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Regionaal 5

Haarlemmermeer

Lodge, midden in het bewuste ge-
bied. Langs de Drie Merenweg rich-
ting Nieuw-Vennep wordt voorlo-
pig alleen bij Zwaanshoek gewerkt. 
Met het deel tot aan de N207 kan na-
melijk pas worden begonnen wan-
neer het 150kV-station in Floriande
een ring vormt - belangrijk voor de
’leveringszekerheid’ - met het oude
150kV-station in Vijfhuizen en het
nieuwe 380kV-station daarnaast.
Dan pas kan de verbinding worden

Dat bleek woensdagavond tijdens
een inloopavond in de Venneper

verbroken die er nu is met de stati-
ons in Sassenheim en Vijfhuizen. Is
de 150kV-lijn weggehaald die nu ten
westen van de Drie Merenweg loopt
en Lisserbroek kruist, dan ontstaat
er ruimte om langs de Drie Meren-
weg de nieuwe, compacte masten te
bouwen die rond Vijfhuizen al de
kop op steken. 
In het eerste deel - van de Drie Me-
renweg richting N207 en de N207
tot aan de Nieuwerkerkertocht -

worden kabels voor de 380kV én de
150kV in de masten gehangen. Dan
splitst - zoals de kaart laat zien - de
150kV-lijn zich af om ondergronds
koers te zetten naar Sassenheim.
Voor Lisserbroek is dat een belang-
rijke verbetering. De 150kV-lijn
loopt nu nog, bovengronds, door de
kern. Na de afsplitsing volgt de
380kV-lijn eerst de N207 en dan de
spoorlijn richting zuiden. Bij
Huigsloot verlaat-ie de polder.

380kV-lijn trekt zuidwaarts in Haarlemmermeer
Nieuw-Vennep ✱ Ook in het zuiden
van de polder wordt de komende
tijd hard gewerkt aan de 380kV-lijn.
Vooral langs de N207 zal veel te zien
zijn. Deze maand al wordt begon-
nen met de aanleg van werkwegen
en -terreinen, dan volgen heiwerk-
zaamheden en worden damwanden
geplaatst voor de ’mastfundaties’.
De masten zelf komen dit najaar. 

Arie-Jan van Tol wil niet te veel
’kniezen’. Want, zo redeneert hij,
wanneer de 380kV-lijn niet direct
langs zijn woning aan de Kaagweg
was getrokken, dan was het wel over
het huis van een ander gegaan. ,,En
dan had hij gehad wat ik nu heb.’’
Natuurlijk vindt hij het jammer dat
hij zijn geboortehuis moet opgeven.
Het is niet alleen vrijstaand, het ligt
ook nog eens op een 2.500 vierkante
meter grote lap grond ’waar altijd de
zon schijnt’. Aan de andere kant:
met het geld dat hem is geboden,
kan hij in Buitenkaag een aardige
drie-onder-een-kapper terugkopen.
Er zit weliswaar veel minder tuin bij
die woning, maar ze ligt slechts
tweeëneenhalve kilometer verder-
op. En waar zijn huidige woning on-
deraan de dijk staat, staat die er op.
,,Mijn vrouw is er erg blij mee.’’
Waar hij wel een beetje van baalt, is
dat de organisatie die de lijn aanlegt
- Tennet - nog niet schriftelijk heeft
bevestigd voor het afgesproken be-
drag te gaan kopen. ,,Want die pa-
pieren heeft mijn geldverstrekker
nodig. En omdat de mensen in Bui-
tenkaag inmiddels iets anders heb-
ben gevonden, willen die niet te
lang meer wachten.’’
Ook zelf wil hij zo snel mogelijk
over. Het dijkhuisje van zijn buur-
man is al tegen de vlakte gegaan en
het zal niet lang duren of zijn nu
nog rustige stukje polder is veran-
derd in één grote bouwput.
Camiel Masselink van Tennet kan
niet toezeggen dat Van Tol de papie-
ren deze week al heeft. Wel belooft
hij er druk achter te zetten: ,,En als
een paar mensen zich kwaad maken,
moet het toch snel geregeld zijn.’’

Lekker weg
Lisserbroeker Ruud van Beek is een
tevreden man. Als alles meezit, is hij
binnen een jaar verlost van een
hoogspanningsleiding in zijn Mag-
noliastraat. Veel last heeft hij er niet
van. ,,Al wil het bij vochtig weer nog
wel eens knetteren.’’
Sommige buurtgenoten zijn bang
dat ze woningen voor hun neus krij-
gen als de masten zijn verdwenen,
hij niet. ,,We zitten heel erg dicht bij
het voetbalveld. Daar krijgen ze
nooit een woning tussen.’’ Hoewel
hij de nieuwsbrieven ’keurig’ krijgt
toegestuurd, is hij blij dat ’iemand
heeft kunnen spreken’ op de inloop-
avond. ,,Dan weet je toch meer.’’
Huub Vervloed van de aanhangwa-
gens en trailers wil ’wel eens weten’
op hoeveel meter de 380kV-lijn van
zijn voordeur aan de Venneperweg
komt te lopen. De huidige 150kV-lijn
ligt op honderd meter afstand.

