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I. Inleiding
Algemene opmerking: Telkens de ‘Dienst Marien Milieu’ wordt vermeld in de volgende
tekst, gaat het om de Dienst Marien Milieu die deel uitmaakt van het DirectoraatGeneraal (DG) Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) ‘Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu’.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
http://www.health.fgov.be [NL, FR]
Alle woorden die in het lichtblauw werden aangeduid in deze tekst worden verklaard in
de woordenlijst die zich aan het einde van dit document bevindt.

I.1. Waarom een publieke raadpleging ?
In het verlengde van het Verdrag van Aarhus, dat werd goedgekeurd in 1998, voorziet de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) dat het publiek op de hoogte moet worden
gehouden gedurende het ontwikkelingsproces van de stroomgebiedsbeheersplannen. Het
publiek wordt ook betrokken bij de uitwerking ervan en mag opmerkingen formuleren
aangaande de voorgestelde plannen (Figuur 1).

Figuur 1. Belangrijkste stappen voor de tenuitvoerlegging van het beheersplan voor de
Belgische kustwateren van 2008 tot 2015
Deze publieke raadplegingsfase zal 6 maanden duren, zodat u de tijd heeft uw
opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken. We nodigen u uit te reageren op het
voorgestelde plan. Uw mening is belangrijk en er zal rekening mee worden gehouden in
het kader van de uitvoering van het definitieve beheersplan (in 2009).
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De milieudemocratie
Het Verdrag van Aarhus werd in 1998 ondertekend door 39 landen. In navolging daarvan
garandeert de Europese Commissie de burger drie fundamentele rechten: toegang tot
milieu-informatie, inspraak bij milieubesluitvorming, en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden. http://www.aarhus.be/ [NL, FR]

I.2. Binnen welke context kadert de publieke raadpleging ?

I.2.1. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
a. Algemeen

Zoals de naam al aangeeft, schept de KRW een kader voor de bescherming van de
wateren binnen de Europese Unie. Ze beoogt de toestand van de waterecosystemen in
stand te houden of te verbeteren. Ze wil eveneens duurzaam gebruik van water promoten
en het aquatische milieu beter beschermen.
Op die manier helpt ze de voorziening van water van goede kwaliteit te garanderen, de
oppervlakte- en grondwateren te beschermen, en de doelstellingen te bereiken uit de
internationale akkoorden inzake de bescherming van het water.
Daartoe dienen de lidstaten de stroomgebieden te inventariseren die zich op hun
grondgebied bevinden en ze te groeperen in stroomgebiedsdistricten die internationaal
moeten zijn indien ze zich uitstrekken over verschillende landen. De kaderrichtlijn
identificeert verschillende types waterlichamen (grondwater en oppervlaktewater, tot de
laatste categorie behoort het water uit rivieren, meren, de overgangswateren en de
kustwateren). Ze stelt eveneens een typologie voor, gebaseerd op verschillende
descriptoren, voor elk van de types waterlichamen. Van al die waterlichamen richten wij
ons hier op de toestand van de Belgische kustwateren. Er moeten een hele reeks
parameters worden bestudeerd om het type waterlichaam te evalueren en om na te gaan
aan welke drukken het onderhevig is.
Er dienen maatregelenprogramma’s te worden uitgevoerd in het kader van de
beheersplannen die het volledige stroomgebiedsdistrict bestrijken. Die maatregelen
beogen:
• de achteruitgang van de toestand van de watermassa’s tegen te gaan;
• en te komen tot een goede toestand van de oppervlaktewateren tegen 2015.
Het doel is meer bepaald om te komen tot een goede ecologische en chemische toestand
en de emissies, lozingen en verliezen van prioritaire verontreinigende stoffen stop te
zetten of geleidelijk aan te beëindigen. Teneinde de vergelijkbaarheid van de resultaten
van de biologische controles binnen de Europese Unie te garanderen, voerde de
Commissie een onderlinge ijking (of intercalibratie) uit.
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De beheersplannen hebben betrekking op een periode van 6 jaar. Het eerste plan moet
van kracht worden in 2009. Het dient tweemaal (in 2015 en in 2021) geactualiseerd en
hernieuwd te worden om de milieudoelstellingen van de KRW te bereiken (ten vroegste
in 2015 en ten laatste in 2027).
Er is in de KRW een proces voorzien bestaande uit verschillende fases om te komen tot
een goede toestand van de wateren (Tabel 1). Dit proces is reeds volop aan de gang,
aangezien de richtlijn van kracht werd in 2000.

