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1. Inleiding en introductie 

Een extra digitale informatieavond voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ 
TNW) vindt plaats op maandag 19 april van 20.00 tot 22.00. De avond is georganiseerd om de 
grondeigenaren en/of gebruikers van percelen in de eerste zes kilometer van de kabelroute op land extra te 
informeren over de aanlanding. Deze aanlanding ten noorden van Kloosterburen maakt dat de kabels ruim 
zes kilometer langer over agrarische gronden gaan, in de richting van Eemshaven ten opzichte van de 
kabelroute zoals gepresenteerd in de Integrale effectenanalyse. De rechthebbenden in dit gebied hebben 
medio januari jl. een brief ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en een 
van TenneT over het voorkeursalternatief; maar zijn niet eerder actief geïnformeerd over het bericht dat de 
kabelroute ten noorden van Kloosterburen aan land komt/kon komen.  
 
2. Toelichting eerste zes kilometer op land en aanlegmethoden 

Olaf Herfst van het Ministerie van EZK opent de avond met een toelichting op het besluit van de kabelroute. 
Frank Timmer (TenneT) vervolgt met een toelichting op de aanlegmethoden en onderzoeken die er plaats 
gaan vinden. Diana Scheer sluit af met hoe men op de hoogte kan blijven van het project.  
 
3. Vragen en antwoorden 

Tussendoor zijn onderstaande vragen gesteld. 
 
Wie Vraag Antwoord 
Gemeente Het 
Hogeland 

Eerder gehoord dat de 
interferentie van een 
gelijkstroomverbinding 
anders is dan 
wisselstroom.  
 
 

Een gelijkstroomkabel kan qua onderlinge elektrische 
beïnvloeding (interferentie) inderdaad gemakkelijker 
dichter bij andere kabels en leidingen liggen dan 
wisselstroomkabels. Dit kan betekenen dat het mogelijk 
is dat via de route Eemshaven oost, waar veel kabels 
en leidingen liggen, het ruimtelijk gezien minder 
complex is om een gelijkstroomverbinding aan te leggen 
in de toekomst, vergeleken met de wisselstroomkabels 
van NOZ TNW.  

Gemeente Het Op een haspel kunnen In principe worden de kabels zo aangelegd dat TenneT 

http://www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden
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Hogeland maximaal 1200 meter 
aan kabels. Bij een 
horizontaal gestuurde 
boring heb je dus dat er 
om de 1200 meter kabels 
aan elkaar gelast moeten 
worden. Is die locatie 
waar dat gebeurt een 
kritisch punt waar je later 
weer bij moet kunnen?  

niet meer terug hoeft (bury and forget). De plekken waar 
kabels aan elkaar gemaakt worden noemen we 
moflocaties (verbindingspunten). De kans dat TenneT 
terug moet is klein, maar als dat wel het geval is, is er 
een grotere kans dat dat op een moflocatie is dan op 
een andere plek. Hier moet TenneT dus bij kunnen 
komen. 

Gemeente Het 
Hogeland 

Hoe vlak je zand uit? Als het nodig is, wordt er op de bodem van de open 
ontgraving een laag 'backfillzand' gelegd. Dit is een 
speciaal opvulzand dat voor de juiste thermische 
omstandigheden voor de kabels zorgt. De kabels 
worden daar opgelegd, en mee afgedekt. Na afloop 
wordt de sleuf van de open ontgraving gedicht met de 
vrijgekomen grond, in tegenovergestelde volgorde van 
ontgraving. Er is dan een kleine bolling op het maaiveld, 
maar daar vindt inklinking plaats. Als je het maaiveld op 
voorhand gelijk maakt krijg je een kuil. Door de bolling 
en inklinking die plaatsvindt is het maaiveld daarna weer 
gelijk. In enkele gevallen kan een overschot aan grond 
in overleg van eigenaar over het perceel verspreid 
worden.  

Grondeigenaar Is in het MER 
meegenomen dat dit 
gebied een 
verziltingsgevoelig gebied 
is? 

Dit is in zowel het MER (fase 1 en nu in fase 2) als in de 
Integrale Effectenanalyse meegenomen als 
aandachtspunt. Omdat TenneT de zorgen uit de 
omgeving meekrijgt is ook een apart 
verziltingsonderzoek gestart in 3 stappen.  
 
