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1 INTRODUCTIE 
 

TenneT heet de deelnemers welkom en geeft een toelichting op het programma. Alle deelnemers stellen 

zich kort voor.  
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Tijdens de introductie kwam de volgende vraag naar voren: 

 

- KPN vraagt waarom de gemeenten, waterschappen en provincie niet aanwezig zijn.  

 

 TenneT geeft aan dat een week eerder (op 15, 16 en 18 april) werksessies zijn gehouden met deze 

partijen. Voor kabel- en leidingeigenaren is een aparte sessie georganiseerd, omdat de groep anders te 

groot zou worden en omdat TenneT verwachtte dat kabel- en leidingeigenaren andere vragen en 

belangen zouden hebben. 

 

 

2 TOELICHTING PROJECT 
 

TenneT geeft een toelichting op het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NoZ TNW). 

Witteveen+Bos geeft een toelichting op de m.e.r.-procedure en planning. In bijlage I is de presentatie 

toegevoegd.  

 

Naar aanleiding van deze toelichting kwam het volgende aandachtspunt naar voren: 

 

- Alliander merkt op dat Burgum geen 380 kV aansluiting is.  

 

TenneT bevestigt dit. Hij licht toe dat binnen redelijke afstand tot de kust drie stations liggen met 

voldoende capaciteit om 700 MW op aan te sluiten: Burgum, Vierverlaten en Eemshaven Oudeschip. 

Burgum is inderdaad een 220 kV station. Ook bij Burgum is een transformatorstation nodig om 

onregelmatigheden uit de stroomverbinding te halen, het transformatorstation werkt als een soort filter 

voordat de stroom via het landelijke hoogspanningsnet verder getransporteerd wordt (in drie losse fasen 

per circuit).  

 

 

3 TECHNIEK 
 

TenneT geeft een toelichting op de techniek van NoZ TNW. In bijlage II is de presentatie toegevoegd.  

 

Naar aanleiding van deze toelichting kwamen de volgende vragen en aandachtspunten naar voren: 

 

- Neptune Energy vraagt waarom de zeekabels op land uit elkaar (in drie losse fasen per circuit) worden 

gelegd.  

 

TenneT legt uit dat deze wijze van aanleggen een betere warmteafdracht mogelijk maakt en daarmee 

leidt tot minder energieverlies. TenneT vult aan dat zeekabels ook vanwege hun gewicht te groot/zwaar 

zijn om op land goed te kunnen transporteren.  

 

- Gevraagd wordt of er connectors (verbindingsmoffen) komen tussen de kabels.  

 

TenneT geeft aan dat dit inderdaad nodig is vanwege de lengte van de kabels. Op een schip kun je 20 tot 

40 kilometer kabel in één keer vervoeren. Op het schip wordt de mof (koppeling) gemaakt, daarna wordt 

de kabel gelegd.  

 

- KPN vraagt hoe diep de kabel offshore wordt aangelegd.  

 

TenneT geeft aan dat de kabel de eerste 3 km uit de kust op minimaal 3 m diepte wordt begraven. Vanaf 

dit punt is de minimale aanlegdiepte 1 meter (eis RWS). Het kan dat de kabel in de praktijk dieper wordt 

aangelegd, op sommige plekken ga je tot 10 meter diep. Dit wordt met een op risico gebaseerde studie 

bepaald. 
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- Nepture Energy vraagt of TenneT last verwacht te hebben van ‘upheaval buckling’ zoals bij pijpleidingen 

het geval kan zijn.  

 

TenneT geeft aan dat kabels hier geen last van hebben. 

 

- Neptune Energy vraagt of TenneT op voorhand al extra kabellengte aanhoudt voor onderhoud of het 

opnieuw ingraven van de kabels.  

