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Wereldwijd worden op zee beschermde gebieden ingesteld om natuurwaarden 

te behouden of herstellen; zo ook in de Nederlandse Noordzee. Er gelden echter 

verschillende inzichten rondom wat een beschermd gebied inhoudt. Gebiedsbe-

scherming raakt verscheidene menselijke activiteiten, maar heeft de afgelopen 

jaren in Nederland vooral tot verschillen in inzicht geleid met de visserijsector. 

Deze brochure richt zich dan ook met name op gebiedsbescherming in relatie tot 

(bodemberoerende) visserij, op de Nederlandse Noordzee. Deze brochure heeft een 

tweeledig doel: 

1) Het inzichtelijk maken van verschillende interpretaties rondom gebieds- 

bescherming en het creëren van een gemeenschappelijke feitenbasis.

2) Het uiteenzetten van de toekomstvisie van Stichting De Noordzee op  

gebiedsbescherming. 

Zeeduivel op de Doggersbank. Foto: Udo van Dongen
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1.1 Inleiding

Er heersen verschillende inzichten rondom wat gebiedsbescherming inhoudt, 
en daarmee rondom hoeveel van de Nederlandse Noordzee beschermd is. 20 
procent van de Nederlandse Noordzee is momenteel wettelijk aangewezen als 
‘beschermd gebied’. Maar volgens Stichting De Noordzee is slechts 0.3 procent 
van de Nederlandse Noordzee jaarrond vollédig beschermd tegen alle vormen 
van bodemberoerende visserij. Wanneer de huidige plannen van de overheid 
worden doorgevoerd, stijgt dit naar schatting naar zo’n 5 procent in 2020. De 
overheid is echter van mening dat zij in 2020 voldoen aan hun ambitie om 10 tot 
15 procent van de Noordzeebodem te vrijwaren van ‘noemenswaardige’ bodem-
beroering. Vissers stellen dat zij in zo’n 30 procent van de Noordzee niet kunnen 
vissen. Wat is de stand van zaken, en waar komen deze verschillende inzichten 
vandaan?

1.2 Wat is een beschermd gebied? 

De algemene definitie van een ‘beschermd gebied’ is breed, en er bestaan ver-
schillende typen, of categorieën. De International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) definieert een beschermd gebied als “een duidelijk gedefinieerde geografische 
ruimte, erkend, toegewijd en beheerd, door wettelijke of andere effectieve middelen, om 
het behoud op lange termijn van de natuur met bijbehorende ecosysteemdiensten en cul-
turele waarden te bereiken”. Daarin onderscheidt IUCN 7 categorieën, variërend van 
“streng natuurreservaat”, waar in zeer beperkte mate menselijke activiteit of zelfs 
toegang mogelijk is, tot “beschermd gebied waar duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen plaats kan vinden”. Deze definities sluiten dus niet per se uit dat er 
menselijke activiteiten plaats kunnen vinden; dat hangt af van het type gebied. 
De keuze voor het type beschermd gebied hangt op haar beurt weer af van het 
doel van de implementatie, en de te beschermen natuurwaarden. Stichting De 
Noordzee, de Nederlandse overheid en de visserijsector hebben verschillende 
interpretaties van ‘beschermde gebieden’ op de Noordzee. Deze verschillende 
interpretaties worden in hoofdstuk 1.4 nader toegelicht.

Heremietkreeft op de Borkumse Stenen. Foto: Oscar Bos

Deel 1.  Analyse van gebiedsbescherming  
op de Nederlandse Noordzee
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Momenteel is zo’n 20 procent van de Nederlandse Noordzee wettelijk aangewe-
zen als ‘beschermd gebied’ (kaart 1). Deze gebieden vallen onder het Natura 2000 
netwerk (zie kader op pagina 6). Wanneer gebieden zijn aangewezen als be-
schermd gebied onder Natura 2000 moet voor het gebied een beheerplan worden 
opgesteld. Dit beheerplan bevat maatregelen die bijdragen aan het behoud of 
herstel van de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen. In hoofdstuk 
1.5 worden per gebied de getroffen of te treffen visserijmaatregelen toegelicht. 
Visserij en andere activiteiten die binnen of buiten het Natura- 2000 gebied 
plaatsvinden mogen uitsluitend worden toegestaan indien uit voorafgaand 
onderzoek is gebleken dat zij met zekerheid geen significante negatieve effecten 
hebben op de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Regulering 
van zeevisserij in en rond de Natura 2000-gebieden vindt gedeeltelijk plaats via 
de Nederlandse natuurwetgeving en gedeeltelijk via het gemeenschappelijk vis-
serijbeleid, waarbij in beide gevallen moet worden voldaan aan de vereisten die 
voortvloeien uit de Europese natuurwetgeving.

Kaart 1: Huidige wettelijk aangewezen ‘beschermde gebieden’ in blauw (deze vallen allemaal onder Natura 2000). In
totaal ± 20 procent van de Nederlandse Noordzee. Overige gebieden komen mogelijk in aanmerking voor bescherming.

Wettelijk aangewezen natuurgebieden 2017

Jan van Gent, veel voorkomend op 
de Doggersbank. Foto: OCEANA | 
Juan Cuetos
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1.3 Waarom beschermde gebieden?

