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Eerste 14 masten langs  
Drie Merenweg staan

Het schiet al op tussen 
Beverwijk en Vijfhuizen
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Hollandse 
uitdagingen
Randstad 380 kV Noordring loopt door de 
dichtbevolkte Randstad. Een gebied met 
meer kenmerken die de aanleg tot een 
complex geheel maken. Zoals de slappe en 
natte bodem. En het open karakter van het 
landschap speelde een rol bij het ontwerp 
van de verbinding.

Rechte lijnen
“Hoogspanningslijnen mogen best gezien worden, maar we willen 

voorkomen dat ze te dominant zijn in het landschapsbeeld. Een-

voudige rechte lijnen van lange rijen met gelijkvormige masten,

verdwijnen snel naar de achtergrond van de waarneming. Maar in 

de drukke Randstad is een rechte lijn nu eenmaal geen optie.”

Jhon van Veelen, landschapsarchitect, vertelt hoe keuzes 

gemaakt worden.  “We werken aan een energiesnelweg waarbij 

het maatschappelijk belang vooropgesteld wordt. Vanuit dit  

perspectief maken we ook de keuzes om de hoogspannings- 

verbinding om een bepaald gebied heen te leggen of juist te 

Randstad 380 kV Noording krijgt vorm

Op stoom
Het afgelopen half jaar is weer veel 
werk verzet. Randstad 380 kV 
Noordring krijgt steeds meer vorm. 
We hebben een groot aantal 
hoogspanningsmasten geplaatst, 
kabels getrokken en gelegd en het 
eerste deel van de werkzaamheden 
afgerond. Zie het beeldverslag op 
pagina 10. 

Uitdagingen waren er ook. Zoals het verkrijgen van 

sommige vergunningen. Of de rugstreeppad. Aannemer 

BAM kan pas verder met de werkzaamheden als het 

beestje – te herkennen aan de gele streep op zijn rug - vijf 

dagen niet in de buurt van haar werkterrein gesignaleerd 

is. Dat betekent dus opletten of de rugstreeppad opduikt. 

Is dat niet het geval, dan kunnen de werkzaamheden 

weer gewoon verder. 

Goed te zien is dat we in de Haarlemmermeer niet alleen 

bovengronds maar ook ondergronds aanleggen. Bij 

Floriande maken we een aansluiting naar het hoog-

spaningstation Haarlemmermeer. Als de kabel klaar is, 

dan kunnen we de bestaande verbinding afbreken. Jos 

Bontekoe, gebiedsmanager bij de gemeente Haarlem-

mermeer, gaat hier in deze nieuwsbrief op in. Op pagina 4 

leest u alles over de ondergrondse hoogspanningskabel 

die we gebruiken.

Op naar het laatste deel van de hoogspannings- 

verbinding. We beginnen bij het zuidelijke deel van  

de Ringvaart Haarlemmermeer en werken door naar 

Bleiswijk. Eind 2018 wordt de hoogspanningsverbinding 

volgens de planning in bedrijf genomen. En zijn of  

worden alle werkwegen en bestaande verbindingen 

opgeruimd. 

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden of 

de hoogspanningsverbinding, kom dan langs in 

ons speciaal ingerichte bezoekerscentrum aan 

de Bospolder 11 in Leiderdorp (bij de afslag A4). 

Volg ons ook op Facebook.

Jaap ter Haar

Clustermanager Randstad 380 kV
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doorkruisen.” Bij Randstad 380 kV Noordring mocht maximaal  

10 kilometer van het tracé van de 380 kV-hoogspannings- 

verbinding ondergronds. De plaatsen waar dit nu daadwerkelijk 

gebeurt, zijn het gevolg van een bestuurlijke afweging en politieke 

besluitvorming. Onder meer op basis van de uitkomsten van 

allerlei onderzoeken en conclusies uit het milieueffectrapport”. 

Bouwen en afbreken
In het Groene Hart loopt het grootste deel van de 380 kV- 

hoogspanningsverbinding bovengronds. “De hoogspannings- 

verbinding is er deels gebundeld met de A4 en de Hogesnel-

heidslijn. Meer noordelijk met de N207 en de spoorlijn Leiden-

Schiphol ”. Door de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen  

we bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding afbreken zoals 

in de Haarlemmermeer het geval is. Deze wordt afgebroken 

nadat de nieuwe verbinding in gebruik genomen is.

