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Natuurvriendelijk voedsel uit  
windparken 

i Ook wel staandwant methodes genoemd, in tegenstelling tot visserij met gebruik van sleepnetten
ii https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie/doorvaart-medegebruik/

Medegebruik als duurzame bron van voedsel en versterking 
van de natuur

Om de schaarse ruimte op de Noordzee optimaal te benutten, wordt steeds vaker geke-
ken naar ‘medegebruik’: het combineren van activiteiten binnen een gebied. Zo kunnen 
het opwekken van windenergie, natuurversterking en de winning van voedsel heel goed 
samengaan in windparken. Om deze vorm van medegebruik zo duurzaam mogelijk te 
maken, heeft Stichting De Noordzee een aantal uitgangspunten opgesteld voor de toepas-
sing en potentiële opschaling ervan.  

Medegebruik is een opkomend vraagstuk in windparken op de Nederlandse Noordzee. Om 
te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar klimaatvriendelijke energie, beslaan wind-
parken in 2030 zo’n 4,5 procent van de ruimte op het Nederlands deel van de Noordzee. De 
overheid verstaat onder medegebruik in windenergiegebieden het combinatiegebruik van 
natuurontwikkeling, passieve visseriji, maricultuur (aquacultuur op zee) en andere vormen 
van duurzame energieopwekking en -opslag dan windenergie, zoals zonneparken, getij-
de-energie en waterstofproductieii.  

In februari 2021 is het Noordzeeakkoord aangenomen door de Tweede Kamer: een akkoord 
waarmee alle belanghebbenden op de Noordzee zich vastleggen op een gezamenlijke stra-
tegie voor de inrichting van de Noordzee tot 2030 met een doorkijk op de lange termijn. In het 
akkoord staan afspraken om de ruimteclaims die nodig zijn voor de energietransitie – waar-
van wind op zee een belangrijke component is – in te passen met de gelijklopende natuur- 
en voedseltransities. Medegebruik is een mogelijkheid om het ruimtegebruik in windparken 
op zee te optimaliseren, mits ecologisch inpasbaar en economisch rendabel. 

Vanwege de beperkte ruimte en elektriciteitskabels in de bodem is sleepnetvisserij niet toe-
gestaan in windparken. Dit biedt ruimte voor herstel van de onderwaternatuur en voor actie-
ve natuurontwikkeling. In het kader van de voedseltransitie moet daarnaast worden gekeken 
hoe een blijvende voedselproductie uit zee behaald kan worden. De belangen van natuur en 
verschillende vormen van gebruik, zoals visserij, maricultuur, of het opwekken van duurzame 
energie, moeten zorgvuldig worden afgewogen om ecologische risico’s te beperken. Om 
de Noordzeenatuur zo veel mogelijk te beschermen, behoren kweek- en oogstpraktijken 
duurzaam en veilig te zijn, maar idealiter hebben zij ook potentieel voor natuurversterking. Op 
deze manier wordt de afweging die moet worden gemaakt tussen economische activiteiten 
en natuur geminimaliseerd. 
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Voedselwinning uit windparken
Vormen van passieve visserij die door de overheid worden overwogen bij het opstellen van 
richtlijnen1 voor medegebruik zijn: visserij met een hengel; met potten en korven; met kooien; 
staandwantvisserij; en visserij met beugen (lijnen en haken) op vis en schaaldieren (bijvoor-
beeld zeebaars, krab of kreeft). 

Aquacultuur op zee, ofwel maricultuur, is de teelt van zeewier (bijvoorbeeld vingerwier, sui-
kerwier, zeesla, palmwier) of het kweken van schelpdieren (bijvoorbeeld mosselen, oesters, 
jakobsschelpen) op zee. Bepaalde vormen van voedselproductie kunnen ook in combinatie 
worden gebruikt, om de businesscase te optimaliseren. 

