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Advies Kwaliteitsteam Provincie Fryslân

Onderwerp : Voorkeurstracé NW 380 kV, Fries deeltraject

Geachte minister Verhagen,

Uit de diverse overleggen met Tennet tekent zich zo langzamerhand een voorkeurs
tracé af voor het deel van het Noordwest tracé van de 380kV hoogspanningsleiding
dat door Frysln loopt.
Op nadrukkelijk verzoek van Tennet is ambtelijk een advies op dit voorkeurstracé
afgegeven, specifiek vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit.
Omdat u binnenkort een besluit wilt nemen ten aanzien van het voorkeurstracé, wil
len wij u graag in kennis stellen van dit advies, dat wij overigens niet los te willen zien
van onze bredere visie op dit tracé en waarbij ook onze eerdere ingenomen stand
punten ongewijzigd zijn. Het advies aan Tennet is als bijlage toegevoegd.

Eerdere aangereikte standpunten
In onze brief van 6 april 2010 (kenmerk 00886332) hebben wij onze voorkeur reeds
uitgesproken voor de combinatievariant, waarbij de bestaande en nieuwe verbinding
in één mast worden gecombineerd en waarbij de bestaande masten worden opge
ruimd. Dit omdat wij vanuit ons streven naar meer ruimteiijke kwaliteit additionele
bovengrondse leidingen niet wenselijk vinden.
Al eerder (brief van 5 januari 2010 met kenmerk 00868411) is door ons aangegeven
dat wij liever leidingen zoveel mogelijk ondergronds zouden willen hebben. En indien
onverhoopt toch additionele bovengrondse leidingen zouden voortvloeien uit het
voorkeurstracé, dan zijn wij van mening dat deze via het uitruilbeginsel ook binnen
Fryslân gecompenseerd dienen te worden. In bedoelde brief hebben wij een bijlage
opgenomen waarin onze afgewogen voorkeuren voor het ondergronds brengen van
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leidingen is verwoord. Op grond van het nu afgegeven advies ruimtelijke kwaliteit
dient hier aan toegevoegd te worden de wens om de 1 10kV leiding zuidwestelijk van
Heerenveen onder het Tsjongerdal ook ondergronds te brengen.
In onze reactie op de startnotitie m.e.r. (bij brief van 29 september 2009 met kenmerk
00849999) hebben wij ondermeer gewezen op de eisen die gesteld worden aan krui
sing van hoogspanningsleidingen met andere infrastructuur en zijn we ingegaan op
mogelijke effecten voor veiligheid wanneer hoogspanningsleidingen en buisleidingen
in elkaars nabijheid komen te liggen. Ook is gewezen op het raadplegen van de Frie
se Archeologie en Monumentenkaart Extra (FAMKE) bij het opstellen van de m.e.r.

Aan voornoemde standpunten kunnen nog een aantal specifieke aspecten worden
toegevoegd op het gebied van natuur en ruimtelijke kwaliteit.

Natuur
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Voor het deel van de EHSI niet zijnde de Natura 2000 gebieden, dient conform het
Streekplan Fryslân een stappenreeks te worden doorlopen om tot verantwoorde be
stemming van functies in of nabij de EHS te komen. Het nu bij ons bekende voor
keurstracé van hoogspanningsleidingen doorsnijdt hier en daar, of komt dicht langs
de EHS zoals deze staat aangeduid op kaart 11 van het Streekplan. indien de we
zenlijke kenmerken en waarden van de EHS significant worden aangetast en indien
er zijn geen alternatieve tracés zijn, dan zal de schade zoveel mogelijk door mitige
rende maatregelen moeten worden beperkt en zijn eventueel ook compenserende
maatregelen noodzakelijk. Een en ander onder de voorwaarde dat er sprake is van
‘redenen van groot openbaar belang”. In de Provinciale Verordening Ruimte staan
handreikingen hoe er kan worden gecompenseerd.

