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Start werkzaamheden Randstad 380 kV Noordring

Geachte heer, mevrouw,
Sinds het najaar van 2014 is TenneT TSO B.V. in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de het
eerste deel van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en de
gedeeltelijke vervanging van de bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding. Binnenkort wordt ook in de
gemeente Haarlemmermeer gestart met de werkzaamheden. Graag informeren we u hierover en nodigen
we u graag alvast uit voor de informatiebijeenkomst op 6 september a.s. (verderop meer hierover).
Werkzaamheden
Vanaf deze zomer wordt in eerste instantie begonnen met de werkzaamheden op het traject tussen
hoogspanningsstation Vijfhuizen (gelegen op industrieterrein de Liede) en het gebied Boseilanden ten
westen van Hoofddorp. Voor alle locaties geldt dat als eerste de aanleg van werkwegen en werklocaties
plaatsvindt. Daarna kunnen de eigenlijke bouwwerkzaamheden van start gaan. Hieronder volgt een korte
toelichting. Zie ook het kaartje in de bijlage op pagina 3.


Vanaf half juli start aannemer VolkerInfra met de aanleg van de werkterreinen om een tijdelijke
hoogspanningsverbinding te kunnen bouwen. Deze tijdelijke verbinding kruist ter hoogte van Park
Vijfhuizen de Driemerenweg en wordt gebouwd door aannemer Reddyn. We leiden hier de bestaande
hoogspanningsverbinding om, zodat er veilig aan de nieuwe hoogspanningsverbinding kan worden
gewerkt. De bestaande verbinding moet namelijk in bedrijf blijven om de regio ook tijdens de aanleg van
de nieuwe 380 kV verbinding te kunnen blijven voorzien van elektriciteit.



Vervolgens begint aannemer VolkerInfra vanaf medio augustus ook met de werkzaamheden voor het
bovengrondse tracé tussen Park Vijfhuizen en Park Groene Weelde. Enkele weken later geldt hetzelfde
voor het ondergrondse 380 kV-tracé tussen hoogspanningsstation Vijfhuizen en Park Vijfhuizen. De
werkzaamheden in Boseilanden starten pas in oktober met uitzondering van het opstijgpunt in Park
Zwaanshoek waar de voorbereidende werkzaamheden begin september starten (een opstijgpunt is de
verbinding tussen een ondergrondse met bovengrondse verbinding).
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Nieuwsbrief en inloopbijeenkomst
Bovenstaande informatie beschrijft de planning en de werkzaamheden voor de komende periode op
hoofdlijnen. Na de zomervakantieperiode ontvangt u een brief met specifieke informatie over de
werkzaamheden bij u in de buurt.
Tevens nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 6 september a.s.. TenneT en
aannemers zijn aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden, zodat u weet wat er waar en
wanneer precies gaat gebeuren en welke hinder u mogelijk kunt ondervinden. De inloopbijeenkomst duurt
van 19.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in het Eventcentrum Fokker op de IJweg 1094 in Hoofddorp.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Bewoners uit de wijk Floriande in Hoofddorp zijn uiteraard van harte welkom, maar volledigheidshalve wijzen
we erop dat de werkzaamheden in de wijk pas in het eerste kwartaal van 2017 starten. Voorafgaand
daaraan ontvangen omwonenden en belanghebbenden meer informatie en zullen we t.z.t. ook een
bijeenkomst organiseren.
Vragen
Wij hopen u met bovenstaande informatie voor dit moment 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 is ook te vinden op
www.randstad380kv.nl en op Facebook: facebook.com/RandstadNoordring.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Vincent Hassfeld
Projectmanager realisatie Randstad 380 kV Vijfhuizen - Bleiswijk