Het offshore kweken van vis in de Noordzee wordt niet als optie behandeld in deze zienswijze. 
De fysische omstandigheden zijn daarvoor minder geschikt en de offshore technologie om 
dit binnen windparken te doen ligt nog ver buiten handbereik.2 

Fotografie: Renate Olie
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Uitgangspunten voor optimale 
voedselproductie uit wind op zee 
Maricultuur en passieve visserij binnen windparken zitten momenteel nog in de beginnende 
fase van onderzoek en pilots, en er wordt ingezet op het bouwen van een businesscase voor 
mogelijke opschaling. Om de Noordzeenatuur zo veel mogelijk te beschermen, is het prioriteit 
dat streng wordt gekeken naar de voorwaarden waaronder dit gebeurt. Duurzaamheid en 
het herstel naar een gezond ecosysteem moeten vooropstaan en gedegen onderzoek is een 
randvoorwaarde. Op deze manier blijft het menselijk gebruik van de Noordzee in balans met 
de natuur. 

Duurzaamheid omvat ecologische, economische, sociale en bestuurlijke aspecten.3 Optimale 
voedselproductie uit windparken op zee voldoet volgens Stichting De Noordzee aan uit-
gangspunten over een goed proces, duurzaamheid, veiligheid en het benut de potentie van 
natuurversterking.

Een goed procces

 √ Effectieve naleving van wettelijke voorschriften en vergunningseisen  
De duurzaamheid van visserij en maricultuur is geborgd in Europese en nationale regel-
geving. Zo geldt voor de zeevisserij, inclusief passieve visserij en maricultuur, het Europees 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de daaruit voortvloeiende Nederlandse Visserijwet. 
Daarin is wettelijk vastgelegd waar, met welke methode en (voor bepaalde bestanden) 
hoeveel er jaarlijks mag worden geoogst.  Voor het gebruik van vistuigen is een vergun-
ning nodig onder de Visserijwet.  Deze wordt beoordeeld door de Rijksdienst Voor Onder-
nemend Nederland namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
De nationale uitvoeringswetgeving over maricultuur - de Regeling Aquacultuur - imple-
menteert de Europese Richtlijn 2006/88/EG en biedt voorschriften voor het kweken van 
aquacultuurdieren. De regeling bevat ook eisen in het kader van de algemene vergun-
ningsplicht. Binnen windparken geldt voor maricultuurpraktijken een vergunningsplicht op 
basis van Artikel 6.5 van de Waterwet, omdat hierbij constructies voor langere tijd worden 
verankerd. Rijkswaterstaat verleent als beheerder van de Noordzee vergunningen namens 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat en houdt toezicht op de naleving van de 
vergunningsvoorschriften.

Verder zijn er voor activiteiten binnen windparken strenge technische en veiligheidsvoor-
schriften. 

Een voorwaarde voor duurzame voedselproductie is dat alle geldende wet- en regelge-
ving effectief wordt opgevolgd en dat wordt voldaan aan alle vergunningsplichten. Het 
Programma Noordzee 2022-2027 geeft hieraan meer invulling vanuit de overheid. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024256/2020-06-06
https://www.noordzeeloket.nl/beleid/programma-noordzee-2022-2027/#:~:text=Het%20Programma%20Noordzee%202022%2D2027%20in%20vogelvlucht&text=Het%20Ontwerp%20Programma%20Noordzee%20beschrijft,transitie%20naar%20een%20duurzame%20energie.
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 √ Brede acceptatie onder stakeholders
Bij voedselproductie in een offshore windpark spelen meerdere partijen een rol. Eigenaren 
van windparken, voedselproducenten, de overheid en natuurorganisaties (als verte-
genwoordiger van de natuur) moeten het eens worden over een vorm van gezamenlijk 
beheer. Alleen zo kunnen zij samenwerken aan het behalen van de duurzaamheidsdoel-
stellingen voor voedselproductie, het beschermen en versterken van de natuur en het 
naleven van veiligheidsvoorschriften. Gezamenlijk en integraal beheer en beleid rondom 
voedselproductie zijn nodig, al vóór de ontwerpfase van een windpark. 

