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Tracé Hollandse 
Kust (west Beta): 
inzoomen op de 
werkterreinen 
Ilse Konings - TenneT 
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Het tracé 

• Na keuze voorkeursalternatief in 
mei 2020 is het tracé verder 
uitgewerkt 

• Het project bestaat uit: 

• Platform op zee 

• Ondergrondse kabels op zee 

• Ondergrondse kabels op land  

• Uitbreiding van het nog te 
bouwen transformatorstation 

• Start aanleg 2023 

• In gebruik vanaf 2026 
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Het tracé op zee 

• Vanaf het platform op zee 

• Tussen de bestaande 
windparken Amalia en 
Egmond aan Zee door 

• Aanlanding ten zuiden van 
Wijk aan Zee 

• 2 zeekabels 

• 65 km lang  
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Het tracé op land 
• 2 landkabels 

• 3 boringen  

• 4 werkterreinen 

• Volledig ondergronds: na het 
werk is er niks meer zichtbaar, 
op putdeksels na.  
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Horizontaal gestuurde boringen 

1. Boring 

 

2. Gat ruimer 

maken 

3. Mantelbuizen 

intrekken 

 

 

 

4. Op een later 

moment worden de 

kabels ingetrokken 
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Werkterrein 1: strand  
• Ligt in de gemeente Velsen (ter hoogte 

Bunker en Kitesurfpad) 

• Tijdens werkzaamheden waarschijnlijk 
tijdelijke ophoging op het strand nodig 

• In huidige situatie geen bebouwing. In 
de toekomst mogelijk strandhuisjes en 
een strandpaviljoen 

• Strand blijft toegankelijk tijdens de 
werkzaamheden 
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Werkterrein 2: Beeldenpark een Zee van Staal 
• Werkterrein in gemeente Velsen 

• Wijziging van voorkeursalternatief mei 
2020 vanwege technische complexiteit 
(blauwe kruis) 

• TenneT maakt afspraken met PWN 
(gebiedbeheerder) over herinrichting na 
de werkzaamheden, en extra 
natuurmaatregelen 
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Werkterrein 3: naast aannemerspark Tata Steel 
• Werkterrein in gemeente 

Beverwijk 

• Op terrein van Tata Steel 

• Vorm aangepast om 
aanwezige bomen te sparen 

 

 

 

 



1 juni 2021 C1 - Publieke Informatie 

Werkterrein 4: naast het nieuwe transformatorstation 

• Werkterrein in gemeente 
Beverwijk 

• Op terrein van Tata Steel 
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Transformatorstation • In de gemeente Beverwijk 

• Aan de Zeestraat tussen Wijk aan Zee en 
Beverwijk 

• Uitbreiding van 2 hectare van het in 
aanbouw zijnde transformatorstation 

• Grond in eigendom van TenneT 

 


