
Natuurvriendelijk 
voedsel uit windparken

Oplossingen voor voedsel dat de natuur kan helpen

Drukke Noordzee vraagt om medegebruik 

De Noordzee is een van de drukst gebruikte zeeën ter wereld. 
Om de schaarse ruimte optimaal te gebruiken, wordt steeds 
vaker gekeken naar ‘medegebruik’: het combineren van 
activiteiten binnen een gebied. Zo kunnen het opwekken van 
windenergie, het versterken van de natuur en de winning 
van voedsel goed samengaan in windparken. Medegebruik 
biedt kansen voor nieuwe, duurzamere vormen van 
voedselproductie op zee. Denk aan de kweek van zeewier of 
schelpdieren, of passieve visserij op krabben en kreeften. 

De productie van bepaalde soorten voedselproductie 
heeft de potentie om te helpen met natuurversterking 
en bij te dragen aan het creëren van een veerkrachtig 
onderwaterleven en het versterken van de biodiversiteit. 
Ook biedt het kansen om de waterkwaliteit te verbeteren 
en de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. In 
het kader van de voedseltransitie zet Stichting De Noordzee 
zich in om het potentieel van dergelijk natuurversterkend 
voedsel te bevorderen. 

Een goed proces
 Effectieve naleving van wettelijke 

voorschriften en eisen 
__ 

Brede acceptatie onder stakeholders 
__ 

Een optimaal ingericht 
gebiedspaspoortenproces

Duurzaamheid
Respect voor de ruimte voor natuur

__ 

Activiteit binnen ecologische 
randvoowaarden  

__ 

Behoud van waterkwaliteit
__

Het gebruik van duurzaam 
bronmateriaal 

__ 

Potentie voor natuurversterking

Veiligheid
Operationele veiligheid 

__ 

Verantwoorde bedrijfsvoering

Passieve visserij Schelpdierkweek Zeewierkweek

Duurzaam, veilig en mogelijk natuurversterkend voedsel
Optimale voedselproductie uit windparken op zee voldoet aan  

de volgende uitgangspunten:

De ontwikkeling van voedselproductie in windparken op zee bevindt zich in de 
beginnende fase van onderzoek en pilotprojecten. Implementatie en verdere  

opschaling zou pas mogen plaatsvinden wanneer kan worden aangetoond dat  
aan de uitgangspunten voor duurzaamheid en veiligheid kan worden voldaan. 

Uitdagingen en oplossingen

Het behalen van duurzaam, veilig en natuurversterkend voedsel 
uit windparken kent nog vele uitdagingen. Stichting De Noordzee  

biedt hiervoor mogelijke oplossingen aan beleidsmakers,  
ondernemers en onderzoekers. 

Bestuurlijk

Bied duidelijkheid en faciliteer de vergunningsprocedures  
die initiatiefnemers moeten doorlopen om met  
mede gebruik aan de slag te kunnen

Start de vergunningsprocedure van medegebruikers 
tegelijkertijd met de tenderprocedure van het windpark

Creëer een duidelijk juridisch kader

Communiceer duidelijk over zonering, regels, rolverdeling  
en verantwoordelijkheden binnen het park

Behoeften voedselsector 
niet overwogen in ontwerp 
windpark

Zorg dat het gebiedspaspoort is vastgesteld ten tijde van 
verkaveling

Financier pilots en experimenten vanuit overheid of  
Publiek-Private Samenwerkingen

Bied mogelijkheden aan om te experimenteren aan de 
hand van de voorwaarden van het Noordzeeakkoord

Technische 
haalbaarheid

Aangepaste kweek-
technieken en bijbehorende 
voorzieningen nodig (bijv. 
schepen, infrastructuur)

Start pilots en innovatietrajecten om nieuwe  
technieken te ontwikkelen 

Gebrekkige 
toegankelijkheid voor 
(optimale) oogst door 
beperkte ruimte

Creëer een beheersysteem met duidelijke 
verantwoordelijkheden en geregelde informatie  voor-
zieningen, voor meerdere sectoren

Beperkte toegankelijkheid 
voor oogst door 
weersafhankelijkheid

Richt infrastructuur zo in dat een eerdere of latere oogst 
mogelijk is, rekening houdende met weers om standigheden

