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1. Voorwoord 
Geachte lezer,

De liefhebbers van de Noordzee konden vroeg in het jaar juichen 
toen de Tweede Kamer in februari het Noordzeeakkoord aannam. 
Het Akkoord – dat zorgt voor meer natuurbescherming, meer duur-
zame energie, en meer geld voor handhaving en ecologisch onder-
zoek – was de bekroning van een jarenlang proces waarin Stichting 
De Noordzee het voortouw had genomen. 

Oud-directeur Floris van Hest, die in 2021 afscheid nam om directeur 
te worden van Vogelbescherming Nederland, zag enkele jaren 
geleden al dat áls we willen dat menselijk gebruik op de Noordzee 
in balans komt met de natuur, we moeten ingrijpen. Floris zette zich 
de afgelopen jaren onvermoeibaar in om alle belangrijke Noordzee-
spelers rond de tafel te krijgen. Omdat de Noordzee met de snelle 
uitbreiding van de windparken de komende jaren alleen maar voller 
wordt, zijn er afspraken nodig over hoe we dat ruimtelijk het beste 
kunnen indelen. Afspraken, bovendien, waarin de prachtige Noord-
zeenatuur de bescherming en impulsen krijgt die ze verdient.

Nu het Akkoord er is, is het zaak dat het naar de letter en geest wordt 
uitgevoerd. Daarvoor is het periodieke Noordzeeoverleg in het leven 
geroepen, waarin onder leiding van voorzitter Sybilla Dekker de 
afspraken worden omgezet in beleid. Wij namen in 2021 zeer actief 
deel aan het Noordzeeoverleg – over de resultaten daarvan leest u 
op diverse plekken in dit jaarverslag.

Een andere mijlpaal was het rapport gebaseerd op twintig jaar 
strandafvalonderzoek dat we in februari publiceerden. Met de 
nieuwste cijfers konden we een significant dalende trend vaststellen: 
de stranden worden schoner. Dat geeft hoop om alles op alles te 
zetten om deze trend voort te zetten en een einde te maken aan 
afval in de Noordzee.

Nog meer mooi nieuws voor de toekomst van de Noordzee, was 
het feit dat ons beneficiëntschap van de Nationale Postcode 
Loterij werd verlengd met vijf jaar. De Postcode Loterij is al jaren 
een belangrijke partner, zowel voor ons algemene werk als in ons 
baanbrekende programma De Rijke Noordzee (zie p. 15). Met De Rijke 
Noordzee zorgen we ervoor dat windparken op zee worden benut 
om de onderwaternatuur van de Noordzee een ongekende impuls 
te geven. In het project werken we samen met onze cruciale partner 
Natuur & Milieu. 
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Verder kunt u in dit jaarverslag lezen over vele andere prachtige 
aspecten van ons werk. Over de Boskalis Beach Cleanup Tour, 
waaraan ondanks de coronabeperkingen een recordaantal vrijwilli-
gers meedeed. Over ons werk voor een schone scheepvaart, waarin 
we een grote groep stakeholders betrokken bij het nadenken over 
verduurzaming van de sector. Over een nieuw project waarin we 
kijken of windparken kunnen worden gebruikt voor duurzame voed-
selproductie. Over ons werk voor beschermde natuurgebieden in de 
Noordzee, waarin langzaam maar zeker vooruitgang wordt geboekt. 
En nog veel, heel veel meer.

In 2022 zullen we onze blik sterker dan voorheen over de grenzen 
richten. De uitdagingen waarmee de Noordzee zich geconfronteerd 
ziet zijn immers grensoverstijgend, en veel beslissingen die belang-
rijk zijn voor de gezondheid van de zee – zoals over bescherming 
van natuurgebieden, en visserijmaatregelen – worden in Brussel 
genomen. Ook daarin zullen we uiteraard de samenwerking zoeken 
met partners. 

Dit jaar werd weer duidelijk hoeveel een sterk, professioneel en 
gedreven team kan bereiken. En als ons jaar in, jaar uit één ding 
duidelijk wordt, dan is het dat de Noordzee de verantwoordelijkheid 
is van ons allemaal. Daarom danken wij vooral u – de lezer van dit 
jaarverslag – voor uw betrokkenheid bij een schone, gezonde en 
duurzaam gebruikte Noordzee! 

Ewout van Galen en Francine Hijmans
Directie a.i.
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2. Het Noordzeeakkoord
2021 was een verheugend jaar voor het Noordzeeakkoord, waar-
voor Stichting De Noordzee zich sinds 2016 met hart en ziel heeft 
ingezet. Na jaren van onderhandelen en politieke besprekingen, 
werd dit cruciale akkoord tussen de belangrijkste ‘Noordzeespe-
lers’ begin 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

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 voor de Noordzee. 
Daarom werden sinds 2018, op initiatief van Stichting De Noordzee 
en uiteindelijk onder regie van de overheid, overleggen gevoerd 
tussen de belangrijkste Noordzeesectoren. 

Deze overleggen resulteerden in een onderhandelaarsakkoord, 
waaruit helaas een deel van de visserijsector zich had terugge-
trokken. Dit onderhandelaarsakkoord ging naar de Tweede Kamer, 
waar het in februari 2021, met brede steun van links tot rechts, werd 
aangenomen.

Drie transities
Met het akkoord gaat de Noordzee een toekomst tegemoet waarin 
natuur en menselijk gebruik met elkaar in balans zijn. Het akkoord 
leidt de drie gelijktijdige transities waar de Noordzee nu middenin zit, 
in goede banen. Er komt meer ruimte voor windparken op zee, die 
tegen de achtergrond van klimaatverandering en energie-afhanke-
lijkheid cruciaal zijn voor 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 Noordzeena-
tuur een ongekende impuls. Een balans tussen de drie transities is 
van groot belang voor een Noordzee die robuust is in het licht van 
klimaatverandering en verdere industrialisering.

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? 
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Noordzeeoverleg
Een ander winstpunt is dat het Noordzeeoverleg tussen de belang-
rijkste stakeholders en de overheid wordt geïnstitutionaliseerd. Dit 
overleg ging in 2021 van start onder leiding van Sybilla Dekker als 
onafhankelijk voorzitter. In het overleg krijgt de uitvoering van het 
akkoord vorm, worden de afspraken omgezet in beleid en worden 
toekomstige stappen besproken. 

