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In de komende jaren sluiten wij de windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aan op 
het landelijke hoogspanningsnet. Zoals u inmiddels wellicht weet, laten we hiervoor elektriciteitskabels 
aanleggen vanaf onze ‘stopcontacten op zee’ naar het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk. 
Via deze brief willen we u, als bewoner van Wijk aan Zee, graag informeren over de actuele stand van 
zaken met betrekking tot de werkzaamheden op en om het strand. Ook kijken we met u vooruit naar 
wat er voor de komende periode op de planning staat. 
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Voortgang 
Inmiddels zijn er vier zeekabels onder de duinen door ingetrokken en zijn de eerste twee zeekabels 
begraven tot het stopcontact op bijna 20 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee. Ook de derde 
zeekabel ligt voor een deel op diepte in de zeebodem en vanaf de derde/vierde week van september 
komt de Moonfish van aannemer Jan de Nul Group weer op locatie om de graafwerkzaamheden voor 
kabel drie en vier af te ronden.  
 

 
 
Zandpakket opbreken 
Op het tracé voor de 4e kabel ligt voor de kust een groot en stug zandpakket dat de werkzaamheden 
van de Moonfish bemoeilijkt. Dit kan mogelijk worden opgelost met het intrillen van damwanden, 
waarmee het zand wat losser wordt gemaakt. Als dit daadwerkelijk werkt, zal aannemer Jan de Nul in 
tweede week van september ongeveer 50 keer een damwand intrillen. Dit gebeurt overdag, zodat 
daarna de kabel begraven kan worden. Houd hiervoor de BouwApp goed in de gaten wanneer onze 
aannemer Jan de Nul Group dat gaat doen, zodat u altijd op de hoogte bent. 
 
Herstelwerk strand 
Na de installatie van de kabels brengt aannemer Jan de Nul Group het strand terug in de 
oorspronkelijke staat. Nu de eerste zeekabels onder de duinen door ingetrokken en begraven zijn, zijn 
de desbetreffende ontvangstkuipen in het strand verwijderd. Deze kuipen waren nodig om de zeekabel 
op een diepte van 8 meter in het strand te kunnen begraven. 
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Mof-verbinding 
Op het werkterrein aan de Meeuweweg achter de duinen worden de drie kernen (of fasen) van de 
zeekabels gesplitst en verbonden aan de landkabels. Deze verbindingen worden door medewerkers 
van de Zuid-Koreaanse kabelleverancier gemaakt in zogenoemde mof-putten. Nadat de verbindingen 
met behulp van grote kroonstenen zijn gemaakt, worden de mof-putten gesloten. Zo komen de 
verbindingen op een diepte van 1,20 meter onder het maaiveld te liggen. 
 
Herstel of herinrichting 
Als de mof-verbindingen zijn gemaakt, wordt het werkterrein op de afgesloten parkeerplaats van PWN 
weer overgedragen aan aannemer NRG. Deze aannemer komt dan terug voor het herstel of de 
herinrichting van het terrein. PWN, gemeente Beverwijk en de gemeente Heemskerk zijn momenteel 
nog in gesprek over hoe de parkeerplaats en de omgeving ingericht gaat worden. Zodra daar 
duidelijkheid over is, zullen we u als als omwonenden, onder andere via de Klankbordgroep 
Boothuisplein hierin samen met de gemeente Beverwijk en gemeente Heemskerk meenemen en 
informeren.  
 
Bouw transformatorstation 
De bouw van het nieuwe transformatorstation aan de Zeestraat in Wijk aan Zee is in volle gang. Nadat 
de transformatoren en compensatiespoelen voor (noord) en (west Alpha) zijn geplaatst, zijn deze 
ingepakt in zogenoemde ‘geluidshuizen’. Om extra geluidsreductie te realiseren, hebben we gebruik 
gemaakt van geluidsisolerende en -absorberende panelen die het bedrijf Merford speciaal voor deze 
situatie heeft samengesteld. Bent u benieuwd wat een transformatorstation precies doet en hoe alle 
onderdelen op het terrein werken? Bezoek dan ons infopunt met uitleg en uitzicht over het bouwterrein. 
U kunt een afspraak maken door een mailtje te sturen naar roos.jurriens@tennet.eu. 
 
Intrekken van elektriciteitskabels 
Alle werkzaamheden voor de ondergrondse boringen en het intrekken van de mantelbuizen tussen het 
strand en het hoogspanningsstation langs de A9 zijn inmiddels afgerond. Momenteel is aannemer NRG 
op de werkterreinen bezig met het intrekken van de kabeldelen. Na het intrekken van de kabels worden 
de delen door medewerkers van het Zuid-Koreaanse bedrijf Taihan aan elkaar verbonden. Aansluitend 
komt NRG terug voor herstel of herinrichting van de terreinen. Dit gebeurt in overleg met de 
grondeigenaar en naar verwachting worden alle werkterreinen in 2022 en in 2023 hersteld of 
heringericht. 
 
Planning werkzaamheden 
De werkzaamheden op het strand en voor de kust duren tot het najaar van 2022. Door grotendeels in 
het winterseizoen te werken, zijn we maar één zomerperiode - in plaats van twee - op het strand 
aanwezig geweest. 
 
Werkterrein Strand Heemskerk (WKT1) 

• Installeren kabels op zee en strand    eind april – najaar 2022 
• Opruimen/herstellen werkterrein      start najaar 2022  

Werkterrein Parkeerterrein PWN (WKT 2) 
• Intrekken zeekabels + aansluiten zee- op landkabels  eind april – najaar 2022 
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• Opruimen/herstellen werkterrein      start najaar 2022 

Overige werkterreinen Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord 
• Intrekken + verbinden kabels     eind april – najaar 2022 
• Herstel/herinrichting      start begin 2023 

Blijf op de hoogte  
Wilt u meer informatie over de aanleg van de elektriciteitskabels op zee en/of de aansluiting van de 
windparken op zee? 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).  
 
Telefonisch contact 
Wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op met onze omgevingsmanagers Richard 
Koenders (richard.koenders@tennet.eu / 06-22954722) of Isabel Nunes – van de Hoven (isabel.nunes-
vandenhoven@tennet.eu of 06-33892981).   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arjan Dams  
Projectdirecteur Hollandse Kust (noord) (west Alpha) en (west Beta) 
 


