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Informatiebijeenkomst 
Net op zee  
IJmuiden Ver Alpha 
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19.30 tot 19.40 uur Welkom en introductie 
 

19.40 tot 20.10 uur Algemene projectupdate 
 

20.10 tot 20.15 uur Pauze 
 

20.15 tot 20.45 uur Onderzoeken Veerse Meer 

    

20.45 tot 21.30 uur Onderzoeken landtracé en locatie converterstation 

    

Programma 



15 juli 2021 Vertrouwelijkheid 

Wij beantwoorden 

uw vraag via de chat 

of na afloop van de 

presentatie. 

Heeft u een vraag?  

Stel deze dan via de 

chatfunctie van 

Microsoft Teams. Uw 

microfoon is tijdens 

de bijeenkomst 

uitgeschakeld. 

Spelregels 

Deze informatie-

bijeenkomst wordt 

opgenomen. U kunt 

de opname vanaf 

volgende week 

terugkijken op: 

www.netopzee.eu/ 

ijmuidenveralpha 

De presentaties van 

de bijeenkomst en 

het overzicht van 

gestelde vragen en 

antwoorden delen 

we na afloop van de 

bijeenkomst. 

Wanneer wij uw 

vraag niet direct 

kunnen 

beantwoorden, dan 

ontvangt u het 

antwoord na afloop 

van de bijeenkomst. 

Chatfunctie 
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Projectupdate 
Coco Smits en Sanne van Santen 
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Netconcept Net op zee IJmuiden Ver Alpha 
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Waar staan we? 

• Kennisgeving voornemen maart 2019 

• Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

augustus 2019 

• Integrale Effectenanalyse juni 2020 

• Voorkeursalternatief november 2020 

• Voorbereidingsbesluit april 2021 

• Indienen vergunningaanvragen augustus 2021 

• Ontwerp besluiten 4e kwartaal 2021 

• Definitieve besluiten 2e kwartaal 2022 

• Start uitvoering 2024 

• Ingebruikname 2028 
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Activiteiten na keuze voorkeursalternatief (VKA) tot nu 

1. Uitwerken voorkeursalternatief 

2. Diverse onderzoeken 

3. Gesprekken met grondeigenaren, grondgebruikers en overheden  

4. Voorontwerp inpassingsplan en concept landschapsplan 

5. Voorbereiden vergunningen 

6. Voorbereiden aanbesteding 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

1. Veerse Gatdam 

2. Veerse Meer 

3. Landtracé 

4. Kabelconfiguratie 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

Veerse Gatdam 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

Veerse Meer 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

Veerse Meer 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

Landtracé 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

Landtracé 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

Landtracé 
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Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

Kabelconfiguratie 
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Varianten Sloekreek 

Afweging op basis van resultaten MER, 

omgeving, grondonderzoeken (techniek) 

en kosten. 

 

Keuze in najaar 2021. 



15 juli 2021 

 

Pauze 
20.10 tot 20.15 uur 
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Onderzoeken Veerse Meer 
Kay van Hulst 
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Wat komt aan bod? 

• Kabelaanleg Veerse Meer 

• Toelichting beoordelingskader: wat is er onderzocht? 

• Beoordeling milieuaspecten op het Veerse Meer: 

o Bodem en water op het Veerse Meer 

o Natuur op het Veerse Meer 

o Archeologie op het Veerse Meer 

o LRG op het Veerse Meer 
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• Marktconsultatie 
kabelinstallatiebedrijven. 

• Aaneengeschakelde pontons i.v.m. 
grootte van sluizen, totale afmeting 
circa 40 x 100 m. 

• Begraafdiepte op -9,5 m NAP  
(eis RWS). 

• Dit betekent vaak 3 tot 6 meter onder 
waterbodem. 

• Aanleg door trenchen, naar 
verwachting met Vertical Injector.  

 

Kabelaanleg Veerse Meer 

Manoeuvring 
anchor

Trenching 
tool
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Beoordeling op het Veerse Meer: 

• 525kV-gelijkstroomkabels op het Veerse Meer. 

 

Beoordeling op land: 

• Kruising met de Veerse Gatdam, 525kV-gelijkstroomkabels op land, converterstation, 
380kV-wisselstroomkabels en uitbreiding 380kV-station. 

