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De werkzaamheden voor het groot onderhoud en opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen 

Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg zijn begonnen. Afgelopen maanden hebben voorbereidende 

werkzaamheden plaatsgevonden, zoals snoei- en kapwerkzaamheden en het inrichten van houtdepots. 

Vanaf mei start aannemer BAM Infra met de aanleg van de bouwwegen naar de masten en het inrichten van 

de werkterreinen rond de masten.  

 

Planning op hoofdlijnen  

Om u een idee te geven van de werkzaamheden in de komende periode staat hieronder een planning op 

hoofdlijnen. Een planning kan door omstandigheden wijzigen, wij raden u aan om voor de meest actuele 

planning ons project te volgen via de BouwApp. 
 

Week 16 t/m week 20   
(april – mei)  

Kleine slootdempingen om terreinen te kunnen betreden in de gemeenten 
Molenlanden, Alblasserdam, Sliedrecht. 

Week 18 t/m week 25 
(april-mei-juni) 

Plaatsen amfibieschermen rondom werkterreinen in de gemeenten 
Molenlanden, Sliedrecht en Alblasserdam. 

Week 24 t/m 28 
(juni-juli) 

Aanleg werkterreinen in de gemeente Krimpen aan den IJssel.  

Week 23 t/m week 26 
(juni-juli) 

Aanleg werkterreinen in de gemeenten Krimpenerwaard en Molenlanden.  
 

Week 22 t/m week 30 
(juni-juli) 

Aanleg werkterreinen in de gemeenten Molenlanden, Alblasserdam en 
Sliedrecht.  

Week 22 t/m week 35 
(juni-juli-augustus) 

Aanleg werkterreinen in de gemeenten Altena en Geertruidenberg.  
 

Week 27 t/m  week 33 
(juli-augustus) 

Eerste fundatiewerkzaamheden in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Molenlanden, Altena en Geertruidenberg.  

 

Opslag geshredderd hout 

Vooruitlopend op de aanleg van de werkterreinen heeft de aannemer depots aangelegd met geshredderd 

hout. Geshredderd hout is momenteel een erg schaars product en wordt daarom aangevoerd vanuit 

verschillende locaties en tijdelijk opgeslagen nabij de aan te leggen werkwegen. Deze zogenaamde depots 

zijn op diverse locaties ingericht. 
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Waarom geshredderd hout? 

De gronden in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard kenmerken 

zich door een zachte en veenachtige bodem. Het toepassen van 

zand als rijbaan is op deze gronden minder geschikt omdat dit zwaar 

is en daardoor snel wegzakt in de ondergrond. Geshredderd hout is 

lichter van gewicht en heeft een grote draagkracht waardoor dit een 

betere ondergrond voor de werkwegen en werkterreinen is. 

 

Opbouw werkwegen en werkterreinen 

Vanaf de openbare weg tot aan de masten worden bouwwegen aangelegd van ongeveer 6 meter breed. 

Tevens worden werkterreinen en lierlocaties aangelegd. De werkwegen zijn nodig om bij de mastlocaties te 

komen, aangezien de voertuigen niet zomaar over de percelen kunnen rijden. Hierdoor zou schade, zoals 

bijvoorbeeld spoorvorming, ontstaan en dat willen we voorkomen. De werkterreinen zijn nodig om de 

werkzaamheden bij de masten te kunnen uitvoeren. Om de percelen in tact te houden, wordt er een doek 

uitgerold met daar bovenop een pakket geshredderd hout. Daar bovenop worden stalen rijplaten 

aangebracht waarover de voertuigen kunnen rijden. Na afronding van de werkzaamheden worden deze 

bouwwegen weer afgebroken en de percelen in originele staat hersteld.  

 

Fundaties versterken 
Vanaf juli 2022 start BAM Infra met het versterken van de fundaties. Bij de mast wordt een bouwplaats 

ingericht. Er worden extra fundatiepalen geplaatst en extra beton gestort bij de mastvoeten. We doen ons 

best om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we dit niet helemaal 

voorkomen, bijvoorbeeld omdat we met vrachtverkeer naar de mastlocaties moeten rijden. 

 

Plaatsen amfibieschermen 

Bij een aantal masten komen beschermde diersoorten voor, zoals de Noordse woelmuis, rugstreeppad en 

heikikker. Om te voorkomen dat deze soorten op het bouwterrein komen, plaatsen we schermen om de 

werkterreinen heen.  

 

BouwApp 

Volgt u ons al? Via onze BouwApp brengen we u direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  
De ‘TenneT BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

• Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  

• Zoek in de app naar ‘Beter Benutten Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg’. 

• Open het project en klik op ‘volgen’. 

• Selecteer betreffende doelgroep. 
 

Vragen  

Op www.tennet.eu/krimpen-geertruidenberg vindt u meer informatie over het project. U mag natuurlijk ook 

bellen met TenneT, van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur. 0800 - 83 66 388 (gratis) of mailen 

naar servicecenter@tennet.eu. Daarnaast kunt u ook via de BouwApp vragen stellen.  

 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V.  

Wiebe Kuindersma 

Projectleider TenneT 

http://www.tennet.eu/krimpen-geertruidenberg
mailto:servicecenter@tennet.eu