De eerste stap is een theoretisch verkennend 
onderzoek. Deze bureaustudie heeft TenneT in de 
zomer en het najaar van 2020 door Antea Group uit 
laten voeren, vooruitlopend op de milieuonderzoeken 
van Eemshaven west. In het onderzoek is gebruik 
gemaakt van literatuur, (internet)bronnen en expert 
judgement.  
 
Het vervolgonderzoek, het buiten meten en onderzoek 
doen, gaat zo spoedig mogelijk van start, Acacia Water, 
LTO Noord en TenneT zullen gezamenlijk de 
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onderzoeksaanpak bepalen. Op basis van deze 
onderzoeksaanpak worden in de bodem- en 
veldonderzoeken meetgegevens opgehaald. Hiermee 
proberen we inzicht in de verziltingseffecten op perceel-
/eigenaarniveau te krijgen. Dit helpt bij het bepalen van 
de beste aanlegtechniek met de minste impact.  
In de laatste stap in het onderzoek worden eerder 
gestelde aannames in het verkennende 
verziltingsonderzoek gecontroleerd en eventueel 
aangevuld. 

Grondeigenaar In voortraject is dit dus 
niet aan de orde geweest 
en nu wordt het achteraf 
bekeken. 

Het is zeker als aandachtspunt meegenomen, en ook is 
er een onderzoek door Antea Group uitgevoerd. Deze 
informatie is ook in het besluit van de minister 
meegenomen. Maar er is geen meerjarig onderzoek in 
het veld uitgevoerd. Daarvoor was dit onderzoek in die 
fase te gedetailleerd. De kabelroute wordt nu 
gedetailleerder uitgewerkt, dan kunnen ook 
gedetailleerdere onderzoeken plaatsvinden. Dat geldt 
voor zowel landbouw als natuur.  

Grondeigenaar Wordt in het 
verziltingsonderzoek van 
Acacia Water ook 
nagegaan wat de lange 
termijn effecten zijn, en 
wat verwachten jullie dat 
deze effecten zijn?  

Ja, er wordt ook gekeken naar mogelijke lange 
termijneffecten. 
 
Zodra er toestemming is van grondeigenaren kan 
TenneT starten met een nul-situatie meting om er achter 
te komen wat de effecten op lange termijn zijn, en om te 
bepalen hoe die effecten gemitigeerd of 
gecompenseerd kunnen worden. 
 
Tijdens de aanleg en na de aanleg wordt de situatie 
tevens gemonitord en gemeten. Aan Acacia Water is 
gevraagd wat een redelijke termijn is. De verwachting is 
dat dit een paar jaar is, maar dat kan ook langer zijn.  
 
Ook na een aantal jaar, als het project afgerond is en er 
nog wel schade is, zal TenneT de schade vergoeden. Er 
is een aparte afdeling binnen TenneT die zich richt op 
schadeafhandeling. Maar om dat goed af te kunnen 
handelen en te weten wat achteraf schade is en wat 
effecten op verzilting zijn geweest veroorzaakt door dit 
project, moet TenneT  weten wat de huidige situatie is.  

Grondeigenaar Gaat Acacia Water naast Ja. Acacia Water is op dit moment een model aan het 
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monitoren ook 
modelmatig de lange 
termijn effecten in beeld 
brengen? 
 

opzetten. Dit model wordt vervolgens aangevuld met 
grondgegevens vanuit de bodem- en veldonderzoeken.  

Grondeigenaar Als er sprake is van 
structuur- of 
verziltingsschade geldt 
dat de eerste 15 procent 
vaak niet waarneembaar 
is. Hoe wordt deze dan 
toch vergoed? 

Deze genoemde 15% kent TenneT niet. TenneT 
vergoedt altijd alle aantoonbare schade. Mochten hier 
nog vragen over zijn kan contact met TenneT worden 
opgenomen.   
 

Grondeigenaar Om de kabels aan elkaar 
te maken worden moffen 
gebruikt. Kunnen die ook 
tegen zoutwater?  
 
