
Vragen Informatiebijeenkomst II Aanpak Strandwerkzaamheden 31 maart 2020 

Nr.  Vragen Antwoorden 
1. Wat betekent het voor de seizoen 

2021, 2022? 
De strandhuisjes kunnen gebruikt blijven worden in alle seizoenen. 

2. Waar komen de kabels? Bijv t.o.v. 
van strandpaviljoen 51?  

De kabels liggen op het grondgebied van Heemskerk, iets ten noorden van Paviljoen Noorderbad.  
Tijdens de informatiebijeenkomst die we organiseren met en voor de strandexploitanten zullen we de tekeningen 
laten zien waarop te zien is hoe de mantelbuizen lopen (t.o.v. strandpaal 51 en strandhuisjes). We organiseren 
samen met familie Greve van Noorderbad eind juni / begin juli een bijeenkomst speciaal voor de strandhuiseigenaren 
van Noorderbad.  

3. Hoe worden de huisjes (huur en 
eigen) hier in de toekomst op 
geprojecteerd?  

Zie antwoord op vraag 2.  

4. Waar komen de werkzaamheden 
precies? Zijn er plaatjes waardoor 
het precies helder is waar het vak 
en kabels gaan komen? 
 
Zijn er plekken waardoor je als leek 
kan zien waar een gat bijv. precies 
komt? 
 
En welke strandhuisjes grenzen hier 
exact aan? Bijv. t.o.v. strandpaal 51.  

Zien antwoord op vraag 2. 

5. Er is gegraven rondom het wrak, 
wordt het tracé daardoor verplaatst 
of heeft het wrak hier geen effect 
op?  

TenneT heeft door het onderzoeksinstituut Deltares simulaties laten uitvoeren.  Dit om te onderzoeken welke invloed 
het wrak mogelijk kan hebben op de kabels. De kabels worden namelijk in 1x begraven en daarna wil je er eigenlijk 
niet meer bij hoeven. Dan wil je zeker weten dat dit op voldoende afstand is van de kabels. Daarom is besloten het 
kabeltracé, binnen de vergunde corridor waarin de kabels mogen komen te liggen, wat naar het zuiden te 
verplaatsen. Op deze manier kan het wrak blijven liggen en hoeft het niet verwijderd te worden.. Het wrak 
verwijderen is namelijk een complexe operatie. 

6. Is het mogelijk om wat te vertellen 
over de ervaringen in de 
klankbordgroepen?  

Zie vraag 22 informatieavond I https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/overige-pagina-s/nieuws/hoe-worden-
belangen-van-bewoners-en-strandexploitanten-behartigd-bij-de-werkzaamheden-op-strand-noor 
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7. Wat is de geluidsoverlast bij de 
werkterreinen? 

Zie ook vraag 3 informatiebijeenkomst van 30 maart 2021 
 
De werkzaamheden op de werkterreinen kunnen wat geluidsoverlast veroorzaken. De geluiden zijn lokaal hoorbaar, 
maar ernstige geluidsoverlast is uitgesloten.  
 
Het vaste materieel zoals boormachines, heistellingen en de scheidingsinstallatie (om bentoniet, water en grond van 
elkaar te scheiden) worden op minimaal 80 meter van de woonhuizen en recreatieparken geplaatst. Dit zorgt ervoor 
dat de geluidsbelasting op de gevels beperkt blijft tot binnen de wettelijke grenzen.  
 
Tijdens de kabeltrekwerkzaamheden zal 24/7 bemaling moeten worden ingezet om de put waarin de kabels en mof 
gemaakt worden droog te houden. Dit is enkel nodig op het werkterrein op de parkeerplaats van PWN en niet op het 
strand. Deze geluiden zijn hoorbaar, maar worden doorgaans niet als overlast ervaren. 
 
De werkzaamheden vinden dagelijks plaats van 7:00 – 19:00 uur. Dit zorgt ervoor dat er in de rustigere uren van de 
dag geen geluidsoverlast plaatsvindt. Verder is enkel bij noodsituaties buiten deze tijden mogelijk inzet van materieel 
nodig. 