Onderzoek heeft aangetoond dat beschermde gebieden, mits goed vormgegeven, een positief effect kunnen 
hebben op de natuurwaarden van een gebied. Binnen gebieden waar menselijke activiteiten beperkt moge-
lijk zijn, krijgt de natuur rust en ruimte. Natuurlijke processen, de biodiversiteit, en bijvoorbeeld soorten die 
afhankelijk zijn van een gevarieerde bodem kunnen zich hierdoor herstellen. Daarmee kunnen beschermde 
gebieden een goede balans tussen gebruik en natuur waarborgen, welke essentieel is voor een gezonde zee. 
De Noordzee is een van de meest voedselrijke en drukst bevaren zeeën ter wereld, en de komende jaren zul-
len activiteiten op de Noordzee verder toenemen. Deze activiteiten zijn een grote bron van welvaart, voed-
sel en energie, maar hebben ook een grote invloed op de soorten en natuurlijke processen in dit bijzondere 
stuk Nederland. Zo heeft bijvoorbeeld de bodemberoerende visserij, waarbij op grote schaal zware sleepnet-
ten over de bodem worden getrokken, de afgelopen eeuwen grote impact op het bodemecosysteem gehad. 
Structuurvormende habitattypes zoals oesterriffen zijn verdwenen, en de soortensamenstelling is verscho-
ven naar een armere samenstelling met kort-levende soorten die minder gevoelig zijn voor verstoring. Het 
instellen van beschermde gebieden is mogelijk een belangrijke schakel binnen de strategie om de balans 
tussen gebruik en natuur op de Noordzee te herstellen. Daarom is het instellen van beschermde gebieden 
ook vastgelegd in zowel Europese als nationale wettelijke kaders. 

Wet- en regelgeving rondom gebiedsbescherming

• The Convention on Biological Diversity.  Volgens dit internationale verdrag dient in 2020 10 procent 
van oceanen en kusten wereldwijd beschermd te zijn door instelling van een effectief netwerk van 
beschermde gebieden en het nemen van aanvullende maatregelen.  

•  Habitat- en Vogelrichtlijn. Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden 
onder de Habitatrichtlijn (1992) en de Vogelrichtlijn (1979). Doel is het beschermen en behouden 
van Europa’s meest waardevolle en bedreigde dier- en plantensoorten en leefgebieden. De Euro-
pese Commissie raadt aan tenminste 20 tot 60 procent van de oppervlaktes van de kwalificerende 
habitattypen te beschermen.  

•  Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008) zijn 
lidstaten verplicht om in hun mariene wateren een “goede milieutoestand” te bereiken en te 
behouden, en hiertoe ruimtelijke beschermingsmaatregelen te nemen. De Nederlandse overheid 
heeft onder andere besloten om bepaalde vormen van gebruik uit bepaalde gebieden te weren. Een 
aantal al bestaande (Natura 2000) gebieden valt hieronder, maar er is ook een voorstel gedaan voor 
aanvullende gebieden. Uiteindelijk heeft de overheid zichzelf als doel gesteld om in 2020 10 tot 15 
procent van de Nederlandse Noordzeebodem te beschermen tegen ‘noemenswaardige’ beroering.   

• 	Oslo/Paris convention (for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic),	OSPAR. 
OSPAR is een verdrag waarbij 16 partijen langst de westkust en binnenzeeën van Europa en de EU 
samenwerken om de Noordoostelijke Atlantische oceaan te beschermen. Het voorzorgsprincipe en 
de ecosysteembenadering staan centraal, en een netwerk van beschermde gebieden is een van de 
hoofddoelen. 

• 	Gemeenschappelijk	Visserij	Beleid. Volgens het Europees gereguleerde gemeenschappelijk visserij 
beleid dienen beroepsvissers zich op zee aan een aantal afspraken te houden. Dit beleid richt zich 
op het beheer van de Europese vissersvloten en het op peil houden van de bestanden van te bevis-
sen soorten. Volgens dit beleid moeten de meeste afspraken die visserijmaatregelen betreffen (zo 
ook het voor bodemberoerende visserij sluiten van beschermde gebieden) op EU niveau worden 
afgestemd alvorens te worden doorgevoerd.  

• Technische	maatregelen. De Europese Commissie heeft technische maatregelen opgesteld, welke 
bepalen hoe en waar vissers mogen vissen. Hier vallen bijvoorbeeld real time closures onder, waarbij 
een bepaald gebied voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een seizoen) gesloten wordt voor visserij, 
vanwege bijvoorbeeld het paar- of broedseizoen van een bepaalde soort.
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1.4 Verschillende interpretaties van de stand van zaken 

Stichting De Noordzee, de Nederlandse overheid en de visserijsector hebben 
allen een andere visie op wat bescherming inhoudt, en daarmee op hoeveel van 
de Nederlandse Noordzee daadwerkelijk beschermd is. Zo is volgens de definitie 
van Stichting De Noordzee volledige bodembescherming een essentieel onder-
deel van een beschermd gebied. De Nederlandse overheid richt zich op ‘noe-
menswaardige’ bodembescherming, en de visserij betrekt alle visserij beperken-
de maatregelen waar de sector mee te maken krijgt (tabel 1). 

1.4.1 Volgens Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee ziet bodembescherming als essentieel onderdeel van 
beschermde gebieden. Juist omdat een rijke bodem op de Noordzee belangrijk 
is voor de biodiversiteit en natuurlijke processen, en de bodem het de afgelopen 
decennia zwaar te verduren heeft gehad door, onder andere, zware boomkorvis-
serij. Stichting De Noordzee benadrukt dat naast bodembescherming ook andere 
(aanvullende) maatregelen nodig zijn1, maar gelooft dat een rijke, gevarieerde 
bodem in ieder geval noodzakelijk is voor een gezond ecosysteem. Dergelijke bo-
dembeschermingsgebieden kunnen daarnaast als referentie dienen voor onder-
zoek naar de effecten van menselijke activiteiten op de zeebodem. Aanwijzing 
onder Natura 2000 is een eerste stap, maar leidt niet automatisch tot bodembe-
scherming. 

