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1. Voorwoord
In dit moeilijke coronajaar ben ik bijzonder trots op wat ons team en
onze partners voor elkaar hebben gekregen. We maakten in korte
tijd de omslag naar het digitale werken, bleven financieel sterk en
bereikten veel impact voor een gezonde Noordzee. Impact waarmee
we ook in een ‘gewoon’ jaar méér dan tevreden zouden zijn geweest.
Een enorme mijlpaal was het Noordzeeakkoord. Na jaren van voor
bereiding en onderhandelen werd het akkoord in juni 2020 vastge
steld en naar de Tweede Kamer gestuurd, waar het begin 2021 werd
aangenomen. Met het akkoord – dat zorgt voor meer natuurbe
scherming, meer duurzame energie, en meer geld voor handhaving
en onderzoek – garanderen we dat de komende decennia het men
selijk gebruik van de Noordzee in balans is met de natuur.
Ander mooi nieuws was dat we in 2020 – na uitgebreide statisti
sche analyses – konden vieren dat er significant minder afval op
de stranden en in zee is. Geweldig om te zien dat onze aanpak bij
de bron werkt. Twintig jaar geleden begonnen wij met ons strand
afvalonderzoek, als een van de eerste clubs die dit probleem seri
eus aanpakten. Toen was het een hardnekkig probleem, waarvoor
moeilijk aandacht te krijgen was. Nu, na twintig jaar keihard werken,
staat zwerfafval hoog op de politieke en maatschappelijke agenda.
Wij als Stichting De Noordzee mogen dit succes vieren als een kleine
kroon op ons werk. Hoewel er nog veel moet gebeuren voordat de
Noordzee echt schoon en gezond is.

In ons project De Rijke Noordzee, dat we uitvoeren met Natuur &
Milieu en met steun van de Nationale Postcode Loterij, zetten we
belangrijke en leerzame stappen. Zo plaatsten we in oktober platte
oesters rondom de fundering van windturbines bij Borssele. Daar
onderzoeken we of de oesters zich vestigen en nieuwe natuur aan
trekken. Daarnaast hielden we ons ook bezig met de risico’s van
windparken voor de natuur, onder meer met onderzoek.
Een grote tegenslag was dat ons belangrijkste publieksevenement
van het jaar door corona niet doorging: de Boskalis Beach Cleanup
Tour. Toch gingen we in de zomer op het strand met mensen in
gesprek over afval en een schone zee. Verder bereikten wij in 2020
de mooie leeftijd van 40 jaar. Dat konden we niet met een groots
evenement vieren, maar gelukkig wel online. Ook teleurstellend was
dat in 2020 het proces op weg naar meer bodembescherming in
het water niet werd afgerond. Gelukkig bestaan er harde afspraken
voor meer bodembescherming dan de huidige 0,3 procent van de
Noordzee, zodat we verwachten in 2021 daadwerkelijk vooruitgang
te zien.

Het succes van het Noordzeeakkoord smaakt naar meer: we willen
niet alleen het Nederlandse deel, maar de héle Noordzee gezonder
maken. Vogels en vissen houden zich immers niet aan landsgren
zen. Helaas is Brexit een complicerende factor, onder meer doordat
er nu een extra machtsblok meeonderhandelt over de visquota. In
2021 formuleren we een nieuw strategisch plan, met nog meer aan
dacht voor de internationale uitrol van ons werk. Want Brexit maakt
het des te urgenter dat we met álle Noordzeelanden nauwer gaan
samenwerken.
Voor mij persoonlijk was het coronajaar 2020 een bevestiging –
eens te meer – van de fundamentele waarde en kracht van de
natuur. Als plek van inspiratie, als plek waar we ons in balans voe
len met de wereld. En ik was niet de enige. Integendeel: bijna heel
Nederland ervoer hetzelfde. Talloze mensen vonden rust, genot
en troost in de natuur, op onze stranden en in de duinen. Daarom
benadrukt deze crisis nog meer het belang van onze missie: een
schone en gezonde Noordzee. Een Noordzee waar natuur en mense

lijk gebruik in balans zijn. En waar ook wij onze eigen balans kunnen
vinden.
Floris van Hest
Directeur Stichting De Noordzee
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2. Het Noordzeeakkoord
2020 was een spannend en veelbewogen jaar voor het Noordzeeakkoord, waarvoor Stichting De Noordzee zich al enkele jaren
met hart en ziel inzet. Na een jaar van onderhandelen en politieke
besprekingen, was dit cruciale akkoord tussen de belangrijkste
‘Noordzeespelers’ begin 2021 dan eindelijk een feit.
Het was al sinds 2016 de droom van Stichting De Noordzee: dat
alle belangrijke sectoren op de Noordzee – visserij, (wind)energie,
scheepvaart, havens, natuurorganisaties en de overheid – zich
vastleggen op een gezamenlijke visie en strategie. Beter dan dat
alle sectoren met het mes tussen de tanden hun eigen territorium
bevechten, wilden we op zoek gaan naar een weg vooruit die de
meeste winst oplevert voor iedereen.
Daarom werden sinds 2018, op initiatief van Stichting De Noordzee
en uiteindelijk onder regie van de overheid, overleggen gevoerd
tussen de belangrijkste Noordzeesectoren. Nadat de besprekingen
in 2019 inhoudelijk waren afgerond, kon in februari 2020 een ‘on
derhandelaarsakkoord’ worden gesloten dat alle partijen aan hun
achterban zouden voorleggen.

