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Start aanleg nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Hoogmade en Rijpwetering

Geachte heer, mevrouw,
TenneT is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen
Beverwijk en Bleiswijk. Dit is onderdeel van het project Randstad 380 kV Noordring. Deze verbinding is
belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad. Binnenkort starten wij bij u in de buurt
met de bouw van de 380 kV- verbinding, die deels ondergronds en deels bovengronds wordt aangelegd. In
deze brief leest u waar en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast nodigen we u graag uit
voor de informatieavond op 31 mei aanstaande.
Werkzaamheden
Van juli tot eind 2018 werkt aannemer BAM aan de aanleg van de verbinding in de gemeente Kaag en
Braassem. Omdat de werkterreinen veelal niet vanaf de openbare weg te bereiken zijn, worden eerst tussen
juni en augustus bouwwegen aangelegd. Vervolgens starten voor het bovengrondse deel de
heiwerkzaamheden voor de fundering van de zogenaamde Wintrackmasten. Op de locaties komt een
heistelling te staan die de betonnen palen de grond in slaat. Dit kan geluidsoverlast geven voor u als
omwonende. Het heiproces duurt per locatie maximaal 2 weken. Voor elke fundering geldt een bouwtijd van
ongeveer 1,5 maand. Vanaf oktober start aannemer VolkerWessels Telecom met het monteren van de
masten. Vanaf eind november hangt aannemer SAG de hoogspanningslijnen op. Bij twee masten (147 en
148) kan dit pas in het derde kwartaal 2018, omdat er eerste andere werkzaamheden in de omgeving van
het verkeersknooppunt Hoogmade klaar moeten zijn.
Naast de bovengrondse verbinding wordt tussen augustus 2017 en april 2018 ter hoogte van Rijpwetering
een deel van de verbinding onder de grond aangelegd. Dit gebeurt door middel van de zogenoemde grond
verdringende techniek. Hierbij wordt de grond machinaal 'open geduwd'. Vervolgens worden in de ontstane
sleuf de kabels gelegd waarna de sleuf meteen weer afgedekt wordt met grond. In de omgeving van de
Zuidweg kruisen we wegen en kabels en leidingen. Mede daarom leggen we de ondergrondse kabels hier
met een boring aan. In april 2018 zijn we naar verwachting klaar.
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Als alle werkzaamheden zijn voltooid en de bouwwegen en werkterreinen zijn weggehaald, herstellen we
alles zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2018 is.
Toename bouwverkeer
De werkzaamheden leiden tot een toename van bouwverkeer bij u in de buurt. Het bouwverkeer komt vanaf
de A4 en rijdt via de N445, Zuidweg en de Blauwemolenweg naar de werklocaties. Op de bijgevoegde
gebiedskaartje staan de transportroutes aangegeven. Er is een piek in vrachtverkeer te verwachten tijdens
de aanleg en verwijdering van bouwwegen en werkterreinen. Tijdens deze piek rijdt het vrachtverkeer
meerdere keren per uur over de transportroutes. We zijn ons er van bewust dat de transportroutes lopen
over relatief smalle openbare wegen. In het kader van veiligheid en om de overlast tot het minimum te
beperken, mogen vrachtwagens niet op de openbare weg stil staan en zullen ze zo snel mogelijk de
werkterreinen op gaan. Ondanks dit dient men wel rekening te houden met tijdelijke verkeerstremmingen.
Verkeersveiligheid
Veilig werken en verkeersveiligheid zijn van het grootste belang voor TenneT, de aannemers en voor u.
BAM voert hiervoor de met gemeenten en provincie afgesproken verkeersmaatregelen uit, o.a. bij de in- en
uitritten van de bouwwegen op de openbare weg. Maar vooral ook bij de Blauwemolenweg. U moet hier
denken aan het plaatsen van duidelijke borden en waar nodig zet BAM verkeersregelaars in om de veiligheid
van u als weggebruiker te garanderen.
Uitnodiging voor informatiebijeenkomsten
We nodigen u van harte uit voor de informatieavond op 31 mei aanstaande in evenementenlocatie tussen
Kaag en Braassem, Regenboogweg 102 in Nieuwe Wetering. De bijeenkomst is opgezet in de vorm van een
informatiemarkt. U kunt binnenlopen tussen 19:00 en 21:00 uur. TenneT en haar aannemers staan u dan
graag te woord.
Vragen
Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen
heeft dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email
(info@randstad380kv.nl). Meer informatie over het project kunt u ook vinden op www.randstad380kv.nl en
op Facebook: facebook.com/RandstadNoordring. Wilt u met enige regelmaat op de hoogte gehouden
worden van de werkzaamheden? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief via bovengenoemde website.
Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Vincent Hassfeld
Projectmanager realisatie Randstad 380 kV Bleiswijk - Vijfhuizen
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