Vliegbewegingen hoge concentraties watervogels
In een aantal gebieden in de provincie ter weerszijden van de het aangemerkte voor
keurstracé van de 380 kV hoogspanningleiding is sprake van hoge concentratie van
vogels die veelal dagelijks heen en weer trekken tussen voedselgebieden en slaap-
plaatsen. Deze vliegbewegingen vinden zowel overdag als s nachts plaats. Het gaat
om diverse soorten ganzen en watervogels (o.a. smienten). De grootste concentra
ties vliegbewegingen bevinden zich ten oosten van Leeuwarden (tussen Grutte Wie
len en Alde Feanen), tussen Akkrum en Heerenveen en ten westen van Wolvega
(tussen Rotstergaast en Slijkenburg). Van belang is te weten welke maatregelen ge
nomen gaan worden ter beperking van de vogelaanvaringen en of aanvullende maat
regelen genomen kunnen worden c.q. noodzakelijk zijn. Dit in de veronderstelling dat
de hogere masten en het dichtere netwerk van bundels aan draden een extra barriè
re voor heen en weer vliegende vogels op zal leveren.

Ruimtelijke kwaliteit
Aspecten die wij van belang achten in het kader van een goede ruimtelijke kwaliteit,
zijn opgenomen in het advies dat ons kwaliteitsteam heeft opgesteld, op grond van
de aan ons onder embargo beschikbaar gestelde kaart van het Voorkeursalternatief
zoals dat op 15 septemberjl. bekend was. Het volledige advies treft u aan in de bijla
ge.
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De meest elementaire aspecten daaruit willen wij hier nog kort duiden.
Uiteraard omvat het advies onze eerdere vanuit ruimtelijke kwaliteit ingegeven
standpunten, zoals:
- voorkeur voor zo weinig mogelijk hoogspanningsleidingen en bij voorkeur onder

gronds;
- wanneer nieuwe bovengrondse aanleg onvermijdelijk is, dan gaat onze voorkeur

uit naar combineren en niet naar bundelen;
- indien er sprake is van additionele nieuwe leidingen, dan dient compensatie via

het uitruilbeginsel ook in Fryslân plaats te vinden.

Vervolgens gaat het advies in op het te hanteren uitgangspunt om bij dergelijke ge
biedsoverstijgende ruimtelijke ontwikkelingen als hoogspanningsleidingen, deze las
te bezien van onderliggende structuren in het landschap en uit te gaan van autono
me en zo recht mogelijke lijnen.
Twijfel wordt uitgesproken ten aanzien van die plekken waar het tracé wordt gebun
deld met andere infrastructuur, omdat juist daardoor de nu los liggende structuren als .

bijvoorbeeld autosnelwegen nogmaals benadrukt worden.
Voor specifieke situaties, zoals nabij stedelijke gebieden en druk bezochte water
sportgebieden, zal het massaler voorkomen en de meer industriële uitstraling van de
masten en de zware bundel draden negatief van invloed zijn op de beleving. Ook in
het nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden zal deze nieuwe uitvoering van
deze gecombineerde leidingen de beleving van het kleinschalige landschap meer
negatief beïnvloeden dan de huidige masten. Voor dergelijke negatieve beïnvloeding
zou compensatie gezocht moeten worden ter plaatse of elders in de provincie.
Aan de andere kant wordt het alternatief, namelijk het plaatsen van oude en nieuwe
masten naast elkaar, als ruimtelijk niet aantrekkelijk gezien en dit zou dan ook zo
veel mogelijk moeten worden vermeden.