Brede politieke steun
Tijdens deze consultatie met de achterban trokken helaas twee
van de negen visserijorganisaties zich terug. Hoewel het akkoord de
vissers tegemoetkwam op het gebied van de gebiedsbescherming
in zee, met name van het Friese Front, besloot een deel van hen toch
het akkoord niet te steunen. De overige sectoren, plus een belangrijk
deel van de vissers, bleven wel achter het akkoord staan.
Daardoor kon het in juni naar de Tweede Kamer, waar het in de
tweede helft van 2020 werd behandeld door diverse commissies.
Na vertraging doordat stikstof, corona en opnieuw stikstof voorrang
afdwongen, werd het in februari 2021 door de Kamer goedgekeurd.
Het Noordzeeakkoord kreeg brede steun van links tot rechts; hetzelf
de gold voor een motie voor versnelde uitvoering ervan.

de energietransitie. Met de verduurzaming van de visserij krijgt de
voedseltransitie gestalte. En doordat in 2030 15 procent van de
Noordzeebodem helemaal met rust wordt gelaten – tegenover 0,3
procent nu – krijgt ook de prachtige Noordzeenatuur een ongeken
de impuls.
Daarnaast maakt het akkoord een investering van 55 miljoen euro
mogelijk voor onderzoek. Dit is belangrijk omdat met name over de
effecten van de energietransitie nog veel onzeker is. Wat betekenen
de windparken voor de natuur? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
we de schadelijke gevolgen beperken – bijvoorbeeld voor vogels
en onderwaterleven – en de positieve versterken? (Zie hierover ook
het hoofdstuk ‘Natuurvriendelijke energie’.) Een ander winstpunt is
dat het Noordzeeoverleg tussen de belangrijkste stakeholders en
de overheid wordt geïnstitutionaliseerd. In periodiek overleg on
der leiding van Sybilla Dekker als onafhankelijk voorzitter, krijgt de
uitvoering van het akkoord vorm en worden toekomstige stappen
besproken.
Lees ook het interview met Stichting De Noordzee-directeur Floris
van Hest over het Noordzeeakkoord op pagina 8.

De grote winst van het Noordzeeakkoord
Met het akkoord gaat de Noordzee een toekomst tegemoet waarin
– helemaal in de geest van het Antropoceen – natuur en menselijk
gebruik met elkaar in balans zijn. Het akkoord leidt de drie gelijktij
dige transities waar de Noordzee nu middenin zit, in goede banen.
Er komt meer ruimte voor windparken op zee, die cruciaal zijn voor
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‘De Noordzee is een zaak van nationaal
belang geworden’
Floris van Hest, directeur Stichting De Noordzee, over het Noordzeeakkoord
Het wordt steeds drukker op de Noordzee. Hoe zorgen we ervoor dat het ook in de toekomst een plek
is met een rijke natuur, waar we kunnen recreëren,
geld verdienen en ons voedsel vandaan halen?
Om daarvoor te zorgen vond Stichting De Noordzee het tijd voor een ‘Noordzeeakkoord’. Na jaren
onderhandelen werd het in februari 2021 door de
Tweede Kamer aangenomen. Directeur Floris van
Hest: ‘Vrijwel iedereen staat achter dat lonkende
perspectief van een nieuwe Noordzee waar de natuur en gebruik in balans zijn.’
‘De Noordzee gaat de komende jaren totaal veran
deren. De komst van de windparken gooit de zee
volledig op de schop,’ zegt Floris van Hest. ‘Als we op
de oude weg waren doorgegaan, zou het simpel
weg niet passen. Dan was er een zeeslag ontstaan tussen de grote sectoren, met de natuur
als slachtoffer.’

‘Iedereen kijkt naar de Noordzee’
Om die zeeslag te voorkomen werden sinds najaar 2018, onder regie van de overheid, Noord
zeeoverleggen gehouden. De belangrijkste economische sectoren zaten aan tafel, samen
met de natuur- en milieubeweging en de overheid. Doel: een Noordzeeakkoord waarin alle
partijen zich konden vinden.
Het akkoord is het geesteskind van Stichting De Noordzee. Al snel nadat Floris van Hest aan
trad als directeur, in 2015, werd hij de drijvende kracht op weg naar een dergelijk alomvat
tend akkoord. Van Hest: ‘Ik merkte dat op zee de spanning groeide. Er zijn zoveel partijen die
ruimte claimen. Tussen de klassieke partijen – visserij, scheepvaart en natuur – paste het al
niet. En dan komt daar ineens die windenergie bij. Dus je zag door je oogharen al aankomen
dat het zonder afspraken zou misgaan.’
Van Hest en de andere medewerkers van Stichting De Noordzee zagen ook direct een wen
kend perspectief. ‘Het krachtenveld op de Noordzee is in korte tijd totaal veranderd, en dat
biedt een enorme kans. Tot voor kort was het vooral armpje drukken tussen de vissers en
natuurbeschermers, en de overheid had er niet zoveel aandacht voor. Maar nu kijkt iedereen
naar de Noordzee. Het is een zaak van nationaal belang geworden. Dat zie je ook aan het
politieke succes van het Noordzeeakkoord: de Kamer steunde het van links tot rechts.’
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Stichting De Noordzee was de eerste die zich inspande voor een
Noordzeeakkoord. Hoe kregen jullie destijds al die verschillende spelers
rond de tafel?
‘Wij hebben eerst ons eigen verhaal opgebouwd. Omdat wij science-based willen werken,
gingen we praten met experts en met onze eigen Wetenschappelijke Raad. Daarna gingen
we in gesprek met de andere sectoren op de Noordzee en introduceerden we het akkoord op
conferenties en symposia.
Tegelijkertijd wekten we de interesse van de politiek. De overheid deed van alles, maar nogal
verbrokkeld. Hier en daar een workshop of bijeenkomst, en dan ook nog verdeeld over meer
dere ministeries. Het ontbrak aan één coherent verhaal, een plan dat breed wordt gedragen
door de leiders van alle sectoren. Wij hebben die leiders bijeengeroepen, met de directeu
ren-generaal van de ministeries erbij, en zijn het gesprek begonnen.’

Was het moeilijk ze allemaal op één lijn te krijgen?
‘Het startpunt was niet moeilijk. Iedereen begrijpt dat er integraal beleid moet komen voor
meer zekerheid. Iedereen staat achter dat lonkende perspectief van een nieuwe Noordzee,
dus de bereidheid om samen te werken was groot.
Veel moeilijker was de fase daarna. Ieder speelde natuurlijk in zekere zin een dubbelspel: we
realiseren ons dat we een grotere koek bakken als we samenwerken, maar allemaal willen
we uiteindelijk ook een zo groot mogelijk stuk van die koek. Het was een ingewikkelde puzzel.
Van tevoren beloofden we dat we over onze eigen schaduw heen zouden stappen. Dat lukte
goed, totdat helaas in 2020 een deel van de vissers afhaakte omdat hun achterban niet ak
koord ging. De andere sectoren stonden pal voor het akkoord, en gelukkig stemde een ander
deel van de vissers wel in met het akkoord.’

