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TenneT TSO B.V. is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. Sinds augustus 2016 zijn we volop in uitvoering in 
de gemeente Haarlemmermeer. We zijn begonnen in de omgeving van Vijfhuizen en het voormalige 
Floriadeterrein. Inmiddels is onze aannemer ook met de eerste werkzaamheden in het gebied Boseilanden 
gestart. Gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en transportroutes van het bouwverkeer vindt u 
op onze website www.randstad380kv.nl in de rubriek Nieuws en via de interactieve kaart op de homepage.  
 
Afsluitingen en omleidingen fiets- en wandelpaden 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is het tijdelijk afsluiten van fietspaden en wandelroutes in het 
gebied Boseilanden en Park Zwaanshoek helaas onvermijdelijk. Dit is nodig om uw veiligheid en die van 
andere bezoekers van deze gebieden te garanderen. Samen met gemeente, Recreatieschap Spaarnwoude 
en onze aannemer VolkerInfra Randstad 380 hebben we gekeken hoe we de hinder zoveel mogelijk kunnen 
beperken. In deze brief leest u hier meer over. Zie ook de bijgevoegde kaartjes.  
 
Wat betekent dit voor u? 
De werkzaamheden starten niet overal tegelijk. Dat betekent ook dat de afsluitingen en omleidingen niet 
overal gelijktijdig worden ingesteld. Op bijgevoegde kaartjes zijn de Boseilanden en Park Zwaanshoek 
daarom in deelgebieden verdeeld. De letters A t/m F verwijzen naar de deelgebieden op de kaartjes.  

• Deelgebied A en B: hier zijn de werkzaamheden 24 oktober jl. gestart. Het fietspad dat vanaf de 
Kruisweg het gebied Boseilanden in gaat, is afgesloten. Het gebied ten westen van de werklocaties 
blijft grotendeels open voor wandelaars. Afsluitingen zijn met borden en hekken aangegeven.  

• Deelgebied C: de werkzaamheden starten vanaf 14 november 2016. Het doorgaande fietspad 
tussen de wijk Floriande en de Spieringweg blijft gedurende de hele periode van werkzaamheden 
open (groene pijl op kaart). Ook is het nog steeds mogelijk om in gebied C te wandelen.  

• Deelgebied D: de werkzaamheden starten hier op 12 december 2016. De brug voor voetgangers 
blijft open (zie kaart). Zodoende blijft het via deze brug mogelijk de Boseilanden in te lopen en 
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noord-westwaarts een wandeling te maken in gebieden D, C en B. Zuidwaarts is dat niet meer 
mogelijk vanwege de werkterreinen voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding. 

• Deelgebied E: zoals op de kaart te zien is, zijn ook hier grote werkterreinen nodig. De 
werkzaamheden starten op 12 december 2016. Hierdoor zal de fietsbrug in dit gebied vanaf dat 
moment gesloten zijn voor de duur van de werkzaamheden. Fietsers (en wandelaars) zullen gebruik 
moeten maken van de omleiding via de Bennebroekerweg of van de fietsbrug in deelgebied C. Het 
zuidwestelijke deel van gebied E blijft open voor wandelaars.  

• Deelgebied F: de werkzaamheden starten op zijn vroegst 1 december 2016, maar mogelijk 
verschuift dit de start naar de eerste helft van januari . Ook dit gebied blijft grotendeels open voor 
wandelaars. De fietspaden vanaf de Spieringweg en de onderdoorgang bij de Bennebroekerweg 
worden wel afgesloten. Er wordt een omleidingsroute ingesteld (zie kaartje). Fietsers kunnen zo het 
zuidelijk gelegen fietspad (parallel aan de Drie Merenweg) bereiken.  

 
We verwachten dat de gebieden, fiets- en wandelpaden medio 2018 weer volledig beschikbaar zullen zijn. In 
sommige deelgebieden is dit eerder het geval, omdat de werkzaamheden niet overal even lang duren. 
 
Informatievoorziening 
Naast informatie via onder meer deze brief, onze website en facebookpagina worden de afsluitingen 
ongeveer 1 à 2 weken van te voren met borden in het gebied aangekondigd. Zo komt u niet voor 
verrassingen te staan. Verder zorgt onze aannemer voor het plaatsen van verkeersborden, hekken, 
omleidingen en in bepaalde gevallen voor veilige kruisingen van wandelpaden met werkwegen. Zo creëren 
we een veilige situatie en zorgen we ervoor dat u via de omleidingen alsnog uw bestemming kunt bereiken. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat de afsluitingen en omleidingen hinder veroorzaken en mogelijk extra 
reistijd met zich meebrengen. Daarvoor bieden we u onze excuses aan.  
 
Vragen 
Wij hopen 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 onze website www.randstad380kv.nl en op Facebook 
www.facebook.com/RandstadNoordring vindt u meer informatie over het project. Daarnaast raden we u aan 
om u via de website te abonneren op onze digitale nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
TenneT TSO B.V. 

 

 

 

Vincent Hassfeld 
Projectmanager realisatie Randstad 380 kV Vijfhuizen - Bleiswijk 
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