
 
 

Werkzaamheden 
netaansluiting
Zomer 2021

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

In deze folder informeren wij u over werkzaamheden die in de  
zomer van 2021 in opdracht van TenneT op de Noordzee worden 
uitgevoerd. Het betreffen werkzaamheden om de netaansluiting  
van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het 
vaste land op de Maasvlakte te realiseren. In verschillende stappen 
worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en worden 
transformator platformen in zee geplaatst. Voor de aanlanding van  
de zeekabels van het Net op zee Hollandse Kust (zuid) op de 
Maasvlakte, wordt onder meer de belangrijke scheepvaartroute 
Maasmond gekruist. 



Ligging windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met route en locatie van te  
installeren kabels en platformen.



Let op!
Scheepvaartverkeer wordt  
geïnformeerd door Berichten 
aan Zeevarenden (BaZ) en 
navigatieberichten van de 
Kustwacht. 
Navigatieberichten van de  
Kustwacht worden uitge-
zonden op de werkkanalen 
van het kustwachtcentrum  
(kanaal 23 en 83) en op de 
navtex. 
Luister daarnaast altijd het  
VHF veiligheids- en oproep-
kanaal 16 uit.

Bij sommige werkzaamheden 
worden guard vessels ingezet 
ter bescherming van de 
uitvoering.
 
Voor alle werkzaam-
heden geldt:  
blijf op veilige afstand! 

Zeekabels 
Voordat de kabels in de zeebodem wor-
den geïnstalleerd, wordt de route van de 
kabels vrijgemaakt van obstakels. Vorige 
zomer zijn de eerste twee kabels (Alpha 
zeekabels) van de in totaal vier kabels 
gelegd en begraven. Deze zomer worden 
de laatste twee kabels (Beta zeekabels) 
geïnstalleerd.

Platformen op zee 
In totaal komen er twee platformen in het 
windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 
te staan. Vorige zomer is de onderbouw 
van het eerste platform (HZA) geplaatst, 
deze zomer volgt de onderbouw van het 
tweede platform (HZB).
Deze onderbouwen steken ongeveer  
20 meter uit boven het water, zijn  
verkeersgeel, gemarkeerd met obstakel-
verlichting, voorzien van een misthoorn, 
radar reflectoren en identificatieborden 
met de tekst “HZA” en “HZB”.

Het gebied van 500 meter rondom  
de onderbouwen is gesloten voor 
scheepvaartverkeer. 

Welke aannemer is wanneer met werkschepen aanwezig?
In onderstaand schema wordt een globale planning weergegeven zoals deze nu 
bekend is. Let wel: wijzigingen in de planning kunnen zich nog steeds voordoen. 

Activiteit Wanneer Aannemer In te zetten schepen

Installatie onderbouw op locatie 
van het platform HZB

25 juni tot 5 juli 2021 Heerema Marine 
Contractors

SSCV Sleipnir
AHT Kolga (guard vessel)
AHT Varazze
PSV World Peridot

Aanleg zeekabels Beta Juli en augustus 2021 Van Oord MPI Adventure / Dig-It / 
Deep Dig-it / Livingstone

Werkzaamheden in 2021



Meer informatie 
Voor het overzicht van de actuele BaZ, kijk op: 
www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/weekedities

Kijk voor meer informatie over het project op: 
www.netopzee.eu/hollandsekustzuid

Kijk voor algemene informatie van de Rijksoverheid over windenergie op zee op:
www.windopzee.nl 

Voor overige vragen kunt u ons bellen, van maandag t/m vrijdag  
tussen 08:30 en 17:00 uur: 0800 - 83 66 388 (gratis). 

Ook kunt u ons mailen: hollandsekustzuid@netopzee.eu 
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