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Voorwoord
Een bijzonder impactvol deel van ons werk in 2019 wordt pas de komende jaren zichtbaar:
de onderhandelingen voor een broodnodig Noordzeeakkoord. Vooral door de sterke uitbreiding van het aantal windparken op zee is er de komende jaren voor alle sectoren een
grote ruimtelijke puzzel op te lossen. Visserij, scheepvaart, fossiele energie, de havens en
de prachtige natuur zelf: iedereen krijgt te maken met drastische veranderingen. En natuurlijk pleiten wij ook voor meer natuur. We willen dat de bescherming van de prachtige
Noordzeenatuur niet alleen wordt gehandhaafd, maar sterk wordt uitgebreid: menselijk
gebruik in balans met de natuur.
Een aantal jaar geleden begonnen wij te ijveren voor een overkoepelende strategie voor
de Noordzee. Heel 2019 is er intensief onderhandeld en we zijn bijzonder trots op het
resultaat: in februari 2020 konden we een onderhandelaarsakkoord presenteren, dat alle
sectoren nu aan hun eigen achterban zullen voorleggen.
Het Noordzeeakkoord raakt alle aspecten van het werkterrein van Stichting De Noordzee.
Veel van onze teamleden leverden dan ook hun bijdrage, net als onze onvolprezen Wetenschappelijke Raad en nieuwe Raad van Toezicht. Daarnaast zorgden we er in 2019 voor
dat Stichting De Noordzee ook dit jaar weer op alle fronten groeide. We verstevigden onze
positie als dé expert en spin in het web voor alles wat met de Noordzee te maken heeft.
Ook in financieel opzicht was het wederom een mooi jaar, niet in de laatste plaats dankzij de bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Wij ontvingen deze
geweldige steun met Natuur & Milieu voor ons gezamenlijke, ambitieuze programma De
Rijke Noordzee, waarin we windparken op zee gebruiken voor versterking van de onderwaternatuur. Met dank aan alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij!
Uiteraard waren er ook zaken die anders liepen dan verwacht. Ons werk op het gebied van
zandwinning en -suppletie en aquacultuur hadden we een stap verder willen brengen, iets
wat helaas door onderbemensing niet lukte. Ook hadden we graag gezien dat alle visbestanden duurzaam worden bevist, en dat de belangrijke natuurgebieden in de Noordzee
kwalitatief en hoogwaardig worden beschermd. Hier pakken we in 2020 op door.
Desalniettemin kregen we in 2019 veel voor elkaar om bijzonder trots op te zijn. Van de
succesvolle Boskalis Beach Cleanup Tour tot ons Schone Rivieren-project, en van onze
bijdragen aan onderzoeksexpedities tot onze reactie op de MSC Zoe-containerramp, waar
een geweldige groep vrijwilligers in de snijdende kou meehielp bij een spontane opruimactie op het strand van Terschelling. Hierover, en over tal van ander mooi werk, lees je
meer in dit jaarverslag. Hartelijk dank voor je betrokkenheid bij Stichting De Noordzee!
Floris van Hest - Directeur Stichting De Noordzee
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Het Noordzeeakkoord
In 2019 werd toegewerkt naar een ‘Noordzeeakkoord’ tussen alle belangrijke spelers op de Noordzee. De
besprekingen resulteerden begin 2020 in een onderhandelaarsakkoord, waarin onder andere is vastgelegd
dat er meer natuurbescherming komt en dat wordt toegewerkt naar een verduurzaming van de visserij.
Met de komst van de windenergiesector wordt het de komende jaren steeds drukker op de Noordzee. Om te
voorkomen dat er in de strijd om de beperkte ruimte een zeeslag ontstaat tussen alle Noordzeesectoren, werden er heel 2019, onder regie van de overheid, Noordzeeoverleggen gehouden. De belangrijkste economische
sectoren op de Noordzee – visserij, energie en de havens – zaten aan tafel, samen met de natuur- en milieubeweging en de overheid. Doel: een sectoroverstijgend Noordzeeakkoord waarin alle partijen zich kunnen
vinden.
Het Noordzeeakkoord moet voorkomen dat iedere Noordzeespeler zo hard mogelijk de strijd aangaat voor
zijn eigen belangen. In zo’n vechtscenario delft de natuur onherroepelijk het onderspit, maar dat is niet het
enige nadeel. Voor alle sectoren breken er dan zeer onzekere en risicovolle tijden aan. Sectoren zijn juist op
zoek naar toekomstperspectief. Wij gingen in gesprek met de Noordzeesector en merkten dat iedereen zich
realiseerde dat verandering onvermijdelijk is. De consensus was: we kunnen elkaar maar beter in de ogen
kijken en gezamenlijk een weg vooruit inzetten. Eind 2018 nam het kabinet deze visie over, en begon het
formele proces om te komen tot een Noordzeeakkoord.
Natuurlijk heeft niemand voor 100 procent gekregen wat hij wilde, ook wij niet. Het akkoord bevat voor alle
sectoren pluspunten en perspectief, maar ook concessies en pijnpunten. Het getuigd van leiderschap van
de deelnemende sectoren dat het is gelukt over de eigen schaduw heen te springen en steeds voor ogen te
houden wat het beste is voor iedereen én voor de Noordzee.

