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Inleiding 
 

Op 22 december 2000 werd de Kaderrichtlijn Water
1
 door de Europese lidstaten officieel 

goedgekeurd. Deze richtlijn stippelt een stapsgewijze strategie uit met als overkoepelend doel te 
verzekeren dat de Europese wateren een goede ecologische toestand bereiken voor 2015. 

 

Omdat waterkwaliteit geen grenzen wordt deze problematiek benaderd op het niveau van 
stroomgebieden. Een stroomgebied wordt gevormd door een stuk land waarvan al het water wat er op 

terechtkomt, via beekjes, stromen, rivieren en meren uiteindelijk op één en dezelfde plaats in zee stroomt. 

Het spreekt vanzelf dat de grenzen van een dergelijk stroomgebied niet samenvallen met de nationale 

grenzen. Om te verzekeren dat de waterkwaliteit binnen een stroomgebied verbetert, moet men dan ook 

met intensief met andere landen samenwerken. België maakt deel uit van twee grote, internationale, 

stroomgebieden. Veel van de neerslag die in het zuidoosten van het land valt naar zee via de Maas. De 

neerslag die daarentegen in het noordwesten van het land terechtkomt, vloeit naar zee via de Schelde. 

 

Niet enkel het internationale karakter van de stroomgebieden speelt een rol bij het uitvoeren van 
deze Europese Richtlijn. Intern kent België een complexe staatsstructuur, waaronder de bevoegdheden 

verdeeld worden over de verschillende bestuursniveaus. Dit is eveneens het geval voor de bescherming van 

de waterkwaliteit. Bij het toepassen van de Kaderrichtlijn Water zijn het Vlaamse, Brussels Hoofdstedelijk 
en Waalse Gewest evenals de federale overheid (deze laatste, via de kaderwet produktnormen) 

verantwoordelijk voor de bescherming van het oppervlaktewater en het grondwater op het vaste land. De 

kaderrichtlijn water bepaalt echter dat de Belgische kustwateren eveneens deel uitmaken van het 
stroomgebeid van de Schelde. Voor het deel van dit stroomgebied gelegen aan de zeezijde van de 

gemiddelde laagwaterlijn is de Belgische federale overheid bevoegd voor de uitvoering van de 

Kaderrichtlijn. Het beheer van de kustwateren die zich aan de landzijde van deze lijn bevindt, de intertidale 

zone, vormt een gewestelijke bevoegdheid.  Dit rapport heeft enkel betrekking op de wateren onder 

federale bevoegdheid. 

 

De Kaderrichtlijn verplicht alle lidstaten verslag uit te brengen aan de Europese Commissie over 
de wijze waarop ze de bepalingen van deze Richtlijn ten uitvoer brengen. Dit rapport vormt het verslag van 

de Belgisch federale overheid over de toepassing van artikel 5 van de Kaderrichtlijn Water in het Belgisch 

deel van de Noordzee onder federale bevoegdheid.  Eerst wordt het gebied onder studie beschreven, 

vervolgens worden de verschillende bedreigingen voor de kwaliteit van dit waterlichaam in kaart gebracht 

en tenslotte wordt een stand van zaken opgemaakt van de huidige kwaliteit van het kustwater. Welke 

elementen de Europese Commissie precies verwacht terug te vinden in dit rapport wordt verduidelijkt in 

Annex II van de Kaderrichtlijn. 

                                                
1
 U vindt de volledige tekst van de Kaderrichtlijn Water op http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-

framework/index_en.html 
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Hoofdstuk 1. Karakterisering van typen oppervlaktewaterlichamen 
 
 

 

“De lidstaten stellen de ligging en de grenzen van de oppervlaktewaterlichamen 

vast …” 
 Kaderrichtlijn Water, Annex II, Artikel 1.1 

 
In dit eerste hoofdstuk worden allereerst de locatie en de precieze grenzen van de zone waarop de 

kaderrichtlijn van toepassing is beschreven. Vervolgens wordt overgegaan tot het bepalen van de categorie 
en het type waartoe dit waterlichaam behoort. Op basis van deze karakterisering zal op een later moment 

bepaald worden aan welke kwaliteitseisen het Belgisch deel van de Noordzee precies moet voldoen om 

beschouwd te worden als verkerende “in goede toestand”. 

 

1.1 Bepaling van de ligging en begrenzing van het waterlichaam  

 

De Noordzee situeert tussen Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en 

Groot-Brittannië. Ze staat in het noorden en in het zuidwesten in verbinding met de Atlantische Oceaan. In 

het oosten staat ze in verbinding met de Baltische zee (Figuur 1). De Belgische kustwateren situeren zich 

in het zuidoostelijke deel van de bocht van de Noordzee. 

 

 
Figuur 1: Situering van de Noordzee. Bron: OSPAR Commission 2000. 

Quality Status Report 2000 

 
Zoals in de inleiding reeds aangehaald maaken de Belgische kustwateren deel uit van het 

Internationaal Stroomgebied van de Schelde. Omdat andere delen van dit stroomgebied zich situeren in 
Frankrijk en Nederland (Figuur 2) wordt bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn intensief overleg gepleegd 

met de Franse, Nederlandse en verschillende Belgische Gewestelijke overheden. Dit overleg vindt plaats in 

het kader van de Internationale Schelde Commissie, een orgaan opgericht onder het Scheldeverdrag dat in 

2002 werd ondertekend te Gent. 
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Figuur 2: Stroomgebied van de Schelde (Bron: Internationale Schelde Commissie) 

 

 

 
Binnen de Belgische zeegebieden kan men twee verschillende zones onderscheiden: de Belgische 

territoriale zee en de Belgische Exclusief Economische Zone (EEZ). De territoriale zee grenst aan de kust 

en is 12 zeemijlen breed. Buiten het territoriaal gebied situeert zich de Belgische EEZ, dewelke samenvalt 
met het Belgisch Continentaal Plat.  Het Belgisch deel van de Noordzee heeft een kustlijn met een lengte 

van ongeveer 67 kilometer en een oppervlakte van ongeveer 3.500 km², een fractie van de totale 

oppervlakte van de Noordzee. In dit Belgisch deel is de Kaderrichtlijn Water slechts in bepaalde zones van 
toepassing. De Kaderrichtlijn maakt gebruik van de volgende definitie voor de term  “kustwateren”: 

 
 

“Kustwateren: de oppervlaktewateren, gelegen aan de landzijde van een lijn 

waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van het 

dichtstbijzijnde punt van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale 
wateren wordt gemeten, zo nodig uitgebreid tot de buitengrens van een 

overgangswater” 
 Kaderrichtlijn Water, Artikel 2, §7 

 
 

In de Belgische kustwateren kan men dus een smalle zone onderscheiden, met een breedte van 1 
zeemijl, waarin de Kaderrichtlijn van toepassing is voor biologische kwaliteitselementen. De chemische 

kwaliteit wordt daarentegen eveneens opgevolgd in een zone die samenvalt met de territoriale wateren. Het 

internationaal verdragsrecht bepaalt dat deze zich uitstrekt tot 12 zeemijl van de basislijn. (Figuur 3) 
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Figuur 3: Begrenzing van de zones waarvoor de Kaderrichtlijn van toepassing is. 

(Bron: BMM) 

 

 
De precieze begrenzing van deze 1 en 12-mijlzone wordt bepaald als volgt: 

 

• De zeewaartse begrenzing van de 1-mijlzone, waarbinnen de Kaderrichtlijn van toepassing is voor  

biologische elementen, wordt bepaald door de lijn waarvan elk punt zich op een afstand bevindt 
van één zeemijl zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de basislijn. De basislijn, dewelke de 

juridische scheidingslijn vormt tussen zee en land, valt samen met de gemiddelde laagwaterlijn, 

uitgezonderd langs de mondingen van estuaria of baaien waar de basislijn over het openwater 
loopt. 

• De zeewaartse begrenzing van de 12-mijlzone, waarin de chemische kwaliteit wordt opgevolgd, 

wordt bepaald door de lijn waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van twaalf zeemijlen 

zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de basislijn. 

• De begrenzing met het land wordt gedefinieerd door de laagwaterlijn gevormd door het hoogste 

astronomisch getij.  De federale overheid  is bevoegd voor beheer van het mariene milieu in de 

zone gelegen aan de zeezijde van de gemiddelde laagwaterlijn. Het beheer van de zone die zich 
aan de landzijde van deze lijn bevindt vormt een (Vlaamse) gewestelijke bevoegdheid. Dit rapport 

heeft enkel betrekking op de wateren onder federale bevoegdheid. 

• De begrenzing van het waterlichaam ter hoogte van de havens van Blankenberge, Oostende en 

Zeebrugge, evenals de begrenzing ter hoogte van het IJzer estuarium en het Zwin natuurreservaat 

te Knokke-Heist werd bepaald op basis van de zoutgradiënt, hydrologie en fysiografische 

kenmerken. Gelieve echter ook hier op te merken dit rapport slechts betrekking heeft op voor de 

wateren onder Federale bevoegdheid. Het beheer van de wateren die aan de landzijde van de grens 

van het Vlaams Gewest bevinden, vormt een gewestelijke bevoegdheid.  

• De begrenzing met de aangrenzende Nederlandse en Franse waterlichamen wordt bepaald door de 

landsgrens met deze landen, zoals verdragsrechtelijk bepaald. 
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1.2 Karakterisering 

 

1.2.3 Bepaling categorie 

 

“De lidstaten … maken een eerste karakterisering van alle dergelijke lichamen 

overeenkomstig de hiernavolgende methodiek. De lidstaten kunnen 

oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van die eerste karakterisering groeperen: 

 
De oppervlaktewaterlichamen binnen het stroomgebieddistrict worden ingedeeld in 

een van de oppervlaktewatercategorieën - rivieren, meren, overgangswateren, 

kustwateren - of aangemerkt als kunstmatig dan wel als sterk veranderd 
oppervlaktewaterlichaam.” 

Kaderrichtlijn Water, Annex II, Artikel 1.1 

 
Zoals in volgende hoofdstukken zal worden beschreven bestaan er verschillende antropogene 

invloeden, zoals vervuiling of visserij, dewelke nadelige effecten veroorzaken voor het leefmilieu. Deze 

invloeden zijn ter hoogte van de Belgische kust dermate belangrijk dat men bij de indeling van het 

Belgisch kustwater een keuze moest maken tussen de categorie “kustwater” en de categorie“ sterk 

veranderd oppervlaktewater”.  

 

Het Belgisch deel van de Noordzee wordt in zijn geheel ingedeeld in de categorie “kustwater”. 

Dit heeft als belangrijk gevolg dat België zich engageert tot het behalen van de goede toestand in 2015. 

Het Franse waterlichaam grenzend aan de Belgische kustwateren, dat zich uitstrekt van de Belgisch-Franse 
grens tot de pier van Malo werd eveneens gecategoriseerd als kustwater. De Nederlandse overheid besloot 

echter het waterlichaam grenzend aan de Belgische kustwateren, de Zeeuwse kust, in te delen in de 

categorie “sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen”. Het feit dat men het water aan de ene zijde van de 
Belgisch-Nederlandse grens als niet sterk veranderd en aan de andere zijde als sterk veranderd kustwater 

beschouwt, heeft als gevolg dat ook de kwaliteitsdoelstellingen voor deze twee wateren verschillend zullen 

zijn. 
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1.2.4 Typologie 

 

“Voor elke oppervlaktewatercategorie worden de relevante 

oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebieddistrict onderscheiden in typen. Het 

gaat hierbij om de typen die worden bepaald gebruik makend van ofwel systeem A 

ofwel systeem B … 
 

“Indien systeem B wordt gebruikt, moeten de lidstaten een minstens even sterke 

mate van differentiatie bereiken als met systeem A zou zijn bereikt. De 
oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebieddistrict worden onderscheiden in 

typen met behulp van de waarden voor de verplichte descriptoren en die 

facultatieve descriptoren, of combinaties van descriptoren, welke nodig zijn voor 

een betrouwbare afleiding van de voor dat type specifieke biologische 

referentieomstandigheden.” 
Kaderrichtlijn Water, Annex II, Artikel 1.1 

 

 
Na het bepalen van de categorie waartoe elk waterlichaam behoort, wordt er een meer 

gedetailleerd onderscheid gemaakt tussen verschillende types die in dit waterlichaam voorkomen. De 

typologie van het Belgisch kustwater werd uitgevoerd aan de hand van het Systeem B. Bij het bepalen van 

het type volgens dit systeem is een evaluatie van de factoren lengtegraad, breedtegraad, saliniteit en 

getijdenverschil verplicht. Daarnaast werden eveneens de factoren substraat en stroomsnelheid in 

overweging genomen, gezien zij nodig waren voor het onderscheiden van de verschillende types 

kustwateren binnen het stroomgebied van de Schelde (figuur 2). 

 

 

 
Figuur 4: systeem van typering kustwateren (Bron: Kaderrichtlijn Water, Annex II, §1.2.4) 
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Ligging: 

Het Belgische deel van de Noordzee maakt deel uit van de ecoregio “Noordzee”, zoals deze wordt 

weergegeven in Annex XI van de Kaderrichtlijn Water. De zones waarop de Kaderrichtlijn van 

toepassing is, worden weergegeven in bovenstaande figuur 3. 

 

Substraat: 

Het substraat ter hoogte van de Belgische wateren bestaat hoofdzakelijk uit zand met ook klei en 

grind. Erg kenmerkend is de aanwezigheid van een complex systeem van zandbanken gelegen 
voor de Belgische kust, dewelke vrijwel evenwijdig lopen met de kustlijn. Deze zandbanken zijn 

vaak enkele tientallen kilometers lang, enkele kilometers breed, en hebben een hoogte van 

ongeveer 20 meter (vanaf de bodem), wat overeenkomt met een minimale diepte van ongeveer 6 

meter. Op vele plaatsen bevinden zich echter artificiële harde structuren, waaronder golfbrekers, 

schipwrakken en havens.  

 

Getijdenverschil en Golfexpositie: 

Het getijdenverschil situeert zich tussen  3 (doodtij) en 4,6 (springtij) meter en vormt  een 

belangrijk hydrodynamisch kenmerk van de Noordzee.  De stromingen zijn sterk en parallel met 

de kust. Gezien de Belgische kustwateren gekenmerkt worden door een zeer geringe diepte, is het 
mogelijk dat bij extreem laag tij delen van het zandbankencomplex voor de kust bloot komen te 

liggen. De geringe diepte en de sterke stromingen veroorzaken een permanente vermenging van de 

waterkolom. De Belgische kustwateren kunnen worden beschouwd als zijnde matig blootgesteld 

tot blootgesteld aan de golfslag.  

 

Saliniteit: 

De saliniteit, oftewel de zoutconcentratie, van het Noordzeewater bedraagt ongeveer 35 gram zout 

per liter in open zee. In de Belgische kustwateren neemt de saliniteit van het zeewater af tot 

ongeveer 28 g/l voor de Scheldemonding. Dit is te verklaren door de aanvoer van zoet water vanuit 
de Westerschelde en andere rivieren. De saliniteit kan men dit waterlichaam in zijn geheel 

beschrijven als zijnde euhalien.  

