
 

 

 

 

 

 
 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT hebben op donderdag 15 juli 2021 een 
online informatiebijeenkomst gehouden over het Net op zee IJmuiden Ver Alpha, met als thema’s: 
algemene projectupdate, voorlopige resultaten van de milieuonderzoeken van het kabeltracé door het 
Veerse Meer, evenals van het landtracé en het converterstation. 

Dit document bevat een overzicht van de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld en het 
antwoord daarop, gebundeld op thema (natuur, visserij en aanleg). 
 
 
1. Natuur 
 
Vraag: Het lijkt op het kaartje alsof - direct na de aanlanding - de kabel op de Schotsman komt.  
Is dat zo? Er is daar namelijk een uniek stuk natuur (hoogveen). Is daar rekening mee gehouden? 
Antwoord: TenneT is bekend met het botanische grasland ten zuiden van de Veerse Gatdam en de 
natuurwaarde daarvan. De boring en de werkterreinen daaromheen blijven om die reden ver genoeg 
verwijderd van dit botanische grasland. Hierover heeft ook meerdere malen afstemming 
plaatsgevonden met Staatsbosbeheer. 

Opmerking: Het Veerse Meer is belangrijk voor overwinterende vogels, zoals Duikeenden. Hier wil ik 
jullie graag op wijzen. 
 

2. Visserij 

Vraag: Is bekend wat de te verwachten effecten zijn voor de visstand en schelpdierteelt op het Veerse 
Meer? En is er al overleg gepleegd met de belanghebbende diverse vissers? 
Antwoord: Samen met Wageningen Marine Research organiseren we in september een workshop 
met de betrokken vissers en schelpdierkwekers. Tijdens deze workshop bespreken we de zorgen en 
stellen we gezamenlijk een monitoringsplan op om eventuele effecten van de aanleg en de kabel te 
kunnen meten. 

Opmerking: Beroepsvissers hebben verkregen rechten en hoeven geen rekening te houden met de 
kabel. 
Reactie: Dank voor deze opmerking. Dit punt nemen we mee tijdens de workshop die we in 
september voor de vissers organiseren. 
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3. Aanleg 
 
Vraag: Worden er gelijkstroom- of wisselstroomkabels gelegd? 
Antwoord: Verreweg het grootste deel van de kabel is gelijkstroom (DC). Alleen het deel tussen het 
converterstation en het hoogspanningsstation op land is wisselstroom (AC), over een lengte van 
enkele honderden meters. Zie ook de afbeelding op de volgende pagina. 
 

 

 

Vraag: Wordt er explosievenonderzoek uitgevoerd? 
Antwoord: TenneT voert in de voorbereiding van de werkzaamheden verschillende onderzoeken uit. 
Daarbij wordt ook gekeken naar niet-gesprongen explosieven (NGE), zowel op land als in het Veerse 
Meer. 

Vraag: Zorgt TenneT er tijdens de aanleg voor dat de beregeningsbronnen en zoetwaterbellen in het 
gebied in stand kunnen blijven? 
Antwoord: Deze vraag behandelen we in de bijeenkomst over bemaling en verzilting op 15 
september aanstaande. 

Vraag: Welke diepgang hebben de pontons? Houd er rekening mee dat het winterpeil lager is dan 
zomerpeil. 
Antwoord: De pontons hebben een diepgang van tussen 3,5 en 5 meter in de situatie dat de 
kabelhaspel op de pontons is gelegen. De diepgang is het meest bij de start van aanleg en wordt 
minder tot en met de aanlanding aan de andere kant van het Veerse Meer. Met het zomer- en 
winterpeil houdt TenneT rekening. 

Vraag: Klopt het dat er binnen 10 jaar nog een kabel wordt aangelegd langs hetzelfde tracé? 
Antwoord: Binnen de Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2030 wordt in heel Nederland 
gekeken naar aanlandlocaties voor extra windparken op zee, die voor 2030 worden gebouwd. Hier 
moeten nog windenergiegebieden voor aangewezen worden. Besluitvorming over de start van 
procedures voor aanlandingen wordt in het komende najaar verwacht. Voor meer informatie, zie: 
www.windopzee.nl of www.rvo.nl/vawoz  

Heeft u nog aanvullende vragen?  
 

Dan kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070- 379 89 79 of via 
het contactformulier op onze projectwebsite www.netopzee.eu/ijmuidenveralpha.  

Bekijk onze projectatlas en stel een vraag 
 
U kunt ook de projectatlas op https://ten.projectatlas.app/ijmuiden-ver-alpha/page/home bekijken. 
In deze atlas kunt u als het ware over het tracé ‘vliegen’. Ook kunt u op een specifieke locatie gaan 
'staan' en daar een vraag stellen. 
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