Tabel 1. Belangrijkste vereisten ter implementatie van de KRW van 2000 tot
2027
Jaar
2000
2003
2004
2006
2008
2009
2010
2012
2015
2021
2027

Tijdschema Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)
De Kaderrichtlijn Water gaat van kracht
Omzetting in nationale wetgeving
Identificatie van hydrografische bekkens/districten
Karakterisering van de hydrografische districten
(drukken, hun impact, economische analyse)
Opzetten van een monitoringsnetwerk
Eerste ontwerp van het beheersplan van de districten
Finalisatie van het beheersplan (met inbegrip van
een maatregelenprogramma)
Invoering van een prijs-politiek
Het maatregelenprogramma moet operationeel zijn
Einddatum voor de milieudoelstellingen
(Einde van de eerste beheerscyclus)
Ontwikkeling van het tweede beheersplan
(Einde van de tweede beheerscyclus)
Ontwikkeling van het derde beheersplan
(Einde van de derde beheerscyclus)
Definitieve einddatum voor de milieudoelstellingen

b. Reeds ondernomen stappen
Eerst en vooral dienden de bevoegde instanties en de stroomgebieden te worden bepaald.
Deze stroomgebieden werden vervolgens verbonden met stroomgebiedsdistricten (in
2003). Die werden vervolgens gekarakteriseerd, er werd een studie uitgevoerd aangaande
de druk en de gevolgen veroorzaakt door de menselijke activiteit op het kustwater. Er
werd ook een monitoringsnetwerk uitgetekend om toe te zien op de kwaliteit van het
waterlichaam. Dit netwerk dient voor de controle en opvolging van verschillende
parameters die het mogelijk maken de ecologische en chemische toestand van het
waterlichaam te karakteriseren.
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c. Huidige stappen
Er werd een ontwerp van het beheersplan opgesteld voor het stroomgebieds-district dat
voltooid moet worden in 2009, om uiteindelijk te komen tot een goede toestand van de
wateren tegen 2015.
Die einddatum van 2015 kan echter worden uitgesteld tot 2021 of zelfs 2027 onder de
vorm van een fasering van de doelstellingen, op voorwaarde dat de toestand van het
waterlichaam niet verder achteruitgaat en dat er aan minstens één van de volgende
voorwaarden is voldaan:
• de nodige verbeteringen zijn technisch niet haalbaar;
• de nodige verbeteringen zijn overdreven duur;
• gezien de natuurlijke omstandigheden is het onmogelijk de nodige verbeteringen
te bereiken tegen 2015.
De milieudoelstellingen kunnen eveneens minder streng zijn voor bepaalde
waterlichamen die zodanig aangetast zijn door menselijke activiteiten dat het onmogelijk
of overdreven duur is om te komen tot een goede toestand van het water.
Ter herinnering, het beheersplan voor het stroomgebiedsdistrict zal om de 6 jaar
geactualiseerd worden (in 2015 en 2021) en de einddatum om de milieudoelstellingen te
bereiken is vastgelegd op 2027.

Kaderrichtlijn Water
De integrale tekst van de richtlijn [beschikbaar in alle officiële talen van de EU] en
allerhande technische informatie is beschikbaar op de website van DG Milieu van de
Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html [EN]

6

Samenvatting – ontwerp stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren

I.2.2. En wat met de Belgische kustwateren?
De toestand van de Belgische kustwateren verbeteren vormt een uitdaging, gezien de
talrijke activiteiten die er plaatsvinden (visvangst, militaire oefeningen, scheepvaart,
toerisme, etc.). Bovendien wordt de kwaliteit van de kustwateren beïnvloed door lozingen
afkomstig van activiteiten die zich verder stroomopwaarts afspelen in het
stroomgebiedsdistrict. Daarbij komt nog de complexiteit van de gedeelde bevoegdheden
tussen de federale staat en de gewesten, alsook het grote aantal administraties die een
rechtstreekse al dan niet onrechtstreekse invloed hebben op het mariene milieu.

