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De Ronde Venen - Netbeheerder Stedin investeert tussen 2010 en medio 2013 bijna € 9 miljoen in het 
vervangen en aanpassen van de elektriciteitsnetten in de gemeente De Ronde Venen. Daarmee wil Stedin in dit 
gebied het aantal storingsminuten in plaatsen als Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen aanzienlijk verminderen. 
Inmiddels is meer dan 20 kilometer kabel vervangen. 

Daarom doet Stedin ingrijpende aanpassingen aan het zogenoemde middenspanningselektriciteitsnet. Vanaf 
januari 2013 worden door aannemers Joulz en Van Voskuilen in de omgeving van Mijdrecht weer 19 
middenspanningskabels vervangen. 

Als eerste worden de verbindingen vervangen in de wijken Wickelhof en Proostdijland. De werkzaamheden 
vinden plaats in de omgeving van de volgende straten: 

- Schattekerkerweg; 
- Tuinderslaan; 
- Pimpernel; 
- Landsherenstraat. 

Als bewoners hinder ondervinden van de werkzaamheden, stuurt Stedin tijdig en per brief nadere informatie. 

Voor meer informatie kunnen bewoners telefonisch contact opnemen met: Luc Christianen van Agel Adviseurs 
via telefoonnummer: 06 - 43 824 893. 

In de gemeente De Ronde Venen komen stroomstoringen vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Door 
extreme werking (inklinking van de grond) en de zuurgraad van de veengrond hebben elektriciteitskabels het 
hier zwaar te verduren. De kabels hebben daardoor een aanzienlijk kortere levensduur, dan wanneer kabels in 
klei of zandgrond liggen zoals elders in het land. 

Bij de vervanging wordt een ander type kabel gebruikt dan voorheen. Een robuuster soort kabel, met een dikke 
kunststof beschermlaag, die beter bestand is tegen grondwerking en de zure veengrond. Ook worden de kabels 
ter bescherming in een stevig zandbed gelegd. Hierdoor wordt de levensduur van de elektriciteitskabels in de 
grond verlengt en het aantal stroomstoringen beperkt. 

Stedin verwacht uiterlijk tot half 2013 nodig te hebben om het gehele project af te ronden. 
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