    
Op basis van de analyse van bovenvermelde factoren werd bepaald dat de Belgische kustwateren in hun 

geheel tot het type “meso-tidaal, euhalien, onbeschut en zandig” behoord. Eveneens gebruik makende 

van het systeem B en op basis van een analyse van dezelfde factoren werd vastgesteld dat zowel het Franse 
als het Nederlandse aangrenzende waterlichaam tot hetzelfde type behoren als de Belgische kustwateren.  
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Hoofdstuk 2: Druk en Impact 
 

In dit hoofdstuk worden de druk en impact geëvalueerd voor elk de belangrijkste oorzaken van 

milieuverstoring in Belgische territoriale wateren. In de secties 2.1 tot 2.3 worden de terrestrische bronnen 
van vervuiling behandeld, waarbij we een onderscheid maken tussen de directe lozingen in zee en de 

diffuse bronnen. Onder diffuse bronnen verstaan we de polluenten het marien milieu bereiken via rivieren 

en de atmosfeer. Vervolgens worden de scheepvaart (2.4), het storten van baggerspecie (2.5), de visserij 
(2.6), de niet-inheemse soorten (2.7), de militaire activiteiten (2.8) en de invloed van de open zee (2.9) 

behandeld. 

 

In het kader het OSPAR verdrag werken 15 staten en de Europese Commissie samen aan een 

gecoördineerd marien milieubeleid in de noordoost Atlantische Oceaan. Het gebruik van het 

cijfermateriaal van OSPAR is aangewezen omdat deze organisatie zich aanhoudend inspant om adequate 

keuzes te maken met betrekking tot monitoring van stoffen en assessments en bijgevolg over zeer 

uitgebreide verzameling informatie beschikt. Voor de evaluatie van de terrestrische bronnen wordt gebruik 

gemaakt van de jaarlijkse rapporten van de OSPAR Commissie voor de periode 1990-2002. 

 

2.1 Directe lozingen 

 
De "MMM"-wet (wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de 

zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België) biedt de rechtsbasis om het Belgisch deel van de 

Noordzee te behoeden tegen zeegebonden verontreiniging en om aan natuurbehoud, -herstel en -

ontwikkeling te kunnen doen. Artikel 17 van deze wet verbiedt directe lozingen. Deze beschikking is reeds 

van toepassing sinds 1997. 

 

Voor 1997 werden een beperkt aantal bronnen geïnventariseerd en gekwantificeerd door OSPAR 

(OSPAR Commision, 2005). Tabel 1 geeft een overzicht van deze directe vrachten in de periode 1990-

1996 en vergelijkt ze met de totale Belgische aquatische vrachten naar de zee. Voor zware metalen dekken 

de gegevens enkel 1995 en 1996 maar voor nutriënten zijn de gegevens volledig.  

 

Stof Vracht in ton 
% van de totale 

vracht 

   
Cadmium en Kwik verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Koper 0,022 <0,02 

Lood 0,01 <0,01 

Zink 0,12 <0,015 

Zwevende stof 0,04 verwaarloosbaar 

Totale N 1008 <0,07 

Totale P 1199 <0,1 
Tabel 1: Vuilvracht door directe lozingen naar de Belgische  

zeegebieden van 1990 tot 1996 
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De directe lozingen betroffen enkel stoffen in oplossing of lage concentraties aan zwevende 

stoffen aangezien geen zuiveringsslib werd geloosd in deze periode. Tabel 2 geeft een overzicht van het 

relatieve belang van industriële lozingen en lozingen van zuiveringsstations onderling. 

 

 

Type van bron 
% van het 

debiet 

% van de 

totale N-

vracht 

% van de 

totale P-

vracht 

    Industrieel 9 6 10 

Zuiveringsstations 90 94 90 
Tabel 2: Vrachtverhouding tussen directe lozingen van industrie en zuiveringsstations 

1990-1996 

 

Impact 

 
Vanaf het eind van de jaren 90 zijn de industriële lozingspunten dus gesloten en lozen 

zuiveringsstations niet langer in zeegebieden. Gedurende de periode dat dit soort bronnen actief waren, 

waren de lozingen vrij onbelangrijk en erg klein in vergelijking met de totale Belgische vuilvracht naar zijn 
zeegebieden. De impact van deze lozingen was dus klein en is verder onbestaand. 

 

 

2.2 Diffuse bronnen via rivieren 

 
De gegevens die hier gebruikt werden zijn afkomstig van OSPAR en van zijn laatste assessment 

voor de periode 1990-2002 (OSPAR 5/4/4, Commission meeting, 2005). De stoffen die gedurende deze 

periode met vrij volledige tijdsseries werden gemonitored zijn: Cadmium, Koper, Lood, Zink, ammonium, 

nitraten, totale Stikstof, ortho-fosfaten, totale Fosfor en zwevende stoffen. Kwik, Lindaan en de PCB 

IUPAC-congeners PCB28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 werden enkel systematisch gemonitored in de 

laatste 4 à 5 jaren vóór 2002. 

 

Vanuit het oogpunt van impact kunnen de diffuse bronnen vanaf het land enerzijds ingedeeld 

worden als deze met een totale en directe impact en anderzijds als deze met een partiële en vertraagde 
impact op de zeegebieden. 

 

De bronnen van het eerste type zijn de mondingen van rivieren en kanalen langs de kust aangezien 

deze hun vuilvrachten integraal en direct in de betrokken gebieden inbrengen. Naast deze bronnen hebben 

de Schelde met het kanaal Gent-Terneuzen een vertraagde en partiële impact die verder geëvalueerd wordt 

onder punt 2.2.2 
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2.2.1 Het kustbekken 

 
De vuilvracht van het kustbekken vindt zijn weg naar de zeegebieden via drie zones: het 

IJzerestuarium in het westelijk deel, de Oostendse havengeul in het centrale deel en de havens van 

Blankenberge en Zeebrugge in het oostelijk deel. 
 

De evaluaties van de vuilvrachten van de bronnen in het kustbekken zijn benaderend aangezien 

deze zone een buitengewoon diffuse hydrologie heeft waarvan de waterbalans over de voornoemde 
mondingen grotendeels bepaald wordt door differentiële lokale neerslag en debietregelingen die verder 

landinwaarts gebeuren. Voor dit bekken zijn dus enkel gemiddelde langetermijn-debieten beschikbaar, 

alhoewel door analogie met het Scheldebekken een debietstoename van ongeveer 7% per jaar moet 

aangenomen worden. 

Aangezien de vrachten berekend worden door het product van concentraties en debieten, zijn ze 

enkel schattingen. Bovendien kwam het regelmatig voor dat concentraties lager dan de detectielimieten 

werden gemeten voor Kwik, Cadmium, Lindaan en de PCB’s, wat nog supplementaire onzekerheid in de 

schattingen inbracht. Daardoor worden vrachten weergegeven met een hoogste en laagste schatting. In dit 

rapport worden de gemiddelden van deze vrachten gebruikt. 
 

Tabel 3 geeft een overzicht van het relatieve belang van de vrachten uit deze bronnen ten opzichte 

van de totale Belgische vuilvracht naar zijn zeegebieden gedurende de periode 1991-2002. 

 

 

Stof Vracht in ton 
% van de totale 

vracht 

   
Cadmium 1,6 – 4,2 5 – 6 

Kwik 0,5 – 0,6 3 – 10 

Koper 51 - 52 4 – 8 

Lood 23,6 – 26,2 3 - 4 

Zink 234 - 236 5 - 6 

Lindaan 0,164 – 0,168 20 – 25 

PCB 0,004 – 0,107 2 – 5 

Totale N 129.131 – 

129.600 
18 – 21 

Totale P 14.614 – 15.265 24 - 33 
Tabel 3: Verhouding tussen de diffuse vrachten vanaf het 

kustbekken en de totale vrachten. 

 
Alhoewel het gemiddelde langetermijn-debiet van deze bronnen 2.385.000 m³/d of 18% van het 

totale langetermijn-debiet van de Belgische debieten naar de Noordzee bedraagt, toch leveren ze maar 

secundaire vrachten, behalve voor Lindaan, totale Stikstof en Fosfor. 
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Figuur 5: Cd- en Hg-vrachten 
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  Figuur 6: Cu-, Pb- en Zn-vrachten 

 
In de figuren 5 en 6 worden de tijdseries weergegeven van zware metalenvrachten vanuit deze 

diffuse bronnen in de periode 1991-2002. Er is een zeer hoge variabiliteit en geen duidelijke trend in de 

data maar wel treedt er een bepaald parallellisme naar voor in het vrachtverloop van deze 5 zware metalen, 

die geen rekening houdt met de debiettoename. Dit laat vermoeden dat de zware metalenvrachten uit deze 

bronnen met één of een beperkt aantal maatregelen zouden kunnen worden beheerst. 
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Figuur 7: Totale N en P-vrachten 

 

Figuur 7 toont tijdseries voor totale N en P vrachten voor dezelfde periode. Voor totale Stikstof is 

een aanhoudende neerwaartse significante trend van ongeveer 780 ton/jaar zichtbaar. Voor totale Fosfor is 

deze trend ongeveer 125 ton/jaar. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de dalingen in de vrachten in de 

grootteorde liggen van de toename van de debieten zoals hierboven afgeleid, zodat het verdunningseffect 
hier zeker een belangrijke rol zal spelen. 

 
Impact 

 
De lozingen vanuit het kustbekken hebben een directe en integrale impact op de Belgische 

kustwateren. Vooral de lozingen van Lindaan en de Nutriënten zijn belangrijk. Deze laatste hebben een 

belangrijke impact op de fysico-chemie van deze wateren aangezien de nutriënten-aanvoer onder vorm van 

deze stoffen aanzienlijk lager was in de onverstoorde toestand.  
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2.2.2 Grensoverschrijdende fluxen 

 

2.2.2.1 De Schelde 
 

De Belgische bijdrage tot de vuilvracht van de Schelde wordt traditioneel berekend door de 

evaluatie van de som van de vrachten van de rivier zelf en van het kanaal Gent-Terneuzen, telkens ter 

hoogte van de Belgisch-Nederlandse grensovergangen. Aangezien de metingen waarop de 
vrachtberekeningen gebaseerd zijn gebeuren in zones met een niet te verwaarlozen saliniteit, wordt 

daarmee rekening gehouden. Dit gebeurt door aan de hand van de gelijktijdig gemeten saliniteit de 

verdunning met zeewater te berekenen. Samen met het eerder vermelde effect van metingen lager dan de 

detectielimiet geeft dit ook hier aanleiding tot een hoogste en laagste schatting van de vrachten. Voor dit 

rapport werden daarom de gemiddelden van deze vrachten gebruikt. 

 

Zoals kan worden besloten uit de evaluatie van de relatieve bijdrage van de diffuse bronnen uit het 
kustbekken aan de totale vuilvracht onder punt 2.2.1, is de Schelde de belangrijkste bron van vuilvracht 

naar de Noordzee vanuit België. Voor PCB’s en zware metalen wordt 90 tot 98% van de totale Belgische 

vuilvracht aangeleverd door deze rivier, terwijl voor Lindaan, totale Stikstof en Fosfor dit aandeel tussen 
66 en 82% gelegen is. 

 

Figuur 8 toont de jaarvrachten voor Cadmium en Kwik. Statistisch worden geen trends vastgesteld 
met RTrend (OSPAR 5/4/4, Commission meeting, 2005). De hoge variabiliteit in de vrachten, veroorzaakt 

door meettechnische problemen, zijn hiervoor verantwoordelijk.  

 

Figuur 9 toont de jaarvrachten voor Koper, Lood en Zink. Statistisch kan enkel voor Lood een 

lineaire trend bevestigd worden van ongeveer 23% toename per jaar over de onderzochte periode. 
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Figuur 8: Belgische Cd en Hg-vrachten via de Schelde 
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Figuur 9: Belgische Cu, Pb en Zn-vrachten via de 

Schelde  
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Lindaanvrachten in de Schelde
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Figuur 10: Belgische Lindaan-vrachten via de Schelde 
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Figuur 11: Belgische PCB-vrachten via de Schelde 

 

 
Figuur 10 toont de jaarvrachten voor Lindaan. Er is een significante neerwaartse trend voor een 

vermindering met 59% van de vracht in 2002 ten opzichte van 1990.  

 
Figuur 11 toont de jaarvrachten voor de som van de IUPAC PCB-reeks. Er is geen statistisch 

significante trend voor deze groepsparameter vastgesteld.  

 

Figuur 12 toont de totale N en P vrachten. Voor geen van beide is er een significante statistische 

trend.  

 

Figuur 13 toont het verloop van de gemiddelde debieten van de Schelde voor de bedoelde periode. 

Er is een zeer significante statische opwaartse trend van 7% per jaar, wat vrij aanzienlijk is. Buiten de 

toename in de neerslaghoeveelheden, speelt ook de toenemende verstedelijking en bijhorende 
bodemverharding een rol.  

 

Globaal kan dus gesteld worden dat significante trends in de vrachten van de Schelde moeilijk te 
identificeren zijn. Dit is zowel te wijten aan de hoge variabiliteit als aan de metingen die veelvuldig 

resultaten lager dan de detectie-limiet opleveren. Bijgevolg kunnen de gemiddelde jaarvrachten over de 

periode 1991-2002  beschouwd worden als een realistische benadering van de huidige toestand. Deze zijn 

voor de verschillende zeegebieden weergegeven in tabel 4 en in de kaarten 14, 15 en 16. 
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Figuur 12: Belgische totale N en P-vrachten via de 

Schelde 
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      Figuur 13: Debieten van de Schelde 
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Stof Gemiddelde jaarvrachten 1991-2002 

    Kustbekken Schelde 

 West Midden Oost  

     

Cadmium 0,05 t 0,4 t 0,2 t 3,8 t 

Kwik 0,01 t 0,01 t 0,03 t 1,2 t 

Koper 1,1 t 1,4 t 1,8 t 66,8 t 

Lood 0,5 t 0,4 t 1,2 t 51,4 t 

Zink 4,9 t 4,3 t 10,3 t 335 t 

Lindaan 18,6 kg 3,1 kg 4,8 kg 56 kg 

Totale Stikstof 3,6 kt 2,4 kt 4,7 kt 43 kt 

Totale Fosfor 0,3 kt 0,3 kt 0,6 kt 3,4 kt 
Tabel 4: Gemiddelde Belgische totale jaarvrachten naar 

de zeegebieden 

 
De informatie die in deze sectie is weergegeven betreft Belgische vrachten. In tabel 5 wordt de 

bijdrage aan de vrachten van Nederland vergeleken met deze van België voor de Westerschelde.  

  

Stof 
België 

(gemiddelden) 
Nederland 

   
Cadmium 2,1 t 3,3 t 

Kwik 0,1 t 0,9 t 

Koper 32,4 t 184,5 t 

Lood 35,0 t 45,7 t 

Zink 510,7 t 362,3 t 

Lindaan 16,6 kg 50,0 kg 

PCB 36,8 kg 54,0 kg 

Ammonium 3,1 kt 7,0 kt 

Nitraat 24,2 kt 100,8 kt 

Orthofosfaat 0,9 kt 4,4 kt 

Totale N 32,4 kt 152,8 kt 

Totale P 1,7 kt 8,3 kt 

Zwevende stoffen 233,5 kt 852,5 kt 
Tabel 5: Belgische en Nederlandse vrachten via de Westerschelde in 

2003 
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Figuur 14: Gemiddelde jaarlijkse Belgische Cadmium- en 

Kwik-vrachten naar de kustwateren. 

 

 
Figuur 15: Gemiddelde jaarlijkse Belgische Koper-, 

Lood- en Zink-vrachten naar de kustwateren. 
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Figuur 16: Gemiddelde jaarlijkse Belgische Stikstof- en 

Fosfor-vracht naar de kustwateren. 