Atlas van de Belgische kust
Interactieve en ruim geïllustreerde site (kaarten, figuren, etc.) waarop verschillende
facetten van de Noordzee aan bod komen (fysiek milieu, toerisme, visvangst, industrie,
etc.)
http://www.kustatlas.be/nl/ [NL, FR, DE, EN]
De Belgische kustwateren (BCZ voor ‘Belgian Coastal Zone’ op Figuur 2) bevinden zich
in het zuiden van de Noordzee. De watermassa’s in deze erg dynamische zone zijn het
resultaat van de mengeling van de mariene wateren afkomstig van de Atlantische Oceaan
(deze wateren worden beïnvloed door de aanvoer uit het Seinebekken) en de zoete
wateren afkomstig van het Scheldebekken.

Figuur 2. Lokalisatie van de Belgische kustzone (BCZ) binnen de Noordzee
Source: Gypens et al. (2006)
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I.2.3. De Internationale Scheldecommissie (ISC)
De Belgische kustzone behoort tot het internationale stroomgebiedsdistrict van de
Schelde (Figuur 3). Het zoete water van de Schelde en haar zijrivieren mondt uit in de
Belgische kustwateren en beïnvloedt de kwaliteit ervan. Het is dan ook belangrijk het
beheer van de wateren te organiseren voor het gehele stroomgebiedsdistrict, aangezien de
activiteiten die er plaatsvinden (landbouw, industrie, etc.) invloed uitoefenen op de
kwaliteit van de wateren die terechtkomen in de zee. Dit internationale district bevindt
zich op het grondgebied van Nederland, Frankrijk, federaal België (bevoegd voor de
betreffende kustwateren en territoriale wateren) en de drie Belgische gewesten (het
Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd zijn voor de
oppervlaktewateren, het grondwater en de overgangswateren op hun respectievelijke
grondgebied).

Bevoegdheden van de Federale Overheid en de gewesten in België
Het beheer van de Belgische kustwateren en territoriale wateren valt onder de
bevoegdheid van de federale overheid. Het beheer van de continentale wateren die
uitmonden in de zee (en ook dat van de stranden) daarentegen valt in België onder de
bevoegdheid van de gewesten. Een goede samenwerking tussen de verschillende
machtsniveaus is dus nodig om de milieudoelstellingen van de KRW te bereiken.
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/index.jsp [NL, FR]
Het is dan ook noodzakelijk de inspanningen geleverd door die verschillende overheden
te coördineren. Die coördinatie gebeurt in het kader van de Internationale
Scheldecommissie die geformaliseerd werd aan de hand van het Scheldeverdrag,
ondertekend in Gent op 3 december 2002.

Internationale Scheldecommissie
De doelstelling van de ISC is een samenwerking tot stand te brengen tussen de
oeverstaten en -gewesten van de Schelde, om zo een duurzaam en integraal waterbeheer
te bereiken.
http://www.isc-cie.com/ [NL, FR]
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Figuur 3. Kaart van het werkgebied van de Internationale Scheldecommissie
De milieudoelstellingen van de KRW voor het internationaal stroomgebieds-district van
de Schelde werden verfijnd voor de kust- en overgangswateren. Die doelstellingen
trachten:
• de chemische en biologische waterkwaliteit te verbeteren;
• mogelijkheden voor de verbetering van de kwaliteit van het slib te onderzoeken;
• gegevens en meet- en beoordelingsmethodes uit te wisselen, maar ook hun
vergelijkbaarheid voor het hele Scheldedistrict te verbeteren;
• de lozing van Scheldespecifieke verontreinigende stoffen te verminderen teneinde
de goede toestand te bereiken;
• goed bestuur voorzien voor de implementatie van de KRW;
• de koppeling te maken met het beheer van de beschermde mariene gebieden
(Natura 2000-gebieden) en de kaderrichtlijn van de Europese Mariene Strategie
(2008/56/EG).
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I.2.4. De andere richtlijnen van de Europese Unie
De maatregelenprogramma’s die worden opgesteld om de doelstellingen van de KRW te
bereiken, moeten eveneens andere Europese richtlijnen respecteren (Tabel 2).
Tabel 2. Lijst van de andere richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden bij de
maatregelenprogramma’s die nodig zijn om de KRW-doelstellingen te bereiken
Richtlijn
79/409/CEE
85/337/CEE
86/278/CEE
91/271/CEE
91/414/CEE
91/676/CEE
92/43/CEE
96/61/CE
96/82/CE
98/83/CE
2006/7/CE

Naam (onderwerp)
Vogelrichtlijn
Milieueffectrapportagerichtlijn
Zuiveringsslibrichtlijn
Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater
Richtlijn gewasbeschermingsmiddelen
Nitraatrichtlijn
Habitatrichtlijn
Richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging
Richtlijn zware ongevallen
Drinkwaterrichtlijn
Zwemwaterrichtlijn

Die richtlijnen behoren doorgaans tot het Europees milieubeleid.