In 2021 kwam het Noordzeeoverleg maandelijks bijeen. Stichting De 
Noordzee had een actieve rol binnen het overleg. Aan bod kwamen 
onder andere de invulling van het transitiefonds, om met name de 
visserij te ondersteunen bij de verduurzaming van haar activiteiten. 
Ook dachten we mee over de inzet van technieken om de natuur te 
ontzien bij energiewinning op zee, over natuurversterkend bouwen, 
en over aanbevelingen voor nieuwe visserijmaatregelen (zie resp. 
de hoofdstukken ‘Duurzaam voedsel’, ‘Natuurvriendelijke energie’ en 
‘Ruimte voor de natuur’).

Garnalenvisie 
De Nederlandse overheid werkt samen met de garnalensector 
en natuurorganisaties aan de garnalenvisie. Deze visie moet een 
economisch toekomstperspectief schetsen voor de sector dat 
ecologisch inpasbaar is, op eenzelfde manier als de kottervisie doet 
voor de kottervloot. Stichting De Noordzee is gedurende het jaar 
actief geweest bij het proces. In de zomer organiseerde Stichting De 
Noordzee samen met garnalenvissers uit Lauwersoog een visreis als 
werkbezoek om overheid, sector en natuurorganisaties samen te 
brengen en te kunnen praten over de prangende zaken die spelen in 
de sector en het beheer.

Fotografie: © OCEANA | Carlos Minguell
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3. Schone zee
Via visserij, scheepvaart, toerisme en rivieren belandt veel afval 
in de Noordzee en op de stranden, met schadelijke gevolgen voor 
de Noordzeenatuur. Ook in 2021 zetten we ons, ondanks de be-
perkingen door de coronacrisis, in voor een schone zee en schone 
stranden, en voor een duurzame en emissieloze 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 2021
Boskalis Beach Cleanup Tour
Van 1 tot en met 15 augustus maakten vrijwilligers weer de hele 
Noordzeekust schoon tijdens de jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup 
Tour. In dertig etappes ruimde een recordaantal van 2.873 vrijwil-
ligers 4.641 kilo afval op van de stranden. Dit jaar was er speciale 
aandacht voor sigarettenpeuken, waarvan de filters grotendeels uit 
plastic bestaan en schadelijk zijn voor de natuur. In totaal werden er 
57.772 peuken opgeraapt.

Om de Tour ‘coronaproof’ uit te kunnen voeren, hadden de etappes 
geen vaste begin- en eindtijd waarbij de deelnemers gezamenlijk 
vertrokken en per bus werden teruggebracht. Dit jaar konden men-
sen hun materiaal (vuilniszakken, prikkers et cetera) ophalen bij een 

Fotografie: Paula Romein

Fotografie: Jaap Lotstra
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vast uitgiftepunt. Dit had als voordeel dat er veel meer spontane 
aanloop was en de Tour zichtbaarder was voor voorbijgangers. Op 
de uitgiftepunten konden we met bezoekers in gesprek gaan, en kon 
men informatie over strandafval bekijken en uitstallingen met mooie 
strandvondsten bewonderen, zoals haaieneieren en bijzondere 
schelpen.

Bij de Tour sloten zich 26 partners aan om deze financieel mogelijk 
te maken. Daarnaast hielpen vele tientallen gemeenten, strandbe-
heerders en paviljoens bij de uitvoering. Mede door deze partners 
bereikten we via sociale media ruim 1 miljoen mensen (zie ook het 
hoofdstuk ‘Communicatie’). 

Invoering statiegeld plastic flesjes en blikjes
Op 1 juli werd er statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes. Daar-
mee wierpen onze jarenlange gezamenlijke acties en lobby op dit 
onderwerp hun vruchten af, zoals de twee ‘doppenrapporten’ die we 
in 2017 en 2018 publiceerden over de gigantische hoeveelheid dop-
pen die we tijdens de Beach Cleanup Tour op het strand aantroffen. 
Daarnaast bleven we ons onverminderd inzetten voor een snelle 
invoering van statiegeld op blikjes en voor een snelle en volledige 
uitvoering van de Europese richtlijn voor wegwerpplastic. 

Schone scheepvaart
Met ons programma ‘Schoon Schip op de Noordzee’, grotendeels 
gefinancierd door het Gieskes-Strijbis Fonds, werkten we aan ver-
duurzaming van de scheepvaart, onder andere door beter beleid 
met betrekking tot containervervoer. Tijdens een door ons georgani-
seerde rondetafelgesprek in april verkenden we met elf stakeholders 
– waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) – gezamen-
lijk de mogelijkheden voor het verminderen van ladingrestanten in 
zee. Uit de ronde tafel bleek dat er mogelijkheden zijn voor vrijwillige 
maatregelen om het lozen van ladingrestanten tegen te gaan, zoals 
door het afgeven en hergebruiken van waswater.

Onder leiding van de Waddenvereniging werkten we mee aan het 
vierjarige project Clean Up XL. Doel van het project – dat wordt ge-
financierd door de Nationale Postcode Loterij – is het opruimen van 
het equivalent van de resterende 800 ton afval die is achtergeble-
ven na de containerramp met de MSC Zoe in januari 2019. Stichting 
De Noordzee analyseert het geborgen afval, waaruit het bestaat en 
waar het vandaan komt. In 2021 werd door bergers onder leiding 
van de Waddenvereniging zo’n 90.000 kilo opgeruimd. Het bestaat 
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uit zeer veel verschillende dingen, waaronder plastic, spullen van 
kunststof zoals voetenbadjes en slippers, fleecedekens, en een grote 
hoeveelheid nylon balen.

In 2021 werkten we ook aan een in september 2020 gestart tweejarig 
project gefinancierd door het Belgische Aether Fonds, specifiek 
gericht op veilig containervervoer. We maakten een factsheet met 
minimumvereisten voor een ‘Zeevriendelijke container’, met inbreng 
van onder meer ProSea Marine Education, KVNR en de Inspectie 
Leefomgeving en Transport. 