 

Toelichting beoordelingskader 

Op zee én het Veerse Meer Op land 
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Beoordeling ten opzichte van referentiesituatie: huidig en autonoom  
(plannen waarover al besloten is). 

 

Onderzochte milieuaspecten: 

 

Toelichting beoordelingskader 

Milieuaspecten Veerse Meer Op land 

Bodem en water op zee en het Veerse Meer X 

Bodem en Water op land X 

Natuur op zee en het Veerse Meer X 

Natuur op land X 

Landschap & Cultuurhistorie X 

Archeologie  X X 

Leefomgeving, Ruimtegebruik en Overige 

gebruiksfuncties (LRG) 

X X 
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Onderzochte deelaspecten: 

• Aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen. 

• Dynamiek Veerse Meer. 

 

Beoordeling bodem en water op het Veerse Meer: 

• Slibrijke afzettingen en veen moeten afgegraven worden, zodat kabels hun warmte 
kwijt kunnen. 

• Veerse Meer is beperkt dynamisch (na afsluiting in 1961) en daarom neutrale 
beoordeling. 

 

 

Bodem en water op het Veerse Meer 
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Beoordelingscriteria 

Habitataantasting, verstoring bovenwater, verstoring onderwater, vertroebeling, 
sedimentatie, elektromagnetische velden. 
 

Wet- en regelgeving 

Wet natuurbescherming (Wnb)-gebiedsbescherming, Wnb-soortenbescherming en  
Kader Richtlijn Water (KRW). 

 
Monitoringsplan 
Traject opgestart om in overleg met vissers Veerse Meer te komen tot monitoringsplan. 

 

 

Natuur op het Veerse Meer 
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Beoordeling natuur op het Veerse Meer: 

• Tijdelijke habitataantasting macrofauna door begraven van het kabelsysteem.  

• Werkzaamheden vinden plaats in gebieden die reeds verstoord zijn, waardoor (extra) 
verstoring bovenwater en verstoring onderwater beperkt zijn. 

• Tijdelijke vertroebeling en sedimentatie leiden tot licht negatieve effecten. 

• In het Veerse Meer zijn geen beschermde soorten aanwezig die gevoelig zijn voor 
elektromagnetische (EM) velden. 

• Het Veerse Meer heeft geen belangrijke trekfunctie voor beschermde soorten. 

Natuur op het Veerse Meer 
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Archeologie op het Veerse Meer 

 

Onderzochte deelaspecten: 

• Bekende archeologische waarden. 

• Verwachte archeologische waarden. 

 

Beoordeling archeologie op het Veerse Meer 

• Bekende archeologische waarden: 
Scheepswrak NCN15302 (zeilbootje). 

• Geen middelhoge of hoge archeologische 
verwachting in het Veerse Meer. 
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Onderzochte deelaspecten en beoordeling: 

• Baggerstort: Geen overlap van onderhoudszone 
kabeltracé met baggerstortlocatie Veere.  

• Olie- en gaswinning: geen kruisingen met 
producerend gasveld en/of producerende 
mijnbouwplatforms. 

• Scheepvaart: tijdelijke hinder in drukke route 
voor passagiersbinnenvaart. 

• Niet-gesprongen explosieven (NGE):  
Anti-invasiemijnen uit WOII (zie kaartje). 

• Kabels en leidingen: één niet complexe kruising 
met drie elektrakabels. 

• Recreatie en toerisme: tijdelijke vertroebeling 
(duikers), tijdelijk minder beschikbare ruimte 
voor watersporters en recreatievaart. 

 

LRG op het Veerse Meer 
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Beoordeling visserij en aquacultuur: 

• Aanlegfase: tijdelijk klein oppervlak 
niet beschikbaar, tijdelijke 
vertroebeling. 

• Gebruiksfase: boven kabels kan 
gevist worden, maar kunnen geen 
fuiken geplaatst worden. 

• Traject opgestart om in overleg met 
vissers Veerse Meer te komen tot 
monitoringsplan. 

 

Vergunde visgebieden 

 

LRG op het Veerse Meer 
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Onderzoeken landtracé en  
locatie converterstation 
Kay van Hulst en Erik Koppen 
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Wat komt aan bod? 