1  Bijvoorbeeld een (tijdelijk) verbod op bepaalde tuigen (zoals staandwant- of zware 
boomkorvisserij) of een real time closure.

Tabel 1: Verschillende interpretaties van gebiedsbescherming op de Nederlandse Noordzee. 

2017 2020

0.3 procent van de Neder-
landse Noordzee daadwer-
kelijk beschermd tegen alle 
vormen van bodemberoeren-
de visserij (plus aanvullende 
visserijmaatregelen¹ in een 
aantal gebieden)

5 procent van de Nederlandse 
Noordzee daadwerkelijk 
beschermd tegen alle vormen 
van bodemberoerende visserij 
(plus aanvullende visserij-
maatregelen in een aantal 
gebieden)

4 procent van de Nederlandse 
Noordzee beschermd tegen 
‘noemenswaardige’ bodem-
beroering (plus aanvullende 
visserijmaatregelen in een 
aantal gebieden)

11 procent van de Nederland-
se Noordzee beschermd tegen 
‘noemenswaardige’ bodem-
beroering (plus aanvullende 
visserijmaatregelen in een 
aantal gebieden)

In 20 procent van de Neder-
landse Noordzee gelden vis-
serij beperkende maatregelen

In 30 procent van de Neder-
landse Noordzee gelden vis-
serij beperkende maatregelen

Gewone zeehond,  
beschermde diersoort  
onder de Habitatrichtlijn.
Foto: OCEANA | Carlos 
Minguell

Waaierslakken, vaak voorkomend op hard substraat. Foto: Udo van Dongen
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Bodembeschermingsmaatregelen worden tot nu toe maar in een (klein) gedeelte 
van de aangewezen natuurgebieden getroffen. Zo mag in het overgrote deel van 
deze gebieden nog worden gevist, terwijl de effecten hiervan op de natuurwaar-
den niet of onvoldoende getoetst zijn. Dit leidt er volgens Stichting De Noord-
zee toe dat op dit moment slechts 0.3 procent van de Nederlandse Noordzee 
jaarrond daadwerkelijk beschermd is tegen alle vormen van bodemberoerende 
visserij (kaart 2a). Onder bodemberoerende visserij verstaat Stichting De Noord-
zee elke visserijtechniek met actief over de bodem slepende vistuigen2. Wanneer 
de huidige plannen van de overheid volledig worden uitgevoerd, zal volgens de 
analyse van Stichting De Noordzee 5 procent volledig beschermd zijn tegen alle 
vormen van bodemberoerende visserij (kaart 2b). Stichting De Noordzee doelt 
hierbij op formeel en in de praktijk beschermde gebieden die vanwege bepaalde 
natuurwaarden beschermd zijn tegen elke vorm van bodemberoerende visserij. 
Windenergieparken en boorplatformen (samen nu zo’n 0.55 procent van de Ne-
derlandse Noordzee), waaromheen visserij doorgaans omwille van de veiligheid 
ook uitgesloten is, vallen hier niet onder. Deze hebben in de eerste plaats geen 
natuurbeschermende functie3.

2  Hieronder vallen bijvoorbeeld alle bodemtrawls zoals boomkor, bordentrawl of twinrig, 
innovatieve tuigen zoals pulskor, sumwing en alle bodemzegens zoals Schotse zegenvisserij 
(flyshoot) en Deense zegenvisserij.

3  Dergelijke gebieden kunnen volgens Stichting De Noordzee in de toekomst mogelijk wel 
gedeeltelijk een beschermende functie vervullen.

Kaart 2a & 2b: Huidige (2017) en verwachte (2020) bescherming* volgens Stichting De Noordzee.  
*Gebieden jaarrond gesloten voor iedere vorm van bodemberoerende visserij, met in de eerste plaats een natuurbeschermende functie. In totaal ± 0.3 (2017) en 5 
(2020) procent van de Nederlandse Noordzee.

Volledige bodembescherming (volgens Stichting De Noordzee)

Doggersbank

Centrale Oestergronden

Friese Front

Klaverbank

Borkumse Stenen

Noordzeekustzone

Voordelta

Vlakte van de Raan

Bruine Bank

Totaal 5%

0

0

0

0

0

0

1,70%

0,23

0,04

0,04

0,32

Percentage van de Nederlandse Noordzee

Doggersbank

Centrale Oestergronden

Friese Front

Klaverbank

Borkumse Stenen

Noordzeekustzone

Voordelta

Vlakte van de Raan

Bruine Bank

Totaal
5%

1,17%

0

0

0,23

1,70

1,70

1,17

0,20

0,04

0,04

5,09

Percentage van de Nederlandse Noordzee2017 2020
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Kaart 3a & 3b: Huidige (2017) en verwachte (2020) bescherming* volgens de Nederlandse overheid.  
*Gebieden zonder ‘noemenswaardige’ bodemberoering. In totaal ± 4 (2017) en  ± 11 (2020) procent van de Nederlandse Noordzee.

