
Windparken op zee open voor doorvaart en medegebruik

Per 1 mei 2018 zijn de windparken voor de Nederlandse kust
opengesteld voor doorvaart en medegebruik.

Windparken
· Egmond aan Zee Offshore Wind Farm (OWEZ)
· Prinses Amalia Wind Farm (PAWP), 12 NM ten westen van

IJmuiden
· Luchterduinen Wind Farm (LUD), 12 NM ten westen van

Noordwijk.

Dit zijn de regels:
A. een werkende AIS-transponder (minimaal klasse B)
B. en marifoon op kanaal 16
C. Doorvaart vindt plaats tussen zonsopgang en zonsondergang.

Door KNMI hiervoor vastgestelde tijden zijn bepalend.
D. Toegang is toegestaan voor schepen met een maximale lengte

van 24 meter over alles.
E. Schepen moeten een afstand bewaren tot een windturbine van

minimaal 50 meter.
F. Schepen moeten een afstand bewaren tot een  transformator-

station van 500 meter.
G. Het is niet toegestaan contact te maken met de bodem, met

anker, visgerei of enig ander voorwerp.
H. Vissen met hengels is toegestaan. Minimale afstand van lijn,

dobber, haak, lood tot een windturbine is 50 meter
I. en een minimale afstand tot een transformatorstation is 500

meter.
J. Alle andere vormen van visserij zijn niet toegestaan.

Sleepnetten dienen vastgesjord te zijn op dek zodat duidelijk is
dat ze niet in gebruik zijn.

K. Activiteiten die leiden tot gevaarlijke situaties zijn verboden
(duiken, kite surfen, roekeloos gedrag, het overboord zetten
van afval).

In alle gevallen van noodankering in een windpark
moeten gemeld worden bij de Kustwacht.

Melding schending veiligheidszone windpark

Een melding van een overtreding van de regels dient vergezeld
te gaan van de volgende gegevens:

1. Naam, adres geboortedatum, -plaats  en functie melder 1
Contactgegevens bedrijf melder 1

2. Naam, adres geboortedatum, -plaats  en functie melder 2
3. Waarneming: datum en tijdstip
4. Waarneming: methode (AIS / Radar / visueel)
5. Vastgestelde afstand tot buitenrand (volgens methode in 4) in

meters.
6. Gegevens verdacht schip: type, naam, registratieteken, IMO-

nummer, callsign, zichtbaar aantal opvarenden.
7. Positie in graden, minuten, seconden
8. Koers en vaart verdacht schip: graden, knopen.
9. Melding betreft overtreding van regel(s)   (zie links)A-K.
10.Wat heeft u gezien? Geef een nadere omschrijving
11.Heeft u contact gehad met opvarende(n) van verdacht schip?

Zo ja, wat was de inhoud van het gesprek? In welke taal?
12.Weersomstandigheden: wind (kracht, richting),

zicht(zeemijlen), zeegang.
13.Eventuele aanvullende verklaring door melder(s).

Voor het doen van de melding is een formulier beschikbaar.

Stuur de melding aan de Kustwacht:  KWC-CCC,
faxnummer: 0223 -658 358 of e-mail: ccc@kustwacht.nl

Ingeval van nood:
Telefoon: ALARMNUMMER: 0900 0111 (tegen lokaal tarief)
In noodgevallen eventueel het landelijk alarm nummer 112 gebruiken.
Een  oproep wordt doorgezet naar de Kustwacht in Den Helder.
Radio: Permanente luisterwacht op VHF kanaal: 16
DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz
Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue.
Voor overige zaken: Nederlandse Kustwacht of Netherlands
Coastguard
MMSI nr: 002442000
Minder dringende zaken: 0223 542300



Offshore Wind Farms open for Passage and Co-use

As of May, 1st 2018 the government of the Netherlands allows
for the passage and co-use o three offshore wind farms on the
Dutch Continental Shelf.

Wind farms
· Egmond aan Zee Offshore Wind Farm (OWEZ)
· Prinses Amalia Wind Farm (PAWP), 12 NM off the coast of

IJmuiden
· Luchterduinen Wind Farm (LUD), 12 NM off the coast of

Noordwijk.

These are the rules:
A. functioning AIS-transponder (min class B)
B. and VHF Channel 16
C. Access during daytime  (according to the data from the

Dutch Meteorological Office KNMI)
D. Access is allowed for ships with a maximum length of 24

meters overall.
E. Ships have to maintain a minimum distance of 50 meters to

a monopile with a turbine
F. and a distance of 500 meters to an Offshore High Voltage

Station.
G. It is not allowed to make any contact with the seabed, be it

with an anchor or fishing gear or any other equipment.
H. Rod fishing is allowed, the gear however should be kept at a

minimum distance of 50 meters to a monopile with a turbine
I. and a distance of 500 meters to an Offshore High Voltage

Station.
J. Any other kind of fishing gear should be stowed on deck and

secured. It must be clear that fishing with this gear is NOT
in progress.

K. Activities that could lead to dangerous situations are
prohibited (like diving, kite surfing reckless behaviour and
the dispersal of garbage)

In case of emergency anchoring in a wind farm,
always notify the Netherlands Coastguard.

Report Violation Security Zone Wind Farm

A report of violation of the rules is to consist of the following
data:

1. Name, adress, date and place of birth, type of job of observer 1
Contact data of the observer’s company

2. Name, adress, date and place of birth, type of job of observer 2
3. Observation: date and time
4. Observation: method (AIS / Radar / visueel)
5. Measured distance to outer perimeter (according to method in

4.) in meters.
6. Data suspect vessel; type, name, registration, IMO-number,

callsign, number of crew observed.
7. Position in degrees, minutes, seconds.
8. Course and speed suspect vessel: degrees and knots.
9. Report concerns violation of rule(s) (see left) A-K
10.What is your observation? Please elaborate.
11.Have you contacted the crew of the suspect vessel? If so, could

you reproduce the conversation in brief? What language was
used in the conversation?

12.Weather conditions: wind (force, direction), visibility (nautical
miles), sea state.

13.Additional information by observator(s).

To guide you through the process of reporting this
violation there is a form avaliable.
Forward the report to the Netherlands Coastguard:
KWC-CCC, fax: 0223 -658 358, e-mail: ccc@kustwacht.nl
In case of emergency
Telephone: ALARM: +31 900 0111 (local tariff)
In case of emergency the national emergency number 112. A call will
immediatly be relayed to the Coastguard Centre in Den Helder
Radio: Continuous listening watch on:
VHF Channel: 16
DSC: VHF Channel 70 and MF 2187.5 kHz
Callsign during SAR: Den Helder Rescue
Call sign for other matters: Netherlands Coastguard
MMSI nr: 002442000

Less urgent matters: +31 223 542300


