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De voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud en de opwaardering van de 380kV-

hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg zijn bijna afgerond. Vanaf 

begin oktober start lijnaannemer Grupo Cobra met het vervangen van de geleiders; de lijnen waar de stroom 

doorheen gaat. Dit betekent dat zij ook op percelen boven of in de omgeving van uw woning en/of bedrijf aan 

het werk gaan. In deze brief worden de werkzaamheden nader toegelicht. 

 

Werkzaamheden Cobra 

Cobra is sinds augustus bezig met het verzwaren van de masten. Hiervoor worden extra staalprofielen 

gemonteerd. Deze mastprofielen worden met behulp van katrollen, staalkabels en een liermachine in de 

masten gehesen en daar bevestigd. Vanaf begin oktober gaat Cobra starten met het vervangen van de 

geleiders. Deze werkzaamheden worden in twee rondes uitgevoerd: Van begin oktober tot aan de 

kerstvakantie wordt aan het tracé aan de oost/noordzijde gewerkt. Daarna, van begin januari t/m eind maart 

2023, is het tracé aan de west/zuidzijde aan de beurt. Cobra voert de werkzaamheden tijdens werkdagen en 

waar nodig op zaterdag van 07.30 uur tot 16.30 uur uit.  

 

Voordat er daadwerkelijk aan de lijnen gewerkt wordt, wordt er eerst een beveiligingssysteem aangebracht. 

Hiermee voorkomen we dat de geleiders naar beneden vallen en in aanraking kunnen komen met 

onderliggend verkeer of bebouwing. Boven woningen, snelwegen en wateren is dit het CSS (Catenary 

Safety System) en boven onbebouwde percelen en polderwegen wordt er gebruik gemaakt van yukken, een 

stop and go-systeem en/of tijdelijke wegafsluitingen.  

 

Het CSS is een veiligheidssysteem dat op ongeveer 

3 à 4 (maximaal 5) meter onder de zeeg 

(doorhanging) van de huidige geleiders een 

veiligheidsnet vormt. Het wordt loodrecht en om de 

5 meter onder de te vervangen kabels geïnstalleerd.  
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In de foto aan de voorzijde van deze brief en de 

illustratie hiernaast is dit CSS veiligheidssysteem 

weergegeven.  

 

Het CSS vormt een veiligheidsnet onder de zeeg 

 

Yukken zijn betonblokken waarin in het midden een gat zit waar 

houten palen van 25 cm diameter en 9 meter lengte in gezet worden. 

Aan de verticale palen worden op hoogte twee of drie horizontale 

palen bevestigd. Afhankelijk van de lengte van de traverse (de arm) 

van de mast, worden er drie of vier verticale palen geplaatst.  

 

Het veiligheidssysteem met yukken; op de voorgrond de 

betonblokken en de palen en op de achtergrond het geplaatste 

systeem. 

 

Bij het vervangen van de geleiders wordt er ook gebruik gemaakt 

van zogenaamde invaarbakken, die over de geleiders rijden. De 

invaarbakken zijn voorzien van een vangnet om te voorkomen dat 

gereedschap of onderdelen naar beneden vallen. 

 

Het Stop en go-systeem wordt toegepast in situaties met erg weinig 

verkeer en komt erop neer dat het werk middels communicatie 

tussen een verkeersregelaar en de voorman tijdelijk onderbroken 

wordt om verkeer te laten passeren. Het Stop en go-systeem zal worden toegepast bij de Onderzand, de 

Bevert en de Bakkerskil in Werkendam (zie onderstaande afbeeldingen). 

 

     

De locaties waar het Stop en go-systeem toegepast zullen worden. 

 

Op een beperkt aantal plaatsen zal ervoor gekozen worden om het deel van de (lokale) weg waar de 

hoogspanningslijnen deze kruist, tijdens de werkzaamheden af te sluiten. Gedurende deze tijdelijke 

wegafsluiting kan er gebruik gemaakt worden van een omleidingsroute. In onderstaande figuren zijn de 

locaties van de tijdelijke wegafsluitingen weergegeven.  
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Een deel van de Bakkerskilweg in Werkendam en de Jannezandweg in Hank zal van 17 oktober t/m 22 

november 2022 en van 21 januari t/m 13 maart 2023 afgesloten worden. 

 

 

Delen van de Galeiweg in Werkendam zullen van 3 oktober t/m 28 oktober 2022 en van 16 januari t/m 28 

maart 2023 afgesloten worden. 

 

 

Een deel van de Noordwaardweg in Werkendam zal van 3 oktober t/m 28 oktober 2022 en van 18 januari 

t/m 28 februari 2023 afgesloten worden. 

 

Daarnaast zal een deel van de parkeerplaats van de jachthaven Vissershang in Hank in de periode 20 

oktober-29 november 2022 en 30 januari-24 maart 2023 niet bereikbaar zijn.  

 

Planning van deze werkzaamheden 

Cobra start de werkzaamheden aan de geleiders vanaf 3 oktober 2022. 
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Wat betekent dit voor u? 

Door de te treffen veiligheidsmaatregelen, kunnen we hinder en gevaarlijke situaties op de grond 

voorkomen. Op een beperkt aantal locaties zal in verband met deze veiligheid de weg tijdelijk voor een deel 

afgesloten worden waardoor u een alternatieve route moet volgen. Dit kan voor extra reistijd zorgen. Ook op 

de locaties waar het stop en go-systeem wordt toegepast kan het zijn dat u wat langer onderweg bent, 

omdat u moet wachten op het stilleggen van het werk voor u door kunt rijden. Wij proberen deze hinder voor 

u zoveel mogelijk te beperken. Als extra veiligheidsmaatregel raden we u aan zich tijdens de 

werkzaamheden niet onder de lijnen te begeven.  

 

In de BouwApp vindt u eventuele wijzigingen van de wegafsluitingen. 

 

Uitnodiging voor keukentafelgesprek 

Op uw verzoek komen wij graag bij u langs om de werkzaamheden nader toe te lichten en eventuele vragen 

te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met Alexandra Haan, omgevingsmanager Grupo Cobra, 

via 06 23 65 82 65 of alexandra@nwcadvies.nl . 

 

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. 

 

Gratis 0800 telefoonnummer 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u ons bereiken op het gratis projectnummer:  

0800-3300333. Heeft u een vraag aan onze civiele aannemer BAM Infra? Kies 1. Heeft u algemene vragen 

of een vraag over de techniek of werkzaamheden in de lijnen? Kies 2. U mag natuurlijk ook mailen naar 

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

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V.  

 

 

 

Wiebe Kuindersma 

Projectleider TenneT 
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