8. 50.000 ton en bewegingen over het 
strand – is dat niet via de zee te 
realiseren? Dat zijn 15.000 
vrachtwagens, 3000 bewegingen op 
het strand.  

Zie ook vraag 9 informatiebijeenkomst op 30 maart 201 
 
Bij het bepalen en beoordelen van de alternatieven om de werkzaamheden op het strand zijn de bewoners, 
belanghebbenden en strandexploitanten intensief betrokken geweest. Samen met al deze partijen hebben we in de 
periode juni 2020 t/m januari 2021 middels vele overleggen en klankbordgroepen bepaald welke alternatieven voor 
de werkzaamheden op het strand en specifiek de transporten als het minst hinderlijk worden ervaren door de gehele 
omgeving van Wijk aan Zee.Tijdens deze gehele afstemmingsperiode hebben TenneT en NRG ook meermaals de 
omgeving actief benaderd om met ons te participeren in het komen tot de voor de omgeving beste oplossing voor 
uitvoering van het reeds vergunde project en specifiek de werkzaamheden voor de boringen die invloed hebben op 
de omgeving van Wijk aan Zee. De mensen die hiervan gebruikt wilden maken zijn allemaal deelnemers van de 
klankbordgroepen geworden. 
  
De suppletie (opspuiten vanaf zee)  van het zand voor de ophoging van het werkterrein op het strand is als haalbaar 
beoordeeld en ook zodanig opgenomen in het werkplan wat t/m 29 april 2021 ter inzage ligt. 
  
Uit de gesprekken in de afgelopen maanden is voor de omgeving als grote wens naar voren gekomen dat de 
werkzaamheden in het laagseizoen uitgevoerd worden, omdat de ophoging gepaard gaat met ongeveer 2.500 
zandtransporten tijdens de opbouwfase. In het laagseizoen wordt het strand namelijk het minst intensief gebruikt en 
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is er ook de minste overlast van deze transporten. Ondanks dat de suppletie als haalbaar is beoordeeld is het niet 
mogelijk om de vergunningen op tijd rond te krijgen om de werkzaamheden in het laagseizoen mogelijk te maken. 
Hiermee is deze optimalisatie zoals benoemd in het werkplan helaas niet invulbaar binnen de wens van de 
omgeving. 
  
Daarbij is een suppletie vanaf zee niet minder hinderlijk dan de huidige opties die resteren (1: zandtransport via Tata 
Steel, Reyndersweg, Vliegerpad en strand, 2: zand ontgraven bij Zuiderbad en transporteren over strand). Ook leidt 
een suppletie niet tot afname van het aantal transporten dat plaats moet vinden op het strand . Enkel de 
transportafstand op het strand wordt korter. De suppletie zou zoals in het werkplan te lezen is op ongeveer 600 m ten 
noorden van WKT1 moeten plaatsvinden. Er rijden dan nog steeds 2500 vrachtbewegingen over 600 m strandlengte. 
De transportlengte wordt dus korter dan bij de andere opties, maar niet minder intensief. Omdat de kustlijn en met 
name waterdiepte ongunstig is moet het zand ook met zinkerleidingen op het strand geperst/gespoten worden. Dit 
leidt ertoe dat ook de kust over een groot deel van de kustlijn afgesloten moet worden, terwijl watersporters jaarrond 
actief zijn en Wijk aan Zee zeer populair is. Watersporters ervaren dus hinder van een suppletie die bij de andere 
haalbare opties niet speelt. Daarnaast is ook een groter deel van de kustlijn afgesloten, terwijl strandbezoekers juist 
vaak langs de waterlijn willen lopen. 
  
Uit de gesprekken met de omgeving voor en na indiening van het werkplan is gebleken dat een suppletie in het 
laagseizoen dus als minder wenselijk wordt ervaren dan de huidige optie (zandtransport over Tata Steel, 
Reyndersweg, Vliegerpad en strand) en optimalisatie (zandtransport vanaf Zuiderbad over strand naar WKT1). 
  
Bovenstaande maakt dus dat de suppletie vanaf zee als optie voor een start van de werkzaamheden vanaf 
september 2021 is afgevallen. 