Strandafvalonderzoek
In opdracht van Rijkswaterstaat voerden we weer ons strandaf-
valonderzoek op niet-toeristische stranden uit. Daarmee krijgen we 
inzicht in de hoeveelheid, herkomst en samenstelling van het afval 
dat aanspoelt op het Nederlandse Noordzeestrand. De dalende 
trend van de afgelopen jaren zet door: de stranden worden nog 
altijd schoner. Een trendanalyse wijst uit dat er de afgelopen tien 
jaar 27 procent minder afval op het strand ligt dan de tien jaar 
ervoor, met gemiddeld nog 282 stuks afval per 100 meter strand. In 
februari verscheen een rapport met de resultaten van twintig jaar 
strandafvalonderzoek.

Schone Rivieren
Een deel van het afval in de Noordzee stroomt via de Nederlandse 
rivieren de zee in. Die afvalstromen onderzoeken we dankzij de Na-
tionale Postcode Loterij in het  project ‘Schone Rivieren’ samen met 
de Plastic Soup Foundation en het Instituut voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid (IVN). Het onderzoek wordt uitgevoerd door ‘burge-
ronderzoekers’ die wij samen met IVN opleiden; eind 2021 waren het 
er 1113. 

Fotografie: iStock.com | pigphoto
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In 2021 werden in het voorjaar op 512 en in het najaar op 430 oevers 
onderzoeken uitgevoerd. Daarbij werden per 100 meter gemiddeld 
respectievelijk 409 en 376 stuks afval gevonden. Het overgrote deel 
daarvan (meer dan 80 procent) bestaat uit plastic, vooral onde-
finieerbare stukjes waarvan de herkomst niet te herleiden is. Ook 
snoep-, chips- en snackverpakkingen, plastic drankverpakkingen en 
vispluis werden veel gevonden. Ook werden er mondkapjes gevon-
den, die gevaarlijk zijn voor dieren omdat die verstrikt kunnen raken 
in de elastieken. 

Vooruitblik 2022
Het ‘coronaproof’ organiseren van de Boskalis Beach Cleanup 
Tour in 2021 (zie boven) leerde ons dat het werken met vaste uit-
giftepunten erg succesvol was. In 2022 willen we dit voortzetten en 
uitbouwen. Daarnaast gaan we de Tour meer inhoudelijk gewicht 
geven, onder andere met meer educatie over de schoonheid en de 
ecologie van de Noordzee.

In 2022 loopt het Schone Rivieren-project af. Deze zomer zal de 
analyse van onderzoeksgegevens zich richten op het uitvoeren van 
trendanalyses, waarmee we de staat van vervuiling van rivieroe-
vers kunnen bepalen: zijn ze schoner geworden, meer vervuild of 
is er geen verandering? Door ook te kijken naar trendanalyses van 
specifieke afvalsoorten, kunnen we de werking van specifieke maat-
regelen aantonen en ondersteunen, bijvoorbeeld het statiegeld op 
kleine plastic flesjes. Daarnaast gaat Stichting De Noordzee een 
project uitvoeren voor Rijkswaterstaat om een Nationaal Protocol 
voor rivieroevermonitoring op te zetten. Dit doen we in samenwer-
king met ingenieursbureau Tauw en Wageningen University.

Op het gebied van schone scheepvaart zullen we, in vervolg op 
het rondetafelgesprek van 2021, toewerken naar een set vrijwillige 
afspraken over het lozen van ladingrestanten. Stakeholders in het 
containertransport zullen we actief wijzen op het belang van veilig 
containervervoer, en op stappen om dit te verbeteren. 

De Green Deals, waarmee de Nederlandse overheid vernieuwende, 
duurzame initiatieven uit de samenleving stimuleerde, zijn omgezet 
in programma’s. Stichting De Noordzee zal deel uitmaken van de re-
giegroep van twee van deze programma’s: het Programma Visserij 
voor Schone Zee, en het Programma Schone Stranden.
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4. Duurzaam voedsel
De laatste decennia worden met name de commerciële visbe-
standen in de Noordzee gezonder. Hieraan ligt gedegen beheer ten 
grondslag, op basis van wetenschappelijk onderzoek. Maar er zijn 
nog volop uitdagingen. Daarom werkte Stichting De Noordzee ook 
in 2021 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 2021
Noordzeeoverleg: rapport over controle en  
handhaving
Gedurende het jaar namen wij deel aan het Noordzeeoverleg, een 
periodiek overleg waarin de uitvoering van het Noordzeeakkoord 
vorm krijgt (zie p.6). In het akkoord is bepaald dat er een transitie-
fonds komt om met name de visserij te ondersteunen bij de ver-
duurzaming van haar activiteiten. 

In de door de overheid opgestelde ‘kottervisie’, waarin deze verduur-
zaming wordt geschetst, is een belangrijk onderdeel de controle en 
handhaving van visserijmaatregelen. Over de Nederlandse stand 
van zaken op dat gebied publiceerden wij in 2021 het rapport ‘Vissen 
achter het net’, dat diende als basis voor onze aanbevelingen voor 
bestedingen van het geld uit het transitiefonds.

Pleiten voor duurzaam visserijbeheer
Ook in 2021 hield Stichting De Noordzee de vinger aan de pols bij de 
uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Hierbij pleitten 
wij voornamelijk voor quotabeheer op basis van wetenschappelijk 
onderzoek, het daadwerkelijk uitvoeren en handhaven van de 
aanlandplicht, het gebruik van technische maatregelen voor herstel 
en behoud van soorten, en effectieve controle en handhaving. Dit 
deden wij onder andere door inzendingen op publieke consultaties, 
het schrijven van aanbevelingsbrieven naar minister Schouten van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en structureel overleg met 
het Nederlandse ministerie en de Europese Commissie. 
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Europese adviesraden voor visserij
Gedurende het jaar speelde Stichting De Noordzee een actieve rol 
in Europese visserijadviesraden, waarin vertegenwoordigers van 
de visserij en andere belanghebbenden advies uitbrengen aan de 
Europese Commissie en Europese lidstaten. Zo brachten we met de 
Pelagische Adviesraad een sterk consensusadvies over vangstmo-
gelijkheden, met daarin specifieke verwijzing naar het belang van 
de ecosysteembenadering in visserijbeheer. Vanuit de Noordzeead-
viesraad adviseerden we onder andere over de EU-Biodiversiteits-
strategie, de visserij op Noordzeekrab, het beheer van roggen, de 
aanlandplicht, de blauwe economie en het gebruik van elektronisch 
toezicht op afstand (cameratoezicht).   