Geesteskind van Stichting De Noordzee
Het Noordzeeakkoord is het geesteskind van Stichting De Noordzee. Al in 2017 kreeg ons pleidooi om de regie
op de Noordzee te versterken gehoor bij verschillende ministeries zoals IenW, LNV en EZK. Vanaf september
2018 was Jacques Wallage de onafhankelijk voorzitter van het proces om te komen tot een ‘Noordzeestrategie
2030’. Het doel van zijn opdracht was ‘een duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen de stakeholders bij het Noordzee-beleid en -beheer en tussen de daarbij betrokken verantwoordelijke ministeries’.
Na intensieve onderhandeling – die heel 2019 duurde – kon Wallage in februari 2020 het onderhandelaarsakkoord presenteren.

Resultaten onderhandelaarsakkoord
Het in februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord – dat in 2020 door alle betrokkenen ter goedkeuring
aan de achterbannen wordt voorgelegd – bevat een aantal mooie afspraken:
•

•

•
•

Meer beschermde natuur. Het percentage van de Noordzeebodem dat volledig wordt beschermd groeit
naar 15 procent in 2030. Ook worden nieuwe beschermde gebieden aangewezen, waaronder de voor zeevogels belangrijke Bruine Bank;
Natuurversterkend bouwen wordt het uitgangspunt bij de aanleg van nieuwe windmolenparken op de
Noordzee. De 11,5 GW duurzame energieproductie die was afgesproken in het Klimaatakkoord, is in het
onderhandelaarsakkoord zeker gesteld;
Er komt 119 miljoen euro beschikbaar voor het saneren en verduurzamen van de visserijvloot;
Er wordt 55 miljoen euro uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek en natuurherstel op de Noordzee.
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Schone zee
Via visserij, scheepvaart, toerisme en rivieren belandt veel afval in de Noordzee
en op de stranden. Ook in 2019 zetten we ons in voor een schone zee en stranden, en voor duurzame scheepvaart. Want een gezonde zee, is een schone zee.

Onze doelstellingen 2019–2021
•
•
•

Significant minder afval in zee en op de stranden
Meer publiek bewustzijn over vervuiling op Nederlandse Noordzeekust
Een schonere en meer duurzame scheepvaart

Onze activiteiten en resultaten in 2019
Boskalis Beach Cleanup Tour
Tijdens de zevende Boskalis Beach Cleanup Tour maakten we binnen vijftien
dagen wederom de hele Nederlandse Noordzeekust afvalvrij. Tussen 1 en 15 augustus haalden 2.568 vrijwilligers 10.991 kilo afval van de stranden. 339 deelnemers vulden een enquête in over de Tour en gaven een gemiddeld cijfer van 8.64.
98% gaf aan met plezier te hebben meegedaan, en de tour ook aan te raden bij
anderen. Daarnaast wil 94% vaker meedoen. Er was extra aandacht voor onder
meer wegwerpplastic, ballonresten en sigarettenfilters. Opvallend was dat er
minder ballonresten werden gevonden dan in 2018: mogelijk een resultaat van
onze succesvolle ballonnencampagne (zie kader).
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‘Supergoed initiatief, goed georganiseerd en leuke mensen! Bijna iedereen aan wie ik achteraf
vertelde dat ik had meegedaan
vond het een goed initiatief en
heeft gezegd volgend jaar ook
te willen meedoen.’
Anonieme deelnemer Boskalis Beach Cleanup Tour in
enquête

Het succes van de
Boskalis Beach Cleanup Tour
van Stichting De Noordzee in 2019

4936

wegwerpbestek

3276

10.991

ballonresten

kilo opgeruimd

Wie hielpen mee?

25

2568

vrijwilligers

47

Strandpaviljoens

Partners

26

Kustgemeentes

Totale mediawaarde €991.000
Deelnemers
geven de Tour
gemiddeld
een 8.6

Supergoed initiatief, goed georganiseerd en leuke mensen! Bijna iedereen
aan wie ik achteraf vertelde dat ik had
meegedaan vond het een goed initiatief en heeft gezegd volgend jaar ook
te willen meedoen.
Anonieme deelnemer in enquête
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Hoofdsponsor Boskalis en 24 andere partners ondersteunden de tour financieel
en in natura. Alle 26 kustgemeenten hielpen mee met het afvoeren van het afval,
en 47 strandpaviljoens en horecagelegenheden fungeerden als start- en eindlocatie. Burgemeesters en wethouders spraken de deelnemers toe, moedigden ze
aan en wandelden een stuk mee. De Tour kreeg volop aandacht in zowel landelijke als lokale media, met een totale mediawaarde van 1 miljoen euro (zie ook
het hoofdstuk ‘Communicatie’).