Wat levert het akkoord op?
‘Voor ons is heel belangrijk dat de natuur op de Noordzee hiermee echt naar een hoger
plan wordt getild. Er worden beschermde natuurgebieden aangewezen, bijzondere gebie
den waar geen windparken gebouwd worden en waar geen bodemberoerende visserij zal
plaatsvinden. Daarnaast wordt gekeken naar locaties en ontwerpcriteria van windparken.
Zodat de risico’s voor de natuur worden geminimaliseerd, bijvoorbeeld voor vogels, en de
kansen voor natuurversterking benut.
Een andere belangrijke uitkomst is verdere verduurzaming van de visserij. Als we ook in de
toekomst ons voedsel uit de Noordzee willen blijven halen, is die verduurzamingsstap cruci
aal. Daarnaast komt er een enorme investering in onderzoek. Ook belangrijk, want er zijn veel
onzekerheden maar we moeten tegelijk in hoog tempo verder. Tot slot boeken we winst op
het gebied van het bestuur. Het Noordzeeoverleg krijgt vaste vorm onder leiding van Sybilla
Dekker, een geweldige en ervaren bestuurder. We moeten dit samen blijven doen. Want er
blijven moeilijke keuzes aankomen; het echte werk begint nu pas.’
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Invoering statiegeld plastic flesjes en blikjes

3. Schone zee
Via visserij, scheepvaart, toerisme en rivieren belandt veel afval in de Noordzee en op de stranden. Ook in 2020 zetten we ons,
ondanks de beperkingen door de coronacrisis, in voor een schone
zee en schone stranden, en voor duurzame scheepvaart.

Onze doelstellingen
•
•
•

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 2020
Acties voor een schoon strand
De Boskalis Beach Cleanup Tour, waarmee we jaarlijks met een
grote groep vrijwilligers in de eerste twee weken van augustus de
hele Noordzeekust opruimen, kon in 2020 helaas niet doorgaan door
de coronacrisis. In plaats daarvan deelden we in de zomer tijdens
‘guerrilla-acties’ op zestien plekken in totaal negenduizend papieren
Schoon Strand-tasjes uit. Op het tasje stonden tips om het strand
‘coronaproof’ op te ruimen. Met de actie bereikten via media-aan
dacht een groot publiek en motiveerden we strandbezoekers om het
strand schoon te maken en te houden. Daarnaast konden mensen
op onze website een digitale Schoon Strand-toolkit met opruimtips
downloaden. Dat gebeurde bijna duizend keer.

10

Stichting De Noordzee, Jaarverslag 2020

In april besloot het kabinet dat er per 1 juli 2021 statiegeld komt op
kleine plastic flesjes. Daarmee wierpen onze jarenlange acties en
lobby op dit onderwerp hun vruchten af, waaronder de twee ‘dop
penrapporten’ die we in 2017 en 2018 publiceerden over de giganti
sche hoeveelheid doppen die we tijdens de Beach Cleanup Tour op
het strand aantroffen. Ons pleidooi voor statiegeld op blikjes hielden
we in 2020 samen met meer dan 250 organisaties, bedrijven en ge
meenten in de Statiegeldalliantie met de campagne #YesWeCan.
Het belangrijkste argument was dat invoering van statiegeld de
hoeveelheid blikjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent zal ver
minderen. Ook dit was uiteindelijk succesvol: in februari 2021 maakte
staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat
bekend dat er vanaf 31 december 2022 statiegeld komt op blikjes.
Ook spoorden we de overheid aan om de Europese richtlijn voor
wegwerpplastic zo snel en ambitieus mogelijk te vertalen naar Ne
derlands beleid. Ook deze regelgeving, die 3 juli 2021 ingaat, zal veel
betekenen voor de afname van zwerfafval in het milieu.

Schone scheepvaart
Met ons programma ‘Schoon Schip op de Noordzee’, grotendeels
gefinancierd door het Gieskes-Strijbis Fonds, werken we aan ver
duurzaming van de scheepvaart, onder andere door beter beleid
met betrekking tot containervervoer en het instellen van groene
routes. In 2020 benadrukten we het belang van veilig containerver
voer, en we ontwikkelden een toegankelijke video om bij het brede
publiek aandacht te vragen voor minder zichtbare emissies, zoals
onderwatergeluid en invasieve soorten. Op onze nieuwe website
maakten we een aparte pagina voor ons werk op het gebied van
schone scheepvaart.
We startten het jaar op 2 januari met een herdenking van de con
tainerramp met de MSC Zoe een jaar eerder. We lieten kunstenaars
collectief Gejut een kunstwerk maken met 342 stukjes afval van de
ramp – een verwijzing naar de 342 containers die overboord waren
geslagen. We onthulden het kunstwerk samen met (toenmalig) bur
gemeester Bert Wassink op Terschelling. Daarbij was televisiepro
gramma Hart van Nederland aanwezig. Veel van de aanwezigen lag
de ramp nog vers in het geheugen. Het kunstwerk stond een maand
op het gemeentehuis van Terschelling en reisde daarna naar Ame
land en Schiermonnikoog. Door de coronacrisis reisde het niet het
hele jaar rond; het stond eind 2020 op ons kantoor terwijl we zoch
ten naar een nieuwe locatie.

Stichting De Noordzee, Jaarverslag 2020
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We monitorden de handhaving van het in 2018 gesloten Paraffi
neconvenant. Er werd in 2020 ook nieuwe wetgeving aangekondigd
die het lozen van ‘persistent drijvende stoffen’ zoals paraffine per
1 januari 2021 verbiedt. Dit draagt bij aan ons ultieme doel: dat er
helemaal geen ladingrestanten worden geloosd. In november ver
zorgden we een inleidende bijeenkomst voor de ronde tafel over het
lozen van ladingrestanten, specifiek die uit het MARPOL-verdrag een internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door
schepen. De deelnemers van de Inspectie Leefomgeving en Trans
port, de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, en de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Reders bespraken diverse kansen en
belemmeringen op weg naar een uiteindelijke stop op het lozen van
ladingrestanten in de Noordzee. Zo gingen ze in op de vraag hoe
ladingeigenaren en terminals kunnen worden verleid tot duurzamer
gedrag, en hoe regelgeving op internationaal niveau het beste kan
worden vormgegeven.