• Kabelaanleg op land 

• Beoordeling milieuaspecten op land: 

o Bodem en water op land 

o Natuur op land 

o Landschap & Cultuurhistorie 

o Archeologie op land 

o LRG op land 
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Kabelaanleg op land 
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15 september 2021 bijeenkomst voor grondeigenaren en grondgebruikers over bemaling en 
verzilting. Dan presenteren we de achterliggende onderzoeken: verziltingsstudie en 
bemalingsberekening. 

 

Beoordeling Veerse Gatdam, 525kV-gelijkstroomkabels en 380kV-wisselstroomkabels: 

• Verandering bodemsamenstelling, bodemkwaliteit en zetting: 

o Delen van het kabeltracé zijn gevoelig voor zetting door ondergrond van klei en veen.  

• Verandering grondwaterkwaliteit, grondwaterstand en verzilting: 

o Beperkte effecten op grondwaterkwaliteit door bemaling (Veerse Gatdam en kabels) en 
mogelijk doorsteken van kleilagen door boringen (kabels). 

o Tijdelijke verlaging grondwaterstand door bemaling. Dit kan leiden tot veranderingen in 
stroming en verzilting. 

o Mitigerende maatregelen: toepassen van damwanden, retourbemaling en technische 
maatregelen om lekstromen langs boringen te voorkomen.  

• Oppervlaktewaterkwaliteit: 

o Geen effecten verwacht. 

 

 

Bodem en water op land 
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Beoordeling converterstation en bestaand 380kV-station:  

• Verandering bodemsamenstelling, bodemkwaliteit en zetting: 

o Nauwelijks effecten verwacht door lage grondwaterstanden, geen bemaling nodig en 
fundatie met heipalen. 

o Zetting kan ontstaan door ophoging locatie converterstation en toepassen zwaar materieel.  

 

• Verandering grondwaterkwaliteit, grondwaterstand en verzilting: 

o Nauwelijks effecten verwacht door lage grondwaterstanden en geen (bij converterstation) 
tot beperkte (bij 380kV-station) bemaling nodig. 

o Heipalen (bij converterstation) doorsnijden klei- en veenlagen. 

o Mitigerende maatregel: technische maatregelen om lekstromen te voorkomen.  

 

• Oppervlaktewaterkwaliteit: 

o Geen effecten verwacht. 

 

Bodem en water op land 
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Beoordelingscriteria 

Verstoring (geluid, licht visueel), vermesting en 
verzuring, mechanische effecten, verdroging, 
oppervlakte verlies. 

 

Wet- en regelgeving 

Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Zeeland, 
Beschermde soorten. 

 

Achterliggende onderzoeken 

Watertoets, Soortenbeschermingstoets, Passende 
Beoordeling, Ecologische beoordeling 
stikstofdepositie. 

 

Natuur op land 
Natuur Netwerk Zeeland 
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Beoordeling Veerse Gatdam, Veerse Meer, 525kV-gelijkstroomkabels en  
380kV-wisselstroomkabels: 

• Natura 2000-gebieden: Tijdelijke verstoring van niet-broedvogelsoorten bij het  
Veerse Meer. 

• Natuurnetwerk Zeeland: Negatieve mechanische effecten door het verwijderen van 
bosschages nabij de Veerse Gatdam. 

• Beschermde soorten: Verwijderen bosschage (leefgebied) en verstoring gedurende 
werkzaamheden  rekening houden met broedseizoenen.  

 

Beoordeling converterstation en bestaand 380kV-station: 

• Natura 2000-gebieden: Ligging buiten Natura 2000-gebied. 

• Natuurnetwerk Zeeland (NNZ): Ligging buiten NNZ. 

• Beschermde soorten: Glad biggenkruid (verplaatsen) en rugstreeppad (buiten actieve 
seizoen werken en afschermen).  

Natuur op land 
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Beoordeling Veerse Gatdam,  
525kV-gelijkstroomkabels en  
380kV-wisselstroomkabels: 

• Invloed op samenhang tussen specifieke 
elementen en hun context:  

o Veerse Gatdam: beplanting dient 
verwijderd te worden aan de 
zuidzijde. 

o Enkele bomen dienen verwijderd te 
worden langs het kabeltracé. 

o Open ontgraving en werkterreinen 
leiden tot variërende effecten bij de 
Sloekreek varianten.  