Schoon Schip-programma
Met ons programma ‘Schoon Schip op de Noordzee’, mede gefinancierd door het
Gieskes-Strijbis Fonds, werken we aan de verduurzaming van de scheepvaart,
beter beleid met betrekking tot containervervoer en ladingrestanten en het instellen van groene routes. Om duurzame innovaties sneller geïmplementeerd te
krijgen, waren we medeorganisator van de ‘Duurzame Tour’: acht MKB-bedrijven
presenteerden aan zes reders innovaties die bijdragen aan emissiereductie door
de scheepvaart. Verder monitorden we de handhaving van het in 2018 gesloten
Paraffineconvenant; we constateerden dat er nog steeds paraffine aanspoelt op
de Nederlandse stranden, dat voornamelijk in zee belandt door het spoelen van
ladingruimtes.

Containerramp MSC Zoe
Het jaar begon schokkend toen op 2 januari containerschip MSC Zoe op weg naar
Bremen 342 containers in de Noordzee verloor. Auto-onderdelen, speelgoed,
meubilair en andere rommel overspoelden de stranden van onze Waddeneilanden. Een paar dagen na deze ongekende containerramp organiseerde Stichting
De Noordzee een spontane opruimactie op Terschelling. Ondanks de kou en
snijdende wind hielpen honderd mensen met de Containerramp Cleanup.
Naar aanleiding van de ramp besteedden we extra aandacht aan duurzamer
containervervoer. We bepleitten bij Tweede Kamerleden onder meer het voor de
scheepvaart afsluiten van de zuidelijke route boven de Waddeneilanden, beter
toezicht op laden en lossen, en een beter onderzoek naar de toedracht en de ecologische effecten van de ramp. In september stuurden we samen met de Waddenvereniging en dertien andere organisaties een brief naar de eigenaar Mediterranean Shipping Company, waarin we vroegen om een gesprek en aandrongen
op stappen voor schadevergoeding en verduurzaming. Op de brief kwam geen
reactie. De resultaten van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid
naar de toedracht van de ramp, worden voorjaar 2020 verwacht.

‘Een enorm positieve ontwikkeling’
Onze acties tegen ballonvervuiling krijgen steeds meer succes! Het aantal
gemeenten dat het oplaten van ballonnen verbiedt, is dit jaar ongekend snel
gestegen.
In maart begonnen we onze campagne: heel veel mensen schreven hun
gemeente om ze te vragen iets te doen tegen ballonvervuiling. En die acties
werkten. ‘Het afgelopen jaar zagen wij een enorm positieve ontwikkeling,’
zegt Marijke Boonstra, projectleider Schone Zee. ‘Aan het begin van het jaar
had de meerderheid van de gemeenten nog geen verbod of ontmoedigingsbeleid, inmiddels heeft 60 procent dat wel. Zo zorgen we er samen voor dat
er geen ballonnen meer in zee terechtkomen!’
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2019: het jaar van de
containerramp
M S C
Het he
le
land
helpt

Januari
• Containerschip MSC Zoe verliest
342 containers in de Noordzee.

• Hulp van alle eilanders, vakantiegangers, het leger en
vrĳwilligers uit het hele land.
• Stichting De Noordzee organiseert een opruimactie
op Terschelling.

Februari
• De minister schrĳft in een brief aan de Tweede
Kamer dat er 1,1 miljoen kilo troep is geborgen.
• Bergingsschepen gaan door met bergen. Door
slecht weer heeft de berging enige tĳd stil
moeten liggen.

• Reder MSC belooft op 5 januari alle kosten te vergoeden.

April

Maart
• Onderzoek Rĳksuniversiteit Groningen:
ruim 24 miljoen plastic korrels op stranden.
• Quickscan Wageningen University & Research:
er is 3,2 miljoen kilo troep in zee beland.

• Stichting De Noordzee
informeert Tweede Kamer in
rondetafelgesprek, samen met
o.a de Waddenvereniging,
Natuurmonumenten, de
scheepvaartsector en de
burgemeesters van de
Waddeneilanden.

Onze oproep:
• Goed opruimen.
• Onderzoek ecologische
effecten langdurig.
• Voorkom een volgende
ramp.

Mei
• Onderzoeks- en monitoringsplan van De Waddenacademie
voor de korte- en langetermĳn gevolgen van microplastics
voor het Waddengebied en haar bewoners.

Juli
• Proef Rĳkswaterstaat:
met een vissersschip
klein afval met netten
uit zee halen.
• De proef krĳgt
vervolg.

Juni
• Reder MSC betaalt €600.000,- terwĳl €3,35 miljoen
schadevergoeding voor alle opruimkosten beloofd
was.

September

Augustus

• In augustus en september wordt met
aangepaste netten gevist naar klein afval op
hotspots: zo wordt 18.000 kilo afval geborgen.