Strandafvalonderzoek
In 2020 voerden we voor het twintigste jaar ons strandafvalonder
zoek uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Daarmee krijgen we inzicht
in de hoeveelheid, herkomst en samenstelling van het afval dat
aanspoelt op de Noordzeestranden. Uit een statistische analyse van
twintig jaar onderzoek konden we concluderen dat er een significant
dalende trend is ingezet: de Nederlandse stranden en de Noordzee
worden schoner. Er ligt nu 27 procent minder afval op het strand
dan tien jaar geleden. Oorzaken van de daling zijn onder andere
meer bewustwording onder het publiek, beter beleid en gezamen
lijke inspanningen van maatschappelijke organisaties, bedrijven en
burgers. De bevindingen van twintig jaar strandafvalonderzoek zijn
vastgelegd in een rapport, dat in februari 2021 verscheen.
12
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Schone Rivieren

Een deel van het afval in de Noordzee stroomt via de Nederlandse
rivieren de zee in. Om die afvalstromen te onderzoeken, startten we
in 2017 met de Plastic Soup Foundation en het Instituut voor Na
tuureducatie en Duurzaamheid (IVN) het initiatief ‘Schone Rivieren’.
In 2020 is dit burgerwetenschappelijk onderzoek opgeschaald naar
alle grote Nederlandse rivieren. Met deze opschaling worden ook
de rivierdelen onderzocht die in directe verbinding staan met de
Noordzee. De data die vanaf nu worden verzameld zullen ons steeds
beter inzicht geven in de bijdrage van rivierafval aan het afval op
onze Noordzeestranden.
De onderzoekers worden in samenwerking met IVN door onszelf
opgeleid; eind 2020 waren het er 662. In september verzorgden
we voor het eerst digitale trainingen voor vrijwilligers, die erg goed
werden bezocht. In 2020 deden de onderzoekers 459 metingen. De
resultaten laten nu al zien dat richting zee ook typisch zeeafval op
rivieren wordt aangetroffen, zoals vispluis. De resultaten van het
onderzoek van de voor- en najaarsmeting zijn gepubliceerd in twee
factsheets en verspreid met persberichten. In oktober publiceer
den we samen met Wageningen University & Research een weten
schappelijk artikel over ons onderzoek en de gebruikte methode
in Environmental Research Letters. Het artikel omvat een evalua
tie van de onderzoeksmethode van Schone Rivieren, waarbij data
over meer dan 150.000 stuks afval werden geanalyseerd. Dit zet de
onderzoeksmethode van Schone Rivieren wetenschappelijk op de
kaart en geeft ondersteuning en kracht aan de betrouwbaarheid
van ons onderzoek.

Stichting De Noordzee, Jaarverslag 2020
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4. Ruimte voor de natuur
De natuur in grote delen van de Noordzee is door intensief gebruik – dat de komende jaren
alleen maar toeneemt – achteruitgegaan. Omdat natuurgebieden cruciaal zijn voor een
gezonde Noordzee, bleven we ons ook in 2020 inzetten voor betekenisvolle bescherming
van diverse natuurgebieden. Een bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds geeft dit werk de
komende jaren een mooie impuls.

Onze doelstellingen
•
•
•

Vooruitblik
Uiteraard hopen we in 2021 weer een volwaardige, ‘coronaproof’
Boskalis Beach Cleanup Tour te organiseren, waarbij we ook de bes
te ervaringen uit dit coronajaar meenemen. Prachtig nieuws is dat
we kunnen blijven rekenen op de steun van hoofdsponsor Boskalis:
een partner door dik en dun. Verder werken we mee aan een project
van de Europese ngo Transport & Environment, om de doelen van
de Europese Green Deal voor duurzaam transport te helpen verwe
zenlijken. Daarvoor gaan we onder meer gesprekken voeren met
beleidsmakers in Nederland over een schonere scheepvaart. Onder
leiding van de Waddenvereniging werken we mee aan een drieja
rig project voor het bergen van het afval van de MSC Zoe; wij zullen
samen met anderen een analyse uitvoeren van het geborgen afval.

Gebiedsbescherming in lijn met het Noordzeeakkoord
Goed onderzoek over Noordzeenatuur en (bodem)bescherming
Meer kennis over ecologische effecten van zandwinning en -suppletie

Onze activiteiten en resultaten in 2020
Project ‘Koersvast naar een volwassen Noordzeebeheer’
In september kregen we een bijdrage toegekend van het Gieskes-Strijbis Fonds voor ons
project ‘Koersvast naar een volwassen Noordzeebeheer’. Dit project, dat nauw aansluit bij het
Noordzeeakkoord (zie hoofdstuk ‘Noordzeeakkoord’) en dat loopt van oktober 2020 tot sep
tember 2023, heeft drie doelen. Ten eerste willen we ervoor zorgen dat in 2023 13,7 procent
van de Nederlandse Noordzeebodem volledig is beschermd tegen alle vormen van bodem
beroering. Een tweede doel is dat de 55 miljoen euro die in het Noordzeeakkoord beschikbaar
wordt gesteld voor onderzoek en monitoring, effectief wordt besteed en bijdraagt aan beter
beleid. Tot slot willen we dat ‘weeffouten’ in de huidige natuurwetgeving worden opgelost.
Zo worden enkele cruciale rifbouwers, zoals platte oesters en zandkokerwormen, momenteel
nog helemaal niet beschermd.

Het Schone Rivieren-project wordt verder opgeschaald. Op deze
manier verzamelen we nog meer kennis en dragen we bij aan op
lossingen bij de bron. Daarnaast werken we aan effectieve imple
mentatie van de Europese Richtlijn voor Wegwerpplastics en Vistuig
in Nederland.
Op het gebied van schone scheepvaart organiseren we in 2021, in
vervolg op de expertbijeenkomst dit jaar, een uitgebreidere ron
de tafel over het onderwerp ladingrestanten. Een van de doelen is
het Paraffineconvenant uit te breiden met andere ladingrestanten.
Verder starten we een tweejarig project gefinancierd door het Belgi
sche Aether Fonds, gericht op veilig containervervoer.
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In november werd een webinar verzorgd voor meerdere stakehol
ders, waaronder de overheid, onderzoeksinstituten, ngo’s en deel
nemers van MONS (het onderzoeks- en monitoringsprogramma in
het kader van het Noordzeeakkoord, zie pagina 15). De innovatieve
technieken (het scannen van de bodem met geluidsgolven) die
binnen DISCLOSE zijn ontwikkeld, kunnen worden gebruikt voor be
tere monitoring. Zo wordt bekeken of de ‘multibeam’-techniek van
DISCLOSE kan worden gebruikt voor het monitoren van onderwater
natuur bij windparken.