 

De aluminiumkernen worden aan elkaar gelast, 
daaromheen komt een isolatiemantel en een 
beschermingsmantel. Dit is bestendigd tegen zoutwater 
omstandigheden.  

Grondeigenaar Hoe groot is de kans op 
een fout in de kabels? 
Hoe vaak gaan de kabels 
kapot? 

Kans is erg klein, maar er is niet een getal of 
percentage aan te koppelen. Tijdens het ontwerp en de 
productie van de kabels vinden diverse 
kwaliteitscontroles plaats, en dat gebeurt ook bij het 
maken van de verbindingsmoffen. De ervaring leert dat 
áls er een storing is, deze meestal bij de verbindingsmof 
zit. 

Grondeigenaar Geven de kabels warmte 
af?  
 

Het warmtevermogen van kabels per meter is met 
maximaal enkele tientallen Watts per meter zeer gering. 
Gezien de ligging op min. 1,80m diepte (in agrarisch 
gebied), de onderlinge afstand van de kabels in de sleuf 
en het beperkte warmtevermogen van kabels is de 
ervaring dat er geen gevolgen zijn voor de groei van 
gewassen. Aanvullend zullen er op geen enkele manier 
gassen vrij kunnen komen door warmte (er zit ook geen 
gas in de kabels), omdat de kabels specifiek ontworpen 
worden voor dit type en omvang van het 
stroomtransport. 

Grondeigenaar De kabelroute lag eerst 
veel meer naar het 
oosten. Met de huidige 
route is er zes kilometer 
extra op land. Waarom? 

In de Integrale effectenanalyse zijn negen kabelroutes 
onderzocht: naar Burgum, Vierverlaten en Eemshaven. 
Na de publicatie in juni 2020, hebben de regionale en 
lokale overheden een concept regioadvies uitgebracht. 
In dit concept – en later ook in het definitieve – hebben 
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zij een voorwaarde opgenomen bij de keuze 
Eemshaven west. Die voorwaarde is dat we onderzoek 
doen naar een corridor in de Waddenzee, om 
toekomstige verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. 
Hiermee wordt bedoeld dat het ministerie van EZK en 
TenneT moeten proberen om bij de kabelroute van NOZ 
TNW zoveel mogelijk rekening te houden met 
toekomstige kabels en leidingen voor windparken op de 
Noordzee. Onder meer om hinder en verstoring in de 
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Door de meer westelijke aanlanding (ten noorden van 
Kloosterburen) maken wij het toekomstige kabels en/of 
leidingen niet onmogelijk om ook via deze route aan 
land te komen. Op de huidige manier gaan we zoveel 
mogelijk rechtdoor, zo kort mogelijk door Waddenzee, 
met meer ruimte voor toekomstige kabels en/of 
leidingen. Dit sluit aan bij een voorwaarde vanuit het 
regioadvies. Bij een meer oostelijke ligging zouden deze 
toekomstige kabels en de kabels van NOZ TNW deels 
via het daar aanwezige geulenstelstel worden 
aangelegd; dit brengt meer schade en risico bij de 
aanleg met zich mee. Op de huidige manier gaan we 
zoveel mogelijk rechtdoor en worden deze geulen 
vermeden. De keerzijde is wel dat we hierdoor langer 
over land gaan. 

Grondeigenaar Wordt deze route nog 
een keer gebruikt in de 
toekomst? 
 

Dat is nog onbekend. Er komen in de toekomst meer 
windparken ten noorden van de Waddeneilanden alleen 
waar, wanneer en hoeveel dat is nog onzeker. We zien 
ook dat er in de Eemshaven ambitie is voor meer 
duurzame energie. Voor nieuwe windparken wordt nu in 
een traject door het ministerie van EZK (genaamd 
VAWOZ, Verkenning Aanlanding Wind op Zee) gekeken 
naar waar deze op zee kunnen komen. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de mogelijkheden om aan te sluiten 
op het landelijke hoogspanningsnet. 
 
Er wordt gekeken om de geringe ruimte die er nog, bij 
de "Eemshaven oost"-route, is nu vrij te houden en in de 
toekomst voor een grotere en zwaardere verbinding te 
gebruiken. Maar deze route kent ook veel risico's (o.a. 
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veel bommen uit de WOII, weinig ruimte vanwege veel 
andere kabels en leidingen). Daarom wordt er nu bij de 
route Eemshaven west wel ruimte gehouden voor meer 
verbindingen zodat we in ieder geval niks onmogelijk 
maken voor de toekomst. 