 √ Een optimaal ingericht gebiedspaspoortenproces 
In het Noordzeeakkoord staan algemene afspraken over de aanwijzing en bescherming 
van gebieden. Zo staat bijvoorbeeld in paragraaf 4.20 dat “visserij met vaste vistuigen 
(bijvoorbeeld manden en korven) en maricultuur in (delen van) alle nieuwe windparken 
wordt toegestaan. Waar nodig wordt aanvullende regelgeving ontwikkeld met het oog 
op het verdelen van gebruiksrechten en preventie van overexploitatie.” Bij de aanwijzing 
van gebieden voor een bepaald doel, zoals kavelbesluiten voor windenergie, stelt het 
Rijk in een zo vroeg mogelijk stadium een gebiedspaspoortiii op, in overleg met maat-
schappelijke partijen. Hieraan vooraf maakt een gebiedsverkenning de volgende infor-
matie beschikbaar: 1) de in het gebied aanwezige natuurlijke kwaliteiten; 2) de huidige 
gebruikers van het gebied en de waarde van het gebied voor deze gebruikers; en 3) de 
mogelijkheden voor toekomstig medegebruik door huidige en nieuwe gebruikers, in lijn 
met het doel waarvoor het gebied wordt aangewezen. De gebiedsverkenning vindt plaats 
voorafgaand aan de voorlopige verkaveling van een windenergiegebied. Dat betekent 
dat de ecologische kwaliteit van de gebieden en de mogelijke effecten van medegebruik 
daarop vóór verkaveling in kaart moeten zijn gebracht. Vervolgens wordt het kavelbesluit 
vastgesteld nadat het gebiedspaspoort is opgesteld. Op basis van het gebiedspaspoort 
wordt afgewogen welke vorm van medegebruik zal plaatsvinden. In het Programma 
Noordzee 2022-2027 is een afwegingskader medegebruik in windparken opgenomen en 
worden de te nemen stappen tot een vergunning nader toegelicht.

iii Een gebiedspaspoort is een richtlijn waarin per windenergiegebied onderscheid gemaakt wordt tussen verschil-
lende typen medegebruiksvormen, welk type medegebruik in welke mate de voorkeur krijgt en waar deze binnen het 
windpark mogen plaatsvinden.

Aanwijzing 
zoekgebieden

Aanwijzing 
windenergiege-

bied (Programma 
Noordzee)

Gebieds-
verkenning

Voorlopige 
verkaveling

Gebiedspaspoort
Vaststellen 
kavelbesluit

Uitvraag 
maricultuur / 

passieve visserij

Gunning 
windpark incl. 
medegebruik

Tendering 
windpark

Afbeelding 1: Procesbeschrijving richting gunning van windpark op zee inclusief medegebruik 

https://www.noordzeeloket.nl/nieuws/nieuws/2020/noordzeeakkoord/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/18/bijlage-programma-noordzee-2022-2027#:~:text=Het%20Programma%20Noordzee%202022%2D2027,Nationaal%20Water%20Programma%202022%2D2027.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/18/bijlage-programma-noordzee-2022-2027#:~:text=Het%20Programma%20Noordzee%202022%2D2027,Nationaal%20Water%20Programma%202022%2D2027.
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Duurzaamheid

 √ Respect voor de ruimte voor natuur 
De natuurtransitie in de Noordzee, waarbij wordt gewerkt aan versterking van de Noord-
zeenatuur en het waarborgen van de ecologische draagkracht, is nodig voor een gezonde 
zee. Duurzame voedselproductie uit zee ondersteunt deze transitie zoveel mogelijk. Bij het 
aanwijzen van de ruimte wordt rekening gehouden met de optimale verdeling die nodig is 
voor natuur(ontwikkeling). Zo kan bijvoorbeeld worden onderzocht of natuurontwikkeling 
optimaler gebeurt binnen een groter gebied dan verdeeld over meerdere kleinere gebie-
den. Daarnaast is het belangrijk dat schadelijke effecten van kweek- of visserijpraktijken 
op nabijgelegen natuurontwikkelingsactiviteiten en beschermde natuurwaarden zijn 
geminimaliseerd. 

