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Als gevolg van de werkzaamheden van TenneT in het gebied Boseilanden zijn delen van dit gebied 

afgesloten in de periode november 2016 tot uiterlijk medio 2018. Hierdoor zijn er gedurende deze periode op 

sommige locaties omleidingen voor fietsers en wandelaars nodig. Dit brengt helaas hinder met zich mee 

voor degenen die normaalgesproken gebruik maken van deze fiets- en wandelpaden. TenneT geeft in 

aanvulling op eerdere communicatie (zie www.randstad380kV.nl) hieronder een gedetailleerde toelichting op 

de werkzaamheden. Dit als antwoord op vragen om inzicht te geven waarom de uitvoering in de Boseilanden 

de nodige tijd vraagt.  

 

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen in Boseilanden 

Voor het project Randstad 380 kV Noordring legt TenneT in het gebied Boseilanden een ondergrondse 380 

kV-verbinding aan. Dit gebied ligt ten westen van de wijk Floriande en de N205. Ook wordt in dit gebied een 

ondergrondse 150 kV-verbinding aangelegd. Deze vervangt de bestaande, bovengrondse 150 kV-verbinding 

die nu nog door de wijk Floriande loopt. Zie ook de bijlage met twee kaartjes. 

 

380 kV en 150 kV kabels 

De ondergrondse 380 kV-verbinding bestaat uit 12 hoogspanningskabels en de 150 kV-verbinding bestaat 

uit 6 kabels. Daarnaast worden er nog enkele andere leidingen aangelegd zoals glasvezel, die wordt 

gebruikt als communicatieverbinding tussen hoogspanningsstations.  

 

In principe legt TenneT ondergrondse hoogspanningskabels aan door sleuven van ruim 2 meter diep te 

graven. Dat gebeurt ook in de Boseilanden. Voor de 380 kV kabels worden twee sleuven gegraven. Deze 

zijn 4,5 meter breed per stuk. De 150 kV sleuf is 4 meter breed.  In elke sleuf komen 6 hoogspanningskabels 

naast elkaar te liggen.  

 

Vanwege de vele waterpartijen in de Boseilanden, maar ook vanwege de Bennebroekerweg en de Kruisweg, 

kunnen er niet overal sleuven worden gegraven. Waar dat niet kan, voert de aannemer boringen uit. Dat 

werkt als volgt. Een grote boorinstallatie voert m.b.v. GPS een serie boringen uit. Op de gewenste plaats 

komen de boringen weer boven de grond uit. Daar liggen 4 of 7 lange 'slierten' van aan elkaar gelaste 

buizen klaar (4 voor de 150 en 7 voor 380 kV). Deze bundels van 4 of 7 buizen worden per bundel aan de 

boorkop vastgemaakt. Daarna wordt de boorkop samen met de daaraan vastgemaakte buizen weer terug in 

het boorgat getrokken. Door de boorkop aan de andere kant weer uit het boorgat te trekken, is de hele 

boring voorzien van (lege) mantelbuizen. Hier komen later de kabels in. Per buis wordt er één 

http://www.randstad380kv.nl/
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hoogspanningskabel of glasvezelkabel aangebracht.  

 

Werkvolgorde  

Voordat er aan de hoogspanningsverbinding kan worden gewerkt, markeert de aannemer van TenneT de 

werkterreinen met piketpaaltjes en legt de bouwwegen en opstelplaatsen aan. Dit is een flinke klus, omdat er 

circa 3,7 km aan bouwwegen en 10.500 m2 aan werkterreinen nodig is.  Aanleg ervan duurt circa 9 weken 

voor het gebied Boseilanden omdat deze werkterreinen langs nagenoeg de gehele kabeltracés nodig zijn. 

Vervolgens worden alle boringen uitgevoerd, waarvoor ook buizen aan elkaar moeten worden gelast. In het 

gebied Boseilanden zijn alleen al voor de aanleg van de hoogspanningskabels 26 boringen nodig. 

Gemiddeld duurt één boring inclusief voorbereidende werkzaamheden circa anderhalve week, indien de 

werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd. Tussendoor zijn er regelmatig transporten naar 

de verschillende locaties.    

 

Zodra een aantal boringen is uitgevoerd, begint de aannemer ook met het graven van de sleuven. In totaal 

moet er 3 sleuven van meer dan 4 meter breed, met een lengte van meer dan 2 kilometer worden gegraven, 

wat een totale lengte van 6 kilometer aan 'open ontgraving' (sleuven) betreft. De doorlooptijd wordt geschat 

op 2 weken per kilometer sleuf. 

 

Als een deel van de boringen gereed is en een kilometer sleuf gegraven is, kan worden begonnen met het 

aanleggen van de kabels. Deze worden op haspels aangevoerd. De kabel op een haspel wordt als één 

geheel aangelegd door deze door de ondergrondse buizen te trekken en in de open sleuven neer te leggen. 

