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Geachte heer/mevrouw, 
 
In de komende jaren sluiten wij de windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aan op 
het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor laten we elektriciteitskabels aanleggen vanaf onze 
‘stopcontacten op zee’ naar het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk. In september 2021 
ging onze aannemer NRG op het strand bij Noorderbad (gemeente Heemskerk) aan de slag met de 
bouw van het verhoogde werkterrein (WKT1) voor het maken van de boringen onder de duinen door. 
Ook op de afgesloten parkeerplaats aan de Meeuweweg heeft aannemer NRG een werkterrein 
ingericht (WKT2). 
 

 
 
Op naar de volgende boringen 
Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. Nu ook de vierde en laatste mantelbuis begin februari 
onder de duinen door is ingetrokken, is de klus voor NRG op het strand geklaard. In de komende 
maanden zullen het boorteam en de elektrische boormachines hun werk voortzetten op de 
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werkterreinen bij Holland op zijn Smalst (WKT7), Velsertraverse (WKT8), Leeghwaterweg (WKT9) en 
Rijnland (WKT10).  
 
Ophoging strand verdwijnt 
Het verhoogde werkterrein op het strand wordt in februari en maart afgebroken om plaats te maken 
voor de aanleg van de zeekabels. TenneT is nog met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier in gesprek om een locatie voor het zand te bepalen. Eind maart is het strand 
ter plaatse van het verhoogde werkterrein weer teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau en zijn 
rondom het werkterrein bouwhekken neergezet.  
 
Volgende aannemer JLC 
De aanleg van de vier zeekabels (220kV) wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie JLC. Dit 
consortium is een tijdelijke samenwerking tussen Jan De Nul Group (België/Luxemburg) en LS Cable & 
System (Zuid-Korea). LS Cable & System is verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie, de 
aansluiting en het testen van de elektriciteitskabels van de duinen tot aan de platformen op zee. Jan De 
Nul neemt het transport en de installatie van de zeekabels voor zijn rekening.  
 
Aanlanding zeekabels 
In totaal heeft JLC ongeveer een half jaar nodig om de zeekabels vanaf zee te laten aanlanden. 
Hiervoor worden in het voorjaar van 2022 enkele werkschepen voor de kust gelegd. Daarop liggen de 
kabels die vanaf de producent in Zuid-Korea naar Nederland zijn verscheept. Medio maart gaat de 
aannemer aan de slag met de (her)inrichting van het werkterrein op het strand. 
 

 
 
Start werkzaamheden JLC op strand 
JLC gaat op het strand op dezelfde locatie aan de slag als de vorige aannemer NRG, ter hoogte van 
strandpaviljoen Noorderbad. Om te beginnen maakt het team vier ontvangstkuipen in het strand. Via 
deze ‘ontvangstkuipen’ worden vervolgens de zeekabels in de mantelbuizen onder de duinen door 
getrokken. Tussen het werkterrein en de duinen zal JLC (net als de vorige aannemer NRG) een 
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calamiteitenstrook inrichten, die te allen tijde vrij blijft voor de reddingsbrigade, hulpdiensten, 
strandhuisjeseigenaren Noorderbad en strandbezoekers.  
 
Als werktijden hanteert het team van JLC maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur. Alle 
werkzaamheden vinden plaats binnen deze tijden, alleen tijdens het intrekken van de kabels zal er 24 
uur per dag gewerkt worden. 
 

 
 
Intrillen damwandplaten 
Voor de ontvangstkuipen worden circa 600 damwandplaten in het strandzand getrild. Hiervoor wordt 
een speciaal trilblok gebruikt, dat ontwikkeld is voor toepassing in stedelijk gebied met het doel om zo 
weinig mogelijk trillingen te veroorzaken. Het intrillen vindt plaats op maandag t/m zaterdag tussen 8.00 
uur en 18.00 uur.  
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Aanvoer/transport materieel (op land) 
Graafmachines, damwanden en ander materiaal worden via het terrein van Tata Steel en het 
Vliegerpad op het strand gebracht. Daarbij gaat het om ongeveer 60 (30x2) transporten die medio 
maart starten en tot begin april duren.  
 
Werkterrein Vliegerpad 
Ook de tijdelijk afgesloten parkeerplaats bij het Vliegerpad zal door JLC gebruikt worden als werkterrein 
(met name voor opslag). De strandopgang gaat echter wel weer open. Bezoekers kunnen hier dus het 
strand op wandelen, maar niet parkeren. 
 