• Invloed op aardkundige waarden: 

o Aantasting kreekrestanten bij 
Sloekreek. 

 

Landschap en cultuurhistorie 
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Beoordeling converterstation en bestaand  
380kV-station: 

• Invloed op de gebiedskarakteristiek: 

o Het converterstation heeft een positieve 
invloed op de gebiedskarakteristiek, 
omdat het industriële karakter wordt 
versterkt.  

• Zichtbaarheid en beleving: 

o Door beplanting aangeplant als onderdeel 
van Groenproject ‘t Sloe en 
Kwaliteitsimpuls Sloerand is het 
converterstation beperkt zichtbaar vanuit 
omgeving.  

• Invloed op aardkundige waarden: 

o Ligging buiten aardkundige waarden, 
zoals Westerschelde.  

 

 

 

Landschap en cultuurhistorie 
Kaaiweg/Ossenweg 

Europaweg Oost 
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Beoordeling Veerse Gatdam, 525kV-
gelijkstroomkabels en 380kV-wisselstroomkabels: 

• Bekende archeologische waarden: 

o Geen bekende archeologische waarden bij 
Veerse Gatdam. 

o Tracé gaat door één bekende vindplaats, 
namelijk verdronken dorp Tewijk. 

 

• Verwachte archeologische waarden (35 meter 
ruimtebeslag)  

o Bij Veerse Gatdam een lage verwachting. 

o Van 525kV-gelijkstroomkabels ligt 6,7 ha  
in gebied met (middel) hoge archeologische 
verwachting. 

o Voor 380kV-wisselstroomkabels ligt 1,5 ha  
in gebied met (middel) hoge archeologische 
verwachting. 

Archeologie op land 
Archeologische verwachting 
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Beoordeling converterstation en bestaand 
380kV-station: 

• Bekende archeologische waarden: 

o Niet aanwezig. 

 

• Verwachte archeologische waarden: 

o Converterstation: ca. 4,4 ha in zone met 
hoge archeologische verwachting. 

o 380kV-station: ca. 0,3 ha in zone met 
middelhoge archeologische 
verwachting. 

 

Archeologie op land 
Archeologische verwachting 
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Beoordeling Veerse Gatdam, 525kV-gelijkstroomkabels en 380kV-wisselstroomkabels: 

• Primaire waterkering: 

o Veerse Gatdam: Complexe kruising. 

o Kabeltracé: Twee kruisingen met één primaire waterkering en ca. 200 meter 
parallelligging binnen de buitenste beschermingszone. 

 

LRG op land 
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Beoordeling Veerse Gatdam, 525kV-gelijkstroomkabels en 380kV-wisselstroomkabels: 

• Kabels en leidingen: 15 kruisingen (Veerse Gatdam), 296 kruisingen  
(525kV-gelijkstroomkabels) en 126 kruisingen (380kV-wisselstroomkabels). 

• NGE: Binnen verdacht gebied van NGE voor afwerp- en geschutmunitie.  

• Invloed op ruimtelijke functies: verwijderen bosschages, groot aantal kruisingen met 
landbouwareaal, infrastructuur en secundaire waterkeringen. 

• Invloed op leefomgeving: transport en verkeersbewegingen via land. 

• Recreatie en toerisme:  

o Bij Veerse Gatdam werkterreinen en -wegen op strand (totaal ca. 0,8 ha) 

o Binnen 800 meter geluidscontour Waterpak Veerse Meer. 

LRG op land 
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Beoordeling converterstation en bestaand 380kV-station: 

• Primaire waterkering: Converterstation overlapt met buitenste beschermingszone van 
primaire waterkering. 

• NGE: verdacht voor het aantreffen van geschutmunitie.  

• Kabels en leidingen: één rioolvrijverval leiding aanwezig bij het converterstation. 

• Invloed op ruimtelijke functies:  één windturbine wegbestemd bij het converterstation.  

• Invloed op leefomgeving: Geluid (volgende slides) en verkeersbewegingen.  

LRG op land 
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Op de zonegrens (de groene lijn) mag 
het gehele industrieterrein een 
geluidbelasting van ten hoogste 50 dB(A) 
etmaalwaarde veroorzaken.  
 