Kaarten maken duidelijk dat de
nieuwe lijn dichter bij zijn huis en
achterliggende bedrijf komt te lo-
pen, maar geven niet aan hoeveel
het zal schelen. ,,Is het tien meter of
misschien wel twintig?’’
Ook tijdens de inloopavond komt
Vervloed er niet achter. ,,Het zal niet
veel zijn’’, is het meest concrete ant-
woord dat hij krijgt. Omdat de men-
sen van Tennet heel goed begrijpen
dat hij meer wil weten, krijgt hij het
advies om zijn vraag op te schrijven.
Dan volgt het antwoord per mail.
,,Ook begrijp ik net dat er deze zo-
mer een nieuwe informatieavond
komt over het stuk waar wij zitten.’’
Er was een tijd dat hij protesteerde.
Maar dat leverde niets op. Boos of
moedeloos is hij er niet van gewor-
den. ,,Het blijft wel een onzekere
factor. Natuurlijk, men zegt dat het
veilig zou zijn en dat er normen zijn
gesteld waaraan dit alles voldoet.
Maar ik houd het er simpelweg op
dat ik er niet blij mee ben dat het in
mijn buurt komt.’’
Zijn naam hoeft niet in de krant.
Zijn bedrijf, de Frigo Group, mo-

gen we wel noemen. Met zijn opslag
tot min twintig graden Celsius, is
dat ’een bijzondere speler’.

Poolse chauffeurs
Als grootverbruiker van stroom kan
de man achter het bedrijf moeilijk
klagen over het verbeteren van de
stoomvoorziening in Nederland.
,,Dat zou hypocriet zijn.’’ Met het
oog op de opgeslagen levensmidde-
len wil hij wel twee dingen heel ze-
ker weten.
Eén: de koelapparatuur, die ook in
de vloer zit, mag er geen last hebben
van de magnetische straling als er op
150 tot 200 meter hoogspanningslij-
nen gaan lopen of tot vijf meter
diepte heipalen worden geslagen
voor de fundering van de masten.
En twee: de IJweg mag geen dag
dichtgaan voor de werkzaamheden.
,,Want er komen hier zo’n tachtig
vrachtwagens per dag, voor de helft
bestuurd door mensen die alleen
Pools of Roemeens spreken. Een af-
sluiting hier is een drama voor ze.’’
Als hij hoort dat de weg openblijft
en de apparatuur geen last moet

hebben, is hij ’méér gerust gesteld’.
Er klinkt ook lof. Zo is Ton van
Schie, plaatselijk voorzitter van
Land- en Tuinbouworganisatie
(LTO) Noord, blij dat de sfeer onder
de agrariërs is omgeslagen. Voor een
groot deel zou dat te danken zijn
aan hun nieuwe contactpersoon bij

Tennet, Wessel Steenbergen.
,,Omdat men in het algemeen be-
lang handelt, kan een organisatie als
Tennet veel opleggen. Maar, als men
dat erg streng doet, gaan de hakken
in het zand. Want boeren vinden het
toch al moeilijk om te accepteren dat
ze er een kostganger bij krijgen op
hun land. Om palen is het lastig
heen werken en hoe voorzichtig de
grondlagen ook worden terugge-
legd, je bodemleven is toch ver-
stoord. Al met al stond Tennet op ze-
ker moment met 5-0 achter, maar in-
middels begint dat bij te trekken.
Mede dankzij Wessel, dus.’’
,,We proberen goede afspraken te
maken. Een man is daarbij een man
en een woord een woord’’, vindt de
Wessel in kwestie. ,,Je moet je kun-
nen verplaatsen in de ander. Werk-
zaamheden tot na de oogst uitstel-
len. Of afspreken dat wintertarwe,
die je al vroeg oogst, nog net kan.’’
Vooraf gaf de LTO zijn leden mee
om niet zomaar iets te tekenen. Hoe
het uiteindelijk voor ze zal uitpak-
ken, kan Van Schie niet helemaal
overzien. ,,Het is aan hen om de af-
spraken te maken, bijvoorbeeld
wanneer de gps op hun tractoren het
niet meer doet door de hoge span-
ning.’’ Lastig punt blijft volgens
hem dat nooit het verlies wordt
goedgemaakt wanneer bij de buren
wel huizen mogen worden ge-
bouwd en op een perceel met hoog-
spanning niet of minder. Hoe lande-
lijk het gebied nu ook lijkt, er zit
veel in de pen. Van een groot Lisser-
broek tot Getsewoud-West. 
Maar die plannen stonden woens-
dag op geen enkele kaart ingete-
kend, een beetje tot teleurstelling
van Lisserbroeker Bart Enthoven.

Levens (z)onder hoogspanning

Beeld van de hoogspanningslijnen in het zuiden: rood staat voor 380kV, paars voor een combinatie van 380 en 150kV. De
lichte lijn bij Lisserbroek markeert de te verwijderen 150kV-lijn, het ondergrondse alternatief kleurt donker. KAART TENNET

Nieuw-Vennep ✱ Het nieuwe hoog-
spanningsnet maakt uiteenlopende
reacties los in het zuiden van de pol-
der, bleek woensdag tijdens een in-
loopavond. De een moet zijn ge-
boortehuis verlaten voor de komst
van de 380kV-lijn, een ander is ver-
lost van de 150kV-lijn bij zijn huis.

Lisserbroeker Ruud van Beek is bijna verlost van hoogspanning.

Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Zekerheid
De aanleg van de 380kV-
hoogspanningslijn die van
Beverwijk via de Haarlem-
mermeer naar Bleiswijk
gaat lopen, maakt deel uit
van wat een ring in de
Randstad heet. Het moet
ervoor zorgen dat ook bij
calamiteiten voldoende
stroom kan worden gele-
verd.