Milieubeleid van de Europese Unie
De informatie omtrent de verschillende actiedomeinen van de Europese Commissie op
milieugebied zijn online beschikbaar :
http://ec.europa.eu/environment/index_fr.htm [FR, EN]
De beschermde gebieden die werden aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn maken deel uit van het Natura 2000-netwerk.

Natura 2000-netwerk
Dat is het Europees netwerk van speciale beschermingszones, dat werd opgericht naar
aanleiding van de Habitatrichtlijn uit 1992. Het beoogt het voortbestaan op lange termijn
van de meest waardevolle en meest bedreigde Europese soorten en habitats. Het omvat
bijgevolg ook de bijzondere beschermingsgebieden aangewezen in het kader van de
Vogelrichtlijn.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/ [EN]
Er zijn verschillende gebieden aan de Belgische kust die beschermd zijn overeenkomstig
de Vogel- en de Habitatrichtlijn (Figuur 4).
Deze Natura 2000-sites vormen het onderwerp van een ontwerp van beleidsplan voor de
mariene beschermde gebieden.
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Ontwerp van beleidsplan voor de mariene beschermde gebieden in België
Het gaat om een strategisch plan dat werd opgesteld in overleg met de betrokken actoren
(beleidsmakers, gebruikers, wetenschappers, het grote publiek). Dit plan moet de nodige
maatregelen plannen en uitvoeren om de beschermingsdoelstellingen te halen. Er wordt
voorrang gegeven aan de maatregelen die de kwaliteit van het marien milieu trachten te
verbeteren (zoals de daling van de negatieve gevolgen van de boomkorvisserij vb.). Er
dienen eveneens wetenschappelijke en operationele instandhoudingsdoelstellingen
vastgelegd te worden. Er wordt een uitgebreide waaier aan communicatie- en
sensibiliseringsmaatregelen voorgesteld zodat het grote publiek en de gebruikers zich
bewust worden van deze thema’s en zich ervoor inzetten. Gezien het internationale
belang van de Belgische kuststrook voor de zeevogels, zullen een aantal
wetenschappelijke instellingen kaarten uitwerken om de vogelrichtlijngebieden opnieuw
af te bakenen. Vervolgens zullen er actieplannen en een meer nauwkeurige
reglementering worden opgesteld. Het ontwerp zou in 2009 goedgekeurd moeten worden
door de federale minister die bevoegd is voor de Noordzee.
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,13798528&_dad=portal&_schema=
PORTAL [NL, FR]

Figuur 4. Gebieden ter bescherming en instandhouding van de natuur krachtens de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Belgische kustzone (Bron : UGMM)
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De Europese Commissie heeft onlangs ook de kaderrichtlijn inzake een ‘Europese
Mariene Strategie’ (EMS) goedgekeurd. De doelstellingen van de KRW en de EMS
moeten elkaar aanvullen. De zones waar ze van toepassing zullen zijn, overlappen elkaar
namelijk (althans wat betreft de kustwateren). De doelstellingen die ze nastreven op het
vlak van de goede chemische toestand van de wateren moeten dan ook verenigbaar zijn.

De kaderrichtlijn inzake een Europese Mariene Strategie
De kaderrichtlijn schept een kader waarbinnen de lidstaten alle maatregelen kunnen
nemen die nodig zijn om uiterlijk tegen 2020 de goede ecologische toestand van het
mariene milieu te verwezenlijken of te behouden. Ze wil ook de rijkdommen beschermen
waar vele economische en sociale activiteiten van afhangen. De Mariene Strategie vormt
de milieupijler van het toekomstige Europese maritieme beleid waar de Europese
Commissie momenteel werk van maakt. Dat beleid zal tot doel hebben het economisch
potentieel van de zeeën en oceanen te verzoenen met de bescherming van het mariene
milieu.
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm [EN]
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I.2.5. De nationale en internationale verbintenissen van België
België heeft de KRW niet afgewacht om het mariene milieu te beschermen. Het heeft het
Verdrag van Ramsar (Iran, 1971) over watergebieden ondertekend.

