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AFKORTINGENLIJST 
 

Afkorting Betekenis 

AC Alternating current - wisselstroom 

BSL Borssele 

DC Direct current - gelijkstroom 

DNV-GL Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd 

EEM Eemshaven 

EZK Economische Zaken en Klimaat 

GIS Geographical information system 

GTB Geertruidenberg 

GW Giga Watt 

HbR Havenbedrijf Rotterdam 

HDD Horizontal Directional Drilling -  horizontaal gestuurde boring 

HKWB Hollandse Kust (west Beta) 

HKW-VIII Hollandse Kust (west) kavel VIII 

HKZ Hollandse Kust (zuid) 

HKZW Hollandse Kust (zuid west) 

HS Hoogspanning 

HVDC High-voltage direct current - hoog-voltage gelijkstroom) 

IEA Integrale effectenanalyse 

IJVER IJmuiden Ver 

IJVG IJmuiden Ver Gamma 

kV kilo Volt 

LMB Luftmine B 

MER Milieu Effecten Rapportage 

MVL Maasvlakte 

MW Mega Watt 

NGE Niet-gesprongen explosieven 

NGO Non-Governmental Organization - niet-gouvernementele organisatie 

NNN Natuur Netwerk Nederland 

NOVI Nationale Omgevingsvisie 

NOZ Net op zee 

NRD Notitie Reikwijdte en detailniveau  

RCR Rijkscoördinatieregeling 

RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 

RWS Rijkswaterstaat 

TNW Ten noorden van de Waddeneilanden 

TVV Technische Voorverkenning 

VANOZ Verkenning Aanlanding Net op Zee 

VAWOZ Verkenning Aanlanding Wind op Zee 

VEL Velsen 

VKA Voorkeursalternatief 

VSS Verkeersscheidingsstelsel  

VVL Vierverlaten 

W+B Witteveen+Bos 

WT Wateringen 

Z2 Zoekgebied 2 

Z5 Zoekgebied 5 

ZRO Zakelijk recht overeenkomst 
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INTRODUCTIE 

 

De Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ) onderzoekt de mogelijkheden om toekomstige 

windenergiegebieden tot 2030 aan te sluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Dit document 

beschrijft hoe de alternatieven die in de VAWOZ zijn onderzocht, tot stand zijn gekomen en welke 

afwegingen daarbij zijn gemaakt. Dit hoofdstuk licht de aanleiding en context achter VAWOZ toe. Daarnaast 

geeft dit hoofdstuk een beschrijving van de verschillende onderdelen van de verkenning.  

 

 

1.1 Aanleiding VAWOZ 

 

Voorafgaand proces 

In maart 2018 heeft het kabinet de Routekaart Wind op Zee 2030 gepubliceerd, als vervolg op de Routekaart 

Wind op Zee 2023. De Routekaart 2030 voorziet in drie gebieden voor de realisatie van windparken met een 

gezamenlijke omvang van 6,1 Gigawatt (GW). Deze windparken moeten uiterlijk 2030 operationeel zijn. Het 

Programma Netten op zee (PNoz) beoogt een tijdige, financieel verantwoorde, maatschappelijk gedragen en 

toekomstvaste ruimtelijke inpassing van de Netten op Zee (door zee en over land) om de energie die op zee 

geproduceerd wordt aan land te brengen en aan te sluiten op het hoogspanningsnet.  

 

Voor de Routekaart Wind op zee 2030 heeft, in samenspraak met omgevingspartijen, in 2018 een 

verkenning plaatsgevonden om de meest kansrijke aanlandingslocaties en tracés te identificeren: verkenning 

aanlanding netten op zee 2030 (VANOZ). Deze verkenning had tot doel het bieden van een basis voor de 

verdere Rijkscoördinatieregeling-procedure (RCR-procedure) die nodig is voor de aansluiting van de twee 

noordelijk gelegen kavels van windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de 

Waddeneilanden en IJmuiden Ver tussen 2024 en 2030. De centrale vraag in deze verkenning was welke 

opties het meest kansrijk zijn voor de afvoer van grootschalige windenergie uit deze gebieden.  

 

Aanleiding VAWOZ 

In de Klimaatwet is vastgesteld met hoeveel procent de CO2-uitstoot in Nederland moet worden 

teruggedrongen. Het doel voor 2030 is een reductie van de CO2-uitstoot van 49 % ten opzichte van 1990. 

Voor 2050 is het doel 95 % minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Wind op zee speelt een cruciale rol 

om deze klimaatdoelen te halen. Wind op zee bestaat uit windparken, kabels voor energie, leidingen voor 

waterstof en aanlandingen op land, zie afbeelding 1.1. Recente inzichten en ontwikkelingen noodzaken 

echter om de te realiseren hoeveelheid windenergie op zee voor zowel de periode tot en met 2030 als de 

periode daarna naar boven bij te stellen. Voor de periode tot en met 2030 is er daardoor een extra 

verkenning nodig van kansrijke aanlandingsroutes en locaties voor het aanlanden van extra windenergie. 

Voor de periode 2030-2040 is een nieuwe routekaart nodig en zal opnieuw een verkenning plaats moeten 

vinden naar kansrijke manieren om de windenergie naar land te brengen, waaronder onderzoek naar 

kansrijke aanlandingslocaties en tracés. Voor de versnelling gericht op 2030 is de effectenanalyse Verkenning 

Aanlanding Windenergie Op Zee 2030 (VAWOZ) bedoeld. De effectenanalyse VAWOZ 2030 -2040 is bedoeld 

voor de periode 2030-2040.  

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) heeft gevraagd om een effectenanalyse op te 

stellen voor de VAWOZ, waarin verschillende tracés voor kabels en leidingen van toekomstige windparken 

naar land worden afgewogen tot 2030 en voor 2030-2040. Deze verkenning voor de fase tot 2030 heeft tot 

doel het bieden van een basis voor de verdere procedures die nodig zijn voor de aansluiting van de extra 
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windenergiegebieden voor de periode tot en met 2030. Dit document heeft alleen betrekking op de 

verkenning van het aansluiten van aanvullende windenergieprojecten tot 2030, waar windenergiegebieden 

voor zullen worden aangewezen in het programma Noordzee 2022-2027. 

 

 

Afbeelding 1.1 Schematische weergave van het net op zee, wisselstroom (boven) en gelijkstroom (onder) [TenneT] 
 

 
 

 

1.2 Onderdelen van de verkenning  

 

VAWOZ verkent de effecten van de benodigde hoogspanningsverbindingen voor de aansluiting van 

aanvullende windenergiegebieden op het landelijke hoogspanningsnet. De aansluiting van aanvullende 

windenergiegebieden is nodig om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame groei, de 

routekaart windenergie op zee 2030 en het Klimaatakkoord te voldoen. Op hoofdlijnen bestaat de 

verkenning uit de volgende hoofdonderdelen:  

- in het geval van wisselstroom: 

· twee ondergrondse kabelcircuits op zee (offshore) voor het transport naar land;  

· ondergrondse kabelcircuits op land (onshore) voor het verdere transport naar een 

transformatorstation; 

· een transformatorstation op land; 

· een ondergrondse kabelverbinding tussen het transformatorstation en het bestaande 380 (of 220) kV 

hoogspanningsstation; 

· aansluiting op bestaand (voorkeur), uit te breiden of nieuw 380 kV hoogspanningsstation;  

· mogelijke noodzakelijk uitbreidingen of nieuwe hoogspanningsstations of kleine aanpassingen in het 

hoogspanningsnet voor lijnen naar elektrolyser; 

- in het geval van gelijkstroom: 

· ondergrondse kabelcircuits op zee (offshore) voor het transport naar land;  

· ondergrondse kabelcircuits op land (onshore) voor het verdere transport naar een converterstation;  

· een converterstation op land; 

· een ondergrondse kabelverbinding tussen het converterstation en een bestaande 380 kV 

hoogspanningsstation; 

· aansluiting op bestaand (voorkeur), uit te breiden of nieuw 380 kV hoogspanningsstation;  
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· mogelijke noodzakelijke uitbreidingen of nieuwe hoogspanningsstations of kleine aanpassingen in 

het hoogspanningsnet voor lijnen naar elektrolyser. 

 

Definities alternatieven en varianten  

In de VAWOZ worden verschillende definities gebruikt om de alternatieven te omschrijven:  

- alternatieven: een alternatief is een windenergiegebied op zee in combinatie met één van de kansrijke 

aansluitlocaties op land, behorende bij het alternatief. Voor HKZW zijn in de VAWOZ bijvoorbeeld twee 

alternatieven onderzocht: HKZW_MVL (Maasvlakte) en HKZW_WT (Wateringen); 

- varianten: zijn de kansrijke kabeltracés tussen de windenergiegebieden en aansluitlocaties. De varianten 

worden ontwikkeld voor de effectenanalyse fase I en zijn gebaseerd op ruimtelijke beperkingen en 

kansen. Als voor het alternatief HKZW - MVL twee kansrijke routes mogelijk zijn, zijn deze in de VAWOZ 

als volgt uitgedrukt: HKZW_MVL_1 en HKZW_MVL_2.  

 

 

1.3 Proces op hoofdlijnen 

 

VAWOZ onderzoekt de mogelijkheden om toekomstige windenergiegebieden tot 2030 aan te sluiten op het 

Nederlandse hoogspanningsnet. Dit gebeurt door het selecteren van kansrijke alternatieven door middel van 

een trechterproces in vier stappen, zie afbeelding 1.2.  

 

 

Afbeelding 1.2 Trechterproces in vier stappen 
 

  
 

 

Stap 1: Technische voorverkenning (TVV) 

Het startpunt voor de VAWOZ zijn de alternatieven die in de TVV zijn ontwikkeld. De alternatieven zijn 

daarbij een combinatie van kansrijke windenergiegebieden op zee en hoogspanningsstations waarop de 

windenergie kan worden aangesloten. Deze worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht. 

 

Stap 2: Effectenanalyse fase I (grove zeef) 

De grove zeef brengt de risico’s voor de uitvoerbaarheid en aandachtspunten in beeld voor de alternatieven 

uit de TVV en voor de ontwikkeling van tracéalternatieven. In deze stap zijn de tracévarianten tussen de 

windenergiegebieden en aansluitlocaties nog niet ruimtelijk uitgewerkt.  

 

Het doel van de grove zeef is tweeledig; 

- inzicht in aard en omvang van effecten. Op basis van de effectenanalyse fase I wordt geconcludeerd 

welke aspecten wel en niet nader en gedetailleerder onderzocht worden in fase II;  
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- ten behoeve van de tracering. Op basis van de beoordelingen uit de effectenanalyse fase I blijkt welke 

gebieden het meest kansrijk zijn (groen), aandachtspunten kennen (oranje) of een risico vormen voor de 

uitvoerbaarheid van een tracé of aanlandlocatie (rood). Deze beoordeling vormt de basis voor de 

ontwikkeling van de tracévarianten tussen de windenergiegebieden en aansluitlocaties.  

 

Deze stap vormt de basis voor de kansrijke tracévarianten welke in hoofdstuk 4 zijn beschreven. In hoofdstuk 

3 zijn voorafgaand de uitgangspunten en procesbeschrijving van de alternatievenontwikkeling toegelicht.  

 

Stap 3: Effectenanalyse fase II (fijne zeef) 

De fijne zeef heeft tot doel om de effecten van de tracévarianten in meer detail in beeld te brengen. Dit 

betekent onder andere dat het beoordelingskader en de effectanalyses van de fijne zeef meer criteria omvat. 

In de fijne zeef worden bijvoorbeeld effecten op bekende archeologische waarden en effecten op 

Natuurnetwerk Nederland beoordeeld. De resultaten van de fijne zeef geven inzicht in de kansrijkheid van de 

verschillende tracévarianten, waardoor inzichtelijk wordt welke windenergiegebieden kansrijk zi jn voor de 

aanlanding van extra vermogen windenergie voor het jaar 2030.  

 

Stap 4: Afwegingsnotitie 

De uitkomsten van de effectbeoordeling fase I en 2 vormen input voor de afwegingsnotitie. In de 

afwegingsnotitie worden de tracéalternatieven en varianten afgewogen op de zes onderzochte thema’s: 

milieu, techniek, kosten, toekomstvastheid, systeemintegratie/vraag en omgeving. Doel van de 

afwegingsnotitie is inzicht geven in de kansrijkheid van de onderzochte tracéalternatieven en varianten.  

 

RCR- procedure per windenergiegebied 

VAWOZ onderzoekt de mogelijkheden om toekomstige windenergiegebieden tot 2030 aan te sluiten op het 

Nederlandse hoogspanningsnet. De verkenning is gericht op het onderbouwen van de meest kansrijke 

alternatieven voor het aan land brengen van elektriciteit. Nadere uitwerking en detaillering vind plaats in de 

RCR- procedure per windenergiegebied. In deze procedure worden per windgebied en aansluitlocatie 

verschillende tracéalternatieven onderzocht om uiteindelijk te komen tot het meest optimale tracé met 

bijbehorende aansluitlocatie voor het aan land brengen van elektriciteit.  

