Geen afbeeldingen? Webversie

7 / 12 / 2016
Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte
over de ontwikkelingen en voortgang van Randstad 380
kV Noordring. Ga voor meer informatie naar onze
website: www.randstad380kvnoordring.nl

Hoofddorp Boseilanden

Omleidingen in de
Boseilanden door
werkzaamheden
TenneT werkt het komende anderhalf jaar in gebied
Boseilanden. Gedurende de werkzaamheden zijn delen
van het gebied tijdelijk afgesloten. Gebruikers van de
fietsroute via de Duinpad brug worden omgeleid over de
Bennebroekerweg of de Larense Laan.
In de Boseilanden legt TenneT als onderdeel van
Randstad 380 kV de hoogspanningsverbindingen
ondergronds aan. Daarvoor worden brede sleuven
gegraven van 2 meter diep waar hoogspanningskabels
naast elkaar in worden gelegd. Waar de verbindingen
water kruist, voert de aannemer boringen uit, brengt
daarna buizen aan in de boorgaten, waarin de kabels
worden getrokken. Dat gebeurt ook bij de passages van
de Bennebroekerweg en de Kruisweg.
> Meer informatie

Hoofddorp Floriande

Infobijeenkomst Floriande
12 december
Maandagavond 12 december is er een
inloopbijeenkomst in het sportcomplex Koning Willem
Alexander over de werkzaamheden van TenneT in de
wijk Floriande.
TenneT legt er een (ondergrondse) 150 kV verbinding
aan. Deze verbinding is nodig om het bestaande
hoogspanningstation in de wijk aan te sluiten op de
nieuwe verbindingen die worden aangelegd. Als gevolg
zal de huidige 150 kVlijn in de wijk Floriande het veld
ruimen.
De inloopbijeenkomst is in de bovenzaal van het
sportcomplex. Adres: Bennebroekerweg 800.
Binnenlopen kan vanaf 19 uur (tot 21 uur).
Medewerkers van TenneT en haar aannemers Volker
Infra en Liander zijn aanwezig om uitleg te geven en
vragen te beantwoorden.
> Meer informatie

Haarlemmermeer Vijfhuizen

Eerste mast langs
Driemerenweg
Vanaf 28 november plaatste Volker Wessels Telecom
voor TenneT de eerste van een serie masten langs de
Driemerenweg in de gemeente Haarlemmermeer.
Vanaf het hoogspanningstation Vijfhuizen (op
bedrijventerrein De Liede) tot aan Beverwijk zijn al 38
masten voor de verbinding neergezet. De verbinding
kruist het Noordzeekanaal met een ondergrondse
kabels.
De masten in de Haarlemmermeer staan aan de
westzijde van de Driemerenweg (N205) tussen
Vijfhuizen en Hoofddorp, en zijn vanwege de nabijheid
van Schiphol (voor de veiligheid van het vliegverkeer en
de omgeving van Schiphol) circa 45 meter hoog. Dat is
gemiddeld 10 meter minder hoog dan de andere masten
van de nieuwe verbinding. TenneT voorziet de masten
langs de Driemerenweg van witte en rode banden en
rode lichten in de top om te voldoen aan de
veiligheidseisen vanwege Schiphol.

Velsen

Kabels onder
Noordzeekanaal
Voor Randstad 380 kV Noordring zijn de 380 kVkabels
onder het Noordzeekanaal doorgetrokken. Over een
lengte van 950 meter ligt de nieuwe verbinding bij
Velsen in een buis onder het kanaal. Scheepsverkeer op
het Noordzeekanaal heeft heeft hierdoor geen
beperkende doorvaarhoogte. Met 'opstijgpunten' zijn de
ondergrondse kabels aangesloten op de bovengrondse
verbinding die loopt van Beverwijk naar Bleiswijk. De
kabels liggen op het diepste punt ruim 40 meter onder
NAP.
Het komend jaar legt TenneT meer delen van de 380 kV
verbinding ondergronds aan: Vanaf het
hoogspanningstation Vijfhuizen langs de Polderbaan
Schiphol (3 km), langs de wijk Floriande in Hoofddorp
(3,5 km) en bij Rijpwetering (2 kilometer).

Alphen aan de Rijn

Ten Zuiden van Ringvaart
start werk in april 2017
De aanleg van Randstad 380 kV Noordring ten Zuiden
van de Ringvaart richting Bleiswijk zal in het voorjaar van
2017 starten in de gemeente Alphen aan de Rijn. BAM
begint hier met de aanleg van fundaties.

"Hoe kan ik op de hoogte
blijven van de
ontwikkelingen?"
> Antwoord en andere vragen

Meer informatie
www.randstad380kvnoordring.nl

Links
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief,
neemt u dan contact met ons op: info@randstad380kv
noordring.nl
U kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief geen rechten
ontlenen.
Wilt u hem niet meer ontvangen? Klik dan op Uitschrijven
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