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

tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg (KIJ-GT380) zijn in volle gang. Sinds oktober 2022 zijn 

onze twee internationale aannemers, Electromontaj en Cobra, bezig met het vervangen van de geleiders (de 

kabels waar stroom doorheen gaat) aan één zijde van de masten. Vanaf woensdag 1 februari zijn we gestart 

met het vervangen van de geleiders aan de andere zijde van de masten.  

 

Beide aannemers komen twee keer langs, waarvan dit de tweede keer wordt. Dit doen we omdat de 

hoogspanningsverbinding tijdens de werkzaamheden in bedrijf moet blijven. Een verbinding bestaat uit twee 

circuits. Aan de kant waar het circuit ‘uit’ staat, wordt gewerkt. Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag, 

indien nodig zal er ook op zaterdag en soms zelfs op zondag gewerkt worden. De werkzaamheden aan de 

lijnen zullen tot juni 2023 worden uitgevoerd. Een planning kan door omstandigheden wijzigen, volg voor de 

meest actuele planning ons project via de BouwApp. 

 

Wat merkt u van werkzaamheden?  

U kunt sommige werkzaamheden zien. Zo 

maken de aannemers voor het vervangen van 

de geleiders, die over woningen, erven, 

schuren of andere publieke toegangsgebieden 

heen lopen, gebruik van het zogenaamde 

rolgordijnsysteem. De geleider hangt dan in 

het systeem aan een aparte veiligheidskabel. 

Door gebruik van het rolgordijnsysteem kan er 

veilig gewerkt worden. omdat er geen geleider 

naar beneden kan vallen mocht deze breken.  

 

Invaarbakken 

Bij het vervangen van de geleiders wordt er 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. Tijdens de werkzaamheden boven de Lek kwam RTV Krimpenerwaard 
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opnames maken van de werkzaamheden en deze 

invaarbakken. U kunt deze op YouTube  terugzien met de titel: 

“TenneT vervangt hoogspanningsverbinding”. Ook TenneT 

heeft droneopnames gemaakt, deze staat op YouTube met de 

titel: “Met stalen zenuwen werken boven de Lek”.  

 

Mogelijk geluid van geleiders  

Wellicht heeft u tijdens de werkzaamheden geluid vanaf de 

geleiders gehoord, dat kan. Voordat de geleiders vervangen 

worden, haalt de aannemer de afstandhouders eruit. 

Afstandhouders zorgen ervoor dat de losse draden op de 

juiste afstand van elkaar worden gehouden. Wanneer de afstandhouders eruit zijn, gaan de geleiders als het 

waait "zwiepen". Dit kan geen kwaad en is tijdelijk. Nadat de geleiders zijn vervangen, worden er weer 

afstandhouders geplaatst en is dit geluid voorbij. 

 

Mogelijk vonken vanaf de geleiders  

Al een aantal keer hebben omwonenden vonken van de lijn zien komen. Dit komt door inductie. De 

geleiders, aan de zijde van de masten waar we aan het werk zijn, zijn buiten gebruik. De geleiders, die wel in 

bedrijf zijn, worden hierdoor zwaarder belast. Als het koud is of hard waait, wordt de verbinding erg zwaar 

belast en hierdoor kan inductie optreden. De inductie kan voor vonkjes zorgen, maar is verder ongevaarlijk. 

 

Werkzaamheden na nieuwe geleiders 

Wanneer alle geleiders vervangen zijn, wordt door de civiele aannemer BAM Infra gedurende 2023 nog bij 

een aantal masten de fundaties verzwaard en worden alle bouwwegen en werkterreinen weer opgeruimd en 

de percelen in originele staat hersteld. 

 

BouwApp 

Volg voor de meest actuele planning ons project via de BouwApp. Hier brengen we u direct op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast kunt u ook via de BouwApp vragen stellen. 
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? 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.  

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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