 

Tijdens de nadere effectenanalyse zijn er al bepaalde tracéoptimalisaties naar voren gekomen die nader  

onderzocht dienen te worden in de NOZ-projecten. Deze optimalisaties zijn in hoofdstuk 5 toegelicht.  
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2  

 

 

 

 

BESCHRIJVING ALTERNATIEVEN VERSNELLING OPGAVE TOT 2030 

 

In het eindadvies van de Technische voorverkenning (TVV) [ref.1] zijn verschillende alternatieven vastgesteld 

voor de ontwikkeling van extra windenergiegebieden op zee (zie tabel 2.1 en afbeelding 2.1). Voor de 

windenergiegebieden is gekeken naar de productiecapaciteit, de toekomstvastheid en welke kansen en 

uitdagingen er bij het benutten van het windenergiegebied zijn. Daarnaast is beschouwd welke 

aanlandlocaties geschikt zijn voor de aansluiting van de windenergie op het hoogspanningsnet. Daarbij is 

voor de aanlandlocaties gekeken naar: vraag, netcapaciteit, fysieke ruimte, milieu, draagvlak, 

toekomstvastheid en kansen/risico’s voor de lopende procedures. Sommige alternatieven hebben meerdere 

aanlandlocaties (varianten).  

 

De effectanalyse fase 1 is uitgevoerd op het alternatievenniveau. Dat wil zeggen dat op hoofdlijnen is 

beoordeeld welke aandachtspunten en risico’s van toepassing zijn bij de aansluit ing van de onderzochte 

windenergiegebieden op één van de aansluitlocaties. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de onderzochte 

windenergiegebieden en aansluitlocaties.  

 

 

Tabel 2.1 Windenergiegebieden en aansluitlocaties per kansrijk alternatief uit de technische voorverkenning 
 

Alternatief1 Windenergiegebied  (zoekgebied of 

her te bevestigen) 
Aansluitlocatie (Variant) 

IJmuiden Ver Gamma (2 GW) IJVG Maasvlakte 

Hollandse Kust (zuid west) (0,7 GW) 

 
HKZW 

Maasvlakte 

Wateringen 

Hollandse Kust (west) kavel VIII (0,7 

GW)  

 

HKW-VIII 

Maasvlakte 

Wateringen 

Velsen 

combi HKZW+HKW (1,4 GW2) HKZW + HKW-VIII 

Maasvlakte 

Wateringen 

Hollandse Kust (noord west) (0,7 GW) HKNW Velsen 

zoekgebied 2 (2 of 4 GW) Z2 

Borssele 

Maasvlakte 

Geertruidenberg 

zoekgebied 5 en middenberm  

(2-6 GW)3 
Z5 

Eemshaven  

Vierverlaten 

 
 

 

2 Effectbepaling effectenanalyse fase I gecombineerde beoordeling, effectbeoordeling effectenanalyse fase II aparte en  

  gecombineerde beoordeling. 

3 De te onderzoeken opgave voor de effectanalyse fase II is 2, 4 of 6 GW. De opgave is gedurende de looptijd van VAWOZ   

   aangepast door nieuwe inzichten uit het Programma Noordzee. 
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In de onderstaande paragrafen is de totstandkoming van deze alternatieven toegelicht. Daarnaast zijn er een 

aantal kansarme aansluitlocaties die in de verkenning voor 2030 niet nader worden onderzocht. Deze 

worden beschreven in paragraaf 2.6. 

 

 

Afbeelding 2.1 Windenergiegebieden en aansluitlocaties per kansrijk alternatief 
 

 
 

 

2.1 Alternatief 1: IJmuiden Ver Gamma - 2 GW 

 

Het alternatief IJmuiden Ver Gamma - 2 GW bestaat uit het nog her te bevestigen windenergiegebied 

IJmuiden Ver Gamma en aansluitlocatie Maasvlakte. In onderstaande alinea’s is aangegeven welke keuzes en 

afwegingen zijn gemaakt bij de ontwikkeling van dit alternatief.  

 

Windenergiegebied 

In de Technische voorverkenning is gekeken naar welke gebieden het meest kansrijk zijn en hoeveel GW (per 

windgebied en in totaal) kan worden ontwikkeld voor 2030. Uit de Technische voorverkenning is gebleken 

dat het windenergiegebied IJmuiden Ver Gamma een kansrijk alternatief is. Ten eerste is dit gebied al 

aangewezen op basis van de Routekaart 2030. De meest doorslaggevende redenen hiervoor zijn het 
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kostenreductie potentieel en de bredere socio-economische voordelen. Daarnaast is het gebied ook gunstig 

gelegen ten opzichte van gebieden met een grote energievraag in Nederland.  

 

Aansluitlocatie 

In de Technische voorverkenning is Maasvlakte als meest kansrijke aansluitlocatie naar voren gekomen voor 

het windenergiegebied IJmuiden Ver Gamma. In afbeelding 2.2 is de afweging uit de Technische 

voorverkenning weergegeven. Allereerst geeft Maasvlakte zekerheid ten aanzien van de energievraag en 

toekomstvastheid. Een aanlanding bij industrieclusters heeft namelijk prioriteit vanwege de huidige 

energievraag en verwachte toekomstige vraag. In de Maasvlakte is zowel nu als in de toekomst vraag naar 

elektriciteit, waterstof en warmte (voor afvoer naar de regio). Tot slot bestaat voor deze aanlandlocatie het 

meeste draagvlak vanuit de omgeving en overheid. Dit komt doordat het alternatief IJmuiden Ver Gamma 

parallel ligt aan het NoZ IJmuiden Ver Beta, dit biedt diverse synergie en versnellingsvoordelen.  

 

Windenergiegebied IJmuiden Ver Gamma is aangemerkt als kansrijk gebied om te ontwikkelen in de periode 

tot 2030. Dit voornemen is dusdanig concreet dat in het voorjaar van 2021 een RCR-procedure is opgestart. 

Dit alternatief is daarom niet nader uitgewerkt in deze verkenning 

 

 

Afbeelding 2.2 Uitsnede analyse Technische voorverkenning aansluitlocatie Maasvlakte (concept) 
 

 
 

 

2.2 Alternatief 2: Zoekgebied 2 - 2 of 4 GW 

 

Het alternatief Zoekgebied 2 - 2 of 4 GW bestaat uit het windenergiegebied Zoekgebied 2 en meerdere 

varianten voor de aansluitlocaties. Dit zijn Borssele, Maasvlakte of Geertruidenberg. In onderstaande alinea’s 

is aangegeven welke keuzes en afwegingen in de Technische voorverkenning zijn gemaakt bij de 

totstandkoming van dit alternatief. 

 

Windenergiegebied 

Uit de Technische voorverkenning is gebleken dat het windenergiegebied Zoekgebied 2 een uitdagend 

alternatief is. Zo is het windenergiegebied nog niet aangewezen op basis van het Programma Noordzee (PN) 

maar uit de onderzoeken van PN komt zoekgebied 2 wel naar voren als relatief gunstig zoekgebied. 

Daarnaast heeft het gebied minder kostenvoordeel van een eilandoplossing voor een energiehub, indien ook 

2 GW in IJmuiden Ver Gamma voor 2030 wordt ontwikkeld. 

 

Aansluitlocaties  

De resultaten van de Technische voorverkenning geven aan dat Maasvlakte en Borssele beiden kansrijke 

aansluitlocaties zijn voor Zoekgebied 2. De argumentatie voor aanlandlocatie Maasvlakte is hetzelfde als 

omschreven in paragraaf 2.1. 

 

Bij aansluitlocatie Borssele is er voldoende ruimte voor de aanlanding en aansluiting op het 

hoogspanningsstation. Verder is voldoende ruimte voor een nieuw hoogspanningsstation. Aandachtspunt 

voor deze locatie is dat lokaal weerstand vanuit de omgeving wordt verwacht. Daarnaast is het draagvlak 

onder lokale overheden onzeker.  

 

Uit afbeelding 2.3 blijkt dat bij aansluitlocatie Geertruidenberg in vergelijking met Maasvlakte en Borssele 

verschillende uitdagingen spelen vanuit techniek en milieu. Het gaat voornamelijk om thema’s zoals 
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landschap, natuur en geluid. De grote milieutechnische uitdaging is de doorkruising van het Hollands Diep 

en het Haringvliet. Met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van een convertor in de polder zijn er 

onzekerheden ten aanzien van het draagvlak vanuit de lokale overheden. Wel is genoeg ruimte beschikbaar 

voor een aansluiting op het hoogspanningsnet.  

 

 

Afbeelding 2.3 Uitsnede analyse Technische voorverkenning aansluitlocaties Borssele en Geertruidenberg (concept)  
 

 
 

 

2.3 Alternatief 3: Zoekgebied 5 (2 of 4 GW) 

 

Het alternatief Zoekgebied 5 - 2 of 4 GW bestaat uit het windenergiegebied Zoekgebied 5 en de 

aansluitlocaties Eemshaven of Vierverlaten. In de onderstaande alinea’s is aangegeven welke keuzes en 

afwegingen zijn gemaakt bij de ontwikkeling van dit alternatief. 

 

Windenergiegebied 

Uit de Technische voorverkenning is gebleken dat het windenergiegebied Zoekgebied 5 een kansrijk 

alternatief is, maar wel uitdagingen heeft. Ten eerste is dit gebied nog niet aangewezen op basis van het 

Programma Noordzee (PN), uit de onderzoeken van PN komt Zoekgebied 5 wel naar voren als relatief 

gunstig zoekgebied. Daarnaast heeft het gebied minder kostenvoordeel van een eilandoplossing voor een 

energiehub indien gekozen wordt voor een productiecapaciteit van 4 GW. 

 

Aansluitlocaties  

Voor de aansluitlocaties bij de Eemshaven is er zowel een optie om in het westen of oosten aan te landen, 

zoals weergegeven in afbeelding 2.4. Beide opties hebben verschillende voor- en nadelen. Zo zijn er voor 

een aanlanding bij Eemshaven west uitdagingen ten aanzien van natuur en landbouw. Eemshaven oost heeft 

weer meer technische uitdagingen, waaronder beperkt geschikte ruimte in verband met aanwezigheid 

andere kabels en leidingen. Voor Eemshaven oost is er wel meer draagvlak vanuit de omgeving. Bij 

Eemshaven west wordt minder draagvlak verwacht in verband met de doorkruisingen van landbouwgronden 

en natuurgebieden. 

 

Voor aansluitlocatie Vierverlaten worden uitdagingen verwacht ten aanzien van natuur en landbouw. 

Daarnaast wordt ook weinig draagvlak verwacht vanuit de omgeving. Wel is er voldoende ruimte 

beschikbaar voor een aanlanding.  
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Afbeelding 2.4 Uitsnede analyse Technische voorverkenning aansluitlocaties Eemshaven en Vierverlaten (concept) 
 

 
 

 

2.4 Alternatief 4: HKZW - HKW-VIII (1.4 GW) 
 

Dit alternatief bestaat uit het nog her te bevestigen windenergiegebied HKZW of HKW-VIII of een 

combinatie van HKZW en HKW-VIII met meerdere varianten voor aansluitlocaties. In de onderstaande 

alinea’s is aangegeven welke keuzes en afwegingen zijn gemaakt bij de ontwikkeling van dit alternatief.  

 

Windenergiegebied HKZW 

Uit de Technische voorverkenning is gebleken dat het nog her te bevestigen windenergiegebied HKZW een 

kansrijk alternatief is, maar dat er wel uitdagingen zijn. Dit windenergiegebied is reeds aangewezen in de 

Routekaart 2030, wel dient deze herbevestigd te worden in het PN. Wel is het windenergiegebied minder 

gunstig vanuit de aspecten scheepvaart, visserij en ecologie.  

 

Windenergiegebied HKW-VIII  

Uit de Technische voorverkenning is gebleken dat het nog her te bevestigen windenergiegebied HKW-VIII 

een kansrijk alternatief is. Het windenergiegebied HKW-VIII is al aangewezen op basis van de Routekaart 

2030, wel dient deze herbevestigd te worden in het PN.  

 

Aansluitlocaties  

Op basis van de Technische voorverkenning is Maasvlakte het meest kansrijk als aansluitlocatie voor zowel 

HKZW als HKW-VIII. De argumentatie voor aanlandlocatie Maasvlakte is hetzelfde als is omschreven in 

paragraaf 2.1. 

