
 
  Kustwacht Nederland 
 

Beste sportvisser, 

Met deze brief wil ik u, samen met  Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland, informeren over het (sport)vissen in 

de drie windenergiegebieden voor de Nederlandse kust. Het gaat om Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), 

Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van 

Noordwijk. Vanaf 1 mei 2018 zijn deze windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. In de 

Gedragscode voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door de 

windparken te varen. In deze gedragscode staat dat het is toegestaan om te vissen met een hengel in deze parken, 

maar daarbij dient u wel de regels in acht te nemen (zie bijlage 1 - Gedragscode voor veilig varen door windparken). 

Gedurende de afgelopen 3 jaar heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de Kustwacht het doorvaren in de drie 

windparken gemonitord. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Specifiek is gekeken naar varen binnen de 

50 meter zone rondom de windturbines in de genoemde windparken. Het varen binnen  deze zone is niet toegestaan 

(zie bijlage 2 – Toelichting 50 meter zone).Uit de monitoring blijkt dat sportvissers het grootste aantal overtredingen 

begaan binnen de 50 meter zone rondom de turbines. Rondom de turbines liggen infieldkabels die op dit punt extra 

kwetsbaar zijn omdat ze enkel door zogenaamde scour protection beschermd worden. Daarnaast kan schade 

worden veroorzaakt aan de turbines door mogelijke aanvaringen. Op overtreding van deze regels staat een 

maximale boete van € 20.500,--, één jaar hechtenis of een taakstraf.  

Om te voorkomen dat nog vaker te dicht in de buurt van turbines wordt gevaren en/of wordt gevist met een hengel 

binnen 50 meter rondom een windturbine zal de Kustwacht komend jaar extra toezicht houden in de hierboven 

genoemde windparken. Op het Noordzeeloket vindt u meer informatie over doorvaart in de windparken en over de 

regels wat wel en niet is toegestaan in de bestaande  windparken op zee. Ervan uitgaande dat ik u voldoende heb 

geïnformeerd wens ik u een goed   visseizoen toe. 

Met vriendelijke groet, 

 

Edwin van der Pol  EMTP    

Plv Directeur / Hoofd Operaties  

Kustwacht Nederland 

 

http://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/165130/gedragscode_doorvaart_windparken_12.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-22588.html
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/doorvaart-medegebruik/