Verdrag van Ramsar
Er is een gebied aan de Belgische kust dat is opgenomen in de lijst van beschermde
gebieden in het kader van het Verdrag van Ramsar. Het gaat om het gebied van de
« Vlaamse Banken »; dat zijn ondiepe zandbanken die zich voor de kust van Nieuwpoort
bevinden (Figuur 5). Ze werden aangewezen voor de zee-eenden en futen die er
verblijven.
http://www.ramsar.org/ [FR, EN, ES]

Figuur 5. Lokalisatie van de zone van de ‘Vlaamse Banken’, beschermd in het kader van
het Verdrag van Ramsar (Bron : UGMM)
België heeft eveneens het OSPAR-Verdrag (1992) ondertekend, dat de oudste verdragen,
ondertekend in Oslo (1972) en Parijs (1974) heeft samengebracht en geactualiseerd.
Sinds de jaren 1970 past België namelijk een uitgebreid monitoringsprogramma toe om
de concentraties gevaarlijke stoffen in zijn mariene wateren te meten.
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OSPAR-Verdrag
Het betreft het Verdrag dat de internationale samenwerking regelt op het vlak van de
bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische
Oceaan.
http://www.ospar.org/ [FR, EN]
Om de rijkdommen van zijn mariene milieu te beschermen, trad België eveneens op als
pionier door in 1999 reeds een wet goed te keuren ter bescherming van het mariene
milieu.

Belgische wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu
De wet voorziet in de oprichting van mariene beschermde gebieden en maakt het
mogelijk soorten te beschermen. Ze betracht ook de voorkoming en beperking van (i)
verontreiniging en milieuverstoring maar ook (ii) verontreiniging veroorzaakt door
schepen. De wet voert een systeem in van vergunningen en voorafgaande toelatingen
voor bepaalde activiteiten op zee. Ze voorziet noodmaatregelen ter vrijwaring en
bescherming van het mariene milieu alsook het herstellen van milieuschade door de
veroorzaker.

II. Beheersplan voor de Belgische kustwateren

II.1. Karakterisering van de Belgische kustwateren

Volgens de KRW-criteria voor de karakterisering van de waterlichamen kunnen de
Belgische kustwateren als volgt worden gedefinieerd:
• Beschrijving: open, euhaliene, ondiepe en zanderige kustwateren
• Saliniteit: volledig salien (> 30‰)
• Getijverschil: mesotidaal (1 à 5 meter )
• Diepte: ondiep (< 30 meter)
• Stroomsnelheid: middelmatig (1-3 knopen)
• Expositie: onbeschut
• Menging: geheel gemengde watermassa
• Residentietijd: in termen van dagen
Volgens de KRW situeren de kustwateren zich tussen de gemiddelde eblijn en de lijn die
zich in volle zee op een zeemijl (of een nautische mijl, dus op 1852 meter) van de kust
bevindt (Figuur 6).
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Figure 6. Localisering van de Belgische kustwateren in de zin van de KRW.
Toch moeten we in het geval van de Belgische kustwateren twee zones onderscheiden
waarbinnen de KRW van toepassing is:
• De zone die zich zeewaarts tot één zeemijl uitstrekt, waarin de richtlijn van
toepassing is voor de ecologische toestand;
• De zone die zich zeewaarts tot twaalf zeemijl uitstrekt, waar zij van toepassing is
voor de chemische toestand.
Het Belgische federale beleid (FOD Economie en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu) heeft de activiteiten in de Noordzee in kaart gebracht. Op
die kaart wordt de ruimtelijke spreiding van de belangrijkste economische activiteiten
weergegeven (zand- en grindextractie, windmolenpark, enz.) en zijn ook de zones
aangeduid die krachtens de vogel- en habitatrichtlijn beschermd zijn (Figuur 7).
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Figuur 7. Activiteitenkaart in het Belgische gedeelte van de Noordzee.

II.2. Samenvatting van het ontwerpbeheersplan
De kwaliteit van de Belgische kustwateren wordt beïnvloed door vele bronnen van
verstoring (rechtstreekse lozingen in zee, diffuse vervuilingsbronnen via de rivieren of de
lucht, zeevaart, baggerwerken, visvangst, introductie van niet-inheemse soorten,
opspuiten van zand om de stranden te beschermen tegen erosie, toerisme, militaire
activiteiten, enz.).
Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de toestand is deze samenvatting van
het beheersplan opgebouwd rond de hoofdproblematieken waarmee de Belgische
kustwateren te kampen hebben: 1) eutrofiëring, 2) vervuiling door gevaarlijke stoffen en
3) de andere bronnen van verstoring (visvangst, baggerwerken, enz.). Deze verstoringen
worden hieronder gedetailleerd omschreven.

