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Rood-witte
masten

De aanleg van Randstad 380 kV
Noordring vordert goed. Dat is te
zien. Het afgelopen jaar zijn langs
het meest noordelijke deel van het
toekomstige traject van de hoogspanningsverbinding meerdere
masten verrezen. Op verschillende
plekken kunt u de draden (‘geleiders’)
al in de masten zien hangen.

Vijf vragen (en antwoorden)
Sinds april staan ze in de buurt van Schiphol, masten waarvan
de meest oostelijke pyloon uitgevoerd is met rood-witte strepen.
TenneT ontving heel wat vragen en opmerkingen over de
‘zebra-masten’. Wat? Hoe en waarom?

1. Waarom zijn de masten hier rood wit gekleurd?
Vanwege de veiligheid van het vliegverkeer en van omwonenden.
Daar moeten we rekening mee houden.

2. Hoe hoog zijn de masten?
In de buurt van de Polderbaan (start- en landingsbaan) zijn
Binnenkort zijn de hoogspanningsstations van Beverwijk

de rood-witte masten 45-50 meter hoog. De ‘rood-witte’ ten

en Vijfhuizen klaar voor de toekomst. Ook hierover leest u

noorden van Vijfhuizen zijn net zo hoog als de’ standaard’

in deze nieuwsbrief. Intussen zijn de bouwvoorbereidingen

masten. Die meten circa 55 meter.

in volle gang voor het resterende deel van de verbinding.
verbinding in de gemeente Haarlemmermeer tussen

3. Wat is er verder anders aan de
rood-witte mast?

de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Bleiswijk gestart.

Ter hoogte van de geleiders (stroomdraden) hebben de masten

Naast de bovengrondse aanleg met de wintrackmasten

de rood-witte banden, zeven stuks in totaal. Verder heeft de mast

wordt hier een aantal kilometers 380 kV ondergronds

een rode lamp in de top. Die brandt ‘s nachts. In de bovenste

aangelegd.

draden, de bliksemafleiders, hangen rode en witte

Inmiddels is de aanleg van het deel van de nieuwe

markeringsbollen.
Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.
Dat doen we natuurlijk daar waar we daadwerkelijk

4. Wie bepaalt de eisen?

aan de slag gaan of al bezig zijn. U komt ons op

Vanwege de nabijheid van Schiphol heeft TenneT een ontheffing

verschillende manieren tegen. Zo verspreiden wij lokale

bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport aangevraagd.

bewonersbrieven waarin u als omwonende of als

De Inspectie heeft op basis van het Luchtvaart Indelingsbesluit en

belanghebbende, belangstellende leest over de

internationale richtlijnen bekeken welke hoogtebeperkingen er

werkzaamheden en voortgang. Ook bent u welkom op

voor de masten gelden en aan welke eisen TenneT moet voldoen.

de inloopbijeenkomsten die op verschillende plaatsen

Op basis hiervan zijn de masten uitgevoerd met de markeringen

nog gaan plaatsvinden. Online kunt u ook bij ons

en de verlichting.

terecht. Bezoek de Facebook-pagina
www.facebook.com/RandstadNoordring en

5. Waar staan de masten?

de website www.randstad380kv-noordring.nl

Op het kaartje ziet u waar deze masten (komen te) staan.

Vanaf dit najaar kunt u een bezoek brengen aan ons
informatiecentrum! Op de plaats van het vroegere
A4/HSL informatiecentrum langs de A4 in Leiderdorp
ontvangen wij u graag.
Jaap ter Haar
Clustermanager Randstad 380 kV

2

Rood-witte masten
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TenneT aan het woord

Van Beverwijk naar Bleiswijk
Het tracé van de Randstad Noordring loopt van Beverwijk naar Bleiswijk.
De voortgang van het meest noordelijke deel van Beverwijk naar Vijfhuizen heeft u
onder meer via de website en Facebook kunnen volgen. In dit artikel blikken we
kort terug met projectleider Guido Volman, verantwoordelijk voor het tracédeel vanaf
hoogspanningsstation Beverwijk tot aan hoogspanningsstation Vijfhuizen en kijken
we vooruit met Vincent Hassfeld. Vincent is als projectleider verantwoordelijk voor
het deel van hoogspanningsstation Vijfhuizen tot aan Bleiswijk.

