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  Bewoner/gebruiker van dit pand 

 

 

 

 

Datum: Diemen, 22 juli 2019 

Betreft: Aanleg kabeltracé Bennebroekerweg 

Geachte heer/mevrouw,  

De vraag naar energie in de regio Haarlemmermeer neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag 
te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer uitbreiden met een aantal 
kabelverbindingen. In opdracht van Liander voert Heijmans bv de aanleg van deze verbindingen 
uit. Binnenkort start de aanleg van de kabelverbindingen nabij de Nieuwe Bennebroekerweg. 
Hiervoor voeren wij een viertal boringen uit en ontgraven wij een gedeelte in de groenstrook. 
Deze werkzaamheden zijn zichtbaar en mogelijk merkt u wat extra bouwverkeer. In deze brief 
vertellen we daar graag meer over. 
 
Waar vinden de werkzaamheden plaats? 
De werkzaamheden vinden onder andere  
plaats vanuit het onderstation Haar- 
lemmermeer , parallel aan het water  
(de IJtocht) tot aan de Nieuwe  
Bennebroekerweg. Aansluitend werken  
we vanaf de Nieuwe Bennebroekerweg  
langs de grondwal tot aan de kruising  
met de Spoorlaan.   
 

De eerste boring kruist de fietsbrug en vervolgens de rotonde 
op de Nieuwe Molenaarslaan, waarna deze boring tevens  
de IJweg kruist en ter hoogte van het volleybalveld stopt.  
 
Aansluitend boren wij nabij de fietsbrug parallel aan de Zuidtangent en het  
viaduct van de Zuidtangent. Daarna werken wij nabij rotonde Tudorpark.   
De laatste boring gaat uiteindelijk onder de Hoofdvaart en de N520 door 
 

Rondom de boringen staan machines opgesteld en wordt komende periode  

een bouwweg (rijplaten) rondom de locaties aangebracht. In afbeelding 1 

ziet u onze werklocaties. 

Afbeelding 1 Locatie werkgebied 



 
 

Heijmans N.V. 
Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen • Postbus 2, 5240 BB Rosmalen • Nederland  

Telefoon +31 (0)73 543 51 11 • Fax +31 (0)73 543 53 00 • www.heijmans.nl  
 IBAN NL45 INGB 0658 2862 18, BIC INGBNL2A  

Handelsregister 16004309 • BTW NL.0011.48.382.B.01 
 

Welke werkzaamheden vinden 

plaats? 

Om de kabels aan te leggen 

worden boringen en 

ontgravingen uitgevoerd. Om de 

werkzaamheden te kunnen 

uitvoeren is een boorstelling op 

locatie (zie afbeelding 2). Rond 

de booropstelling vinden ook 

graafwerkzaamheden plaats. Er 

worden 4 boringen uitgevoerd. 

Elke boring duurt circa 2 weken. 

Aansluitend worden, tussen de 

boringen, smalle geulen 

gegraven, waarna – in één keer - 

kabels door zowel de boringen 

als de geulen worden getrokken. 

Na afloop van de werkzaamheden wordt de bodem hersteld, het gras ingezaaid en zijn de kabels 

niet meer zichtbaar. 

Wat merkt u ervan? 

De werkzaamheden en machines zijn mogelijk hoorbaar. Langs dit tracé rijdt gedurende deze 

periode bouwverkeer. Wij werken in de berm langs de weg. Verkeer kan langs de 

werkzaamheden rijden. Daar waar nodig staat een schildje om veilig te kunnen werken. Er 

worden géén wegen afgesloten voor verkeer. Wij maken gebruik van bestaande inritten.  

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 
Vanaf half augustus richten wij onze bouwplaatsen in. Vanaf dat moment voeren wij graaf- en 
voorbereidende werkzaamheden uit voor de boringen. Vanaf maandag 19 augustus, starten wij 
met de boringen. De werkzaamheden duren tot medio oktober 2019. De werkzaamheden vinden 
van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur plaats. Bij uitloop in de planning is het 
mogelijk dat wij incidenteel langer doorwerken tot maximaal 19.00 uur. Hoewel wij werken in 
het weekend proberen te voorkomen is het mogelijk dat wij af en toe in het weekend overdags 
werkzaamheden uitvoeren. 

Na de uitvoer van bovenstaande werkzaamheden gaan we verder met de aanleg van het tracé 
langs de Geniedijk. Hier zijn wij tot december 2019 mee bezig. 

Meer informatie en contact 

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar www.liander.nl/werkzaamheden-

haarlemmermeer. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de uitvoerende 

werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Mw. A. (Annemiek) Verheijden 

(omgevingsmanager) van Heijmans via AVerheijden@heijmans.nl of bellen naar 073-5435111. 

 

Met vriendelijke groet, 

Heijmans N.V. 

Bouwteam Verbindingen De Hoek 

Afbeelding 2 Voorbeeld boorstelling 
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