Geen afbeeldingen? Webversie

28 / 10 / 2016
Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte
over de ontwikkelingen en voortgang van Randstad
Noordring380kV. Ga voor meer informatie naar onze
website: www.randstad380kvnoordring.nl of bezoek
onze Facebookpagina:
www.facebook.com/RandstadNoordring

Hoofddorp

TenneT aan de slag in
Boseilanden
In de Boseilanden ten westen van de wijk Floriande in
Hoofddorp is TenneT begonnen met de voorbereidingen
voor de aanleg van de 380 kV
hoogspanningsverbinding. Vanaf Boseilanden tot aan
Park Zwaanshoek wordt de nieuwe verbinding
ondergronds aangelegd.
Brief over werkzaamheden: nu met goede kaarten
TenneT heeft inwoners van Boseilanden die met de
werkzaamheden te maken krijgen in een brief
geínformeerd over de werkzaamheden. Bij de brief zijn
kaartjes meegezonden ter toelichting. Tot onze spijt zijn
dit niet de juiste kaartjes. Hier vindt u de goede kaarten.

Kaag en Braassem

Voorbereidende
werkzaamheden voor
opstijgpunten
BAM is in opdracht van TenneT begonnen met de
voorbereidingen voor twee opstijgpunten ten noorden en
ten zuiden van de Zuidweg in Rijpwetering, resp. aan de
Blauwe Molenweg en aan de N445. Een opstijgpunt (zie
foto) is de schakel tussen een ondergrondse en
bovengrondse verbinding. Bij de opstijgpunten heeft
BAM een pakket zand aangebracht tot circa één meter
boven maaiveld. Daarnaast zijn in en uitritten tot de
bouwterreinen aangelegd. De bouw van de
opstijgpunten start in januari 2017.

Leiderdorp

Informatiecentrum
Randstad 380kV geopend

Op 18 oktober is het informatiecentrum Randstad 380kV
geopend. Iedereen kan hier op dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag (13 uur 17 uur) terecht met vragen
en voor informatie over het project. Het centrum bevindt
zich in het voormalige HSL/A4 bezoekerscentrum aan de
Bospolder 11 Leiderdorp (bij de afslag A4). In het
centrum vindt u uitgebreide informatie over TenneT en
het project. Er staat een maquette die veel interactieve
informatie over het project geeft. Komt u gerust een
keertje langs tijdens de bovengenoemde openingstijden.

Spaarnwoude

Geleiders in masten rond
Noordzeekanaal, kabels er
onderdoor
TenneT is druk bezig met het ophangen van de
geleiders (hoogspanningslijnen) in de masten tussen de
hoogspanningsstations Vijfhuizen en Beverwijk. In
november is het laatste deel aan de beurt, in
recreatiegebied Spaarnwoude. Dit deel van Randstad
380 kV is daarmee weer een stuk verder richting
gereedkomen. Ook de kabels onder het Noordzeekanaal
worden getrokken. De lbuizen waar deze kabels door
heen lopen liggen er al, die zijn eerder aangelegd.

Hoe communiceert
Randstad 380 kV?
Binnenkort ontvangt een aantal abonnees op de
nieuwsbrief van Randstad 380 kV een mail van
onderzoeksbureau SAMR.
Zij doet in opdracht van TenneT onderzoek naar uw
tevredenheid over de wijze waarop TenneT met u
communiceert. Door mee te doen helpt u de
projectorganisatie om de communicatie met u te
verbeteren.

Meer informatie

www.randstad380kvnoordring.nl

Links
Veelgestelde vragen
Contact

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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