 

TenneT geeft aan dat een kabel meer ruimte/flexibiliteit heeft dan een buisleiding. Of je voldoende 

lengte hebt hangt af van de spanning waarmee de kabel is gelegd. Als er te veel spanning op de kabel 

zit, zakt deze niet de bodem in. De kabel wordt dus zonder al te veel spanning aangelegd. Herbegraven 

heeft niet de voorkeur, dit levert risico’s op. Daarom is de initiële graafdiepte in principe dieper dan 

noodzakelijk. Het is niet de bedoeling dat de kabel wordt herbegraven. 

 

- Neptune Energy geeft als aandachtspunt mee dat ook een minimale begraafdiepte van toepassing is bij 

de scheepvaartroute. 

 

 
4 VOORBEREIDING WERKSESSIE 
 

Witteveen+Bos geeft een toelichting op de aanpak van de tracéverkenning en de leidende ontwerpprincipes. 

Hieruit komen de volgende vragen naar voren: 

 

- Neptune Energy geeft aan dat het Eems Dollardgebied ontbreekt. De grens van dit gebied is vastgelegd 

op een dieptelijn en kan dus verplaatsen.  

 

Witteveen+Bos bevestigt dat dit een politieke en procedurele impact heeft. TenneT vult aan dat de 

aankondiging van het project ook in het Duits zal worden gedaan.  

 

- Gevraagd wordt wanneer wel voor de kruising van kabels wordt gekozen.  

 

Op een gegeven moment wegen de kosten van een kruising niet meer op tegen andere effecten 

(bijvoorbeeld grotere lengte of milieueffecten), dan kan toch voor een kruising gekozen worden.  

 

- Gemini vraagt naar verschil in beschikbare aansluitcapaciteit tussen de stations.  

 

TenneT geeft aan dat er wel verschillen zitten in de capaciteit, maar alle locaties hebben voldoende 

capaciteit voor dit project.  

 

 

5 RESULTATEN VERKENNING GEBIED EN OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 

In bijlage III zijn de resultaten van de verkenning per aansluitlocatie weergegeven. 

 

 

6 AFRONDING: VERVOLG EN ACTIES  
 

Vanuit de rondvraag zijn geen vervolgacties gekomen. 
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BIJLAGE: PRESENTATIE, FRANK TIMMER EN KOEN HAANS 



Workshop kabels en leidingen 
tracéverkenning: Net op zee Ten Noorden 

van de Waddeneilanden
29 april 2019 

Frank Timmer en Koen Haans



Safety topic

2

In geval van calamiteiten en/of ontruiming van het pand:

• Volg de vluchtroutes zoals aangegeven 

• Ga naar het verzamelpunt  

• Volg de instructies van BHV (te herkennen aan de gele hesjes) bij 

calamiteiten en/of ontruiming.



Agenda 

3

12:30 Welkom en voorstelrondje, inclusief lunch

13:00 Toelichting project 

1) doelstellingen net op zee TNW

2) proces tot nu toe - VANOZ en tracéontwikkeling TenneT

3) aanpak tracéontwikkeling en m.e.r.-procedure

13:30 Toelichting techniek net op zee TNW

14:00 Toelichting doel workshop (verkenning gebied en oplossingsrichtingen)

14:30 Koffiepauze

14:45 Tracés richting Burgum

15:30 Tracés richting Vierverlaten

16:15 Tracés Eemshaven 

17:00 Afronding: vervolg en acties

17:15 Afsluiten 



Welkom en voorstelrondje

4

˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie?



Toelichting project (TenneT)

5

˗ Introductie TenneT

˗ Doelstellingen

˗ VANOZ

˗ Raakvlak andere projecten

˗ Omgeving



Netkaarten



Routekaart  2023

Volgens de 'vervolgroutekaart 2030' gepubliceerd 

in 2018 moet er tussen 2024 en 2030 nog eens 7 

Gigawatt aan windparken op zee bij komen. De 

windparken die in de komende jaren worden 

voorbereid komen in de windgebieden Hollandse 

Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden 

en IJmuiden Ver. 

Routekaart 2030



Doelstellingen

8

˗ 700 MW

˗ +/- 100km lengte (80/20)

˗ Mogelijk zijn er technische maatregelen nodig om transportverliezen 

compenseren. 