 

Naast aansluitlocatie Maasvlakte, zijn aansluitlocaties Wateringen en Velsen (alleen voor HKW-VIII) ook 

opgemerkt als opties voor aansluiting. Wateringen is ongunstiger in vergelijking met Maasvlakte, zoals 

weergegeven in afbeelding 2.5. Dit komt doordat er een doorkruising van 10 km aan natuur, waardevolle 

landschappen, recreatie- en woongebieden, verziltingsrisico’s gebieden en de zandmotor benodigd is. Er is 

geen fysieke ruimte beschikbaar voor een nieuw transformatorstation. Wel is er ruimte aanwezig voor een 

aansluiting op het hoogspanningsstation. Vanuit de omgeving wordt weinig draagvlak verwacht gezien de 

historie bij het project Hollandse Kust Zuid (HKZ) in 2016. Bij HKZ was er lokaal behoorlijke weerstand. Uit de 

technische voorverkenning blijkt dat er vanuit Wateringen voldoende transportcapaciteit is naar 

industriecluster Rotterdam Moerdijk (vraag). De derde mogelijke aansluitlocatie voor HKW-VIII is het 
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industrieterrein bij Velsen. Deze aansluitlocatie kent ook grote uitdagingen vanuit ruimtegebruik, omdat het 

tracé over land loopt over gebieden van Tata en Vattenfal. Het 150 kV-station bij Velsen heeft, wanneer de 

Vattenfal centrales zijn afgeschakeld, ruimte voor aansluiting van 700 MW. Tata kan op dit moment echter 

niet garanderen dat de centrales vóór 2030 worden afgeschakeld. Bovendien wordt veel weerstand verwacht 

vanuit de omgeving. 

 

 

Afbeelding 2.5 Uitsnede analyse Technische voorverkenning aansluitlocatie Wateringen (concept) 
 

 
 

 

2.5 Alternatief 5: HKNW (0,7 GW) 
 

Het alternatief HKNW bestaat uit het nog her te bevestigen windenergiegebied IJmuiden Ver Gamma en de 

aanlandlocatie Velsen. In onderstaande alinea’s is aangegeven welke keuzes en afwegingen zijn gemaakt bij 

de ontwikkeling van dit alternatief. 

 

Windenergiegebied 

Uit de TVV is nog her te bevestigen windgebied HKNW niet naar voren gekomen als kansrijk alternatief. Het 

windenergiegebied heeft een ongunstige ligging vanuit ecologie, scheepvaart en visserij. Echter vanuit de 

industrie is de wens uitgesproken om het windgebied wel mee te nemen in de verkenning tot 2030, ná de 

TVV is besloten om aan deze wens tegemoet te komen.  

 

Aanlandlocatie 

Een mogelijke aansluitlocatie voor HKNW is het industrieterrein bij Velsen. Deze aansluitlocatie kent grote 

uitdagingen vanuit ruimtegebruik, omdat het tracé over land over gebieden van Tata en Vattenfal loopt. Het 

150 kV-station bij Velsen heeft, wanneer de Vattenfal-centrales zijn afgeschakeld, ruimte voor aansluiting 

van 700 MW. Tata kan op dit moment niet garanderen dat de centrales vóór 2030 worden afgeschakeld. 

Bovendien wordt veel weerstand verwacht vanuit de omgeving.  

 

 

2.6 Kansarme aansluitlocaties 

 

Per windgebied zijn verschillende aansluitlocaties geanalyseerd, waarvan enkele kansarm zijn bevonden, in 

de onderstaande alinea’s zijn deze toegelicht.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aansluitlocaties die in de Technische voorverkenning zijn 

afgevallen. De tabel geeft daarbij ook een onderbouwing van de argumenten op basis waarvan de 

aansluitlocaties zijn afgevallen.  

 

 

Tabel 2.2 Afgevallen aansluitlocaties  
 

Aansluitlocatie Afwegingcriteria 

milieu ruimte  draagvlak 

Beverwijk veel uitdagingen vanuit milieu  weinig tot geen ruimte 

voor aansluiting op 

hoogspanningsnet. Ook 

geen draagvlak 

verwacht 
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Aansluitlocatie Afwegingcriteria 

milieu ruimte  draagvlak 

beperkte ruimte voor 

kabeltracé  

Vijfhuizen (HKW) 

(afgevallen 1e zeef 

VANOZ) 

effecten op beschermde gebieden (natuur 

+ cultuur) en uitdagingen door 

dichtbebouwd gebied 

erg lastig om station te 

bereiken  

weinig draagvlak 

verwacht i.v.m. 

meerdere TenneT 

projecten 

Simonshaven (na 

MER fase 1 bij 

IJVER-B 

afgevallen) 

effecten op landbouw, geluid, landschap, 

recreatie 

geen uitdagingen 

verwacht 

weinig draagvlak 

verwacht 

Bleiswijk 

(afgevallen 1e zeef 

VANOZ) 

doorkruising natuur, waardevolle 

landschappen, 

grondwaterbeschermingsgebied, 

veenweidegebied 

weinig ruimte voor 

converter 

weinig draagvlak 

verwacht 

Rilland (via 

Oosterschelde) 

(afgevallen vooraf 

aan def NRD IJVER 

Alpha) 

negatieve effecten Oosterschelde (natuur, 

archeologie en visserij), technisch uitdaging 

+ locatie converter of transformatorstation 

in open landschap dicht bij 

woonbebouwing 

geen uitdagingen 

verwacht 

geen draagvlak 

verwacht 

Diemen (via 

Markermeer) 

doorsnijding Unesco, natuur, waardevolle 

landschappen, veenweide, dichtbevolkt 

gebied), lang tracé IJmeer en Markermeer 

ruimte converter lastig te 

vinden 

inschatting: vanwege 

milieu/dichtbevolkt 

gebied 

Ens (afgevallen 1e 

zeef VANOZ) 

converter of transformatorstation in open 

landelijk gebied, Natura 2000, 

verziltingsrisico’s, kwetsbare bodem en 

watergebieden 

geen uitdagingen 

verwacht 

onbekend 

Lelystad 

(afgevallen 1e zeef 

VANOZ) 

converter of transformatorstation in open 

landelijk gebied, Natura 2000, 

verziltingsrisico’s, kwetsbare bodem en 

watergebieden 

uit VANOZ: station 

capaciteit beperkt (geen 2, 

maar 1,3 GW) 

onbekend 
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3  

 

 

 

 

UITGANGSPUNTEN EN PROCESBESCHRIJVING 

 

 

3.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk 1 van de effectenanalysefase is beschreven welke vier stappen worden doorlopen om te komen 

tot een beoordeling van kansrijke tracévarianten. Dit hoofdstuk beschrijft stap 2 in meer detail, namelijk hoe 

de kansrijke tracévarianten zijn ontwikkeld en welke uitgangspunten daarbij zijn aangehouden.  

 

 

3.2 Proces ontwikkeling tracévarianten 

 

Afbeelding 3.1 toont een schematisch overzicht van het proces dat is doorlopen om tot kansrijke 

tracévarianten te komen. Dit overzicht wordt in onderstaande alinea’s nader toegelicht.  

 

 

Afbeelding 3.1 Schematisch overzicht van het proces dat is doorlopen om te komen tot kansrijke tracévarianten 
 

 
 

 

Van alternatieven naar belemmeringenkaarten  

De alternatieven zijn een combinatie van kansrijke windenergiegebieden op zee en hoogspanningsstations 

waarop de windenergie kan worden aangesloten, deze zijn toegelicht in hoofdstuk 2. De effectenanalyse in 

fase I is uitgevoerd op het alternatievenniveau. Dat wil zeggen dat op hoofdlijnen is beoordeeld welke 

aandachtspunten en risico’s van toepassing zijn bij de aansluiting van de onderzochte windenergiegebieden 

op één van de aansluitlocaties.  
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Het doel van de effectenanalyse fase I is om de grootste risico’s, aandachtspunten en kansen in beeld te 

brengen voor de alternatieven. In de effectenanalyse fase I is daarbij een ‘stoplichtenaanpak’ gehanteerd, 

waarbij als volgt beoordeeld wordt: 

- groen: aard en en/of aantal belemmeringen leiden tot weinig of geen risico’s;  

- oranje: aard en/of aantal belemmeringen leidt tot risico’s die beheersbaar zijn met het treffen van 

maatregelen; 

- rood: aard en/of omvang belemmeringen leidt tot veel en/of grote risico’s die niet of zeer lastig 

beheersbaar zijn met maatregelen. 

 

De effectanalyse fase I is zoveel mogelijk gebaseerd op GIS-analyses en zijn waar nodig aangevuld met 

expert judgements. Door het uitvoeren van GIS-analyses kunnen de onderzoeksresultaten gepresenteerd 

worden in de vorm van een (belemmeringen)kaart, zie geel blok in bovenstaand processchema 

(afbeelding 3.1). De resultaten van deze tussenstap worden gepresenteerd in hoofdstuk 4.  

 

Van belemmeringenkaarten naar kansrijke tracévarianten 

Op basis van de belemmeringenkaarten, de automatische traceertool en informatie uit lopende 

NOZ-projecten zijn tracévarianten ontwikkeld tussen de windenergiegebieden en aansluitlocaties. Deze 

tracévarianten zijn gevalideerd en geverifieerd in een klankbordsessie met experts, door het projectteam en 

een werksessie met stakeholders. In onderstaand kader wordt een overzicht van de validatie- en  

verificatiesessies gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden de kansrijke varianten toegelicht.   

 

Verificatie en validatie 

Klankbordsessie 

Op 15 februari 2021 heeft een klankbordsessie plaatsgevonden waarbij experts vanuit de verschillende 

beoordelingsthema’s de alternatieven hebben doorgenomen. Bij deze sessie waren aanwezig: Mardik 

Leopold (Wageningen Marine Research), Yvonne Koldenhof (MARIN), Diederik Bel (W+B), Martijn Duvoort 

(DNV GL), en Romke Bijker (ACRB). 

 

Projectteam 

Op 18 februari 2021 zijn de alternatieven besproken met het projectteam. Hierbij waren aanwezig: Jeanette 

Veurman, Inger Huizer en Friso Doelman (alle drie van EZK), Tineke Veenbaan (RWS), Martijn Weijers, Alma 

Scholten en Thomas Donders (alle drie van TenneT) en Gerrit Renkema en Piet Nienhuis (beiden van 

Gasunie).  

 

Omgevingssessie 

Op 2 en 9 maart 2021 hebben omgevingssessies plaatsgevonden waaraan professionele stakeholders 

hebben deelgenomen. In bijlage II van het hoofddocument zijn de gespreksverslagen bijgevoegd.  

 

 

3.3 Uitgangspunten tracering 

 

Om tracévarianten te kunnen beoordelen in de effectenanalyse fase II worden de tracévarianten op 

hoofdlijnen vastgesteld. Een generiek uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar een tracé dat hinder zo veel 

als mogelijk voorkomt. Dit betekent in de praktijk dat een zo kort mogelijk tracé wordt nagestreefd. Overige 

uitgangspunten zijn hieronder per aansluitonderdeel benoemd. Bij het ontwikkelen van de tracévarianten is 

gestreefd naar het zo veel mogelijk toepassen van de onderstaande uitgangspunten. De tracévarianten zijn 

indicatief en per alternatief onderscheidend. Ze geven een globaal beeld van de mogelijkheden en 

belemmeringen die zich kunnen voordoen bij een tracévariant. In nog op te starten RCR-procedures worden 

de meest kansrijke varianten in meer detail uitgewerkt. Een algemeen uitgangspunt is dat er vanwege de 

langere proceduretijd door Duitse vergunningverlening in het kader van de versnelling tot 2030 geen 

varianten door Duitsland worden beschouwd.  

 

Kabeltracé op zee 

De belangrijkste uitgangspunten voor de tracering op zee zijn:  

- een zo kort mogelijk tracé; 
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- ankergebieden voor scheepvaart worden vermeden; 

- zo min mogelijk kruisen van andere functies zoals zandwinning, baggerstortgebieden, scheepvaart 

(verkeersscheidingsstelsel (VSS) en separatiezones) en andere (aangewezen) windenergiegebieden;  

- beperken van milieueffecten zoals effecten op Natura 2000-gebieden;  

- waar mogelijk bundelen van bestaande kabel- en leidingeninfrastructuur; 

- technische randvoorwaarden, zoals het haaks kruisen van infrastructuur;  

- er wordt voor AC-verbindingen rekening gehouden met een onderlinge kabelafstand van 200 m en een 

onderhoudszone van 500 m aan weerszijden van de kabels. Voor een DC-verbinding wordt rekening 

gehouden met een onderhoudszone van 500 m aan weerszijden van de kabel. Het totale kabelbed is 

daardoor 1.200 m breed voor AC-verbindingen en 1.000 m breed voor DC-verbindingen1.  

 

 

Afbeelding 3.2 Ruimtebeslag gebundelde DC-verbinding (links) en AC-verbinding (rechts) 
 

                        
DC op zee AC op zee 

 

 

Kabeltracé op land 

De belangrijkste uitgangspunten voor de tracering op land zijn: 

- een zo kort mogelijk tracé; 

- zoveel mogelijk vermijden van bebouwd gebied; 

- beperken van milieueffecten zoals effecten op Natura 2000-gebieden en Natuur Netwerk Nederland 

(NNN);  

- waar mogelijk bundelen van bestaande kabel- en leidingeninfrastructuur; 

- waar mogelijk aansluiten bij bestaande (water)weginfrastructuur;  

- er wordt voor AC- en DC-verbindingen rekening gehouden met twee maal de Zakelijk Rechts 

Overeenkomst (ZRO-strook). Voor AC-verbindingen in open ontgraving volgt een breedte van 24 m en 

voor een boring 40 m. Voor DC-verbindingen in open ontgraving volgt een breedte van 12 m en voor 

een boring een breedte van 20 m7.  

