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Geachte heer, mevrouw,  
 
In de komende jaren worden de windparken Hollandse Kust (noord) (west Alpha) aangesloten op het 
landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor leggen we elektriciteitskabels van de platformen op zee naar het 
hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk. Deze werkzaamheden worden in het komende jaar 
uitgevoerd vanaf verschillende werkterreinen en ook zal een deel ervan plaatsvinden op een werkterrein  
op het strand ter hoogte van strandpaviljoen Noorderbad. 
 

 
 
De werkterreinen voor het aanleggen van de elektriciteitskabels.  
 
In deze brief nemen we u uitgebreid mee in de werkzaamheden op het strand die in september 2021 starten. 
We geven aan wat daarbij komt kijken, wat de planning is én wat dat voor u als bewoner betekent. Zo 
hebben we in goed overleg kunnen organiseren dat 95% van het zware transport uit het dorp van Wijk aan 
Zee blijft, doordat al het transport via het terrein van Tata Steel verloopt. Ook zijn de werkzaamheden zo 
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gepland dat we na de zomer van 2021 kunnen starten. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt 
daarmee plaats in het winterseizoen zodat we uiteindelijk maar één zomer (in plaats van twee) op het strand 
aan het werk zijn.  
Op dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart organiseren van 19.30 tot 21.00 uur we online bijeenkomsten 
voor een toelichting op de werkzaamheden, die we op het strand gaan uitvoeren. Verderop in de brief leest u 
hoe zich hiervoor kunt aanmelden. 
 
Hoe worden de elektriciteitskabels aangelegd?  
De aanleg van de kabels op land gebeurt via ondergrondse gestuurde boringen. Voor de kust en  
op het strand worden de kabels op de bodem geplaatst en begraven. In het komende najaar maakt 
onze aannemer NRG de boringen vanaf de parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg onder de duinen 
door naar het strand. Achter de duinen, bij de parkeerplaats van PWN, worden de kabels vervolgens aan 
elkaar gekoppeld. Hiervoor worden de zeekabels vanaf zee over het strand door de boringen getrokken.  
 
Tijdelijke ophoging 
Omdat het strand en de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering, is het zaak dat deze voorziening 
zo stabiel mogelijk blijft. Om het hoogteverschil op te heffen en te zorgen dat er voldoende tegendruk is voor 
de boringen, gaan we het strand ter hoogte van Noorderbad tijdelijk ophogen. Hiervoor creëren we op het 
strand een zandplateau van 150 meter lang bij 80 meter breed op een afgezet werkterrein. Daarvoor moet 
zo’n 45.000 tot 50.000 kuub zand worden aangevoerd alvorens het materieel naar het werkterrein kan 
worden gebracht. 
 

 
 
De ‘tijdelijke ophoging’ van zand voor het maken van de boringen en intrekken van de  mantelbuizen. 
 
Overlast voor omgeving beperken 
Samen met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, de gemeenten Beverwijk, 
Velsen en Heemskerk, PWN, strandexploitanten en vertegenwoordigers van bewoners in de omgeving 
hebben we de afgelopen maanden goed gekeken naar de opties om overlast voor de omgeving zoveel 
mogelijk te beperken. In die gesprekken hebben we verschillende scenario’s met elkaar besproken om  
tot een gezamenlijke aanpak te komen. 
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Zwaar verkeer via Tata Steel-terrein 
Op basis van de verschillende scenario’s voor de tijdelijke ophoging én het zware transport (via het strand,  
zee, lucht, het Tata Steel-terrein en de Relweg) zijn scenario's gekozen waarbij we het dorp zoveel mogelijk 
ontzien. Zo worden het zand dat nodig is voor de tijdelijke ophoging én het meeste materieel vanaf de  
A22 bij Velsen direct via de hoofdingang over het terrein van Tata Steel, het Vliegerpad en het strand 
aangevoerd.  
 
Optie lokaal zand  
We zijn enorm blij dat we deze afspraak met Tata Steel hebben kunnen maken, omdat we daarmee het  
dorp zoveel mogelijk kunnen ontzien. Daarnaast hebben we aan Rijkswaterstaat en het 
Hoogheemraadschap gevraagd of we het benodigde zand plaatselijk van het strand kunnen halen. We 
hebben Deltares (onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond) 
gevraagd dit te onderzoeken. Als blijkt dat dit kan en Rijkswaterstaat stemt hiermee in, dan verloopt het 
transport voor het zand uitsluitend over het strand zelf. Dan hoeven we alleen de materialen aan te voeren 
via het Tata Steel terrein.  
 