• Boskalis Beach Cleanup Tour:
Waddeneilanden: ruim 600 kilo afval
Noordzeekust: 10.991 kilo afval.

• Stichting Duik de Noordzee schoon:
duikt tĳdens expeditie 500 kilo afval op.
• We sturen met binnen- en buitenlandse natuurorganisaties een brandbrief naar MSC: geen reactie.

November
• Onderzoeksraad voor Veiligheid:
de zuidelĳke vaarroute boven de
Waddeneilanden is bĳ slecht weer niet veilig
voor grote containerschepen.

Nog steeds
maar een deel
van de schade
vergoed.

Oktober
• Zembla zendt een tweeluik uit over de containerramp: ‘De ramp op het wad’.

Update minister aan de Tweede Kamer
• De berging wordt gestopt: pilots met netten is volgens
de minister te kostbaar (2,5 liter per kilo afval).
• 1/4 lading is niet opgeruimd
= 800.000 kilo rommel blĳft in zee.
• Hoeveelheid plastic korrels is een groot probleem.

December

2020
• De gevolgen van de containerramp blĳven voortduren. Er
blĳven plastic korrels aanspoelen en er ligt nog steeds veel
afval in zee.
• We lieten een kunstwerk maken van 342 stukjes containerrampafval dat rond zal reizen om aandacht te vragen voor dit
probleem.

• Tussentĳdse rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid.

• In 2020 worden er meerdere rapporten verwacht over deze
ramp en containerveiligheid in het algemeen.

• Aandacht in de Tweede Kamer. Veel moties in de Tweede
Kamer over de containerramp zĳn door het jaar heen
aangehouden totdat er meer feitelĳke resultaten zĳn vanuit
de Onderzoekraad en andere instanties.

• Stichting De Noordzee zet zich blĳvend in om het afval in
zee op te ruimen, de ecologische effecten te blĳven monitoren
en samen alles op alles te zetten om een volgende ramp te
voorkomen.
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Schone Rivieren
Veel afval in de Noordzee is afkomstig uit de Nederlandse rivieren. Met het initiatief ‘Schone Rivieren’, dat we in 2017 startten met de Plastic Soup Foundation
en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), brachten vrijwillige rivierafvalonderzoekers in een voorjaars- en najaarsmeting het plastic afval
in rivieren in kaart. Het groeide uit tot het grootste afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta. De onderzoekers – 354 in totaal – werden door onszelf opgeleid. Een mooi voorbeeld van burgerwetenschap in de praktijk. Zij deden tussen
2017 en 2019 391 metingen op 211 locaties langs de Maas en de Waal.
In december publiceerden we het rapport Wat spoelt er aan op de Nederlandse rivieroevers?, een overzicht van de resultaten van twee jaar afvalmonitoring aan de
oevers van de Maas en Waal. De belangrijkste bevindingen waren:
•
•
•
•
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81 procent van het rivierafval bestaat uit plastic;
25 procent van het gevonden afval is wegwerpplastic;
Bij 43 procent van de metingen zijn nurdles (plastic korrels) aangetroffen;
De belangrijkste bronnen van het afval zijn de industrie, zandwinning, verondieping en recreatie.

Wat spoelt
er aan op de
Nederlandse
rivieroevers?

152.800
stuks afval geturfd

Tussen 2017 en 2019

354

vrijwilligers
gemiddeld

496

391

211

metingen

locaties

stuks afval
op 100 meter

81%

van het rivierafval
bestaat uit
plastic

25%

43%

van het gevonden
afval is
wegwerpplastic

van de
meetlocaties
zijn plastic korrels
aangetroffen

Belangrijkste bronnen

39%
recreatie

33%
industrie

20%
dumpingen
huishoudelĳk
en grof afval

8%
riooloverstort
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Strandafvalonderzoek
In opdracht van Rijkswaterstaat voert Stichting De Noordzee al zestien jaar
gedetailleerde strandafvalmonitoringen uit op niet-toeristische stranden. Daarmee krijgen we inzicht in het soort en de hoeveelheid afval dat aanspoelt op de
Noordzeestranden. In 2019 voerden we zestien van deze monitoringen uit. De
meest gevonden afvalitems zijn al jarenlang dezelfde: netten, touw en vispluis
van de visserijsector, en verder kleine stukjes plastic, plastic doppen, snoep- en
snackverpakkingen, en ballonnen en sierlinten.
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Leerlingen basisschool: 2000 euro voor schone zee!
De leerlingen uit groep 8 van Vrijeschool de Strijene in Oosterhout besloten dit jaar hun eindmusical te verruilen voor iets nóg ambitieuzers: een
speelfilm. Het werd een spannende film over een boef die stiekem afval in
de rivier dumpt, waardoor het de Noordzee in stroomt. De helden van het
verhaal steken daar gelukkig een stokje voor. De leerlingen maakten een geweldige film en haalden bovendien 2000 euro op voor Stichting De Noordzee.
Een prachtige prestatie! Stichting De Noordzee skypete met de klas en was
aanwezig bij de première in theater De Schelleboom.
Initiatiefnemer Pam Verwoolde, leerkracht van groep 8: ‘Ik legde het idee voor
en de klas was meteen enthousiast. Vervolgens hebben zij alles zelf ter hand
genomen. Het script, film, pr, sponsoring, website, gesprekken met officiële
instanties zoals de gemeente, politie, Albert Heijn, Stichting De Noordzee
enzovoorts. Het mes sneed werkelijk aan alle kanten!’
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Noordzee Nettenvrij
Binnen het door Adessium gesteunde project ‘Noordzee Nettenvrij’ richtten we
ons op het verminderen van visserijafval: netten, touwen en vistuig. Dit jaar
zochten én vonden we wederom de samenwerking met de sector. Dat gebeurde
onder andere binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, waarbij we
samenwerkten op het gebied van bewustwording en verbetering van faciliteiten
in visserijhavens. We lieten een analyse uitvoeren van visnetten die op Terschelling waren aangespoeld. Die wees uit dat de meeste netten die in de Noordzee
belanden daar terechtkomen door slecht afvalmanagement aan boord.