 

 

Afbeelding 3.3 Ruimtebeslag HDD op land, DC (links) en AC (rechts) 
 

    
DC op land HDD AC op land HDD 

 

1 Kaartmateriaal laat alleen de hartlijn zien die de varianten volgen, op de kaarten is dus niet de breedte van de totale benod igde  

   ruimte weergegeven zodat die hierboven is toegelicht.  

 

ZRO strook  = 15 m

5 m 5 m 5 m

Depending on 
project and location

Boor hole

HDPE tube
HVAC cable

Fibre optic tube

2,5 m 2,5 m

(Temporary) corridor for route engineering = 20 m
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Afbeelding 3.4 Ruimtebeslag kabels in open ontgraving opland, DC (links) AC (rechts) 
 

                 
DC op land open ontgraving AC op land open ontgraving 

 

 

Locatie transformatorstation/convertorstation  

De belangrijkste uitgangspunten voor het definiëren van een zoekgebied voor het transformator station zijn:  

- ontwerp is technisch haalbaar en uitvoerbaar;  

- benodigd oppervlakte voor een transformatorstation is 3,5 ha nodig en 2 ha als tijdelijk werkterrein, voor 

een converterstation is dit 5,5 ha;  

- maximaal 6 km van een bestaand 380 kV-station;  

- houd rekening met magneetveldcontour in relatie tot gevoelige bestemmingen;  

- zo veel mogelijk voorkomen van geluidshinder in relatie tot bebouwing;  

- vermijd zoveel mogelijk effecten op milieuthema’s zoals archeologie, cultuurhistorie, natuur en 

waterkeringen).  
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4  

 

 

 

 

BESCHRIJVING BELEMMERINGKAARTEN EN KANSRIJKE VARIANTEN 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de belemmeringenkaarten als resultaat van effectenanalyse fase I en de kansrijke 

varianten die worden onderzocht in de effectenanalyse fase II.  

 

 

4.1 Belemmeringenkaart 

 

Op basis van inzichten uit de effectanalyse fase I, is een kansen- en belemmeringenkaart opgesteld. Deze 

kaart geeft voor het hele onderzoeksgebied weer welke gebieden kansrijk zijn, aandachtspunten kennen of 

een risico vormen voor de uitvoerbaarheid van een tracé of aansluitlocatie. 

 

Afbeelding 4.1 toont de belemmeringenkaart voor de alternatieven voor Zoekgebied 5, en afbeelding 4.2 

toont de belemmeringenkaart voor de alternatieven voor zoekgebied 2, HKZW, HKW-VIII en HKNW. Deze 

belemmeringenkaarten worden ook op A3 gepresenteerd in bijlage I.  

 

De belemmeringenkaart toont naast de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 3.3 de informatie die 

is gebruikt om de tracévarianten te ontwikkelen.  

 

 

Afbeelding 4.1 Belemmeringenkaart Zoekgebied 5 
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Afbeelding 4.2 Belemmeringenkaart Zoekgebied 2, HKZW, HKW-VIII en HKNW 
 

 
 

 

4.2 Kansrijke tracévarianten 

 

Er worden in totaal 26 kansrijke varianten onderzocht, waarbij veel varianten deels dezelfde route volgen (zie 

overzicht in tabel 4.1. Een overzicht van de tracévarianten per alternatief worden op A3 getoond in bijlage II.  

 

 

Tabel 4.1 Kansrijke tracévarianten 
 

Windgebied 

(nog her te 

bevestigen) 

Aansluitlocatie  Tracévariant Lengte in km 

(zee - land) 

AC/DC Aantal tracés 

(max) 

Z2 (2-4 GW) 

Borssele 
Z2_BSL_1 212 - 9 

DC 1 

Z2_BSL_2 201 - 9 

Maasvlakte 

Z2_MVL_1 179 - 8 

Z2_MVL_2 137 - 4 

Geertruidenberg Z2_GTB_1 226 - 3 

Z5 + 

middenberm (2-6 

GW) 

Vierverlaten 
Z5_VVL_1 105 -  27 

DC 3 

Z5_VVL_2 103 - 24 

Eemshaven 

Z5_EEM_1 105 - 35 

Z5_EEM_2 103 - 34 

Z5_EEM_3 105 - 8 

HKW-VIII (0,7 

GW) 
Maasvlakte 

HKW_MVL_1 100 - 8 
AC 2 

HKW_MVL_2 74 - 4 
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Windgebied 

(nog her te 

bevestigen) 

Aansluitlocatie  Tracévariant Lengte in km 

(zee - land) 

AC/DC Aantal tracés 

(max) 

Wateringen 

HKW_WT_1 78 - 12 

HKW_WT_2 75 - 10 

Velsen 

HKW_VEL_1 78 - 1 

HKW_VEL_2 75 - 1 

HKW_VEL_3 66 - 8 

HKZW (0,7 GW) 

Maasvlakte 

HKZW_MVL_1 75 - 8 

AC 2 
HKZW_MVL_2 51 - 4 

Wateringen 
HKZW_WT_1 55 - 12 

HKZW_WT_2 48 - 10  

HKW-VIII/HKZW 

(1,4 GW) 

Maasvlakte 
HKW_HKZW_MVL_1 103 - 8 

AC 4 

HKW_HKZW_MVL_2 77 - 4 

Wateringen 
HKW_HKZW_WT_1 83 - 12 

HKW_HKZW_WT_2 75 - 10 

HKNW (0,7 GW) Velsen 
HKNW_VEL_1 67 - 1 AC 

 
2 

HKNW_VEL_2 68 - 1 

 

 

4.3 Tracévarianten Zoekgebied 2 

 

In deze paragraaf worden de tracévarianten van zoekgebied 2 naar Borssele, Maasvlakte en Geertruidenberg 

beschreven. 

 

 

4.3.1 Borssele 

 

In afbeelding 4.3 zijn varianten van zoekgebied 2 naar Borssele weergegeven. De routes die deze varianten 

volgen zijn beschreven in onderstaande paragrafen. In onderstaand kader wordt toegelicht waarom er geen 

tracévarianten door de Westerschelde zijn beschouwd.  
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Afbeelding 4.3 Tracévarianten van zoekgebied 2 naar Borssele. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op kaart 
 

 
 

 

Tracévariant door de Westerschelde 

Tracés door de Westerschelde zijn uitgebreid onderzocht in zowel de VANOZ [ref. 2] als de MER-studies [ref. 

3] en de IEA [ref. 4] voor IJmuiden Ver Alpha. Uit reeds uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat de tracés 

door de Westerschelde integraal minder goed scoren dan varianten door het Veerse Meer. In het kader van 

de versnelling tot 2030 is er daarom voor gekozen om alternatieven door de Westerschelde niet mee te 

nemen in deze verkenning. Hieronder volgt per aspect een korte inhoudelijke uiteenzetting voor 

bovenstaande keuze.  

 

Morfologische dynamiek en begraafdiepte 

Zowel de Westerschelde als de voordelta van de Westerschelde zijn morfologisch zeer dynamische 

gebieden. Deze worden gekenmerkt door diepe (vaar)geulen en ‘beweeglijke’ platen. Bijvoorbeeld de 

Spijkerplaat die in een cyclus van circa 30 jaar 20 m in hoogte varieert. Dit betekent dat de begraafdiepte van 

de kabels diep moet zijn. In geval van Net op zee Borssele was dit 10 m ter hoogte van de Spijkerplaat. 

 

Scheepvaart 

Er worden complexe en drukke scheepvaartroutes in de Westerschelde gekruist. Er zijn vanuit scheepvaart 

zorgen over de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, belemmering en hinder tijdens aanleg en 

eventueel herbegraven kabels, en ankergebieden die deels niet meer bruikbaar zijn.  

 

Niet-gesprongen explosieven (NGE) 

Na de Tweede wereldoorlog is ten zuiden van Vlissingen munitie in zee gestort. Tijdens de Tweede, maar 

ook al in de Eerste Wereldoorlog, zijn er in en voor de Westerschelde zeemijnen neergelegd, waaronder ook 

een relatief groot aantal niet-ferromagnetische LMB (Luftmine B) grondmijnen. Dit is een specifiek type mijn 

dat niet met een gebruikelijke metaaldetector kan worden opgespoord. Dat leidt tot uitzonderlijk hoge 

kosten en verhoogde inzet van mensen en materieel voor het vrijmaken van het kabeltracé van (potentiële) 

NGE.  
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Werkomstandigheden 

Werkomstandigheden in de Westerschelde zijn per definitie uitdagend te noemen. Belangrijke redenen 

hiervoor zijn hoge stroomsnelheden, slecht zicht onder water en grote golfhoogtes. Daarbij is uit het project 

Net op zee Borssele is bekend dat vanuit bevoegd gezag de eis is dat de baggerwerkzaamheden vanwege 

natuuraspecten alleen in de winter mogen plaatsvinden. Het in de winter uitvoeren van dergelijke 

werkzaamheden is een ongewenste situatie. Naast eerder genoemde uitdagingen van werken in de 

Westerschelde speelt in de winter nog meer dan in de rest van het jaar golfhoogte, windsnelheden en zicht 

boven water. 

 

 

Tracé 

 

Z2_BSL_1 

Variant Z2_BSL_1 ligt parallel aan IJmuiden Ver Alpha. De route blijft ten westen van Hollandse Kust (west) en 

Hollandse Kust (zuidwest) en sluit via het Veerse Meer aan bij Borssele. De lengte van deze tracévariant is 

212 km op zee en 9 km op land.  

 

Zee en binnenwateren 

Het tracé loopt vanaf het centrum van zoekgebied 2 in zuidwestelijke richting naar de kabeltracés voor 

IJmuiden Ver Alpha en Beta. Vanaf deze locatie ligt de variant parallel aan de kabels voor IJmuiden Ver.  

 

Het tracé vervolgt in zuidwestelijke richting parallel aan en tussen het verkeersscheidingsstelsel (VSS) en het 

windenergiegebied IJmuiden Ver. De route kruist twee gasleidingen. Voor de splitsing van het VSS kruist het 

tracé het VSS en buigt af langs de westkant van windenergiegebied Hollandse kust (west). Het kruist daarbij 

een gasleiding van Dana Petroleum. Het tracé blijft ten westen van Hollandse kust (zuidwest) en kruist de 

VSS ten westen van een ankergebied. Het tracé kruist de Eurogeul en loopt vervolgens tussen twee 

ankergebieden1 richting de Veerse Dam. Hierbij wordt rekening gehouden met de lokale bathymetrie. Het 

tracé loopt door het Veerse Meer parallel aan de westelijke oever aan de kant van Walcheren. Over de 

gehele route kruist het tracé meerdere telecom en elektra kabels. 

 

Land 

Het tracé voor IJmuiden Ver Alpha landt aan ten zuiden van haven De Piet. Via de kabels en leidingenstrook 

in het Sloegebied loopt het tracé richting Borssele. Voor dit project zijn de tracés parallel aan IJmuiden Ver 

Alpha ingetekend, echter, de kabels en leidingenstrook ligt vol en er is weinig/geen ruimte voor nieuwe 

kabels. In de lopende Net op Zee-procedure voor IJmuiden Ver Alpha is naar voren gekomen dat er ruimte is 

voor een tracé over land.  

 

Z2_BSL_2 

Variant Z2_BSL_2 sluit net als Z2_BSL_1 via het Veerse Meer aan bij Borssele, echter blijft deze variant ten 

oosten van Hollandse Kust (west) en Hollandse Kust (zuidwest). De lengte van deze tracévariant is 201 km op 

zee en 9 km op land.  

 

Zee en binnenwateren 

Het tracé loopt vanaf het centrum van zoekgebied 2 in zuidelijke richting en doorkruist daarbij het VSS. Het 

tracé vervolgt in zuidelijke richting parallel aan en tussen het VSS en windenergiegebied Hollandse Kust 

(west). Vervolgens loopt het tracé door het VSS en wordt de IJgeul gekruist. De variant kruist daarbij ook een 

gasleiding van Tulip Oil. De route vermijdt twee ankergebieden en een platform en loopt vervolgens tussen 

enkele zandgebieden door richting de kruising met de Eurogeul. Vanaf het punt waarop het tracé tussen 

twee ankergebieden doorloopt volgt het tracé dezelfde route Z2_BSL_1.  

 

Land 

Variant Z5_BSL_2 volgt op land dezelfde route als Z2_BSL_1.  