Voorbereidingen werk op zee 
Het materieel voor de kabelinstallatie op zee wordt in april vanuit de havens van IJmuiden en 
Rotterdam richting Wijk aan Zee aangevoerd. Zo mobiliseert JLC een hefschip met daarop de 
kabelbegraafmachine Moonfish, vier werkschepen, een hefponton, een drijvende leiding, een 
kabelinstallatieschip en een sleephopperzuiger. Het kabelinstallatieschip haalt de kabels ondertussen 
op bij de producent in Zuid-Korea en brengt deze naar de Nederlandse wateren. In april zal de 
sleephopperzuiger gedurende twee weken (24/7) de zeebodem verlagen en afvlakken ter voorbereiding 
van de kabelinstallatie. 
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Zeekabel(s) aan land brengen 
Voorafgaand aan het leggen van de kabel, zet JLC de kabelbegraafmachine Moonfish vanaf het 
hefschip overboord. Dit onbemande robotvoertuig rijdt vervolgens (op afstand bestuurd) achteruit over 
de zeebodem richting het strand. Daarna start de aannemer op land met het intrekken van de kabel in 
de mantelbuis onder de duinen door. Hierbij wordt de kabel ook al door de Moonfish getrokken. Per 
kabel neemt deze operatie ongeveer twee dagen (24/7) in beslag. Tussen eind april en eind juni vindt 
deze operatie plaats voor elk van de vier kabels. Daarvoor is het team van JLC telkens vier dagen dag 
en nacht in touw. 
 
Ingraven kabels 
Voordat de Moonfish aan de slag kan met het ingraven van de kabels, wordt de machine eerst 
gekoppeld aan een waterleiding die op de golven blijft drijven. De drijvende leiding is nodig om water  
naar het voertuig te pompen. Vervolgens rijdt de Moonfish terug de zee in en begraaft de kabels vanaf 
het strand in de zeebodem. Dit gebeurt met behulp van een lang metalen zwaard, waarop krachtige 
waterjets zijn gemonteerd. Daarmee maakt de Moonfish een tijdelijke sleuf in de zeebodem waarin hij 
tegelijkertijd de kabel legt. Deze sleuf wordt ook gelijktijdig weer dichtgemaakt en zal niet meer te zien 
zijn na de kabelinstallatie. Op 3 km uit de kust neemt een kabelbegraafschip de klus over tot aan de 
stopcontacten die we op zee laten bouwen.  
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Tijdelijk extra werkterrein op strand 
Het koppelen en laden van de Moonfish duurt telkens ongeveer anderhalve dag. JLC richt hiervoor ten 
noorden van het werkterrein op het strand tijdelijk (maximaal 2 dagen per kabel) een extra werkterrein 
in, dat niet toegankelijk is voor publiek en bewaakt wordt. Hierbij gaat het om een gebied van 300 meter 
lang en 130 meter breed. Langs dit terrein loopt de eerder genoemde calamiteitenstrook door, zodat de 
reddingsbrigade, hulpdiensten en strandbezoekers altijd vrije doorgang hebben.  
 
Koppeling kabels achter de duinen  
Op het werkterrein aan de Meeuweweg worden de zeekabels achter de duinen met de 
elektriciteitskabels op land verbonden. Die koppelingen worden gemaakt in een bouwput met vier 
betonnen verbindingskuipen. Daarvoor behoudt JLC het voormalige werkterrein van NRG, inclusief de 
36 parkeerplaatsen. Aan de westzijde van de Meeuweweg wordt een zanddepot ingericht om het zand 
uit de bouwput tot een hoogte van 3,5 meter op te slaan. In totaal zijn ongeveer 350 transporten nodig 
tussen de bouwput en het zanddepot. Om dit in goede banen te leiden, zet aannemer JLC 
verkeersbegeleiders in.  
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Planning werkzaamheden tot september 2022 
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. 
 
Werkterrein Strand Heemskerk (WKT1) 

• Zandophoging weghalen en afvoeren zand    februari – maart 2022 
• Onderzoek op zee naar niet gesprongen explosieven   februari – maart 2022 
• Inrichten werkterrein en transport benodigd materieel  medio maart – begin april 2022 
• Maken ontvangstkuipen voor zeekabel    begin april – eind april 2022 
• Aan land brengen zeekabels (4x) met Moonfish  eind april – zomer 2022 
• Installeren kabels op zee     eind april – september 2022 
• Opruimen werkterrein strand      juli  - augustus 2022  

