
 
Meer weten over hoe we de werkzaamheden op en rond het strand bij Heemskerk/Wijk 
aan Zee na de zomer uitvoeren? Meld u zich dan aan voor de informatiebijeenkomst 
op dinsdag 24 augustus. 

 

 
 
 
Aan de bewoners/ondernemers  
van dit adres 
 
 
 

 DATUM 9 AUGUSTUS 2021 
E-MAIL isabel.nunes.van.den.hoven@tennet.eu 
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In de komende jaren worden de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aangesloten op het 
landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor legt TenneT elektriciteitskabels aan van de platformen op zee naar 
het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk. In september 2021 starten de werkzaamheden  
op het strand ter hoogte van Noorderbad. Een overzicht van de geplande werkzaamheden vindt u in het 
bijgevoegde overzicht. 
 
We kunnen ons goed voorstellen dat u als bewoner uit de directe omgeving vragen heeft over de 
werkzaamheden en wat u daarvan mag verwachten. Daarom houden we op dinsdag 24 augustus tussen 
19.00 en 21.00 een informatiebijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden in de sporthal van de 
Moriaan aan de Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee. Tijdens deze bijeenkomst zullen we u uitgebreid informeren 
over de werkzaamheden en de planning en is er volop gelegenheid om al uw vragen met ons te delen. 
 
Aanmelden en vragen 
Mail uw vragen met uw deelnamebevestiging naar isabel.nunes.van.den.hoven@tennet.eu en geef aan met 
hoeveel personen u komt. Dan kunnen wij in verband met COVID-19 zorgen voor passende maatregelen. 
 
Altijd bereikbaar 
Voor eventuele vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur. 
U kunt ons uiteraard ook altijd mailen, dat mag via infocentrumwijkaanzee@tennet.eu of rechtstreeks naar 
isabel.nunes.van.den.hoven@tennet.eu 
 
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over dit project? Bezoek dan onze website www.netopzee.eu en 
schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt 
u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de 
TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android) of via de 
deze link: https://debouw.app/projects/hollandse-kust-noord-en-west-alpha 
 
Hopelijk zien we elkaar op dinsdag 24 augustus in de sporthal van de Moriaan! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Dick Vergoes Houwens 
Projectmanager Landkabel Hollandse Kust (noord)/(west Alpha) TenneT 