Tenslotte gaat het advies ook in op specifieke delen van het voorkeurstracé.
Er bestaat een duidelijke voorkeur voor het noordelijke tracé via Burgum omdat zo de
totale lengte aan leidingen beperkt blijft. Dit ondanks dat over een zekere lengte er
oude en nieuwe masten naast elkaar komen te staan.
Voor het deel zuidelijk van Leeuwarden zou afstemming gezocht moeten worden op
de plannen de Haak. Hiervoor is overleg met het 0-team Leeuwarden-Zuid-west de
meest efficiente weg omdat hier allerlei plannen in hun samenhang worden bekeken.
Hierbij dient dan ook betrokken te worden hoe de leiding de A 32 kruist als entree
van Leeuwarden. Rond Wirdum is er de voorkeur voor het noordelijke tracé om zo
het dorp wat Vrij te houden van allerlei infrastructuur.
Voor het deeltraject Heerenveen-Ens heeft het oostelijke tracé (Oudehaske
Heerenveen-Kuinre) duidelijk de voorkeur boven de westelijke variant (Oudehaske
,Joure-Lemmer). Hiermee wordt een te nadrukkelijke bundeling met de A7 voorkomen
en wordt het toekomstige knooppunt Joure niet verstoord door een hoogspannings
leiding met een wat industrieelachtige uitstraling. Ook zou in de westelijke variant het
wat rommelige verloop van de leidingen verder naar Lemmer niet bijdragen aan de
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Voor het tracé zuidelijk van Heerenveen wordt voorgesteld om de knik uit het nieuwe
voorgestelde tracé van de 380 kV te halen en zo in een rechte lijn over de Tsjonger
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te gaan en dan pas de knik te maken naar het zuidwesten. Indien deze oplossing om
solide redenen niet mogelijk blijkt, dan stellen wij voor om het beoogde ondergronds
brengen van de bestaande 110kV leiding vanaf Oudehaske in ieder geval ook tot
onder en zuidelijk van de Tsjonger door te trekken en eerst vanaf daar de splitsing
richting Wolvega en de knik richting Kuinre te laten plaatsvinden.

•)

Resumerend kunnen wij stellen dat het nu voorgestelde voorkeurstracé, zoals ons
dat op grond van het voorkeursalternatief van 1 5-09-2011 nu bekend is, in grote ma-
te overeenstemt met onze voorkeuren, waarbij wij er vanuit gaan dat bij de verdere :

uitwerking invulling wordt gegeven aan de in deze brief benoemde aandachtspunten
en eerder aangereikte standpunten. Mocht om welke redenen dan ook tot andere
inzichten besloten worden en nieuwe tracés relevant worden, dan willen wij met een
nieuw advies komen.
Over de voorstellen voor compensatie treden wij graag met Tennet in overleg.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Ie Staten van Fryslân,

secretaris



KWAIJTEITSTEAM

Advies

Team Ruimtelijke Kwaliteit provincie Fryslân
30 oktober 2011

Betreft:
voornemen tot aanleg 380 kV Hoogspanningsleiding Eemshaven-Diemen deeltraject Friese
/Groningse grens bij Kortwoude tot Slijkenburg op de grens met de Noordoostpolder,
waarvoor een MER procedure wordt doorlopen.

Bestemd voor:

1. GS
2. Tennet (initiatiefnemer) ten behoeve van bepaling voorkeursalternatief

Inhoud:
1. Vraag aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit
2. Weergave overleg Tennet, gemeenten en Team Ruimtelijke Kwaliteit
3. Constateringen
4. Kernkwaliteiten
S. Advies

___________________________________________

‘-

1. Vraag aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit

Wat is de visie vanuit ruimtelijke kwaliteit op het voorliggende concept voorkeurstracé dat
ontwikkeld is in het MER tralect (15-09-2011)?
Tennet: ‘Het betreft de landschappelijke inpassing van een 380 kV leiding waar alternatieven

van bundeling en combinatie aan de orde zijn en een nieuw type mast zal worden toegepast;
een voorkeursalternatief tekent zich af. Bij het bepalen van het voorkeursalternatief door
het ministerie EL&l, is het streven alle overwegingen op tafel te leggen. Dit om
beargumenteerde steun te verkrijgen voor het voorkeursalternatief. In dit concept
voorkeurstracé zijn daarom al zoveel mogelijk de door gemeenten ingebrachte punten

meegenomen. De visie van de provincie maakt onderdeel uit van dit voorbereidende traject

en zal worden meegenomen, waarbij van het team ruimtelijke kwaliteit de visie op de
tracering van het voorkeurstracé, in relatie tot ruimtelijke kwaliteit van het landschap, wordt
gevraagd.’

