
bijLomleidingenLvanwegeLherstelL
ofLreconstructiexLZeLhebbenLdanL
tuikabelsLwaardoorLeenLoverlapL
metLschoormastenLontstaatxL

Enkelcircuitmast
7eLhoeveelheidLmogelijkeLconë
figuratiesLvoorLtweeLofLdrieLdraë
denLopLeenLmastLisLzeerLgrootxL
ClsLeenLconfiguratieLnietLvoldoetL
aanLdeLdefinitieLvanLeenLanderL
mastmodelNLbelandtLhijLinLdeL
categorieLToverigeSLenkelcircuitë
mastenxL7eLmeestLgangbareL
vormLzienLweLhiernaastxLEnkelë
circuitmastenLmetLtweeLdradenL
voorLHV7©LzienLweLmetLnameL
rondLdeLOostzeexL|ijnaLalleL
HV7©ëmastenLzijnLdanLookL
vormenLvanLenkelcircuitmastenx

©ombinatiemastL
WanneerLtweeLofLmeerLconfiguë
ratiesLopLéénLmastpositieLworë
denLsamengenomenNLsprekenL
weLweLvanLeenLcombinatiemastxL
7eLcircuitsLhoevenLnietLdezelfdeL
netspanningLteLhebbenxLHetLzijnL
meestalLenormeNLindrukwekkenë
deLmastenLmetLoneindigLveelLvaë
riatieLenLsomsLtijdelijkLofLpermaë
nentLonvolledigLbenutxL©ombië
lijnenLzijnLinLNederlandLpopulairL
omdatLmenLerLverbindingenLmeeL
kanLbundelenNLwatLmaatschapë
pelijkLenLpolitiekLwenselijkLisx

Ja.AdrieAofAmeerNee.AéénAofAtwee

IsLdeLtorenLverschoordLof
wordtLhijLmetLtuikabels
overeindLgehoudenJ

NederlandAenABelgiëAstaanAvolAmetAhoogspanningsmastenWAWieLerLvoorLhetLeerstLopLletLtijdensLeenL
reisLdoorLdeLveldenLwordtLalLsnelLoverweldigdLdoorLdeLveleLontwerpenLenLverschijningsvormenxLHetL
lijktLeenLchaosxLTochLisLdatLslechtsLschijnOLvrijwelLalleLontwerpenLzijnLterugLteLbrengenLopLslechtsLeenL
handjevolLhoofdgroepenNLelkLmetLhunLeigenLkenmerkenNLtoepassingenLenLeigenschappenxLLLL

BeginAhier

AchterAhetAstopcontactAgaatLeenLwereldLschuilLvanLdradenNLgeneratorsNL
transformatorsLenLnetbeheerdersxLHoogspanningslijnenLzijnLerLeenLonë
misbaarLonderdeelLvanxLTochLgaanLweLinLhetLdagelijksLlevenLsnelLaanLzeL
voorbijxLEnLdatLisLjammerNLwantLonzeLhuidigeLsamenlevingLzouLondenkë
baarLzijnLzonderLditLnetwerkLvanLsnelwegenLvoorLelektriciteitxL
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L
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AEnkelcircuitmast

KunnenLerLduidelijkLnogLmeerL
armenLofLdradenLaanLdeLmastL
wordenLgezetLdanLnuLhetL
gevalLlijktLteLzijnJ

Combinatiemast

IsLdeLmastLvolledigLbenutJ Nee

Ja Ja

Nee

Nee.Ameer

7raagtLdeLmastLaanLelke
armLhetzelfdeLaantalLdradenJL

Wat voorWat voor is dat?is dat?HOOGSPANNINGSMAST
7eltamastLofLkat

|ipole
NetLalsLeenLportaalmastLheeftL
ookLdeLbipoleëmastLtweeLtorensNL
maarLnuLisLerLgeenLenkeleLverë
bindingLtussenLdeLbeideLtorensNL
behalveLhetLfundamentxL7eLmastL
mistLdaardoorLhetLvierkanteLuië
terlijkLvanLeenLportaalmastxLZeL
kunnenLdeLdradenLzeerLdichtLbijL
elkaarLdragenNLzodatLhetLruimteë
beslagLenLhetLmagneetveldLsmalL
blijftxLNadeelLisLmeerLmateriaalë
gebruikxLInLNederlandLkennenL
weLditLontwerpLhetLbesteLonderL
deLmerknaamLwintrackxL

7ennenboommast
EenLdennenboommastLisLeenL
variantLopLeenLdrievlaksmastLdieL
zijnLdradenLdraagtLinLeenLvormL
dieLnaarLbenedenLtoeLzichtbaarL
brederLwordtNLenLdieLsteedsLlanë
gereLarmenLheeftxL7eLmastLlijktL
daardoorLopLeenLdennenboomxL
UitgesprokenLtannenbaum-

mastenLinL7uitslandLkunnenL
meerLdanLeenLeeuwLoudLzijnxL
SomsLisLhetLingewikkeldLomLteL
zeggenLwaarLdeLpreciezeLgrensL
ligtLtussenLeenLdrievlaksmastLenL
eenLdennenboommastxLLLL

WordenLdeLarmenLnaarLbenedenLtoeLsteedsLlangerJ

Ja Nee

ZijnLdeLarmenLopLdeLmiddelsteLverdiepingLvanLde
mastLlangerLdanLdeLarmenLbovenëLenLonderaanJ

Tonmast Ja

Ja

Nee

JaNee

ZijnLdeLtuikabelsLessentieelLom
deLmastLovereindLteLhoudenJL
(D.w.z.)stort)de)mast)ogenblik-

kelijk)in)als)er)ook)maar)één

tuikabel)of)schoor)ontbreekt?)

Portaalmast

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja SchoormastNee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nieuwsgierig?AWelkomAinAdeAwereldAvanAhetAhoogspanningsnety
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Welke mastsoorten zijn er? Ontdek het met het HoogspanningsNet Mastclassificatiesysteem. 


