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BETREFT: Vervangen geleiders 380kV-hoogspanningsverbinding boven uw percelen 

 

Geachte heer, mevrouw, 
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De voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud en opwaardering van de 380kV-

hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg zijn al maanden bezig. Vanaf 

begin oktober start aannemer Electromontaj met het vervangen van de geleiders (de kabels waar stroom 

doorheen gaat). Dit betekent dat ze ook op de percelen boven of nabij uw woning en/of bedrijf aan het 

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

 

Wat gaan we doen? 

We zijn inmiddels gestart met 

verzwaren van de masten. Bij de 

mastverzwaringen worden de masten 

verzwaard door extra staalprofielen te 

monteren, die met behulp van 

katrollen, staalkabels en een 

liermachine in de masten worden 

gehesen.  

Binnenkort starten we het vervangen 

van de geleiders. Voor de geleiders, die 

boven woningen, erven en schuren 

hangen, wordt er gebruik gemaakt van 

het zogenaamde rolgordijnsysteem, op 

de foto is dit systeem weergegeven. Met dit systeem kan er veilig gewerkt worden, omdat er geen geleider 

naar beneden kan vallen. De geleider hangt dan in het systeem aan een aparte veiligheidskabel. Hierdoor 

wordt voorkomen dat de geleider in aanraking kan komen met onderliggend verkeer of bebouwing.  
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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. 

Wat betekent dit voor u? 

Door de veiligheidsmaatregelen die we treffen, 

kunnen we hinder en gevaarlijke situaties op de 

grond voorkomen. Echter voor de extra veiligheid, 

raden we u aan om tijdens de werkzaamheden 

niet onder de lijnen te begeven. 

 

Planning van deze werkzaamheden 

De werkzaamheden worden eerst aan één zijde van de masten uitgevoerd. Reden hiervoor is dat voor de 

werkzaamheden de geleiders uit bedrijf moeten en we dit maar aan één zijde tegelijk kunnen doen. Begin 

volgend jaar in de maanden januari en februari gaan de werkzaamheden van start aan de andere zijde van 

de masten in de andere geleiders. Voor de planning van deze werkzaamheden stellen wij u tijdig op de 

hoogte. 

 

Uitnodiging voor keukentafelgesprek 

Indien gewenst, komen wij graag bij u langs om de werkzaamheden toe te lichten. Voor een afspraak of 

vragen kunt contact opnemen met Patrick Rodenburg, omgevingsmanager Electromontaj 06 30 59 92 70, 

p.rodenburg@neos-int.com. 

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. 

Heeft u vragen? 

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

ook bellen of mailen met TenneT, van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur. Wij zijn te bereiken 

op 0800 - 83 66 388 (gratis) of servicecenter@tennet.eu. Daarnaast kunt u ook via de BouwApp vragen 

stellen. 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V.  

 

 

Wiebe Kuindersma 

Projectleider  
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