2. Weergave overleg Tennet, gemeenten en Team Ruimtelijke Kwaliteit

Afstemming 15-09-2011
De presentatie door Tennet vindt plaats aan de hand van een digitale maquette en
visualisaties van de oude en nieuwe situaties van een aantal locaties. Tevens zijn kaarten
aanwezig.



Wat is combineren:

bestaande en nieuwe verbinding samen in één nieuwe 4 circuitsverbinding uitgevoerd in een
bipolemast

Wat is bundelen:
bestaande vakwerkmast naast een nieuwe 2 circuitsverbinding in bipolemast

Vanaf de startnota MER is ingezet op een tweetal tracés voor het noordelijke en zuidelijk
deel:
• voor het noordelijke deel:

1. een noordelijk tracé vanaf Drachten langs het bestaande noordelijke tracé via
Burgum, Leeuwarden naar Heerenveen (voorkeur team Ruimtelijke kwaliteit
voor combinatie-alternatief op dit tracé: bestaande en nieuwe verbinding
samen in één nieuwe 4 circuitsverbinding uitgevoerd in een bipolemast)

2. een nieuw tracé: Drachten gebundeld met de A7 richting Heerenveen

• en voor het zuidelijk deel:
3. een tracé oost vanaf station Dudehaske via Rotstergaast en Kuinre naar Ens

(voorkeur Team Ruimtelijke Kwaliteit combineren op dit tracé)
4. een tracé west via Joure, Lemmer naar Ens.

Afstemming 21 september 2011
Nu, aan het eind van de verkenningen naar het meest wenselijke tracé, komt er een
voorkeurstracé naar voren dat qua natuur, landschap, leefbaarheid en economie het meest
gunstig lijkt. De presentatie door Tennet laat een voorkeursalternatief zien vanaf Burgum tot
aan Heerenveen. Daarnaast zijn nog beide alternatieven voor het traject Heerenveen
Lemmer en Heerenveen-Kuinre in beeld.
Voor het zuidelijke deel van het tracé zijn de verschillen tussen de alternatieven minder
groot. Betrokken gemeenten hebben in de loop van het proces hun mening en voorkeuren
reeds kenbaar gemaakt.

Uitgangspunten Tennet:

• Zoveel mogelijk streven naar bundeling van leidingen en hergebruik of bijna hergebruik
van bestaande tracés door het combineren van de nieuwe 380kV leiding met
bijvoorbeeld de 220kV leidingen. (Hiermee heeft volgens Tennet voor het noordelijk deel
het noordelijke alternatief via Burgum en Leeuwarden de voorkeur boven introductie
van een nieuw tracé langs de A7)

• Door te combineren zullen ook bestaande tracés worden opgeruimd; deels zullen oud en
nieuw naast elkaar gebundeld voorkomen;

• In het SEV-IIl is bepaald dat geen nieuwe tracés meer mogen worden aangelegd zonder
dat daarvoor over dezelfde lengte weer tracés worden opgeruimd.



3. Constateringen

1. Onder het tracé van de nieuwe masten ter breedte van de ‘zakelijk recht zone’ van 70 m.
zijn er beperkte mogelijkheden voor opgaande bomen, stuiken zijn tot een bepaalde
hoogte wel toegestaan;

2. De nieuwe masten zijn geheel anders van opbouw: twee 50 m hoge, 22 m uit elkaar
staande rechte buisvormige palen (voetbreedte 2 bij tracéknikken 3m) waartussen aan
houders de 380 kV draden zijn gehangen in 3 etages. Aan de buitenzijde zijn ook, met
houders, andere bv de 220kv draden gehangen. Wanneer tracés een knik maken of er
zware spanning (of risico) is te verwachten zijn de palen zwaarder en zijn rechte zijtakken
gemaakt om de draden in te hangen. Door de hoogte, de zwaarte van de masten, de 3
etages aan draden en het in het horizontale vlak aanwezig zijn van 4 bundels draden
komt het geheel robuuster, massaler en industriëler over;

