
Uw veiligheid bij 
evenementen 
bij een bovengrondse of ondergrondse 
hoogspanningsverbinding

Wij zorgen voor veiligheid en betrouwbare 
hoogspanningsverbindingen. Met duidelijke 
afspraken voorkomen wij onveilige situaties 
en kunnen we de leveringszekerheid van de 
hoogspanningsverbinding garanderen, ook 
tijdens evenementen!



Risicozone hoogspanningsverbinding. Dit geldt ook voor andere 
masttypen zoals de wintrackmast.

belemmerde strook

Met deze leaflet informeren wij u over de gevaren 
van evenementen onder, boven of in de nabijheid 
van onze hoogspanningsverbindingen. Activiteiten 
en evenementen rondom een hoogspannings-
verbinding brengen altijd gevaren en risico’s met 
zich mee. Om ongelukken en gevaarlijke situaties te 
voorkomen en de leveringszekerheid te waarborgen, 
adviseren wij om evenementen niet in de nabijheid 
van een hoogspanningsverbinding te organiseren.
Vindt een evenement tóch plaats in de nabijheid 
van een hoogspanningsverbinding, dan gelden 
daarvoor speciale veiligheidsaanbevelingen. Wij 
adviseren gemeenten en organisaties dan ook om 
ruim van tevoren contact met ons op te nemen bij 
het organiseren hiervan. Zo kunnen wij met u 
meedenken over de mogelijkheden en de te nemen 
maatregelen, zodat een veilige omgeving gewaar-
borgd blijft.

Vraag ruim voor aanvang van het evenement altijd  
schriftelijk een toestemming aan bij TenneT via e-mail: 
toestemming@tennet.eu. 

Belemmerde strook
Onze veiligheidsaanbevelingen gelden voor de strook grond 
direct onder en/of boven en aan weerszijden van de 
bovengrondse of ondergrondse hoogspanningsverbinding.  
Wij noemen dit de belaste of belemmerde strook. Deze strook 
grond is vaak ook in bestemmingsplannen aangegeven.  
De breedte van de strook is onder andere afhankelijk van het 
spanningsniveau en varieert bij ondergrondse en bovengrondse 
verbindingen van 4 tot 162 meter.

Hoogspanningsmasten 
Rondom de hoogspanningsmast moet in overleg met TenneT 
altijd een bepaalde afstand middels hekken (met deugdelijke 
aarding) afgezet en vrijgehouden worden ten behoeve van de 
veiligheid. Ook het beklimmen van de hoogspanningsmasten 
en het plaatsen van objecten (waaronder vlaggen, antennes, 
etc.) in de hoogspanningsmasten is verboden. 

Tenten/podia 
Onafhankelijk van de vergunning van de gemeente voor het 
houden van een evenement is het van belang dat de 
organisatie toestemming vraagt bij TenneT voor het houden van 
een evenement binnen de belemmerde strook. Voor eventueel 
te plaatsen feesttenten en/of podia is het van belang om deze 
buiten de belemmerde strook te plaatsen en stormvast te 
verankeren. Ook is het bevestigen van tenten boven een 
ondergrondse verbinding niet toegestaan.

Aarding 
Metalen constructies, afzettingen en hekwerken dienen 
deugdelijk te worden geaard. Ook de te gebruiken werktuigen 
zullen door middel van een sleepketting moeten worden 
geaard.

Elektromagnetische beïnvloeding 
In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder 
worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. 
Om een veilige werking van apparatuur en/ of objecten te 
garanderen kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen 
te moeten treffen. U bent hier als organisatie zelf 
verantwoordelijk voor.

Opslag
•  Zorg ervoor dat het terrein altijd vrij is van losliggende zaken 

zoals staaldraden, touwen, bouwplastic, afdekzeilen etc.  
Monitoring van de weersgesteldheid voor, tijdens en na het 
evenement is hierbij van belang.

•  Zorg ervoor dat de belemmerde strook vrij blijft van 
brandgevaarlijke en explosieve materialen.

Overig
•  Zorg ervoor dat naast podia en tenten ook overige 

constructies op het terrein stormvast worden verankerd.
•  Binnen de belemmerde strook zijn objecten zoals confetti-

kanonnen, ballonnen, vuurwerk, kampvuren, vaandels, 
springkussens, trampolines, drones etc. niet toegestaan.

•  De organisatie dient erop toe te zien dat alle 
veiligheidsaanbevelingen worden nageleefd.

Hoogte
•  Wij adviseren u om op nadere te bepalen locaties borden 

en/of tijdelijke hoogte-begrenzingsportalen met de maximale 
veilige werk-/doorrijhoogte te plaatsen. Deze hoogte wordt 
door TenneT afgegeven in de toestemming. 

•  Ook mogen er geen voertuigen worden toegelaten of 
vlaggenmasten, antennes etc. worden geplaatst, die hoger 
zijn dan de afgegeven maximale veilige werk-/doorrijhoogte.

Bereikbaarheid
Onze verbinding dient 24/7 bereikbaar te zijn. Indien het terrein 
wordt afgesloten, moet er over de betreding van het terrein 
afspraken worden gemaakt. Dit geldt ook voor de 
bereikbaarheid van putten/meetkasten van ondergrondse 
verbindingen.

Contact
Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan contact  
met ons op via telefoon: 0800 8366388 of per e-mail: 
toestemming@tennet.eu.

Risicozone ondergrondse hoogspanningsverbinding.

belemmerde strook
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