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  Bewoner/gebruiker van dit pand 

 

 

Datum: Hoofddorp, 9 september 2019 

Betreft: Aanleg kabeltracé Geniedijk – Wilsonpad  

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Een paar weken geleden bent u geïnformeerd over onze werkzaamheden op de Geniedijk en de 

afsluiting van het Wilsonpad. Door een wijziging in onze uitvoeringsmethode is het niet langer 

noodzakelijk om het Wilsonpad af te sluiten voor fietsers en voetgangers. In deze brief voorzien wij 

u van nadere informatie over de werkzaamheden en welke afzettingen en omleidingen dit met zich 

meebrengt. 

 

Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Hoofdweg Westzijde en de Paxlaan in de voet van de 

Geniedijk. Nabij het Wilsonpad leggen wij een tijdelijke dam in de sloot om de werkzaamheden uit 

te voeren.  

 

Welke verkeersmaatregelen zijn nodig om de werkzaamheden plaats te laten vinden? 

Wij werken in de berm op de Geniedijk. Bij ons bouwterrein nabij het Wilsonpad is een 

verkeersregelaar aanwezig om fietsers veilig langs de werkzaamheden te leiden. Het is tijdens de 

werkzaamheden niet mogelijk om met de auto en fiets langs de tijdelijke dam te rijden. Wij sluiten 

ter hoogte van de hoek op de Ramaerstraat de weg af. Zie afbeelding 1.  Vanaf 16 september t/m 

eind november 2019 blijft de hoek van de Ramaerstraat afgesloten voor verkeer.  Bewoners 

kunnen te allen tijde hun huis bereiken via de zijde Raadhuislaan. Voor voetgangers blijft de 

Ramaerstraat te allen tijde bereikbaar. 
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Wat merkt u ervan? 

Langs dit tracé rijdt gedurende deze periode bouwverkeer. 

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

Elke boring duurt circa 2 weken en brengt mogelijk geluidsoverlast met zich mee. Ter hoogte van 

de dam komt een recyclingmachine (eind september/begin oktober) te staan. Deze blijft zo’n 4 

weken staan en het is mogelijk dat u een brommend geluid hoort.  

 

Waarom vinden de werkzaamheden plaats? 

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 

transformatorstations in Hoofddorp. In opdracht van Liander voert Heijmans b.v. de aanleg van 

deze verbindingen uit. Dit doen we door middel van boringen en ontgravingen.  

 

Welke werkzaamheden vinden plaats? 

Om de kabels aan te leggen worden boringen en ontgravingen in de Geniedijk uitgevoerd. 

Daarnaast plaatsen wij een dam in de watergang.  Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is 

een boorstelling op locatie. Rond de boorstelling vinden ook graafwerkzaamheden plaats. 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. 

	
Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 

Vanaf maandag 16 september starten wij met het inrichten van onze bouwplaats. De boringen 

vinden eind september/begin oktober plaats. De werkzaamheden duren tot eind 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.   
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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 

 

 