Vooruitblik

Input op beleid natuur- en soortenbescherming
We reageerden samen met enkele andere ngo’s op twee onderde
len van de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM):
het monitoringsprogramma en het programma van maatregelen.
Die richtlijn verplicht EU-lidstaten om voor hun mariene wateren
een strategie op te stellen voor het behalen van de ‘goede mili
eutoestand’. De KRM wordt iedere zes jaar geüpdatet, en Stichting
De Noordzee is onderdeel van het proces om de plannen verder te
verbeteren. Wij spraken onder meer onze zorgen uit over het feit dat
de deadline voor de ‘goede milieutoestand’, 2020, niet is gehaald.
Daarnaast reageerden we op de actualisatie van het bescher
mingsplan voor de bruinvis van het ministerie van Landbouw, Na
tuur en Voedselkwaliteit. We uitten onze zorgen over het gebrek aan
concrete beschermingsmaatregelen, en over de noodzaak meer
greep te krijgen op de effecten van bijvangst en onderwatergeluid.

Nadat het proces voor meer beschermde gebieden in de Noordzee
vertraging had opgelopen bij de Europese Commissie – omdat de
voorgestelde visserijmaatregelen ontoereikend werden geacht –
komt het in 2021 weer op de rails te staan. In de nieuwe plannen, die
in lijn zijn met het Nederlandse Noordzeeakkoord, gaat de bescher
ming van de bodem tegen iedere vorm van bodemberoerende
visserij in 2021 van 0,3 naar 7,15 procent. Dat komt doordat in delen
van het Friese Front, de Klaverbank, de Doggersbank en de Centrale
Oestergronden volledige bodembescherming wordt ingevoerd. Ui
teraard blijven wij de uitvoering daarvan nauwgezet volgen. Daar
naast geven we in 2021 een impuls aan ons werk op het gebied van
zandwinning en -suppletie, door onze visie daarop vast te leggen.

Goed nieuws: nadat we in 2019, samen met onder meer de Vogelbe
scherming Nederland, bij minister Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit ervoor hadden gepleit het natuurgebied de
Bruine Bank aan te wijzen als vogelrichtlijngebied, is in 2020 besloten
dat dat gaat gebeuren.

DISCLOSE-project
Ook in 2020 waren we betrokken bij het onderzoeksproject DISCLOSE,
dat vanaf 2016 de Noordzeebodem in kaart brengt en onderzoekt in
hoeverre bodemgemeenschappen zich kunnen herstellen na ver
storing. Het project, dat mede mogelijk is gemaakt door het Gies
kes-Strijbis Fonds en in maart 2021 wordt afgerond, leverde mooie
resultaten op die zijn verwerkt in diverse wetenschappelijke papers.
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5. Natuurvriendelijke energie
De komende jaren neemt de ontwikkeling van windparken op de
Noordzee een grote vlucht. Stichting De Noordzee heeft wat dit
betreft een ‘dubbeldoelstelling’: zo veel mogelijk duurzame energiewinning, maar wel binnen de draagkracht van het ecologisch
systeem. In 2020 zetten we belangrijke en leerzame stappen met
ons project De Rijke Noordzee. In voorbereiding op een rapport
over de ecologische risico’s van windparken, deden we uitgebreid
onderzoek.

Onze doelstellingen
•
•
•

Windenergie op zee: de schade aan de natuur wordt zo veel
mogelijk beperkt. En de kansen worden optimaal benut
Goed onderzoek naar de potentie van natuurversterking in
windparken
De olie- en gasindustrie opereert volgens de hoogst mogelijke
ecologische standaarden

Onze activiteiten en resultaten in 2020
De Rijke Noordzee
Het project De Rijke Noordzee – een samenwerking van Stichting
De Noordzee en Natuur & Milieu, gefinancierd door de Nationale
Postcode Loterij – heeft als doel de onderwaternatuur in en rond
windparken op de Noordzee te versterken. Op die manier draagt de
energietransitie bij aan het weer gezond maken van de verarmde
Noordzeenatuur. In januari tekenden wij met Natuur & Milieu, Ten
net, Eneco, Van Oord, Blauwwind en Ørsted het Convenant De Rijke
Noordzee. De partijen zeggen daarmee toe het project te steunen,
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bijvoorbeeld door het opzetten van natuurversterkingsprojecten of
het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.
In 2020 had De Rijke Noordzee zes offshore projecten in windparken
en een ‘Innovation Lab’: een testlocatie waar wij op kleine schaal
onze werkzaamheden in windparken uitproberen. We schreven een
‘Innovation Challenge’ uit, die leidde tot een uniek rifontwerp dat
in 2021 wordt geïnstalleerd in windpark Borssele. Samen met ken
nisinstituten werkten we aan de toolbox van De Rijke Noordzee: een
online interactief platform voor de offshore industrie met informa
tie over het natuurinclusief bouwen van windparken. We leverden
bijdragen aan verschillende nationale en internationale bijeenkom
sten, waaronder de Noordzee ‘Community of Practice’, en aan een
rapport van de International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources over mitigatiemogelijkheden voor natuur in wind
parken. Ook droegen we bij aan de jaarlijkse NORA-conferentie over
herstel van platte oesterriffen.
Oesters
In oktober werden in het Zeeuwse windpark Borssele III & IV 2400
platte oesters uitgezet rondom de fundering van windturbines. Met
de proef, die we doen in samenwerking met windparkconsortium
Blauwwind, wordt onderzocht of de oesters zich blijvend in het wind
park vestigen en of ze nieuwe natuur aantrekken. Daarnaast zetten
we een eigen kweeklijn voor platte oesters op, zodat we voor de
diverse projecten verzekerd zijn van voldoende gezonde oesters.
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De risico’s van wind op zee
Onderzoek naar ecologische risico’s

