
	
	

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 

 

 

   

 

  Bewoner/gebruiker van dit pand 

 

Datum: Hoofddorp, 22 augustus 2019 

Betreft: Aanleg kabeltracé Geniedijk – Waterwolf  

 

 

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. Daartoe worden onder andere kabels aangebracht vanaf de onderstations in 

Hoofddorp. In opdracht van Liander voert Heijmans b.v. de aanleg van deze verbindingen uit. 

Binnenkort beginnen we met de werkzaamheden op de Geniedijk bij u in de buurt. Dit doen we 

door middel van boringen en ontgravingen. De werkzaamheden nemen circa 3 maanden in 

beslag. In deze brief vertellen we daar graag meer over. 

 

Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

De werkzaamheden vinden plaats op de Geniedijk tussen de Hoofdweg Westzijde en de N201 in 

de voet van de Geniedijk. Nabij de watergang bij Waterwolf leggen wij een tijdelijke dam in de 

sloot om de werkzaamheden uit te voeren. In afbeelding 1 ziet u een schematische weergave van 

ons werkgebied rondom Waterwolf. Rondom de dam slaan wij ons materiaal die wij nodig hebben 

om de werkzaamheden uit te voeren en richten wij een bouwplaats in.  
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Afbeelding 1 Locatie werkgebied 
 

Welke werkzaamheden vinden plaats? 

Om de kabels aan te leggen worden boringen en ontgravingen uitgevoerd. Er worden 2 x 2 

boringen uitgevoerd. Vervolgens worden smalle sleuven gegraven tussen de boringen, waarna – in 

een keer -kabels door zowel de boringen als de sleuven worden getrokken. Na afloop van de 

werkzaamheden wordt de bodem hersteld, het gras ingezaaid en zijn de kabels niet meer 

zichtbaar. Op het bouwterrein voeren wij laswerkzaamheden uit. In afbeelding 2 (op de volgende 

pagina) ziet u het gehele tracé waar wij tot eind november 2019 aan het werk zijn.  

 

Wat merkt u ervan? 

U kunt mogelijk last hebben van het geluid tijdens het uitvoeren van de onze werkzaamheden.  

Het bouwverkeer nabij Waterwolf neemt wat toe.  Elke boring duurt circa 2 weken en brengt 

mogelijk geluidsoverlast met zich mee. Ter hoogte van de dam komt opslag van ons materiaal te 

staan. Wij zetten onze materialen achter gesloten hekken en u kunt in de wijk mogelijk een 

bouwkeet van ons zien en mantelbuizen die we aanbrengen zodra de boorwerkzaamheden klaar 

zijn. Wij werken in de berm op de Geniedijk. Het is tijdens de werkzaamheden niet altijd mogelijk 

om met de fiets langs de werkzaamheden te rijden. Daar waar de ruimte nodig is om veilig te 

kunnen uitvoeren sluiten wij het fietspad tijdelijk af. Deze afsluitingen kondigen wij aan met borden 

langs de weg.  
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Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 

Vanaf 9 september brengen wij de dam aan. Vanaf dat moment voeren wij graaf- en 

voorbereidende werkzaamheden uit voor de boringen in de voet van de Geniedijk.  De dam en het 

werkterrein blijft tot eind november 2019 in gebruik. Hierna verwijderen wij de dam en herstellen 

het terrein. Vanaf maandag 16 september starten wij met de boringen. De werkzaamheden duren 

tot medio november 2019 en vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur. 

Bij uitloop in de planning is het mogelijk dat wij incidenteel langer doorwerken tot maximaal 19.00 

uur.   

 

Meer informatie en contact 

Hoewel wij zo snel mogelijk en met de nieuwste technieken werken, gaan onze werkzaamheden 

mogelijk gepaard met overlast. Wij begrijpen dat wij hiermee een beroep op uw geduld en begrip 

doen. Wij zorgen voor een nette en opgeruimde bouwplaats, maar mocht er tijdens de uitvoering 

iets niet in orde zijn of zaken beter kunnen, dan horen wij dit graag! U kunt contact opnemen met 

Mw. A. (Annemiek) Verheijden (omgevingsmanager) van Heijmans via AVerheijden@heijmans.nl 

of bellen naar 073-5435111. 

 

Na de uitvoer van de werkzaamheden gaan we verder met de aanleg van het tracé langs de 

Geniedijk. Hier zijn wij tot december 2019 mee bezig. Voor meer informatie over het project en de 

voortgang verwijzen wij u naar www.liander.nl/werkzaamheden-haarlemmermeer. 

 

Met vriendelijke groet, 

Heijmans N.V. 

Bouwteam Verbindingen De Hoek 
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Afbeelding 2 Werkgebied op de Geniedijk (augustus - eind nov 2019) 


