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Werkzaamheden aanleg nieuwe ondergrondse 150 kV hoogspanningskabelverbinding Vijfhuizen Waarderpolder

Geachte heer, mevrouw,
Sinds het najaar van 2014 is TenneT TSO B.V. in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. Hierbij worden delen van het
bestaande 150 kV hoogspanningsnet vervangen. Graag brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden
die aannemers Reddyn en BAM binnenkort in opdracht van TenneT TSO B.V. gaan uitvoeren (zie
gebiedskaartje op pagina 3).
De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV hoogspanningskabelverbinding van hoogspanningsstation Vijfhuizen naar hoogspanningsstation Waarderpolder. Binnenkort
richten we rond het kabeltracé een aantal werkterreinen in. Om de werkterreinen te kunnen inrichten en
bereiken worden de volgende aanrijroutes gebruikt: de Spaarnwouderweg, de Vijfhuizerdijk, de
Diakenhuisweg, de Amnesty Internationalweg, de Robertus Nurksweg, het Bliekpad (fietspad), het Aalpad,
de A. Hofmanweg en de hoek van de Mollerusweg/Emrikweg.
Planning
De aanleg van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding start begin november 2016 en is naar verwachting
midden 2017 voltooid. Op verschillende locaties zullen boringen worden uitgevoerd en op sommige plekken
graven wij sleuven waarin de kabels komen te liggen.
Begin november 2016 worden de eerste werkwegen en bouwterreinen gefaseerd aangelegd. Zodra deze
gereed zijn, zullen vervolgens de boor- en graafwerkzaamheden starten. Wij zullen u tussentijds op de
hoogte houden van belangrijke werkzaamheden bij u in de buurt.
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Hinder
Wij doen onze uiterste best om hinder en overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.
Door toenemend vrachtverkeer, zullen de gekozen aanrijroutes wat drukker zijn dan u gewend bent.
Daarnaast is het vanwege de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk om het Bliekpad voor langere tijd af
te sluiten, van december 2016 tot maart 2017.
Veiligheid
Om de veiligheid van de omgeving en de weggebruikers te garanderen, zijn er in nauw overleg met de
gemeente verkeersplannen gemaakt. In- en uitritten van bouwterreinen worden altijd met bebording
aangegeven. De bouwterreinen in de openbare ruimte worden afgezet met bouwhekken. Daarnaast zullen er
verkeersregelaars worden ingezet als de verkeerssituatie daarom vraagt.
Vragen
Wij vertrouwen erop 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). Op www.randstad380kv.nl en op Facebook:
www.facebook.com/RandstadNoordring vindt u meer informatie over het project.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Pieter Poortinga
Projectmanager
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