3. Ter hoogte van de trafostations en/of knooppunten is sprake van een chaotisch beeld als
gevolg van het samenkomen, aftakken en aanhaken van leidingen van allerlei voltage en
typen masten en het op afstand passeren van de 380 kV leiding. Dit doet zich voor bij de
centrale Burgum, in de Louwsmeerpolder (westelijk van Leeuwarden) en bij station
Oudehaske;

4. Er ontstaat op enkele locaties een zekere bundeling met infrastructuur. Soms directe
bundeling pal naast de autosnelwegen en kanaal soms op enige of wat verdere afstand
tot autosnelwegen en spoorweg;

5, Op enkele locaties is sprake van afname van de ruimtelijke kwaliteit door plaatsing van
oud naast nieuw, tracering in de nabijheid van bewoning of infrastructuur etc.

4. Kernkwaliteiteri:

Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit:
In het Streekplan ‘Om de kwaliteit fan de romte’ staat de ruimtelijke kwaliteit van het Friese
landschap, haar steden en dorpen centraal,
Voor de provincie zijn de kernkwaliteiten en diversiteit van de Friese landschappen, steden
en dorpen de basis voor alle ontwikkelingen. Ze zet bij ontwikkelingen in op het in stand
houden, versterken en (door)ontwikkelen van deze kernkwaliteiten.

Bij inpassing van nieuwe gebiedsoverstijgende ruimtelijke ontwikkelingen, zoals
grootschalige wegen en bijvoorbeeld hoogspanningstracés streven we ernaar de lijnen en
tracering los te houden van het landschap en lokale landschappelijke structuren en
bestaande infrastructurele lijnen.

Omgang met ruimtelijke kwaliteit door Tennet
Het Team Ruimtelijke kwaliteit wil haar waardering uitspreken voor de aandacht, die Tennet
besteedt aan het Friese landschap en haar kernkwaliteiten. Tennet ontwikkelt de tracés in
samenwerking met deskundigheid op het gebied van landschap en ruimtelijke kwaliteit,
waardoor al veel goede oplossingen zijn meegenomen om de kwaliteit van het landschap in
stand te houden of ruimtelijke verstoring te beperken. Daarnaast verdient het 3D model alle
lof. De communicatie en beeldvorming kan hierdoor snel, efficiënt en zo transparant
mogelijk plaatsvinden.
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Waar zijn kern kwaliteiten in het geding:
Ondanks de zorgvuldige werkwijze zijn enkele knelpunten gesignaleerd, waarover we willen
adviseren. Deze kunnen worden meegenomen in het vervolg.
De voorgestelde voorkeurstracés doorkruisen allerlei typen landschap, voor dit type
infrastructuur zijn bovenal het onderscheid openheid en beslotenheid en de hoofdrichting
(hoofdstructuur) van een landschap van belang als kernkwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn op
de volgende plaatsen in het geding:

• In het zeer kleinschalige landschap van het nationaal landschap de Noardelike Fryske
Wâlden, waar ter plaatse van de masten en de ‘zakelijk recht zone’ de singels en
houtwallen niet tot bomen kunnen uitgroeien en de visuele impact van deze masten
groter is dan de tot nu toe bekende masten;

• In het open veenweide- en kleigebied, waar de nabijheid van dergelijke
hoogspanningsbundels bij bewoonde gebieden en ten opzichte van dorpen,
stedelijke gebieden, vaarten, beeklopen en infrastructuur de openheid, samenhang
en hoofdstructuur van het landschap op enkele locaties verstoort;

• In alle landschappen, waar het wel of niet bundelen met infrastructuur, zoals
autosnelwegen, grote kanalen ed. relevant is. Een hoofdrichting of hoofdstructuur
van een landschap zoals een hoofdverkavelingsrichting, richting en openheid van een
beekloop etc. zijn van belang bij het beoordelen van hoogspanningstracés. We
streven ernaar de tracering los te houden van deze richtingen in het landschap en
bestaande infrastructurele lijnen en zien dat dit (nog) niet overal gebeurt.