Vooruitblik
In 2020 gaan we door met ons werk om de meest gevonden afvalitems op stranden en in zee te verminderen. Ook willen we onze expertise op het gebied van
strandafval nog breder gaan uitdragen, onder meer door meer bijeenkomsten
in het kader van het OSPAR-verdrag bij te wonen, het verdrag ter bescherming
van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. In samenwerking met
de Universiteit Leiden zullen we de juridische mogelijkheden onderzoeken om
conventioneel vispluis te verbieden en we blijven betrokken bij de pilots voor
natuurvriendelijk vispluis.

De coronacrisis vereist dat we onze plannen voor 2020 flink aanpassen. Zo is het
helaas niet mogelijk de Boskalis Beach Cleanup Tour te organiseren. We zijn volop
bezig met het opzetten van impactvolle alternatieven.
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Natuurvriendelijke energie
De komende jaren neemt de ontwikkeling van windparken op de Noordzee een grote vlucht.
In 2019 kreeg ons werk – en dat van Natuur & Milieu – voor natuurversterking in windparken een grote impuls met de toekenning van een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij
voor het project De Rijke Noordzee. Naast het benutten van de kansen van windparken, hadden we ook aandacht voor de risico’s die ze met zich meebrengen.

Onze doelstellingen 2019–2021
Wind op zee: risico’s vermijden, kansen benutten
•
•

Start natuurversterking in windparken
Ontmanteling van olie- en gasplatforms gebeurt mede op basis van ecologische criteria

Onze activiteiten en resultaten in 2019
De Rijke Noordzee
In februari kregen we fantastisch nieuws: uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij wordt 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma De Rijke Noordzee. Met
dit gezamenlijke programma van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu gaan we op grote
schaal de onderwaternatuur versterken in en rond windparken op de Noordzee. Doordat er in
die windparken niet over op de bodem mag worden gevist, zijn er mogelijkheden om op die
plekken natuurlijke oesterriffen terug te brengen in de Noordzee.
In 2018 begonnen we reeds met een pilotproject in windpark Luchterduinen, waar we op de
bodem enkele kooien met platte oesters en twee kunstriffen plaatsten. In juli 2019 bleek uit
de eerste resultaten dat natuurontwikkeling binnen windmolenparken kansrijk is, maar dat
het ontwerp van de huidige kunstriffen niet past bij de omstandigheden in dit specifieke
park. Bij het ophalen van de oesterkooien bleken sommige in de bodem te zijn weggezakt en
onder zand bedolven. In de kooien waar dit niet het geval was, lag het overlevingspercentage
boven de 80 procent. Dit laat zien dat wanneer de omstandigheden goed zijn, oesters goed
kunnen gedijen in een offshore windpark op de Noordzee.

Risico’s wind op zee
Naast kansen voor natuurversterking, brengen windparken op de Noordzee ook risico’s met
zich mee. Zo kunnen vogels hun habitat verliezen en kan het onderwaterleven negatieve effecten ondervinden van de bouw. Een rapport dat we hierover in 2018 publiceerden brachten
we in 2019 onder de aandacht van politiek en beleidsmakers tijdens lobbygesprekken en in
de onderhandelingen over een Noordzee-akkoord. Wij pleitten voor goed onderzoek om de risico’s van windparken op zee beter in kaart te brengen, en voor het beter benutten van de innovatiekracht van de windsector om de negatieve effecten ervan op de ecologie te beperken.
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Vooruitblik
Voor het programma De Rijke Noordzee starten we in 2020 met 5 natuurversterkingsprojecten in de windparken. Daarnaast werken we met diverse partners
aan een kweeklijn voor platte oesters zodat we op termijn verzekerd zijn van
gezonde parasietvrije oesters.
Om ook de risico’s van ‘wind op zee’ aan de kaak te stellen, zetten we daarvoor
een speciaal programma op, met financiering van een nieuwe partner: de Flotilla
Foundation. Ons doel is tweeledig: we willen voorkomen dat natuurwetgeving de
winning van duurzame energie op de Noordzee belemmert, maar tegelijk willen
we dat de negatieve gevolgen van windparken voor de natuur worden beperkt.
Om dit te bereiken is het van groot belang dat de innovatie-inspanningen van
de windsector zich sterker gaan richten op het verminderen van de risico’s van
windparken voor de natuur.