Vijfhuizen-Bleiswijk

Vincent Hassfeld

Het managen van een project van
deze omvang is complex. En juist dat
boeit Vincent. Met zijn jarenlange
ervaring binnen de energiebranche
zet hij ook onder dit project graag zijn
schouders. “Ik vind het een heel
bijzonder project, ook omdat ik
hiermee iets bijdraag aan het maatschappelijk belang”, begint Vincent.
“Iedereen heeft elektriciteit nodig en
wil dat het altijd beschikbaar is,
daarom is het belangrijk dat die
nieuwe verbinding er komt. In mijn
functie heb ik met alle betrokkenen
contact. Of het nu om een gemeente
gaat of een werkverantwoordelijke bij
TenneT. Met de aanleg doorkruisen
we 250 percelen, er valt dus heel
veel te overleggen.”

Werkzaamheden

opstijgpunt te kunnen dragen. Vanaf half

al twee aangelegd, bij het Expocenter

Tot nu toe is Vincent vooral druk met de

augustus zijn we bezig met het aanleggen

bij Vijfhuizen, om de werkmethode te

voorbereidingen. Vanaf september is dat

van werkwegen bij de Driemerenweg in

verfijnen. De aannemer heeft hier een

anders, nu wordt er echt gebouwd. En

Vijfhuizen.” Deze zijn nodig om de tijdelijke

half jaar de tijd voor gehad. Straks wordt

vanaf januari 2017 is er nog meer te zien,

150 kV-verbinding aan te kunnen leggen.

een mastfundatie in 30 dagen opgeleverd.

want dan wordt er overal langs het tracé

Zodra deze aangesloten is kan de oude

Vincent: “We zijn ook bezig met het

gewerkt. Aannemers Volker infra en BAM

150 kV-verbinding afgebroken worden.

doen van onderzoeken. Onder andere

zijn dan overal zichtbaar in het gebied. Dat

De aanleg van de tijdelijke verbinding

op het gebied van flora en fauna en

is ook nodig om in juni 2018 klaar te zijn

gebeurt door Reddyn, onderdeel

we nemen grondmonsters. Alles om

voor ingebruikname. Vincent: “Om straks

van Liander.

ervoor te zorgen dat de aanleg straks
voorspoedig verloopt.”

te kunnen beginnen hebben we bomen
gekapt in het Ghoybos en zijn we bezig

Zichtbaar

met grondwerk voor de opstijgpunten.

Vanaf september zijn we ook aan de

Houd u vooral de website

De grond moet voldoende ingeklonken

slag gegaan met de mastfundaties in de

www.randstad380kv-noordring.nl

zijn om straks het fundament van het

Haarlemmermeer. De aannemer heeft er

in de gaten voor het laatste nieuws. <<
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Acrobatiek van
Beverwijk
naar Vijfhuizen
Er is al heel veel werk verzet. Op het
tracédeel Beverwijk-Vijfhuizen zijn alle
mastfundamenten gerealiseerd en na de
zomer komen de laatste wintrackmasten
van dit deel van de verbinding op hun
plek te staan. Guido: “Op dit moment
zijn we druk met het monteren van de

in de buurt van het Noordzeekanaal, bij

in bedrijf te nemen. Klaar is het dan nog

geleiders (draden) tussen de masten.

de twee opstijgpunten (daar waar de

niet. “Daarna breken we de bestaande

Dat gebeurt door monteurs die met een

bovengrondse verbinding overgaat in een

150 kV-hoogspanningsmasten, de

karretje over de draden rijden, op hoogtes

ondergrondse red.) vertraging opgelopen.

werkterreinen en -wegen af, waarna we

van 40 tot 70 meter. Het zijn echte

Inmiddels zijn de werkzaamheden weer

de grondpercelen weer terugbrengen in

‘acrobaten’ zonder hoogtevrees. Een

hervat maar lopen we wel iets uit op de

oude staat. Halverwege 2018 zijn we

heel spektakel dat veel bekijks trekt.”

planning. We hopen de verbinding in het

dan helemaal klaar.” <<

Helaas hebben de werkzaamheden,

begin van het derde kwartaal van 2017

Informatiecentrum
In het hart van de verbinding, vlak langs de A4 wordt nu hard gewerkt aan de
inrichting van het informatiecentrum. Een zes meter lange maquette vertelt
het verhaal van de nieuwe hoogspanningsverbinding. De informatiepanelen,
foto- en videowanden maken het verhaal compleet. Vanuit de uitkijktoren krijgt
u een goed beeld van de totale omvang van de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Het gebouw is op bepaalde tijden open voor publiek en krijgt ook
werkplekken waar medewerkers van TenneT en aannemer BAM regelmatig te
vinden zijn. Heeft u straks een vraag, van welke aard dan ook, dan kunt u terecht
in ons nieuwe informatiecentrum.
Houd de website en onze Facebook-pagina in de gaten voor meer informatie.
Dit najaar gaat het centrum open. <<
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Tracé