 

 
Het relatieve belang van Schelde- en kustbekken wordt weergegeven in de figuren 14, 15 en 16. 

De invloed van de druk uit de Schelde is niet homogeen verspreid in de Belgische territoriale wateren. De 

mate waarin de Noordzee-regio beïnvloed wordt door water afkomstig van rivieren kan worden afgeleid uit 

de saliniteitsdistributie. Figuur 17 geeft de lange termijn gemiddelde saliniteitsdistributie weer, 

gesimuleerd door een driedimensionaal hydrodynamisch model met superpositie van gemiddelde 

puntwaarden van saliniteitwaarden gemeten in waterstalen. Zowel het model als de metingen worden 

volledig beschreven in Lacroix et al, 2004. Saliniteit neemt af langs de kust van het westen naar het oosten, 

wat verklaard kan worden door de toenemende invloed van zoet water afkomstig van continentale rivieren. 
Gelijkaardig stijgt de saliniteit naarmate men zich verder van de kust verwijdert, gezien de afnemende 

invloed van rivierwater.  

 

 

 
Figuur 17: Surface Practical Salinity averaged over the duration 1993-2002 for 

model simulations (coloured background) and for in situ measurements.  
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Impact 

 

De impact van de aanvoer uit de Schelde betreft vooral de zware metalen en nutriënten wanneer de 

onverstoorde toestand als vergelijkingsbasis wordt genomen. Vooral de nutriënten-aanvoer brengt 
verandering in de fysico-chemische toestand van het plankton-ecosysteem. De effecten hiervan zijn 

constant onderwerp van modellering, vooral naar fytoplankton toe. Figuur 19 maakt duidelijk dat de 

invloed van de Schelde zich effectief uitstrekt tot in het westelijk deel van de Belgische kustwateren maar 
de impact is meer merkbaar in het oostelijk deel. 

 

 

2.2.2.2 Andere rivieren 

 
De hypothese dat het Belgische territoriale water bestaat uit een mengeling van water afkomstig 

uit het Kanaal enerzijds en water afkomstig uit het Schelde-estuariom anderzijds, is algemeen aanvaard. 

Desalniettemin is de realiteit complexer, de rivieren Seine-Somme en Rijn-Maas oefenen ook een invloed 

uit op het Belgisch zeewater, soms zelfs is sterkere mate dan de Schelde. De invloed van de rivieren is 

varieert afhankelijk van de meteorologische omstandigheden. 

 
Deze hypothese werd getest gebruik makende van een hydrodynamisch computermodel dat 

stroming en saliniteit van het zeewater kan simuleren (Lacroix et al, 2004). Deze tests toonden aan dat de 

aanvoer van zout water afkomstig van het Kanaal zich vermengt met zoetwater voornamelijk afkomstig uit 

het Rijn-Maas estuarium, met een kleinere bijdrage van het Schelde estuarium en dat van de Seine (en 

Somme). 

   

Figuur 18 geeft een voorbeeld van een momentopname van deze distributie. Indien het aandeel 
van rivieren ten opzichte van de totale watermassa minder dan 1 % bedraagt, wordt deze watermassa 

beschouwd als zijnde “oceanisch”, voorgesteld in het donkerblauw. In het omgekeerde geval, wanneer het 

aandeel van het rivierwater de 1 % overschrijdt, wordt de rivier die de hoogste bijdrage levert als dominant 
beschouwd. Elke dominante rivier wordt met een andere kleur weergegeven: de Schelde in het rood, de 

Rijn/Maas in het geel, de Seine/Somme in het groen en de Thames in het licht blauw. 

 
 

 
Figuur 18: Een momentopname van de saliniteitsdistrubutie in de 

Noordzee 
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Op basis van het hierboven beschreven model geeft Figuur 19 een beeld weer van de gemiddelde 

distributiepatronen voor de periode 1993-2002.  Gemiddeld is de bijdrage van het water afkomstig van de 

Seine kleiner dan 1%, terwijl de bijdrage van de Thames als verwaarloosbaar kan worden beschouwd. De 

belangrijkste bronnen van rivierwater zijn de Rijn/Maas en de Schelde, waarvan de gemiddelde bijdragen 

zich situeren in de grootteorde van 1% ter hoogte van de Frans-Belgische grens, en in de grootteorde van 
5% aan de Nederlands/Belgische grens.  

 

 

Figuur 19: Begrenzing van de fractie van de watermassa afkomstig van de Rijn/Maas 

(blauw) en van de Schelde (rood). Een fractie van 1% betekent dat er 1% van het water op 

die bepaalde locatie afkomstig is van het respectievelijke stroomdistrict. 

 

 
Deze analyse bevestigt dat de bescherming van het marien milieu een transnationale 

verantwoordelijkheid vormt, en toont aan dat dit model gebruikt kan worden om de vooruitgang in 

implementatie van de Richtlijn op te volgen. 

 

 

2.3 Diffuse bronnen via de atmosfeer 
 

De gegevens die hier gebruikt werden zijn afkomstig uit het assessment rapport van OSPAR 
(OSPAR 5/4/4, Commission meeting, 2005). In het kader van dit programma worden Arsenicum, 

Cadmium, Chroom, Koper, Lood, Kwik, Nikkel, Zink, Lindaan, Ammonium, Nitraat en de pesticiden 

gemeten in de neerslag. In de luchtfase wordt alleen Koper, Lood, Nikkel, Zink, NO en NO2 gemeten. De 
meetplaatsen bevinden zich op maximaal 12 km van de Belgische kust te Knokke, Moerkerke, Houtem en 

Koksijde. Deze stations zijn maximaal vrij van lokale invloeden. 

 

We gebruiken hier enkel de metingen van de concentraties in de neerslag omdat deze op 

Europees niveau vergelijkbaar zijn. Omdat polluenten uit diffuse bronnen een long range dimensie hebben, 

vereisen de acties om deze vrachten te laten afnemen een internationale aanpak. Bovendien zijn de 
weergegeven resultaten enkel geldig op locale basis en ze zouden moeten worden nagetrokken met de 

aanvoer, berekend met geschikte modellen. 
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Figuur 20: Natte Cadmium-, Chroom-, Koper- en 

Nikkel-deposities in een kuststation. (Enkel 

gevalideerde resultaten) 
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Figuur 21: Natte Lood-, Zink- en Kwik-deposities in 

een kuststation. (Enkel gevalideerde resultaten) 

 
Figuur 20 en 21 tonen de natte deposities van Cadmium, Chroom, Koper, Nikkel, Lood, Zink en 

Kwik in het meetstation te Knokke tijdens de periode 1996 tot 2002. Enkel de genormaliseerde waarden 

voor loodconcentraties in neerslag vertonen een neergaande trend met 9% per jaar. 

 

 

Impact 

 
Het hoger vermelde OSPAR assessment rapport schat dat het aandeel van de totale hoeveelheid 

stikstof die via luchtdepositie in de Noordzee terechtkomt ruwweg 30% bedraagt van de aanvoer via 

lozingen en rivieren. Voor Cadmium en Lood is de bijdrage die plaatsvindt via de atmosfeer ongeveer even 
groot als deze via lozingen en rivieren. De impact van de luchtdepositie is echter over het gehele 

zeeoppervlak verspreid, terwijl lozingen en vervuiling via rivieren een meer locale impact veroorzaken. 

 

 

2.4 Scheepvaart  

 

2.4.1 Handelsvaart 
 

België heeft een drukbevaren zeegebied met om en bij de 100 000 scheepsbewegingen elk jaar. 

Deze scheepsbewegingen zorgen voor een verhoogd risico voor olieverontreiniging. Niet enkel olietankers 
vormen een mogelijke bedreiging aangezien elk schip, ook als het geen olie als lading vervoert, een zekere 

hoeveelheid olie, waaronder brandstof, aan boord heeft. Een olievervuiling kan optreden na een ongeluk, 

maar olieresten worden eveneens moedwillig overboord gepompt in geringe doch talrijke hoeveelheden, de 

zogenaamde operationele olielozingen. 

 

Een statistisch onderzoek naar de graad van oliepollutie in de Belgische wateren is quasi 
onmogelijk. Wel is het mogelijk om via het Belgische wetenschappelijke programma voor toezicht vanuit 

de lucht, uitgevoerd door de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), een 

duidelijke indicatie weer te geven van de grootteorde van oliepollutie. 
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Figuur 22: Operationele olielozingen in de periode 1991-2004 

 
Sinds 1991 vliegt een remote sensing toezichtvliegtuig, met BMM operatoren aan boord, jaarlijks 

250 uren boven het Belgische zeegebied op zoek naar olieverontreiniging aan het zeeoppervlak (figuur 22). 

Het programma kadert binnen het Bonn Akkoord dat door de Noordzeelanden werd ondertekend in 1983 

en dat voor België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een gezamenlijke verantwoordelijkheidszone 

voorziet ter hoogte van het drukbevaren Kanaal dat zich ook voor de Belgische kust bevindt. 

  

Impact 
Ondanks de toename van het maritieme transport tonen de resultaten van het luchttoezicht, van 

mid-1991 tot en met 2004, een duidelijk dalende tendens in het jaarlijkse aantal opgespoorde 

olieverontreinigingen in de Belgische verantwoordelijkheidszone (Figuur 23).  
 

In 1992 werden zo 54 olielozingen vastgesteld door het programma voor toezicht vanuit de lucht 

terwijl in 2004 minder dan de helft, i.e. 24, olielozingen werden vastgesteld. Ook het jaarlijks geschatte 

olievolume heeft een licht dalende tendens. De reden van de algemeen dalende tendens kan worden 

gevonden in het strengere beleid en wetgevingskader aangaande veiligheid van en pollutie door schepen 

enerzijds en anderzijds door het repressieve karakter van de huidige toezichtmiddelen. 
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Figuur 23: Aantal geobserveerde olievervuilingen door het Belgische 

toezichtvliegtuig van 1992 tot en 2004. (De waarde voor 1991 slaat op slechts 3 

maanden luchttoezicht en is dus niet representatief) 

 



Rapport Kaderrichtlijn Water – Artikel 5 voor de Belgische kustwateren 

 23 

2.4.1 Pleziervaart  
 

Pleziervaart is zeer populair in Belgische kustwateren. In de vier kusthavens zijn ligplaatsen voor 
in totaal 3715 pleziervaartuigen (data 2005). Nieuwpoort heeft het hoogste aantal ligplaatsen: 1950, 

gevolgd door Blankenberge (1000), Oostende (515) en Zeebrugge (250). In dit aantal zijn ook de 

ligplaatsen voor kleine sportvissersvaartuigen inbegrepen. Veel pleziervaarders varen enkel tijdens de 
zomermaanden en vakantieperiodes uit, en blijven dicht bij de kust. Naast pleziervaartuigen waarvoor een 

ligplaats voorzien is, vindt men ook talrijke kleinere zeilvaartuigen, gemotoriseerde rubberbootjes en 

jetscooters op zee, vooral tijdens de zomer.  Vanaf het strand wordt gezeild en gesurft (windsurfen, 

kitesurfen). 
 

Impact 
 

Toerisme is een zeer belangrijke economische factor aan de Belgische kust, vooral in de 

zomermaanden. De mogelijke impact van de intense pleziervaart ligt vooral bij vervuiling, verstoring en 
introductie en secundaire verspreiding van uitheemse soorten.   

 

Voor de pleziervaart zijn in de jachthavens voldoende ontvangstfaciliteiten beschikbaar voor 
afval.  Bovendien bestaan controles op zee, en zijn strenge straffen voorzien voor vervuilers (Wet van 20 

januari 1999, B.S. van 12 maart 1999).   

 
Vooral zeevogels en zeezoogdieren zijn potentieel zeer verstoringsgevoelig, vooral voor snelle 

motorboten. Voor bepaalde zeevogels vormen Belgische wateren een belangrijk overwinteringsgebied. 

Tijdens de wintermaanden komen vaak (relatief) grote aantallen verstoringsgevoelige soorten, zoals zwarte 

zee-eenden Melanitta nigra, duikers Gavia spp., futen Podiceps cristatus, zeekoeten Uria aalge en alken 

Alca torda voor binnen de 12 mijlszone. Tijdens de wintermaanden is echter slechts een beperkt aantal 

pleziervaartuigen aanwezig op zee.  Zeezoogdieren waren tot voor kort zeldzaam in Belgische wateren. De 
laatste jaren komen er echter steeds meer bruinvissen voor, vooral in het voorjaar. Volgens de bestaande 

wetgeving is het verboden zeezoogdieren en concentraties zeevogels (opzettelijk) te verstoren (Koninklijk 

Besluit van 21 december 2001, B.S. van 14 februari 2002). 
 

 

2.5 Dumping baggerspecie 
 

De hoeveelheden baggerspecie – uitgedrukt in ton droge stof (TDS) en gemeten via automatisch 
meetsysteem aan boord van de baggerschepen – die sedert 1997 in zee werden gestort, worden gegeven in 

figuur 24. Deze figuur geeft de hoeveelheid gestorte hoeveelheid baggerspecie weer van onderhouds-

baggerwerken en verdiepingsbaggerwerken en het totaal ervan. Onder onderhouds-baggerwerken wordt 

verstaan "het op peil houden van de havens en vaargeulen", terwijl onder verdiepingsbaggerwerken het 

"verdiepen of verbreden van de havens en vaargeulen" wordt verstaan. 
 

Het dient opgemerkt dat de gegevens van voor 1997 eveneens beschikbaar zijn, maar deze zijn 

uitgedrukt in “natte ton” (gemeten via de manuele “emmer”methode). Een vergelijking tussen de beide 

systemen is niet mogelijk, daarom werd geopteerd om enkel gegevens vanaf ’97 weer te geven. Voor het 
storten in zee van baggerspecie zijn verschillende stortplaatsen in gebruik. De posities van de stortplaatsen 

worden weergegeven in figuur 25. De pijlen geven het verband weer tussen de herkomst van de 

baggerspecie en de stortplaats. 
 

De ligging van stortplaats Br & W S1 werd in 2003 opgeschoven naar het noordwesten aangezien 

zich daar een artificiële duin had opgebouwd door de regelmatige stortingen van baggerspecie en de 

stortplaats niet meer toegankelijk was voor de baggerschepen. Deze artificiële duin is in het kader van de 

nieuwe wetgeving voor zand- en grindexploitatie (K.B. van 01.09.04) opgenomen als nieuwe zone waar 

zand- en grindexploitatie mag plaatsvinden, dit in de geest van “beneficial use” van baggerspecie. Het 

ontginnen van zand en grind is onderworpen aan een milieueffectenrapport (MER) en een 

milieueffectenbeoordeling (MEB). De eerste MER wordt momenteel opgemaakt. 
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Figuur 24: Gestorte massa baggerspecie die sinds 1997 in zee werden 

gestort. 

 

 

 
Figuur 25: herkomst van de baggerspecie en locatie van de 

stortplaatsen 

 
Het storten in zee gebeurt conform de wet van 20 januari 1999 en is gebonden aan een machtiging. 

De procedure voor het bekomen van een machtiging voor het storten in zee van baggerspecie afkomstig 

van activiteiten van het Vlaamse Gewest, is bepaald bij K.B. van 12 maart 2000. Machtigingen worden 

afgeleverd voor een periode van 2 jaar en zijn gebonden aan een monitorings- en onderzoeksprogramma 

waarvan de kosten worden gedragen door de houder van de vergunning. De in zee te storten baggerspecie 

dient te voldoen aan sedimentkwaliteitscriteria (SQC’s), die zijn opgenomen in tabel 6. 
 