16

Ruimte voor de natuur
De natuur in grote delen van de Noordzee is door intensief gebruik – dat de komende jaren alleen maar toeneemt – niet in ‘de goede milieutoestand’. Omdat
natuurgebieden cruciaal zijn voor een gezonde Noordzee, bleven we ons inzetten voor betekenisvolle bescherming van diverse natuurgebieden.

Onze doelstellingen 2019–2021
•

•

Realiseren van kwalitatief hoogwaardig beschermde gebieden in de Nederlandse Noordzee Nauwe betrokkenheid bij onderzoek over Noordzeenatuur
en (bodem)bescherming
Meer kennis over ecologische effecten zandwinning en -suppletie

Onze activiteiten en resultaten in 2019
Lobby voor gebiedsbescherming
De bescherming van de natuurgebieden het Friese Front, de Klaverbank en de
Doggersbank is al een aantal jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. Het volgende station is dat ook de Europese Commissie akkoord gaat, een
proces dat veel tijd vraagt. Onze lobby in 2019 was erop gericht dat de huidige
voorstellen voor bescherming van deze drie gebieden ongeschonden deze hele
beleidscyclus doorlopen en worden geïmplementeerd, zodat er zo snel mogelijk
daadwerkelijk beschermde gebieden in het water zijn. Wat ons betreft was het
daarbij belangrijker dat wordt begonnen met gebiedsbescherming, dan dat deze
bescherming volledig aan onze wensen voldoet. Getouwtrek hierover vertraagde
echter ook in 2019 het Europese proces voor gebiedsbescherming.
Bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit pleitten we er
samen met Vogelbescherming Nederland voor dat het natuurgebied de Bruine
Bank wordt aangewezen als vogelrichtlijngebied. De bescherming van de Bruine
Bank voor zeevogels wordt bestendigd via het Noordzeeakkoord. Bij het verschijnen van het OCEANA-rapport Protecting the North Sea: Brown Bank, in mei, deden
Stichting De Noordzee en OCEANA een gezamenlijke oproep om de Bruine Bank
beter te beschermen, ook omdat er zeldzame sabellaria-riffen waren gevonden
die nu geen enkele bescherming hebben.
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Expedities
In mei waren twee medewerkers van Stichting De Noordzee mee met een
expeditie naar de Bruine Bank waaraan ook onderzoekers deelnamen van het
DISCLOSE-project (zie beneden), de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Delft en
Naturalis.

DISCLOSE-project
Ook in 2019 waren we betrokken bij het onderzoeksproject DISCLOSE, dat tussen 2016 en 2020 de Noordzeebodem in kaart brengt en onderzoekt in hoeverre
bodemgemeenschappen zich kunnen herstellen na verstoring. We organiseerden
een symposium in Utrecht in november. Daar konden ruim honderd aanwezigen presentaties volgen van DISCLOSE-onderzoekers, en van wetenschappers
en deskundigen over zeebodemonderzoek en de manieren waarop DISCLOSE
bijdraagt aan ontwikkelingen op hun vakgebied. Daarnaast maakten we een
documentaire over de in 2017 ontdekte sabellaria-riffen in de Noordzee.

Vooruitblik
In 2020 gaan we door met onze Europese lobby voor gebiedsbescherming in de
Noordzee. Hoewel wij pleiten voor meer bescherming dan in de huidige plannen is opgenomen, is het belangrijk dat er nu stappen worden gezet, ook al gaan
die vooralsnog minder ver dan wij willen. Er moet eindelijk een verschil worden
gemaakt in het water. Op nationaal niveau blijven we ons, onder meer in het kader van het Noordzeeakkoord, inzetten voor bescherming van diverse gebieden,
waaronder de voor zeevogels belangrijke Bruine Bank. Daarnaast willen we in
2020 een duidelijke visie op zandwinning en -suppletie formuleren voor de komende jaren, en gaan we ons inzetten voor betere bescherming van bijzondere
Noordzeedieren zoals haaien.
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Duurzaam voedsel
Dankzij beter beheer, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, hebben met
name de commerciële visbestanden in de Noordzee zich de laatste decennia
deels hersteld. Maar er zijn nog volop uitdagingen. Daarom werkte Stichting De
Noordzee ook in 2019 aan een duurzame, goed beheerde Noordzeevisserij.