Beverwijk
Velsen

Station Beverwijk
1
2
3

Station Oostzaan

4
5

Velsen-Zuid
Driehuis
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7
8

9
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14
15
16
17
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22
23
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28
29
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35
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Spaarndam

Haarlem

Station Vijfhuizen

Vijfhuizen

200

202

213
212
211
210
209
208
207
206
205
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203

Station Haarlemmermeer

199
198
197
196
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194
193
192
191
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189
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184
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Nieuw-Vennep
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Lisserbroek
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168
167
166
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Huigsloot
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161
160
159
158
157
156

Rijpwetering

155
154
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Vredeburg

Nieuwe Wetering
Roelofarendsveen

153
152
151
150
149
148

Hoogmade

Leiden
Leiderdorp

147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134

Hazerswoude-Rijndijk

133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120

Benthuizen

Hazerswoude-Dorp

119

118
117
116
115
114
113

Zoetermeer

Oosterheem

112
111
110

109

102103
101

108
107

104 105

106

Station Bleiswijk
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Moerkapelle

Amsterdam

In vogelvlucht
Totale lengte van
het 380 kV-tracé
bovengronds circa

Station Beverwijk
3

Station Oostzaan
2

5

1
6

1

Uitbreiding station Oostzaan 380 kV

2

Upgrade Beverwijk - Oostzaan 150 kV > 380 kV

3

Uitbreiding station Beverwijk 380 kV

4

Nieuwe 150 kV kabel Beverwijk - Velsen 5,2 km

km

Totale lengte 380kV-kabel
en 150
5 Boring Noordzeekanaal: circa 1 km
kV-kabel circa

7

zen

32
6

8

n

1

48,7
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Uitbreiding station Oostzaan 380 kV

Station Haarlemmermeer

Nieuwe Wintrack-verbinding Beverwijk Vijfhuizen 380 kV: circa 12,2 km

7

Nieuwe 150 kV kabel Vijfhuizen - Waarderpolder

8

Overnemen 150 kV en nieuwbouw
station Vijfhuizen 150 kV en 380 kV

km

151

ddorp
9 kV
Open ontgraving 150 kV + 380 kV Vijfhuizen 2 Upgrade Beverwijk - Oostzaan 150 kV > 380

opstijgpunt Drie Merenweg: circa 3 km

3

Uitbreiding station Beverwijk 380 kV

4
5

Boring Noordzeekanaal: circa 1 km

6

Nieuwe Wintrack-verbinding Beverwijk Eén mastlocatie
bestaat uit150 kV naar opstijgpunt Turfspoor:
12 Open ontgraving
Vijfhuizen 380 kV: circa 12,2 km
Hoogspanningsverbinding
een wintrackmast
circa 3,4van
km twee
en opwaarderen van de lijn van
met Wintrack-masten
pylonen opstijgpunt Turfspoor naar station Sassenheim
Nieuwe 150 kV kabel Vijfhuizen - Waarderpolder

en

7

8

11

Verwijderen bestaande 150 kV-verbinding:
circa 28,3 km

mastlocaties

Overnemen 150 kV en nieuwbouw
station Vijfhuizen 150 kV en 380 kV

2016
Uitvoering werkzaamheden
Beverwijk-Vijfhuizen.
Oplevering 380 kV-hoogspanningstations
Beverwijk en Vijfhuizen

3e Kwartaal 2016
Start werkzaamheden tussen Vijfhuizen
en Bleiswijk

2017

Hoogspanningsverbinding
met Wintrack-masten

Uitvoering werkzaamheden
Vijfhuizen-Bleiswijk

3e Kwartaal 2017
Ingebruikname 380 kV-verbinding
Beverwijk-Vijfhuizen.
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Boring en open ontgraving 150 kV-kabel:
circa 5,7 km + 380 kV-kabel: circa 3,7 km
Nieuwe 150 kV kabel Beverwijk - Velsen 5,2 km