5. Advies:

Algemeen
We gaan uit van twee uitgangspunten voor het advies:
1. Bij ontwikkelingen inzetten op het instandhouden, versterken en (door)ontwikkelen van

de kernkwaliteiten van het Friese landschap;
2. Rij inpassing van nieuwe gebiedsoverstijgende ruimtelijke ontwikkelingen dient de

tracering losgehouden te worden van het landschap en bestaande infrastructurele lijnen.

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten komen we tot de volgende adviezen::

Advies 1: compensatie door leidingen ondergronds te brengen
Hoewel hoogspanningsleidingen eigentijdse infrastructuur is en bij onze maatschappij hoort,
levert dit maar in uitzonderlijke situaties een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van onze
provincie. Hoofduitgangspunt is dan ook zo weinig mogelijk hoogspanningsleidingen, dus
onderschrijven wij het principe niet meer maar minder en zo veel mogelijk ondergronds.

Mogelijke compensatie voor aanleg van nieuwe leidingen zal dan ook in onze provincie
moeten plaatsvinden door het ondergronds brengen van 110 en 150kV leidingen (zie
hiervoor de aangeleverde lijst met prioritaire leidingen (brief GS kenmerk: 00868411 van 5
januari 2010). Een traject zuidwestelijk van Heerenveen over de Tsjonger zien wij hieraan
graag toegevoegd, hierop wordt verderop nader ingegaan.
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Advies 2: totale lengte niet loten toenemen: voorkeur Noordelijk traject Burgum-Leeuwarden
De keuze voor het combineren van leidingen onderschrijven wij. Zo zal de totale lengte aan
leidingen door de provincie niet toenemen. De keuze voor het noordelijke traject langs
Burgum en Leeuwarden is dan ook te verkiezen boven een nieuw tracé langs de A7. Met de
keuze voor een tracé langs de A7 zou de totale impact van leidingen op de provincie fors zijn
toegenomen.

Advies 3: kwaliteitsvermin dering compenseren
De totale lengte aan leidingen zal volgens benoemd voorkeurstracé in kwantitatieve zin
nauwelijks toenemen. Echter in kwalitatieve zin zal de landschappelijke beleving, waar veel
mensen komen en de landschappelijke beleving door de grote aantallen bezoekers
nadrukkelijk wel een rol speelt, in bepaalde gebieden negatief beïnvloed worden door de
grotere massaliteit van leidingen en de meer industriële uitstraling dan de bestaande
leidingen met haar transparantere vakwerkmasten. Dit geldt met name voor:

1. de nieuwe woongebieden als Zuiderburen en de Zuidlanden bij Leeuwarden
2. een mogelijk te ontwikkelen woongebied ten westen van Heerenveen
3. belangrijke watersportverbindingen als de Kuikhornstervaart, het van

Harinxmakanaal, diverse vaarten en kanalen in midden Fryslân bij Grou en Akkrum
4. in zuid Fryslân belangrijke water(sport)verbindingen de Tsjonger, Helomavaart en de

Li nd e.
Voor deze kwalitatieve verslechtering zou compensatie plaats moeten vinden door
ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen, bijvoorbeeld door het opruimen van andere storende
leidingen elders in de provincie en investeringen in landschapsversterking (zie
bovengenoemde brief GS kenmerk 00868411 van 5 januari 2010 en hierna onder par 6.2)