Onze doelstellingen 2019–2021
•
•

Continue verduurzaming van de visserij
Risico’s vermijden en kansen benutten bij de ontwikkeling van aquacultuur

Onze activiteiten en resultaten in 2019
Lobby voor duurzaam bestandbeheer
In 2019 zette Stichting De Noordzee zich weer volop in voor de verduurzaming
van de visserij. In november luidden we de noodklok over de Europese visserijquota. In 2013 was in Europees verband afgesproken dat deze in 2020 op
duurzaam niveau zouden worden vastgesteld, maar dit doel was eind 2019 nog
lang niet bereikt: maar liefst 48 procent van de visquota op de Noordzee is nog
te hoog. Tijdens de jaarlijkse ‘Decemberraad’, waarbij in Brussel de vangstlimieten voor het daaropvolgende jaar worden vastgesteld, moesten we constateren
dat de quota voor commercieel belangrijke soorten als tong en schol weliswaar
duurzaam zijn, maar voor onder meer kabeljauw en wijting nog niet, net als voor
onbekendere soorten als de leng en het witje.

VisHack II
Wat is er nodig voor een gezonde Noordzee? In elk geval een duurzame visserij,
niet alleen voor wat betreft het bestandsbeheer maar ook op andere terreinen,
zoals vervuiling naar het water. Om een duurzame visserij te stimuleren zetten
we het innovatieproject VisHack op, dat dit jaar voor de tweede keer werd gehouden. Teams van mensen uit verschillende disciplines – vissers, wetenschappers
en ICT’ers – werkten dit keer aan het aanpakken van visserijafval. Het winnende
team won 2000 euro voor het plan om met QR-codes op afvalzakken precies te
meten wat voor afval er aan wal wordt gebracht.

Vooruitblik
In onze lobby blijven we aandringen op verduurzaming van de hele vissersvloot,
zodat de visserij weer in balans komt met wat de natuur te bieden heeft. Daarbij
kijken we zowel naar quotabeheer als naar selectiviteit en andere ontwikkelingen in duurzaamheid. Dit proberen wij zowel te bereiken in samenwerking met
Europese partners, als binnen het Noordzeeakkoord.
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Partnerschappen en fondsenwerving
In 2019 besteedde Stichting De Noordzee extra aandacht aan het uitbreiden en
versterken van haar partnerschappen. Door expertise te bundelen en belangen
te verenigen, leveren partnerschappen een belangrijke bijdrage aan het behalen
van onze doelstellingen en het uitdragen van onze kernwaarden: science-based,
samen, oplossingsgericht en onafhankelijk. Hiertoe werd in 2019 een manager
Partnerships & Fondsenwerving aangetrokken.
Het meest in het oog springende partnerschap van 2019 was dat van De Rijke
Noordzee. In dit programma, een gezamenlijk initiatief van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu, werken we samen met een keur aan inhoudelijke en
financiële partners, waaronder ASN Bank, Van Oord en Eneco, aan versterking
van de onderwaternatuur in windmolenparken. Het programma kreeg in februari 2019 een bijdrage van 8,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale
Postcode Loterij. Zie voor meer over De Rijke Noordzee het hoofdstuk ‘Natuurvriendelijke Energie’. Daarnaast in Stichting De Noordzee vaste beneficiënt van
de Postcode Loterij.
Baggeraar Boskalis is al sinds 2013 de hoofdsponsor van onze Boskalis Beach
Cleanup Tour, waarin we in twee weken tijd de hele Noordzeekust schoonmaken
met tal van vrijwilligers, onder wie Boskalis-medewerkers. Om het partnerschap
extra glans te geven, boden we Boskalis in november een fraai duurzaam bankje
aan dat onder andere is vervaardigd van plastic gevonden tijdens de tour. Een
andere samenwerking op het gebied van schone stranden is die met Rijkswaterstaat: voor hen voeren we al vijftien jaar de strandafvalmonitoring uit. Stichting
het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt Stichting De Noordzee, naast het DISCLOSE project, met het project ‘Schoon Schip op de Noordzee’. Met deze unieke
bijdrage richten wij ons op het versnellen van verduurzaming van de scheepvaart (zie ook ‘Schone zee’).
Automatiserings- en ingenieursbedrijf Soltegro ontwikkelde in 2019 een bijzondere tool voor ons. Het bedrijf, dat onder meer gespecialiseerd is in 3D-tekeningen van bouwwerken, maakte een VR-toepassing om mensen bewust te maken
van het strandafvalprobleem. Gebruikers bekijken het strand in een panorama
van 360 graden, waarbij de meest gevonden afvalitems op stranden inzichtelijk
worden gemaakt. De tool zal onder andere worden gebruikt tijdens de Beach
Cleanup Tour van 2020.
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Dankzij de waardevolle bijdrage van Natuurmonumenten kunnen wij ons ook
dit jaar inzetten voor een schone en gezonde Noordzee.