˗ Transformatorstation ca. 3,5 ha (+2 ha werkterrein)

˗ Aansluiten op Eemshaven/Vierverlaten/Burgum

˗ Operationeel in 2026 (3-4 jaar bouwtijd)



Doelstellingen
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VANOZ (Verkenning Aanlanding Netten op Zee)

10

˗ Voorbereiding op de procedures voor de windparken 2024-2030.

˗ Gesprekken gevoerd met betrokkenen en belanghebbenden. 

˗ Conclusie: het windenergiegebied Ten Noorden van de 

Waddeneilanden kan (nettechnisch) verbonden worden met het 

landelijk hoogspanningsnetwerk in Eemshaven, Vierverlaten of 

Burgum d.m.v. een ondergrondse wisselstroomkabelverbinding.
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Aanbevelingen 
VANOZ:
• Start met informatie 

verzamelen voor 
mogelijkheden 
tracering en 
bundeling van 
kabelsystemen door 
Waddenzee

• Breng 
beschikbaarheid in 
kaart van 
bedrijfskavels en 
daarmee ruimte voor 
transformatorstation

• Link naar meer 
informatie: 
https://www.rvo.nl/su
bsidies-
regelingen/bureau-
energieprojecten/lop
ende-
projecten/hoogspann
ing/verkenning-
aanlanding-netten-
op-zee-2030
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Raakvlak andere projecten 

14

˗ Eemshaven-Vierverlaten 380kV (bovengrondse hoogspanningsverbinding, in 2022 in 

bedrijf)

˗ Bouw / uitbreiding hoogspanningstation Vierverlaten 380kV (in uitvoering)

˗ Diverse energie-ontwikkelingen in Eemshaven (nieuw 110kV-station, CobraCable en 

ontwikkelingen derden (zonneparken etc.)

˗ Ruimte vrijhouden rondom Burgum voor toekomstige ontwikkelingen



Aanpak m.e.r. en tracéontwikkeling

15

˗ Mijlpalen planning

˗ Aanpak NRD-fase 



Belangrijke mijlpalen NoZ TNW

16

Maart 2019 PSU – start project

September 2019 Concept NRD

Febr/maart 2020 NRD vaststellen

Juli 2020 VKA besluit

Februari 2021 Indienen vergunningsaanvragen

Juni 2021 Ontwerp vergunningen 

November 2021 Definitieve vergunningen

Oktober 2022 Vergunningen onherroepelijk



Stappen NRD-fase en tracéontwikkeling
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˗ Maart: Gebiedsanalyse: belemmeringen en kansen in kaart brengen

˗ April: Ophalen eisen en wensen omgevingspartijen

˗ April/mei: Ontwikkeling alternatieven en beoordelen op haalbaarheid

˗ Mei: Terugleggen van alternatieven bij omgevingspartijen

˗ Juni: Inloopavonden + oproep inbreng van alternatieven

˗ September: Vastleggen alternatieven in concept NRD

˗ Febr/maart 2020: NRD vaststellen



Overzicht workshops tijdens de NRD-fase

18

3 april Workshop RWS

15 april Workshop offshore incl. Ameland en Schiermonnikoog

16 april Workshop onshore Fryslân

18 april Workshop onshore Groningen

14 mei Workshop terugkoppeling offshore

16 mei Workshop terugkoppeling onshore

ntb juni Openbare informele inloopavonden (extra) voorafgaand aan ter inzage             

legging concept NRD



Keuze voorkeursalternatief (MER deel 1)

19

˗ Techniek

˗ Milieu

˗ Omgeving

˗ Kosten

˗ Toekomstvastheid



Toelichting techniek Net op Zee TNW

20



Aanpak alternatieven ontwikkeling

21

Stap 1: VANOZ is het vertrekpunt van de alternatievenontwikkeling;

Stap 2: Wat is de kortste route van A naar B;

Stap 3: Milieuafweging:

• Beoordelingskader milieuonderzoeken vaststellen;

• Belemmeringenkaarten opstellen;

Stap 4: Ontwikkelen alternatieven voor NRD.



