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  Bewoner/gebruiker van dit pand 

 

Datum: Hoofddorp, 12 september 2019 

Betreft: Aanleg kabeltracé Geniedijk 

 

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 

middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. In opdracht van Liander voert 

Heijmans bv de aanleg van een kabeltracé uit in de Haarlemmermeer. Binnenkort leggen we deze 

verbindingen aan waarbij we dicht bij uw woning komen. Daarover willen wij u graag nader 

informeren. 

 

Waar vinden de werkzaamheden plaats?. 

De werkzaamheden vinden plaats langs de Geniedijk in de groenstrook tussen het Saturnuspad en 

de Hoofdweg. Op de volgende pagina van deze brief ziet u aangegeven waar wij op de Geniedijk 

aan het werk zijn. 

 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 

De werkzaamheden in dit gebied starten op maandag 23 september en duren tot eind november 

2019. De werkzaamheden vinden van maandag t/m vrijdag plaats tussen 07.00 -17.00 uur. Bij 

uitloop in de planning is het mogelijk dat wij langer doorwerken maar maximaal tot 19.00 uur.  

 

Wat merkt u hier van? 

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt het fietspad Dik Trompad afgesloten van 

maandag 30 september t/m maandag 1 december 2019.  Fietsers worden in deze periode 

omgeleid via het Jan Dekkerpad en de Achterweg.  
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Er worden graafwerkzaamheden uitgevoerd. Overdag rijden af en toe vrachtwagens of ander 

werkverkeer langs de groenstrook van de Geniedijk.  De nieuwe verbindingen (kabels) wordt 

grotendeels met open ontgraving aangelegd.  Voor het leggen van kabels in open ontgraving 

worden sleuven gegraven waar de kabels ingelegd worden. Hierna wordt de sleuf gedicht. 

Daarnaast wordt een verbinding aangelegd via de watergang tussen de Geniedijk het 

transformatorstation nabij de Pieter Verhoogstraat. Na afloop van de werkzaamheden wordt de 

bodem hersteld en is de verbinding niet meer zichtbaar. 

 

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 of 

06-46147185. Na de uitvoer van de werkzaamheden gaan we verder met de aanleg van het tracé 

rondom Hoofddorp. Hier zijn wij tot december 2019 mee bezig. 

 

Met vriendelijke groet, 

Heijmans N.V. 

Bouwteam Verbindingen De Hoek 

              Werkgebied 

 


