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14 In deze berekening is uitgegaan 
van een oppervlakte van 2500 km2 
voor het Nederlandse Waddenzee- 
gebied en een waarde van de eco- 
systeemdiensten van € 6.700 per 
hectare per jaar. Wat het Nederland- 
se deel van de Noordzee betreft is 
uitgegaan van een zeeoppervlakte 
van 57.000 ltm2 met een waarde van 
de ecosysteemdiensten van 1.500 
euro per hectare per jaar. 

De uitdaging is meer zout toe te laten in ons denken en meer door de zee 

ge'inspireerd na te denken over oogsten uit zee. De rijkheid van de zee zelf kan 

richting geven aan ons denken. 

CENTRALE VRAAG 

De centrale vraag van deze verkenning is: Hoe kunnen we in Nederland duur- 

zaam oogsten uit zee, ge'inspireerd door de beweeglijkheid, de variatie en de 

productiviteit van marien leven in  de Noordzee en in  de kustgebieden? 

Duurzaam oogsten betekent niet langer alleen maar halen uit zee, het bete- 

kent ook verantwoordelijkheid inbrengen. Op deze manier kunnen waardevol- 

le zilte producten en diensten geleverd worden. Er is een verandering in den- 

ken en handelen nodig bij tal  van mensen en organisaties om tot die 'zilte 

waarden' te komen. Dit wordt samengevat in Figuur 2. Als Nederlandse bur- 

gers zullen we ons de zee weer bewust moeten worden (zie pijl I). Door te 







Ontwerpgroep Zeecultuurpark 

Geografisch gebied Estuarium 

Focus Gezien de toenemende drukvan zout water op de waterkeringen en op het grondwater, is het 

tijd om na te denlten wat we kunnen met het zilte milieu op het grensvlak van land en water. 

Zout water heeft niet alleen kwaliteiten voor de natuur, maar ookvoor de kweek en oogst 

van voedsel, die nu nog nauwelijks benut worden anders dan voor de intensieve visserij. 

De kernopgave is: Hoe kan het verzachten van de bestaande scheiding tussen land en 

water leiden tot m66r natuur en mPPr productie van voedsel in de regio? Hoe kunnen 

overgangen van zoet naar zout water en ontpoldering in kustgebieden omgezet worden 

in kansen voor regionale innovatieve bedrijvigheid rond het oogsten van voedsel? En 

hoe zorgen we ervoor dat de Nederlander een hernieuwde waardering krijgt voor een 

zilt milieu door te beleven en te ervaren uit wat voor gebied dat lekkere eten komt? 

De uitdaging is meer ruimte te geven aan de natuurlijke processen in een estuarium, 

zodat op een extensieve en innovatieve manier een divers zeebanket kan worden 

geoogst. Zeecultuurparken maken het mogelijk om de natuurlijke en de voedselwaarde 

van zout water in sarnenhang onder de aandacht van de Nederlander te brengen. 

Met de aanduiding 'Zeecultuurpark' wordt gedoeld op de innovatieve bedrijvigheid om 

3 regionale ontwerpen deze 'culinaire biodiversiteit'te herontdekken en op een natuurlijke en duurzame 

manier te oogsten. In hoofdstuk 4 worden 3 regionale ontwerpen uitgewerkt. 

ling. Dit geldt vooral voor de kweek van consumptievis, maar ook voor de productie van 

andere (mariene) organismen voor andere toepassingen dan voedsel. Door de kweek 

van organismen te verplaatsen naar land kan volledig onafhankelijk van het mariene 

milieu geproduceerd worden. Nederland heeft geen grote aquacultuursector, maar is 

juist sterk in dit soort 'gesloten' kweeksystemen. 

De kernopgave is: Hoe zijn dit soort vormen van kweekactiviteit verder uit te bouwen? 

Voor welke toepassingen en markten kan Nederland zijn concurrentiepositie versterken? 

De ontwerpgroep heeft zich gericht op intensieve, hoogproductieve kweeksystemen. Dit 

soort systemen kunnen op een gegarandeerd veilige en eftlciente manier (nieuwe) 

hoogwaardige producten leveren. De mariene diversiteit in zee - op het niveau van 

zowel de voedselpiramide als het celrnetabolisme - vormt een bron van inspiratie voor 

nieuwe productiesystemen op land. 

De uitdaging is om de activiteiten van de veelal pionierende ondernemers, die actief zijn 

in verschillende toepassingen en markten, vanuit een samenhangend perspectief neer 

te zetten om zo de economische kansen van Zee-op-land voor Nederland te schetsen. 

Met de aanduiding 'Zee-op-land' wordt geduid op nieuwe markten en vormen van 

bedrijvigheid op basis van mariene grondstoffen. In hoofdstuk 5 worden 2 ontwerpen 

van gesloten productiesystemen gepresenteerd. Ook komen 7 pioniers aan het woord. 








