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Geachte heer, mevrouw,
Sinds het najaar van 2014 is TenneT TSO B.V. in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. Hierbij worden delen van het
bestaande 150 kV hoogspanningsnet vervangen. Graag brengen we u op de hoogte van de voorbereidende
werkzaamheden die aannemer BAM binnenkort in opdracht van TenneT TSO BV gaat uitvoeren (zie
gebiedskaartjes op pagina 3).
Medio september starten de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de
zogenaamde opstijgpunten langs de N445 (de Provincialeweg) en 300 meter verderop in de nabijheid van
de A4 aan de Blauwemolenweg. Een opstijgpunt is een locatie waar de ondergrondse verbinding overgaat in
de bovengrondse verbinding en vice versa. Deze opstijgpunten dienen als schakel tussen de nieuwe
bovengrondse en ondergrondse 380 kV verbinding die op deze plek komt te liggen.
De werkzaamheden
Voor het realiseren van de twee opstijgpunten is het noodzakelijk deze locaties "voor te belasten". Hierbij
wordt direct bij de toekomstige opstijgpunten een pakket zand aangebracht tot circa één meter boven
maaiveld. Deze 'overhoogte' aan zand zal een aantal maanden blijven liggen. Hierdoor vindt de
zogenaamde zetting van de ondergrond versneld plaats. De ondergrond wordt op deze manier extra solide
gemaakt. Dit is nodig om er in de toekomst voor te zorgen dat de ondergrondse kabel op de juiste diepte
blijft liggen. De locatie waar het zandpakket komt te liggen, wordt met hekken afgesloten.
Aannemer BAM start met het realiseren van een tijdelijke inrit vanaf de Blauwemolenweg. Op deze inrit
wordt tevens een overhoogte van drie meter boven maaiveld aangebracht. Dit is nodig voor de toekomstige
definitieve dam bij het opstijgpunt. Voor het andere opstijgpunt gebruiken we een bestaande oprit van het
perceel aan de N445 als inrit. Verderop leggen we een uitrit aan. Ook hier vinden graafwerkzaamheden
plaats om een overhoogte van één meter boven maaiveld te realiseren.
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Verkeersmaatregelen en mogelijk geluidshinder
Vanaf medio september 2016 kunt u, gedurende een periode van ongeveer drie weken, hinder ondervinden
op de Blauwemolenweg en N445. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zijn
verkeersmaatregelen nodig. Voor uw veiligheid zullen de uitritten duidelijk worden aangegeven met
verkeersborden. Tevens kan het zijn dat de werkzaamheden geluidsoverlast geven bij de
graafwerkzaamheden en het passeren van graafmachines en vrachtwagens.
Volgend jaar
Met de realisatie van de beide opstijgpunten verwachten wij te starten in het eerste kwartaal van 2017.
Tegen die tijd zullen wij u hierover uitgebreid informeren.
Vragen
Wij hopen u met bovenstaande informatie 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-noordring.nl) Meer informatie over het project is ook te vinden op
www.randstad380kv-noordring.nl en op Facebook: facebook.com/RandstadNoordring. Hier vindt u actuele
informatie over de planning en de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Vincent Hassfeld
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