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ONTDEK DE BUITENGEWONE MOGELIJKHEDEN VAN ZEEWIER 

Al het leven komt uit zee(wier). Smakelijk voedsel, hernieuwbare grondstoffen en 

belangrijke klimaatdiensten. Zeewier staat aan de basis van een veelbelovende, 

groenblauwe sector; duurzaam, gezond en nieuw elan voor de Nederlandse economie. 
 

Zeewierplatform 
Het Zeewierplatform werkt samen met 

partners aan de opschaling van zeewierteelt als 

nieuwe waardeketen. We gaan de zee op een 

slimme en verantwoorde manier gebruiken voor 

productie van voeding en biomassa met een 

duurzaam verdienmodel en aandacht voor 

ecologie. Het Zeewierplatform verbindt partners in 

de agrofood, offshore en maritieme sector, 

koppelt het bedrijfsleven met de overheid en 

intensiveert de dialoog met de samenleving over 

het vormgeven van nieuwe productieketens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het platform bestaat uit partners dwars door de 

waardeketen heen die gezamenlijk de 

ontwikkeling van een zeewiersector in Nederland 

aanjagen. Dit wordt gefaciliteerd door een 

jaarlijkse workshopreeks. Het Zeewierplatform 

behelst tevens meerdere werkgroepen die zijn 

opgericht om concrete stappen te zetten voor 

zeewier in Nederland en kennisdeling te 

versnellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Werkgroep Zeewieratlas;  

Voor onderzoek naar welke delen van het 

Nederlandse kustgebied geschikt zijn voor 

zeewierteelt. 

- Werkgroep 1000 kiloproef; 

Ontwerp en uitvoering van de 

proefopstellingen die zich richt op ‘proof of 

the principle’, bewijzen dat zeewierteelt in 

Nederland commercieel interessant is 

- Werkgroep Cultiveringstechniek; 

gefocust op het vinden van de beste 

teeltmethodes. 

- Werkgroep Handel; 

Kansen zien voor en het ontwikkelen van de 

business case ‘zeewier’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van het Zeewierplatform biedt 

partners de mogelijkheid tot het gezamenlijk 

vormgeven van de zeewiersector in Nederland, en 

zichzelf the positioneren binnen deze nieuwe 

waardeketen. Bovendien worden onze partners  

worden meegenomen in de communicatie-

uitingen van Stichting Noordzeeboerderij.  
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De contributies van het lidmaatschap 

worden  gebruikt om kosten van de workshops en 

het secretariaat te dekken. Daarnaast wordt de 

ontwikkeling van de proefboerderijen ondersteund 

en wordt er nieuwe financiering aangetrokken. Op 

die manier maken we zeewierteelt 

investeringsgereed. We vragen aan partners 

een lidmaatschapsfee voor deelname aan het 

Zeewierplatform:  

 

Soort lidmaatschap 

Bedrijven 1 – 5 medewerkers (ZZP) 

Bedrag 

€   250 p/j 

Bedrijven 5 – 50 medewerkers €1.000 p/j 

Bedrijven 50 – 250 medewerkers €2.500 p/j 

Bedrijven >250 medewerkers €5.000 p/j 

Overheid en NGO’s €1.000 p/j 

Onderzoeksinstituten €2.500 p/j 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over Stichting Noordzeeboerderij 
Stichting Noordzeeboerderij is een non-profit 

organisatie die partijen in de zeewierketen in staat 

wil stellen tot het realiseren van een duurzame 

zeewiersector in Nederland. Het bestuur van de 

stichting bestaat uit Marcel Schuttelaar 

(Schuttelaar&Partners), Job Schipper (Hortimare) 

en Ton Menken (Menken van den Assen Fresh 

Food). Verder heeft Stichting Noordzeeboerderij 

diverse ambassadeurs waaronder Tammo Bult 

(Directeur, Imares) en Pier Vellinga (Directielid, 

Waddenacademie). 

 

Meer informatie vind u op 

www.noordzeeboerderij.nl of u kan contact met 

ons opnemen.  

 

Eef Brouwers 

Algemene & operationele zaken 

+31 (0)6 245 65 546 

eef@noordzeeboerderij.nl 

 

Koen van Swam 

Zeewierplatform & Communicatie 

+31 (0)6 122 33 535 

koen@noordzeeboerderij.nl 

http://www.noordzeeboerderij.nl/
mailto:eef@noordzeeboerderij.nl