Ronde Tafel: zeven jaar Europees visserijbeleid
In maart verzorgden we een rondetafelgesprek over de geleerde 
lessen van zeven jaar Europees Gemeenschappelijk Visserijbe-
leid. Deelnemers waren experts van de Pelagic Freezer Trawler 
Association, Oceana, de Pew Charitable Trusts, de Nederlandse 
Elasmobranchen Vereniging, het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, en de Europese Commissie. We bespraken de 
voortgang van de afgelopen zeven jaar en toekomstige manieren 
om de visserij in de Noordzee nog verder te verduurzamen. Zo werd 
er ingegaan op de vraag hoe visserij en natuurbeheer kunnen sa-
mengaan, op de praktische uitvoerbaarheid van de aanlandplicht, 
en op het belang van breedgedragen en transparant beleid. 

Ecosysteembenadering
In ons werk op het thema duurzaam voedsel formuleerden we dit 
jaar een bredere benadering op duurzaamheid. Hierbij richt het 
visserijbeheer zich niet alleen op de duurzaamheid van individuele 
soorten, maar op het hele ecosysteem. Tijdens een rondetafelge-
sprek in de Tweede Kamer presenteerden we onze uitgangspunten 

Fotografie: iStock.com | piola666
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voor een verdere verduurzaming naar een visserij die in balans is 
met de natuur. Naast het volgen van deze uitgangspunten bena-
drukten wij het belang van investeren in de Noordzeenatuur en het 
hanteren van een brede visie voor voedselproductie op zee. 

Aquacultuur
In 2021 startten we een nieuw project waarbij we verkennen op welke 
manieren voedsel op een duurzame en veilige manier kan worden 
geproduceerd binnen windparken op zee. In bepaalde gevallen kan 
dergelijke voedselwinning en -productie ook nog eens bijdragen 
aan natuurversterking. Zo kunnen zich bij de kweek van schelpdie-
ren nieuwe riffen vormen, die mogelijk helpen bij klimaatadaptatie 
en die het water zuiveren. 

We begonnen dit jaar met het beschrijven van de randvoorwaarden 
die nodig zijn voor een vorm van aquacultuur in windparken op volle 
zee en binnen een industriële setting. Een aquacultuur, bovendien, 
die operationeel en technisch veilig is en volledig wordt uitgevoerd 
binnen de draagkracht van het ecosysteem. Het uitgangspunt 
hierbij is een evenwichtige balans tussen menselijk gebruik en de 
natuur. 

Onderzoekssamenwerking
We zijn sinds 2017 betrokken bij een project waarin Wageningen 
Marine Research, in samenwerking met visserijorganisaties en 
maatschappelijke organisaties, wetenschappelijk onderzoek doet 
om kennisvragen te beantwoorden ter bevordering van ter bevor-
dering van duurzaam visserijbeheer. In 2021 organiseerden we de 
Nationale Kennisdag Visserij, die helaas op het laatste moment door 
een verandering in de coronamaatregelen moest worden uitgesteld 
naar 2022.  

Vooruitblik 2022
In 2022 publiceren we ons standpunt over duurzaam, veilig en 
natuurversterkend voedsel uit zee. Daarnaast zijn we verheugd om 
de Nationale Kennisdag Visserij alsnog te laten doorgaan. Op deze 
dag praten we samen met deelnemers uit de visserij, wetenschap, 
overheid, maatschappelijke organisaties en het onderwijs over de 
toekomst van de visserij. Ook blijven we komend jaar de uitvoering 
van de kottervisie nauwgezet volgen, en zetten we ons verder in voor 
visserijbeheer dat bijdraagt aan herstel en behoud van de Noord-
zeenatuur. 
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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 mo-
gelijk duurzame energiewinning, maar wel binnen de draagkracht van het ecologisch 
systeem.

Onze doelstellingen
• Windenergie op zee: de schade aan de natuur wordt zo veel mogelijk beperkt, en de 

kansen 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 2021
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 energietransi-
tie bij aan het weer gezond maken van de verarmde Noordzeenatuur. 

In 2021 had De Rijke Noordzee vijf offshore projecten in windparken, een kweeklijn voor platte 
oesters in Zeeland en een ‘Offshore Test Site’. We begonnen het jaar met de ingebruikname 
van een kavel bij de North Sea Farmers. In deze Offshore Test Site testten we op kleine schaal 
structuren (van ARC Marine, Bureau Waardenburg BV en NIOZ Royal Netherlands Institute for 
Sea Research) en monitoringstechnieken voor natuurontwikkeling.

Samen met Ørsted, Wageningen Marine Research en consortium Win-Wind startten we een 
onderzoeksproject naar het gedrag van kabeljauw en kreeft in Ørsteds windparken Borssele 
I & II. Een team onderzoekers van De Rijke Noordzee en Eurofins ging naar het windpark 

Fotografie: Renate Olie
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van Blauwwind voor monitoring van de uitgezette platte oesters. 
De oestertafels zijn van de voet van de windturbines getild en op 
het onderzoeksschip geplaatst. We onderzochten de groei van de 
oesters, en keken of er larven zijn. Goed nieuws: de mandjes zaten 
vol met leven en de overleving van de oesters was zeer hoog.

We organiseerden meerdere webinars over uiteenlopende on-
derwerpen, van ecologische tendercriteria voor offshore wind tot 
herstel van platte oesters. We leverden bijdragen aan verschillende 
nationale en internationale bijeenkomsten, waaronder de Noord-
zeedagen, Coastal Futures Conference en WindEurope’s Electric City 
event.