Duur werkzaamheden boringen en aanleggen mantelbuizen 
Voor het maken van de boringen én het aanleggen van de mantelbuizen op het strand hebben we zo’n  
8 à 9 maanden nodig. Allereerst moeten we het werkterrein voorbereiden, daarna volgen de boringen en  
het intrekken van de mantelbuizen. Als deze werkzaamheden gereed zijn, wordt de tijdelijke ophoging  
weer verwijderd. Het zand wordt elders – waar een tekort aan zand is – langs het strand weer gebruikt.  
 

 
 
De ‘ontvangstkuipen’ voor het aanleggen van de zeekabels. 
 
Aanleggen zeekabels 
De aanleg van de zeekabels wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Jan de Nul Groep.  
Deze aannemer heeft ongeveer een half jaar nodig om de zeekabels vanaf zee te laten aanlanden.  
Hiervoor leggen we in het voorjaar van 2022 enkele werkschepen voor de kust gelegd.Daarop liggen de 
kabels die vanaf de producent in Zuid-Korea naar Nederland zijn verscheept. Voor het aanleggen van de 
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graven we eerst vier sleuven. In deze ‘ontvangstkuipen’ worden de kabels, die met behulp van een 
robotvoertuig over de zeebodem naar het strand zijn gebracht en vervolgens onder de duinen door worden 
ingetrokken. De werkzaamheden voor het aanleggen van de zeekabels starten direct na de werkzaamheden 
voor de boringen in het voorjaar van 2022.  
 
Planning  
De werkzaamheden op het strand starten na de zomer in september 2021. Na het maken van de boringen 
en het intrekken van de mantelbuizen, worden de zeekabels aangelegd. Die werkzaamheden duren dan tot 
het najaar van 2022. Door grotendeels in het winterseizoen te werken, hoeven we maar één zomerperiode in  
plaats van twee te werken op het strand te werken.   
 
Goedkeuring Rijkswaterstaat 
In Nederland is Rijkswaterstaat (RWS) verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Als bevoegd gezag heeft 
RWS voor deze werkzaamheden inmiddels een watervergunning verleend. Deze vergunning schrijft voor dat 
we werkplannen moeten opstellen waarin de werkzaamheden tot in detail zijn uitgewerkt. Voor het uitvoeren 
van de boringen en het intrekken van de mantelbuizen onder de duinen door hebben we de werkplannen 
ingediend bij RWS. Net zoals bij vergunningen moet voor de goedkeuring op de werkplannen een procedure 
worden gevolgd. Een onderdeel daarvan is de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de concept-
besluiten. Ook is er nog de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen de definitieve goedkeuringsbesluiten. 
Deze plannen worden op 18 maart door Bureau Energieprojecten aangekondigd in lokale media en de 
Staatscourant. Deze plannen liggen van 19 maart tot en met 29 april (digitaal via www.bureau-
energieprojecten.nl) ter inzage. De procedure bedraagt minimaal 26 weken. 
  
Online bijeenkomsten 
Omdat we ons kunnen voorstellen dat u vragen heeft over de werkzaamheden, de planning of over de 
benodigde goedkeuring op de werkplannen. Daarom organiseren we op dinsdag 30 maart en woensdag 
31 maart van 19.30 tot 21.00 uur online bijeenkomsten. Tijdens deze sessies kunt u al uw vragen over de 
voorgenomen werkzaamheden en de planning aan ons kunt voorleggen. U kunt u zich hiervoor aanmelden  
door een mail te sturen naar infocentrumwijkaanzee@tennet.eu Om zeker te gaan dat uw vraag tijdens de 
online informatiebijeenkomsten aan bod komt en beantwoord wordt, willen we u vragen deze op voorhand  
al naar ons te mailen. 
 
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over dit project? Bezoek dan onze website www.netopzee.eu. Schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief of download de BouwApp: https://debouw.app/projects/hollandse-kust-noord-en-west-alpha 
 
Graag tot ziens op 30 of 31 maart.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robert Wijnholds 
Projectmanager Landkabel Hollandse Kust (noord)(west Alpha) 
 
Arjan Dams 
Projectmanager Zeekabel Hollandse Kust (noord)(west Alpha) 


