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Door de groei van duurzame energie en de hoge pieken, die hierdoor ontstaan in het elektriciteitsnet, is 

uitbreiding van de capaciteit van de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en 

Geertruidenberg nodig. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, 

te vervangen door geleiders waar een grotere capaciteit doorheen kan. TenneT combineert de 

werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.  

 

De bestaande hoogspanningsverbinding heeft een lengte van bijna 34 kilometer en loopt van 

hoogspanningsstation in de gemeente Krimpen aan den IJssel, via de gemeenten Krimpenerwaard, 

Molenlanden, Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena naar het 

hoogspanningsstation in de gemeente Geertruidenberg. 

 

Wat gaat er gebeuren  

De huidige hoogspanningsverbinding is inmiddels ruim 50 jaar oud. 

Om de 380kV-verbinding te kunnen opwaarderen worden nieuwe 

geleiders opgehangen. Hierbij worden tevens andere onderdelen, 

zoals bliksemdraden, vervangen. Daarnaast zijn de fundaties van de 

hoogspanningsmasten en constructies getoetst aan de nu geldende 

bouwnormen. Bij de meeste masten worden de mastfundatie en 

constructie versterkt. 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 zwaar materieel 

naar de mastlocaties moeten rijden. 

 

Drie aannemers  

Voor de uitvoering van de werkzaamheden gaan drie aannemers aan het werk. Alle civiele werkzaamheden, 

zoals het aanleggen van bouwwegen en werkterreinen en het verzwaren van de mastfundaties, worden 

uitgevoerd door aannemer BAM Infra. Voor het verzwaren van de masten en het vervangen van de geleiders 

is het werk verdeeld over twee internationale aannemers, namelijk voor het noordelijke deel het Roemeense 

bedrijf Electromontaj en voor het zuidelijke deel de Spaanse aannemer Cobra. Zie afbeelding.  
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Eerste voorbereidende werkzaamheden  

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden bouwwegen aangelegd en bij de masten 

bouwterreinen ingericht. Civiel aannemer BAM Infra start vanaf mei dit jaar met de het aanleggen van deze 

bouwwegen. De lijnaannemers starten vanaf september. Ter voorbereiding op de werkzaamheden vinden 

komende maanden al werkzaamheden plaats. Dit zijn voornamelijk ecologische maatregelen ter voorkoming 

van de aanwezigheid van beschermde diersoorten op of rondom het werk. Denk hierbij aan snoei- en 

kapwerkzaamheden, plaatsen van amfibieschermen en het weghalen van nesten.  

 

Fundaties verzwaren 

Vanaf juni 2022 start BAM Infra met het versterken van de fundaties. Zodra de exacte planning bekend is 

plaatsen we deze op onze website www.tennet.eu/krimpen-geertruidenberg en op de Bouwapp. 

 

Geleiders/stroomdraden 

De werkzaamheden voor het vervangen van de geleiders lopen tussen september 2022 en maart 2023. 

Beide aannemers komen twee keer langs, eerst voor ene zijde van de mast, daarna voor de andere kant. 

• Elektromontaj gaat aan het werk tussen hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel en 

Sliedrecht. 

• Cobra gaat aan het werk tussen Dordrecht en hoogspanningsstation Geertruidenberg. 

Bouwapp 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de ‘TenneT BouwApp’. Via deze app 

brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. U krijgt een melding als er 

nieuwe berichten geplaatst zijn. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of 

opmerkingen heeft. 

 

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. Op 

www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg vindt u meer informatie over de vergunningen en 

procedures. 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.  
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