 √ Activiteit binnen ecologische randvoorwaarden
Bij het kweken en oogsten van voedsel is het belangrijk dat de ecosysteembenadering 
centraal staat. Om een goede milieutoestand te realiseren, mag de druk op het ecosys-
teem niet te groot zijn, worden significant negatieve effecten op het ecosysteem verme-
den en wordt de introductie van invasieve soorten en ziektes (zoals de oesterparasiet 
Bonamia ostreae) voorkomen. Het overschrijden van de ecologische draagkrachtiv en 
aantasting van de ecosysteemintegriteitv kunnen leiden tot drastische veranderingen 
in de functies en diensten van het ecosysteem. Dat maakt de natuur minder rijk, minder 
veerkrachtig en minder weerbaar tegen verstoringen. 

De kweek van schelpdieren en zeewier legt beslag op de beschikbare voedingsstoffen in 
het systeem. Daardoor blijft er minder over voor bijvoorbeeld fytoplankton, wat zorgt voor 
zuurstofproductie in zee en de primaire voedselbron is voor grotere organismen. Dit kan 
veranderingen veroorzaken in de voedselstromen, en daarmee de draagkracht van het 
hele ecosysteem beïnvloeden.4 Daarnaast kan maricultuur lokale veranderingen ver-
oorzaken in de hydrodynamica, wat weer een effect kan hebben op de lokale productie. 
Tenslotte kan het verstrikking van zeedieren in het tuig tot gevolg hebben en ziektever-
wekkers verspreiden in zee.5  

De kennis en modelsystemen die nodig zijn voor een gedetailleerd inzicht in de ecologi-
sche gevolgen van verschillende productiescenario’s zijn momenteel nog niet voldoende 
toereikend. Een aantal relatief eenvoudige basisberekeningen kan echter wel inzicht 
geven in de orde van grootte van opbrengsten, beschikbare en benodigde oppervlakten, 
en benodigde voedingsstoffen in de Noordzee.6 Voor het voorkomen van ziekte-uitbraken 
is het daarnaast belangrijk dat bedrijven effectieve bewakingsprogramma’s hanteren. 
Daarmee kunnen ze ziekteverwekkers opsporen en besmettingen minimaliseren, om zo de 
natuur in zee te beschermen. 

iv ‘Draagkracht is een complex begrip, dat in verschillende contexten gebruikt wordt en waar vele definities voor 
gelden’ (Van Duren et al., 2019). 
v Ecosysteemintegriteit is een vergelijkbaar aspect van natuurgezondheid die de hoedanigheid beschrijft waarin 
een ecologisch systeem een gemeenschap aan organismen kan ondersteunen en behouden die weerbaar en 
veerkrachtig is bij ontregelingen door natuurlijke dynamiek of menselijke verstoring (Parrish et al., 2003).



7

Bij wildoogst uit zee is het belangrijk dat dit gebeurt op een selectieve manier– dus met 
minimale bijvangst en een minimale impact op de natuur. Daarnaast is belangrijk dat de 
natuurlijke populatie van de geoogste soort niet op de lange termijn vermindert, en dat 
het wordt beheerd op basis van wetenschappelijke inzichten. Vanuit het voorzorgsprincipe 
zou (opgeschaalde) oogst pas mogen plaatsvinden wanneer duidelijk is wat de effecten 
zijn op het functioneren van het ecosysteem. 

 √ Behoud van waterkwaliteit 
Waterkwaliteit wordt gezien als een functie van de zee en het behoud ervan is belangrijk 
voor de gezondheid van de natuur. Een overmaat van voedingsstoffen, zoals fosfaat en 
stikstof uit bijvoorbeeld landbouw en scheepvaart, kan overmatige algenbloei veroorza-
ken en daarmee het ecosysteem ontregelen. 

Schelpdieren en zeewier nemen deze voedingsstoffen uit het water op om te groeien. Het 
kweken van schelpdieren en zeewier kan dus een zuiverend effect hebben op het water. 
En het kan overbemesting met voedingsstoffen (eutrofiëring) verminderen.7,8

  
Het water kan daarnaast ook worden vervuild door het verlies van tuig, materiaalde-
gradatie, verslijting of het loslaten van chemicaliën uit materiaal. Afvalmonitoring op 
stranden toont aan dat afval afkomstig van maricultuurpraktijken een belangrijke bron is 
van plasticvervuiling.9 Het te allen tijden minimaliseren van vervuiling (emissies, onderwa-
tergeluid, plastic en eventueel chemicaliën) bij kweek- en visserijpraktijken zijn belangrijke 
randvoorwaarden om de waterkwaliteit te behouden. 