Grondeigenaar Grondeigenaar heeft 
ervaring met leidingen en 
kabels aanleggen voor 
TenneT. In het verleden 
ging het altijd om een 
streng van één kabel. 
Waarom zijn er voor dit 
project twee kabels? 

Er worden twee kabelcircuits (elk met 3 fysieke kabels) 
aangelegd van elk 350 MW. Dit is nodig vanwege het 
grote vermogen dat aan land moet komen (700MW in 
totaal). Dit kan niet door één kabelsysteem (geen kabels 
voor beschikbaar). De opgewekte energie komt wel van 
één platform op zee en uit één windpark. Het zijn dus 
niet twee aparte verbindingen. 

TenneT Wat is de rol van 
agrariërs in de 
onderzoeken die plaats 
gaan vinden?  

Op een aantal plekken zijn boringen voorzien waar niet 
anders kan. De regiopartijen hebben aan EZK en 
TenneT gevraagd om te kijken of er extra boringen 
uitgevoerd kunnen worden waar mogelijk.  
 
Of dit mogelijk is hangt af van de ondergrond. Elke 
boring heeft een begin- en eindpunt. Er is kleine 
speelruimte om te kijken of zo'n begin- of eindpunt op 
een andere locatie kan en of een geplande boring 
verlengd kan worden, of om de aanlegmethode aan te 
passen. Dit kan alleen gezamenlijk bekeken worden, 
want dat betekent niet alleen iets voor het perceel van 
de ene grondeigenaar, maar ook voor de naastgelegen 
percelen en grondeigenaren. 
Het liefst onderzoekt TenneT wat de beste optie is in 
groepjes van grondeigenaren.  
 
Daarnaast zijn er bodem- en veldonderzoeken die de 
verwachte schade kunnen bepalen en die nodig zijn 
voor technische uitwerking van de kabels en de 
aanlegmethode (bijvoorbeeld de lengte of diepte van 
een boring). Ook voor het verziltingsonderzoek 
gegevens nodig vanuit de bodem- en veldonderzoeken. 
Hiervoor zijn toestemmingen van de grondeigenaren 
nodig.  

Grondeigenaar Klopt het dat de kosten 
van een horizontaal 
gestuurde boring 

In de basis klopt deze factor. Maar het hangt sterk af 
van de verwachte schade in een gebied, hier 
bijvoorbeeld de verziltingscomponent. Uit onderzoek zal 
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ongeveer 1,5 keer zo 
duur zijn als een open 
ontgraving? 

blijken wat de (gewas)schade zal zijn en hoelang deze 
zal duren. Als dat voor open ontgraving fors oploopt kan 
het zijn dat de kosten van open ontgraving en 
horizontaal gestuurde boringen elkaar meer naderen. 
Onder andere met het verziltingsonderzoek kunnen we 
dit feitelijk onderbouwen. 

Grondeigenaar Welk type peilbuizen 
hanteren jullie en hoelang 
meten jullie de 0-situatie?  

Het plaatsen van de peilbuizen en het doen van de  
onderzoeken zal gedurende enkele maanden 
uitgevoerd worden. Wanneer de grondeigenaar de 
peilbuizen langer wil laten staan kunnen deze in veel 
gevallen langer blijven staan.  
 
De peilbuizen worden in een periode van enkele 
maanden geplaatst, na enkele weken (nadat de 
grondwaterbalans weer is hersteld) kan er gemeten 
worden. Het advies van Acacia Water is om langer te 
meten omdat er gedurende het jaar verschillen kunnen 
zijn. Ook vanuit LTO kwam de vraag om bijvoorbeeld 
twee jaar te monitoren. Dit zou mogelijk kunnen zijn als 
we dit jaar de peilbuizen kunnen plaatsen. De aanleg 
start 2e helft van 2023, als we de peilbuizen dit jaar nog 
plaatsen kunnen ze er twee jaar staan. Ook tijdens de 
aanleg kunnen ze blijven staan en na afloop van de 
aanleg; om zo te meten wat het daadwerkelijke effect is. 
Dit hangt allemaal wel af van de medewerking van de 
grondeigenaren. 
 
