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WAT DOET JAN DE NUL HIER IN NOORDWIJK?
In 2015 is het toen nieuwe windmolenpark Luchterduinen van Eneco met een 25  km 
lange exportkabel verbonden met het vasteland. Die kabel komt hier in Noordwijk 
aan land. 
Door natuurlijke erosie dreigt de minimaal toelaatbare begravingsdiepte van de 
kabel te gering te worden. De Sunfish van Jan De Nul Group zal die kabelsecties weer 
op diepte brengen door middel van jet trenching. 

WINDPARK ENECO LUCHTERDUINEN.
Dit windpark heeft een totaal vermogen van 129 MW en een jaarlijkse 

opbrengst van 531.000.000 kWh. Dat is voldoende om jaarlijks 
150.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

> EXPORTKABEL.
Een exportkabel van ongeveer 25 km verbindt het 
Windpark Eneco Luchterduinen met het vasteland in 
Noordwijk. 

> SUNFISH.
Ziehier de Sunfish, een door Jan De Nul ontwikkelde machine die in ondiepe wateren 
kabels kan ingraven door onder hoge druk water te injecteren, zodat de zeebodem 
lokaal, tijdelijk verweekt. Jet trenching heet dat in het Engels. 

Moonfish gaat in het voorjaar van 2022 
aan de slag op het Hollandse Kust Noord 

– West Alpha project, even verderop in 
Wijk-aan-Zee.

WIST JE DAT...
Sunfish ook een broertje heeft, Moonfish genaamd? 
Het innovatieve duo werd speciaal ontworpen door 
ingenieurs van Jan De Nul om een kabelinstallatieproject 
in het Verenigd Koninkrijk uit te voeren. Daar gold een 
belangrijke vereiste: het moerasland waardoor de kabel 
getrokken moest worden, mocht niet lijden onder de druk 
van de graafmachines. 
Ondanks hun omvang oefenen beide machines amper druk 
uit op de ondergrond: Sunfish 20,5 kPa en Moonfish 33 kPa. 
Om je een idee te geven: een doorsnee man oefent met zijn 
voeten 55 kPa druk uit op de grond!
Het verschil? Sunfish werkt bovengronds en in de ondiepe 
watersecties tot 9,5 m. Moonfish is ontworpen om tot wel 35 
m diepte te werken en verdwijnt daardoor soms helemaal 
onder water. 

J A N D E N U L . C O M

WIST JE DAT...
Sunfish al aan zijn derde leven toe is? 
De machine werd initieel ontworpen als een soort ploegmachine geschikt om in 
getijdengebieden te werken. Daarna bouwden ingenieurs van Jan De Nul de machine om 
naar een graafmachine met kettingzaag om kabels te begraven in getijdengebieden. En nu 
gebruikt Sunfish water onder hoge druk om kabels in te graven.
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2 jet-waterpompen van samen 390 kW 

Operatorcabine 

2 beweegbare jet-zwaarden die tot 
3,5 m diepte water onder hoge druk 

de grond in kunnen stuwen 

Rupsbanden van 16 m lang oefenen een druk van amper 
20,5 kPa uit op de ondergrond

14,5 m hoog

Maximale 
werkdiepte 

van 9,5 m 
in het water