Dankzij de financiële steun van de Flotilla Foundation deden we in
2020 verder onderzoek naar de ecologische risico’s van wind op zee.
De resultaten daarvan worden later in 2021 gepubliceerd.
Momenteel bekijkt de overheid welke gebieden kunnen worden
aangewezen voor de aanleg van windparken. Wij dringen aan op
meer ecologisch onderzoek en op innovatie om de risico’s te
mitigeren. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat de uitbreiding
van windenergie op de Noordzee gebeurt binnen de draagkracht
van het ecosysteem.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er geen windparken komen in
beschermde gebieden, en dat de windparken en turbines zodanig
worden ontworpen dat ze bijdragen aan versterking van de onder
waternatuur. Ook moet de hinder die onderwaterdieren ondervin
den bij de bouw en exploitatie van de windparken, zo klein mogelijk
worden gehouden.
Expertsessie onderwatergeluid

windsector – waaronder Rijke Noordzee-partner Tennet – aan een
zo duurzaam mogelijke winning van windenergie op de Noordzee.
Een belangrijk doel is de ecologische kansen en risico’s van wind
op zee hoger op de Europese agenda te krijgen. Vooralsnog loopt

Nederland in Europa ver voor op andere landen als het gaat om het
ecologisch verantwoord opzetten van wind op zee.

Vooruitblik
In het kader van De Rijke Noordzee zullen we in 2021 vier nieuwe riffen
plaatsen: twee in de windparken Gemini en Tennet, één in de voor
delta Brouwersdam en één op een testlocatie vlak bij de kust. Ook
willen we een online, open source toolbox publiceren met gereed
schappen voor de wind- en waterbouwsector om aan de slag te
gaan met natuurontwikkeling. Later dit jaar publiceren we ons rap
port over de risico’s van wind op zee, waarmee we het onderwerp
hoog op de agenda van zowel de Nederlandse en Europese over
heden als de windsector hopen te krijgen. In de loop van het jaar
hopen we het convenant voor financiers van windparken te kunnen
sluiten.

In september verzorgden we een expertsessie over de effecten van
het onderwatergeluid van economische activiteiten op de Noord
zee – specifiek het bouwen van windparken. Een panel van weten
schappers van onder andere Rijkswaterstaat, Wageningen Universi
ty, TNO en Heinis Waterbeheer ging in op vragen als: welke kennis is
er over onderwatergeluid, en wat zijn mogelijke cumulatieve effec
ten van de opschaling van wind op zee? De levendige en enerveren
de sessie bracht nieuwe inzichten aan het licht, die in 2021 worden
gepubliceerd in een rapport.
Convenant voor financiers

In 2020 zijn we begonnen met een verkenning naar het opzetten van
een eventueel convenant met richtlijnen voor financiers en inves
teerders van windparken. Het doel is dat bij goedkeuring van een
financieringsaanvraag voor een windpark zowel natuurversterking
als het mitigeren van potentiële ecologische risico’s belangrijke cri
teria worden. In 2021 hopen we tot een breedgedragen convenant te
komen, waarin zowel natuurversterking als het mitigeren van eco
logische risico’s belangrijke criteria worden voor de financiering van
windparken op de Noordzee.
Renewables Grid Initiative

Dit jaar werd Stichting De Noordzee een van de partners in de
offshore coalitie van het Renewables Grid Initiative. In de coali
tie werken achttien Europese ngo’s samen met bedrijven uit de

20

Stichting De Noordzee, Jaarverslag 2020

Stichting De Noordzee, Jaarverslag 2020

21

6. Duurzaam voedsel
De laatste decennia zien we dat de gezondheid verbetert van met
name de commerciële visbestanden in de Noordzee. Gedegen
beheer, op basis van wetenschappelijk onderzoek, ligt hieraan
ten grondslag. Maar er zijn nog volop uitdagingen. Daarom werkte
Stichting De Noordzee ook in 2020 aan een duurzame, goed beheerde Noordzeevisserij.

Onze doelstellingen
•
•

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

Onze activiteiten en resultaten in 2020
Pleiten voor duurzaam visserijbeheer
Onze lobby voor een duurzaam beheer van de visbestanden in de
Noordzee werd in 2020 flink gecompliceerd door de Brexit. In sep
tember stuurden wij onze jaarlijkse brief met vangstadviezen aan
minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarin
beschreven we de stand van zaken per soort, bepleitten we be
standsbeheer op basis van de maximale duurzame oogst (maximum sustainable yield, MSY), en wezen we op de wettelijke verplich
ting om het best beschikbare wetenschappelijke advies te volgen
voor alle geoogste soorten.

Normaal gesproken wordt er in het najaar op Europees niveau on
derhandeld over de vangstquota, die vervolgens in december – tij
dens de ‘Decemberraad’ – worden vastgesteld. Dit jaar was er door
het uitblijven van een Brexitdeal echter lange tijd veel onzekerheid
over het proces. Hierdoor worden de definitieve resultaten pas in het
eerste kwartaal van 2021 bekend. In een opiniestuk dat in december
werd gepubliceerd in Trouw, bepleitten wij dat tijdens de Brexitonderhandelingen de natuur en gezonde visbestanden niet mogen
worden vergeten.
Gedurende het jaar speelde Stichting De Noordzee tevens een ac
tieve rol in Europese visserij-adviesraden, en hielden wij een vinger
aan de pols bij onderwerpen als de uitvoering van de aanlandplicht,
controle en handhaving, en het beheer van de garnalenvisserij.

Onderzoekssamenwerking
We zijn sinds 2017 betrokken bij een project waarin Wageningen Ma
rine Research in samenwerking met visserijorganisaties en maat
schappelijke organisaties wetenschappelijk onderzoek doet om
kennisvragen te beantwoorden ter bevordering van visserijbeheer.
Zo wordt bijvoorbeeld een bedrijfssurvey gedaan om beter inzicht te
krijgen in de werkelijke hoeveelheid tarbot en griet in de Noordzee,
en wordt gedetailleerde informatie over de vangsten van Noorse
kreeft verzameld om hun bestandsschatting te verbeteren. Stichting
De Noordzee ziet erop toe dat deze onderzoeken uiteindelijk kunnen
bijdragen aan verbetering van de vangstadviezen en daarmee aan
ecologisch verantwoord visserijbeheer.