Indien gelijktijdig de grenswaarde van 3 van de criteria overschreden wordt, mag de baggerspecie 

niet in zee gestort worden. Indien het analyseresultaat zich bevindt tussen de streef- en grenswaarde moet 
het aantal monsters worden opgedreven tot het vijfvoudige en moeten nieuwe analyses gebeuren. Als de 

nieuwe analyseresultaten de vorige bevestigen, moet worden overgegaan tot bioassays die op 

internationaal vlak worden voorgeschreven. Negatieve resultaten van deze bioassays kunnen leiden tot een 
verbod op het storten in zee van de baggerspecie afkomstig uit deze afgebakende gebieden. 
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Algemene impact 
 

De totale vracht aan contaminanten die in zee terechtkomen door het storten van baggerspecie 

wordt aanzienlijk beïnvloed door de totale hoeveelheid baggerspecie. Het wordt algemeen erkend dat de 

totale vracht aan contaminanten die jaarlijks wordt gerapporteerd niet als netto jaarlijkse input aan 

contaminanten kan gerekend worden. Onder invloed van natuurlijke stromingen wordt een gedeelte van de 
gestorte baggerspecie immers teruggevoerd naar de baggerplaatsen om dan terug opgebaggerd en gestort te 

worden. Jaarlijks worden de vrachten berekend van de contaminanten vermeld in tabel 6.  

 

Stof Streefwaarde Grenswaarde 

Hg 

Cd 

0,3 ppm 

2,5 ppm 

1,5 ppm 

7 ppm 

Pb 

Zn 

Ni 

As 

Cr 

Cu 

70 ppm 

160 ppm 

70 ppm 

20 ppm 

60 ppm 

20 ppm 

350 ppm 

500 ppm 

280 ppm 

100 ppm 

220 ppm 

100 

TBT 

mineral oil 

PAKs 

PCBs 

3 ppb 

14 mg/goc 

70 µg/goc 

2 µg/goc 

7 ppb 

36 mg/goc 

180 µg/goc 

2 µg/goc 

Tabel 6: Sedimentkwaliteitscriteria (SQC’s) 

 

Hieronder worden een aantal figuren gegeven die de trend in de vrachten weergeeft. Uit de 

figuren 26 en 27 is duidelijk op te maken dat een dalende trend kan worden waargenomen. 
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Figuur 26: Gestorte Cadmium-vracht 
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Figuur 27:  Gestorte Kwik-vracht 
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Figuur 28:  Gestorte PAKs-vracht 
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Figuur 29: Gestorte TBT-vracht 
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Fysische impact 

 

De Belgische kustwateren worden gekenmerkt door ondiepe wateren, met sterke 

getijwerking. Het fijnkorrelig sedimenttransport vormt een turbiditeitsmaximum tussen Oostende 

en de Westerschelde. De zeehaven van Zeebrugge en de vaargeulen naar Zeebrugge en naar de 

Westerschelde liggen in dit turbiditeitsmaximum en zijn locaties waar het fijnkorrelig materiaal 

preferentieel wordt afgezet, met als gevolg dat elk jaar ongeveer 10 miljoen ton droge stof moet 

worden gebaggerd voor het onderhoud. Het grootste deel van dit materiaal wordt terug in zee 

gestort op hiervoor voorziene stortplaatsen.  

 

In een numerieke studie (Van den Eynde & Fettweis, 2005) werd aangetoond dat het 

storten van baggerspecie tijdelijk de turbiditeit verhoogt rond de stortplaatsen in een gebied met 

een diameter van 20 tot 40 km.  

 

 

 
 

Figuur 30: Getijdengemiddelde concentratie van materiaal in suspensie gedurende springtij (20 maart 1999): (a) 

links boven: natuurlijke situatie; (b) rechts boven: natuurlijke situatie met dumping; (c) rechts beneden: verschil 

tussen de twee. 

 

 
De getijdengemiddelde concentratie kan verhogen met 50 tot 100 mg/l (Figuur 30), afhankelijk 

van de frequentie en hoeveelheid van storting. Tijdelijk kan ook de afzetting van slib op de bodem 

verhogen. Deze verhoogde turbiditeit kan natuurlijk invloed hebben op de biota. Anderzijds werd 
aangetoond dat de sedimentbalans voor het Belgisch Continentaal Plat niet significant wordt beïnvloed 

door de baggerspeciestortingen. Het bestaan van het turbiditeitsmaximum voor de Belgische oostkust is 

een natuurlijk verschijnsel dat niet wordt veroorzaakt door de baggerspeciestortingen.  
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2.6 Visserij 
 

De Belgische professionele vissersvloot bestaat voor het overgrote deel uit boomkorvaartuigen 

(97% van het totale motorvermogen in 2003). Daarnaast zijn enkele schepen uitgerust voor de 

bordenvisserij. Slechts 3 professionele vissers beoefenen de visserij met staand want. De professionele 

vloot wordt gekenmerkt door een graduele vermindering van het aantal schepen en een stijgend gemiddeld 

brutotonnage en motorvermogen per schip (figuur 31).  Het maximale motorvermogen voor Belgische 
schepen is 957 kW (1300 pk), maar dit werd vanaf 2005 opgetrokken tot 1200 kW (1630 pK). 

 

Binnen de drie tot twaalfmijlszone is de visserij enkel toegelaten voor Belgische en Nederlandse 

vissersvaartuigen, en voor Franse haringvissers. Door een bilateraal akkoord hebben de Nederlandse 

schepen ook toegang tot de Belgische driemijlszone. Binnen de twaalfmijlszone hebben 

boomkorvaartuigen met een motorvermogen van groter dan 221 kW (300 pK) en een lengte over alles van 

meer dan 24 m geen toegang. In 2003 werd het verbod om binnen de driemijlszone op tong te vissen met 

vaartuigen van meer dan 70 BT uitgebreid tot alle vissoorten (Besluit van de Vlaamse regering van 13 

december 2002). Twee van de drie staand-wantvissers vissen meestal binnen de twaalfmijlszone. 
Daarnaast zijn sinds 2005 ook twee Nederlandse staand wantvissers actief in Belgische wateren, vooral 

binnen één zeemijl uit de kust. 

 
Belgische vissers zijn slechts beperkt actief in de zuidelijke Noordzee. Van de totale vloot van 

123 schepen (31 december 2004) behoorden 61 schepen tot het vlootsegment dat toegang heeft tot de 12 

mijlszone. Het totale tonnage van die schepen bedroeg slechts 20% van het totale tonnage van de vloot. 

 

Figuur 31: Evolutie van het aantal professionele vissersvaartuigen en het 

gemiddelde bruto tonnage (BT) per schip tussen 1990 en 2004.  In 1950 

bedroeg het aantal schepen nog 457, met een gemiddeld bruto tonnage 

van 58BT (gegevens: Dienst voor de Zeevisserij). 

 
In 2003 bedroeg de aanvoer (in gewicht) door Belgische schepen (niet beperkt tot deze met 

toegang tot de twaalfmijlszone) uit de zuidelijke Noordzee (ICES vak IVc) 22% van de totale aanvoer door 

Belgische schepen. De belangrijkste aangevoerde soorten betroffen demersale vissoorten en garnaal: tong 
Solea solea, schol Pleuronectes platessa, schar Limanda limanda, wijting Merlangius merlangus, 

kabeljauw Gadus morhua en grijze garnaal Cangon crangon.  De totale aanvoer uit ICES vak IVc 

(zuidelijke Noordzee) door Belgische schepen (niet beperkt tot de Belgische wateren) vertoont een dalende 
trend (figuur 32). 
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Figuur 32: Evolutie van de aanvoer (in ton) uit de zuidelijke 

Noordzee (ICES IVc) door Belgische vissers (gegevens Dienst voor 

de Zeevisserij). 

 

Schelpdiervisserij, zoals de visserij op Spisula spp., Cerastoderma edule of Ensis spp. is niet 

toegelaten in Belgische territoriale wateren. In territoriale wateren werd echter wel een proefproject voor 

de kweek van mosselen Mytilus edulis in hangculturen uitgevoerd. Dit proefproject werd afgesloten in 
2005, en een aanvraag voor het commercieel uitbaten van dergelijke hangculturen werd ingediend. Er 

werden 4 zones goedgekeurd voor de kweek van mosselen Mytilus Edulis in hangculturen waarvan er zich 

twee, met een oppervlakte van 500 op 500 meter elk, zich in de territoriale wateren bevinden. 
 

Naast professionele visserij wordt in de territoriale zee ook recreatief gevist. Recreatieve 

boomkorvaartuigen (boomkor tot maximum 3 m breed) en vaartuigen uitgerust met planken (maximale 

lengte van de bovenpees 4.5 m) vissen binnen de 3 mijl uit de kust op garnaal en op niet-gequoteerde 

vissoorten. Daarnaast wordt actief gehengeld, zowel van op kleine vaartuigen op zee als vanaf de kust. 

Voor bepaalde soorten (zeebaars Dicentrarchus labrax, kabeljauw) werd voor hengelaars een maximale 

vangst per dag en per persoon opgelegd. Vooral in het voorjaar worden op het strand netten uitgezet voor 

passieve strandvisserij. Deze vissers gebruiken vooral fuikvormige netten en warrelnetten. 

 

Impact 

 

Visserij heeft onbetwistbaar een negatieve impact op het mariene milieu. In het algemeen kan 
gesteld worden dat vele (de meeste) commerciële soorten overbevist worden. Daarnaast wordt bijvangst 

van niet-doelsoorten erkend als een groot probleem. Vele grote, lang levende en zich traag voortplantende 

vissoorten zijn in de Noordzee sterk achteruitgegaan, of zelfs bijna verdwenen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor de meeste haaien en roggen. Bij boomkorvisserij, een gemengde visserij met als doelsoorten 

vooral platvis, worden grote hoeveelheden benthische organismen gevangen, en wordt de bodem 

verstoord. Zo zijn de typische benthische gemeenschappen aan veranderingen onderhevig, en het zijn 

vooral robuuste, kort levende en zich snel voortplantende opportunistische soorten die overblijven. Zo 

worden ook kansen gegeven aan uitheemse soorten, die zich eventueel beter kunnen aanpassen (vb. Ensis 

directus, Crepidula fornicata). Bij de visserij met staand want is er veel minder bodemverstoring, en veel 

minder bijvangst van ongewenste soorten dan bij boomkorvisserij. Bij dit type visserij, waarbij kilometers 

lange netten uitgezet worden, vormt de incidentele vangst van vogels en zeezoogdieren echter een 

belangrijk probleem (vooral bruinvissen Phocoena phocoena). Voor het vermijden van de bijvangst van 
bruinvissen werd een Europese Verordening uitgevaardigd (812/2004), die echter voor de zuidelijke 

Noordzee minder maatregelen omvat dan voor het Kanaal of de centrale en noordelijke Noordzee. Het 

probleem van de bijvangst van bruinvissen wordt in de zuidelijke Noordzee groter, door een stijgend aantal 
bruinvissen dat er aanwezig is. Dit stijgende aantal kan verklaard worden door het zich verplaatsen van een 

deel van de populatie van de centrale Noordzee. 
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2.7 Niet inheemse soorten 
  
De wet van 20 januari 1999 tot bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de 

rechtsbevoegdheid van België (MMM Wet) verbiedt de introductie van niet– inheemse soorten in het 

mariene milieu. 

 
In kustgebieden is de kans op nieuwe introducties als gevolg van menselijk activiteiten (transport) 

en klimaatsveranderingen (uitbreiding van biogeografische areaal van soorten) zeer hoog. Zo werden in de 

Belgische kustwateren, met inbegrip van de zeehavens, reeds een honderdtal niet-inheemse soorten 

teruggevonden. Vier soorten, de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus, de oester Crassostrea gigas, 

de Nieuw-Zeelandse zeepok Elminius modestus en het muiltje Crepidula fornicata, zijn tegenwoordig zelfs 

dominant aanwezig in de mariene kusthabitats. Het zijn opportunistisch soorten die gezien hun groot 

aanpassingsvermogen en een snelle voortplantingcycli, een belangrijke bedreiging vormen als invasieve 

soorten. 

 
Vooral tijdens de afgelopen 20 jaar waren de veranderingen in de bentische gemeenschappen in 

de Belgische kustwateren, als gevolg van de introductie van exoten, zeer opmerkelijk. De eerste 

waarneming van de soort Ensis directus dateert van 1987, en sindsdien koloniseerde deze exoot alle 
mobiele zandige sedimenten van de nabije kustwateren. In de Abra alba-gemeenschap is het nu de 

belangrijkste soort. Strandingen van miljoenen stervende dieren en lege schelpen zijn een veel voorkomend 

verschijnsel. Bijna gelijktijdig, maar op de harde substraten, vond er de introductie en massale vestiging 
van Crassostrea gigas plaats. Deze soort, die al rond 1970 ingevoerd werd voor kweek in de aquacultuur, 

kende pas echt een explosieve ontwikkeling als gevolg van de stijgende temperatuur van de laatste jaren. 

Op verschillende plaatsen lang de kust vormt ze uitgebreide riffen en de kans bestaat dat ze de inheemse 

mossel Mytilus edulis zal verdringen. Elminius modestus is tegenwoordig de meest voorkomende zeepok 

en vestigt zich op de artificiële harde substraten. Deze soort werd tijdens WO II ingevoerd in Engeland en 

wist heel snel harde substraten in het getijdengebied in de rest van Europa te koloniseren. Er zijn 

aanwijzingen dat deze soort recent nu ook subtidale harde substraten succesvol aan het koloniseren is.  

 
Het muiltje, Crepidula fornicata, is een andere vroeg geïntroduceerde soort die recent opnieuw in 

aantal toeneemt en zijn verspreidingsgebied nog verder uitbreidt. Deze soort werd in Europa 

geïntroduceerd op het einde van de 19e eeuw en aan de Belgische kust is de soort gekend sedert tenminste 
1911. C. fornicata komt nu zeer algemeen voor in onze kustwateren, waar ze niet alleen leeft op allerlei 

harde substraten, maar ook teruggevonden wordt op de zachte substraten. Daar leeft ze, initieel vastgehecht 

op lege schelpen, als een tweekleppige. In deze habitat kent de soort recent opnieuw een uitbreiding, een 

verschijnsel wat op andere plaatsen langs West-Europese kusten eveneens werd waargenomen (bvb. 

Frankrijk). Men vermoedt dat de bodemvisserij de verder uitbreiding van deze soort in de hand werkt.  

 

De aanwezigheid van niet inheemse soorten in het fytoplankton is minder bestudeerd 

ondanks soms duidelijk eutrofiërende effecten. Belangrijke soorten zijn Coscinodiscus wailesii, 

een tamelijk recente introductie en Odontella sinensis die reeds op het eind van de negentiende 

eeuw geïntroduceerd werd.  Ook al wordt C. wailesii het hele jaar door waargenomen, beide 

diatomeeënsoorten vormen tegenwoordig een belangrijk aandeel van het plankton in lente en 

zomer. Wanneer C. wailesii in grote aantallen voorkomt kan dit een negatief gevolg opleveren 

onder meer door haar slijmvorming. 