 

1 Vanaf deze locatie tot aan de aansluitlocatie zijn varianten Z2_BSL_1 en Z2_BSL_2 gelijk aan elkaar. 
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Stationslocatie 

IJmuiden Ver Alpha sluit aan op het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation tussen het Sloegebied (haven 

Vlissingen Oost) en de woonkern Borssele. Na aansluiting van IJmuiden Ver is er geen ruimte voor nog een  

2 GW DC-aansluiting. Er dient voor een nieuwe aansluiting bij Borssele een nieuw 380kV-

hoogspanningsstation gebouwd te worden.  

 

In MER van IJmuiden Ver Alpha [ref. 4] zijn reeds drie locaties onderzocht voor het converterstation: 

- Belgiëweg Oost A;  

- Belgiëweg Oost B;  

- Liechtensteinweg. 

 

Voor IJmuiden Ver is de keuze van de minister gevallen op Belgiëweg Oost A [ref. 5], ook wordt een deel van 

Belgiëweg Oost B gebruikt. Na IJmuiden Ver Alpha is er geen ruimte meer voor een nieuw converterstation 

op Belgiëweg. Wel is er op de Liechtensteinweg ruimte voor toekomstige converterstations.  

 

Afbeelding 4.4 toont: 

- locatie van bestaand hoogspanningsstation; 

- reeds onderzochte locaties voor converterstations.  

 

 

Afbeelding 4.4 Locatie bestaand hoogspanningsstation 380 kV en mogelijke locaties nieuw converterstation Borssele  
 

 
 

 

4.3.2 Maasvlakte 

 

In afbeelding 4.5 zijn twee varianten Zoekgebied 2 naar Maasvlakte weergegeven. De routes die deze 

varianten volgen zijn beschreven in onderstaande paragrafen. 
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Afbeelding 4.5 Tracévarianten van zoekgebied 2 naar Maasvlakte. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op kaart 
 

 
 

 

Tracé 

 

Z2_MVL_1 

Alternatief Z2_MVL_1 landt aan de zuidzijde van Maasvlakte aan en gaat vervolgens over land naar 

hoogspanningsstation Maasvlakte. Deze variant loopt parallel aan IJmuiden Ver Beta. De lengte van deze 

tracévariant is 179 km op zee en 8 km op land.  

 

Zee 

Het tracé volgt vanaf het centrum van zoekgebied 2 tot aan de locatie waarbij het tracé tussen twee 

ankergebieden doorloopt dezelfde route als Z2_BSL_1. Ten zuiden van het oostelijke ankergebied buigt het 

tracé af richting het oosten en doorkruist de route een militair oefengebied, zandwingebied S3A1, en de 

BritNed kabel. Parallel aan de BritNed kabel en door Natura 2000-gebied Voordelta komt het tracéalternatief 

ten zuidwesten van de Slufter aan land via de aanlandingszone voor de aanleg van kabels en (buis)leidingen.  

 

Land 

Maasvlakte 2 wordt volop ontwikkeld door het Havenbedrijf van Rotterdam. Er dient afstemming met 

havenbedrijf Rotterdam plaats te vinden om een tracé naar de stationslocatie vast te stellen.  

 

Z2_MVL_2 

Alternatief Z2_MVL_2 landt aan de noordzijde van de Maasvlakte aan en gaat dan over land met kabels naar 

hoogspanningsstation Maasvlakte. De lengte van deze tracévariant is 137 km op zee en 4 km op land.  

 

Zee 

Het tracé loopt vanaf het centrum van Zoekgebied 2 in zuidelijke richting en doorkruist daarbij het VSS. Het 

tracé vervolgt in zuidelijke richting parallel aan en tussen het VSS en het windenergiegebied Hollandse Kust 

 

1 Zandwingebied S3A is uitgeput op het moment dat de kabel aangelegd gaat worden en heeft dan de status 'verlaten' gekregen   

  (ref. https://commissiemer.nl/projectdocumenten/00007010.pdf).  



29 | 50 Witteveen+Bos | 124603/21-011.412 | Definitief 02 

(west). Vervolgens loopt het tracé door het VSS en doorkruist de IJgeul. Het kruist daarbij een gasleiding van 

Tulip Oil. De route vermijdt twee ankergebieden en een platform en loopt vervolgens ten westen van 

Hollandse Kust (zuid) en parallel aan het VSS. Het kruist hierbij een olieleiding. Via de aanlandingszone voor  

kabels en (buis)leidingen komt het tracé aan de noordzijde van de Maasvlakte aan land. Het kruist daarbij de 

kabels van Hollandse Kust (zuid).  

 

Land 

Maasvlakte 2 wordt volop ontwikkeld door het Havenbedrijf van Rotterdam. Er dient afstemming met 

havenbedrijf Rotterdam plaats te vinden om een tracé naar de stationslocatie vast te stellen.  

 

Stationslocatie 

Maasvlakte 2 wordt volop ontwikkeld door het Havenbedrijf van Rotterdam. Zij zien grote voordelen in het 

benutten van synergie-effecten, hierdoor kunnen er meer windaanlandingen worden gerealiseerd, is er meer 

ruimte om elektrolyse fabrieken te faciliteren en kunnen net aansluiting optimaal worden benut.  

 

De kabels voor IJmuiden Ver Beta en het toekomstige IJmuiden Ver Gamma sluiten aan op het bestaande  

380 kV-hoogspanningsstation. 

 

Voor IJmuiden Ver Beta [ref. 6] zijn in overleg met Havenbedrijf Rotterdam drie convertorstationslocaties 

onderzocht:  

- locatie Noord; 

- locatie Midden; 

- locatie Zuid. 

 

Voor IJmuiden Ver is de keuze gevallen op locatie Midden. Na IJmuiden Ver Beta [ref. 7] en IJmuiden Ver 

Gamma is er voor een nieuwe aansluiting tot de versnelling voor 2030 geen ruimte meer.  

 

Voor toekomstige aansluitingen tot 2030 heeft het Havenbedrijf een aantal scenario’s geschetst [ref. 8]. 

Hieruit blijkt dat er aan de zuidzijde van de Maasvlakte ruimte is voor een station voor aansluiting van  

2 GW DC of 1,4 GW AC1. Het is logisch om deze locatie vrij te houden voor een zuidelijke aanlanding. Aan de 

noordzijde van de Maasvlakte is ook ruimte voor een station naast de kabels van HKZ. Het is logisch om 

deze locatie vrij te houden voor een noordelijke aanlanding. Windgebieden HKZW en HKW-VIII lijken gezien 

hun locatie logische parken om te laten landen aan de noordzijde van Maasvlakte.  

 

 

1 De ruimte die hiervoor nodig is dient tijdig door TenneT gereserveerd te worden, anders worden deze plots door Havenbedrijf  

  Rotterdam vergeven aan andere geïnteresseerden.  
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Afbeelding 4.6 Aansluit locatie Maasvlakte 
 

 
 

 

4.3.3 Geertruidenberg 

 

In afbeelding 4.7 is de variant naar de Geertruidenberg weergegeven. De route die deze variant volgt wordt 

in de volgende paragraaf beschreven.  
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Afbeelding 4.7 Tracévariant van Zoekgebied 2 naar Geertruidenberg. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op  

                        kaart 
 

 
 

 

Tracé  

 

Z2_GTB_1 

Tracévariant Z2_GTB_1 landt via het Haringvliet en het Hollandse diep aan nabij Geertruidenberg. Dit tracé is 

reeds onderzocht in de IEA voor IJmuiden Ver Alpha. Deze variant loopt op de Noordzee grotendeels parallel 

aan IJmuiden Ver Alpha en Beta. De lengte van deze tracévariant is 226 km op zee en 14 km op land.  

 

Zee en binnenwateren 

Het tracé volgt vanaf het centrum van Zoekgebied 2 tot aan de locatie waarbij het tracé tussen twee 

ankergebieden doorgaat de route zoals beschreven bij Z2_BSL_1. Ten zuiden van het oostelijke ankergebied 

buigt het tracé af richting het oosten en doorkruist een militair oefengebied, zandwingebied S3A 1, en de 

BritNed kabel. Voor de route door het slijkgat en het kruisen van de Haringvlietdam zijn in de IEA voor 

IJmuiden Ver Alpha [ref. 2] verschillende alternatieven onderzocht.  

 

In het Haringvliet is er bij de tracering rekening gehouden met platen en eilanden en de morfologische 

dynamiek. Daarnaast blijft het tracé zoveel als mogelijk buiten de betonning van de vaarroute. Bij de diverse 

bruggen is rekening gehouden met de fundaties en eventuele standzekerheidsvakken2 van de brug. 

 

Land 

Vanuit de Amer landt het alternatief aan ten noorden van het 380 kV-station Geertruidenberg alvorens het 

tracé naar één van de locaties voor het converterstation loopt.  

 

 

1 Zandwingebied S3A is uitgeput op het moment dat de kabel aangelegd gaat worden en heeft dan de status 'verlaten' gekregen  

  [ref. 2]. 

2  Zones rondom de fundatie van de brug waarin geen werkzaamheden mogen plaatsvinden. 
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Stationslocatie 

Het 380 kV-hoogspanningsstation ligt tussen het kanaal naar de Amer en het stadscentrum van 

Geertruidenberg. Op het hoogspanningsstation is ruimte voor uitbreiding en kan een 2 GW DC-aansluiting 

worden gerealiseerd. 

 

Voor het converterstation geldt dat er binnen een straal van 6 km gezocht wordt naar een geschikte locatie. 

In de IEA voor IJmuiden Ver Alpha [ref. 2] zijn reeds vier locaties onderzocht voor het converterstation: 

- RWE terrein Noord; 

- RWE terrein Zuid; 

- Standhazensedijk; 

- Peuzelaar Noord. 

 

Op basis van de uitgevoerde effectenonderzoeken scoren RWE terrein Noord en Zuid en Standhazensedijk 

en Peuzelaar Noord vergelijkbaar. Alle locaties scoren op bepaalde onderdelen negatief [ref. 2]. 

Standhazensedijk en Peuzelaar Noord liggen wel dichter bij het bestaande hoogspanningsstation.  

 

Afbeelding 4.8 toont: 

- locatie van bestaand hoogspanningsstation; 

- reeds onderzochte locaties voor converterstations.  

 

 

Afbeelding 4.8 Locatie hoogspanningsstation 380 kV en mogelijke locaties converterstation Geertruidenberg 
 

 
 

 

4.4 Tracévarianten Zoekgebied 5 

 

Het gebied op de Noordzee en de Waddenzee kent een aantal aandachtspunten en belemmeringen die 

voor alle varianten van toepassing zijn. De belemmeringen en aandachtspunten worden in onderstaand 

kader op volgorde van doorkruising (noord - zuid) toegelicht. In afbeelding 4.9 zijn de tracévarianten van 

Zoekgebied 5 naar Eemshaven en Vierverlaten, de belemmeringen en aandachtspunten aangegeven.  

 



33 | 50 Witteveen+Bos | 124603/21-011.412 | Definitief 02 

Algemene belemmeringen op zee 

Het gebied op de Noordzee en de Waddenzee kent een aantal aandachtspunten en belemmeringen die 

voor alle varianten van toepassing zijn (afbeelding 4.9). De aandachtspunten zijn hieronder op volgorde van 

doorkruising (noord - zuid) toegelicht. 

 

Scheepvaartroutes 

Tussen windgebied Middenberm en Zoekgebied 5, ten zuiden van Zoekgebied 5 en ten zuiden van het 

militair oefengebied kruisen de varianten scheepvaartroutes richting Duitsland. De scheepvaartroutes 

worden redelijk haaks gekruist.  

 

Gemini windpark 

De tracés lopen vanaf het centrum van Zoekgebied 5 tussen de twee windgebieden van Gemini door. Een 

tracéroute ten westen van het zoekgebied van Ten noorden van de Waddeneilanden introduceert een extra 

kruising met de NGT-gasleiding, en is bovendien langer. Voor een tracéroute tussen de windgebieden van 

Gemini en Ten noorden van de Waddeneilanden is niet voldoende ruimte. Direct ten oosten van de Gemini 

windgebieden ligt de grens met Duitsland, hierom wordt deze tracéroute niet meegenomen in deze studie.  

 

Militair oefengebied  

Aan de zuidzijde van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden kruisen alle varianten het militaire 

vlieg- en belangengebied. Het project heeft tijdens de aanlegfase mogelijk invloed op de militaire functie 

van het gebied.  

 

Borkumse Stenen  

Aan de oostkant van het plangebied in de Noordzee, ligt de Borkumse Stenen. Dit is een gebied met 

bijzondere ecologische waarden. Onder andere het habitattype Riffen (H1170) komt hier voor. Het gebied 

heeft echter niet de beschermde status van een Natura 2000-gebied. 

 

Natura 2000-gebieden  

Vanaf circa 7 km Ten noorden van de Waddeneilanden ligt Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. Dit 

Natura 2000-gebied strekt zich uit over de gehele breedte van het zoekgebied voor de varianten en kan niet 

vermeden worden. Impact op natuurwaarden is daarom niet op voorhand uit te sluiten. Tussen de 

Waddeneilanden en de Friese en Groningse kustlijn ligt Natura 2000-gebied Waddenzee. Dit Natura 2000-

gebied strekt zich uit over de gehele breedte van het zoekgebied voor varianten en kan daarom niet 

vermeden worden. Impact op natuurwaarden is daarom niet op voorhand uit te sluiten.  

