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Geachte bewoner,  

 

Met deze brief willen we u graag informeren over wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren in aanloop naar de 

ingebruikname van de aansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord). Ook geven we een doorkijkje 

voor wat betreft de overige aansluitingen voor onze projecten Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). 

Verder nemen we u mee in de vergroening en het teruggeven van onze werkterreinen aan de 

grondeigenaren. 
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Hollandse Kust (noord) 

De betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet is voor iedereen van het grootste belang. Daarom wordt alles 

dat we bij TenneT (laten) bouwen zorgvuldig getest. Zowel op zee, als op land zijn we momenteel bezig met 

de aansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord). Ondertussen wordt er volop getest om 

verrassingen dit voorjaar (eind maart/begin april) bij de ingebruikname te voorkomen. 

 

Uitgebreid testen 

Zo zijn in november 2022 de twee zeekabels al getest voor ‘noord’. Vanaf het transformatorstation, dat langs 

de Zeestraat in Wijk aan Zee wordt gebouwd, is spanning op de verbinding tot aan ons ‘stopcontact op zee’ 

gezet. Daarmee hebben we vastgesteld dat deze ruim 30 kilometer lange verbinding prima werkt. Ook op 

land vinden er momenteel testen plaats. Zowel op het transformatorstation, als voor de ondergrondse 

kabelverbinding tot aan het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 bij Beverwijk.  

 

Kabelverbinding op land 

Door (hoog)spanning op de kabels te zetten, kunnen we kijken of diezelfde spanning er aan het uiteinde van 

de verbinding weer uitkomt. Mogelijk spanningsverlies geeft aan dat een of meerdere van de vele 

koppelingen (mofverbindingen) in de bodem nog niet goed werkt of werken. Het testen van de verbinding 

gebeurt in verschillende fasen, waarin telkens een deel van de aansluiting wordt bijgeschakeld. Zo kunnen 

we eventuele problemen opsporen en oplossen.  

 

Onderdelen transformatorstation 

Op dit moment testen we ook of de technische onderdelen op het transformatorstation en de naastgelegen 

schakelvelden goed met elkaar samenwerken. We willen namelijk zeker weten dat alles naar behoren 

functioneert op het moment dat de besturing en de monitoring van de aansluiting door onze collega’s op het 

Bedrijfsvoeringcentrum verzorgd gaat worden.  

 

Inbedrijfstelling ‘noord’ 

Op deze manier werken we stap voor stap naar de inbedrijfstelling toe. Als we een deel van de verbinding 

voor ‘noord’ met succes hebben getest, dan blijft dat deel – vooruitlopend op de ingebruikname van de 

aansluiting – op spanning. Naar verwachting sluit de windparkbouwer -en exploitant CrossWind voor deze 

zomer een eerste deel van windmolens op zee aan. Vanaf dat moment brengen wij als netbeheerder via 

onze verbinding de eerste duurzame stroom uit windenergie aan land. 
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Aansluiting 69 windturbines 

Volgens planning zijn alle 69 windturbines van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) voor het eind 

van dit jaar door CrossWind aangesloten op ons ‘stopcontact op zee’. Met een vermogen van 759 megawatt 

brengt CrossWind dan een hoeveelheid stroom aan land die vergelijkbaar is met 2,8 procent van het huidige 

verbruik in Nederland. In 2024 wordt die hoeveelheid verdubbeld als ook ‘west Alpha’ in bedrijf is gesteld. 

 

Nulmeting geluid 

Om objectief vast te stellen of er na ingebruikname van het transformatorstation bij de omliggende woningen 

sprake is van een toename van het totale geluidsniveau, wordt met zogenoemde nulmetingen het huidige 

geluid vastgesteld. In 2020, 2021 en 2022 zijn meetsessies in Wijk aan Zee en Beverwijk gehouden.  

 

Voor en na ingebruikname 

De nulmetingen komen voort uit het overleg met de Themagroep Geluid, die in 2019 in het leven is 

geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Wijk aan Zee, Beverwijk West en 

TenneT. Afgesproken is dat de geluidsniveaus voor en na ingebruikname van het transformatorstation (in 

2023) gemeten worden. De volgende meeting zal plaatsvinden als het windmolenpark van Hollandse Kust 

(noord) eind 2023 volledig in gebruik genomen is. 

 

Herstel + vergroening werkterreinen 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn in de regio twaalf werkterreinen ingericht. Deze worden dit 

jaar in overleg met de grondeigenaar vergroend en hersteld naar de oorspronkelijke situatie of opnieuw 

ingericht. Na oplevering zullen we daar zowel in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk als in Velsen bij 

stilstaan. Hierover zullen we u te zijner tijd uiteraard informeren. 

 

Op het strand 

In mei van dit jaar komen we terug naar het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee. Niet met machines, maar 

om de ingebruikname van Hollandse Kust (noord) te vieren. Voor die mijlpaal organiseren we een leuke 

festiviteit voor jong en oud, als blijk van onze waardering. Wat we precies gaan doen en wanneer laten we u 

uiteraard nog weten. Komend najaar starten op het strand van Velsen de werkzaamheden voor de 

aansluiting voor het (derde) windpark Hollandse Kust (west Beta). 
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Bouw windpark 

Waar TenneT voor de aansluiting zorgt, is exploitant CrossWind (samenwerking Eneco en Shell) momenteel 

volop bezig met de realisatie van het windpark Hollandse Kust (noord) op zee. Bent u geïnteresseerd in de 

plannen en de uitvoering voor de bouw van het windpark, dan kunt u zich abonneren voor de e-mail 

nieuwsbrief van CrossWind: https://www.crosswindhkn.nl/nl. 

 

 

 

Blijf op de hoogte  

We hopen u met deze brief een goed beeld te hebben gegeven van wat er voor het komend jaar voor de 

aansluiting van de windparken zoal op stapel staat. Vindt u het interessant om het project op de voet te 

volgen? Download dan gratis de TenneT BouwApp in de App Store (iOS) of Google Play (Android). Zo 

ontvangt u, net als ruim duizend andere belangstellenden, doorlopend actuele informatie over de 

werkzaamheden. 

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u mailen of bellen naar Roos Jurriens via 

roos.jurriens@tennet.eu / 06-38696945. Ook kunt u via Roos een bezoek plannen aan ons 

Informatiecentrum, gelegen aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee. 

 

Met vriendelijke groet, 

(mede namens het Omgevingsteam) 

 

Arjan Dams 

Projectdirecteur Hollandse Kust (noord) (west Alpha) (west Beta) 
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