Werkterrein Parkeerterrein PWN (WKT 2) 
• Boormachine en scheidingsinstallatie weghalen   medio februari 2022 
• Inrichten terrein voor intrek kabels en maken mof-put  medio maart – eind maart 2022 
• Intrekken zeekabels en aansluiten zee- op landkabels  eind april – zomer 2022 

  

Wat kunt u aan hinder verwachten? 
We zijn ons uiteraard zeer bewust van de impact van het werk op de omgeving. Daarom hebben we als 
opdrachtgever met onze aannemer JLC goede afspraken gemaakt over de manier waarop de hinder 
voor de omgeving tot een minimum kan worden beperkt.  
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Transport 
Door de meeste transporten voor het aan- en afvoeren van het materiaal en materieel te bundelen, 
vinden deze hoofdzakelijk in een periode van twee weken plaats. De transporten over het strand 
kunnen de hele dag worden uitgevoerd, maar bij een erg drukke (lente)dag zullen de transporten ’s 
ochtends en ’s avonds plaatsvinden, buiten de drukste periode voor het strandbezoek. 
 
Intrillen damwanden 
Bij het intrillen van de damwanden kunnen trillingen gevoeld worden in de omgeving. Ook het geluid 
kan, afhankelijk van de windrichting, hoorbaar zijn in het dorp. Het verwachte geluidsniveau wordt 
ingeschat op 95dB op 15 meter van de bron. Voor het intrillen van de damwanden maakt onze 
aannemer JLC gebruik van een special trilblok dat ook gebruikt wordt in stedelijke omgeving. Het 
gebruikte trilblok hangt in rubbers om geluid en trillingen te verminderen.   
 
Intrekken kabels 
Tijdens het aanlanden van de Moonfish en het intrekken van de kabels is er tijdelijk mogelijk sprake van 
meer geluidshinder voor de omgeving. De kleine schepen komen tot op de waterlijn te liggen en er zal 
druk heen en weer gereden worden met graafmachines en bulldozers. Er zal echter nooit meer dan 
‘normaal bouwlawaai’ te horen zijn. Als het werk ’s nachts moet doorgaan, wordt verlichting ingezet aan 
boord van de schepen en op het werkterrein.  
 
Geluid van zee 
Voor enkele nachten vraagt onze aannemer JLC bij de gemeente een ontheffing aan voor 
‘bouwlawaai’. De grootste geluidsbronnen bevinden zich op de schepen, die ongeveer 1 km voor de 
kust liggen. Het geluid van de schepen voor de kust zal zich echter beperken tot het 
achtergrondgebrom van motoren, dat u naar verwachting enkel kunt horen als de wind landinwaarts 
staat. 
 
Herstelwerk strand 
Nadat alle kabels veilig zijn ingegraven, zal aannemer JLC het strand in de oorspronkelijke staat 
terugbrengen. De damwanden worden dan weer uit het zand getrokken, wat tijdelijk dezelfde hinder 
kan veroorzaken als tijdens het intrillen. Ook de transporten over het strand zijn vergelijkbaar als bij de 
aanvoer. Omdat de aanvoer dichter tegen het zomerseizoen plaatsvindt, wordt extra aandacht 
geschonken aan een veilig verloop van de transporten. Ook zal JLC er voor zorgen dat er als gevolg 
van de werkzaamheden geen ‘drijfzand’ optreedt. 
 
Met oog en oor voor de omgeving 
Omdat we altijd zoveel mogelijk met oog en oor voor de omgeving werken, zijn de werkzaamheden 
voor het aansluiten van de windparken op zee op het landelijke elektriciteitsnet zo gepland dat we maar 
één recreatieseizoen op het strand aanwezig zijn in plaats van twee. We zijn in augustus 2021 gestart 
en verwachten in de nazomer 2022 de werkzaamheden op het strand af te ronden. Daarmee sluiten we  
aan op de wens vanuit de klankbordgroepen, strandexploitanten, gemeenten en bewoners.  
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Kom gerust kijken! 
Via de bestaande kanalen houden we u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang. 
Daarnaast richten we voor tekst en uitleg bij de werkzaamheden ter plekke een informatiepunt in op het 
strand. Daar kan iedereen doorlopend terecht voor meer informatie over het project, de 
werkzaamheden en natuurlijk een uniek uitzicht op het werkterrein van JLC. Dit informatiepunt is voor 
iedereen continu toegankelijk en er hoeft niet gereserveerd te worden. Uiteraard bent u ook welkom in 
ons informatiecentrum aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee.  
 

 
 
Blijf op de hoogte  
Wilt u meer informatie over de aanleg van de zeekabels 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). 
 
 


