
Doorvaart zeevarenden 

Doorvaart en medegebruik - Noordzeeloket 
Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) 
Het windpark Offshore Windpark Egmond aan Zee is alleen toegankelijk voor schepen tot 24 meter 
lengte onder strikte voorwaarden. In de gedragscode (verwijst naar een andere website) voor veilig 
varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door dit park te 
varen. 

Windenergiegebied Borssele 
Voor het windenergiegebied Borssele geldt dat deze is gesloten voor vrije doorvaart door de 
windparken en dat doorvaart alleen mogelijk is in de corridor. Door de corridor kunnen schepen tot 
45 meter lengte varen. 

In de Gedragscode Windfarm Borssele Pass (pdf, 625 kB) staan de regels en veiligheidstips om op een 
juiste en manier door dit park te varen. 

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD) 

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zal er de mogelijkheid zijn tot doorvaart in een 
passage. De beoogde doorvaartpassage is tijdens de bouwfase van kavel I en II nog toegankelijk. 
Wanneer wordt gestart met de bouw in kavel III en IV wordt het gehele windenergiegebied 
afgesloten. 

Voor Luchterduinen geldt dat dit windpark vanaf 26 juni 2021 niet meer toegankelijk is voor 
doorvaart. Vanaf dat moment is het nieuwe besluit voor het instellen van een veiligheidszone van 
kracht en wordt gestart met de bouwwerkzaamheden in kavel I en II van windenergiebied Hollandse 
Kust (zuid). Omdat windpark Luchterduinen grenst aan kavel I en IV, is doorvaart niet veilig 
gedurende de bouwwerkzaamheden. 

In de eerste helft van 2022 starten de bouwwerkzaamheden in de kavels III en IV. Ook na realisatie 
van windpark Hollandse Kust (zuid) is de verwachting dat er geen  doorvaart voor schepen tot 24 
meer mogelijk is door windpark Luchterduinen. Het besluit tot instelling van de veiligheidszone rond 
kavel I inclusief Luchterduinen en kavel II, waarmee een toegangsverbod geldt voor deze gebieden, is 
op 25 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) inclusief Prinses Amalia Windpark (PAWP) 
Het windpark Hollandse Kust (noord) is niet toegankelijk voor vrije doorvaart. Doorvaart is na de 
bouw alleen mogelijk via een zogenaamde doorvaartpassage.  Als doorvaartpassage  zal in 
windenergiegebied Hollandse Kust (noord) de vrije ruimte tussen Prinses Amalia Windpark en 
windpark Hollande Kust (noord) worden gebruikt. 

Het Prinses Amalia Windpark is alleen toegankelijk voor schepen tot 24 meter lengte onder strikte 
voorwaarden. In de gedragscode (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en 
veiligheidstips om op een juiste manier door dit park te varen. 

Vanaf de start van de bouw van windpark Hollandse Kust (noord) is doorvaart door Prinses Amalia 
Windpark niet meer mogelijk in verband met de veiligheid tijdens de bouwwerkzaamheden. 

 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie/doorvaart-medegebruik/


Windenergiegebied Hollandse Kust (west) 
Het windpark Hollandse Kust (west) is vanwege medegebruik niet toegankelijk voor vrije doorvaart. 
Doorvaart is na de bouw alleen mogelijk via een zogenaamde doorvaartpassage. 

 

Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden inclusief Gemini-
windparken Buitengaats en ZeeEnergie 
Doorvaart door de Gemini windparken en door windpark Ten noorden van de Waddeneilanden is 
niet toegestaan. Doorvaart is alleen mogelijk via een zogenaamde doorvaartpassage. Hiervoor zal de 
open ruimte tussen de twee Gemini windparken worden gebruikt. 

Windenergiegebied IJmuiden Ver 
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het windenergiegebied IJmuiden Ver vanwege medegebruik 
niet toegankelijk zal zijn voor vrije doorvaart. Doorvaart is dan alleen mogelijk via een zogenaamde 
doorvaartpassage. 
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