 
Er vinden op dit moment nog steeds nieuwe introducties plaats. De meest recente voorbeelden 

zijn de macroalgen Undaria pinnatifida (2000) en Polysiphonia senticulosa (2001), de penseelkrab 

Hemigrapsus penicillatus (2003) en de rugstreepgarnaal Palaemon macrodactylus (2004). Op het moment 

van hun ontdekking bleken deze soorten reeds vrij talrijk te zijn en goed gevestigd. Zoals nogal wat recente 
introductie zijn ook deze 4 soorten afkomstig uit de gematigde west Pacifische zone. Ze bereikten de 

Belgische wateren nadat ze werden geïntroduceerd in naburige landen.  
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Introducties van exoten in de kustgebieden gebeuren vooral via scheepvaart, in ballast water en 

als fouling (aangroei op de scheepsromp), en via aquacultuur. Ter preventie van introducties via ballast 

water werden maatregelen genomen door de International Maritime Organization. In 2004 werd de 

“Convention for the control and mangament of ships’ ballast water” goedgekeurd. Dit nieuw bindend 

instrument treedt echter pas in werking 12 maanden na de ratificatie door 30 landen die samen 35% van het 

zeevrachtverkeer uitmaken. Voor fouling en aquacultuur, nochtans even belangrijke bronnen van 
introducties, bestaan geen dwingende maatregelen. De secundaire verspreiding van niet-inheemse soorten 

via de toenemende pleziervaart is bovendien weinig onderkend. Voor de aquacultuur sector bestaan een 

aantal richtlijnen voor een verantwoorde handelswijze. Daarvan is de ICES “Code of Practice on the 

Introductions and Transfers of Marine Organisms” uit 2004 de bekendste. Het blijkt dat in de praktijk de 

aanbevelingen van deze richtlijn niet altijd toegepast worden.  

 

De strikte standaarden overeengekomen in het boven vermeld verdrag zullen (op voorwaarde van 

ratificatie van het verdrag) van kracht worden tussen 2009 en 2016 afhankelijk van het type, de afmetingen 

en de ouderdom van het schip. Tot deze standaarden van kracht worden, raadt het verdrag aan om 
regionale managementstrategieën te ontwikkelen. Onder de leiding van de UK (met sponsoring van een 

consortium aan landen: België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en de UK) werd een “Scoping 

study for the implementation of a regional management strategy for ballast water in North West Europe” 
opgestart.  

 

Impact 
 

Geïntroduceerde soorten hebben een duidelijke impact op de biotopen in de kustgebieden. Ze 

veranderen de oorspronkelijke habitats, verdringen de inheemse soorten en wijzigen bijgevolg de 

biodiversiteit en biomassa. De hierboven gegeven voorbeelden illustreren dit. Toch zijn geïntroduceerde 

soorten in België geen onderwerp van grote publieke bezorgdheid. Dit komt waarschijnlijk omdat ze 

(voorlopig) geen kwantificeerbare economische schade veroorzaken. 

 

2.8 De munitiestortplaats “de Paardenmarkt” 
 

In 1919, na afloop van de Eerste Wereldoorlog, besloot de Belgische regering een belangrijke 

hoeveelheid munitie uit veiligheidsoverwegingen in zee te storten ter hoogte van “de Paardenmarkt”, een 

zandbank voor de kust van Knokke-Heist. Van de 35.000 ton gestort oorlogsmateriaal zou naar schatting 

20 tot 30%  granaten met een chemische lading betreffen.  

In de betrokken zone, met een oppervlakte van 3km², is een vis- en ankerverbod van kracht. De 

belangrijkste risico’s voor het leefmilieu wordt enerzijds veroorzaakt door de aanwezigheid van Yperiet, 

een stof die in mogelijks in direct contact kan treden met organismen. Anderzijds kan het vrijkomen van 

Arseen leiden tot een langdurige contaminatie van het sediment en een dreiging vorming voor de 

aanwezige bodemorganismen. Deze stortplaats wordt opgevolgd door het Directoraat Generaal Leefmilieu 
van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu”. 

Algemeen kan men besluiten dat de munitiestortplaats een lokale dreiging vormt, waarbij de 

mogelijkheid bestaat dat er op lange termijn een contaminatie optreedt op grotere schaal, ten gevolge van 
erosie. Na advies van een interdepartementale commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van 

Landsverdediging, Openbare Werken en Leefmilieu, en in overeenstemming met de aanbevelingen van het 

SASCA van de Oslo Commissie (1991), werd besloten niet tot sanering over te gaan. Wel werden er 

verschillende monitoringsprogrammas ontwikkeld om de verdere ontwikkelingen op te volgen. (Martens, 

2005) 
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2.9 Invloed van de open zee 
 

De territoriale wateren vormen een open systeem, blootgesteld aan een grote variatie van 

invloeden, inclusief deze afkomstig van menselijke activiteiten op volle zee, zoals ontginning van marien 

zand en grind en productie van hernieuwbare energie.  Maar men kan echter argumenteren dat de invloed 

die het kustwater op de volle zee uitoefent aanzienlijk belangrijker is dan de invloed uitgeoefend in de 

tegengestelde richting. Deze stelling wordt bevestigd door alle waargenomen gradiënten in de 
concentraties van vervuilende stoffen, dewelke een sterke afname vertonen van de kust naar de open zee 

toe.  Bovendien heeft de configuratie van de stromingspatronen, dewelke parallel lopen met de kust, tot 

gevolg dat het transport naar de kust verwaarloosbaar is. De uitzondering op deze algemene regel kan 

optreden indien er zich ongevallen op zee voordoen waarbij koolwaterstoffen of andere gevaarlijke stoffen 

in zee terechtkomen. Gezien de scheepvaartroutes zich dicht bij de kust bevinden kunnen ongunstige 

meteorologische condities (sterke zuidoostenwinden) ervoor zorgen dat de verontreinigende stoffen reeds 

in enkele uren de territoriale wateren en vervolgens  de kust bereiken, zoals dit het geval was na het 

ongeluk met de Tricolor (december 2002 - oktober 2003). 
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Hoofdstuk 3.  Assessment 
 

In dit hoofdstuk wordt de ecologische toestand van de Belgische kustwateren verder in kaart 
gebracht. Een analyse van de chemische kwaliteit vormt het eerste deel van dit hoofdstuk. In het tweede 

deel wordt de biologische kwaliteit geanalyseerd. Een objectieve en uniforme evaluatie van de 

waterkwaliteit kan enkel worden uitgevoerd aan de hand van referentiewaarden voor de chemische en 
biologische kwaliteit. De afwezigheid van deze waarden op het niveau de Europese Unie heeft als gevolg 

dat deze evaluatie aan het oordeel van deskundigen moet worden overgelaten.  

 

Ook met betrekking tot deze materie moet men het belang van de verwezenlijkingen en opgedane 

ervaring van de OSPAR-conventie erkennen (in het bijzonder inzake het bepalen van 

achtergrondconcentraties, Ecological Quality Objectives en eutrofiëringscriteria). In dit hoofdstuk wordt 

deze kennis optimaal benut. Om een onderlinge coherentie te verzekeren is het belangrijk dat de Europese 

Unie bij het bepalen van de referentiewaarden, in het bijzonder voor wat de Noord Atlantische Oceaan 

betref, naar behoren rekening houdt met datgene wat reeds in het kader van de OSPAR conventie wordt 
toegepast. Het zou immers weinig logisch zijn indien een watermassa de status "goed" krijgt toegekend bij 

het toepassen van de OSPAR criteria maar wordt gedetermineerd als zijnde van “slechte” kwaliteit op het 

moment dat men gebruik maakt van de standaarden ontwikkeld onder de Europese Kaderrichtlijn, of 
omgekeerd.  

 

Een analyse van de waterkwaliteit hangt eveneens af van de beschikbare gegevens en dus van de 
ontwikkeling van een adequate monitoringstrategie. Voor deze monitoring is het noodzakelijk om, uit het 

spectrum van beschikbare gegevens, deze te identificeren die de meest nuttige informatie verstrekken. Zo 

is het belangrijk te onthouden dat, hoewel de evaluatie van in situ concentraties weliswaar de meest directe 

methode is, de matrix water vaak niet de meest representatieve is.  

 

De natuurlijke variabiliteit eigen aan het marien ecosysteem brengt eveneens moeilijkheden met 
zich mee. Slechts in een beperkt aantal situaties is het nuttig om slechts de aan- of afwezigheid van een 

bepaald kwaliteitskenmerk te verifiëren. De analyse van trends en, meer in het algemeen, het opstellen van 

gegronde conclusies of (en wanneer) de doelstelling van goede chemische en ecologische status 
verwezenlijkt zullen worden, vereisen lange tijdreeksen van goede kwaliteit, geanalyseerd door rigoureuze 

statistische methoden. Ook in dit verband is het belangrijk de ervaring van OSPAR te erkennen. 

 
 

3.1 Chemisch 

 

3.1.1 Eutroficatie  
 

Eutrofiering is een fenomeen dat optreedt op het moment dat de waterkolom te rijk is aan 

voedingsstoffen, waarvan de belangrijkste nitraten (N), fosfaten (P) en Silicium (Si). Te hoge concentraties 
van deze verbindingen kunnen leidden tot een sterke toename van bepaalde fytoplanktonsoorten, wat we 

kunnen afleiden uit een stijging van chlorofyl-a concentratie (Chl-a). Deze toename is onder meer 

problematisch omdat het op zijn beurt bijvoorbeeld de soortendistributie uit evenwicht kan brengen. Ook 

kunnen bepaalde soorten grote hoeveelheden schuim produceren of is het mogelijk dat, bij massale sterfte 

van het fytoplankton, de zuurstofconcentratie sterk afneemt door de bacteriële afbraak van de 

geproduceerde biomassa, wat erg schadelijk kan zijn voor andere organismen.  

 

De OSPAR eutrophication strategy vormt het kader voor de analyse en bestrijding van eutroficatie 

in de gehele OSPAR regio. Bij het bepalen of het risico bestaat dat de kwaliteitsdoelstellingen van de 

Kaderrichtlijn Water inzake eutroficatie niet gehaald zouden worden, vormen de analyses uitgevoerd in het 
kader van de “Common Procedure for the Identification of the Eutrophication Status of the OSPAR 

Maritime Area” een belangrijke bron van informatie. Deze Common Procerdure voorziet in de 

methodologie voor een geharmoniseerde analyse en classificatie van eutroficatie in de OSPAR regio. 
 



Rapport Kaderrichtlijn Water – Artikel 5 voor de Belgische kustwateren 

 33 

Zoals hoger vermeld kent Eutroficatie verschillende componenten, de eigenlijke oorzaak van de 

problematiek, het toenemen van de nutriëntenconcentratie, wordt onder dit punt besproken. Onder het punt 

3.2.1 worden vervolgens de rechtstreekse (toenamen van het fytoplankton) en onrechtstreekse gevlogen 

(bijvoorbeeld soortenverschuivingen, schuimvorming of verlaagde zuurstofconcentraties) van deze 

verhoogde nutriëntenconcentraties besproken.  
 

Uit een analyse van de parameters Riverine Input and Direct Discharges (RID-data), winter 

nutriëntenconcentratie (DIN en DIP data) en N/P/Si verhoudingen kon men het volgende concluderen: 
 

RID: Verschillende OSPAR lidstaten kwamen tot de conclusie dat er sprake was van een stijging 

van de riverine input gedurende de door hen beschouwde periode. Er werd eveneens vastgesteld dat de 

input vanuit omliggende waterlichamen, alsook de atmosferische afzetting, een significante invloed kan 

uitoefenen. In België bleek echter dat, wegens de grote variatie in de data, de foutmarges te groot waren 

om een significante trend te onderscheiden.  

 

DIN en DIP: In de gehele Belgische kustwateren werden de DIN en DIP waarden vergeleken met 

hun regionaal bepaalde (saliniteit gerelateerde) achtergrondconcentraties. De winterwaarden van DIN en 

DIP overschrijden in belangrijke delen van de Belgische kustwateren de grenswaarden van 15µmol/l en 
0.8µmol/l. De DIN en DIP waarden, alsook de Silicium-concentratie, zijn het hoogste ter hoogte van de 

Scheldemonding en nemen af naar het zuidwesten toe. 

 

 
Figuur 33: Distributie van winter DIN concentraties (in µmol/l) in op Belgisch 

Continentaal Plat in 1999. De ligging van de meetstations is aangegeven. 

 



Rapport Kaderrichtlijn Water – Artikel 5 voor de Belgische kustwateren 

 34 

 
Figuur 34: Distributie van winter DIP concentraties (in µmol/l) in op Belgisch 

Continentaal Plat in 1999. De ligging van de meetstations is aangegeven. 
 
 

 

 
Figuur 35: Distributie van winter Si concentraties (in µmol/l) in op Belgisch 

Continentaal Plat in 1999. De ligging van de meetstations is aangegeven. 
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Tussen 1974 en 2002 kon er in de Belgische wateren echter geen statisch significante trend in 

DIN waarden worden waargenomen. Wel vond er een verschuiving in de balans tussen nitraat/nitriet en 

ammonium. Ook vond er een lichte afname plaats van Silicium-concentraties. De meest opvallende trend 

was de belangrijke afname van de DIP waarden, dewelke verklaard kunnen worden door een afname van 

P-emmissie. Deze evolutie van nutriëntenconcentraties in de Belgische wateren resulteerde in belangrijke 
verschuivingen in hun onderlinge verhoudingen, dewelke bepalend zijn voor de groei van fytoplankton en 

diatomen. De afname van de DIP-waarden resulteerde in een sterk overwicht van DIN over DIP en Si ten 

opzichte van fytoplankton stychiometrie. Concreet betekent dit dat de fosfaatconcentratie momenteel de 
limiterende factor voor fytoplanktongroei vormt. Het overwicht van DIN over Si ten opzichte van de 

stychiometrie van diatomen geeft aan dat de Siliciumconcentratie de limiterende factor vormt voor de groei 

van deze organismen.  

 

 

 

 
Figuur 36: 1974-2001 evolutie van nutriëntenconcentraties in de winter, bij een 

salaniteitswaarde van  33.5 (Rousseau et al, 2002). 
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3.1.2 Gevaarlijke stoffen 

 

3.1.2.1 Welke stoffen 
 

Het is onmogelijk om van de meer dan 100.000 door de mens geproduceerde chemische 

verbindingen – het zogenaamde chemische universum – de concentraties in het marien milieu te bepalen 
(OSPAR Briefing Document, 2000). Om op dit probleem een antwoord te formuleren heeft men in de loop 

der jaren criteria ontwikkeld die toelaten te voorspellen welke chemische verbindingen schadelijk zouden 

kunnen zijn voor het marien milieu. 
 

Op de Derde Internationale Conferentie ter bescherming van de Noordzee (1990) erkende men 

dat schadelijke chemische verbindingen een gevaar kunnen vormen voor het marien milieu. Men ging over 

tot het opstellen van een lijst van 38 prioritaire chemische verbindingen, en een tweede lijst van 170 

potentieel gevaarlijke verbindingen (Ministeriële Verklaring, 1990). Op de Vierde Internationale 

Conferentie ter bescherming van de Noordzee (1995), onder de Esjberg verklaring (ED), besloot men over 

te gaan tot de verdere ontwikkeling van criteria voor de identificatie van gevaarlijke stoffen (ministeriële 

verklaring, 1995) en het bepalen van een hiërarchie binnen de verzameling van gevaarlijke stoffen volgens 

prioriteit. Daarnaast ging men verder met de ontwikkeling van risicoanalyses en meetprogramma’s voor 
schadelijke verbindingen in het marien milieu – hierbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan 

risicoanalyses voor combinaties van substanties en voor endocrien verstorende verbindingen. Het 

onderzoek naar schadelijke verbindingen dat in het kader van OSPAR plaatsvindt is bijzonder relevant 

voor de werkzaamheden van de Noordzeeconferentie, aangezien de OSPAR conventie een instrument 

vormt voor de implementatie van de doelstellingen geformuleerd onder de Esjberg verklaring. In 1998 

werd de OSPAR strategie met betrekking tot schadelijke stoffen herzien en bekrachtigd in de Sintra 

verklaring (Ministeriële Conferentie, 1998). 
 