ering

Planning

13

2018
Ingebruikname Randstad 380 kV
Noordring Vijfhuizen-Bleiswijk

Aanleg ondergrondse verbinding
via open ontgraving

Boring en open ontgraving 380 kV: circa 1,9 km

14

Boring onder Rijksweg A4 ter hoogte
9 Open ontgraving 150 kV + 380 kV Vijfhuizen - van Alkemade: circa 900 m
> 380 kV
opstijgpunt Drie Merenweg: circa 3 km
15 Vanaf Hoogmade 380 kV bovengronds
circa 8,2 km + 150 kV ondergronds: circa 8,9 km
10 Boring en open ontgraving 150 kV-kabel:

hen a/d Rijn

circa 5,7 km + 380 kV-kabel: circa 3,7 km
n 5,2 km
16

11

Verwijderen bestaande 150 kV-verbinding:
circa 28,3 km

17

-12

Vanaf Hazerswoude-Dorp 150 kV + 380 kV
bovengronds: circa 5 km
Verwijderen bestaande 150 kV-verbindingen:

circa 13,5 km
Open ontgraving 150 kV
naar opstijgpunt Turfspoor:
Hoogspanningsverbinding

Aanleg ondergrondse verbinding
een
Hoogspanningsverbinding
Aanleg ondergrondse verbinding
circa 3,4 km en opwaarderen
van
de
lijn
van
met Wintrack-masten
via open ontgraving
18 Aantakking station Bleiswijk
380 ontgraving
kV
metstation
Wintrack-masten
via open
opstijgpunt Turfspoor naar
Sassenheim
derpolder
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Aanleg ondergrondse
Aanleg ondergrondse verbinding
verbinding
via boring
via boring

Boring en open ontgraving 380 kV: circa 1,9 km

14

Boring onder Rijksweg A4 ter hoogte
van Alkemade: circa 900 m
uizen -

15

Vanaf Hoogmade 380 kV bovengronds
circa 8,2 km + 150 kV ondergronds: circa 8,9 km
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Langs de lijn

‘Het is geven en nemen’
In het drukke, verstedelijkte gebied tussen Haarlem,
Amsterdam en Velsen bevindt zich een uniek stukje
Nederland; recreatiegebied Spaarnwoude. Voor de een
bekend van het populaire Dance Valley en voor de ander
vanwege de aanwezigheid van unieke roofvogels.
Adriaan van Koeverden is er locatiebeheerder en heeft
in die rol ook te maken met de aanleg van de nieuwe
hoogspanningsverbinding die het gebied doorkruist.
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Divers
Er gebeurt hier veel, ieder jaar doen zo’n
5,4 miljoen bezoekers dit 40 jaar oude
recreatiegebied voor uiteenlopende zaken
aan. Je kunt er zwemmen, fietsen, paardrijden, wandelen, dansen en ga zo maar
door. Als locatiebeheerder zijn de taken
dan ook net zo divers. Met enige regelmaat klopt er iemand aan de deur bij
Adriaan om te kijken of er ruimte is voor

meeste afspraken al gemaakt. Toch

terrein bij een zwemplas. Hier komen

heeft hij op veel punten nog mee kunnen

normaal gesproken vooral veel gezinnen.

denken en praten over de manier waarop

We merken wel dat bezoekers dat water

de werkzaamheden uitgevoerd worden.

nu mijden.”

“Ik ken het gebied van haver tot gort dus
weet ook precies welke boom waar

Communicatie

staat”, vervolgt Adriaan. “De aanleg van

Daar waar Adriaan kan is hij ook erg

de nieuwe verbinding heeft een grote

behulpzaam en denkt mee. Toen bleek

invloed op de omgeving, met name door

dat op een bepaalde plek geen rekening

het kappen van bomen. We hebben hier

gehouden was met het snoeien van

prachtige bomenlanen en het aantal

bomen of struiken schakelde Adriaan

bomen dat gekapt moest worden voor de

snel iemand in die het werk kon doen.

aanleg van de tijdelijke verbinding heb ik

“Maar als ik dan ook een punt van kritiek

weten te reduceren. Allemaal in goed

mag geven is dat de betaling van de

overleg met TenneT en met als resultaat

werkzaamheden vervolgens wel heel

dat het landschap niet onnodig wordt

lang op zich laat wachten. Net als de

aangetast.”