Verloren oesterrif wordt in ere hersteld
In november gingen onderzoekers van De Rijke Noordzee en Gemini 
Windpark aan de slag met het herstel van een van de grootste 
oestergronden die de Noordzee ooit rijk was. In het windpark Gemini, 
ten noorden van Schiermonnikoog, zetten zij de eerste stappen voor 
de wederopbouw van een oesterrif van maar liefst acht voetbal-
velden groot. De komende jaren keren de onderzoekers meermaals 
terug naar het rif-in-wording. Dan wordt gekeken of de oesters zich 
voortplanten, of ze groeien, en of ze door golven en stroming ver-
plaatst of begraven worden.

Onderzoek: de risico’s van wind op zee
De resultaten van onderzoek dat we in 2020 deden naar de eco-
logische risico’s van de winning van windenergie op de Noordzee 
deelden we met betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de wind-
energiesector. Publicatie van het onderzoek stelden we uit nadat in 
2021 werd besloten de omvang van wind op zee uit te breiden met 
nog eens 10 gigawatt extra vóór 2030. Omdat de formulering van 
het ‘Programma Noordzee’ (zie onder) nog in volle gang was, beslo-
ten we dit beleidsproces af te wachten voordat we ons onderzoek 
openbaar maakten. Een aangepaste en geactualiseerde versie van 
het rapport is alsnog gepubliceerd in februari 2022, een maand voor 
publicatie van het Programma Noordzee (zie onder). 

Programma Noordzee
In het ‘Programma Noordzee’ legt de overheid de ruimtelijke indeling 
van de Noordzee voor de periode 2022-2027 vast. In een ‘zienswijze’ 
als reactie op het ontwerp-Programma Noordzee (zie ook het 
hoofdstuk ‘Public affairs’) gaven wij onder meer commentaar op 
de passages over ecologie. We schreven dat we begrijpen dat de 
winning van windenergie op zee belangrijk is voor het halen van 
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klimaatdoelen, maar zetten vraagtekens bij de onderbouwing dat 
deze winning past binnen de ecologische draagkracht van de 
Noordzee. 

Convenant voor financiers
In december publiceerden we samen met Natuur & Milieu een 
convenant met richtlijnen voor financiers van windparken. Doel van 
het convenant is dat bij goedkeuring van een financieringsaan-
vraag voor een windpark, eisen worden gesteld aan natuurinclusief 
bouwen die verder gaan dan wat wettelijk is vereist. Het gaat hierbij 
om het zo veel mogelijk mitigeren van ecologische risico’s, en het 
maximaliseren van ecologische kansen. Eerste ondertekenaar was 
ASN Bank, een belangrijke partner bij de totstandkoming van het 
programma De Rijke Noordzee.

We gingen ook met andere financiers in gesprek om zich aan te 
sluiten. Vele stonden er welwillend tegenover, maar wilden meer 
duidelijkheid over de concrete invulling ervan. Het bleek voor meer-
dere financiers een nieuw onderwerp, en enkele waren nog bezig 
hun eigen duurzaamheidsstrategie te formuleren. Volgende stap 
is een preciezere uitwerking van de manier waarop ecologische 
overwegingen een rol spelen bij financieringsvoorstellen. Daarmee 
kunnen we een beweging creëren waarin ook financiers en inves-
teerders van windparken op zee de ecologische lat hoger leggen. 

Illustratie van de directe 
en indirecte risico’s van 

windparken voor het  
ecosysteem van de 

Noordzee. Door Hendrik 
Gheerardyn.
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Coalitie OCEaN
Stichting De Noordzee was dit jaar zeer actief in OCEaN, de ‘Offshore 
Coalition for Energy and Nature’. Doel van deze Europese coalitie 
van ngo’s, windparkeigenaren en netbeheerders is om natuur 
en energie meer samen te laten gaan. OCEaN komt voort uit het 
Renewables Grid Initiative, waarin Stichting De Noordzee een van 
de partners is en dat zich inzet voor een zo duurzaam mogelijke 
winning van windenergie. Aangezien Nederland binnen Europa 
voorloopt op andere landen als het gaat om het ecologisch verant-
woord opzetten van wind op zee, hopen we het onderwerp via deze 
samenwerkingsverbanden hoger op de Europese agenda te krijgen.

Noordzeeoverleg: bovenwettelijk best beschikbare 
technieken
Binnen het Noordzeeoverleg, een periodiek overleg waarin de uit-
voering van het Noordzeeakkoord vorm krijgt (zie p.6), pleitten we 
voor de inzet van bovenwettelijk best beschikbare technieken om 
de natuur te ontzien bij energiewinning op zee, zoals windparken 
en gaswinning. Dat wil zeggen: technieken die verder gaan dan 
wat wettelijk is voorgeschreven. Zo bestaan er technieken die on-
derwatergeluid bij de aanleg van windparken méér mitigeren dan 
de officiële norm. Mits dit kosteneffectief kan, vinden wij dat deze 
technieken te allen tijde de voorkeur moeten krijgen.

Vooruitblik 2022
Ons rapport over de ecologische risico’s van wind op zee is in 
februari 2022 gepubliceerd. Het bevat aanbevelingen om natuurge-
bieden versneld te beschermen, en om meer ecologische kennis op 
te doen voordat nieuwe uitbreidingen van wind op zee plaatsvinden. 
In het verlengde van OCEaN startten we, samen met Natuur & 
Milieu, BirdLife Europe en het Renewables Grid Initiative, een driejarig 
project om ons op Europees niveau verder in te zetten op het gebied 
van de kansen en risico’s van wind op zee. Bij de uitvoering van 
het Noordzeeakkoord zetten we ons onder meer in voor invoering 
van gebiedspaspoorten voor medegebruik binnen een bepaald 
doel, zoals windparken op zee, waarbij zo vroeg mogelijk alle (eco-
logische) kennis over een gebied in kaart wordt gebracht. In 2022 
blijven we in gesprek met financiers van windparken om zich aan 
te sluiten bij het convenant. Met De Rijke Noordzee zetten we eerste 
stappen richting internationale samenwerking. 
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6. 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 2021 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 
• Effectieve bescherming van 15 procent van de Nederlandse Noordzee in 2030 
• Goed onderzoek over Noordzeenatuur en effecten van (bodem)bescherming en wind-

energie op zee, waarbij de geleerde lessen worden vertaald in goed beleid
• Meer kennis over ecologische effecten zandwinning en -suppletie 

Onze activiteiten en resultaten in 2021
Project ‘Koersvast naar een volwassen Noordzeebeheer’
Het Gieskes-Strijbis Fonds financiert het project ‘Koersvast naar een volwassen Noordzeebe-
heer’, dat loopt van oktober 2020 tot september 2023. Het project heeft drie doelen: in 2023 
is 13,7 procent van de Nederlandse Noordzeebodem volledig beschermd tegen alle vormen 
van bodemberoering; de 55 miljoen euro die in het Noordzeeakkoord beschikbaar wordt 
gesteld voor onderzoek en monitoring wordt effectief besteed en draagt bij aan beter beleid; 
en ‘weeffouten’ in de huidige natuurwetgeving worden opgelost. 