In het kader van de strategie voor schadelijke stoffen ontwikkelde de OSPAR commissie 

DYNAMEC, een dynamisch mechanisme voor de selectie van schadelijke stoffen die prioritaire opvolging 
vereisen en voor het bepalen van de hiërarchische volgorde binnen deze verzameling van substanties 

(OSPAR Briefing Document 2000). Schadelijke stoffen worden hierbij gedefinieerd als (verzamelingen 

van) verbindingen dewelke persistent, toxisch en potentieel bio-accumuleerbaar zijn (PTB), of aanleiding 
geven tot een soortgelijk niveau van bezorgdheid, bijvoorbeeld door synergetische effecten of het feit dat 

een afbraakproduct een gevaar vormt voor het marien milieu (OSPAR Briefing Document, 2000).   

 

Onder de OSPAR conventie wordt de milieukwaliteit van de Noordoostelijke Atlantische 

Oceaan opgevolgd onder het Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP). Een zeer belangrijk 

onderdeel van dit programma is het Coordinated Environmental Monitoring Programme of CEMP, hetgeen 

beschreven kan worden als de verzameling van monitoringactiviteiten binnen JAMP waarvoor de nationale 

bijdragen overlappen en gecoördineerd dienen te worden. CEMP werd door OSPAR goedgekeurd in 1999 

en voor het laatst herzien in 2002 (OSPAR, document Ministeriële Vergadering van 2003). Het 
identificeert een aantal zeer belangrijke parameters die van bijzonder belang zijn voor het mariene milieu. 

Tot dusver omvat de lijst de volgende parameters: 

 

• kwik, cadmium en lood in biota en sediment 

• PCB’s in biota en sediment 

• PAK’s in biota en sedimenten 

• Nutriënten in zeewater 

• directe en indirecte gevolgen van eutroficatie 

• PAK - en metaal-specifieke biologische effecten 

• Organotin-verbindingen in sediment en TBT-specifieke effecten (vanaf 2003).  
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De door OSPAR samengestelde lijsten speelde een belangrijke rol in het kader van de selectie 

van prioritaire substanties voor de Kaderrichtlijn Water. De basisprocedure voor de Kaderrichtlijn was de 

Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority Setting (COMMPS) procedure (Working 

document ENV/191000/01, Klein et al, 1999). In de eerste fase van de COMMPS procedure werden 

prioritaire substanties geselecteerd uit een lijst van schadelijke chemische verbindingen, op basis van het 
intrinsiek gevaar dat deze verbinding vertegenwoordigt, de omvang van de contaminatie van het leefmilieu 

en andere factoren die aanleining zouden kunnen geven op een wijdverspreide contaminatie, zoals 

productie- of consumptiecijfers. Vervolgens werden indices voor blootstelling – gebaseerd op zowel 
meetgegevens voor oppervlaktewater als op modelleringdata - en effectindices berekend. Al deze gegevens 

werden vervolgens in rekening gebracht, in essentie door ze te vermenigvuldigen, door een op een 

risicoanalyse gebaseerde index van chemische verbindingen op te stellen, gerangschikt volgens 

hiërarchische volgorde. Uit deze lijst werden vervolgens door experten de prioritaire verbindingen 

geselecteerd. Merkwaardig genoeg werden bepaalde historische vervuilende stoffen, zoals PCB’s, in deze 

laatste stap uit de lijst geschrapt (Klein et al, 1999). Tenslotte werd de lijst vergeleken met de OSPAR lijst, 

met lijsten opgesteld in het kader van andere EU regelgeving en met lijsten opgenomen in internationale 

verdragen (bijvoorbeeld de Stockholm Conventie inzake POP’s (http://www.pops.int/)). De procedure 

resulteerde in een lijst van 33 gevaarlijke (groepen van) verbindingen en een tweede lijst van 10 

bijkomende prioritaire (groepen van) verbindingen (Decision No 2455/2001/EC, 2001).  
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Tabel 7 geeft een overzicht van de OSPAR en WFD schadelijke verbindingen. Deze tabel maakt 

eveneens melding van de matrix waarin de concentratie van verbindingen tot nu toe worden gemeten: 

Water (w), sediment (S) en/of biota (B). Als men de lijsten in deze tabel onderling vergelijkt, valt het op 

dat er veel grote gelijkenissen bestaan, maar dat er ook sprake is van belangrijke verschillen. Verassend 

genoeg komt geen enkele stof voor op alle lijsten.  

 

 

 

Table 7: Overview of OSPAR and WFD hazardous substances, current monitoring, matrices and availability of data. 

(Groups of) substances OSPAR CEMP WFD Monitored Matrices Data 

‘Old’ organochlorines       

Endosulphan X  X2,3 No   

Hexachlorobenzene   X2,3 Yes B,S Yes 

Hexachlorocyclohexane isomers (HCH) X  X2,3 Yes B,S Yes 

PCBs  X3  Yes B,S Yes 

PCDDs X   No   

PCDFs X   No   

PCNs  X1   No   

Toxaphene (OSPAR: heptachloronorbornene ) X1   No   

       

‘New’ pesticides       

Alachlor   X3 No  No 

Atrazine   X2,3 No  No 

Chlorfenvinphos   X3 No  No 

Chlorpyrifos   X2,3 No  No 

Dicofol X   No  No 

Diuron   X2,3 No  No 

Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenyl phosphono-thionate 

(EPN) 
X1   No  No 

Flucythrinate X1   No  No 

Isodrin X1   No  No 

Isoproturon   X2,3 No  No 

Methoxychlor X   No  No 

Pentachlorophenol (PCP) X3   No  No 

Simazine   X2,3 No  No 

Tetrasul X1   No  No 

Trifluralin X  X2,3 No  No 

       

VOCs       

1,2,3-Trichlorobenzene X  X2,3 No B,W Yes 

1,2,4-Trichlorobenzene X  X2,3 No B,W Yes 

1,2-Dichloroethane   X3 No B,W Yes 

1,3,5-Trichlorobenzene X  X2,3 No B,W Yes 

Benzene   X3 No B,W Yes 

Dichloromethane   X3 No B,W Yes 

Trichloromethane   X3 No B,W Yes 

       

PAHs       

Anthracene  X X2,3 Yes B,S Yes 

Fluoranthene  X X3 Yes B,S Yes 

Naphthalene  X X2,3 Yes B,S Yes 

Polyaromatic hydrocarbons  X X2,3 Yes B,S Yes 

       

‘New’ organohalogens       

Brominated flame retardants (WFD: polybrominated 
biphenyls only) 

X  X2,3 Yes B,S Yes 

1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-

benzene 
X1   No  No 
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Table 7: Overview of OSPAR and WFD hazardous substances, current monitoring, matrices and availability of data. 

(Groups of) substances OSPAR CEMP WFD Monitored Matrices Data 

Hexachlorobutadiene   X2,3 No  No 

Hexachlorocyclopentadiene (HCCP) X   No  No 

Pentabromoethylbenzene X1   No  No 

Pentachloroanisole X1   No  No 

Pentachlorobenzene   X2,3 No  No 

2-Propenoic acid, (pentabromo)methyl ester X1   No  No 

Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) X  X2,3 No  No 

Tetrabromobisphenol A (TBBP-A) X   No  No 

       

Endocrine disruptors       

Nonylphenol/ethoxylates (NP/NPEOs) and related 

substances 
X  X2,3 No  No 

Octylphenol X  X2,3 No  No 

Phthalates: dibutylphthalate, diethylhexylphthalate 

(DEHP) 
X  X2 No  No 

       

Other organic chemicals       

1,5,9-Cyclododecatriene X1   No  No 

2,4,6-Tri-tert-butylphenol X   No  No 

3,3'-(ureylenedimethylene)bis(3,5,5-

trimethylcyclohexyl)-Diisocyanate 
X1   No  No 

4-(dimethylbutylamino)-Diphenylamin (6PPD) X   No  No 

4-tert-Butyltoluene X   No  No 

Clotrimazole X   No  No 

Cyclododecane X1   No  No 

Diosgenin X   No  No 

Hexamethyldisiloxane (HMDS) X   No  No 

Musk xylene  X   No  No 

Neodecanoic acid, ethenyl ester X   No  No 

Perfluorooctanol sulphonic acid and its salts (PFOS) X   No  No 

Triphenyl phosphine X   No  No 

       

Metals and related compounds       

Cadmium  X X2,3 Yes B,S Yes 

Lead and organic lead compounds  X X2,3 Yes B,S Yes 

Mercury and organic mercury compounds  X X2,3 Yes B,S Yes 

Nickel and its compounds   X3 Yes B,S Yes 

Organic tin compounds  X X2,3 Yes S Yes 

       

Nutrients       

Nutrients in seawater  X3  Yes W Yes 
1 Lower priority in OSPAR because of exclusive use as intermediates in closed systems or no current production and/or 

use in the OSPAR area; 2 first-priority hazardous substances, 3 identified as HS of concern by the international Scheldt 

commission, subject to final approval. 
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3.1.2.2 Monitoring strategy 
 

Sinds de jaren 70 handhaaft België een uitgebreid meetprogramma voor de belangrijkste 

schadelijke stoffen in zijn mariene wateren. Een overzicht van de bemonsteringsposten in de 12-mijlzone 

wordt weergegeven op Figuur 37. De verzameling gemeten verbindingen werd tot voor kort beperkt tot de 

parameters opgenomen in het OSPAR CEMP programma (zie tabel 7) en een bijkomende aantal 

organische gechloreerde pesticiden. 

 

 

Figuur 37: Locatie alle monitoringstations  

 
In het kader van de Kaderrichtlijn Water wordt momenteel nagegaan of een nieuw 

monitoringsstation (131), samen met 2 bestaande stations (120 en 700) die zich binnen of dichtbij de 1-mijl 

zone bevinden en daarom geschikt zijn voor het uitvoeren van chemische en biologische monitoring, in 

kunnen staan voor meer uitgebreide monitoringtaken (zie Figuur 38) 
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Figuur 38: Bijkomende Monitoringstations voor de Kaderrichtlijn 

Water 

 
Op dit moment wordt op deze locaties de aanwezigheid van polybroombifenylethers in de 

sedimenten nagegaan en bestudeert men de haalbaarheid deze oefening uit te voeren voor meer 

verbindingen. Het is echter wel zo dat, gezien het feit dat mariene monitoringprogrammas voor het 

merendeel van de opgevolgde schadelijke verbindingen zich altijd toespitsten op sedimenten en biota en 

men in het kader van de Kaderrichtlijn het water als preferentiële matrix heeft selecteert, de vooruitgang in 

dit opzicht wordt belemmerd.  
 

Daarnaast is het onmiskenbaar zo dat slechts een vrij beperkt aantal van geïdentificeerde 

schadelijke stoffen momenteel op regelmatige basis wordt gecontroleerd, wat in schril contrast staat met de  
uitgebreide lijst van verbindingen die als schadelijk werden geïdentificeerd. 
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3.1.2.3. Beoordeling van de chemische kwaliteit van het Belgisch kustwater 
 

Dankzij het lange termijn engagement inzake monitoring van belangrijke schadelijke 

verbindingen is België in het bezit van tijdreeksen die meer dan 20 jaar terug in de tijd gaan. Deze 

tijdreeksen werden recent opgenomen in een analyse die de tendensen in kaart brengt van de concentraties 

van metalen en organische verontreinigende stoffen in sedimenten, in de weefsels van diverse 

vissensoorten en in het zachte weefsel van tweekleppigen. Deze analyse werd uitgevoerd in het kader van 
het Co-ordinated Environmental Monitoring Programme van OSPAR. De tendensen werden beoordeeld 

door middel van een “smoother”, een niet-parametrische kromme die het verloop van de waargenomen 

concentratie van verontreinigende stof benadert. De theorie en methodologie worden in detail beschreven 

in Nicholson et al. (Nicholson et al, 1998).  

 

Voor dit onderzoek werden de achtergrondconcentraties (BC) gebruikt als beoogde eindwaarden, 

een benadering die zeer overeenstemt met deze gebruikt in het kader van de Kaderrichtlijn. De doelstelling 

van de Kaderrichtlijn is immers bij te dragen tot “contribute to the progressive reduction of emissions of 

hazardous substances to water”, met als uiteindelijk doel “to achieve the elimination of priority hazardous 
substances (PHS) and contribute to achieving concentrations in the marine environment near background 

values for naturally occurring substances”. Achtergrondconcentraties worden gelijk gesteld met nul voor 

xenobiotics, maar moeten voor natuurlijk voorkomende substanties bepaald worden. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren aan de hand van analyses die van diepe sedimentkernen waaruit pre-industriele concentraties 

kunnen worden afgeleid of door het bepalen van concentraties in afgelegen gebieden, verstoken van directe 

bronnen van verontreiniging.  

 

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of de waargenomen concentraties gelijk of bijna gelijk 

zijn met natuurlijke achtergrondconcentraties. Dit moet echter volgens een methode worden nagegaan die 

de algemene veranderlijkheid van de gegevens in overweging neemt. Het concept “Background assessment 

concentrations” werd daarom geïntroduceerd. Deze BAC's wordt gebruikt om statitisch na te gaan of de 

waargenomen concentraties zich dichtbij de achtergrondconcentraties (BC) situeren. De BAC heeft een 
waarde die hoger ligt dan de BC, en geeft aan wat men bedoelt met een concentratie als “dicht bij” de 

achtergrondconcentratie of “dicht bij” nul. De test veronderstelt dat de gemiddelde concentratie [ c ] 

significant groter is dan de achtergrondconcentraties (d.w.z., [ c ] is groter dan BAC), tenzij er statistisch 
kan worden aangetoond dat de gemiddelde concentratie niet significant groter is dan de 

achtergrondconcentratie (d.w.z., [ c ] kleiner of gelijk aan BAC).  

 
Men kan dus de volgende alternatieve hypothesen formuleren.  

H0: [ c ] > BAC (d.w.z., concentraties boven achtergrondconcentratie)  

H1: [ c ] ≤ BAC (d.w.z., concentraties dichtbij achtergrondconcentratie)  

 

H0 wordt verworpen ten gunste van H1 indien de hogere vertrouwensgrens van de gemiddelde 
concentratie [ c ] kleiner is dan de BAC. BAC’s moeten laag genoeg zijn om achtergrondconcentraties te 

benaderen, maar tegelijkertijd hoog genoeg om tot de conclusie te komen dat  de concentratie zich dichtbij 

de achtergrondconcentratie bevindt wanneer [c] gelijk is aan de BC. De BAC wordt daarom zo gekozen 

dat men met 90% waarschijnlijkheid tot de conclusie komt dat de gemeten concentratie zich dichtbij de 

achtergrondconcentratie bevindt wanneer [ c ] gelijk is aan de achtergrondconcentratie BC.  