Na het positioneren van de kabels worden de buizen en sleuven zo snel als mogelijk weer afgedicht en 

aangevuld. Het kabel- en aanvulwerk is te verdelen in 11 afzonderlijke secties, met elke een doorlooptijd van 

ca. 3 weken. Vervolgens monteert de kabelleverancier de verschillende kabelsecties aan elkaar in 

zogenaamde lasputten. De 7 lasputten hebben een doorlooptijd van gemiddeld 3 weken per lasput Als één 

lasput gereed is, kan deze ook aangevuld worden, wat ca. 1 week per lasput duurt. 

 

De laatste fase is die van het opruimen. Alle spullen en machines worden afgevoerd. Daarna worden de 

werkterreinen en bouwwegen in fases afgebroken. Als dat gebeurd is, vindt het herstel van de gronden 

plaats door het inzaaien en herplanten van o.a. struiken en worden eventuele schades aan bijvoorbeeld 

paden hersteld. Dit heeft een doorlooptijd van ca. 12 weken. 

 

Doorlooptijd 

De aanleg van de hoogspanningsverbindingen in de Boseilanden is bijzonder complex en houdt zoals uit het 

bovenstaande blijkt veel meer in dan "even een kabeltje trekken", wat een buitenstaander logischerwijs zou 

kunnen denken. Naast bovenstaande beschrijving zijn nog veel andere werkzaamheden nodig zoals 

bemaling van de werkgebieden. De aanleg duurt in totaal ongeveer een jaar. Daar komt de aanleg en het te 

zijner tijd opruimen van bouwwegen en werkterreinen en het herstel van de gronden nog bij.  

 

In het meest gunstige geval zijn de werkzaamheden rond de jaarwisseling 2017/2018 klaar. In het werk en in 

de planning zitten nog enkele onzekerheden, waardoor waarschijnlijk iets meer tijd nodig is. Daarom gaan 
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we ervan uit dat de werkzaamheden tot uiterlijk medio 2018 duren. Dat zou een aantal maanden korter 

kunnen zijn, maar om geen valse verwachting te wekken, houden we vooralsnog als einddatum medio 2018 

aan. Dit hebben we zo ook gecommuniceerd via bewonersbrieven, onze website en op borden in de 

Boseilanden.  

 

Omleidingen voor fietsers en voetgangers  

In overleg met de beheerder van het gebied, Recreatieschap Spaarnwoude, en met Gemeente 

Haarlemmermeer hebben TenneT en de aannemer uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden het gebied zo 

toegankelijk mogelijk te houden. Dat is deels gelukt, maar helaas niet overal. Zo zijn m.n. deelgebieden D en 

E (zie bijgevoegde kaartjes) voor een groot deel dicht. Hier ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden. Er 

zijn grote werkterreinen nodig om de boringen uit te kunnen voeren en om de lange sleuven te kunnen 

graven. Dit betekent ook dat voor ieders veiligheid de relatief nieuwe fietsroute (vanuit Zwaanshoek in 

gebied E richting Floriande) gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten zal zijn. Fietsers kunnen 

gebruik maken van de Bennebroekerweg of van de route via de Larense Laan, die gedurende de 

werkzaamheden wel open kan blijven. TenneT is zich er bewust van dat dit hinder met zich meebrengt en 

biedt haar excuses voor het eventuele ongemak aan. Helaas is er omwille van de veiligheid en 

uitvoerbaarheid van het werk geen andere mogelijkheid. 

 

Tot slot, afstemming aanleg van fietsroute  

Het project van TenneT is al lange tijd in voorbereiding en zodoende is ook al lange tijd bekend dat er 

intensieve werkzaamheden in o.a. de Boseilanden nodig zijn. Normaalgesproken worden nieuwe projecten, 

zoals de aanleg van de fietsroute, in dezelfde omgeving als het TenneT project pas na afronding van het 

TenneT project uitgevoerd. Enkele jaren gelegen heeft TenneT na overleg met Gemeente Haarlemmermeer 

ermee ingestemd dat de nieuwe fietsroute toch al voor de werkzaamheden van TenneT kon worden 

aangelegd. Zodoende hebben fietsers de afgelopen tijd al van de fietsroute en -brug gebruik kunnen maken. 

TenneT begrijpt de teleurstelling dat deze route en brug tijdens de werkzaamheden niet gebruikt kunnen 

worden. Tegelijkertijd denken we dat de huidige situatie desondanks nog altijd de voorkeur heeft ten 

opzichte van de situatie, waarin de gemeente pas medio 2018 met de aanleg van de fietsroute had kunnen 

starten. 

 

Meer informatie & contact met TenneT 

 Telefoon  (026) 373 3239 

 E-mail  info@randstad380kv.nl 

 Website www.randstad380kv.nl 

 Facebook www.facebook.com/RandstadNoordring 

 