II.2.1. Monitoringsnetwerk waterkwaliteit
De KRW voorziet drie soorten controle: 1) toestand- en trendmonitoring voor
monitoring op lange termijn; 2) de operationele monitoring die enkel wordt uitgevoerd
in het geval dat de EQS-waarden overschreden worden (EQS= Environmental Quality
Standard, of MKN voor Milieukwaliteitsnormen in het Nederlands) die in de KRW zijn
voorzien; 3) monitoring voor nader onderzoek dat wordt verricht wanneer de oorzaken
van deze overschrijding van de EQS-waarden niet werden geïdentificeerd.
De operationele monitoring beoogt specifiek de evaluatie van de toestand van de
waterlichamen die riskeren de milieudoelstellingen niet te halen, maar ook de evaluatie
van elke verandering in de toestand van deze watermassa’s als resultaat van de
maatregelenprogramma’s.
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Het monitoringsprogramma van de kustwateren levert informatie met het oog op:
• het vervolledigen en valideren van de evaluatieprocedure betreffende de effecten
van verstoring op de waterkwaliteit;
• het ontwikkelen van efficiëntere monitoringsprogramma’s in de toekomst;
• de evaluatie van de lange termijn veranderingen in de natuurlijke
omstandigheden;
• en de evaluatie van de lange termijn veranderingen die het gevolg zijn van
intensieve menselijke activiteiten.
Zoals hoger vermeld wordt de kwaliteit van de Belgische kustwateren al sinds het einde
van de jaren ‘70 gemonitord (in het kader van de Verdragen van Oslo en van Parijs). Om
de verplichtingen die uit de KRW voortvloeien te vervullen werden de kust- en de
territoriale wateren ingedeeld in drie sectoren (westen, centrum, oosten) om rekening te
houden met de invloedsgradiënt die wordt gegenereerd door de Scheldemonding (die zich
ten oosten vlak naast de Belgische kustzone bevindt, Figuur 8).

