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Randstad 380 kV TenneT 

TenneT heeft in oktober 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in 
gebruik genomen. Met de aanleg van de 60 kilometer lange verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk is 
nu ook de noordelijke 380 kV-ringstructuur in de Randstad gerealiseerd. De Zuidelijke ring is al in 2013 in 
gebruik genomen. Hiermee is een toekomstbestendige en duurzame voorziening ontstaan, die niet 
alleen belangrijk is voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad, maar ook om de groene 
energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren. Bekijk hier de video die is 
gemaakt is ter gelegenheid van de opening van Randstad 380 kV Noordring:  
 
https://youtu.be/6eJH0PBfncU 
 
Hersteloperatie kruising Noordzeekanaal 

De ondergrondse kruising van de 380kV verbinding met het Noordzeekanaal is circa 0,9 kilometer lang en 
bestaat uit twee circuits. Na het intrekken van de kabels onder het kanaal bleek één van de kabels niet 
door de test te komen. Vanaf het najaar van 2020 vindt de hersteloperatie plaats waarbij de kabels van 
één circuit vervangen worden door nieuwe. Aan beide kanten van het kanaal is een opstijgpunt 
gesitueerd, waar de hoogspanningskabels van ondergronds naar bovengronds gaan. De werkzaamheden 
vinden plaats bij deze opstijgpunten. Eén daarvan is het opstijgpunt langs de Heuvelweg in Velsen-Zuid in 
recreatiegebied Spaarnwoude.  
 
Werkzaamheden 

In november 2020 start aannemer Visser & Smit Hanab (V&SH) met het inrichten van het werkterrein. 
Daarbij wordt een tijdelijke oprit gerealiseerd vanaf de Heuvelweg, de ondergrond wordt gereed 
gemaakt als bouwterrein en materieel wordt aangevoerd. In januari wordt gestart met het herstellen van 
het kabelcircuit, daarbij worden delen van de opstijgpunten gedemonteerd. Na het plaatsen van 
bemaling worden de uiteinden van de boring vrij gegraven en worden de kabels gekapt. De kabelbundel 
ligt in een mantelbuis en deze omhullende buis blijft in tact. De vervallen kabelbundel wordt 
uitgetrokken en in stukken geknipt en afgevoerd. Daarna worden de nieuwe kabels in een bundel 
ingetrokken op dezelfde wijze als hoe ze destijds aangebracht zijn. Vanaf Velsen-Zuid worden de kabels 
ingetrokken, de haspels met nieuwe kabels staan aan de noordzijde van het kanaal. Wanneer de kabels 
getrokken en getest zijn, worden de opstijgpunten weer opgebouwd, aangesloten en afgewerkt. De 
totale operatie gaat ruim een jaar duren. 

https://youtu.be/6eJH0PBfncU