Benodigde indicatoren 
voor monitoring

Houd monitoring op de voorgrond en zet innovatieve 
technieken in die meerdere parameters kunnen bijhouden

Specifieke ecologische 
effecten

Wees adaptief in het proces om operationele  
en ecologische veiligheid te borgen

Effecten van opschaling
Wijs gebieden aan waar geëxperimenteerd mag worden 
binnen de voorwaarden van het Noordzeeakkoord

Cumulatieve  
effecten wind op zee & 
voedselwinning

Neem onderzoek naar effecten en potentie van maricultuur 
mee in huidige en toekomstige onderzoeks programma's, 
zoals bijvoorbeeld MONS en WOZEP

Ecosysteemeffecten Stimuleer ecologisch onderzoek

Beïnvloeding van effecten 
door externe factoren  
(bijv. klimaat verandering)

Gebruik een monitorings methode die de invloed van 
externe factoren zo veel mogelijk uitsluit

Socio-
economisch 

Veiligheid

Ontwikkel een manier om draagkracht te meten en te 
monitoren binnen een setting van medegebruik

Gebruik een eco systeembenadering bij de beoordeling van 
vergunningen

Zorg voor borging van ruimte voor natuurontwikkeling  
in gebieds paspoorten

Kans op negatieve effecten 
van monoculturen,  
zoals ziektes

Leer van lessen uit de landbouw over risico’s van 
monoculturen

Kans op vervuiling door 
verlies van materialen  
en tuig

Ontwikkel en gebruik tuigen die vervuiling minimaliseren, 
zoals eco-ankers en vergankelijke kooisluitingen

Hogere kosten van natuur-
inclusieve bedrijfsvoering

Neem natuur inclusiviteit en het gebruik van best practices 
vanaf het begin mee in het bedrijfsplan

Kans op introduceren 
nieuwe/veredelde soorten

Monitor nauw op de verspreiding van invasieve soorten 
en neem waar mogelijk maatregelen om verspreiding te 
voorkomen

Natuurvriendelijk

Kennisleemtes

?

Wil je meer weten over natuurvriendelijk voedsel uit windparken? Neem contact op met Stichting De Noordzee.       
www.noordzee.nl  |  info@noordzee.nl

Kans op aanvaringen
Ontwikkel en implementeer gepaste 
veiligheidsvoorzieningen op infrastructuur en schepen

Maak een procesplan voor mariene logistiek voor meer 
veiligheid

Ontwikkel indicatoren voor slechte weers voorspellingen

Creëer korte lijnen tussen veiligheidsinstanties, windpark-
eigenaren en voedselproducenten in geval van calamiteiten

Lange afstand tot de kust 
voor search and rescue en 
beperkte capaciteit

Zorg voor constante bewaking van de veiligheid in en om 
windparken

Beperkte ruimte voor 
producenten om op te 
schalen (ecologisch en 
letterlijk)

Maak natuurinclusief medegebruik de standaard

Gebrek aan perspectief en 
draagvlak bij bedrijven

Bied via de nog te maken voedselvisie duidelijkheid over 
doelen en wet- en regelgeving

Afzetmarkt nog niet 
afdoende om extra kosten 
te dekken

Werk toe naar een eerlijk prijssysteem voor de hele 
voedselvoorziening uit zee

Hoge verzekeringskosten
Stimuleer samenwerkingen tussen windpark eigenaren en 
medegebruikers voor goed risicobeheer

Extra kosten en tijd die 
bedrijfsvoering op open 
zee met zich meebrengt

Ontwikkel innovaties die slimme bedrijfsvoering en 
combinaties van werkzaamheden mogelijk maken

Windparken niet per 
definitie de meest optimale 
kweeklocatie

Prioriteer tijdens het gebiedspaspoortenproces de meest  
duurzame en natuurversterkende vorm van  
voedselwinning

Experimenteren lastig door  
beperkingen in regelgeving 
en financierings structuren

Onduidelijkheid over 
wettelijke aansprakelijkheid 
en verantwoordelijkheden

Complexiteit en timing van  
vergunnings procedures

Experimenteren lastig door  
beperkingen in regelgeving 
en financierings structuren

Niet overschrijden van 
ecologische draagkracht 
bij opschaling