Natte bodem
Een uitdaging nu is de aanleg van de ondergrondse kabels in  

een natte en slappe bodem. Wouter van Doeland weet als kabel-

engineer alles van ondergrondse aanleg en legt uit: “Een onder-

grondse hoogspanningskabel moet warmte kwijt aan de 

omgeving.  Dat is lastig in veen en klei. Deze materialen hebben 

een hoge thermische weerstand. Daardoor is de afvoer van 

warmte lastiger. Om toch het vereiste transportvermogen te halen 

hebben we dus grote kabels nodig. Daarnaast willen we zo min 

mogelijk hinder voor de omgeving veroorzaken waardoor we op 

een relatief grote diepte aanleggen. Dat geeft een extra uitdaging: 

Hiervoor graven we een diepe sleuf waarbij we veel grondwater 

moeten bemalen om de kabels droog aan te kunnen leggen.  

Om de kabels heen komt zand met betere thermische eigen-

schappen dan de grond. Het resultaat van alle inspanningen:  

Een betrouwbare en bedrijfszekere hoogspanningsverbinding.”
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Nieuw type kabel 
Randstad 380 kV Noordring
Bij het ondergrondse verkabelen van een (380 kV) hoogspannings- 
verbinding komt meer kijken dan op het eerste gezicht lijkt. Voor Randstad  
380 kV Noordring gaat het niet alleen om vele kabels - want naast de 380 kV- 
kabels ook die van de 150 kV -, daarnaast is bij de aanleg sprake van graven én boren 
op plekken waar dat noodzakelijk is. Tel daarbij op alle voorzieningen die in het ‘kabelbed’ 
voor de kabels getroffen moeten worden en het is duidelijk dat sprake is van een tijdrov-
ende klus. Verder wordt een nieuw type kabel gebruikt. Engineer Theo Molier geeft een 
technisch inkijkje.

De 3500 mm2 aluminium kabel heeft een buiten- 

diameter van 158 millimeter en weegt 24 kg/m.

2

Milliken-geleider
De kern van de kabel wordt gevormd 
door een aluminium geleider Deze is 
genoemd naar de uitvinder, de 
natuurkundige Milliken. De geleider 
zorgt voor het eigenlijke stroom-
transport. De geleider is zo 
samengesteld dat het stroomverlies  
bij het transport zo klein mogelijk is.

Isolatiesysteem 
Deze voorkomt dat het kabelopper-
vlak onder spanning komt te staan.

Theo Molier

Nader bekeken

1

Aanpassingen
Bij Randstad 380 kV Noordring gebruikt TenneT voor het 

eerst 380 kV-kabels met alumninium geleiders in plaats 

van koperen. Voordelen zijn de lagere kosten, de 

hanteerbaarheid en ook is alumninium beter voor 

het milieu.

Testen
De fabriekstesten door kabelfabrikant Prysmian zijn  

goed verlopen. Inmiddels is al een aantal kilometers 

kabel gelegd en de eerste moffen (aansluitpunten 

van het ene stuk kabel op de andere) zijn gemaakt. 

Als de kabels aangesloten zijn op de rest van de 

verbinding, gaan we testen. Een spannende tijd voor alle 

betrokkenen! Zoals bij de kabels onder het Noordzeekanaal bleek. 

Een van de 12 kabels bleek de test niet goed doorstaan te hebben. 

Die kabel moet vervangen worden.
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Glasvezelkabels
Voor het meten van de temperatuur 

langs de kabel zijn in een aantal van 

de kabels glasvezels geïntegreerd 

tussen het koperdraadscherm.  

Ter bescherming zijn de glasvezels 

opgenomen in roestvrijstalen buis-

jes. Zo kan de feitelijke belasting 

van de kabel worden bewaakt en 

waar nodig worden aangepast.

Buitenmantel
Een robuuste buitenmantel van 

polyethyleen geeft de kabel extra 

bescherming.

5

6

Metalen 
omhulsel
Naast het afvoeren van 
kortsluitstromen, voor-
komt de metaalmantel dat 
water van buiten de isola-
tielaag binnendringt. 4
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Masten langs 
Drie Merenweg

Niet te missen zijn de rood-wit getopte masten langs  
de Drie Merenweg in de gemeente Haarlemmermeer 

tussen Park Vijfhuizen en Park de Groene Weelde. Het zijn 
er 14 en ze staan inmiddels allemaal op hun plek.

Randstad in Vogelvlucht

 Graven en boren in de 
Boseilanden

In Boseilanden wordt gewerkt aan een 3 

kilometer lange ondergrondse deel van de 

nieuwe verbinding. AannemerVolker Infra 

Randstad 380 kV graaft hiervoor sleuven 

en op een aantal plaatsen, waar graven 

niet kan boort ze om buizen aan te kun-

nen leggen waar de kabels in worden 

getrokken. 

Masten verdwijnen uit 
Floriande

Een ondergrondse kabelverbinding gaat 

ervoor zorgen dat hoogspanningstation 

Haarlemmermeer goed aangesloten blijft 

op het hoogspanningsnet. Ook als Rand-

stad 380 kV in gebruik genomen wordt. 

Een tiental masten van de huidige 150 kV-

verbinding in de wijk verdwijnt.