informatiebordjes trouwens,” lacht
Adriaan. We vinden het heel belangrijk

Afspraken maken

om onze bezoekers uit te leggen wat er

Nadat de nieuwe verbinding in bedrijf

gebeurt in het gebied, en waarom.

genomen is worden de tijdelijke en de

Daarom hebben we samen met TenneT

oude verbinding afgebroken en wordt het

een heel aantal informatiebordjes

landschap weer hersteld. Hiervoor is een

gemaakt. Inmiddels zijn ze geplaatst en

apart landschapsplan ontwikkeld. Naast

kom je ze op verschillende plekken in het

de belangen van de natuur en de recreant

recreatiegebied tegen.“

kijkt Adriaan ook naar wat het beste is
voor de ondernemers op het terrein.

Flora en fauna

Adriaan: “Je kunt niet alles naar je eigen

Over de samenwerking met aannemers

hand zetten, het is echt geven en nemen.

en TenneT is Adriaan tevreden. “We

Maar we hebben wel bedongen dat er

hebben iedere twee weken overleg waarin

tijdens een evenement, zoals bijvoorbeeld

alle lopende zaken besproken worden.”

Strong Viking, niet gewerkt wordt. Je

Belangrijk, want voor Adriaan blijft er

moet je indenken dat er hier dan zo’n

een zorg of het flora- en faunaonderzoek

7 tot 10 duizend bezoekers lopen. En

voldoende is. “Want je komt liever niet

Dance Valley, waar 40 duizend mensen

voor verrassingen te staan.”

komen, en honderden vrachtwagens

Ondanks de invloed die de aanleg op

af en aan rijden om spullen te komen

het recreatiegebied heeft is het gebied

brengen. Dat kun je niet combineren met

groot genoeg voor recreanten om de

bouwwerkzaamheden. Aan de andere

bouwwerkzaamheden uit de weg te gaan.

samenwerking. Adriaan: “Geen dag is

kant hebben we wel ingestemd met een

“Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook

hetzelfde, ik onderhoud de contacten met

tijdelijke mast op een dagrecreatie-

een aantrekkingskracht

grote evenementenorganisaties, agrariërs

heeft op bezoekers. Met

die hier grond gepacht hebben,

enige regelmaat zie ik

maar ook met boer Cor die de

fietsers stoppen om even

informatieboerderij Zorgvrij runt.”

te kijken wat er allemaal

En dus ook de contacten met

gebeurt. Je kunt hier

TenneT, over de aanleg van de

van dichtbij kijken hoe

Randstad Noordring.

een hoogspanningsverbinding aangelegd

Invloed

wordt, wanneer krijg

Toen Adriaan in 2011 de taken van

je die kans nou nog

zijn voorganger overnam waren de

een keer?” <<
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Hoe bouw je een hoogspanningsstation?

Het nieuwe 380 kV-station
Beverwijk
De aanleg van de Randstad 380 kV Noordring draagt bij aan
het versterken van het elektriciteitsnetwerk in de Randstad.
Naast verbindingen worden er ook hoogspanningsstations
verbouwd. Zoals in Beverwijk. Het station hier transformeert
elektriciteit van 380 kV naar 150 kV voor de distributie in
de regio. Eind dit jaar is het station klaar voor gebruik.
en.
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Juni 2015. Dit is een mooi overzicht van
het terrein en de vijf te storten fundaties voor zeven
(voor de kenners: gas insulated) velden. Een veld
is te vergellijken met een groep in de
meterkast thuis.
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De fundaties van de velden zijn klaar. We beginnen met de montage van
de hoogspanningscomponenten. Eerst de schakelinstallatie en de railondersteuningen. Op de foto zie
je de montage van de hoofdrailsteunen. Die bestaan uit
Montage van een koppelstuk waarmee de geleiders

ijzerwerk met daarop

in buizen met elkaar verbonden worden.

gemonteerd een isolator.
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De aanleg van de Randstad Noordring bestaat uit verschillende onderdelen.
Zoals de verbinding vanuit Vijfhuizen waarvan de lijnen vanuit de nieuwe
masten station Beverwijk binnenkomen via een zogenaamd afspanportaal.
Dat is een constructie die de optredende krachten aankan.
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Randstad
Noordring op
Facebook
facebook.com/RandstadNoordring

Meer informatie
Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar
www.randstad380kv.nl
Telefoon: (026) 37 33 239
E-mail: info@randstad380kv.nl

Zeker van energie
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