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lnformatiebrief
Aanleggen nieuwe kabelverbinding
voor Ameland

KABELS & LEIDIN6EN

Geachte bewoner(s),

De gemeente Ameland heeft de ambitie om volledig in zijn eigen

energiebehoefte te voorzien met onder andere duurzaam
opgewekte elektriciteit. Hiervoor is het nodig dat er nieuwe
elektriciteitskabels worden aangelegd. ln opdracht van Liander
leggen wij, vof Pol-Verkley, deze kabels aan. ln Holwerd doen we
dit samen met onze onderaannemer Abel Pasman en op Ameland is

Spoelstra onze partner. Voor het leggen van de kabel door de

Waddenzee heeft Liander een andere specialist ingeschakeld.

Werkzaamheden en planning
Wij leggen de kabels aan in open ontgraving en met gestuulde

boringen. Bij een open ontgraving graven kranen een sleuf. De

kabels worden gelegd waarna de sleuf weer wordt gedicht. Bij

gestuurde boringen wordt niet gegraven, maar wordt in de grond

een doorgang gemaakt waar de kabel doorheen wordt getrokken.

Op 16 augustus starten wij tegelijkertijd in Holwerd en op Ameland
(zie achterzijde voor een kaart van het tracé). Naar verwachting
duurt ons werk tot half november. De planning is onder voor-
behoud, door het weer en onvoorziene omstandigheden kan deze

wijzigen.

Wat betekent dit voor u?
Het leggen van deze nieuwe elektriciteitskabels heeft geen

gevolgen voor uw elektriciteitsvoorziening. Er komt dus geen

stroomonderbreking.
Voor de N358 geldt een omleidingsroute. Alleen voor openbaar
vervoer, bestemmingsverkeer en hulpdiensten is deze weg toegan
kelijk. ln overleg met de gemeente gebruiken wij de parkeerplaats

bij Holwerd aan Zee (Fiskwei) voor de opslag van ons materiaal en

materieel. Op Ameland is dit het terrein van aannemer Spoelstra.

Onze werktijden zijn van 07:00-16:00 uur. We beperken de overlas

tot qen minimum, maar kunnen dit niet voorkomen.

Vragen of meer informatie?
Technische vragen of vrogen over de plonning, Holwerd:
Robin Douma, Verkley: 06 - 82 l0 69 92 I
robin.douma@verklev.nl.
Technische vragen of vragen over de plonning, Ameland:
Gerjan Spoelstra, Fa. Spoelstra: 06 - 55 L832t6 I
gerian @spoelstra-ameland.nl.
Voor overige vragen kunt u terecht bij Monique Fransman,

omgevingsmanager bij Verkley (ma t/m do 08.00-16.30 uur). Zij is

bereikbaar op 06 - t0 95 76 07 (of monique.fransman@verkley.nl)
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Het tracé in Holwerd:

Het trocé op Ameland (Buren)