Bodembescherming (volgens de overheid)

1.4.2 Volgens de Nederlandse overheid
De Nederlandse overheid ziet dit anders. Ten eerste is momenteel zo’n 20 pro-
cent van de Nederlandse Noordzee aangewezen als beschermd gebied, waarmee 
de overheid voldoet aan een aantal Europese afspraken. Daarnaast heeft de over-
heid zich de ambitie gesteld om in 2020 10 tot 15 procent van de Noordzeebodem 
te vrijwaren van ‘noemenswaardige’ bodemberoering. Dit voorziet de overheid 
gedeeltelijk binnen de Natura 2000 gebieden, aangevuld met enkele andere bo-
dembeschermingsgebieden, onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Volgens 
de overheid is momenteel zo’n 4, en in 2020 zo’n 11 procent van de Noordzeebo-
dem beschermd tegen ‘noemenswaardige’ bodemberoering, waarmee de over-
heid voldoet aan haar eigen ambitie (kaarten 3a & 3b). Volgens de overheid geven 
garnalenvisserij met de garnalenkor en zegenvisserij4 in bepaalde habitats geen 
‘noemenswaardige’ bodemberoering. Daarom rekent de overheid de manage-
ment zones van de Doggersbank vrij van ‘noemenswaardige’ bodemberoering, 
terwijl zegenvisserij hier hoogstwaarschijnlijk zal worden toegestaan (zie hoofd-
stuk 1.5). Ook worden de Natura 2000 kustgebieden volledig meegeteld binnen de 
berekening van de overheid, terwijl ook daar bepaalde bodemberoerende vis-
serij technieken, zoals garnalenvisserij, met vergunning wel zijn toegestaan (zie 
hoofdstuk 1.5).

4  Bij zegenvisserij wordt een net met touwen naar het schip getrokken, waarbij de rollende 
zegentouwen vissen opschrikken, en deze uiteindelijk samendrijven naar de netopening.

Doggersbank

Centrale Oestergronden

Friese Front

Klaverbank

Borkumse Stenen

Noordzeekustzone

Voordelta

Vlakte van de Raan

Bruine Bank

Totaal
5%

0

0

0

0

0

0,3

0

1,70%

2,5

1,4

3,9

Percentage van de Nederlandse Noordzee

Doggersbank

Centrale Oestergronden

Friese Front

Klaverbank

Borkumse Stenen

Noordzeekustzone

Voordelta

Vlakte van de Raan

Bruine Bank

Totaal
5%

1,17%

0

1,7

1,7

1,4

2,3

2,5

1,2

0,2

0,3

10,9

Percentage van de Nederlandse Noordzee2017 2020

Volgens Stichting 
De Noordzee is het 

begrip ‘noemens-
waardig’ onvoldoende 

wetenschappelijk 
onderbouwd, en leidt 

het tot onvoldoende 
bescherming en ver-
warring. Daarnaast 

bemoeilijkt deze 
terminologie het trek-

ken van conclusies 
bij onderzoek naar de 

effecten van mense-
lijke activiteiten op de 

bodem. 
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1.4.3 Volgens de visserij
De visserijsector ziet het weer anders. Doordat er in sommige gebieden met bepaalde 
vistuigen niet gevist mag worden, is voor sommige vissers een groot deel van de Noord-
zee ontoegankelijk. Momenteel geldt in zo’n 20 procent van de Noordzee enige vorm van 
visserij beperkende maatregel, en in 2020 zal dit waarschijnlijk rond de 30 procent liggen 
(kaarten 4a & 4b). Naast natuurgebieden zijn er op de Nederlandse Noordzee namelijk ook 
andere gebieden waar, om geheel andere redenen, bepaalde activiteiten beperkt moge-
lijk zijn. Zo stonden er 161 boorplatformen in 2016, waarbij in een straal van 500m geen 
(ongerelateerde) activiteiten mogen plaatsvinden. Dit leidt tot ± 126 km² (± 0.2 procent van 
de Nederlandse Noordzee) waar niet gevist mag worden. Daarnaast gelden er bepaalde 
regels voor de visserij in scheepvaartroutes, en ondervinden vissers hinder van kabels 
en leidingen op de Noordzee. Ook zijn er in het kader van het Energieakkoord meerdere 
windparken gebouwd of in aanbouw, waarbinnen voorlopig niet gevist mag worden. Deze 
windparken tellen momenteel op tot 0.25 procent van de Nederlandse Noordzee, en in 
2020 tot zo’n 0.8 procent5. Tot slot is de visserij niet homogeen verdeeld. Dit heeft tot ge-
volg dat voor sommige vissers een groot deel van hun visgronden gesloten of aan maat-
regelen onderhevig is, waardoor individuele bedrijven onevenredig hard geraakt worden 
door bepaalde maatregelen. 

5  Op basis van de te behalen klimaatdoelstellingen is de verwachting dat dit de komende jaren nog sterk zal 
stijgen, tot zo’n 2 procent in 2023 en mogelijk zelfs meer dan 10 procent in 2040.

Kaart 4a & 4b:Huidige (2017) en verwachte (2020) bescherming* volgens de Nederlandse visserijsector. *Gebieden met enige vorm van visserij beperkende maatre-
gelen of vergunning plicht op basis van de wet natuurbescherming. In totaal ± 20 (2017) en ± 30 (2020) procent van de Nederlandse Noordzee. **Bij de Scholbox is 
rekening gehouden met de overlap met de Noordzeekustzone en het Friese Front daarom kunnen percentages verschillen.

