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Geachte meneer, mevrouw,
Zoals u weet verrichten we sinds enige tijd in uw omgeving werkzaamheden voor de realisatie van een
nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. Onderdeel van deze nieuwe
verbinding is de vernieuwing en uitbreiding van het hoogspanningsstation aan het Gooiland in Beverwijk. In
januari jl. informeerden wij u over de start van de volgende realisatiefase in februari en de start van
heiwerkzaamheden in week 6.
Hierbij houden we u op de hoogte van de werkzaamheden.
Werkzaamheden realisatie station Beverwijk
We zijn sinds een paar maanden gestart met de daadwerkelijke opbouw van het hoogspanningsstation. In
de tweede helft van 2016 is het nieuwe station bouwkundig gereed.
Op 20 juni jl. vond het transport van de nieuwe 380kV transformator plaats. Vanuit Nijmegen werd deze per
schip aangevoerd tot aan de binnenhaven van Beverwijk. Van daaruit werd de transformator via het
bedrijventerrein naar het station gebracht. Het transport verliep voorspoedig.

Tegen het einde van de bouwvakantie zijn bijna alle gebouwen gereed. Denk dan aan het transformator
gebouw of bijvoorbeeld het zogenaamde Centrale Diensten Gebouw (CDG), waar zich o.a. het
besturingssysteem van het station zich bevindt.
Na de bouwvakantie zal de firma ABB starten met de montagewerkzaamheden aan de zogenaamde HIS
velden. Deze HIS-velden zijn grote schakelaars welke op het 380kV niveau straks gaan schakelen in het
hoogspanningsnet.
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De firma Smit zal dan de werkzaamheden aan de transformator afmaken, op locatie.
Verder zal Joulz dan starten met de montage van de zogenaamde primaire installatie van de velden.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Gedurende de realisatie van het station zal er bij het werkterrein aan het Gooiland iets meer bedrijvigheid
zijn dan u gewend bent. We verwachten dat u van de daadwerkelijke opbouw van het station weinig tot geen
hinder zult ondervinden.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 1 oktober a.s. wordt er in de avond een informatiebijeenkomst op locatie georganiseerd, met
aansluitend een rondleiding over de bouwplaats. Dit biedt u een unieke gelegenheid tot ‘een kijkje achter de
schermen’. Meer informatie over o.a. aanmelding volgt.
Vragen?
Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen of opmerkingen
kunt u ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl). Meer informatie over
het project is te vinden op www.randstad380kv.nl.
Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.
Jan Euser
Projectmanager Realisatie 380 kV-hoogspanningsverbinding Noordring