Doel 1: werk voor beschermde gebieden
Samen met het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming Nederland gaven we input op 
de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Klaverbank, Friese Front en Doggersbank. 
We riepen onder meer op in te zetten op controle en handhaving, een ecosysteembena-
dering toe te passen, en in het algemeen meer ambitie te tonen in de bescherming van 
zeegebieden. 

Fotografie: Eelkje Colmjon
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Met dezelfde organisaties reageerden we op de plannen voor 
visserijmaatregelen in nieuwe beschermde gebieden. In een brief 
aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 
van Infrastructuur en Waterstaat vroegen we onder meer om een 
adequate toetsing van de effecten van de visserijactiviteiten op 
de te beschermen habitats en soorten, en om versterking van de 
mogelijkheden voor natuurherstel. In het Noordzeeoverleg (zie p. 
6) werkten we samen met partners en stakeholders gezamenlijk 
aanbevelingen uit voor nieuwe visserijmaatregelen. Positief was het 
feit dat de visserijsector weer aanschoof bij het Noordzeeoverleg, 
nadat de sector zich er eerder van had afgekeerd. 

Voor de beschermde gebieden het Friese Front, de Klaverbank en 
de Centrale Oestergronden zijn de visserijmaatregelen met succes 
voorgelegd aan de Europese Commissie. Het is de bedoeling dat 
deze in maart 2022 worden besproken en naar het Europees Par-
lement gestuurd voor de uiteindelijke goedkeuring. Dit brengt ons 
van 0,3 procent bodembescherming naar 5,1 procent. We leverden 
op EU-niveau input over beschermde gebieden via de North Sea 
Advisory Council. Stichting De Noordzee deed een oproep de voor-
gestelde visserijmaatregelen, die in overeenstemming zijn met het 
Noordzeeakkoord, snel en volledig ten uitvoer te brengen.

Doel 2: onderzoek en monitoring
We werkten mee aan het MONS-programma, het onderzoeks- en 
monitoringsprogramma in het kader van het Noordzeeakkoord. Dit 
programma is in 2021 afgerond en vastgesteld in het Noordzeeover-
leg. We droegen sterk bij aan de prioritering van de kennisvragen, en 
stimuleerden dat enkele van de meest urgente onderzoeken direct 
werden uitgevoerd. Hieronder waren geüpdatete vogelkaarten van 
de Noordzee en een onderzoek naar welke Noordzeegebieden het 
meest kansrijk zijn voor herstel van biogene riffen.

Doel 3: weeffouten in wetgeving oplossen
Stichting De Noordzee speelde een leidende rol bij het coördine-
ren van een gezamenlijke officiële zienswijze op twee belangrijke 
mariene beleidsdocumenten: het Programma Noordzee en de 
Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) 3. In het Programma Noord-
zee legt de overheid de ruimtelijke indeling van de Noordzee voor 
de periode 2022-2027 vast. Binnen de KRM worden afspraken uit het 
Noordzeeakkoord geïmplementeerd, waaronder maatregelen voor 
beschermde gebieden. 
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In een gecoördineerde inspanning met onze partner-ngo’s is een 
reactie ingediend. Hierbij richtten we ons op het aanscherpen 
van het huidige beleid om te komen tot een verbeterde ecosys-
teemgerichte benadering, het waarborgen van het gebruik van 
het voorzorgsprincipe, en het focussen op het versterken van de 
Noordzeenatuur en de ecologische draagkracht. Een sterk en veer-
krachtig ecosysteem is belangrijk voor de natuur en voor succesvol 
duurzaam menselijk gebruik op de lange termijn.

DISCLOSE-project
Het onderzoeksproject DISCLOSE, dat vanaf 2016 de Noordzeebodem 
in kaart bracht en onderzocht in hoeverre bodemgemeenschappen 
zich kunnen herstellen na verstoring, werd in maart 2021 afgerond. 
Het project, dat mede mogelijk is gemaakt door het Gieskes-Strijbis 
Fonds, leverde mooie resultaten op die zijn verwerkt in diverse 
wetenschappelijke papers. Zo werden er riffen van de gestekelde 
zandkokerworm ontdekt. Ook ontwikkelde DISCLOSE een methode 
waarin – met een combinatie van geluidsgolven, video en bo-
demmonsters – veel gedetailleerder dan voorheen in kaart wordt 
gebracht wat er leeft in en op de Noordzeebodem.

Zandwinning en -suppletie
De verdediging van onze kusten tegen de stijgende zeespiegel als 
gevolg van klimaatverandering wordt een steeds urgenter thema 
voor Nederland en de Noordzee. Zandsuppletie – het verplaatsen 
van zand van dieperliggende zeegebieden naar de kust – is een 
manier om deze verdediging vorm te geven. 