Bescherming (volgens de Nederlandse visserijsector)

Doggersbank

Centrale Oestergronden

Friese Front

Klaverbank

Borkumse Stenen

Noordzeekustzone

Voordelta

Vlakte van de Raan

Bruine Bank

Scholbox**

Windenergieparken

Boorplatformen

Totaal

5%

0

0

0

0

0

0,3

0

1,70%

2,5

1,4

0,3

0,2

15,6

19,8

Percentage van de Nederlandse Noordzee

Doggersbank

Centrale Oestergronden

Friese Front

Klaverbank

Borkumse Stenen

Noordzeekustzone

Voordelta

Vlakte van de Raan

Bruine Bank

Scholbox**

Windenergieparken

Boorplatformen

Totaal

5%

1,17%

0

1,70%
1,4

0,8

0,2

5,5

2,3

1,7

1,2

0,2

0,3

2,5

31

14,9

Percentage van de Nederlandse Noordzee2017 2020
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1.5 Gebieden en visserijmaatregelen 

Over welke gebieden hebben we het, en welke visserijmaatregelen gelden daar nu en in de 
toekomst6? Zie hier mooie beelden uit de gebieden7.

 
A. Doggersbank
Omvang en wettelijk kader.  
De Doggersbank strekt zich uit over het Duitse, Engelse en Nederlandse deel van de 
Noordzee. Ruim 4730 km2 ligt in Nederland. Het is een Natura 2000 gebied onder de 
Habitatrichtlijn, en is beschermd vanwege habitattype H11108 en drie zeezoogdieren: de 
bruinvis, grijze zeehond en de gewone zeehond.
 
Wat maakt het gebied bijzonder?  
De bank heeft een rijk bodemleven en dient als paaigebied voor vele vissoorten en als 
voedselbron voor vissen, zeevogels en zeezoogdieren.  

Wat zijn de plannen? 
De overheid wil 1320 km2 (± 28 procent van het gebied, ± 2.3 procent van de Nederlandse 
Noordzee) sluiten voor sleepnetvisserij. Het plan is echter om zegenvisserij te blijven toe-
staan in deze gebieden. Dit voorstel moet nu op Europees niveau goedgekeurd worden.

B. Centrale Oestergronden
Omvang en wettelijk kader.
De Centrale Oestergronden beslaan ruim 3450 km2, al heeft het gebied geen officiële gren-
zen.  Het is aangewezen als zoekgebied voor bodembescherming binnen de Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie.

Wat maakt het gebied bijzonder? 
Door de slibrijke bodem vindt men er een divers bodemleven met veel zeldzame en lang-
levende soorten, zoals de noordkromp.

Wat zijn de plannen? 
Er ligt een voorstel om 1000 km2 (± 1.7 procent van de Nederlandse Noordzee) te sluiten 
voor alle vormen van bodemberoerende visserij. Dit voorstel moet nu op Europees niveau 
worden goedgekeurd.

C. Friese Front
Omvang en wettelijk kader.
Het Friese Front beslaat ruim 2880 km2, en valt vanwege het unieke karakter onder twee 
wettelijke kaders. Het is vanwege de zeekoet een Natura 2000 gebied onder de Vogelricht-
lijn, en is daarnaast onlangs aangewezen als zoekgebied voor bodembescherming binnen 
de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Wat maakt het gebied bijzonder? 
Het is een uniek frontengebied waar verschillende watermassa’s samenkomen, waardoor 
het zeer voedselrijk is. Dit trekt veel vissen, vogels en zeezoogdieren aan, en is er een hoge 
biomassa aan bodemdieren. Ook beslaat het gebied een ecologisch interessante overgang 
van een ondieper naar dieper gebied, waardoor het gebied een hoge biodiversiteit heeft.

6  Er gelden natuurlijk ook andere maatregelen en plannen voor de verschillende gebieden, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de uitrol van Wind op Zee of andere activiteiten. Deze brochure focust daar echter niet op.

7  Deze clips geven een representatief beeld van de ecologie en de soorten binnen het genoemde gebied. De 
beschikbaarheid van onderwaterbeelden uit specifieke gebieden van de Noordzee is beperkt. Onder water 
filmen kost veel tijd en geld en is daarnaast sterk afhankelijk van het weer, de troebelheid en de stroming.  
Enkele shots zijn daarom afkomstig uit andere gebieden van de Noordzee.

8  H1110: Permanent overstroomde zandbanken, H1140: Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten, 
H1170: Riffen, H1310: Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere 
zoutminnende soorten, H1320: Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae), H1330: Atlantische 
schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae), H2110: Embryonale wandelende duinen, H2190: Vochtige 
duinvalleien.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLagLSjcL2dTDdgmWJKA2frRFTwcGW-MJi
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Wat zijn de plannen? 
Het voorstel is om 600 km2 van dit gebied te sluiten voor bodemberoerende visserij. Daar-
naast zal nog een aan het Friese Front grenzend gebied van 400 km2 gesloten worden.  
Dit leidt in totaal tot een gebied van 1000 km2 (± 1.7 procent van de Nederlandse Noord-
zee) dat gesloten wordt voor bodemberoerende visserij. Ook wordt het gehele Friese Front 
onder de Vogelrichtlijn gedurende de helft van het jaar (1 juni t/m 30 november) gesloten 
voor staandwantvisserij. Bovengenoemde voorstellen moeten nu op Europees niveau wor-
den goedgekeurd.

D. Klaverbank
Omvang en wettelijk kader.
De Klaverbank beslaat een kleine 1540 km2, en is een Natura 2000 gebied onder de Habita-
trichtlijn. Het is beschermd vanwege habitattype H11708 en drie zeezoogdieren: de bruin-
vis, grijze zeehond en de gewone zeehond.