Vooruitblik 2021
Ook in 2021 werken we verder aan de continue verduurzaming van
de visserij, door ons te blijven inzetten voor duurzaam bestands
beheer. Belangrijk worden de uitgestelde definitieve vangstquota
voor 2021, die in het eerste kwartaal van 2021 onderhandeld zullen
worden. En direct daarna staan de vangstmogelijkheden voor het
jaar daarop op de planning. Gedurende het jaar blijven wij ook aan
gehaakt bij de uitvoering van afspraken binnen het Noordzeeak
koord om erop toe te zien dat ze leiden tot verbeteringen in zee, niet
slechts op papier. Ook het onderwerp aquacultuur komt in 2021 aan
bod, wanneer wij de randvoorwaarden voor duurzame kweek zullen
formuleren.
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Een van de successen in 2020 was dat we onze relatie met Boska
lis als hoofdsponsor van de Boskalis Beach Cleanup Tour konden
verlengen. Dit structurele strategisch partnerschap zet in op het
opruimen van strandvuil en op bewustwording onder de Nederland
se bevolking. De Tour is een jaarlijks succesvol evenement, waarbij
we in twee weken met ruim drieduizend vrijwilligers de Nederlandse
kust ontdoen van strandafval. Vanwege corona werd de Tour dit
jaar aangepast (zie het hoofdstuk ‘Schone zee’).

Partnerschappen en fondsenwerving
Vanuit de kernwaarde ‘samen’ staan partnerschappen bij Stichting De Noordzee hoog in
het vaandel. Daarom investeerden we ook in 2020 in onze huidige en nieuwe partners. Dit
resulteerde in een groep waardevolle en diverse begunstigers, waarmee we een breed
draagvlak voor ons werk realiseren.
De Noordzee is groot en draagt vele uitdagingen met zich mee. Stichting De Noordzee is rele
vant op alle terreinen, van het bestrijden van zwerfafval op de stranden tot de bescherming
van natuurgebieden onder water. We werken hierin samen met tientallen maatschappelijke
partners, waaronder wetenschappelijke instituten, de overheid en het bedrijfsleven.
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Een ander succes is het partnerschap met de Flotilla Foundation,
een nieuw ambitieus fonds dat zich inzet voor een gezond marien
ecosysteem. Dit fonds stelde ons in de gelegenheid de risico’s te on
derzoeken van windenergie op zee, en te zoeken naar oplossingen.
Daarnaast zijn we zeer trots op de start van het programma ‘Koers
vast naar een volwassen Noordzeebeheer’, gefinancierd door het
Gieskes-Strijbis Fonds. Met dit programma bereiken we een balans
tussen de natuur en menselijk gebruik in de veranderende Noordzee
(zie het hoofdstuk ‘Ruimte voor de natuur’).
In 2020 bestond Stichting De Noordzee veertig jaar, een mijlpaal
die we graag met onze partners en stakeholders hadden gevierd.
Vanwege corona kozen we ervoor ons digitaal te profileren, onder
andere met een smakelijk Noordzeebanket (zie het hoofdstuk ‘Com
municatie’).
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Dit jaar startten we een jaarlijkse partnerbijeenkomst, waarbij we
onze partners (digitaal) meenamen in onze doelstellingen en uit
dagingen. Zo presenteerden de partners zich aan elkaar en brain
stormden we samen over hoe we de Noordzee in de harten van alle
Nederlanders kunnen krijgen. Ook organiseerden we enkele ronde
tafels om mensen vanuit verschillende sectoren bijeen te brengen
en samen kennis te delen, elkaar te bevragen en te zoeken naar
oplossingen.
Partnerschappen betekent samen bouwen. Samen met partner
ASN zetten we ons in voor duurzaam gebouwde windparken op zee,
met natuurinclusief werken als standaard. ASN investeerde in wind
parken en zorgde ervoor dat ontwerpers rekening houden met het
leefklimaat van de dieren op de Noordzee.
Wat hebben fietsende jongeren en de Noordzee met elkaar te ma
ken? Nieuwe partner Interpolis lanceerde de campagne #PhoNo,
waarmee wordt gestimuleerd dat jongeren mobielvrij zijn tijdens het
fietsen. Door het gebruik van de PhoNo-app sparen jongeren pun
ten, en voor elk punt maakt Interpolis 1 cent over aan Stichting De
Noordzee. Een waardevolle samenwerking, waarmee jongeren zich
inzetten voor vermindering van plastic op het strand.
Het grootste succes van dit jaar is dat alle partners met ons zijn
blijven samenwerken, ondanks de grote corona-uitdagingen. We
zijn alle partners daarom zeer dankbaar voor hun bijdrage en inzet.
Alleen door samen te werken zorgen we voor een schone en gezon
de Noordzee, nu en in de toekomst.

Vooruitblik
Het blijft voor een gezonde financieringsstroom van belang dat het
evenwicht tussen de verschillende financieringsmiddelen goed
in balans blijft. We vragen kleine tot (middel)grote donaties van
particulieren, bedrijven, fondsen en overheden om effectief meer
jarig bij te dragen aan de groei van Stichting De Noordzee. In 2021
bouwen we daarom ons partnerschappenmodel verder uit. Daarbij
richten we ons onder andere meer op grotere Europese fondsen, en
versterken we onze samenwerking met de overheid en het bedrijfs
leven. Daarnaast willen we, met de prachtige organisaties die aan
ons verbonden zijn, gezamenlijk verhalen vertellen over het grootste
natuurgebied van Nederland.
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Integriteit
Stichting De Noordzee heeft in 2020 een integriteitsbeleid opgesteld.
Dat beleid is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In het inte
griteitbeleid wordt gesproken over de normen en waarden van de
stichting en over hoe de stichting integer gedrag bevordert bij haar
medewerkers. Elke medewerker wordt actief geïnformeerd over het
integriteitsbeleid. Ook is dit beleid een bijlage van de arbeidsover
eenkomst.
Daarnaast heeft Stichting De Noordzee een vertrouwenspersoon
aangesteld bij wie medewerkers wanpraktijken (zoals agressie op
de werkvloer, seksuele intimidatie of slecht werkgeverschap van de
directeur) in vertrouwen kunnen melden. Er is een protocol opge
steld over welke stappen worden ondernomen na een melding.
Door het jaar heen wordt er tijdens werkoverleggen en teambijeen
komsten stilgestaan bij integriteit en de rol van de vertrouwens
persoon. Elk jaar spreekt de vertrouwenspersoon met het team wat
haar/zijn verantwoordelijkheid is en waarover en hoe het team de
vertrouwenspersoon kan raadplegen.
Voor externe partijen is er de mogelijkheid om via de website van
Stichting De Noordzee een klacht of melding te maken van een
schending van integriteit.
In 2020 is er één melding geplaatst bij de vertrouwenspersoon. Deze
melding is vervolgens gemeld bij de Raad van Toezicht en in goede
orde afgehandeld.
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Communicatie
Communicatie is voor Stichting De Noordzee een belangrijke manier om impact te hebben, en de lobby voor een schone en gezonde Noordzee te versterken. We vertellen toegankelijke verhalen,
brengen de Noordzee in de harten van alle Nederlanders en activeren onze achterban om bij te dragen aan een schone en gezonde Noordzee. Door COVID-19 was het dit jaar nauwelijks mogelijk
om evenementen te organiseren, waardoor de online communicatie een nog grotere rol speelde.