 

Werelderfgoed Waddenzee  

De Waddenzee is het grootste getijdensysteem ter wereld, waar natuurlijke processen ongestoord kunnen 

plaatsvinden. Vanwege de unieke geologische en ecologische waarden staat de Waddenzee op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco. Dit werelderfgoed loopt van de Kop van Noord-Holland tot de Duitse grens 

en is daarmee voor geen van de tracéalternatieven te vermijden.  

 

 

4.4.1 Eemshaven 
 

In afbeelding 4.9 zijn de varianten van Zoekgebied 5 naar Eemshaven weergegeven. De routes die deze 

varianten volgen, zijn beschreven in onderstaande paragrafen. 
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Afbeelding 4.9 Tracévarianten van Zoekgebied 5 naar Eemshaven. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op kaart  
 

 
 

 

Tracé  

 

Z5_EEM_1 

Zee 

Variant Z5_EEM_1 loopt vanaf het centrum van Zoekgebied 5 richting Schiermonnikoog en volgt een zo kort 

mogelijk route over de Noordzee. De lengte van deze tracévariant is 105 km op zee en 35 km op land.  

 

Het tracé doorkruist alle aandachtspunten beschreven in bovenstaand kader. Ten zuiden van het VSS ligt een 

ankergebied, de variant passeert het ankergebied op minimaal 500 m afstand. Het tracé kruist daarnaast 

verschillende telecom- en elektriciteitskabels en de Noordzeegastransport (NGT)-pijpleiding. Deze kabels en 

leidingen worden zoveel mogelijk haaks gekruist om ligging binnen de onderhoudszone van deze kabels en 

leidingen te beperken. Schiermonnikoog wordt gekruist ten westen van het VKA van TNW en komt 

vervolgens aan land in Groningen.  

 

Land 

Vanaf de aanlanding ligt de kabel tot aan de Eemshaven parallel aan het VKA van TNW. Op land loopt het 

tracé parallel aan de Noorderdijk en aan de Middendijk. In dit gebied zijn geen grote woonkernen aanwezig, 

maar wel verspreid liggende woningen. Aan de noordkant van het tracéalternatief doorkruist het 

tracéalternatief over grote lengte akkervogelgebied. Dit gebied strekt zich uit langs de gehele Groningse 

kust en is daarom niet te vermijden. Daarnaast zijn zowel ten westen en ten zuiden van de Eemshaven als in 

Eemshaven zelf windturbines een aandachtspunt. Dit betreft niet alleen bestaande windturbines, maar ook 

reeds (onherroepelijk) vergunde windturbines die nog niet zijn gebouwd. Voor aansluiting van de kabels op 

Eemshaven is het niet mogelijk om volledig buiten de veiligheidscontouren rondom de windturbines te 

blijven. Bijna het hele tracé over land loopt door hoogwaardige akkerbouw grond, waarbij risico op verzilting 

een belangrijk aandachtspunt is [ref. 10].  
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Z5_EEM_2 

Variant Z5_EEM_2 loopt vanaf het centrum van Zoekgebied 5 richting Schiermonnikoog en volgt een zo kort 

mogelijk route over de Noordzee. De lengte van deze tracévariant is 103 km op zee en 34 km op land.  

 

Zee 

Het tracé doorkruist alle aandachtspunten beschreven in bovenstaand kader. Ten zuiden van het VSS ligt een 

ankergebied, de variant passeert het ankergebied met meer dan 500 m afstand. Het tracé kruist daarnaast 

verschillende telecom- en elektriciteitskabels en de Noordzeegastransport (NGT)-pijpleiding. Deze kabels en 

leidingen worden zoveel mogelijk haaks gekruist om ligging binnen de onderhoudszone van deze kabels en 

leidingen te beperken. Schiermonnikoog wordt gekruist ten westen van het VKA van TNW en komt 

vervolgens aan land in Groningen.  

 

Land 

Vanaf hier ligt de kabel tot aan de aansluitlocatie parallel aan het VKA van TNW en volgt dus dezelfde route 

Z5_EEM_1.  

 

Z5_EEM_3 

Variant Z5_EEM_3 volgt vanaf het centrum van Zoekgebied 5 tot aan de grens met Natura 2000-gebied 

Noordzeekustzone dezelfde route als Z5_EEM_2. Vanaf deze locatie buigt het tracé af richting het oosten. De 

lengte van deze tracévariant is 121 km op zee en 8 km op land. Deze variant is gelijk aan tracéalternatief 

Eemshaven Oost, zoals onderzocht voor [ref.10].  

 

Zee 

Vanaf ten noorden van Rottumerplaat loopt het tracéalternatief parallel aan de Gemini, NorNed, Tycom en 

de NGT. Wanneer een route door Huibertgat wordt gekozen is het niet mogelijk om 500 m afstand te 

houden van de reeds aanwezige kabels en leidingen, een mogelijkheid is om een zuidelijkere route te kiezen 

door een morfologisch zeer dynamisch gebied. Ten noordoosten van Rottumeroog buigt het tracéalternatief 

af naar het zuiden waarbij zowel NorNed als TyCom worden gekruist. Parallel aan Gemini loopt het tracé 

richting Eemshaven. In het gebied tussen Valom en Eemshaven komt de kabel aan land.  

 

Land 

Afhankelijk van de exacte aanlandlocatie wordt er in of nabij het gebied waar de kabel aan land komt een 

windmolenpark ontwikkeld. De kabel loopt vervolgens parallel aan TNW richting de aansluitlocatie, en volgt 

dus op land deels dezelfde route Z5_EEM_1. 

 

Stationslocatie 

Ten noorden van de Waddeneilanden sluit aan op het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Eemshaven 

Oudeschip. Het bestaande station is met de aansluiting van TNW vol, maar de huidige uitbreiding voorziet in 

twee aansluitvelden voor totaal 2GW. Er is in het havengebied geen ruimte gereserveerd voor een nieuw  

380 kV-hoogspanningsstation.  

 

In MER van TNW [ref. 10] zijn twee locaties onderzocht voor een transformatorstation: 

- Eemshaven Middenweg; 

- Eemshaven Waddenweg. 

 

Voor TNW wordt gebruik gemaakt van locatie Eemshaven Middenweg voor een transformatorstation. Na 

TNW is er voor een nieuwe aansluiting geen ruimte meer. Wel is er op Eemshaven Waddenweg ruimte voor 

een toekomstig converterstation.  

 

De locatie van het bestaande hoogspanningsstation, en mogelijk locaties voor converterstations zijn 

weergegeven in afbeelding 4.10. 
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Afbeelding 4.10 Locatie bestaand hoogspanningsstation 380 kV (EOS) en mogelijke locatie converterstations 
 

 
 

 

4.4.2 Vierverlaten 

 

In afbeelding 4.11 zijn de varianten naar Vierverlaten weergegeven. De routes die deze varianten volgen zijn 

beschreven in onderstaande paragrafen. 
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Afbeelding 4.11 Tracévarianten van Zoekgebied 5 naar Vierverlaten. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op  

                          kaart 
 

 
 

 

Tracé 

 

Z5_VVL_1 

Variant Z5_VVL_1 volgt op zee dezelfde route als Z5_EEM_1. Op land volgt Z5_VVL_1 tracéalternatief 

Vierverlaten west, zoals onderzocht voor TNW. De lengte van deze tracévariant is 105 km op zee en 27 km 

op land.  

 

Zee 

Variant Z5_VVL_1 volgt op zee dezelfde route als Z5_EEM_1. 

 

Land 

Het tracéalternatief komt ter hoogte van Hornhuizen aan land en loopt vervolgens naar het zuiden. Het 

tracéalternatief blijft richting het zuidwesten lopen om het Nationaal Landschap Middag-Humsterland niet te 

kruisen. Vanaf de kruising met het Reitdiep loopt het tracéalternatief richting Kommerzijl waar het ten 

noorden van Niezijl afbuigt naar het oosten richting Noordhorn. Vanaf hier volgt het tracéalternatief de 

kortste route naar hoogspanningsstation Vierverlaten. Het tracéalternatief buigt daarna af naar het zuiden. 

Hiermee vermijdt het doorkruising van de woonkernen Noordhorn en Zuidhorn. Daarnaast wordt hiermee 

doorkruising van weidevogelgebied vermeden. Het tracéalternatief kruist het Van Starkenborghkanaal haaks 

en volgt daarna tussen Zuidhorn en Aduard de kortste route naar hoogspanningsstation Vierverlaten. Uit 

onderzoeken voor TNW is gebleken dat van de tracés over land naar Vierverlaten deze route in de omgeving 

het breedste wordt gedragen [ref.10].  

 

Z5_VVL_1 

Variant Z5_VVL_2 volgt op zee deels dezelfde route als Z5_EEM_2. Op land volgt Z5_VVL_1 tracéalternatief 

Vierverlaten midden, zoals onderzocht voor TNW. De lengte van deze tracévariant is 103 km op zee en  

24 km op land.  
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Zee 

Variant Z5_VVL_2 loopt op zee geheel parallel aan Z5_EEM_2. Zie paragraaf 4.4.1. 

 

Land 

Tracéalternatief Vierverlaten midden volgt vanaf de zeedijk de kortste route naar hoogspanningsstation 

Vierverlaten. Vanaf de zeedijk tot de kruising van de Dijksterweg (ten noorden van Molenrij) doorkruist het 

tracéalternatief akkervogelgebied. Het tracéalternatief loopt tussen Kloosterburen en Molenrij naar het 

zuiden. Tussen Grijssloot en Nijenklooster doorkruist het tracéalternatief wierdenlandschap. Het 

tracéalternatief loopt vervolgens tussen Leens en Wehe-den Hoorn verder naar het zuiden. Daarbij volgt dit 

tracéalternatief geen hoofdinfrastructuur, maar loopt het grotendeels over agrarische percelen. De reden 

hiervoor is dat er in de huidige situatie al veel kabels en leidingen aanwezig zijn in  de bermen langs wegen, 

waardoor geen ruimte is voor de te realiseren kabelverbinding. Het tracéalternatief kruist het Reitdiep ten 

westen van Roodehaan. Tussen Den Ham en Noordhorn kruist het tracéalternatief het Van 

Starkenborghkanaal. Tussen Aduard en Den Horn doorkruist het tracéalternatief weidevogelgebied.  

 

Stationslocatie 

Op het bestaande hoogspanningsstation Vierverlaten (380 kV) is het mogelijk om 2 GW aan te sluiten. Voor 

het transformatorstation geldt dat er binnen een straal van 6 km gezocht wordt naar een geschikte locatie. In 

de MER voor TNW is het gebied Westpoort reeds onderzocht voor een nieuw transformatorstation. 

Westpoort sluit direct aan bij het hoogspanningsstation Vierverlaten en heeft een oppervlakte van circa  

81 ha [ref. 10]. In dit gebied is ruimte voor een nieuw hoogspanningsstation en een convertor-

/transformatorstation.  

 

De locatie van het bestaande hoogspanningsstation en het gebied voor mogelijk locaties voor het 

converterstation zijn weergegeven in afbeelding 4.12. 

 

 

Afbeelding 4.12 Hoogspanningsstation Vierverlaten en het zoekgebied voor een converterstations dat in TNW is onderzocht 
 

 
 

 



39 | 50 Witteveen+Bos | 124603/21-011.412 | Definitief 02 

4.5 Tracévarianten HKZW / HKW 
 

In deze paragraaf worden de tracévarianten van Hollandse Kust (zuidwest) en Hollandse Kust (west VIII) naar 

Maasvlakte en Wateringen beschreven. Daarnaast wordt voor HKW-VIII ook een aansluiting bij Velsen 

toegelicht. In de effectenanalyse worden de tracévarianten vanaf Hollandse Kust (zuidwest) en Hollandse 

Kust (west VIII) zowel apart als gezamenlijk beoordeeld.  

 

 

4.5.1 Maasvlakte 

 

In afbeelding 4.13 zijn varianten van Hollandse Kust (zuidwest) en Hollandse Kust (west VIII) naar Maasvlakte 

weergegeven. Tracévarianten HKW_MVL_1, HKZW_MVL_1 en HKW_HKZW_MVL_1 landen aan via de  

zuidzijde van de Maasvlakte. HKW_MVL_2, HKZW_MVL_2 en HKW_HKZW_MVL_2 landen aan via de  

noordzijde van de Maasvlakte. De routes die deze varianten volgen zijn beschreven in onderstaande 

paragrafen. 

 

 

Afbeelding 4.13 Tracévarianten HKW-VIII en HKZW naar Maasvlakte. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op  

                           kaart 
 

 
 

 

Tracé 

 

HKW_MVL_1 

Variant HKW_MVL_1 ligt parallel aan IJmuiden Ver Alpha en landt aan op Maasvlakte Zuid. De lengte van 

deze tracévariant is 100 km op zee en 8 km op land.  