Ontwerpuitgangspunten offshore kabeltracé

22

1. Ontwerp voldoet aan de Typical Installation Method (TIM), kabelcorridorbreedte = 1200m;

2. Zo kort mogelijke route van offshore station tot aanlandpunt (eventueel via tussencompensatie 

locatie);

3. Vermijd olie- en gasplatforms (inclusief rekening houdend met veiligheidsafstand = 500m);

4. Vermijd offshore infrastructuur (inclusief rekening houdend met veiligheidsafstand = 500m);

5. Vermijd scheepswrakken;

6. Vermijd zoveel mogelijk ruimtegebruik thema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals natuur, 

visserij, defensie, aquacultuur, zandwinning en scheepvaartroutes);

7. Houd rekening met bathymetrie van de zeebodem (hydrodynamica en morfologie);

8. Zo min mogelijk kruisingen met infrastructuur.
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Ontwerpuitgangspunten onshore kabeltracé

24

1. Ontwerp voldoet aan de Typical Installation Method (TIM), kabelcorridorbreedte = 50m (incl

werkstrook);

2. Zo kort mogelijke route van aanlandpunt tot aansluitlocatie;

3. Vermijd zoveel mogelijk steden, dorpen en woningen (magneetvelden);

4. Vermijd zoveel mogelijk locaties met een extern veiligheidsrisico (windturbines en BRZO-bedrijven);

5. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals archeologie, cultuurhistorie, 

natuur en waterkeringen);

6. Vermijd zoveel mogelijk ondergrondse infrastructuur (kabels, pijpleidingen, rioolwater en drinkwater);

7. Ondergrondse verbindingen en bovengrondse lijnen mogen parallel lopen en kruisen;

8. Rijkswegen, provinciale wegen en spoorwegen (zo veel mogelijk) haaks kruisen;

9. Onderlinge beïnvloeding met buisleidingen, spoorlijnen e.d. zoveel mogelijk voorkomen.
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Ontwerpuitgangspunten onshore transformatorstation

26

1. Maximaal 5-6 km van het aansluitstation (Burgum/Vierverlaten/Eemshaven);

2. Houd rekening met magneetveldcontour;

3. Zo veel mogelijk voorkomen van geluidshinder;

4. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals archeologie, 

cultuurhistorie, natuur en waterkeringen);

5. Benodigd oppervlakte is ca. 3,5 ha (+2 ha tijdelijk werkterrein).
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Toelichting doel workshop

28

˗ Verkenning gebied

˗ Oplossingsrichtingen

˗ 14:45 Tracés richting Burgum

˗ 15:30 Tracés richting Vierverlaten

˗ 16:15 Tracés richting Eemshaven 



Tracés richting Burgum

29

˗ 14:45-15:15 brainstorm

˗ 15:15-15:30 terugkoppeling



Tracés richting Vierverlaten

30

˗ 15:30-16:00 brainstorm

˗ 16:00-16:15 terugkoppeling



Tracés richting Eemshaven

31

˗ 16:15-16:45 brainstorm

˗ 16:45-17:00 terugkoppeling



Afronding, vervolg en acties

32

˗ Wrap-up en conclusies workshop

˗ Rondvraag

˗ Acties en afspraken

· TNW@witteveenbos.com

˗ 14 mei workshop terugkoppeling offshore en onshore Friesland

˗ 16 mei workshop terugkoppeling onshore Groningen



www.witteveenbos.com
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BIJLAGE: PRESENTATIE TECHNIEK, EVERT MOM 



Evert Mom

April-1-2019 C2: Internal Information

Net op zee



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

• Follow the escape route as indicated.

• Use the stairs instead of the lift.

• Go the assembly point.

• Follow the instructions of the in-company emergency worker 

who is present at that moment.

For your safety as well as our own we would like to 
draw your attention to the following safety measures.