Online community
In totaal steeg het aantal Facebookvolgers in 2020 van 70.000 tot
ruim 80.000, en bereikten we zo’n 1 miljoen mensen via het medium.
Door veranderingen in het algoritme van Facebook blijft het lastiger
om prominent in de tijdlijn van onze volgers te komen. Maar we blij
ven inzetten op mooie, toegankelijke posts en zo genereren we toch
mooie engagement voor de Noordzee.
Het websitebezoek groeide wederom met 15 procent, naar 246.000
paginaweergaven. Afgelopen zomer gingen we live met een nieuwe
website. Deze heeft een nieuwe uitstraling en meer mogelijkheden
om digitaal campagne te voeren.
Het bereik op Twitter steeg licht tot zo’n 2,4 miljoen weergaven. Onze
nieuwsbrief ‘De maand van de Noordzee’ startte het jaar met 10.000
abonnees en had er eind 2020 ruim 11.000. En op Instagram groei
de de wholesome community met zo’n 33 procent tot bijna 6000
volgers. Tot slot zetten we LinkedIn steeds consequenter in, met het
hele team.

Mediawaarde
Verhalen vertellen
Vanaf maart communiceerden we enige tijd minder in verband
met COVID-19. Maar al gauw merkten we dat onze achterban veel
behoefte had aan mooie verhalen die de Noordzee dichtbij brengen.
We publiceerden een reeks toegankelijke artikelen over bijvoorbeeld
zeevogels, en ook educatieve opdrachten die gebruikt konden wor
den voor thuisonderwijs.
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Net als in 2019 maten we de mediawaarde van al onze communica
tie. We haalden een mediawaarde van 1,3 miljoen euro – iets minder
dan in 2019, wat logisch te verklaren valt door het ontbreken van
onze grootste publiekscampagne, de Boskalis Beach Cleanup Tour.
Toch waren we gedurende het hele jaar regelmatig te zien, te lezen
en te horen in landelijke en regionale media. Soms was dit omdat
we een persbericht met nieuws uitstuurden, maar vaak werden we
ook zelf benaderd door journalisten.
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Duik in de Noordzee
Met de ‘scrolwebsite’ Duik in de Noordzee kon de kijker een digitale
duik nemen en zo leren over, en genieten van, de onder- en boven
waternatuur. Legio feitjes passeren de revue terwijl de ‘duiker’ door
de lucht, over het strand, langs de waterspiegel, onder water en op
de bodem scrolt.

Noordzeebanket
Om ons verhaal tastbaar door te geven aan fans en relaties, ontwik
kelden we het Noordzeebanket: een variant op het klassieke zee
banket met vier bijzondere chocolaatjes. Een plastic flesje, een con
tainerschip, een kapotte schelp en een meeuw vertellen een verhaal
over de bedreigingen en oplossingen voor een schone en gezonde
Noordzee. In maart 2021 werd bekendgemaakt dat het Noordzee
banket is genomineerd voor een SAN Award, een prestigieuze prijs
van Stichting Adverteerdersjury Nederland.

Kroon op het jaar: jubileum
Het jaar 2020 was door ons 40-jarig jubileum op 30 november een
feestjaar voor Stichting De Noordzee. Helaas konden we door CO
VID-19 geen groot evenement opzetten. Maar dat bood des te meer
mogelijkheden om online feest te vieren. Dat deden we op vier ma
nieren: met een fotowedstrijd, takeovers, een Duik in de Noordzee en
een Noordzeebanket. De activiteiten rondom het jubileum werden
mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.

Vooruitblik
In 2021 zullen we onze communicatiestrategie herijken bij het maken
van het nieuwe beleidsplan. Daarnaast blijven we mooie en toegan
kelijke verhalen vertellen, waarbij we de mogelijkheden die de nieu
we website biedt goed zullen benutten. Via al onze kanalen zullen we
verhalen over de schoonheid en de uitdagingen van de Noordzee
vertellen. Daarnaast zullen we via de media aandacht vragen voor
de Noordzee, met onder andere persberichten en opiniestukken.

Fotowedstrijd
Allereerst organiseerden we een fotowedstrijd, waar bijna 1500
zeeliefhebbers aan meededen. We lieten deelnemers de zin ‘Ik houd
van de Noordzee, omdat’ afmaken en verzamelden zo talloze lief
desbetuigingen aan de zee en het strand. Begin 2021 maakten we
de winnaars en de eervolle vermeldingen bekend via onze kanalen.
De prachtige beelden konden op veel liefde rekenen.

Takeovers
Voor de reeks ‘takeovers’ gaven we bijzondere mensen die op, in of
voor de Noordzee werken een gezicht. Via sociale media en op onze
website vertelden we bijvoorbeeld het verhaal van Lonneke IJssel
dijk, die werkt bij de afdeling pathologie van de faculteit Dierge
neeskunde, Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar doodsoor
zaken van in Nederland aangespoelde walvisachtigen.
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Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie

info@noordzee.nl
www.noordzee.nl

anderen werken wij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen

en is dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik
van de Noordzee. Wij richten ons op vier doelen: Ruimte voor de natuur,
Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met
op de Noordzee.

/Stichting.De.Noordzee
@denoordzee
@stichtingdenoordzee