Wat maakt het gebied bijzonder?
Het gebied wordt gekenmerkt door grote stenen die dienen als substraat voor een gevari-
eerd en voor de Nederlandse Noordzee uniek bodemleven.

Wat zijn de plannen? 
Er ligt een voorstel om circa 688 km2 (± 45 procent van het gebied, ± 1.2 procent van de 
Nederlandse Noordzee) te sluiten voor alle vormen van bodemberoerende visserij. Dit 
voorstel moet nu op Europees niveau worden goedgekeurd.
 

E. Noordzeekustzone
Omvang en wettelijk kader. 
De Noordzeekustzone beslaat ruim 1440 km2, en is een Natura 2000 gebied onder de Habi-
tat- en Vogelrichtlijn. Het is beschermd vanwege habitattypen H1110, H1140, H1310, H1330, 
H2110 & H21908. Daarnaast voor drie trekvissoorten, drie zeezoogdieren en 20 vogelsoor-
ten.

Wat maakt het gebied bijzonder? 
Het is een dynamisch, productief en ondiep gebied dat dient als kinderkamer voor veel vis 
zoals schol en tong, en als voedselbron voor vissen en vogels.

Wat zijn de plannen? 
Boomkorvisserij met wekkerkettingen wordt in de Noordzeekustzone verboden, en over 
puls-visserij wordt nog besloten. Ruim 400 km² (± 28 procent van het gebied, ± 0.7
procent van de Nederlandse Noordzee) is aangewezen als gebied waar alleen innovatieve
vistechnieken mogen worden toegepast, zoals zegenvisserij en de pulskor. Daarnaast is 
± 138 km2 (± 9.5 procent van het gebied, ± 0.23 procent van de Nederlandse Noordzee) 
aangewezen als compleet ‘no-takegebied’ waar geen enkele vorm van visserij plaatsvindt. 
Tot slot zal een dynamisch zoneringsysteem worden geïntroduceerd omwille van de zee-
eend, waarbij gebieden opengesteld worden wanneer mogelijk, en afgesloten wanneer 
nodig. Als onderdeel van het gesloten Noordzeekustvisserijakkoord blijft een groot deel 
van het gebied open voor de garnalenvisserij. In ruil hiervoor dient de garnalenvisserij een 
verduurzamingsplan uit te voeren, en wordt er een gedeelte van de Borkumse Stenen bij 
de Noordzeekustzone betrokken en gesloten voor bodemberoerende visserij. 

F. Borkumse Stenen
Omvang en wettelijk kader.
Het gebied de Borkumse Stenen beslaat zo’n 700 km2. Het heeft op dit moment echter 
geen beschermde status, en dus geen officiële grenzen. In Duitsland is het aangrenzende 
Borkum Riffgrund wel beschermd onder de Habitatrichtlijn.

Wat maakt het gebied bijzonder? 
Het gebied bevat stenen, biogene riffen gevormd door schelpkokerwormen, en een divers 
bodemleven. 
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Wat zijn de plannen? 
Er wordt in de toekomst een oppervlakte van zo’n 120 km2 (± 17 procent van het gebied, ± 
0.2 procent van de Nederlandse Noordzee) gesloten voor bodemberoerende visserij, zoals 
afgesproken binnen het Noordzeekustvisserijakkoord van de aangrenzende Noordzee-
kustzone (zie boven). De locatie van de te beschermen oppervlakte is nog te bepalen. In de 
kaarten 2b, 3b en 4b is gebruik gemaakt van het meest recente voorstel van de overheid.

G. Voordelta
Omvang en wettelijk kader.  
De Voordelta beslaat ruim 830 km2, en is een Natura 2000 gebied onder de Habitat- en Vo-
gelrichtlijn. Het is beschermd vanwege habitattypen H1110, H1140, H1310, H1320, H1330 & 
H21108. Daarnaast vanwege vier trekvissen, twee zeezoogdieren en 30 vogelsoorten.

Wat maakt het bijzonder? 
De Voordelta is een belangrijk leef- en foerageergebied voor vogels en vissen. Het is de 
monding van de grote rivieren, en daarmee belangrijk voor trekvissen.

Wat zijn de plannen? 
Een kleine 300 km2 (± 36 procent van het gebied, ± 0.5 procent van de Nederlandse Noord-
zee) is aangewezen als ‘bodembeschermingsgebied’, waar geen boomkorvisserij met grote 
kotters (>260 pk) mag plaatsvinden. Daarbinnen zijn weer vijf ‘rustgebieden’ aangewezen, 
waar het hele jaar of een deel van het jaar de meeste visserijtechnieken zijn uitgesloten. 
Hiervoor geldt echter een aantal uitzonderingen, waardoor uiteindelijk slechts 26 km2 (± 
0.04 procent van de Nederlandse Noordzee) het hele jaar gesloten is voor alle bodembe-
roerende visserij. 

H. Vlakte van de Raan 
Omvang en wettelijk kader.  
De Vlakte van de Raan beslaat ruim 170 km2, en is een Natura 2000 gebied onder de Habi-
tatrichtlijn. Het is beschermd vanwege habitattype H11108, drie trekvissen en drie zee-
zoogdieren.

Wat maakt het bijzonder? 
Het is net als de Noordzeekustzone een dynamisch kustgebied, met afwisselende dieptes. 
Het dient als kinderkamer en foerageergebied voor veel vissen en vogels.