Heien in de polder
Om goede funderingen te maken 

voor de masten, moet er worden geheid. 

De komende maanden worden funderin-

gen aangelegd ten zuiden van Hoofddorp.

Girlsday in informatie- 
centrum Leiderdorp

Half april was het informatiecentrum in 

Leiderdorp decor van Girlsday. TenneT en 

BAM ontvingen meisjes uit de eerste en 

tweede klas van het Leidse Da Vinci 

College. 

U kunt ook langskomen in het informatie-

centrum. Geopend op dins-, woens- en 

donderdag tussen 13 uur en 17 uur.

Zuidelijk van de Ringvaart 
werk in uitvoering

Aannemer BAM is begonnen met de aan-

leg van het meest zuidelijke deel van de 

nieuwe 380 kV-verbinding. 
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Heien in de polder

Graven en boren in de boseilanden
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Graven en boren in de boseilanden

Girlsday in informatiecentrum Leiderdorp

Masten verdwijnen uit Floriande



8

Langs de lijn met Jos Bontekoe, Gemeente Haarlemmermeer

‘Ik ben een oliemannetje en 
verbindingsofficier’
Voor Randstad 380 kV Noordring vinden verschillende werkzaamheden plaats in de 
gemeente Haarlemmermeer. Zoals de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding, 
zowel boven- als en ondergronds; de nieuwbouw bij het hoogspanningstation Vijfhuizen; 
verkabeling van de 150 kV verbinding; en op termijn het afbreken van de 150 kV-masten, 
o.a. in Floriande. Goede communicatie met iedereen die met de aanleg te maken krijgt is 
erg belangrijk. Voor (en door) TenneT en de bouwbedrijven, maar ook van de betrokken 
gemeenten. Jos Bontekoe is gebiedsmanager bij de gemeente Haarlemmermeer, 
“Oliemannetje en verbindingsofficier”. 

Voorspoedig
Jos is een van de zes gebiedsmanagers, 

er vallen 13 dorpen onder zijn verantwoor-

delijkheid. Jos: “Als je de kaart erbij pakt 

zie je hoe groot mijn gebied is, van Cruquius 

aan de westzijde van de Ringvaart tot aan 

Buitenkaag bij de Kagerplassen en langs 

de oostzijde van de Ringvaart tot Oude 

Meer bij Schiphol.” En door dit gebied 

gaat ook een groot deel van de nieuwe 

hoogspanningsverbinding. De werkzaam-

heden van Jos zijn heel divers, van klein 

leed zoals bemiddeling bij een burenruzie 

tot aan de uitleg van een bestemmings-

plan. Uitgangspunt is het gebied, de men-

sen en de bedrijven. “Mensen weten mij 

inmiddels goed te vinden”, vervolgt hij.  

“Als er iets niet lekker loopt, of niet duide-

lijk is. Als er meer informatie nodig is en 

dan ben ik er om daar wat aan te doen”. 

Tot nu toe is er, voor wat betreft de aanleg 

van de nieuwe hoogspanningsverbinding, 

weinig geweest waar Jos actie op moest 
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20 mei  
Dag van de bouw
Volker Infra Randstad 380 kV en TenneT bieden op 20 mei een kijkje achter de scher-

men. Twee bouwterreinen in de gemeente Haarlemmermeerzijn opengesteld voor 

iedereen die wil komen kijken. Er rijden busjes vanaf Sporthal Willem Alexander naar de 

bouwterreinen en onderweg is er uitleg over de werkzaamheden.

Wanneer? 
Zaterdag 20 mei, 11.00 - 16.00 uur

Waar? 
Hoofddorp, Cruquius en  

Zwaanshoek

Wat? 
Rondleidingen en toelichting bij mastaanleg,  

kabelaanleg, rondtoer (met busjes) en diverse activiteiten, ook voor kinderen. 

Meer weten: Kijk op http://www.randstad380kv-noordring.nl/

ondernemen. Uitzondering was een nood-

lottig ongeval dat onlangs heeft plaatsge-

vonden tijdens de werkzaamheden. “Juist 

bij zo iets vreselijks is het zo belangrijk om 

snel in actie te komen. Wat is gebeurd, 

welke maatregelen zijn of moeten er wor-

den genomen, hoe is het contact met 

familie en de buurt? We zaten vrijwel direct 

met TenneT en de aannemer aan tafel en 

hebben alles goed kunnen bespreken en 

op een nette wijze kunnen doen.” 

Informatieavonden
Jos: “Ik ben twee keer naar een infor-

matieavond geweest. De eerste was in 

Hoofddorp en de tweede in Nieuw- 

Vennep. Van tevoren heb ik dan contact 

met TenneT over bewonersbrieven en  

de rolverdeling op zo’n avond. 