Type peilbuizen: er zijn in principe peilbuizen die boven 
de grond uitkomen. De ene agrariër heeft hier voorkeur 
voor zodat zij/hij ze niet kapot ploegt. Terwijl een andere 
agrariër ze liever ondergronds afgewerkt heeft. Voor dit 
project komen wij met een voorstel waar we verwachten 
dat ze komen en stemmen we dit af met de 
grondeigenaar, zodat er rekening gehouden kan worden 
met waar ze komen te staan om zo min mogelijk schade 
te veroorzaken.  
 
In dit gebied is het eigenlijk noodzakelijk de peilbuizen 
bovengronds af te werken. Reden is mogelijke capillaire 
werking en opwaartse druk (kwel) waardoor grondwater 
gaat ‘hevelen’. Omdat de onderliggende 
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grondwaterlagen mogelijk brak water betreft, bestaat de 
mogelijkheid dat er bij het ondergronds afwerken dan 
‘watervlekken’ van brak water in het landschap 
ontstaan. Naast het feit dat deze natte vlekken moeilijk 
te bewerken zijn, kan het brakke water ook schade aan 
de textuur van de bodem en de gewassen opleveren. 
 

Grondeigenaar Heeft zelf ook als 
rentmeester gewerkt en 
in zijn hele loopbaan nog 
nooit in oogstseizoen bij 
agrariërs aangeklopt. 
Houd hier rekening mee! 

TenneT houdt rekening met de agrarische kalender. De 
wens was om voor het oogstseizoen de bodem- en 
veldonderzoeken af te ronden. Dat is niet gelukt. We 
wachten nu tot de oogst klaar is voor we van start gaan. 

Gemeente Het 
Hogeland 

Elke kilometer aanleg 
duurt ongeveer 10 
weken. Als je op tijd klaar 
wilt zijn moeten jullie op 
meerdere plekken tegelijk 
starten.  

Een kilometer open ontgraving duurt circa 10 weken. Dit 
is inclusief de opbouw en herstel. In de praktijk werkt 
TenneT  met meerdere sporen tegelijk en is er 
efficiencyvoordeel als er langere lengtes tegelijk 
uitgevoerd worden. Dit moet duidelijk worden vanuit de 
technische uitwerking en deels ook uitgewerkt door de 
aannemer. TenneT stuurt er op aan dat de periode zo 
kort mogelijk is om overlast te beperken.  

Grondeigenaar In welke periodes voeren 
jullie de werkzaamheden 
uit? Ook in de winter?  
 

De periode van uitvoering hangt deels af van de 
aanlegmethode en in hoeveel parallelle sporen gewerkt 
kan worden, maar in principe kan er in de winter 
gewerkt worden. TenneT wil wel voorkomen dat de 
schade niet groter is vergeleken met een ander seizoen. 
Het kan zijn dat de grond in de winter te nat is. Vanuit 
TenneT zijn er geen beperkingen om in de winter aan te 
leggen, mocht het gewenst zijn om hier rekening mee te 
houden kan dat wel.  

TenneT Welke ruimte is er nog 
om te verschuiven binnen 
deze kabelroute? 

Er is een ruimte van ongeveer 100m rond de kabelroute 
waarbinnen TenneT de route kan finetunen. Dat kan 
bijv. gaan om aan de andere kant van een sloot, het 
afsnijden van een perceel, onder een dijk door boren. 
Als het om de aanlegmethode gaat of ook andere 
percelen betreft ontvangt TenneT verzoeken voor 
aanpassingen het liefst vanuit een groep samen. Die 
kunnen via de rentmeester worden ingebracht, of direct 
aan ons via de Projectatlas of tnw-support@tennet.eu .  
 
Verzoeken worden vervolgens beoordeeld door TenneT 

https://ten.projectatlas.app/tnw/
mailto:tnw-support@tennet.eu
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en EZK. Allereerst of het mogelijk is en of het de situatie 
beter maakt. Soms zijn er bijvoorbeeld locatie specifieke 
kenmerken die een boring onmogelijk maken, of dat het 
niet mogelijk is dat een boring langer kan. Dit soort 
zaken beoordelen wij, om vervolgens terug te koppelen 
aan de grondeigenaren.  