9. Wat is de overweging geweest om 
de buizen op het terrein van Tata 
Steel te lassen i.p.v. op het strand? 
 
Is als gevolg de Noordpier 8 dagen 
niet bereikbaar of wordt daar een 
oplossing voor gevonden?  

Het lassen van de buizen op het strand veroorzaakt een behoorlijk ruimtebeslag dat gedurende meerdere maanden 
nodig is. Door dit uit te voeren op het terrein van Tata Steel en voorzieningen te treffen op het strand kan het strand 
open worden gehouden. 
 
Om de Noordpier open te houden wordt een verhoogde constructie gebruikt. Ook zal de Reyndersweg tijdens de 
werkzaamheden open blijven.  

10. Het zand wordt weggehaald bij het 
Zuiderbad, waar is dat precies? 
 

Dit gebied ligt tussen de strandopgang bij het Vliegerpad en de strandopgang bij de Zwaanstraat.  
 
Vanuit één van de strandexploitanten, Jeroen van Son, is het idee geopperd om het zand van het Zuiderbad te 
gebruiken. Dit omdat op deze plek jaarlijks een sterke natuurlijke aanwas van het strand plaatsvindt.   
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We hebben daar een vrij breed 
strand, hoe gaat diteruit zien na de 
werkzaamheden en wat is het effect 
op de kust? 

 
Door een onderzoeksbureau hebben we deze optie laten onderzoeken en hieruit blijkt dat dit mogelijk en haalbaar is. 
Van groot belang is uiteraard dat de primaire waterkering beschermd wordt en blijft. Het zand wordt op een 
dusdanige manier weggehaald dat er geen afkalving plaatsvindt. Vanaf de hoogwaterlijn maken we een flauw talud 
richting de zeelijn.  
 
 

11. Er komt een vrije doorgang achter 
de zandophoping op het strand. 
Strandwandelaars lopen langs de 
vloedlijn en moeten dus naar boven 
langs het rulle zand om hier langs te 
kunnen. Komt daar iets van een 
verharding om de wandelaars 
tegemoet te komen? 
 
Komen de lassen van de buizen ook 
30m diep te liggen? Hoe zit het op 
die punten met magnetische 
velden? 
 
Wat is het type zand dat wordt 
gebruikt voor de ophoping op het 
strand? 
 

De suggestie voor het aanleggen van een verharding voor wandelaars is een goede suggestie en zal worden 
meegenomen in het maken van de definitieve plannen. 
 
Stroom die door een kabel loopt veroorzaakt een magneetveld rond die kabel. Hoe sterk dit magneetveld is hangt 
mede af van de hoeveelheid stroom die door de kabel loopt en de onderlinge afstand van de kabels tot elkaar.  
Voor het kabeltracé van Hollandse Kust Noord en West Alpha zijn de magneetveldencontouren van de kabels in 
beeld gebracht. Hieruit komt naar voren dat er – op de aansluitpunten van de kabels (de zogeheten mofputten) na – 
aan de oppervlakte geen sprake is van een magneetveldcontour. De kabels liggen hier te diep voor. Bij de in- en 
uittredepunten van de boringen worden mofputten gerealiseerd. Deze liggen op minimaal 1.20 meter diepte. Ter 
hoogte van de mofputten heeft de magneetveldcontour van 0,4 microtesla een breedte van 45 (bij 220 kV) 
tot 60 (bij 380 kV) meter. Binnen die magneetveldcontour liggen geen gevoelige objecten. 
 
Om hierover duidelijkheid te geven heeft TenneT voor het gekozen kabeltracé de magneetveldcontour van 
0,4 microtesla inzichtelijk laten maken door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hierbij is gekeken of er 
gevoelige objecten zoals woningen, scholen, crèches of kinderopvangplaatsen of dergelijke toekomstige 
bestemmingen binnen de magneetveldcontour liggen. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat dit voor de 
hoogspanningskabels en het nieuw te bouwen transformatorstation niet het geval is. 
 
Voor meer informatie over magneetvelden in relatie tot het project verwijzen we naar de website van Net op 
Zee, en de MER-studie.  
 