Dit betekent: 

• 50 dB(A) dagperiode 

• 45 dB(A) avondperiode 

• 40 dB(A) nachtperiode 

 

Industrieterrein Vlissingen-Oost 

Locatie op gezoneerd industrieterrein 
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Geluidemissie 

• Voor iedere kavel op het 
industrieterrein is een bepaalde 
hoeveelheid geluidruimte 
gebudgetteerd. 

• Vastgelegd in ‘Beleidsregel 
zonebeheersysteem 
Industrieterrein Vlissingen-Oost 
2008 provincie Zeeland’ 

• Toegestane gebiedswaarde: 

o 67,4 dB(A)/m2 dagperiode 

o 65,4 dB(A)/m2 avondperiode 

o 64,5 dB(A)/m2 nachtperiode 

• Geluidemissie converterstation 
voldoet met 61 dB(A)/m2 aan 
gebiedswaarde. 

 

 

Bron 

Bronvermogen 

 LWA totaal 

[dB(A)] 

Transformatoren in geluidsisolerende 

omkasting 
105 

Converter koelers 100 

Transformator koelers 93 

DC hallen 93 

Converter hallen 93 

Overige bronnen 90 

Totaal bronvermogen 107 

Totaal bronvermogen per vierkante 

meter, uitgaande van 4,38 ha 
61 dB(A) per m

2
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Geluidcontouren 

Uitgedrukt in etmaalwaarde 
(geluidniveau dag-, avond-, 
nachtperiode is 10 dB(A) lager). 

 

Geluidbelasting: 

o Op zonegrens: max. 31 dB(A) 
etmaalwaarde  
(grenswaarde industrieterrein:  
50 dB(A) etmaalwaarde). 

o Op woningen: max. 36 dB(A) 
etmaalwaarde  
(grenswaarde industrieterrein 
verschilt per woning, maar 
bedraagt minimaal 55 dB(A) 
etmaalwaarde). 
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Contouren laagfrequent geluid 

• Vercammen-curve: voor beoordeling 
van aanvaardbaarheid. 

 

• NSG-curve: voor beoordeling van 
potentiële hoorbaarheid. 

 

• Bij alle woningen wordt voldaan aan 
Vercammen-curve. 

 

• Bij vier woningen wordt niet voldaan 
aan NSG-curve. 
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Maatgevende contouren  
bouwfase  
(heiwerkzaamheden) 

• Bouwbesluit 2012:  
Grenswaarde: 60 dB(A) dagwaarde. 
Hiervoor geldt geen eis aan de 
maximale blootstellingsduur. 

 

• Geluidcontouren zijn inclusief 5 dB(A) 
toeslag voor impulsachtig geluid. 

 

• Geen woningen met een 
geluidbelasting van meer dan 60 dB(A). 
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Meer informatie vindt u online  

www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha 

 

www.netopzee.eu/ijmuidenveralpha/  

 

Neem ook een kijkje op de Net op zee IJmuiden Ver Projectatlas: 

https://ten.projectatlas.app/ijmuiden-ver-alpha  

 

 

Of neem contact op met de omgevingsmanagers van TenneT 

 

Andrea van Oorschot: 06 25 76 42 50 / andrea.van.oorschot@tennet.eu 

 

Johanna Breuning: 06 12 64 49 88 / johanna.breuning@tennet.eu 
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Disclaimer 

Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). 

De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op 

grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets 

worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden 

worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT 

zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft 

ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. 

 

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, 

voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten 

die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze 

powerpoint. 
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission 

System Operator, TSO). Wij ontwerpen, bouwen, onderhouden en 

exploiteren het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland 

en faciliteren de Europese energiemarkt. Wij zetten ons in voor een veilige 

en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst, 24 uur per 

dag, 365 dagen per jaar, en voor het vooruit brengen van de 

energietransitie. Wij transporteren elektriciteit over een netwerk van 

ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen naar meer dan 

42 miljoen eindgebruikers en houden daarbij vraag en aanbod van 

elektriciteit te allen tijde in balans. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren 

we een omzet van 4,1 miljard euro en een totale activawaarde van 23 

miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en 

internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. TenneT stelt alles in het 

werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door 

eigenaarschap en moed te tonen en door met elkaar verbonden te zijn. 

www.tennet.eu 
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