 

In de praktijk vergeleek met de gemeten concentraties met de BAC door de verhouding te 

berekenen tussen de hogere 95% vertrouwensgrens van de gemiddelde concentratie in het meest recente 

bemonsterde jaar en de BAC. Een waarde lager dan 1 wijst er op dat de gemiddelde concentraties 

beduidend lager zijn dan de BAC zijn en dat het streefdoel is bereikt. Dit is met de 

voorzorgsbenadering van duurzaam milieubeheer in overeenstemming. Om rekening te houden met de 

onzekerheid van deze raming, werd de hogere 95% vertrouwensgrens voor deze verhouding ook in de 

gegevens verwerkt. De waarden voor BC en BAC'S worden gegeven in Tabel 8 en 9.  
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Table 8: BC and BAC values for heavy metals 

Parameter 

SEDIMENT  

(mg kg-1 dry weight 

normalised to 5% Al 

for BC/BAC) 

BIOTA – blue 

mussel 

(µµµµg kg
-1 wet weight) 

BIOTA – fish 

(µµµµg kg
-1 wet weight) 

 BC BAC BC BAC 
BC- 

fillet 

BAC- 

fillet 

As 15 22     

Cd 0,2 0,31 110*    

Cr 60 76     

Cu 20 31 1100*    

Hg 0,05 0,08 10*  50* 1 70* 2  

Ni 45 70     

Pb 25 34 190*    

Zn 90 116 30000*    

Notes: 
1
 Roundfish fillet. 

2  Flatfish and herring fillet. 
3 EAC for secondary poisoning 

(MON 04/02/02), whole fish 

 

Table 9: BC and BAC values for organic compounds+ 

Parameter 

SEDIMENT  

(µµµµg kg
-1
 dry weight 

normalised to 2,5% 

carbon) 

BIOTA – blue 

mussel 

(µµµµg kg
-1 wet 

weight) 

BIOTA – fish 

(µµµµg kg
-1 wet 

weight) 

 BC BAC BC BAC 
BC-

liver 
BAC-liver 

DDE       

Dieldrin       

Lindane       

TBT       

CB 153 0 0,5 0 0,4 0 0,2 

ΣCB7 1 0 1,3 0 0,7 0 1,2 

       

Naphthalene 5 11 0,2 1,1   

Phenanthrene 17 41 0,9 4,9   

Anthracene 3 8 0,2 0,4   

3 rings (PA+ANT)       

Fluoranthene 20 44 1,4 2,5   

Pyrene 13 28 1,1 1,8   

Benz[a]anthracene 9 22 0,3 1,1    

Chrysene  11 29 1,3 3,4   

4 rings 
(FLU+PYR+BAA+CHR) 

      

Benoz[a]pyrene 15 56 0,2 0,7   

5 rings (BAP+BKF)       

Benzo[ghi]perylene 45 140 0,5 2,7   

Indeno[123-cd]pyrene 50 128 0,4 1,6   

6 rings (BGHIP+ICDP)       

Notes:
 1

  Sum of CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153, CB 180. 
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Het resultaat van de evaluatie die volgens hoger beschreven methodologie werd uitgevoerd, 

samengevat weergegeven in tabel 10 (voor biota) en 11 (voor sediment), werd in het kader van de OSPAR 

conventie in juni 2005 goedgekeurd 

 

Tabel 10: Evaluatie gevaarlijke stoffen in biota 

 Mossel 

Lever 

kabel-

jauw 

Spier-

weefsel 

kabel-jauw 

Lever bot 

Spier-

weefsel 

bot 

Garnaal 

Cadmium 3.4 ☺  ☺  ☺ 

Koper 3.2     2.1 

Kwik 6.9  2016  2007 1.9 

Lood 3.2 ☺  ☺  ☺ 

Zink 1.1     ☺ 

PCB 100 560 
 

1.3 
2039 3.1 1.1 

Dieldrin 6.8 640 
 
☺ 

57 ☺ ☺ 

Lindaan 2.4 2018 
☺ 

☺ ☺ ☺ 

DDE 9.7 110 
☺ 

2012 ☺ ☺ 

Groen: hoeveelheid schadelijke stoffen onder achtergrondconcentratie. (*) 

Geel: neerwaartse trend, het cijfer geeft een schatting van het jaar waarin de achtergrondconcentraties 

bereikt zouden worden. (**) 

Blauw: geen trend, het cijfer geeft de verhouding tussen de geobserveerde concentraties  in 2003  en de 

achtergrond-concentraties. (**) 

Wit: geen gegevens beschikbaar. 

(*) Het felgroen is voor de gevallen waarbij de waarde voor de achtergrondconcentratie nog niet 
internationaal vastgelegd is. 

(**) De cijfers in italique zijn voor de gevallen waarbij de waarde voor de achtergrond-concentratie nog 

niet internationaal vastgelegd is. 

 

Tabel 11: Evaluatie gevaarlijke stoffen in zeebodem 

 
Staalnamestation 

Oostkust 

Staalnamestation 

Westkust 

Arseen 1.5 1.6 

Cadmium 3.5 2.6 

Chroom 1.4 1.5 

Koper 1.4 1.1 

Kwik 6.5 7.4 

Nikkel ☺ ☺ 

Lood 4.2 3.7 

Zink 2.3 1.6 

PCB 8.5 2.7 

Groen:: hoeveelheid schadelijke stoffen onder de 

achtergrondconcentratie 

Blauw: geen trend, het cijfer geeft de verhouding tussen de  

geobserveerde concentraties in 2003 en de achtergrondconcentraties 
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Bovenstaande tabellen identificeren de paren contaminant/matrix waarvoor de BAC' s zijn 

bereikt. In dat geval zijn nieuwe inspanningen om de introductie van de substantie in het milieu nog verder 

terug te schroeven niet langer gerechtvaardigd. Wanneer de BAC’ s nog niet zijn bereikt en tijdreeksen een 

statistisch significante dalende trend aangegeven gaat men na, door middel van lineaire extrapolatie, in 

welk jaar de BAC’s zullen bereikt worden. Voor verschillende substanties zal de deadline van 2015 niet 
gehaald worden. Wanneer er geen statistisch significante trend kan worden onderscheiden geeft men de 

verhouding tussen de laatst beschikbare meetresultaten (jaar 2003) en de BAC' s. Deze waarde vormt een 

aanwijzing van de inspanning die nodig zal zijn om de doelstellingen te behalen (zonder dat de te 
respecteren termijn in rekening wordt gebracht.  

 

Een positieve conclusie die men kan trekken uit deze tabellen is dat er geen enkele statistisch 

significante stijgende trend wordt waargenomen: de situatie verslechtert niet, of dit kan men tenminste niet 

opmaken uit een analyse van de paren contaminant/matrix. Teleurstellend is echter dat in talrijke gevallen 

het niet mogelijk is om een trend te identificeren. Dit is gedeeltelijk te wijten aan een te lage 

bemonsteringsfrequentie. Bovendien werd ten gevolge van de reducties van afval en emissies gerealiseerd 

in de jaren ' 70 en ’80 voor verscheidene substanties een betrekkelijk lage en stabiele concentratie bereikt. 

Op dit moment wordt, dankzij de optredende natuurlijke, methodologische en analytische variabiliteit is de 

identificatie van trends, moeilijker, als geïllustreerd in figuur 25. De deskundigen zijn zich sterk bewust 
van deze beperking, waarop onafhankelijk van de bestede middelen moeilijk een oplossing voor gevonden 

kan worden. 
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Figure 39: Evolution of the CB levels in the environment and extrapolation to the observed 

trend for the monitoring data of CB153 in flounder liver. 
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3.2 Biologie 

 

3.2.1 Fytoplankton  

 

Directe effecten van eutroficatie: Fytoplanktonbloei 
 

Voor Chl-a wordt de grenswaarde van 15µg Chl-a per liter als een grenswaarde voor 

ecosysteemverstoring beschouwd. De jaarlijkse lentebloei van Pheaocystis spp, dewelke plaatsvindt in 

april-mei, vormt de belangrijkste oorzaak van verhoogde Chlorofyl-a concentraties in Belgische wateren. 

Het succes van Pheaocystis kan verklaard worden door het feit dat dit organisme antropogeen nitraat kan 

gebruiken in P-geregenereerde condities en weerstand kan bieden tegen begrazing. De waargenomen 

Chlorofyl-a concentraties zijn hoger aan de kust, met maxima ter hoogte van de riviermondingen, en 

nemen af naar het noordoosten toe.  

 

Vervolgens werd de OSPAR “Comprehensive Procedure” toegepast, waarbij men de Belgische 
mariene wateren onderverdeelde in verschillende zones:  

 

• Non-Problem Areas: gebieden waarin geen verhoogde nutriëntenconcentraties en gerelateerde 

effecten werden waargenomen of gebieden waar er sterke, wetenschappelijke aanwijzingen 

bestaan dat de vastgestelde verhoogde nutriëntenconcentraties niet tot eutroficatie zal leiden.  

• Potential Problem Areas: gebieden waarin men een men zich redelijkerwijs zorgen kan maken 

dat het mariene ecosysteem wordt verstoord of in de toekomst zal worden verstoord door 
eutroficatie.  

• Problem Areas: gebieden waarin er aanwijzingen bestaan dat de antropogene nutriëntenverrijking 

het mariene ecosysteem verstoord of in de toekomst zal verstoren. 

 

 
Figuur 40: ruimtelijke distributie van Chl-a concentratie (in µg/l) in de lente 1999. De 

ligging van de monitoringstations worden aangegeven.  
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 Figuur 41: Distributie van de winter DIP concentraties (in µmol l-1) op het BCS in 1999. De ligging van de monitoringstations wordt aangegeven 



Rapport Kaderrichtlijn Water – Artikel 5 voor de Belgische kustwateren 

 47 

De omvangrijke hoeveelheden nutriënten die via de continentale rivieren de Belgische 

kustwateren bereiken verklaren het eutroof karakter van dit waterlichaam. (Lancelot et al., 1987). De 

jaarlijkse cyclus van fytoplanktonbloei begint onder de vorm van een bloei van diatomen in de vroege 

lente (midden februari, Rousseau et al., 2002). In april en mei wordt er algenbloei waargenomen, 
dewelke een grote hoeveelheid biomassa kan produceren en voornamelijk bestaat uit de 

kolonievormende soort Haptophycea Phaeocystis globosa (Lancelot et al., 1987). Figuur 42 geeft het 

verloop weer van chlorofylconcentratie in 2003. Chlorofyl-a-concentraties kunnen de 30µg/l 
overschrijden, waarbij de hoogste concentraties dicht bij de kust worden opgemeten. (Ruddick et al., 

1999). In juni verdwijnen zowel de diatomen als Phaeocystis uit de waterkolom (Rousseau et al., 

2002), waarschijnlijk als gevolg van nutriëntentekort en mogelijk eveneens als gevolg van een 
verhoodge predatiedruk van heterotrofe planktonsoorten zoals  de dinoflagelaat Noctiluca scintillans 

(E. Breton, Private Communication). Later in de zomer en herfst kan een tweede, minder omvangrijke 

bloei van diatomen optreden (Rousseau et al., 2002). Er is een mogelijk verband tussen de omvang 

van de bloei van diatomen  en Phaeocystis en meteorologische omstandigheden (wind en afvloeiing 

van rivieren ten gevolge van regen), zoals wordt weergegeven door de Noord-Atlantische Oscillatie 

(Breton et al., 2005). De jaarlijkse hoeveelheid gerecycleerde stikstof en fosfor in de Belgische 
kustwateren kan worden geschat door middel van modelsimulaties (Lancelot et al., 2005). In de lente 

van 1998 werd op basis van metingen de netto primaire productie voor de volledige Belgische 

Continentale Plaat (niet enkel de territoriale wateren) geschat op 97 gC m-2 (Rousseau, 2000). 
Gebruik makende van modelsimulaties werd er voor de periode 1989 –1999 een jaarlijks gemiddelde 

van 213 gC m-2 berekend (Lancelot et al., 2005). 
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Figuur 42: Verloop in 2003 van chlorofylconcentraties in het oppervlaktewater ter 

hoogte van enkele meetstations. In situ data (zwarte driehoekjes), MIRO&CO-3D 

modelleringresultaten (volle lijn), chlorofyl-a-concentraties afgeleid uit het MERIS-

model (cirkels) 

 
De grote hoeveelheden fytoplankton-biomassa geproduceerd gedurende de lentebloei is een 

direct gevolg van de omvangrijke aanvoer van nutriënten, hoofdzakelijk via rivieren. Een afname van 
de aanvoer via rivieren zou resulteren in een afname van maximum chlorofyl-a-concentraties.  
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Indirecte effecten van eutroficatie: Zuurstofconcentratie  

 
De bacteriële afbraak van de biomassa geproduceerd door een fytoplanktonbloei resulteert niet 

in een problematisch lage zuurstofconcentratie, gezien de waterkolom zich continue in een vermengde 

toestand bevindt. Ook hebben toxische algen geen directe gevolgen voor de volksgezondheid. 

 

 

Algemene classificatie 

 
De classificatie van de Belgische kustwateren gebeurde met name op de basis van een analyse 

van de 1995-2000 DIN/DIP data, dewelke zich boven de drempelwaarde bevonden en de analyse van 

de chlorofyl a waarden. Winter DIN en DIP concentraties overschreden vrijwel steeds de 

grenswaarden, waardoor de Chl-a concentraties werden gehanteerd als determinerende factor voor de 

eutroficatiestatus. De Chl-a concentraties worden echter gekenmerkt door sterke in maximale waarden 

en ruimtelijke distributie over de verschillende jaren heen. Een eerste probleemgebied sterkt zich uit 
vanaf de Scheldemonding, en reikt vaak tot voorbij Oostende. Een tweede probleemgebied situeert 

zich in het zuidwesten. Afhankelijk van het jaar vormt zuidwestelijke zone in het van de kustwateren 

een probleemgebied of een potentieel probleemgebied. Verder van de kust worden de wateren 
geclassificeerd als potentieel probleemgebied, of in het noorden als een non-probleem gebied.  

 

Op basis van deze analyse kan men concluderen dat er een reële mogelijkheid bestaat dat de Belgische 
kustwateren niet de geformuleerde doelstellingen zullen halen voor eutroficatie-gerelateerde 

kwaliteitselementen. 
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3.2.2 Macro-algen  
 

De bodem van het Belgische deel van de Noordzee bestaat vooral uit zachte sedimenten 

(zand, slib). Daardoor vindt men in Belgische mariene gebieden macroalgen bijna uitsluitend op de 

kunstmatige harde structuren, zoals strandhoofden en havenmuren. Deze structuren zijn in de meeste 
gevallen sterk onderhevig aan de invloed van golfslag, en de meest algemene soorten die er 

voorkomen zijn bruinwieren (Fucus spp.) en de groenwieren Ulva lactuca en Enteromorpha spp. In de 

kustwateren wereldwijd wordt een toename vastgesteld van groenwieren zoals Ulva spp en 
Enteromorpha spp. als gevolg van de eutroficatie. Dit is ook in de Belgische kustwateren het geval zij 

het minder spectaculair. Kwantitatieve gegevens zijn echter niet voorhanden. Een zone met rode algen 

bestaat niet door de hoge turbiditeit van het water. Niet inheemse soorten zoals wakame Undaria 

pinnatifida en het Japans bessenwier Sargassum muticum vindt men vooral binnen de havens. In 

tegenstelling tot in sommige andere gebieden richten de geïntroduceerde macroalgen hier blijkbaar 

geen economische schade aan. Binnen havens komen eveneens een aantal niet-inheemse roodwieren 

voor. 