Advies 4: voorkomen oud naast nieuw
Hoewel de nieuwe bipolaire mast technisch een mooie uitvinding is, komt het totale beeld
van dubbele mast met een in 4 lijnen naast elkaar en in 3 etages boven elkaar wel massaal
en industrieel over. De nabijheid van grote producenten en grote (aantallen) verbruikers is
meer voelbaar dan bij de bestaande meer bescheiden masten. Doordat de vormtaal van de
oude en de nieuwe masten erg van elkaar verschillen en daardoor een onrustig beeld
oproepen (verrommeling) is het in het algemeen wenselijk nieuwe masten niet naast oude
leidingtracés te plaatsen. Door ze naast elkaar te zien eisen ze afzonderlijk hun aandacht op
wat samen meer is dan gelijke masten dat zouden doen. Dit zal zich maximaal voordoen:

1. ter hoogte van de hoogspanningsstations
2. ter hoogte van het traject Kootstertille-Hurdegaryp
3. ter hoogte van Rotstergaast
4. en wanneer het westelijk tracé wordt beschouwd vanaf Oudehaske tot Lemmer

(heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur zie hierna advies 5)

Advies 5: voorkeur voor Oudehaske-Kuinre
Om ‘oud naast nieuw’ te voorkomen is het oostelijke tracé Oudehaske-Heerenveen-Kuinre
verreweg te verkiezen boven het min of meer gebundelde tracé Oudehaske-Joure-Lemmer.
De voor dit westelijke tracé getekende voorstel bundelt gedeeltelijk met de kleine masten
van het bestaande 110 kv tracé maar wordt ook regelmatig weer ontkoppeld wat gerende
lijnen in het zeer open landschap oplevert waar de logica niet leesbaar is. Bovendien wordt
de landschappelijk neutraal ingepaste, niet nadrukkelijk aanwezige, A7/A6 tussen
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Oudehaske en Scharsterbrug door het voorgestelde nieuwe tracé in dit open landschap sterk
benadrukt. Het bestaande 110 kV tracé gaat hier zelfs nog beter mee om. Specifiek moeten
de plannen voor het nieuwe aansluiting A7/A6 als vervanging van de rotonde bij Joure
genoemd worden. Hier wordt door provincie en gemeente ingezet op een ruimtelijk
hoogwaardig knoppunt, tevens entree van Friesland en Joure waar hoogwaardige
landschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien en een grote openheid. Een
Hoogspanningstracé met genoemde industriële uitstraling zal afbreuk doen aan de door alle
partijen gewenste ruimtelijke kwaliteit hier.
Ook de wat rommelige passage van beide leidingen hij Lemmer levert niet de
ontvangstkwaliteit die de provincie voor ogen heeft bij deze zuidelijke poort van Fryslân.

Advies 6: adviezen specifieke locaties in Voorkeurstracé

6.1-Kruising PM kanaal bii Kootstertille: inzetten op cantinuïteit
Sterke voorkeur voor een heldere passage. Continuïteit van de lijn en masthoogten moeten
uitgangspunt zijn. Afspraken met Defensie over rode lichten op de masten zoals elders in de
provincie heeft sterk de voorkeur. Een oplossing waar de aagvliegzone afleesbaar wordt,
zoals wordt voorgesteld door verlaging van de masten en verbreding van het dradenpatroon
boven de vaarweg, zien wij landschappelijke als een storende oplossing.

6.2-Doorkruising Nationaal landschap Noardllke Fryske Wâlden
De doorkruising van het nationaal landschap met het nieuw masttype zal het karakter van
het kleinschalige landschap in haar beleving aantasten omdat de masten een nadrukkelijker
karakter hebben en door hun hoogte en industriële karakter meer beleefbaar zijn. Voor deze
schade zou gecompenseerd moeten worden door een investering in duurzaam beheer van
houtwallen en elzensingels in het nationaal landschap. Dit kan door bij te dragen in een
landschapsonderhoudsfonds Noardlike Fryske Wâlden. Dus ruimer dan alleen door
afspraken met de eigenaren in de zakelijk recht zone onder de masten.