Figuur 8. Situering van de Belgische monitoringsstations operationeel sinds 2007 (Bron:
BMM)
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Sinds 2007 werden er vier meetstations geselecteerd voor monitoringscontroles (drie
stations voor de opvolging van de biologische kwaliteitselementen, en één centraal
station voor de monitoring van de chemische polluenten). Voor de operationele
monitoring werden er vijf stations geselecteerd. Alle monitoringsstations staan aangeduid
op Figuur 8.
Voor gedetailleerde informatie over de betrouwbaarheid van het monitoringsnetwerk kan
het verslag worden geraadpleegd dat werd opgesteld voor de verplichtingen van Artikel 8
van de KRW (monitoring van de Belgische kustwateren).
De kwalitatieve toestand van de waterlichamen wordt bepaald op basis van de evaluatie
van de biologische parameters en van «chemische, fysisch-chemische en
hydromorfologische parameters die de biologische parameters ondersteunen». Elk van
deze criteria wordt vergeleken met drempelwaarden. Bij de biologische parameters kan
aan de hand van een kwalitatieve classificatie in vijf klassen (zeer goed – goed – matig –
middelmatig – slecht) die elk een kleurencode hebben, de « gezondheidstoestand » van
het systeem worden geëvalueerd ten aanzien van referentievoorwaarden. Deze
voorwaarden moesten worden vastgesteld via een hele reeks technische en
wetenschappelijke studies (ondermeer rond de onderlinge kalibratie van de parameters).
a. Biologische kwaliteitselementen
In het kader van de KRW worden er in de Belgische kustwateren meerdere biologische
kwaliteitselementen van nabij gemonitord: 1) samenstelling, abundantie en biomassa van
fytoplankton; 2) samenstelling, abundantie en diversiteit van de ongewervelde
bodemfauna. De parameters ‘macroalgen’ en ‘angiospermen’ zijn namelijk niet relevant
voor de Belgische kustwateren gezien de afwezigheid van rotsachtige substraten en de te
hoge turbiditeit.
Samenstelling, abundantie en biomassa van het fytoplankton
De aanzienlijke bloei van fytoplankton leidt tot een sterke stijging van de concentratie
aan chlorofyl-a in de wateren. In de Belgische kustwateren worden dus meermaals per
jaar de concentraties aan chlorofyl-a (μg/liter) gemeten. Er worden ook celtellingen van
de verschillende fytoplankton-taxa gedaan.
Ongewervelde bentische fauna
Het evaluatie-instrument voor de biologische parameter betreffende de mariene macroongewervelden is de BEQI-index (Kwaliteitsindex van het Bentisch Ecocysteem). Het
betreft een multimetrische methode waarmee drie opeenvolgende schaalniveaus worden
bekeken om de globale werking van het ecosysteem te beoordelen. Het eerste niveau is
het ecosysteemniveau en evalueert de totale biomassa van het macrobenthos vergeleken
met de primaire productie met het oog op de evaluatie van de functionele rol van het
zoöbentos. Het tweede niveau is het habitatniveau en evalueert de habitatcomplexiteit.
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Ten slotte worden binnen elk habitat vier parameters beoordeeld, zijnde de densiteit, de
biomassa, het aantal soorten en de similariteit van de soorten.
Hiertoe werd er dus een habitattypologie voor de Belgische kustwateren uitgewerkt.
Elf staalname-sites werden afgebakend in de kuststrook die zich één zeemijl ver uitstrekt.
Deze sites werden gekozen rekening houdend met vijf criteria:
• Ligging van de Belgische havens en van de IJzer- en Scheldemonding:
Er moet rekening worden gehouden met deze aanzienlijke potentiële
vervuilingsbronnen;
• Ligging van de beschermde mariene gebieden:
Zo kan de monitoring ter implementatie van de KRW worden gekoppeld aan de
monitoring in de zones die in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn werden
afgebakend (Natura 2000-sites) en van de zone die werd vastgelegd krachtens het
Verdrag van Ramsar;
• Sedimentologie:
Het is de bedoeling monsters te nemen voor de verschillende soorten sediment
(zand, modder, enz.);
• Benthische gemeenschappen:
Vroegere studies hebben uitgewezen dat er drie macrobenthische
gemeenschappen bestaan waarvoor staalnames nodig zijn;
• Toegankelijkheid van de sites voor lange termijn monitoring:
De Belgische kustzone is ondiep (< 5 meter) en het risico om te stranden op de
zandbanken moet worden vermeden.
Een reeks stalen van 0.1 m² worden genomen in een zone van 0.6 km² rond elk van de
omschreven sites. Vervolgens werden er verschillende statistische methoden toegepast
om de gegevens te classificeren en er de gemeenschappen van organismen uit af te
leiden.

BEQI Index
Bijkomende informatie over de ontwikkeling van de BEQI index voor Nederland en
België zijn online beschikbaar :
http://www.ilvo.vlaanderen.be/NGapril08/SP_dier_WKBEMET_BEQI.htm [EN]
Er zullen in de toekomst op regelmatige tijdstippen stalen worden genomen om de
evolutie van de BEQI index en dus ook van de toestand van de
macrobenthosgemeenschappen op te volgen.
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b. Chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen
Parallel met de biologische kwaliteitselementen worden er ook chemische en fysischchemische
elementen
gemonitord
(zuurstofgehalte,
saliniteit,
temperatuur,
voedingsstoffen). In de Belgische zeewateren worden de concentraties van de volgende
parameters dus continu gemeten: totale stikstof (TN), totale fosfor (TP), opgeloste
anorganische stikstof (DIN), opgeloste anorganische fosfor (DIP), silicium (Si).
De monitoring van de volgende chemische parameters gebeurt in het kader van de KRW:
• Organische chloorpesticiden (vb. de Hexachloorcyclohexanen (HCH) of de
Polychloorbifenylen (PCB’s));
• poly-gebromeerde difenylether (PBDE);
• Zware metalen (cadmium, lood, kwik, nikkel, tin, …);
• Gechloreerde koolwaterstoffen;
• Ftalaten;
• Polaire pesticiden;
• vluchtige organische componenten;
• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s);
• Fenolen;
• Organische tinverbindingen.

