
 

 

Hand-out tbv webinar 11 juni 2020  
 
Korte beschrijving mogelijke zoekgebieden Wind op Zee 
na 2030 
 

 Dit zijn potentiele gebieden waar windenergie op zee zou kunnen 

komen. 

 De keuze welke en hoeveel van deze mogelijke zoekgebieden 
werkelijk gebruikt gaan worden, alsook de uiteindelijke omvang en 

vorm van de gebieden, volgt later in het proces van het Programma 
NZ. 

 
 

 

Zoek-
gebied 

Kenmerken op hoofdlijnen 

1 Tussen IJmuiden-ver en de grens met UK 

Gemiddelde dichtheid van voorkomen van zeevogels  
Belangrijk gebied voor tongvisserij  

Drukke scheepvaartroute aan oostzijde, en minder druk aan westzijde 

Kans te combineren met CCS, H2, verbinding UK 

2 Ten noorden van IJmuiden-ver; defensiegebied moet draaien 

Deel reeds aangewezen gebied 

Gemiddelde dichtheid zeevogels (iets minder dan bij 1) 

Belangrijk gebied voor tongvisserij (ook economisch) 

Economisch clustervoordeel met IJmuiden-ver 

Kans te combineren met CCS, H2, UK 

Defensie-oefengebied dient te draaien 

3 Ten noord-westen van IJmuiden-ver 

Gemiddelde dichtheid zeevogels  
Belangrijk gebied voor (tong)visserij  

Kans te combineren met CCS, H2, UK 

4 Defensie oefengebied tnv de Wadden (kan alleen bij alternatieve locatie oefengebied) 

Internationaal Defensieoefengebied waarvoor (nog) geen alternatief is 

Gemiddelde dichtheden zeevogels, wel voorkomen zeekoeten 

Voorkomen van bruinvis en gewone zeehond 

Relatief minder belangrijke visgebieden (deel Scholbox) 

Ligt dicht bij de Kust en Groningen 

Aansluiting door Wadden 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

Zoek-
gebied 

Kenmerken op Hoofdlijnen 

5 Driehoek ten noord-oosten van Friese Front op grens met Duitsland 

Lage dichtheden zeevogels 

Voorkomen van bruinvis en gewone zeehond 

Kansen voor natuurontwikkeling 

Relatief minder belangrijke visgebieden 

Ligt dicht bij de kust en Groningen 

Te combineren met H2, bijmengen gas, aansluiting Duitsland 

Te combineren met bv opwekking elektriciteit dmv zonne-energie 

6 Gebied ten noorden van Friese Front (aanpassen ivm scheepvaart Kattegat) 

Voorkomen van Sterns en Visdief 

Relatief minder belangrijke visgebieden 

Ligt in druk scheepvaartgebied; afstemming buurlanden 

noodzakelijk 

Kans op ontwikkeling natuurwaarden 

Kans te combineren met H2 opwekking 

Mogelijk stratificatie water 

Te combineren met bv opwekking dmv zonne-energie  

7 Ten oosten van Klaverbank 

Gemiddelde dichtheid zeevogels  
Kans op ontwikkeling natuurwaarden 

Relatief minder belangrijke visgebieden 

Kans te combineren met H2, UK parken 

Search and Rescue is ver weg 

8 Ten noordwesten van Texel (kan niet als gebied 2 kan) 

Binnen bereik foeragerende kustvogels 

Hoge dichtheid zeevogels  

Relatief minder belangrijke visgebieden (Scholbox) 

Gebied te klein voor gelijkstroom 

Kans te combineren met H2 

Vlak bij drukke scheepvaartroutes 