Vooruitblik
Het blijft voor een gezonde financieringsstroom van belang dat het evenwicht
tussen de verschillende financieringsmiddelen goed in balans blijft. We vragen
kleine tot (mid)grote donaties van particulieren, bedrijven, fondsen en overheden om effectief meerjarig bij te dragen aan de groei van SDN. In 2020 gaan we
daarom ons partnerschappenmodel verder uitbouwen, waarbij we ons onder andere meer gaan richten op grotere Europese fondsen en de mogelijkheid om SDN
in een nalatenschap op te nemen. Daarnaast willen we meer gaan activeren met
de prachtige organisaties die aan ons verbonden zijn om gezamenlijk verhalen
te vertellen over het grootste natuurgebied van Nederland.
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Communicatie
Voor Stichting De Noordzee is communicatie in de eerste en laatste plaats een
middel tot impact: onze communicatie versterkt onze lobby voor een gezonde
Noordzee. In 2019 ontwikkelden we een nieuwe communicatiestrategie, steeg
ons bereik via onze online kanalen wederom sterk en leidden onze campagnes
meetbaar tot meer impact.

Onze doelstelling 2018–2020
De Noordzee in de harten van de Nederlandse bevolking, om zo een betere balans te bereiken tussen mens en natuur.

Onze activiteiten en resultaten in 2019
Communicatiestrategie
In 2019 ontwikkelden we een nieuwe communicatiestrategie. Het doel daarvan is
de Noordzee persoonlijk, toegankelijk en begrijpelijk te maken, waardoor het enthousiasme en de waardering voor het unieke ecosysteem groeien. Daarbij wordt
Stichting De Noordzee altijd gepositioneerd als de partij die de belangen van de
Noordzee behartigt en partijen met elkaar verbindt.

Mediawaarde
In 2019 maten we voor het eerst de mediawaarde van al onze communicatie. We
zagen duidelijke pieken rond de containerramp met de MSC Zoe in januari, onze
ballonnencampagne in maart en uiteraard rondom de Boskalis Beach Cleanup
Tour in augustus. De totale mediawaarde in 2019 bedroeg ruim 1,5 miljoen euro.
De voor ons belangrijkste media waren de online nieuwssites; op het gebied van
print en tv zien we kansen om nog zichtbaarder te worden.

Boskalis Beach Cleanup Tour
De Boskalis Beach Cleanup Tour kreeg veel aandacht in zowel de landelijke als de
lokale media, met een totale mediawaarde van zo’n 991.000 euro. Dat is zo’n 30%
meer dan de voorgaande jaren. Mediaverhalen tijdens de Tour waren er onder
meer over de zomerstorm die de deelnemers moesten trotseren, het afval van
de MSC Zoe-ramp dat werd gevonden, en de filteretappe. De grootste piek was bij
het bekendmaken van de resultaten: meerdere landelijke media deden verslag,
waaronder RTL Nieuws, Hart van Nederland, Editie NL en de Volkskrant.
De online campagne van de Tour focuste op kwaliteit en spreiding. Onze dagelijkse liveverslagen op Twitter werden geregeld opgepakt door media. Op Instagram en Facebook plaatsten we hoogtepunten: like-waardige en goed deelbare
berichten voor een groter publiek. Nieuw was dat we na de Tour nog enkele
weken aandacht besteedden aan verschillende resultaten en onderwerpen, zoals
wegwerpplastic en ballonnen: een mooie verdiepingsslag van de Tour.

Online community
In totaal steeg het aantal Facebookvolgers in 2019 van 49.000 tot ruim 70.000,
maar door veranderingen in het algoritme van Facebook komen onze berichten minder prominent in de tijdlijn van volgers: het bereik op peil houden is
een aandachtspunt. Het bereik op Twitter groeide van 1.667.847 naar 2.300.510
mensen. Het websitebezoek steeg met ruim 15 procent naar 215.000 paginaweergaven. Onze nieuwsbrief ‘De maand van de Noordzee’ startte het jaar met 6.000
abonnees en had er eind 2019 10.000. En ook op Instagram groeiden we flink: van
2.220 naar 4.405 volgers.
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Stichting De Noordzee
Online Communicatiegroei 2019

2.300.510
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185.970

70.000
49.000

+38%

10.000
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4.405
6.000

+43%
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FACEBOOK

2.220

BEREIK
TWITTER

BEZOEK
WEBSITE

+67%

+98%

VOLGERS
INSTAGRAM

VOLGERS
NIEUWSBRIEF

Vooruitblik
In 2020 lanceren we een nieuwe, moderne website die past bij de Stichting De Noordzee van nu. Ons bereik
in de krant en op televisie willen we vergroten door meer eigen actueel nieuws te creëren. In november vieren we het veertigjarig bestaan van Stichting De Noordzee, met vooraf een ‘Nederland houdt van de Noordzee’-publiekscampagne.
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Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur-en milieuorganisatie en is dé organisatie
als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij richten ons op vier
doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie.
Samen met anderen werken wij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de
Noordzee.

Samen voor een gezonde zee
Stichting De Noordzee
(North Sea Foundation)
Arthur van Schendelstraat 600

3511 MJ Utrecht
Nederland
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