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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
 

Wie waakt, wint 
 

 
 
 
 
College B&W Beverwijk 
Postbus 450 
1940 AL Beverwijk 
 
Liesbeth Eshuis, Dick Lagerweij 
TenneT – Net op Zee Hollandse Kust Noord en West Beta     
Postbus 718 
6800 AS Arnhem  
 
 
                                                                                                           Wijk aan Zee, 18 juli 2021 
 
 
 
 
Geachte leden van het college van B &W, 
Geachte mevrouw Eshuis, geachte heer Lagerweij, 
 
 
In het Kennemer Dagblad van 1 juli jl. lazen wij dat TenneT de gemeente Beverwijk extra 
compenseert voor de aanleg van het transformatorstation aan de Zeestraat in de gemeente 
Beverwijk. Kleine groenprojecten, de zogeheten extra compensatiegebieden, zijn in 
samenspraak met bewoners door de gemeentelijke landschapsontwerper en de 
landschapsingenieur van TenneT alsnog in Beverwijk geprojecteerd. 
 
Het bevreemdt ons ten zeerste dat het dorp Wijk aan Zee volledig buiten dit plan is 
gehouden. De kaalslag die nu gecompenseerd wordt, had namelijk plaats langs de 
toegangsweg naar ons dorp. En Wijk aan Zee ondervindt bovenmatige hinder van de aanleg 
van de leidingen, de bouw van het transformatorstation op enkele honderden meters buiten 
het dorp en last but not least straks ook van het lawaai en het lelijke aanzicht van het 
transformatorstation. De Dorpsraad is niet eens geïnformeerd omtrent de extra 
groencompensatie door TenneT. 
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend uw plannen te herzien en deze uit te 
breiden met een ruimhartige groencompensatie voor het dorp Wijk aan Zee. Daarover 
bestaan in het dorp allerlei ideeën. Te denken valt aan een herinrichting groenstrook 
Boothuisplein/Meeuwenweg, en - in samenspraak met bewoners - een bomenrij rond de 
Dorpsweide bijvoorbeeld. 
 
In afwachting van uw positieve beslissing verblijf ik. 

http://www.wijkaanzee.org/
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Dorpsraad 
 

Wie waakt, wint 
 

 
Vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 
 

V. van Waardenburg 
voorzitter 
 
 
Cc: leden van gemeenteraad Beverwijk 
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