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North Sea Farmers zet in op innovatieve toepassingen van 
zeewier 

Samenwerking tussen jonge zeewiersector en provincie Zuid-Holland benadrukt vertrouwen in 
kansen voor regionale ontwikkeling 
 
De provincie Zuid-Holland heeft bekend gemaakt dat zij North Sea Farmers (NSF) de 
komende jaren gaat ondersteunen in het kader van de subsidieregeling Regionale 
Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ). North Sea Farmers, ketenorganisatie en 
innovatiecluster voor Europese zeewierteelt, gaat met steun van de provincie haar 
organiserend vermogen en netwerk versterken en toewerken naar een brede 
sectoragenda. Dit biedt kansen voor samenwerkingen met bedrijven en organisaties in de 
regio; niet enkel voor toepassing van zeewier in de voedingssector, maar ook in de 
biochemische industrie, voor bioplastics en medische toepassingen.  
 
Waarom Europees zeewier? 
Er is steeds meer belangstelling voor de lokale productie van zeewier als bron voor voedsel en 
bio-grondstof; vanuit zowel het bedrijfsleven als de overheid. Voordelen van zeewier zijn dat er 
geen landbouwgrond voor nodig is én geen zoet water. Kostbare voedingsstoffen zoals fosfaten 
die via de rivieren in zee stromen, kunnen via zeewier weer opgevangen worden.  
In Aziatische landen wordt zeewier al op grote schaal geoogst maar niet altijd op basis van een 
duurzame en hoogtechnologische productiewijze. De vraag naar zeewier voor voeding in Europa 
zal de komende 10 jaar verdriedubbelen naar een marktwaarde van 2,8 miljard euro. Lokaal 
geteeld zeewier kan in bijna een kwart van die vraag voorzien. North Sea Farmers bouwt 
daarom aan een hoog innovatieve sector die vlot kan opschalen binnen windparken en 
duurzaam gecultiveerd zeewier voor diverse toepassingen kan leveren. 
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http://www.northseafarmers.org/
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/regionale-netwerken-0/
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/regionale-netwerken-0/


Duurzame kansen voor de lokale economie 
Met de subsidieregeling RNIZ gaat de provincie samen met North Sea Farmers op zoek naar 
innovatieve toepassingen van zeewier in onder meer de biochemie, medische sector en 
bioplastics in samenwerking met kennisinstellingen in Leiden, Delft en Rotterdam.  
Ook geeft de regeling een impuls aan het aantrekken van nieuwe industrie en bedrijvigheid 
rondom de haven van Scheveningen die, ieder op een eigen wijze, werk maken van de zee. Denk 
hierbij aan vormen van duurzame visserij, offshore zonne- en getijdenenergie en 
monitoringssystemen voor aquacultuur. Dit past dan weer naadloos in de ambities van de 
Gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland om, met het netwerk Campus at Sea, duurzame 
samenwerkingsinitiatieven aan te jagen. 
 
Belangrijke impuls voor de zeewiersector 
Bas de Leeuw, manager van North Sea Farmers, is blij met de toekenning: “Met deze nieuwe 

samenwerking laat de provincie zien dat de ontwikkeling van North Sea Farmers als 

sectororganisatie als kansrijk wordt gezien: van pioniers naar hands on, hoogstaande 

ketenorganisatie voor zeewierteelt en food en non-food toepassingen. De subsidie komt mede 

ten goede aan onze ruim 100 nationale en internationale leden en met hen de hele regio Zuid-

Holland.”  

 
Over North Sea Farmers 
North Sea Farmers (NSF) is een internationale non-profit ledenorganisatie voor de 
zeewiersector werkzaam in de gehele keten. NSF faciliteert kennisuitwisseling over duurzame 
zeewierteelt, productie, marketing, onderwijs, beleid en onderzoek en initieert gezamenlijke 
investeringsprojecten. De activiteiten zijn gericht op, maar niet beperkt tot de Noordzee. 
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Voor meer informatie, beeldmateriaal of vragen naar aanleiding van dit bericht:   
North Sea Farmers 
Contactpersoon: Femke Prins 
T. 06-41145470 
E. femke@northseafarmers.org 
 

http://www.northseafarmers.org/