'Hoe zit het met magneetvelden in dit project?' 
 
https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/overige-pagina-s/veelgestelde-vragen/hoe-zit-het-met-
magneetvelden-in-dit-project 
 
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3199 
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Ook vindt u meer informatie over Over Electro Magnetische (EM) velden op de website van TenneT: 
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/gezondheid/ 

 

Het type zand dat wordt gebruikt is strandzand. Om de kustmorfologie te behouden moet de kwaliteit van 
het zandstrand goed zijn. Hier steltRWS als bevoegd gezag eisen aan en het houdt hier ook toezicht op.   
  

12. Op welke diepte vindt de aanlanding 
van de kabels op het strand plaats?  

Zie ook vraag 2 infoavond I 
 
Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Bij de 
aanlanding van de kabels op het strand van Heemskerk, waarbij de kabels vanuit de zee het strand op worden 
getrokken, worden deze op 5 meter diepte begraven. Onder de strandhuisjes komen de kabels vervolgens 10 tot 12 
meter diep in de mantelbuizen te liggen. Het tracé op land wordt volledig geboord en ligt volledig ondergronds.  
 

13. Wat gebeurt er met het zand dat 
gebruikt wordt voor de ophoping op 
het strand nadat de werkzaamheden 
zijn gerealiseerd?  

De wens is om het zand zoveel mogelijk op het strand te houden. Rijkswaterstaat is de eigenaar van het zand en zal 
bepalen waar het zand exact wordt toegepast. Dat is op dit moment nog niet bekend. Mogelijkheden zijn bijv. het 
terugleggen op de originele locatie of neerleggen in de duinenrij voor toekomstige suppletie etc. Dit zal de komende 
maanden duidelijk worden. 
 

14. De boormachine wordt over de 
Meeuweweg verplaatst, is hier al 
een planning voor bekend, wanneer 
vindt dit plaats?  

Enkele grote transporten, zoals het transport van de boormachine, kunnen niet over het strand plaatsvinden. Deze 
worden daarom door de dorpskern van Wijk aan Zee (Boothuisplein en Meeuweweg) aangevoerd.  
 
De werkzaamheden voor het maken van de boringen starten begin september en duren tot het voorjaar van 2022. 
Vanaf september wordt de zandophoping op het strand gerealiseerd. Aansluitend kan de boring vanuit Werkterrein 2 
richting Werkterrein 1 worden gemaakt. De boormachine zal daarom eind 2021/begin 2022 richting Werkterrein 2 
worden vervoerd.  
 

15. Is het plan nog steeds om de kabels 
onder de huurstrandhuisjes te laten 
lopen i.p.v. de particulieren?   

Er is gekozen om de boringen onder de kleine huurhuisjes door te laten lopen en niet onder de seizoensplekken. Dit 
omdat de kleine huurhuisjes een korter seizoen kennen. Op deze manier proberen we de hinder zoveel mogelijk te 
beperken.   
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16. Het gebied van Velsertraverse  is 
een gebied waar de komende jaren 
meerdere infrastructurele projecten 
gepland staan vanuit de 
gemeentes/provincie. Op welke 
manier houden jullie rekening met 
die werkzaamheden?  
 
Suggestie: TenneT & NRG voeren 
een groot en uniek infrastructureel 
project uit, dit werk is een belangrijk 
deelvan de energietransitie. Straks 
zit alles onder de grond, is het een 
idee om een markering te maken  
op bijv. de plek waar de aanlanding 
is zodat mensen weten wat daar 
ligt? 

Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de provincie. Op deze manier proberen we beide projecten zo goed 
mogelijk uit te laten voeren. De technische ingenieurs van beide projecten buigen zich over hoe de mobiliteit- en 
energietransitie samen zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden.  
 
Daarnaast is er ook regelmatig contact met gemeente Beverwijk over het project Spoorzone Beverwijk.  
 
Momenteel werken we met name aan de uitvoeringsplannen. Het idee is er wel om wat terug te doen voor de lokale 
omgeving na het afronden van het project. Hier zal met de gemeenten over na worden gedacht. De suggestie is leuk 
en wordt zeker meegenomen.  