Grondeigenaar We hebben het nu over 
de plusmaatregelen en 
dat dit pakket bij de 
overheden ligt. Ik dacht 
dat dit bij de boeren zou 
komen te liggen.  

Het pluspakket is een samenwerking. Er is geen pakket 
met een vaststaand bedrag, maar grondeigenaren 
kunnen wel maatregelen indienen en meewerken aan 
het samenstellen van het pakket aan maatregelen. Dit 
kan onder andere door deel te nemen aan de 
werkgroepen. 
 
Provincie Groningen voegt hier aan toe dat het 
belangrijk is dat er wordt nagedacht hoe het gebied 
beter achtergelaten kan worden. Dit valt of staat met 
ideeën die worden aangeleverd. Het gaat hier in eerste 
instantie om de ideeën die door agrariërs en andere 
belanghebbenden worden aangeleverd.  

Grondeigenaar Beleidsdoelstellingen van 
de overheid en de 
ambities van de boeren 
zijn wel totaal 
verschillende zaken. De 
doelen van de boeren 
kunnen anders zijn.  

Belangrijk punt om mee te nemen. TenneT en EZK 
horen graag de ideeën van de agrariërs over het 
pluspakket.  

Grondeigenaar We zouden extra 
werkzaamheden kunnen 
doen door extra 
verkalking en bemesting 
op het land toe te passen, 
maar dat kan vanwege 
het huidige beleid niet. 
Idee voor een 
plusmaatregel is een 
ruimere mestwetgeving 
zodat wij dit soort 
werkzaamheden kunnen 
uitvoeren.  

Kunnen nu niet in detail ingaan op dit voorstel, daarvoor 
zitten niet de juiste specialisten aan tafel. Er wordt 
afgesproken dat TenneT hier op terugkomt. 

Grondeigenaar Waarom ligt de 
kabelroute binnen de 

Door de meer westelijke aanlanding (ten noorden van 
Kloosterburen) maken wij het toekomstige kabels en/of 
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corridor west en niet 
meer oostelijk?   

leidingen niet onmogelijk om ook via deze route aan 
land te komen. Op de huidige manier gaan we zoveel 
mogelijk rechtdoor, zo kort mogelijk door Waddenzee, 
met meer ruimte voor toekomstige kabels en/of 
leidingen. Dit sluit aan bij een voorwaarde vanuit het 
regioadvies. Bij een meer oostelijke ligging zouden deze 
toekomstige kabels en de kabels van NOZ TNW deels 
via het daar aanwezige geulenstelstel worden 
aangelegd; dit brengt meer schade en risico bij de 
aanleg met zich mee. Op de huidige manier gaan we 
zoveel mogelijk rechtdoor en worden deze geulen 
vermeden. De keerzijde is wel dat we hierdoor langer 
over land gaan. 
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19 april 2021 C1 - Publieke Informatie 

Fijn dat u bent ingelogd bij de informatieavond eerste 6km op land 
voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. 
 
Wij vragen u om: 
• Uw microfoon te dempen (mute) 

 
• Eventuele vragen te stellen in de chat 

 
• Bij inlogproblemen te bellen met Janna Boonstra (+316 30133283) 

 
Wij starten om 19.30 uur  

Welkom! 
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 Opening 
 Door: Diana Scheer (TenneT) 

Omgevingsmanager 
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Camera en geluid 
• Camera aan of uit (eigen keuze). 
• Iedereen staat op dempen (‘mute’).  
• Om te spreken dient u uzelf dempen op te heffen (‘unmute’).  
 
 

Heeft u een vraag?  
• Stel uw vraag in de chat. 
• Na elk presentatiedeel volgt een vragenronde. 
Vragen kunnen dan mondeling worden toegelicht. 
• Vragen worden niet beantwoord in de chat.  
• Zijn er veel vragen? Dan maken we een selectie.  

Alle vragen worden schriftelijk beantwoord  
en toegezonden.  
 