 √ Gebruik van duurzaam onttrokken bronmateriaal
Het aas dat nodig is om schaaldieren potten of korven in te lokken, en het zaad en broed 
waarmee schelpdieren worden opgekweekt, worden doorgaans geoogst uit de natuur. 
De wijze waarop dit wordt gedaan, draagt bij of breekt af aan de duurzaamheid van 
het uiteindelijke visserij- of kweekproduct. Duurzame aquacultuur en passieve visserij 
gebruiken alleen bronmateriaal dat is verkregen op een natuurvriendelijke manier. Zo 
wordt mosselzaad traditioneel opgevangen van wilde banken. Omwille van natuurherstel 
wordt deze visserij echter afgebouwd. Als alternatief wordt mosselzaad ingevangen met 
zogenaamde mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s)10. Er bestaat in Nederland nog geen 
betrouwbare productie van parasietvrij platte oesterbroed dat in de Noordzee zou kunnen 
opgroeien, dus dit komt momenteel nog uit het buitenland. In bepaalde kwekerijen wor-
den volwassen platte oesters uit het wild geoogst als bronmateriaal voor anderen, waarbij 
significante bodemberoering  plaatsvindt. Een beter alternatief is het gebruik van broed 
uit kwekerijen die deze methode niet gebruiken. 
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Veiligheid

 √ Operationele veiligheid
Het produceren van voedsel binnen een windpark creëert een extra uitdaging: de veilig-
heid.11 Los van veiligheidsaspecten die alom gelden bij het werken op zee en bij voedsel-
productie, moet bij het werken binnen een windpark worden voldaan aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld voor doorvaart en medegebruik. 

Op deze manier wordt gezorgd dat vistuigen, kweekinstallaties, en zaai- en oogstvaartui-
gen geen schade (botsingen of bv. extra corrosie) veroorzaken aan de windturbines en 
energieplatforms. Ze zorgen ook voor een minimaal risico op aanvaringen en ze waarbor-
gen de veiligheid van de werkers. De veiligheids- en onderhoudszones rondom turbines 
en kabels mogen niet worden gebruikt voor medegebruik en doorvaart. 

Algemene toetsingscriteria voor veiligheid en aansprakelijkheid bij medegebruik worden 
beschreven in het Programma Noordzee 2022-2027. De veiligheidsvoorschriften worden 
voor ieder specifiek windpark vastgelegd door de Rijksoverheid, en op naleving gecontro-
leerd door de Kustwacht. Een voorwaarde voor het toestaan van een activiteit is dan ook 
dat de veiligheidsvoorschriften effectief kunnen worden gehandhaafd. Overtreding van 
deze voorschriften in een windpark is een strafbaar feit.12  

 √ Verantwoorde bedrijfsvoering 
Bedrijven die duurzame voedselproducten willen produceren doen dit onder andere 
door een brede definitie van duurzaamheid in hun bedrijfsvoering door te voeren. Dit kan 
bijvoorbeeld door elementen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties te integreren in hun strategie en activiteiten. Hierbij is te denken aan maatregelen 
voor klimaatmitigatie, aandacht voor innovatie en onderzoek en actieve deelname aan 
informatietraining over duurzaamheid. Door het gebruik van bovenwettelijke best beschik-
bare technieken voor ecologisch vriendelijk handelen en mitigatie van negatieve impact 
op de natuur kunnen bedrijven laten zien dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel heb-
ben staan en dat zij bereid zijn zich aan te passen aan de technologische ontwikkelingen 
op zee. 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG-EsM3LmZilBLeGjWzLNmD5pLiWNTRTGwbw08SIFghdChpBkeRur7UaAnwaEALw_wcB


9

Het versterken van de Noordzeenatuur
De hierboven beschreven randvoorwaarden voor duurzaam en veilig voedsel uit windparken 
zorgen voor een minimale belasting van de Noordzeenatuur. Een hogere ambitie is om de 
natuur juist te versterken tot een meer divers, veerkrachtig en weerbaar systeem. 