Wat zijn de plannen? 
Boomkorvisserij met wekkerkettingen wordt ook hier verboden, en over puls-visserij 
wordt nog besloten. Daarnaast zijn er vier onderzoeksgebieden van in totaal 21 km² aan-
gewezen (± 12 procent van het gebied, ± 0.04 procent van de Nederlandse Noordzee). Deze 
gebieden zijn gesloten voor alle vormen van bodemberoerende visserij, om van het effect 
van volledige sluiting te kunnen onderzoeken.

I. Bruine Bank 
Omvang en wettelijk kader.  
De Bruine Bank beslaat ruim 1280 km2, en is momenteel niet beschermd.

Wat maakt het bijzonder? 
Het gebied is vogelrijk en belangrijk voor onder andere zeekoeten en alken. Ook zijn er 
onlangs Sabellaria riffen aangetroffen; gemeenschappen van zandkokerwormen die rif-
achtige structuren vormen. Dit soort riffen komen, voor zover bekend, weinig voor op de 
Nederlandse Noordzee, en zeker niet vaak direct op een zandige bodem zoals op de Bruine 
Bank. OSPAR pleit dan ook voor bescherming van deze riffen.

Wat zijn de plannen? 
Het gebied kwalificeert mogelijk onder de Vogelrichtlijn. Over eventuele aanwijzing wordt 
de komende tijd besloten. 
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Scholbox

De ‘scholbox’ (kaart 5) is een gebied ten noorden van de Wadden van zo’n 40 duizend vierkante kilo-
meter, dat in 1989 is ingesteld om jonge schol te beschermen. In Nederland beslaat de box afgerond 
zo’n 10.000 km² (± 18 procent van de Nederlandse Noordzee). De bescherming houdt in dat boomkor-
kotters van 300 pk of meer niet mogen vissen in het gebied. Aanvankelijk gold de bescherming gedu-
rende een deel van het jaar, sinds 1994 het gehele jaar. 

Intussen is de scholbox uitgegroeid tot een fel twistpunt tussen vissers en natuurbeschermers – en 
beiden is het inmiddels een doorn in het oog. De scholbiomassa ging achteruit, en de jonge vis ver-
plaatste zich naar de randen van het gebied. Volgens de visserijsector is de scholbox hét bewijs dat 
gebiedsbescherming niet werkt. De neergang van de schol is volgens de visserij het gevolg van het 
gebrek aan bodemberoering en, als gevolg daarvan, voedselaanbod. Er zijn onderzoeken die een derge-
lijke theorie bevestigen. Natuurbeschermers zeggen echter dat de scholbox nooit volledig beschermd 
gebied is geweest omdat vissersboten kleiner dan 300 pk er gewoon mochten vissen, en dat er andere 
mogelijke redenen zijn dat de scholbiomassa achteruit ging. Er zijn namelijk ook onderzoeken die aan-
tonen dat de verplaatsing van de jonge schol waarschijnlijk het gevolg was van veranderingen in tem-
peratuur, toename van nutriënten, verhoogde predatie en verhoogd voedselaanbod langs de randen. 
Helaas is de scholbox illustratief geworden voor de strijd over het nut van gebiedsbescherming, terwijl 
juist de scholbox daar niet echt iets over kan zeggen. 

Kaart 5: Ligging van de Scholbox

Schol in de Noordzee. Foto: OCEANA | Juan Cuetos
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2.1 Inleiding

Hoeveel van Nederlandse Noordzee zou beschermd moeten zijn voor een schone 
en gezonde Noordzee? Het eerste en simpele antwoord op deze vraag: meer, en 
betere bescherming dan nu. 20 procent van de Nederlandse Noordzee is aange-
wezen als beschermd gebied, en dit is een goede eerste stap. Maar bodemberoe-
rende visserij wordt, naast veel andere activiteiten, in een groot deel van deze 
gebieden nog toegestaan. In een aantal gevallen worden de effecten hiervan op 
de natuurwaarden niet getoetst, terwijl dit wel een juridische verplichting is. 
En terwijl juist de bodem zo bepalend is voor de natuurlijke processen van de 
Noordzee. Zo kwamen er in het verleden op grote schaal rif-achtige structuren 
voor, zoals stenen, oude veenlagen, oesterbanken en zandkokerwormriffen. Der-
gelijke stucturen zijn bepalend voor het functioneren van het ecosysteem. Oes-
terbanken krijgen bijvoorbeeld alleen een kans zich te herstellen in afwezigheid 
van bodemberoering. Het is daarom de hoogste tijd gebiedsbescherming serieus 
te gaan implementeren en daar gedegen onderzoek aan te koppelen, zodat ook 
de juiste conclusies getrokken kunnen worden. Stichting De Noordzee zet zich 
de aankomende jaren in om via de lopende trajecten zo betekenisvol mogelijk 
verandering in het water te realiseren. Beschermingsmaatregelen dienen wat 
Stichting De Noordzee betreft ten minste de bodem te beschermen, maar we 
zullen ons ook inzetten voor no-take zones en bescherming van gebieden voor 
bijvoorbeeld vogels.

2.2 Droombeeld in stappen

Het droombeeld van Stichting De Noordzee is om 30 procent van de Nederlandse 
Noordzee betekenisvol te beschermen, dat wil zeggen op zijn minst te vrijwaren 
van bodemberoerende activiteiten. Tegelijkertijd staat de Noordzee, met de uitrol 
van wind op zee, aan de vooravond van zeer ingrijpende veranderingen. Daarom 
stellen we voor dit droombeeld in stappen te behalen waarbij we in eerste in-
stantie richten op 2030, in lijn met de Noordzee2030 strategie van de overheid. 