In september verzorgden we een rondetafelgesprek over natuur-
vriendelijke kustverdediging. Experts en ecologen van ngo’s, het 
bedrijfsleven, de overheid en wetenschap gingen in op de moge-
lijkheden voor een natuurvriendelijke kustverdediging. Daarnaast 
maakten we deel uit van onderzoeksprogramma ‘Natuurlijk Veilig’ 
van Rijkswaterstaat, dat werd afgerond met een webinar. De con-
clusie van het programma was dat zandsuppleties niet veel effect 
lijken te hebben op de natuur, maar dat er met betrekking tot zand-
winning nog veel kennisleemtes bestaan.
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Vooruitblik 2022
We blijven nauwlettend in de gaten houden of de aangekondigde 
gebiedsbescherming daadwerkelijk wordt geïmplementeerd door 
de Europese Commissie. Daarnaast blijven we ijveren voor meer 
beschermde gebieden, tot uiteindelijk minimaal 15 procent in 2030. 
Gezien de ambitieuze plannen voor verdere exploitatie van de 
Noordzee, zijn beschermde gebieden nodig om de natuur voldoen-
de ruimte en rust te geven.

Spannende ontwikkelingen op EU-niveau kunnen leiden tot een 
impuls in de ambitie voor natuurbescherming en -versterking. Er is 
een herstelwet in de maak, die voortvloeit uit de EU-biodiversiteits-
strategie en die in maart 2022 aan het Europees Parlement wordt 
voorgelegd. Deze wet zou betekenen dat het herstel van bepaalde 
percentages van de zee juridisch bindend wordt. Dit is goed nieuws 
voor beschermde gebieden die leiden tot passief herstel, maar ook 
voor actieve herstelmaatregelen, zoals voor rifbouwers. Wij blijven 
deze ontwikkelingen volgen via internationale groepen en nemen 
deze mee in onze gesprekken en verdere werk.

Fotografie: M
art Sm

it
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7. Public affairs
In 2021 kreeg het werk op public affairs binnen Stichting De 
Noordzee een belangrijkere plek. We formuleerden een public 
affairs-strategie, met daarin de positionering van Stichting De 
Noordzee ten opzichte van politiek en bestuur. Ook gingen we aan 
de slag met het verder uitbouwen van een politiek-bestuurlijk 
netwerk en het informeren van  
politici. 

Noordzeeakkoord
Het Noordzeeakkoord, een geesteskind van Stichting De Noordzee, 
werd in februari door de Tweede Kamer aangenomen. In dit akkoord 
leggen de belangrijkste ‘Noordzeespelers’ zich vast op een geza-
menlijke strategie voor het toekomstig gebruik van de Noordzee 
– een gebruik waarin natuur en menselijke activiteit met elkaar in 
balans zijn. 

Dit geweldige succes betekent dat het Akkoord van de onderhan-
delingsfase, die enkele jaren duurde, nu overgaat naar de fase van 
daadwerkelijk uitvoering. Om erop toe te zien dat het Akkoord naar 
de letter en geest wordt uitgevoerd, spraken we in 2021 met diverse 
Kamerleden over het Noordzeeakkoord. Met name het innoveren 
van de visserijsector en het belang van beschermde gebieden wa-
ren onderwerpen van gesprek (zie resp. de hoofdstukken ‘Duurzaam 
voedsel’ en ‘Ruimte voor de natuur’). 

Fotografie: © OCEANA | Juan Cuetos
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Zienswijze op Programma Noordzee
Een cruciaal aandachtspunt was voor ons het ‘Programma Noord-
zee’, waarin de overheid de ruimtelijke indeling van de Noordzee 
voor de periode 2022-2027 vastlegt. Veel van de afspraken uit het 
Noordzeeakkoord moeten in dit programma hun wettelijke vertaling 
krijgen. 

Op basis van het ontwerp-Programma Noordzee formuleerden 
wij samen met enkele andere natuur- en milieuorganisaties een 
zienswijze. Daarin schreven we dat veel van de afspraken uit het 
Noordzeeakkoord goed in het Programma Noordzee waren verwerkt, 
zoals een uitgebreide aandacht voor natuurbescherming. Op an-
dere onderdelen is echter nog verbetering nodig, waaronder op het 
gebied van natuurherstel en verduurzaming van de visserij. 

Sigarettenfilters
De aanpak van vervuiling door sigarettenfilters op het Noord-
zeestrand kreeg in 2021 extra aandacht. De Boskalis Beach Cleanup 
Tour stond in teken van peukenafval (zie hoofdstuk ‘Schone zee’), 
en in onze lobby richting gemeentes en de Tweede Kamer trokken 
we dat onderwerp door. Zo vroegen we tijdens de Tour aandacht 
van gemeentes voor mogelijke maatregelen tegen peukenafval, en 
sloten we aan bij het Plastic Peuken Collectief, een coalitie waarmee 
we bij de Tweede Kamerfracties pleitten voor maatregelen tegen 
onder meer de plastic filter. 

Vooruitblik 2022
Het Programma Noordzee werd in maart 2022 vastgesteld. Stichting 
De Noordzee zal uiteraard nauwgezet de uitvoering hiervan blijven 
volgen. Om het Noordzeeakkoord beter te waarborgen bij Tweede 
Kamerleden, organiseren we in 2022 een masterclass erover. Daar-
naast willen we de doelen van Stichting De Noordzee ook interna-
tionaal op de agenda krijgen. Daarom gaan we ons in 2022 sterker 
richten op onze buurlanden aan zee als ook op de Brusselse politiek; 
veel besluitvorming die voor de Nederlandse Noordzee belangrijk 
is, zoals het vaststellen van de visquota, wordt immers op Europees 
niveau behandeld. 
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8. Partnerschappen en  
fondsenwerving
De Noordzee is groot en draagt vele uitdagingen met zich mee. 
Stichting De Noordzee is relevant op alle terreinen, van het be-
strijden van zwerfafval op de stranden tot de bescherming van 
natuurgebieden onder water. We werken hierin samen met tien-
tallen maatschappelijke partners, waaronder wetenschappelijke 
instituten, de overheid en het bedrijfsleven.

