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• Beheerder hoogspanningsnet in 

Nederland en deel van Duitsland

• Verantwoordelijk voor aansluiten 

windparken op zee op het 

hoogspanningsnet op land (= Net op zee)

Wie zijn wij? 



Net op Zee 

De projecten 



Wie doet wat in de regio IJmond?

In dialoog met betrokken gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Heemskerk





Planning Hollandse Kust (noord)(west)
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In dialoog met betrokken stakeholders, bewoners en  ondernemers



Net op Zee 

Uitvoering strandwerkzaamheden nabij 
Noorderbad (Heemskerk)



• Onderzoek op zee, strand en land

• Gestart eind 2020
• Onderzoek strand nu gereed
• Onderzoek zee loopt nog

Onderzoek
Niet gesprongen explosieven



• Kabel wordt aangelegd door 
aannemerscombinatie NRG 

• Horizontale ondergrondse gestuurde
boringen

• Traject ongeveer 10 km lang

• Gemiddeld 1km per boring

• 12 werkterreinen

• Gestart met aanleg in najaar 2020
• Aanleg gereed 2023

Aanleg landkabel 



Tracé overzicht HKN & Wa



Hoe werkt een ondergrondse gestuurde boring?
De pilotboring zorgt er voor dat de verbinding tussen het 
intredepunt en het uittredepunt tot stand wordt gebracht. 
Tijdens de pilot wordt er gebruik gemaakt van een Gyro
meetsysteem. 

Nadat de boorstangen bij het uittredepunt boven de grond is 
gekomen, wordt de boorkop verwijderd en wordt op het uiteinde 
van de boorstangen een ruimer gemonteerd. Vervolgens wordt de 
boorstreng met ruimer teruggetrokken richting intredepunt. De 
ruimer wordt met een draaiende beweging door het voorgeboorde 
pilotboorgat teruggetrokken. 

De samengestelde mantelbuis wordt achter het uittredepunt 
uitgelijnd met het boortracé en de leiding wordt ingetrokken.





• Afgelopen half jaar met 
klankbordgroepen – bewoners, 
strandexploitanten, gemeenten, RWS 
en HHNK - scenario’s bekeken

• Aan de hand van afwegingskader 

Scenario’s onderzocht





Werkzaamheden strand voor maken boringen en intrekken 
mantelbuizen 

• Maken ophoging van strandzand (50.000 m3)

• Vier ondergrondse boringen gemaakt vanaf parkeerterrein

PWN

• Intrekken van 1 mantelbuis per boring 

• Mantelbuizen gelast bij Tata Steel terrein

• Zand van ophoging wordt na afloop werk elders op strand 

verspreid

• Materiaal en materieel voor 95 % via Tata Steel aangevoerd

• Werkzaamheden duren circa 9 maanden

• Grootste deel werk in wintermaanden uitgevoerd.

• Altijd ’vrije doorgang’  



Route vanaf Tata Steel terrein naar Noorderbad
• Materialen via Reyndersweg en Vliegerpad naar strand
• Maken verkeersplannen samen met klankbordgroepen en gemeenten gestart
• Gemeente is bevoegd gezag en moet plannen goedkeuren



Aanlanding zeekabel

• Aannemerscombinatie Jan de Nul

• Vier ontvangstkuipen maken op strand

• Voor iedere zeekabel 1 bouwkuip

• Bouwkuip verwacht met lengte van +/-40 meter

• Materiaal en materieel merendeels vanaf zee 

aangevoerd. 

• Meerdere schepen voor de kust

• Werkzaamheden duren circa 4 à 5 maanden

• Start werkzaamheden voorjaar 2022







Rijkscoördinatieprocedure 
Waarom?

Fase 3: Verleende watervergunning vergt dat de werkplannen door RWS en  
Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier worden goedgekeurd met een apart 
besluit.

Planning

Ontwerpbesluit publicatie 18 maart 2021

Ontwerpbesluit ter inzagelegging 19 maart t/m 29 april 2021

Definitief besluit  publicatie 24 juni 2021

Definitief besluit ter inzagelegging 25 juni t/m 5 augustus 2021

Definitief besluit onherroepelijk 6 augustus 2021

Procedure van ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO): https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-hollandse-kust-noord/fase-
3



Kijk op website:  
https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/

Schrijf in voor automatisch ontvangen update in mail: 
https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/overige-
pagina-s/nieuwsbrieven/aanmelden

Of volg (bouw)werkzaamheden via de 
BouwApp:https://debouw.app/projects/hollandse-kust-
noord-en-west-alpha

Of neem contact op met onze Richard Koenders, 
omgevingsmanager, richard.koenders@tennet.eu

En altijd welkom in ons informatiecentrum!

Meer informatie


