Bewoner/gebruiker van dit pand
Nabij werkzaamheden Adrianahoeve & IJweg

Datum: Hoofddorp, 24 februari 2020
Betreft: Uitloop werkzaamheden aanleg kabeltracé Adrianahoeve & Kruisweg
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van Liander voert Heijmans de aanleg van een aantal elektriciteitsverbindingen in de
Haarlemmermeer uit. In medio oktober jl zijn wij ter hoogte van de Adrianahoeve en IJweg begonnen met de
werkzaamheden nabij uw woning. De werkzaamheden waren aanvankelijk gepland tot eind februari. Er is al veel
uitgevoerd. Echter, wij zijn nog niet helemaal klaar. Door een defect aan ons materieel is de planning veranderd.
Daarover willen wij u graag nader informeren.
Waar vinden de werkzaamheden plaats?

Graafwerkzaamheden /
Afwerken groen
Locatie aansluitingen
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Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De meeste werkzaamheden rondom Adrianahoeve en IJweg zijn reeds afgerond. Wel moeten nog 3 punten worden
uitgevoerd;

•
•
•

Langs de Kruisweg voeren wij graafwerkzaamheden uit tot begin april ‘20.
Begin maart 2020 maken we de definitieve aansluiting ter hoogte van Adrianushoeve/Allegondahoeve.
Er is een container op deze locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaamheden duren
maximaal één week.
Eind maart (of eerder zodra het weer het toelaat en de grond minder nat is) herstellen wij de berm,
voetpaden en het voetbalveldje en zaaien wij het gras in.

Wat merkt u ervan?
Onze werkzaamheden zijn mogelijk hoorbaar en zichtbaar. Wij rijden met onze machines langs het afgezette
gedeelte.

Bereikbaarheid woningen IJweg - verkeersmaatregelen
Om de werkzaamheden nabij de Kruisweg veilig te kunnen uitvoeren is één kant van de IJweg ter hoogte van de
kruising met de N201 afgezet. Dit weggedeelte blijft afgesloten tot 14 maart . Fietsers kunnen langs de
werkzaamheden rijden. De woningen langs de IJweg blijven te allen tijde bereikbaar via de Adrianahoeve.
Meer informatie en contact
Voor meer informatie over het project en de voortgang verwijzen wij u naar www.liander.nl/werkzaamhedenhaarlemmermeer.

Indien u vragen heeft over de uitvoering 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
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