Dit houdt onder andere in: versterking van populaties van kwetsbare soorten, bijzondere 
habitats en biodiversiteit. Maar ook: verbetering van de waterkwaliteit en klimaatadaptatie 
en -mitigatie. Van alle typen medegebruik binnen windparken, heeft het combineren van 
natuurontwikkeling en maricultuur het meeste potentieel om samen te gaan binnen een 
aangewezen gebied voor medegebruik binnen een windpark.13 Hierdoor, maar ook door de 
geplande toekomstige opschaling, wordt het interessant om te onderzoeken in hoeverre 
bepaalde methoden van maricultuur de natuur nu al kunnen versterken.

Schelpdierkweek is een mogelijk natuurversterkende vorm van maricultuur die binnen 
windparken gerealiseerd kan worden.14 Waar op dit moment een beperking is van geschikt 
substraat,15 kunnen schelpen die naar beneden vallen, in combinatie met extra toevoer van 
larven, leiden tot de vorming van mossel- of oesterriffen op de bodem.16 Hierdoor wordt 
nieuw habitat gecreëerd dat kan dienen als schuilplaats en voedselbron voor andere zee-
dieren en dus kan bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.17 

Schelpdieren en zeewier leggen koolstof vast. Mede daardoor is de koolstofvoetafdruk van 
schelpdierkweek zeer laag in vergelijking met andere vormen van voedselproductie.18,19 Als de 
schelpen na consumptie verwerkt worden in producten met een lange levensduur blijft de 
koolstof opgeslagen en kan het minder duurzame materialen vervangen. Ditzelfde geldt voor 
zeewier, dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om bioplastic te maken. Bij zeewier verdwijnt 
vaak een deel van het wier in het sediment, bijvoorbeeld bij stormen of door de oogst. Als 
het in fijn, anorganisch sediment terecht komt, kan deze koolstof ook voor langere tijd opge-
slagen worden. Een andere, nader te verkennen, methode is het maken van biobrandstof, of 
bijvoorbeeld zeewier als toevoeging aan het voedsel van vee, die daardoor minder methaan 
uitstoot.20,21,22 Exacte getallen over het klimaatmitigatiepotentieel van zeewier zijn nog niet 
bekend, maar eerste berekeningen suggereren23 dat er op de Noordzee niet ver genoeg kan 
worden opgeschaald binnen de ecologisch veilige randvoorwaarden. 

Verder geldt voor zowel zeewier- als schelpdierkweek dat hangende installaties in de zee 
mogelijk zelf ook kunnen dienen als schuilplaats of bron van voedsel voor bepaalde vissen 
en ongewervelden.24,25  

Passieve visserij is niet potentieel natuurversterkend. Hierbij worden namelijk alleen dieren 
onttrokken aan het systeem, en het materiaal dat tijdelijk wordt neergelegd (potten, kooien) 
biedt geen duurzame schuilplaats aan dieren. Breder gezien zou de toename van passieve 
visserij ter vervanging van sleepnetvisserij wel een positief effect hebben op habitatkwaliteit 
buiten windparken.



10

Haalbaarheid als eerste obstakel 
Het behalen van duurzaam, veilig en natuurversterkend voedsel uit windparken valt of staat 
met haalbaarheid op het gebied van ecologie, financiën, en beleidsmatige en sociale as-
pecten. Daarnaast zijn kennisleemtes een grote belemmerende factor, met name die over 
ecosysteemeffecten. Het Nederlandse programma Monitoring en Onderzoek Natuurverster-
king en Soortenbescherming (MONS), dat is ontstaan uit het Noordzeeakkoord, kan informa-
tie leveren over de ecologische staat en de draagkracht van de Noordzee en zo inzichten 
bieden op ruimte voor gebruik, inclusief maricultuur. Het programma bevat momenteel 
echter geen gerichte experimenten om de effecten en potentie van maricultuur te testen. 
Uitgebreid onderzoek en monitoring van cumulatieve fysische en ecologische effecten zijn 
dus nog nodig.

