HET VAREN EN VISSEN IN WINDMOLENPARKEN een Update:
Per 1 mei 2018 worden drie windmolenparken op de Noordzee – Offshore
Windpark Egmond aan Zee, windpark Luchterduinen en Prinses Amalia
Windpark – opengesteld voor doorvaart en medegebruik door sportvissers.
Voor een periode van twee jaar is de sportvisserij samen met de beroepsmatige
handlijnvissers de enige partij die in deze parken mag vissen. In deze proefperiode
worden de eerste ervaringen met medegebruik opgedaan, waarbij Sportvisserij
Nederland een bijdrage levert aan de monitoring. Ook wordt nog onderzocht of er in
de parken camera’s worden geplaatst. Aan de hand van de resultaten kunnen in de
toekomst mogelijk meer vormen van medegebruik worden toegestaan.
Blij met stappen
Sportvisserij Nederland heeft zich jarenlang ingespannen om hengelsport in de
windmolenparken mogelijk te maken. We zijn daarom blij met de stappen die zijn
gezet, maar helemaal tevreden kunnen we nog niet zijn. Met name bij de structuur
verwachten we de meeste vis, maar op dit moment mogen we nog niet rondom of
naar de windmolens toe vissen. We blijven ons dus inspannen om de mogelijkheden
voor medegebruik van de windparken verder verruimd te krijgen.
Regels medegebruik windparken
Het varen door en medegebruik van de drie windparken is aan beperkingen
onderhevig:










De parken zijn alleen overdag toegankelijk (het betreden na zonsondergang is
verboden en strafbaar). De exacte tijden van zonsopgang en -ondergang van
het KNMI zijn hierin bepalend;
Het is in de windparken niet toegestaan contact met de bodem te maken
vanwege het risico op schade aan de kabels in het park – onder meer ankeren
is dus verboden;
Het is verplicht om met boot en hengelgerei minimaal 50 meter afstand te
houden tot turbinepalen en 500 meter tot een transformatorplatform. In een
zone van 50 meter rondom iedere windmolen mag dus niet worden gevist;
Het is verplicht een AIS transponder (minimaal klasse B) aan te hebben staan
en VHF-kanaal 16 op de marifoon uit te luisteren en te reageren wanneer je
wordt opgeroepen;
Roekeloos vaargedrag en andere hinderlijke en gevaarlijke activiteiten zijn niet
toegestaan in de windparken.

Ook na 1 mei 2018 blijven de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten
noorden van de Wadden gesloten gebied. Kijk op noordzeeloket.nl voor meer
informatie en een animatie met een visuele presentatie van de regels.
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