Die avonden zijn prima verzorgd. TenneT 

stuurt een schare van experts en kan het 

verhaal duidelijk uitleggen met overzich-

telijke kaarten en videopresentaties. Dat 

kreeg ik naderhand ook terug van bewo-

ners. Zelf loop ik daar rond om mensen 

de kans te geven om met mij in gesprek 

te gaan. 

Impact
De aanleg van de verbinding ten oosten 

van het dorp Vijfhuizen is nu bijna zo goed 

als afgerond en in de komende maanden 

gaat de aanleg verder richting Nieuw-Ven-

nep. De impact voor bewoners is heel ver-

schillend: sommigen krijgen een mast op 

hun land of in de buurt van hun woning, 

terwijl anderen juist de bovengrondse 

masten zien verdwijnen. Dat is onder meer 

het geval in Floriande, waar een deel van de 

verbinding ondergronds gaat. Die strook 

die nu vrijkomt, de IJtochtzone, krijgt 

daarmee nieuwe gebruiksmogelijkheden. 

“Denk aan nieuwe beplanting, een moes-

tuin of speelvoorzieningen”. 

Begrip
Jos heeft in het begin ook rekening 

gehouden met een ander scenario. Jos: 

“Je weet nooit precies hoe de eerste pre-

sentatie van dergelijke plannen uitpakt. Bij 

de komst van windmolens zie je toch vaak 

actiegroepen. Dat is hier niet gebeurd.. 

Mensen weten dat ons hoogspanningsnet 

verbeterd moet worden en accepteren dat 

de aanleg van de nieuwe verbinding onver- 

mijdelijk is. Met de komst van nieuwe data- 

centers nabij Schiphol en uitbreiding van 

de glastuinbouw hoeven we ons geen zor-

gen te maken over een tekort aan stroom. 

Jos ervaart dat goede communicatie erg 

belangrijk is: “Ik krijg vooral positieve feed-

back, dat is prettig. Ook van boeren die 

moeten onderhandelen met TenneT over 

wat er op hun grond gebeurt. Denk aan 

de werkwegen die moeten worden aange-

legd, zoiets heeft een grote invloed op de 

bedrijfsvoering van een boeren-bedrijf. 

Maar ook dat proces verloopt goed.” Over 

de komende werkzaamheden zegt Jos: 

Als er iets is dan ben ik er voor het beant-

woorden van vragen of om problemen op 

te lossen. Ik heb er het volste vertrouwen 

in dat de verdere aanleg voorspoedig 

verloopt.”
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Op de achtergrond de nieuwe hoogspannings- 

verbinding. Op de voorgrond wordt de onder-

grondse kabel onder het Noordzeekanaal door-

getrokken. Een kunststukje op zich.

Met de nieuwe masten en geleiders  

zijn we klaar. Dit deel van de 380 kV-

verbinding gaat na de zomer al deels  

in bedrijf. Dat geldt (nog) niet voor  

de 150 kV: de oude 150 kV-masten,  

tijdelijke lijn en werkwegen blijven nog 

tot in 2018.

Het schiet op  
tussen Beverwijk en Vijfhuizen

TenneT is al een paar jaar bezig met de aanleg van Rand-
stad 380 kV Noordring. Het meest Noordelijke deel van de 
380 kV-verbinding – tussen de hoogspanningsstations 
Beverwijk en Vijfhuizen – is grotendeels klaar.  
TenneT-bouwleider Wiebe Kuindersma kijkt terug.

Randstad 380 kV Noording

Geleider-monteurs aan het werk op hoogte.

Deze winter hebben we in de buurt van Spaarn-
woude de geleiders gemonteerd.

Bouw van een fundering 
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De nieuwe verbinding 

kruist belangrijke infra-

structuur zoals de A9 bij 

(hoogspanningsstation) 

Beverwijk.

In de nabijheid van Schiphol zijn deze rood wit  

gestreepte masten neergezet. Dat heeft te maken met  

de veiligheid voor het vliegverkeer én de omgeving.

De geleidermonteurs werken op ruim 40 meter hoogte met zicht op de  

Golfbaan Spaarnwoude. 
Tijdens de aanleg konden golfers op Golfbaan 

Spaarnwoude hun balletje blijven slaan. Met de 

start van de Golfcompetitie (eind maart) waren alle 

werkzaamheden achter de rug.

Medewerkers van aannemers Spie brengen ‘bretels’ aan. 

De bretels zorgen er voor dat de geleiders op afstand van 

de mast blijven. Zo vindt er geen overslag plaats.

Met enorme haken worden de geleiders op de 
goede trekspanning gebracht.

Voor dit deel van de Noordring zijn 38 masten 

met ieder twee pylonen geplaatst.
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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

Randstad 
Noordring op
Facebook
facebook.com/RandstadNoordring

Mei 2016