In case of an emergency, the following instructions also apply:

Stay tuned. Safety first!
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Techniek van Net op Zee

• Beschrijving verschillende onderdelen

• Platform

• Kabel

• Transformatorstation

• Beschrijving realisatie methodes

•



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Van molen naar huis, hoe?

?



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Net op Zee concept



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

25m
20m

30m

Weight:

2900 tonnes

19,5m

Jacket



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

19,5m 45m

25m

Weight:

3350 tonnes

Topside



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Installatie Jacket



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Piling of the jacket



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Installation of the top side



Cable
Installation



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Kabelverbinding



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Ontwerp off shore kabel

Reference level for burial below mobile 
seabed features: the line connecting 

the deepest points of the troughs 

between the sand waves

Burial requirement

Mobile seabed features:
mobile Sand Waves on a
non mobile Sand Bank  

Gray: to be pre swept (dredged) 
volume of the mobile sand waves in 
order to be able to install the cable 

to the required burial depth below 
the reference level

Ontwerpfilosofie

• Installeren en geen onderhoud nodig

• Risico gebaseerd ontwerpkeuzes

maken

Result is a risk based burial depth for the 

lowest TOTEX

Diverse onderzoeken:

• Archeologie

• Mobiliteit zeebodem

• NGE

• Andere infrastructuur



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Sea cable installation
In practice A B Connection point A &B

A B
Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk

17.9 “Objects”

A B

Seabed mobility

15
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Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Sea cable installation
Seabed mobility study

• Historical bathymetry data

• Expected lowest seabed level (40-50 years)

• Expected highest seabed level (40-50 years)
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Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Sea cable installation
In practice A B Connection point A &B

A B
Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk

17.9 “Objects”

A B

Seabed mobility

A B

1m DoB 3m DoB Burial requirements

A B

Vessel intensity (RBBD)
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Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Sea cable installation
Risk based burial depth study

• Vessel intensity

• Burial depth

• Soil conditions

Acceptable PoF results in burial depth

18
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Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Sea cable installation
In practice A B Connection point A &B

A B
Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk

17.9 “Objects”

A B

Seabed mobility

A B

1m DoB 3m DoB Burial requirements

A B

Vessel intensity

1m DoB 3m DoB

A B

wk

17.9 Define route

19



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Sea cable installation
Depth of burial is determined based on;

Lowest future seabed level 

+

RBBD or permit requirement

Probability of failure  of cable route

• Reduce cable length

• Route engineering

• Depth of burial

20



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Installatie off shore cable



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Cable installation

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6puT84rTAhUkYJoKHVvTB6wQjRwIBw&url=http://www.jandenul.com/en/pressroom/press-releases/cable-laying-vessel-isaac-newton-loaded-with-8500-tons-of-cable-on-its-way&psig=AFQjCNHmuPllBU0DqKFZscMW6YAnDlAlug&ust=1491398666619030
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ici084rTAhVBjiwKHZ2AAkoQjRwIBw&url=http://subseaworldnews.com/2011/12/08/abb-invests-usd-400-million-to-expand-subsea-cable-production-capacity-in-sweden/&bvm=bv.151426398,d.bGs&psig=AFQjCNF7rUorspxNxmo2Qub_KeiHpf1w8A&ust=1491398732384505


Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Cable installation



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

Cable installation

Video
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Liability and copyright of TenneT

Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. ('TenneT'). The content of the 

presentation – including all texts, images and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of 

the content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT has expressly offered 

possibilities to do so, and no changes whatsoever may be made to the content. TenneT endeavours to 

ensure the provision of correct and up-to-date information, but makes no representations regarding 

correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from this PowerPoint presentation 

and for any consequences of activities undertaken on the strength of data or information contained 

therein.



TenneT is a leading European electricity transmission system operator (TSO) with its 

main activities in the Netherlands and Germany. With approximately 22,000 kilometres of 

high-voltage connections we ensure a secure supply of electricity to 41 million end-users.

www.tennet.eu

Taking power further