6.3-Kop pelstation5
Hoewel hier al de nodige aandacht aan wordt besteed, is het bij nadere detaillering van
belang de knooppunten(centrale Burgum, Louwsmeer en Oudehaske) zo helder en leesbaar
mogelijk te maken.

6.4-Leeuwarden zuid
Het voorkeurstracé kruist de Wâldwei met een lange schuine aansnijding en masten zijn
gesitueerd in de kunstwerken van het te upgraden wegtracé aansluitend op Werpsterhoek
en de Haak. Afstemming met de ontwerpen en inrichtingsvoorstellen van Hemriksein,
Werpsterhoek en de aansluiting van Wirdum is wenselijk. Het Q-team voor de ruimtelijke
ontwikkelingen van Leeuwarden Zuidwest is hiervoor het meest aangewezen forum.
Vooralsnog is er een sterke voorkeur voor een tracé noordelijk van Wirdum om zo het dorp
los te laten liggen van het stedelijk gebied en de bundel aan infrastructuurlijnen die hier
ontwikkeld wordt. Zorgvuldige kruising van het hoogspanningstracé met de A32 zuidelijk van
Werpsterhoek is gewenst om zo de rust ter plaatse van deze gastvrije-entree-in-ontwikkeling
van de stad te bevorderen. Het is een keuzemoment in de rijksintrastructuur
(verkeersstressmoment) waar maximale rust in het wegbeeld en de omgeving essentieel is.
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Waarschijnlijk is bij nadere detaillering aanpassing van het voorgestelde tracé nodig om dit
te bereiken.

6.5-Afstand houden van bestaande infrastructuur A32
Het voorgestelde tracé houdt afstand van de A32, de spoorlijn en kanalen. Dit is een
kwaliteit die bewaakt moet blijven om zo de beleving rond deze infrastructuurlijnen
maximaal op het landschap gericht te houden in plaats van als reiziger onderdeel te worden
van een infrabundel. Dergelijke hoogspanningstracés op afstand geven diepte aan het
landschap en bieden inzicht in maat en schaal van het gebied. Van belang is dat de lijnen zo
strak mogelijk, zonder onnodige knikken door het landschap gaan. Hierin kan nog een
optimalisatie gemaakt worden voor het deel Wirdum-Dudehaske.

6.6-Combinatie Oudehaske- Rotstergaast
Ook hier is een ruime afstand tot de westgrens van Heerenveen van belang. Over de gehele
lengte zou eenzelfde rechte lijn moeten worden toegepast om onnodige knikken te
voorkomen. Omdat er toch al sprake is van naast elkaar lopen van twee ongelijke tracés (oud
en nieuw) is een zo eenvoudig en leesbaar mogelijke oversteek over de Tsjonger ter hoogte
van Rotstergaast gewenst. Maak de splitsing van de twee tracés (oud en nieuw) leesbaar:
een, gebundeld, naar Kuinre en de ander, 110kv, naar Wolvega. Mocht om solide redenen
deze eenvoudige optie niet mogelijk zijn, zou sterk overwogen moeten worden om het 110
kV deel tot aan de knik zuidelijk van de Tsjonger ook net als de rest vanaf Oudehaske
ondergronds te brengen. Hiermee zal het Tsjongerdal ruimtelijk niet meer verstoord worden
dan met de nieuwe hoge masten.

Het team biedt aan mee te werken aan het vervolg, het nadenken over optimalisatie,
compensatie en het oplossen van de knelpunten.

Bovenstaand advies is gebaseerd op een kaart concept Voorkeursaltematief van 15-09-
2011 en de 3D presentatie van 21 september 2011. Mocht om wat voor reden dan ook tot
andere inzichten besloten worden en nieuwe tracés relevant worden zal opnieuw vanuit
ruimtelijke kwaliteit een advies nodig zijn.

Contactpersonen Team Ruimtelijke Kwaliteit: Bertus de Jong en Sandra van Assen

Leeuwarden, 14 november 2011
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