 

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKW-VIII in zuidelijke richting en kruist de scheepvaartroute die 

parallel aan het windgebied loopt. Direct na de kruising buigt het tracé af richting het zuidwesten en zoekt 

het de parallelligging met IJmuiden Ver Alpha op. Voor een verdere beschrijving van deze tracévariant wordt 

verwezen naar tracévariant Z2_MVL_1 in paragraaf 4.3.3.  
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HKZW_MVL_1 

Variant HKW_MVL_2 ligt parallel aan IJmuiden Ver Alpha en land aan op Maasvlakte Zuid. De lengte van 

deze tracévariant is 75 km op zee en 8 km op land.  

 

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKZW in zuidelijke richting. Direct ten zuiden van het windgebied 

buigt het tracé af richting het westen en zoekt het de parallelligging met IJmuiden Ver Alpha op. Voor een 

verdere beschrijving van deze tracévariant wordt verwezen naar tracévariant Z2_MVL_1 in paragraaf 4.3.3.  

 

HKW_HKZW_MVL_1 

Variant HKW_HKZW_MVL_1 loopt door zowel windgebied HKW-VIII als HKZW. Het tracé ligt parallel aan 

IJmuiden Ver Alpha en land aan op Maasvlakte Zuid. De lengte van deze tracévariant is 103 km op zee en  

8 km op land.  

 

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKW-VIII in zuidelijke richting naar het centrum van HKZW, het tracé 

kruist hierbij een aantal scheepvaartroutes. Vanaf het centrum van HKZW volgt het tracé dezelfde route als 

HKZW_MVL_1.  

 

HKW_MVL_2 

Variant HKW_MVL_2 landt aan op Maasvlakte Noord. De lengte van deze tracévariant is 74 km op zee en  

4 km op land.  

 

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKW-VIII in zuidoostelijke richting, het tracé doorkruist hierbij 

meerdere scheepvaartroutes en vermijdt een ankergebied en windgebied HKZW. Via de kabels- en  

leidingenstraat tussen de Maasvlakte en windgebied HKZ komt het tracé parallel aan de kabels van HKZ aan 

land aan de Noordzijde van de Maasvlakte. Het tracé kruist drie keer een gaspijpleidingen en twee keer een 

oliepijpleiding.  

 

HKZW_MVL_2 

Variant HKZW_MVL_2 landt aan op Maasvlakte Noord. De lengte van deze tracévariant is 51 km op zee en  

4 km op land.  

 

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKZW in zuidoostelijke richting. De variant doorkruist meerdere 

scheepvaartroutes en loopt daarna via de kabels- en leidingenstraat tussen de Maasvlakte en windgebied 

HKZ langs dezelfde route als HKW_MVL_3 richting de aanlanding bij Maasvlakte Noord. Het tracé kruist vijf 

keer een gaspijpleiding. 

 

HKW_HKZW_MVL_2 

Variant HKW_HKZW_MVL_2 loopt door zowel windgebied HKW-VIII als HKZW. De lengte van deze 

tracévariant is 77 km op zee en 4 km op land.  

 

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKW-VIII in zuidelijke richting naar het centrum van HKZW, het tracé 

kruist hierbij een aantal scheepvaartroutes. Vanaf het centrum van HKZW volgt het tracé dezelfde route als 

HKZW_MVL_2.  

 

Stationslocatie  

Zie paragraaf 4.3.2. waarin de varianten van Zoekgebied 2 naar Maasvlakte worden beschreven.  

 

 

4.5.2 Wateringen 

 

In afbeelding 4.14 zijn varianten van Hollandse Kust (zuidwest) en Hollandse Kust (west VIII) naar Wateringen 

weergegeven. De routes die deze varianten volgen zijn beschreven in onderstaande paragrafen.  
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Afbeelding 4.14 Tracévarianten van HKW-VIII en HKZW naar Wateringen. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op  

                           kaart 
 

 
 

 

Tracés 

 

HKW_WT_1 

Variant HKW_WT_1 komt via de Nieuwe Waterweg aan land en loopt over land naar Wateringen. De lengte 

van deze tracévariant is 78 km op zee en 12 km op land.  

 

Zee en binnenwateren 

Het tracé volgt op zee voor het grootste deel dezelfde route als HKW_MVL_2. Voor de kust, bij Hoek van 

Holland loopt het tracé over een lengte van circa 6 km door de Nieuwe Waterweg. Voor de Maeslantkering 

komt het tracé aan land.  

 

Land 

Over met name landbouwgrond en door het Nieuwe Oranje kanaal loopt het tracé tot aan de kruising met 

de Oranjesluis parallel aan de N223. Het tracé loopt vervolgens zoveel tussen de kassen door en parallel aan 

de N222 en de N211 naar hoogspanningsstation Wateringen.  

 

HKW_WT_2 

Variant HKW_WT_2 loopt door het stedelijk gebied van Den Haag over land naar Wateringen. De lengte van 

deze tracévariant is 78 km op zee en 10 km op land. 

 

Zee 

Variant HKW_WT_2 volgt tot circa 15 km uit de kust dezelfde route als HZW_MVL_2. Vanaf deze locatie loopt 

het tracé richting de ‘Zandmotor1’, hierbij worden de kabels van HKZ en een pijpleiding gekruist. Het tracé 

komt aan land ten noorden van de ‘Zandmotor’. 

 

1 De Zandmotor is een kunstmatig opgespoten schiereiland van zand voor de kust van Ter Heijde. Hiermee wordt onderzocht of  

   de natuur zand voor onze kust kan verspreiden voor de kustbescherming. 
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Land 

Het kabeltracé landt aan ten zuiden van Kijkduin, kruist het duingebied (Natura 2000 -gebied Solleveld & 

Kapittelduinen) en loopt langs Den Haag door Ockenburgh, Madestein en De Uithof richting Wateringen. 

Vervolgens volgt het kabeltracé de N211 Wippolderlaan en de Zwethzone richting het bestaande  

380 kV-hoogspanningsstation Wateringen. 

 

Stationslocatie 

Het hoogspanningsstation Wateringen (380 kV) heeft maximaal drie 380 kV-velden beschikbaar. Uitbreiding 

is niet mogelijk. Wel zijn er ook twee 150 kV-velden beschikbaar. Met een maatwerkoplossing is het mogelijk 

om 1,4 GW aan te sluiten1 [ref.13].  

 

Het gebied rond Wateringen is dicht bebouwd en de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen is beperkt. In de 

MER voor Hollandse Kust (zuid) [ref.13] zijn drie mogelijke locaties onderzocht: 

- Harnaschpolder; 

- Woud-Harnasch;  

- Kassencomplex. 

 

De eerste twee locaties vallen binnen de begrenzing van bedrijventerreinen. De derde locatie 

(kassencomplex) stond op het moment van de verkenning voor HKZ te koop, dat is nu niet het geval , deze 

locatie wordt niet verder onderzocht. Ook de locatie Harnaschpolder (zie afbeelding 4.15) is niet meer 

beschikbaar voor de realisatie van een transformatorstation. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van 

Midden-Delfland voor het noordelijke deel van het perceel een uitwerkingsplan vastgesteld, waarmee de 

bedrijfsbestemming is gewijzigd in een horecabestemming, met als voornemen een hotel met restaurant en 

congresfunctie te realiseren. Voor het zuidelijke deel van het perceel is een uitwerkingsplan voor een 

bedrijfsbestemming in februari 2021 vastgesteld. Hierbij geldt dat bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 

zijn toegestaan. Een transformatorstation past niet binnen een dergelijke milieucategorie (milieucategorie 

4.2). Deze locatie is niet nader onderzocht. Voor de locatie Woud-Harnasch is in het exploitatieplan 

(vastgesteld in 2017) opgenomen dat bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 zijn toegestaan. Aangezien 

een transformatorstation binnen een hogere milieucategorie valt is een bestemmingsplanwijziging nodig. 

Omdat een bestemmingsplanwijziging in theorie mogelijk is wordt deze locatie wel nader onderzocht.  

 

De locatie van het bestaande hoogspanningsstation en de locaties binnen begrenzing van bedrijventerreinen 

zijn weergegeven in afbeelding 4.15. 

 

 

 

1 Dit is onderzocht in 2018, in het kader van HKZ.  
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Afbeelding 4.15 Locatie bestaand hoogspanningsstation 380 kV en mogelijke transformatorstation locaties Wateringen. Beiden  

                          onderzocht voor HKZ  
 

 
 

 

4.5.3 Velsen 

 

In afbeelding 4.16 zijn de varianten van Hollandse Kust (west VIII) naar Velsen weergegeven. De routes die 

deze varianten volgen zijn beschreven in onderstaande paragrafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 | 50 Witteveen+Bos | 124603/21-011.412 | Definitief 02 

Afbeelding 4.16 Tracévarianten van HKW-VIII naar Velsen. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op  

                           Kaart. 

 

 
 

 

Tracés 

 

HKW_VEL_1 

Variant HKW_VEL_1 ligt voor een groot deel parallel aan de tracés van HKWB. De lengte van deze 

tracévariant is 78 km op zee en 14 km op land. 

 

Zee  

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKNW in noordoostelijke richting naar het kabeltracé voor HKWB. 

Vanaf deze locatie ligt de variant parallel aan de kabels voor HKWB.  

 

Het tracé kruist hierbij het VSS en een olie en gasleiding, de veiligheidszone rondom de munitiestortplaats 

wordt vermeden. Het tracé loopt vervolgens tussen windpark HKN en Prinses Amalia, hierbij wordt 

gebundeld met zowel telecom- als elektrakabels. Voor windpark Egmond aan zee buigt het tracé af richting 

het zuidoosten. Vanaf hier volgt het tracé de kortste route richting de aanlanding ter hoogte van Velsen 

Noord, dit is ten zuiden van de aanlandlocatie van HKWB. Het tracé doorkruist in het stuk tussen windgebied 

HKN en de aanlanding een olie en een gasleiding. Over de gehele route kruist het tracé meerdere telecom- 

en elektrakabels.  

 

Land 

Vanaf het strand loopt het tracé over land richting het 150 kV-station Velsen. Er zijn meerdere routes over 

land mogelijk. De route die is weergegeven in afbeelding 4.16 loopt onder de ertsvelden van Tata door.  

 

HKW_VEL_2 

Variant HKW_VEL_2 volgt de eerste 20 km dezelfde route als HKW_VEL_1, deze variant blijft echter ten 

zuiden van windpark Prinses Amalia. Deze route is ook onderzocht in de IEA voor HKWB. De lengte van deze 

tracévariant is 75 km op zee en 14 km op land. 
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Zee  

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKNW in noordoostelijke richting naar het kabeltracé voor HKWB. 

Vanaf die locatie buigt het tracé af naar het oosten. Het tracé kruist hierbij het VSS en een olie- en 

gasleiding, en loopt ook door de veiligheidszone van de munitiestortplaats. De variant blijft ten zuiden van 

windpark Prinses Amalia en vermijdt zoveel mogelijk bestaande en toekomstige zandwingebieden. Hierna 

volgt het tracé de kortste route richting de aanlanding er hoogte van Velsen Noord, dit is ten zuiden van de 

aanlandlocatie van HKWB. Hierbij worden een olie- en een gasleiding gekruist. Over de gehele route kruist 

het tracé meerdere telecom- en elektrakabels.  

 

Land 

Variant HKW_VEL_2 volgt op land dezelfde route als HKW_VEL_1. 

 

HKW_VEL_3 

Variant HKW_VEL_3 ligt zuidelijker dan de andere varianten voor dit alternatief. Een deel van deze route is 

ook onderzocht in de IEA voor HKWB. De lengte van deze tracévariant is 66 km op zee en 8 km op land.  

 

Zee  

Het tracé vertrekt vanaf het centrum van HKNW in zuidoostelijke richting. De route doorkruist meerdere 

scheepvaartroutes. Daarnaast loopt het tracé over de totale lengte van de IJgeul (circa 40 km) parallel aan 

deze drukbevaren scheepvaartroute. De route loopt door de kabel- en buisleidingenstrook en volgt de 

kortste route naar de aanlandlocatie ter hoogte van IJmuiden, ten zuiden van de havenmonding. Over de 

gehele route kruist het tracé meerdere telecom- en elektrakabels, twee olieleidingen en een gasleiding.  

 

Land 

Het tracé landt aan op het strand ter hoogte van IJmuiden. Hierna worden de duinen doorkruist en blijft het 

tracé ten zuiden van kern IJmuiden, het tracé loopt dan door Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Ter 

hoogte van de slingerduin loopt het tracé vanuit het Natura 2000-gebied tussen Driehuis en IJmuiden 

richting Velsen Zuid. Het tracé doorkruist hierbij NNN-gebied. Vanaf de Stationsweg of de Kanaaldijk wordt 

gezocht naar een locatie voor de oversteek van het Noordzeekanaal of het Binnentoeleidingskanaal naar 

Velsen Noord. De werkzaamheden voor het kruisen van dit water leveren mogelijk stremming op.  