Digitale “spelregels” 
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• Projectintroductie 
• Toelichting kabelroute 
• Vragenronde 
• Aanlegmethoden  
• Afsluitende vragenronde 

 

Agenda 
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 Project introductie 
 Door: Olaf Herfst (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Projectleider Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden 
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• Routekaart 2030 gepubliceerd in 2018 om 
tussen 2024 en 2030 zeven Gigawatt aan 
windparken op zee te realiseren.  
 

• VANOZ (Verkenning aanlanding Netten op 
Zee) aansluiting van windenergiegebied Ten 
Noorden van de Waddeneilanden in 
Eemshaven, Vierverlaten of Burgum d.m.v. 
een ondergrondse wisselstroom 
kabelverbinding. 

• VAWOZ: verkenning periode 2030-2040 
 

• Ministerie van EZK: procedures en coördinatie 
vergunningen. 

• TenneT: onderzoeken, aanleg en onderhoud 
verbinding. 

 

Introductie NOZ TNW 
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Doorsnede project 
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Hoe ziet het eruit?  
Platform op zee 

Zeekabels naar land aanleggen 

Landkabels naar station aanleggen Transformatorstation bouwen 
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Voor- en nadelen 
alternatieven naar Eemshaven 

Zie ook: https://www.netopzee.eu/tennoordenvande 
waddeneilanden/  >> publicaties >> voor en nadelen 
tracéalternatieven naar Eemshaven 

10 
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Besluit: kabelroute  
Eemshaven west 
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 Vragen? 
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 Aanlegmethoden 
 Door: Frank Timmer (TenneT) 

Projectleider Planologie en Vergunningen 
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Aanlegmethoden 
Open ontgraving HDD – Horizontaal gestuurde boring 

14 
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Open ontgraving tenzij,  
• Als effecten door een andere aanlegmethode gemitigeerd of voorkomen kunnen worden 
 
• Kruising van een beschermd natuurgebied 
• Kruising van gevaarlijke buisleidingen 
• Kruising van waterstaatswerken 

Uitgangspunt 
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Zes ondergrondse kabels (twee 220-kV-kabelcircuits, oftewel 2 x 3 kabels ) in 
open ontgraving, plus glasvezelverbinding 

Open ontgraving 
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Twee 220-kV-kabelcircuits, oftewel 2 x 3 kabels in 2 x horizontaal gestuurde 
boring (HDD), plus glasvezelverbinding 

Horizontaal gestuurde boring 



19 april 2021 C1 - Publieke Informatie 

• Kabeldiepte: ±1.80 m-mv 
• Ontgravingsdiepte: ±2.10 m-mv 
• Bemalingsdiepte: ±2.40 m-mv 
• Tijdelijke werkstrook: 50 m  
• ZRO: 12 m 

Open ontgraving  
Samengevat 

• Kabeldiepte: 10 tot 40 m-mv 
• Bemalingsdiepte: ±2.40 m-mv 
Bij in- en uittredepunten van de boring 

• Tijdelijke werkterreinen 
 intredepunt: min.  2500 m2 

 uittredepunt: min. 1500 m2 
• ZRO: 15 m  
• Lengte boring: naar verwachting 800 m 
• Uitleglengte mantelbuizen: naar 

verwachting 800m 
Uitleglengte = lengte van de boring 

HDD 

De diepte en lengte is afhankelijk van onder meer de diepteligging van te kruisen aanwezige 
kabels en leidingen, watergang en  de ondergrond. Om de haalbaarheid van een HDD te 
toetsen zijn bodem- en veldonderzoeken nodig.  

20 



19 april 2021 
19 april 2021 C1 - Publieke Informatie 

 Vervolg 
 Door: Diana Scheer (TenneT) 

Omgevingsmanager 
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• Bezoek onze projectwebsite:  
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/  

 
• Indienen vragen en suggesties via de Projectatlas 

https://ten.projectatlas.app/tnw/page/home  
 
• Aanmelden voor de nieuwsbrief  

• Onder ‘nieuwsbrieven’ op de projectwebsite 
 

• Stuur een e-mail naar TNW-support@tennet.eu  
 

Meer informatie, vragen of suggesties?  
 

Participatiemogelijkheden 
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 Afsluitende vragenronde 
 
 



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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