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Betreft

Werkzaamheden electriciteitsnet Renkum en Wageningen

Geachte heer/mevrouw,
Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in uw regio. Om de

elektriciteitsvoorziening ook in de toekomst veilig en betrouwbaar te kunnen houden, voeren
we vanaf november tot en met april werkzaamheden uit bij u in de buurt.
Wat gaat er gebeuren
Globaal gezien tussen de Parenco in Renkum en Wageningen Noord leggen wij de komende
maanden een nieuwe elektriciteitskabel aan. Dit is nodig omdat de vraag naar elektriciteit in
Wageningen de komende jaren toeneemt als gevolg van de uitbreiding van de Universiteit en
Unilever. Op onderstaande kaart is het tracé dat aangelegd wordt globaal weergegeven.
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De kabel wordt zoveel mogelijk door middel van een open ontgraving aangelegd (gele lijnen op
de kaart). Hierbij wordt eerst een sleuf gegraven waarna de kabel erin getrokken wordt. Op een
aantal plekken kan geen open sleuf gegraven worden. Op deze plekken voeren wij een gestuurde
boring uit (rode stukken op de kaart).
Wat merkt u van de werkzaamheden
De werkzaamheden vinden voor een groot deel plaats in het bos en langs wegen. Tijdens de
werkzaamheden krijgt u mogelijk te maken met tijdelijke wegafsluitingen en omleidingen.
Woningen en bedrijven zijn tijdens onze werkzaamheden altijd bereikbaar. In het bos worden op
verschillende plekken voetpaden tijdelijk afgesloten. De wegafsluiten worden tijdig met bebording
aangegeven.
Voorafgaand aan de aanleg wordt het tracé vrijgemaakt van obstakels.
De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met graafmachines die mogelijk enige
geluidsoverlast veroorzaken.
Planning
De werkzaamheden starten in november. Wij verwachten de werkzaamheden begin april 2019 af
te kunnen ronden. Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de exacte
einddatum.
Hieronder is een globale planning opgenomen van de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren.
Activiteit

Datum









Kap en uitdun werkzaamheden
Aanleg kabels
Afronding werkzaamheden

november
november t/m april 2019
april 2019

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben over de voorgenomen
werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact met mij opnemen via bovenstaand
telefoonnummer of een e-mail sturen. Meer informatie en antwoorden op de meest gestelde
vragen zijn ook terug te lezen op www.liander.nl/werkzaamheden-wageningen.
Met vriendelijke groet,

Tycho Zeeman
Omgevingsmanager
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