 

Stationslocatie 

Het 150 kV-station bij Velsen heeft, wanneer de Vattenfal-centrales zijn afgeschakeld, ruimte voor 

aansluiting van 700 MW. Tata kan op dit moment niet garanderen dat de centrales vóór 2030 worden 

afgeschakeld. Op het Vattenfal-terrein is circa 4 ha beschikbaar voor de bouw van een transformatorstation.  

Zie afbeelding 4.17. 
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Afbeelding 4.17 Locatie bestaand hoogspanningsstation 150 kV en mogelijke locatie voor een transformatorstation bij Velsen 
 

 
 

 

4.6 Tracévarianten HKNW 

 

In deze paragraaf worden de tracévarianten van Hollandse Kust (noordwest) naar Velsen beschreven.   

 

 

4.6.1 Velsen 

 

In afbeelding 4.18 zijn de varianten naar Velsen weergegeven. De routes die deze varianten volgen zijn 

beschreven in onderstaande paragrafen. 
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Afbeelding 4.18 Tracévarianten van HKNW naar Velsen. Aandachtspunten en belemmeringen zijn aangegeven op kaart 
 

 
 

 

Tracé 

 

HKNW_VEL_1 

Variant HKNW_VEL_1 loopt tussen windpark HKN en Amalia richting het Noordzeekustgebied. De lengte van 

deze tracévariant is 67 km op zee en 14 km op land.  

 

Zee  

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKNW in zuidelijke richting naar het kabeltracé van HKWB, hierbij 

wordt windpark HKN vermeden. Er wordt een noordoostgaande scheepvaartroute gekruist. De variant blijft 

ten noorden van windpark Amalia en een klein zandwingebied en loopt via de kortste weg naar de 

aanlandlocatie, deze ligt meerdere honderden meters ten zuiden van de aanlandlocatie van HKWB. Op zee 

kruist het tracé twee keer een gasleiding, twee keer een olieleiding en meerdere elektra- en telecomkabels. 

 

Land 

Variant HKNW_VEL_1 volgt op land dezelfde route als HKW_VEL_1. Zie paragraaf 4.5.3.  

 

HKNW_VEL_2 

De route die deze variant volgt is nog niet in eerdere Net op Zee-projecten verkend. Variant HKNW_VEL_2 

loopt tussen windpark HKN en Egmond aan zee richting het Noordzeekustgebied. De lengte van deze 

tracévariant is 68 km op zee en 14 km op land.  

 

Zee  

Het tracé loopt vanaf het centrum van HKNW in zuidoostelijke en blijft daarbij ten noorden van windgebied 

HKN en een zandwingebied. Direct na het windgebied buigt de variant af richting het zuiden en loopt 

parallel aan windgebied HKN. Vanaf het windpark Egmond aan zee volgt het tracé dezelfde route 

HKW_VEL_1. Op zee kruist het tracé drie keer een gasleiding, twee keer een olieleiding en meerdere  

Elektra- en telecomkabels.  
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Land 

Variant HKNW_VEL_2 volgt op land dezelfde route als HKW_VEL_1. Zie paragraaf 4 .5.3. 

 

Stationslocatie  

Zie paragraaf 4.5.3. waarin de varianten van HKW-VIII naar Velsen worden beschreven.  
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AANDACHTSPUNTEN NOZ-PROJECTEN 

 

VAWOZ onderzoekt de mogelijkheden om toekomstige windenergiegebieden tot 2030 aan te sluiten op het 

Nederlandse hoogspanningsnet. De verkenning is gericht op het onderbouwen van de meest kansrijke 

alternatieven voor het aan land brengen van elektriciteit. Nadere uitwerking en detaillering vindt plaats in de 

RCR-procedure per windenergiegebied. In deze procedure worden per windgebied en aansluitlocatie 

verschillende tracéalternatieven onderzocht om uiteindelijk te komen tot het meest optimale tracé met 

bijbehorende aansluitlocatie voor het aan land brengen van elektriciteit.  

 

Tijdens de nadere effectenanalyse zijn er al bepaalde tracéoptimalisaties naar voren gekomen die nader 

onderzocht dienen te worden in de NOZ-projecten. Deze optimalisaties worden hieronder kort toegelicht. 

 

Varianten met aanlanding Maasvlakte Noord 

Huidige varianten kruisen de kabels van HKZ en landen ten oosten van de HKZ-kabels aan. Parallelligging 

met de kabels van HKZ en het vermijden van extra kruisingen in een relatief druk bevaren gebied heeft de 

voorkeur.  

 

Variant HKNW door windgebied HKN naar Velsen 

Deze variant loopt schuin door windgebied Hollandse Kust Noord. Hierbij is het wat betreft ruimtegebruik 

gunstiger om zoveel mogelijk te bundelen met bestaande infrastructuur.  

 

Variant door Nieuwe Waterweg 

De varianten door de Nieuwe Waterweg kruisen het Noorderhoofd, die lijkt technisch erg complex. Een 

optimalisatie door de Maasmond, of via het strand, dient nader onderzocht te worden.  

 

Variant door Huibertgat 

In het Huibertgat, tussen NorNed en Gemini is de fysieke ruimte voor (een) nieuwe kabel(s) beperkt. Een 

mogelijke alternatieve route ligt zuidelijk van het Huibertgat. Deze optie dient nader onderzocht te worden.  

 

Aansluitlocatie Wateringen 

Het advies is om voor windenergiegebied Hollandse Kust (west) VIII de aansluitmogelijkheden op 

Wateringen nader te verkennen in een RCR-procedure. Voor Wateringen zijn er zorgen in de omgeving en 

onzekerheden over de mogelijke inpassing van een transformatorstation. 

 

De haalbaarheid van de tracévarianten is op verkenning niveau in beeld gebracht. Het is echter mogelijk dat 

bij nadere uitwerking van de varianten blijkt dat de technische complexiteit van een variant groter of juist 

kleiner is dan uit deze studie naar voren is gekomen. 

 

 

 

 



50 | 50 Witteveen+Bos | 124603/21-011.412 | Definitief 02 

6  

 

 

 

 

REFERENTIES 

 

1 Technische Voorverkenning. 2021.  

2 Afwegingsnotitie Verkenning aanlanding netten op zee 2030. 2018. Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat i.s.m. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, RVO, Rijkswaterstaat, TenneT. 

3 Net op zee IJmuiden Ver Alpha Integrale Effectenanalyse. 2020. Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat en TenneT.  

4 Net op zee IJmuiden Ver Alpha MER fase 1 deel B. 2020. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

en TenneT.  

5 Regioadvies Net op zee IJmuiden Ver Alpha. 2020.  

6 Net op zee IJmuiden Ver Beta Integrale Effectenanalyse. 2020. Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat en TenneT.  

7 Net op zee IJmuiden Ver Beta MER fase 1 deel B. 2020. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en 

TenneT.  

8 Regioadvies Net op zee IJmuiden Ver Beta. 2020.  

9 Havenbedrijf Rotterdam 2021 Aanlanding offshore wind in de Rotterdamse haven. 

10 Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden Integrale Effectenanalyse. 2020. Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat en TenneT.  

11 Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden MER fase 1 deel B. 2020. Ministerie van Economische 
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12 Regioadvies Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. 

13 Net op zee Hollandse Kust (zuid) MER fase 1 deel B. 2018. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

en TenneT.  

14 Net op zee Hollandse Kust (west Beta) Integrale Effectenanalyse. 2020. Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat en TenneT.  

15 Net op zee Hollandse Kust (west Beta) MER fase 1 deel B. 2020. Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat en TenneT.  
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#

HKW-8

2

HKNW

HKZW

Esri Nederland, Community Map Contributors

# Aansluitlocaties
Windgebied
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
elektriciteit 50 kV
elektriciteit >= 150 kV
glasvezel
koper
onbekend
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zandwinning (vergund)
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwikkeling
in ontwerp
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Tanker reportinggrens
Clearway

Diepwaterroute
Geul-as
Inshore
Junction
Overige
Precautionary area
area to be avoided
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker
onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied
ankerplaats

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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gecontroleerd:
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A.T.W. van Breukelen MSc
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getekend:
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#

#

5 mb

5

Esri Nederland, Community Map Contributors

# Aansluitlocaties
Windgebied
Platform

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Duitse windparken
In planning
Vergund
In realisatie
In gebruik

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Begrenzing
Clearway
Inshore
Junction
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker
vast
Aanloopgebied

ankergebied
Gebied bijzondere ecologische waarde

Gebied met bijzondere ecologische waarde
Natura2000

HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom

D:\PROJECTS\123770_VAWOZ\123770_afb_alt_doc_belemmeringen_A3_v1.mxd  8-4-2021  13:51:00Wi
tte

ve
en

+B
os

Belemmeringen

1:625000
0 5 10 15 20 25 km

A3 liggendformaat:
schaal:

opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 Effectenanalyse aanlanding windenergie op zee
124603

projectnaam:
projectcode:

gecontroleerd:

concept 1
07-04-2021

S.M.J. Arts MSc
L.M. de Wit MSc
A.T.W. van Breukelen MSc

0

getekend:

goedgekeurd:
versie:

datum:
tekeningnr:

´



 

 Witteveen+Bos | 124603/21-011.412 | Bijlage II | Definitief 02 

II  

 

 

 

 

BIJLAGE: KAARTMATERIAAL KANSRIJKE VARIANTEN 

 

 

 



#
#

#

#

#

Z2
_B

SL
_1

Z2
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SL
_2

HKW-8

2

HKNW

HKZW

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
elektriciteit 50 kV
elektriciteit >= 150 kV
glasvezel
koper
onbekend
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zandwinning (vergund)
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwikkeling
in ontwerp
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Tanker reportinggrens

Begrenzing
Clearway
Diepwaterroute
Geul-as
Inshore
Junction
Overige
Precautionary area
area to be avoided
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker
onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied
ankerplaats

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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HKW-8

2

HKNW

HKZW

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwikkeling
in ontwerp
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Tanker reportinggrens
Clearway
Diepwaterroute
Geul-as
Inshore
Junction
Overige

Precautionary area
area to be avoided
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker
onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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2

HKNW

HKZW

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
elektriciteit 50 kV
elektriciteit >= 150 kV
glasvezel
koper
onbekend
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zandwinning (vergund)
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwikkeling
in ontwerp
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Tanker reportinggrens

Clearway
Diepwaterroute
Geul-as
Inshore
Junction
Overige
Precautionary area
area to be avoided
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker
onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied
ankerplaats

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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A3 liggend
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Z5_EEM_3

Z5_EEM_2

Z5_EEM_1

5 mb

5

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Duitse windparken
In planning
Vergund
In realisatie
In gebruik

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Begrenzing
Clearway
Inshore
Junction
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker

vast
Aanloopgebied
ankergebied
Gebied met bijzondere ecologische waarde

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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Z5_VVL_2

Z5_VVL_1

5 mb

5

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Duitse windparken
In planning
Vergund
In realisatie
In gebruik

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Begrenzing
Clearway
Inshore
Junction
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker

vast
Aanloopgebied
ankergebied
Gebied met bijzondere ecologische waarde

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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HKW-8

2

HKNW

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Clearway
Diepwaterroute
Geul-as
Inshore
area to be avoided
seperatiezone
special area
inshore traffic zone
anker

onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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HKW8_VEL_1

HKW8_VEL_3

HKW8_VEL_2HKW-8

2

2

HKNW

HKZW

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Clearway
Diepwaterroute
Geul-as
Junction
Overige
Precautionary area
area to be avoided
seperatiezone
special area

inshore traffic zone
anker
onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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HKNW

HKZW

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Clearway
Diepwaterroute
Geul-as
Junction
Overige
Precautionary area
area to be avoided
seperatiezone
special area

inshore traffic zone
anker
onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied

Natura2000
HR
VR
VR+HR
Bebouwde kom
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HKW-8

HKNW

HKZW

Esri Nederland, Community Map Contributors

Mogelijke route
Windgebied

# Aansluitlocaties
Platform
Stort_Loswal
Stortvak

Kabels en leidingen
Pijpleiding, Active
Pijpleiding, Proposed
Electra, Ingebruik; Elektra
Electra, Toekomstig
Voorkeurstraces kabels noordzee

Zandwingebieden
vergund
Zoekgebied mer 2018 2027

Militaire gebieden
munitiegebied
oefengebieden
schietterrein
vlieggebieden
Winning van oppervlakte delfstoffen

Windparken
in gebruik
in ontwerp
Aangewezen windenergiegebied (NWPII)

Verkeersscheidingsstelsel
Verkeersscheidingsstelsel
Clearway
Diepwaterroute
Geul-as
Junction
Overige
Precautionary area
area to be avoided
seperatiezone
special area

inshore traffic zone
anker
onderbroken
vast
Aanloopgebied
ankergebied

Natura2000
HR
VR
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Bebouwde kom
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