
Nemo Link legt kabelverbinding op de bodem van 
de Noordzee

Werken op de bodem van de 
Noordzee tot eind juli 2018

Van midden april tot eind juli is 
Nemo Link aan de slag in Belgische 
en Franse wateren van de Noordzee 
voor de aanleg van een onderzeese 
kabelverbinding. De voorbereidende 
werken zijn volop aan de gang. Tijdens 
deze voorbereidingen gelden er geen 
restricties voor bodemvisserij. Vanaf 
midden april starten de effectieve 
werkzaamheden en er wordt een 
corridor ingesteld waarbinnen 
bodemvisserij verboden is over de 
gedeeltes waar de kabel nog niet 
ingegraven is.

Vissers, opgelet! 

Om veiligheidsredenen tijdens 
de werken stellen de nautische 
overheden op vraag van Nemo Link 
een corridor in waarbinnen tijdens 
de werken niet aan bodemvisserij 
mag worden gedaan. Om te waken 
over de naleving van dit verbod 
patrouilleren schepen rond de 
installatiezone. Nemo Link vraagt 
om steeds de instructies van de 
bewakingsschepen en van de 
maritieme coördinatiecentra , het 
Préfet Maritime en het Maritiem 

Het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Dankzij 
deze supersnelweg zal elektriciteit in beide richtingen tussen de twee landen stromen. Hierdoor genieten beide 
landen van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading en er wordt een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte 
Europese energiemarkt. Tot eind juli werkt Nemo Link op de bodem van de Noordzee. Voor vissersboten en 
– bedrijven gelden er in die periode een aantal belangrijke maatregelen.   
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1000 Brussel

Contacteer ons bij vragen of problemen

Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), 
op te volgen bij het naderen van de corridor. 
Het niet opvolgen van instructies van de 
bevoegde instanties kan op basis van de 
Belgische wetgeving leiden tot verdere 
gerechtelijke procedures. 

Na afloop van de werken zal de zone 
waarbinnen het verboden is om aan 
bodemvisserij te doen,  opnieuw volledig 
toegankelijk zijn. 

Onderzeese kabelverbinding

Vanaf midden april verbod op bodemvisserij over de Nemo Link 
kabelroute waar de kabel nog niet ingegraven is! 

Gelieve de ingestelde veiligheidscorridor te respecteren en de instructies van de bevoegde 
instanties en bewakingsschepen op te volgen.

Algemene projectinformatie
+32 800 11 089

Technische informatie kabelverbinding
J-Power Systems, Gert Vanderheyden 

+32 506 08 757


