
Sporten tijdens de werkzaamheden  
op het strand en op zee - met deze tips 
houden we het voor iedereen veilig

Om de energie 
van de windparken 
op zee veilig en 
efficiënt aan land te 
brengen, wordt hier op 
het strand van Heemskerk/
Wijk aan Zee in de komende maanden 
hard gewerkt. In deze flyer lees je hoe je tijdens 
de werkzaamheden als sporter heerlijk kunt blijven 
genieten van de Noordzee en het strand.



Veiligheidstips
Om jouw sportactiviteiten voor iedereen veilig te houden, moet je een paar  
belangrijke dingen weten. Of je nu een kite-, wing-, golfsurfer of parapenter bent…  
met de do’s & don’ts die je hieronder leest, kun je veilig sporten. En niet onbelangrijk,  
door deze veiligheidstips te volgen, houd je het ook veilig voor de overige  
strandgasten en onze medewerkers.

Wat gebeurt er op het strand?
Aan de zeezijde zetten we tijdelijk een deel van het strand af voor de installatie van de 
elektriciteitskabels. Op land is het werkterrein duidelijk zichtbaar afgezet met boeien en 
hekken. Op het water is er geen ‘fysieke afscheiding’, maar geldt wel een ‘no-go zone’. 
Daarbinnen wordt direct ingegrepen door de reddingsbrigade.

Wat gaat wanneer gebeuren? 
Tijdens het intrekken van de kabels die van zee komen, wordt er zowel op land als in 
het water gewerkt door onze aannemer Jan de Nul (JLC). Dat intrekken duurt per kabel 
telkens 4 dagen.

Op het drukste moment liggen er in totaal zo’n 10 schepen voor kust. Dat zijn zowel 
grotere schepen alsook enkele kleinere zodiac bootjes. Op dat moment drijven er ook  
3 leidingen op het water. Deze leidingen zijn gemarkeerd met boeien. Omdat de leidingen 
soms net onder water liggen, kun je deze niet altijd zien. Toch kan je er absoluut niet 
overheen!

Eén leiding dient voor de communicatie tussen de Moonfish en zijn operator.  
Deze onbemande kabelbegraafmachine op de zeebodem wordt namelijk vanaf één 
van de werkschepen op afstand bestuurd. Eén leiding voert water aan naar de Moonfish, 
zodat deze met behulp van zijn waterjets zijn werk kan doen. De laatste leiding is 
aanvankelijk de lierdraad die de zeekabel intrekt en aansluitend de zeekabel zelf, 
zodra de intrekoperatie is begonnen.

Do’s & don’ts
• Volg de aanwijzingen op onze borden.
• Blijf buiten de afzettingen van de werkterreinen.
•  Blijf (als watersporter) te allen tijde buiten de no-go zone zoals hieronder op het kaartje 

is aangegeven. Omdat deze grens niet fysiek zichtbaar is op het water, is het belangrijk 
dat je er rekening mee houdt als je aan weerszijden van deze zone lekker aan het 
sporten bent. 

• Start downwind van het werkterrein bij Noorderbad.
•  Als wandelaar kun je het werkterrein het beste passeren via het pad aan de duinzijde. 

In onze felrode infocontainer vind je tekst en uitleg over de werkzaamheden en het 
materieel wat je mogelijk in actie ziet. 

 

Samen op weg naar een 
duurzame toekomst

In 2050 moet alle gebruikte energie in Nederland 
uit duurzame bronnen komen. Daarvoor heeft 
het kabinet vijf gebieden op zee aangewezen 
waar in de komende jaren windparken worden 
gebouwd. Met deze windgebieden wil Nederland 
rond 2030 zo’n 21 gigawatt (GW) uit windenergie 
op zee halen voor onze huishoudens en de 
industrie. Daarmee is windenergie op zee in  
2030 onze grootste bron van elektriciteit.

Voor sportactiviteiten in de lucht
• Niet opstijgen, landen of vliegen nabij of boven het werkterrein.
• Denk aan de windrichting! Pas op dat de wind je niet richting het werkterrein blaast.

Voor sportactiviteiten in het water  
•  Ook als zwemmer is het van groot belang dat je uit de buurt van de No Go Zone blijft. 

Zeker op de momenten van drukke scheepsbezetting wanneer een zeekabel wordt 
ingetrokken (4 dagen per kabel). Let op: zwemmen in de buurt van de No Go Zone 
is in die periode gevaarlijk en dus op eigen risico. Binnen de boeienlijn is het altijd  
verboden om te zwemmen. Komt u te dichtbij dan kan er een rubberboot langs 
komen varen om u te waarschuwen.

Blijf op de hoogte!
Wil je het project volgen en actuele informatie ontvangen over het  
aansluiten van de windparken op zee? Download dan onze gratis  
TenneT BouwApp in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Meer informatie is ook te vinden op netopzee.eu/hollandsekustnoord



TenneT zorgt voor een veilige en betrouwbare levering van 
elektriciteit, nu en in de toekomst. Vanuit die missie pakken  
we onze rol als aanjager van de energietransitie.
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