Deze stapsgewijze aanpak biedt op termijn ook ruimte om deze visie te testen 
aan de hand van gedegen onderzoek, bijvoorbeeld naar de kans op herstel van 
rif-achtige structuren. Er zijn namelijk nog onzekerheden omtrent wat de be-
schermde gebieden gaan doen voor de Nederlandse Noordzee, en op welke ma-
nier invulling gegeven moet worden aan een netwerk van beschermde gebieden. 
Wat we wél weten is dat onderzoek heeft aangetoond dat beschermde gebieden 
een positief effect kunnen hebben op natuurwaarden en de biodiversiteit van 
ecosystemen ten goede komen. Daarnaast is Nederland wettelijk verplicht de 
Noordzeenatuur in stand te houden en te herstellen, en zijn de huidige gebieds-
beschermingsmaatregelen volgens Stichting De Noordzee niet voldoende. Stich-
ting De Noordzee vindt ook dat het gezien de verdere toename van menselijke 
activiteiten op de Noordzee verstandig is gebieden volledig met rust te laten. 
Deze gebieden dienen dan als referentie voor onderzoek, en kunnen een buffer-
functie tegen onvoorziene effecten vervullen.

2.3 Op naar 2030: Focus op kwaliteit en nieuwe kansen

Onze strategie voor de aankomende jaren laat zich het beste omschrijven als 
een focus op kwaliteit en op zoek naar nieuwe kansen. Focus op kwaliteit, om 
daadwerkelijk echt beschermde gebieden te creëren. Dan kunnen we, wanneer 
de natuur de kans heeft gekregen zich te herstellen, op feiten gebaseerde conclu-

Deel 2. Toekomstvisie Stichting De 
Noordzee op gebiedsbescherming
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sies trekken over de effectiviteit. Stichting De Noordzee zet in op het kwalitatief 
hoogwaardig uitrollen en invullen van de lopende gebiedsprocessen, wat kan 
resulteren in een oppervlakte van 10-15 procent van de Nederlandse Noordzee 
die gevrijwaard is van bodemberoerende activiteiten. Dit betekent daadwerke-
lijke sluiting van grote delen van de aangewezen gebieden voor alle vormen van 
bodemberoerende visserij, inclusief garnalen- en zegenvisserij. 

Daarnaast willen wij ons inzetten voor (bodem)bescherming in een aantal nog 
niet aangewezen (maar mogelijk wel kwalificerende) gebieden, zoals de Bruine 
Bank en de Borkumse Stenen. Dit zou in 2030 in totaal kunnen leiden tot 15-
20 procent van de Nederlandse Noordzee gevrijwaard van bodemberoerende 
activiteiten op ecologisch waardevolle plekken. Maar we gaan ook op zoek naar 
nieuwe kansen. Zo biedt de grootschalige uitrol van Wind op Zee naast ecologi-
sche risico’s (voor bijvoorbeeld vogels) ook een kans om stappen te maken met 
bodembescherming – een mogelijke win-win voor het klimaat en de natuur. Dit 
betekent níet dat een windpark hetzelfde is als beschermd gebied, in het bijzon-
der niet voor vogels. Maar windparken kunnen, wanneer ze na de bouw gevrij-
waard worden van bodemberoerende activiteiten, het areaal bodembescher-
mingsgebied weldegelijk vergroten. Afhankelijk van de snelheid van de uitrol 
van Wind op Zee betekent dit een aanvullend oppervlakte van tussen de 2 en 
5 procent van de Nederlandse Noordzee. In 2030 kunnen we op deze manier in 
totaal tussen de 15 en 25 procent betekenisvolle bodembescherming realiseren.

2.4 Tot Slot

Gebiedsbescherming is volgens Stichting De Noordzee een belangrijke schakel 
om tot een gezonde Noordzee te komen, juist in een tijd waarin het gebruik van 
de Noordzee verder toeneemt. Er heersen echter verschillende inzichten rondom 
wat gebiedsbescherming inhoudt, en definities worden op verschillende wijze 
geïnterpreteerd. Dit bemoeilijkt een feitelijke discussie. Stichting De Noordzee 
hoopt met deze brochure de verschillende inzichten te verhelderen, zodat de 
discussie vanuit een gemeenschappelijke feitenbasis gevoerd kan worden.

Voorbeeld gebiedsbescherming in 2030 volgens Stichting De Noordzee: 

• 10-15 procent van de Nederlandse Noordzeebodem beschermd middels 
hoogwaardige invulling huidige gebieden

• 5 procent van de Nederlandse Noordzeebodem beschermd middels aanwijzing 
en bescherming van aanvullende gebieden, zoals de Bruine Bank en de 
Borkumse Stenen

• 2-5 procent van de Nederlandse Noordzeebodem beschermd in windparken
• Aanvullende maatregelen voor bijvoorbeeld vogels en zeezoogdieren 

Hondshaai op de Bruine Bank. Foto: OCEANA

Sabellaria riffen op de 
Bruine Bank. Foto: OCEANA
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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, Duurzame visserij 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

P:  +31 (0)30 2340016
F:  +31 (0)30 2302830
E:  info@noordzee.nl
W:  www.noordzee.nl
f:  /Stichting.De.Noordzee
t:  @denoordzee

Met dank aan

Stichting De Noordzee bedankt de Nationale Postcode
Loterij voor hun financiële bijdrage, en onze 
wetenschappelijke raad, ons bestuur, de (voormalige)
ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische
Zaken, OCEANA en VisNed voor hun inhoudelijke
bijdrage. 
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