 

3.2.3 Benthische invertebraten-fauna 
 

De zeebodem in de Belgische kustwateren dicht onder de Belgische kust bestaat vooral uit 

mobiele zachte sedimenten: fijn zand met een variërend slibgehalte. De sedimenten worden geleidelijk 
aan fijner naar het noordoosten toe. In het gebied tussen Oostende en de Nederlandse grens komen 

zones voor met min of meer vast slib. Dit is een onstabiel substraat dat een grenssituatie vormt tussen 

vast en hard substraat. In de 1-mijls zone komen geen gebieden voor met keien of natuurlijke rotsen. 

De enige natuurlijke harde substraten zijn turfbanken en banken met harde tertiaire klei. Alle andere 

harde substraten in de kustwateren zijn artificieel.  

 

Catrijsse & Vincx (2001) analyseerden data verzameld tussen 1970 and 2000 voor 

meiobenthos, macrobenthos en hyperbenthos. Zij konden in de Belgische kustwateren 2 gebieden 

onderscheiden: de Westkust, tussen de Belgisch-Franse grens en Oostende en de Oostkust, het gebied 
van Oostende tot de Nederlandse grens. Voor wat betreft de soortenrijkdom konden zij een positieve 

oost-west gradiënt aantonen.  

 

De Graer  (2003) vond 2 belangrijke macrobenthische gemeenschappen in de kustwateren. 

In de Westkust is de Abra alba – Mysella bidentata gemeenschap dominant. Deze gemeenschap is 

typisch voor fijn zand met een tamelijk hoog slibgehalte. Het is een zeer rijke gemeenschap met een 

hoge soortenrijkdom (23 – 37 soorten per monster)
 
en hoge densiteiten (3403 –7589 ind. per m

2
). 

Karakteristieke soorten zijn de tweekleppigen Spisula subtruncata (halgeknotte strandschelp), Abra 

alba (witte dunschaal) en Mysella bidentata (tweetandsmosseltje), Pariambus typicus (hongerlijdertje; 

een kleine kreeftachtige) en borstelwormen zoals Stenelais boa en de riffen bouwende 
schelpkokerworm Lanice conchilega. In de oostelijke kustwateren, getypeerd door zeer fijn zand en 

een hoog slibgehalte, domineert de Macoma balthica gemeenschap, met de tweekleppige M. balthica 

(nonnetje) als belangrijkste indicatorsoort. De A. alba – M. bidentata en de M. balthica gemeenschap 
zijn nauw verwant met elkaar: 3 van de meest algemene soorten van de M. balthica gemeenschap 

komen ook in de A. alba gemeenschap voor, maar de M. balthica gemeenschap is veel minder 

soortenrijk (7 soorten per monster). Ze heeft wel tamelijk hoge densiteiten (967 ind. per m
2
). Daarom 

wordt deze gemeenschap als ecologisch minder belangrijk beschouwd, niettegenstaande het feit dat ze 

toch de meest algemene is in de Belgische kustwateren. De foto in figuur 43 is hiervan een illustratie. 

De lagere soortenrijkdom van de oostelijke kustwateren, met de dominantie van de M. balthica 

gemeenschap, valt waarschijnlijk te verklaren door het estuarien effect van de Westerschelde, met zijn 

hoge aanvoer van fijne sedimentdeeltjes.  
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Figuur 43: Na storm spoelen exemplaren van het nonnetje Macoma balthica 

en de witte dunschaal Abra alba frequent aan. Op de foto ook exemplaren van 

de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. Deze recente geïntroduceerde 

soort wist zich in korte tijd stevig in te burgeren in de nabije kustwateren 

 
Beide belangrijke macrobenthische gemeenschappen komen in de Belgische kustwateren 

niet geïsoleerd van elkaar voor. Vooral langs de westkust komen verschillende soortenassociaties voor 

die overgangen vormen tussen deze gemeenschappen en de gemeenschappen verder uit de kust, zoals 

de Nephtys cirrosa ss gemeenschap en de Ophelia limacina – Glycera lapidum gemeenschap. 

Daarnaast komen ook overgangen met de intertidale Eurydice pulchra – Scolelepis squamata 

gemeenschap van de zandstranden voor.  
 

Karakteristiek voor de Belgische kustwateren is het voorkomen van turfbanken en 

dagzoomende banken van tertiaire (vaste) klei. Deze natuurlijke harde substraten herbergen een aparte, 
soortenarme macrobenthische gemeenschap, met als typerende soorten borende tweekleppigen zoals 

de witte boormossel Barnea candida en de (uitheemse) Amerikaanse boormossel Petricola 

pholadiformis.  
 

Artificiële harde substraten zoals strandhoofden, dijken en andere kustverdedigingswerken 

vormen de habitat voor een gemeenschap specifiek voor rotskusten. Deze is gekenmerkt door een hoge 

soortenrijkdom en biomassa. Alleen daar leven grote benthische bruinwieren (Phaeophyta), grotere 

rood- en groenwieren (respectievelijk Rhodophyta en Chlorophyta). De gemeenschap die er voorkomt 

is typisch voor een middelmatig geëxposeerde rotskust, gekenmerkt door zeepokken (Semibalanus 

balanoides, Balanus crenatus, Elminius modestus), een dichte mosselzone (Mytilus edulis) met in 

mindere mate ook een zone bestaande uit fucoide algen. Tussen de mosselen leven talrijke andere 

ongewervelden. Deze gemeenschap kan in zekere zin beschouwd worden als een verarmde 
afspiegeling van de gemeenschap voorkomend op de Franse en Engelse kanaalkusten (bvb. De Franse 

“Boulonnais” kust). Zo ontbreken grote bruinwieren zoals Laminaria spp. en Himanthalia elongata, 

en ook de kenmerkende lage roodwierenzone komt langs de Belgische kust niet voor.  
 

De bentische gemeenschappen dicht onder de kust vertoont belangrijke jaarlijkse variaties. 

Voorbeelden zijn de fluctuaties in aantallen en densiteiten van algemene soorten als de halfgeknotte 

strandschelp Spisula subtruncata, de kokkel Cerastoderma edule, het zaagje Donax vittatus, de 

verschillende soorten platschelpen Tellina spp., het goudkammetje Pectinaria koreni en de 
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schelpkokerworm Lancie conchilega. De omvang en oorzaken van deze schommelingen blijven, onder 

meer door een gebrek aan een doordachte lange termijn monitoring, grotendeels onbekend. Tijdens de 

laatste 2 decennia ondergingen de bentische gemeenschappen in de kustwateren bovendien drastische 

veranderingen als gevolg van de introductie en de dikwijls explosieve uitbreiding van verschillende 
niet-inheemse soorten (zie sectie 2.7). Tegelijkertijd werden verschillende andere soorten, waaronder 

de otterschelp Lutraria lutraria en de gewone fuikhoorn Nassarius reticulatus plots veel talrijker. 

Tenslotte breidden een aantal zuidelijke soorten hun areaal uit tot in de Belgische kustwateren of 
werden ze er veel talrijker. Ondanks het feit dat veel van deze soorten massaal aanspoelen op onze 

stranden, blijven de meeste van deze veranderingen vooralsnog onopgemerkt tijdens het huidige 

onderzoek van benthos, waarschijnlijk omdat de gebruikte technieken bepaalde soorten niet of onder 
bemonsteren.  
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Hoofdstuk 4: Conclusies 
 
 
 De toename van de bevolking en vooral een sterke toename in haar levensstandaard gingen in 

Europa gepaard met een ver doorgedreven industrialisering en het intensief gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen, dewelke schijnbaar kosteloos ter beschikking stonden. Deze processen gingen echter 
gepaard met een sterke degradatie van vele facetten van het leefmilieu, waaronder de waterkwaliteit.  

Er bestaat een onbetwistbare nood aan vergaande inspanningen om de kwaliteit van de Belgische en 

Europese waterlichamen te verbeteren. Gezien het internationale karakter van deze problematiek acht 

men het belangrijk de aanpak ervan op internationaal niveau te coördineren. Om in deze coördinatie te 

voorzien werd door de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water uitgevaardigd, met als doel tegen 2015 

een goede kwaliteit van Europese waterlichamen, inclusief mariene kustwateren tot 1 mijl uit de kust, 

te verzekeren.  

 

Voor de Noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Noordzee is deze belangrijke richtlijn zeker niet 
het begin van het verhaal.  Het OSPAR-Verdrag en het systeem van de internationale conferenties ter 

bescherming van de Noordzee hebben, gedurende de laatste twintig jaar, meerdere engagementen 

ingesteld dienaangaande, leidend tot een accumulatie van expertise en data die zo voordelig mogelijk 
aangewend moeten worden.  In dat verband kan opgemerkt worden dat België zijn engagementen 

nagekomen is tot de reductie met 50% van de inbreng in zee van 36 als gevaarlijk geïdentificeerde 

stoffen, evenwel binnen een langere termijn dan de vooropgestelde tien jaar.  Ook al is dit resultaat 
verheugend, de lessen die moeten getrokken worden, zijn dat, enerzijds, de overeengekomen termijnen 

vaak te optimistisch worden ingeschat, en dat, anderzijds, de informatiebases die toelaten om op niet-

ambigue wijze te bewijzen dat de doelstellingen al dan niet gehaald zijn vaak gebrekking zijn. 

 

 Het uittekenen van een strategie om de kwaliteit van het kustwater te verbeteren vormt een 

grote uitdaging omdat men niet alleen de vele gebruiksfuncties van dit waterlichaam in rekening moet 
brengen, maar ook omdat de uitgestippelde strategie coherent moet zijn met zowel het beleid van 

landen waarvan de kustwateren aan de onze grenzen, als met het beleid van de verschillende 

overheden die bevoegdheden hebben in de zoetwateren. Om deze reden vertrekt de Kaderrichtlijn 
water van een stroombekkenbenadering. Als bevoegde autoriteit voor het Belgische kustwateren 

betekent dit dat de Belgisch federale overheid in dialoog treedt met Nederland, Frankrijk, Duitsland en 

de drie Belgische Gewesten, in het kader van de Schelde en Maas Commissies. Deze coördinatie 
betekent echter niet dat er steeds dezelfde keuzes gemaakt worden, wat verstrekkende gevolgen kan 

hebben. Zo zal het feit dat Nederland en België hun kustwateren in een verschillende categorie 

indeelden tot belangrijke verschillen leiden inzake de later geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen.   

 

 In hoofdstuk 2 werden verschillende oorzaken van milieuverstoring besproken. De wet van 

1999 ter bescherming van het marien milieu verbiedt rechtstreekse lozingen in zee. Bij een analyse 

van de input via rivieren blijkt dat de Schelde de belangrijkste bron vormt van chemische polluenten, 
maar dat de bijdrage van het kustbekken voor een aantal verbindingen van een soortgelijke grootorde 

is. Gezien de hoge variabiliteit van de gegevens is het echter  moeilijk een bepaalde trend te 

onderscheiden. De vuilvrachten die via de atmosfeer of via baggerspecie in het marien milieu 
terechtkomen zijn  niet verwaarloosbaar. Chemische vervuiling vormt dus een belangrijke belasting 

van het mariene milieu.  Dit betekent dat de aantasting van de goede chemische staat van de 

kustwateren ruimschoots – met een zekere verschuiving in de tijd - afhangt van de evolutie van de 

kwaliteit van het zoetwater en van de overgangswateren. 

 

Naast chemische vervuiling afkomstig van op het land vormt visserij een erg belangrijke 

belasting van de kwaliteit van het kustwater.  Maar deze impact – die dwingender benaderd moet 

worden in het kader van de communautaire visserijpolitiek – neemt een veel groter ruimtelijk niveau 

in dan de eerste mijl bij de kust binnen dewelke de goede ecologische staat bereikt moet worden. 
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De introductie van exoten vormt eveneens een belangrijke vorm van milieuverstoring, 

dewelke belangrijke verschuivingen o.a. binnen de  benthische gemeenschappen heeft teweeggebracht, 

in de Belgische kustwateren.  Het is moeilijk om in te schatten wanneer het recent Internationaal 

Verdrag voor de controle en management van ballastwater en sedimenten van schepen zijn concrete 
effecten zal laten voelen.  Bovendien moet opgemerkt worden dat, binnen deze sector, meer druk 

uitoefenende activiteiten (bvb. maricultuur) bestaan dan enkel deze bedoeld door dit instrument. 

 
In hoofdstuk  3 werd er de kwaliteit van de Belgische kustwateren in kaart gebracht. Inzake 

chemische verontreiniging bleken te hoge nutriëntenconcentraties een belangrijk probleem te vormen. 

De nutriëntenconcentraties overschrijden de binnen OSPAR vooropgestelde grenswaarden, wat vaak 
resulteert in verhoogde Chlorofyl-a concentraties. Een analyse van de concentratie aan gevaarlijke 

stoffen wijst uit dat voor bepaalde verbindingen de concentraties zich rond de achtergrondconcentratie 

bevinden. Anderen vertonen een dalende trend, waarbij men voor een bepaald aantal verwacht dat de 

achtergrondconcentraties voor 2015 bereikt zullen worden. Voor vele verbindingen is het echter 

onmogelijk om met zekerheid een trend vast te stellen gezien de lage concentraties en de hoge 

variabiliteit van de meetgegevens.  
 

Een objectieve en uniforme evaluatie van de waterkwaliteit kan enkel worden uitgevoerd 

aan de hand van referentiewaarden voor de chemische en biologische kwaliteit. De afwezigheid van 
deze waarden op het niveau de Europese Unie heeft als gevolg dat deze evaluatie voorlopig aan het 

oordeel van deskundigen moet worden overgelaten. Om een onderlinge coherentie te verzekeren is het 

belangrijk dat de Europese Unie bij het bepalen van de referentiewaarden, in het bijzonder voor wat de 

Noord Atlantische Oceaan betref, naar behoren rekening houdt met datgene wat reeds in het kader van 

de OSPAR conventie wordt toegepast. Gezien vele chemische polluenten zich bij voorkeur opstapelen 

in de sedimenten werden concentraties van deze substanties door OSPAR in deze matrix gemeten. De 

keuze van de Kaderrichtlijn water voor de selectie van de waterkolom als preferentiële matrix voor het 

meten van concentraties van verschillende verbindingen, zou mogelijks implicaties hebben naar de  

relevantie van de monitoring toe. 
 
Men kan dus besluiten dat er verscheidene belangrijke verstoringen bestaan die een belangrijke 

negatieve invloed uitoefenen op de milieukwaliteit van de Belgische kustwateren. Hoewel hier en daar 

een positieve evolutie kan worden waargenomen, is de  probabiliteit zeer reëel dat de doelstellingen 
van de Kaderrichtlijn in deze probleemgebieden niet gehaald zullen worden.  Dit dient geverifieerd te 

worden van zodra de kwaliteitsstandaarden gedefinieerd en gekwantificeerd zullen zijn op Europees 

niveau.  Dit zal ook getoetst moeten worden aan de monitoringresultaten die zelf diverse problemen  

betreffende de methodologie en de natuurlijke variabiliteit van het mariene milieu zullen moeten 

overstijgen. 

 
Hieruit kan men afleiden dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de negatieve invloed 

die wordt uitgeoefend op het marien milieu tot een minimum te beperken met, als eerste stap, een 

volledige toepassing van de bestaande maatregelen. 
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