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---------------------------------------------------------OPEN BRIEF--------------------------------------------------------- 

 

Investeren in zeewierboerderij als bijdrage aan stikstofoplossing 

 
De afgelopen weken woedt er een heftig debat in de Nederlandse samenleving en politiek hoe 

om te gaan met de stikstofcrisis en de uitdagingen die dit voor onze maatschappij met zich 

meebrengt. In het oog sprong natuurlijk de demonstratie van de boeren, maar ook het voorstel 

om vanuit belastinggeld een enzym aan het veevoer toe te laten voegen die de hoeveelheid door 

koeien uitgescheiden ammoniak gaat verlagen. Een quick-fix, maar het lost de diepere 

problemen natuurlijk niet op. Voor de langere termijn is er behoefte aan duurzame, holistische 

oplossingen.  

Een voorbeeld hiervan is het plan om over enkele jaren ten minste 500km2 van de Noordzee te 

gebruiken voor duurzame zeewierteelt. Dit plan is opgesteld Stichting Noordzeeboerderij. 

Zeewier neemt, net als landplanten, onder andere stikstof (uit nitraat) op en zet dit om in 

eiwitten. Het cultiveren en kweken van grote hoeveelheden zeewier leidt tot een opname van 

stikstof rond de 10% van het landelijk emissie totaal. Daarmee heeft het een zeer duidelijk effect 

op de stikstofbalans van de zee en van ons land. In plaats van de krimpgedachten kunnen we ook 

omdenken. Met stikstofopname door zeewier creëren we ruimte voor nieuwe Nederlandse 

bedrijvigheid. Zo compenseren boeren op zee voor de boeren op land.  

Het geteelde zeewier kan vervolgens worden toegevoegd aan het veevoer. Verschillende partijen, 

waaronder Barentz Animal Nutrition als partner in de Stichting Noordzeeboerderij, zetten dit al 

succesvol in. “De toekomst van veevoer ligt in duurzaam verbouwde grondstoffen en additieven 

die bijdragen aan een verminderde impact van deze sector op het milieu. Zeewier speelt hierin 

nu nog een kleine rol, maar heeft een enorme potentie en kan de impact van de huidige 

problematiek op onze boeren verminderen” aldus Tim Lemeer, Vice President bij Barentz. 

Diverse zeewiersoorten bevatten natuurlijk bromoform dat de productie van methaangas bij 

koeien tegengaat. Methaangas is een 24 keer sterker broeikasgas dan CO2. Studies tonen zelfs 

een afname aan in uitstoot van methaan van 90% in het laboratorium en circa 50% onder 

werkelijke omstandigheden. Er lopen op dit moment ook onderzoeken naar het reduceren van 

ammoniakvorming door toevoeging van zeewier aan veevoer, wat eveneens de stikstofbalans ten 

goede zou komen. Dit alles draagt direct bij aan het behalen van de milieudoelstellingen van het 

kabinet. 

We beginnen nu pas de enorme mogelijkheden van zeewier te ontdekken. Zo wordt zeewier ook 

gebruikt als hoogwaardige plantaardige eiwitbron, biogas voor energie en als biostimulant. Deze 

laatste toepassing werkt als kunstmestvervanger. Onderzoek wijst uit dat tot enkele tonnen 

stikstofreductie per 100 hectare landbouwgrond gerealiseerd kan worden. Zo kan zeewier 

bijdragen aan de vermindering van verstorende emissies op tal van manieren. Een inzicht wat de 

laatste jaren door steeds meer onderzoek gestaafd wordt. 
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De sector wordt nu nog gedreven door kleine pioniers met grote ambities. Daadkrachtig 

stimuleringsbeleid ontbreekt. Het wordt hoog tijd fors in deze sector te investeren voor boeren 

op zee én op land. Daarmee moet de ontwikkeling in een stroomversnelling komen. Op korte 

termijn kan worden opgeschaald met zeewierteelt binnen windparken op zee. Met 

zeewierboerderijen kunnen we onze leidende positie in agrifood versterken. Wondermiddelen 

bestaan natuurlijk niet, maar zeewier komt best aardig in de buurt. Dit is het momentum om te 

investeren in zeewierteelt op zee om ook de kansen grijpen die de huidige maatschappelijke 

uitdagingen met zich meebrengen.  

Koen van Swam, 

Stichting Noordzeeboerderij   

 

 

-----------------------------NOOT VOOR REDACTIE----------------------------- 

Contactpersonen voor vragen en/of interview: 

Koen van Swam 

General Manager 

Stichting Noordzeeboerderij 

Tel: +31 (0) 6 53 52 60 89 

Koen@noordzeeboerderij.nl 

Over Noordzeeboerderij 

Het versnellen en versterken van de impactgedreven zeewierindustrie: dat is waar we voor staan. Dat 

doen we door te werken aan een gezonde en sterke waardeketen, in en vanuit Nederland. Bij ons 

zeewierplatform zijn meer dan 90 organisaties aangesloten en op onze offshore testsite het North Sea 

Innovation Lab demonstreren we dat het kan. Wij zijn een non-profit organisatie met een ANBI status. 

Meer informatie via www.noordzeeboerderij.nl 
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