In het coronajaar 2021 hebben trouwe én nieuwe partners ons 
hartelijk gesteund. Vanuit onze kernwaarde ‘samen’ investeerden 
we verder in langdurige partnerschappen, en dat betaalde zich uit. 
Daarom blijven we ook de komende jaren ons inzetten voor struc-
turele samenwerkingen, zodat we ons werk en onze missie kunnen 
waarborgen. 
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Nationale Postcode Loterij
Een van de grootste successen is de verlenging van het benefi-
ciëntschap van de Nationale Postcode Loterij voor de komende 
vijf jaar. Met de bijdrage van de loterij wil Stichting De Noordzee er 
onder meer voor zorgen dat alle Nederlanders het belang van een 
schone en gezonde Noordzee inzien, zodat iedereen zijn steentje 
kan bijdragen aan de bescherming van dit grootste natuurgebied 
van Nederland. Het partnerschap met de Postcode Loterij stelt ons 
verder in staat investeringen te doen die moeilijker te financieren 
zijn, maar wel noodzakelijk in het belang van de Noordzee. 

We werkten mee aan het project CleanUpXL, waarvoor de Wad-
denvereniging een cheque van ruim 1,9 miljoen euro ontving van 
de Nationale Postcode Loterij. Het doel is om binnen vier jaar een 
equivalent van het resterende afval van de containerramp met de 
MSC Zoe op te ruimen. De Waddenvereniging doet dat samen met 
Stichting De Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en de 
Natuur en Milieufederaties. (Zie ook het hoofdstuk ‘Schone zee’.)

Flotilla Foundation 
Een ander succes is de verlenging van het partnerschap met de 
Flotilla Foundation, een ambitieus fonds dat zich inzet voor een 
gezond marien ecosysteem. Met de gelden van de Flotilla Foundati-
on kunnen we werken aan duurzame aquacultuur in windparken. Zo 
kunnen we zorgen dat de snelle groei van windparken natuurinclu-
sief wordt. (Zie ook het hoofdstuk ‘Duurzaam voedsel’.)

BeFrank 
Online pensioenuitvoerder BeFrank en Stichting De Noordzee 
startten een samenwerking om Nederlanders aan te zetten tot een 
duurzame levensstijl en zo de Noordzeekust plasticvrij te krijgen. 
BeFrank doneert een bedrag dat is vrijgekomen uit het vervallen van 
‘heel kleine pensioenen’ en zet communicatie en bewustwordings-
acties in.

ASN Bank 
Dit jaar plaatste onze trouwe partner ASN Bank als eerste financiële 
instelling zijn handtekening onder het convenant met richtlijnen voor 
financiers van windparken van Stichting De Noordzee en Natuur & 
Milieu. Daarmee laat ASN bank zien dat financiers van windparken 
verdergaande eisen kunnen stellen aan natuurinclusief bouwen. 
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Ook spreekt de bank zich daarmee actief uit voor een duurzame 
Noordzee, waarin het opwekken van windenergie zo veel mogelijk 
hand in hand gaat met bescherming en versterking van de natuur. 
ASN investeerde in windparken en zorgde ervoor dat ontwerpers 
rekening houden met het leefklimaat van de dieren op de Noordzee. 
(Zie ook het hoofdstuk ‘Natuurvriendelijke energie’.)

Boskalis en andere partners Tour
We waren ontzettend trots en verheugd dat we dit jaar de Boskalis 
Beach Cleanup Tour (zie ook ‘Schone zee’) coronaproof konden 
laten doorgaan. Daarmee konden we vele tientallen kleine en grote 
partners activeren en samen met duizenden vrijwilligers zorgen voor 
een schone zee en kust. Ook hiervoor zijn we onze partners ontzet-
tend dankbaar. 

Vooruitblik 2022
Het blijft voor een gezonde financieringsstroom van belang dat 
de verschillende financieringsmiddelen goed in balans blijven. We 
focussen op (middel)grote subsidies en financiële bijdragen van 
bedrijven, fondsen en overheden. In 2022 scherpen we ons part-
nermodel aan. We zetten in op structurele en strategische part-
nerschappen, waarin we nog meer de inhoud induiken en zorgen 
dat alle samenwerkingen duurzaam bijdragen aan een schone en 
gezonde Noordzee. 
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9. 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. 

Online community
Onze volgersaantallen op Instagram groeiden met 29 procent. 
De Noordzee leent zich perfect als onderwerp om met prachtige 
beelden over te vertellen. Op Facebook en Twitter bleef het aantal 
volgers stabiel op respectievelijk zo’n 81.000 en 11.000 volgers. Het 
websitebezoek daalde licht met 12 procent naar 217.000 pagina-
weergaven – vooral doordat het websitebezoek in 2020 juist enorm 
was gestegen door de activiteiten die we toen organiseerden 
rondom ons veertigjarig jubileum. We maakten steeds meer gebruik 
van LinkedIn, zowel vanuit Stichting De Noordzee als vanuit individu-
ele collega’s.

Mediawaarde
Net als de afgelopen jaren maten we de mediawaarde van al onze 
communicatie. We haalden een mediawaarde van 1,8 miljoen euro, 
zo’n 40 procent hoger dan in 2020. De pieken in ons bereik waren 
het ‘jubileum’ van twee jaar MSC Zoe-containerramp (januari), de 
publicatie van ons rapport over de dalende trend in strandafval 
(februari), de mijlpaal van 80 procent gemeenten met een verbod 
op, of ontmoedigingsbeleid voor, ballonoplatingen (juni) en de 

Fotografie: © OCEANA | Juan Cuetos
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Boskalis Beach Cleanup Tour (augustus). Dit leverde onder andere 
aandacht op van EditieNL, RTL Nieuws, het NOS Journaal, Trouw, het 
AD en het FD.

Vooruitblik 2022
In 2022 herijken we onze communicatiestrategie wanneer we ons 
nieuwe beleidsplan maken. Ook zetten we een publieksonderzoek 
uit bij onze achterban om meer inzicht te krijgen in hun identiteit 
en informatiebehoefte. Het zwaartepunt van onze communicatie 
zal deels verschuiven: meer stakeholdercommunicatie, minder 
publiekscommunicatie. We blijven inhoudelijke, belangrijke en 
toegankelijke verhalen vertellen over de uitdagingen van de Noord-
zee – altijd met oog voor de feiten en de oplossingen.
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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: Ruimte voor de natuur, 
Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met 
anderen werken wij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen 
op de Noordzee.

@stichtingdenoordzee

Arthur van  
Schendelstraat 600 

3511 MJ Utrecht 
T. 030 2340016 

 
info@noordzee.nl 
www.noordzee.nl
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