Boven op de haalbaarheid van de hierboven beschreven uitgangspunten spelen belemme-
rende zaken mee met betrekking tot medegebruik als algemeen vraagstuk. Het toelaten van 
medegebruik in een windpark vormt een risico voor windparkeigenaren. Zowel voor hen als 
de medegebruikers kan het leiden tot hoge verzekeringskosten en kans op aansprakelijk-
heidsclaims. Op dit moment ontbreken nog het goede risicobeheer en een duidelijk juridisch 
kader die nodig zijn om dit aan te pakken. Dit moet een gezamenlijke inspanning zijn van 
de overheid, eigenaren en gebruikers. Risicobeheer werkt wanneer het is gebaseerd op een 
adaptief raamwerk voor risicobeoordeling dat kan omgaan met complexe systeemrisico’s. 
Dat wil zeggen: dat openstaat voor nieuwe binnenkomende informatie en input van belang-
hebbenden, en dat rekening houdt met, en communiceert over, de verschillende belangen 
en waarden van de betrokken partijen.26

Vanuit technisch oogpunt zijn activiteiten op open zee en binnen windparken uitdagend. 
De weersomstandigheden maken sterke funderingsconstructies nodig, net als aangepaste 
kweek- en oogsttechnieken en gespecialiseerde voorzieningen. De producenten zijn zeer af-
hankelijk van weersomstandigheden en gebonden aan de beschikbare ruimte die voor hen 
binnen het windpark is aangewezen. Deze kan minder ideale omstandigheden bevatten, of 
niet alle soorten huisvesten die men zou willen produceren. De benutbare ruimte hangt ook 
af van: onderhouds- en veiligheidszones rond kabels; de ligging van kabels binnen windpar-
ken ten opzichte van de stroming (kweeklijnen moeten in de lengterichting van de stroming 
gehangen worden); en afspraken over doorvaart. Daar waar doorvaart is toegestaan, is 
bijvoorbeeld geen ruimte voor kweek of passieve visserij.27 
 
Vanuit de producenten speelt het socio-economisch perspectief een grote rol. Het verplaat-
sen van kweekactiviteiten van de kust naar zee vereist kapitale investeringen voor tech-
nologische innovatie, maar ook een gunstigere marktpositie om te compenseren voor de 
extra operationele kosten die offshore kweek met zich meebrengt.  Om uiteindelijk te kunnen 
renderen moeten praktijken genoeg schaalbaar zijn en is een positief marktperspectief 
nodig. Dit perspectief kan worden geboden door een duidelijke visie vanuit de overheid en 
succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Op dit moment ontbreekt nog een rendabele busi-
ness case voor passieve visserij en kweek binnen windparken op zee. 

https://noordzeeoverleg.nl/noordzeeoverleg/overige+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2133902
https://noordzeeoverleg.nl/noordzeeoverleg/overige+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2133902
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Conclusie
Stichting De Noordzee wil betrokken partijen en experts samenbrengen om praktische op-
lossingen te vinden voor businesscases van duurzaam, veilig en natuurversterkend voedsel 
uit windparken. Het versterken van de wetenschappelijke basis en het verbeteren van de 
governance zijn hierbij een centrale uitdaging. De vraagstukken van medegebruik en duur-
zaamheid zijn zeer complex en vergen afwegingen tussen haalbaarheid en ambitie. 

De ontwikkeling van voedselproductie in windparken op zee bevindt zich in de beginnende 
fase van onderzoek en pilotprojecten. Voor de Noordzee is een gezond ecosysteem de 
hoogste prioriteit. Daarom zou toepassing en verdere opschaling op de Noordzee pas mo-
gen plaatsvinden wanneer kan worden aangetoond dat aan de bovengenoemde uitgangs-
punten voor duurzaamheid en veiligheid kan worden voldaan. Zo wordt het belang van de 
natuur voldoende meegenomen.



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

/Stichting.De.Noordzee

@denoordzee
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