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Betreft  

 

 

Aankondiging werkzaamheden aan het energienet   

 

 

 

 

 opdrwpl locplaats 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

Binnenkort werken we aan het energienet in de Fanny Blankers Koenlaan. In deze brief leest u hier meer 

over. Als u niet direct aan de Fanny Blankers Koenlaan woont of daar uw bedrijf, school of organisatie heeft, 

vragen wij u om deze brief toch te lezen. De informatie die hierin staat kan namelijk belangrijk zijn voor uw 

bezoekers, leerlingen, klanten enzovoort. Als u wilt u kunt de informatie uit deze brief met hen delen. 

 

Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet? 

Liander is in uw regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van onze taken is het 

uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten. Gemeente Haarlemmermeer gaat de 

Fanny Blankers Koenlaan herinrichten. Voordat deze werkzaamheden beginnen, verplaatst Liander de 

kabels en leidingen.  

 

Wanneer zijn we aan het werk op de Fanny Blankers Koenlaan? 

De werkzaamheden starten 10 februari en we verwachten dat deze 1 mei klaar zijn. Dit gebeurt in 

verschillende fases (zie bijlage). Op de faseringstekening staat de doorlooptijd in weken en de 

werkvolgorde. 

 

Wie voert de werkzaamheden uit? 

Liander voert de werkzaamheden uit samen met de aannemer, de firma Van Baarsen Buisleidingen B.V. U 

herkent de firma Van Baarsen aan het volgende logo: 
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Blijft uw woning, bedrijf, school, organisatie bereikbaar? 

We voeren werkzaamheden uit waar de kabels en leidingen liggen. Dit is vaak in de stoepen/fietspaden Het 

kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van de stoep/fietspad niet gebruikt kan worden. Om zo 

weinig mogelijk overlast te veroorzaken, houden we uw woning, bedrijf, school, organisatie bereikbaar met 

loopplanken over de opgebroken gedeelten.  

De aannemer bezoekt voor de start van de werkzaamheden de bedrijven, scholen en organisaties die 

gelegen zijn aan de Fanny Blankers Koenlaan om uitleg hierover te geven.  

 

Blijft de Fanny Blankers Koenlaan bereikbaar? 

We werken in fases. Dit betekent dat de stoep en het fietspad, aan de kant van de flats, in delen wordt 

opengebroken. U kunt dat deel van de stoep en het fietspad dan niet gebruiken. Daarom worden er tijdelijke 

oversteekplaatsen gemaakt. Verkeersregelaars helpen fietsers en voetgangers naar de overkant van de 

straat. Om dit veilig te kunnen doen, wordt de maximum snelheid voor al het verkeer tijdelijk verlaagd naar 

15 km per uur. 

 

Omdat de werkzaamheden vertraging geven, adviseren wij u om, als het mogelijk is, een andere route te 

kiezen. 

 

Wat merkt u verder van de werkzaamheden? 

We voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat wij het gebied waar de werkzaamheden zijn afzetten en waarschuwingsborden plaatsen. Ook staan er 

verkeersregelaars bij oversteekplaatsen zodat er veilig overgestoken kan worden. 

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u nog vragen over de planning of tijdens de werkzaamheden? Neemt u dan gerust contact op met de 

uitvoerder van de firma Van Baarsen, de heer Peter Vreeburg via telefoonnummer 06-46130818.  

Krijgt u geen gehoor, neemt u dan contact op met “Technisch Klant Contact” van Liander via 

telefoonnummer 088 542 63 23. Dit telefoonnummer is ook bereikbaar buiten kantooruren.  

 

Kijk voor meer informatie op https://www.liander.nl/onderhoud-storingen/onderhoudswerkzaamheden .  

Website zal met de start van de werkzaamheden online gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Liander N.V. 

 

 

 

 

Richard de Vries 

manager Aanleg 
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