Een beetje chemie om het beter te begrijpen …
Organische chloorpesticiden
Zoals hun naam weergeeft bestaan ze uit koolstof en chloor. Doorgaans zijn het
insecticiden. Deze pesticiden zijn vluchtig (wat wil zeggen dat ze gemakkelijk
verdampen).
Meer info op de site van Environment Canada:
http://www.msc-smc.ec.gc.ca/data/gloperd/basic_knowledge_f.cfm [FR, EN]
http://www.pesticide.be/ [FR, NL]
PBDE (polygebromeerde difenylether)
Deze chemische verbindingen worden veelvuldig gebruikt in de industrie als
brandwerend isolatiemateriaal.
Meer info op de site van Environment Canada:
http://www.qc.ec.gc.ca/csl/inf/inf057_f.html [FR, EN]
Gechloreerde koolwaterstoffen
Koolwaterstoffen zijn a priori verzadigde koolwaterstoffen wat wil zeggen dat ze enkel
bestaan uit koolstof- en waterstofatomen. Nochtans kunnen er via het zogenaamde
halogenatieproces één of meerdere atomen worden vervangen door een halogeen (bij
voorbeeld chloor). Gechloreerde koolwaterstoffen worden gebruikt als additieven in
smeermiddelen, plastificeermiddelen en brandwerend materiaal.
Ftalaten
Is een groep chemische producten verwant met ftaalzuur. Dit zijn additieven die courant
worden gebruikt om plastics soepel en flexibel te maken.
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Polaire pesticiden
Dit zijn pesticiden die de neiging hebben om zich te binden aan andere moleculen.
http://www.pesticide.be/ [FR, NL]
Vluchtige organische componenten
De meest bekende zijn diegene die worden gebruikt als brandstof, formaldehyde en
aceton. Ze zijn wijdverspreid. Ze hebben de eigenschap dat ze gemakkelijk verdampen op
kamertemperatuur.
PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Deze familie van chemische samenstellingen bestaat uit koolstof- en waterstofatomen en
is bijzonder giftig. De meeste PAK’s zijn pyrolitisch, dat wil zeggen dat ze worden
gegenereerd door een onvolledige verbranding van organisch materiaal op hoge
temperatuur (bij voorbeeld autobrandstof, staalfabrieken, verbrandingsovens, enz.)
Fenolen
Zijn aromatische alcoholen afkomstig uit gewassen, of ze worden door synthese
geproduceerd. Ze zijn te vinden in de fabricage van kleurstoffen, parfums en plastics.
Organische tinverbindingen
De meest gekende is tributyltin (TBT), een krachtig biocide. Is bijzonder toxisch en werd
vroeger gebruikt als vuilwerend middel voor aangroei op scheepsrompen.
Zware metalen
Dit empirische begrip omvat metaalelementen waarvan het merendeel giftig kan blijken
te zijn. Omvat onder andere ijzer, lood, kwik, chroom, koper, zilver, goud, zink, titaan en
nikkel.
PCB’s (Polychloorbifenylen)
Dit zijn min of meer kleverige vloeistoffen die onoplosbaar zijn in water en die een sterke
aromatische geur hebben. Ze zijn erg giftig en werden gebruikt als smeermiddelen,
isolatiemateriaal, warmtegeleidende vloeistoffen, hydraulische vloeistoffen,
olietoevoegsels enz
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II.2.2. De eutrofiëring
a. Problematiek
Eutrofiëring doet zich voor wanneer de waterkolom te rijk is aan voedingselementen
(stikstof, fosfor, silicium). Te hoge concentraties van deze stoffen leiden tot een
aanzienlijke groei van het fytoplankton (‘bloei’ van de algen). Er kunnen afzettingen van
onwelriekend schuim op de stranden worden waargenomen bij het afsterven van de
algenkolonies van de algensoort Phaeocystis (Figuur 9).

Figuur 9. Schuimophoping op een Belgisch strand (Photo © Evy Copejans ; VLIZ)
Het fytoplankton-ecosysteem kan verstoord geraken door een verandering in de relatieve
abundantie van verschillende soorten fytoplankton. In de Belgische kustwateren groeien
de Phaeocystis-algen in overvloed omdat ze bestand zijn tegen consumptie door het
zoöplankton. Zij vormen momenteel het grootste deel van het fytoplankton in de
Belgische kustwateren, terwijl in niet-verstoorde omstandigheden diatomeeën in de
meerderheid zouden moeten zijn.
b. Toestand van de eutrofiëring
Uit de opvolging van de waterkwaliteit blijkt dat de aanvoer van voedingsstoffen door de
rivieren erg belangrijk is voor de fysisch-chemische toestand en het planktonecosysteem
van de kustwateren. De invloed van de Schelde domineert, maar ook die van de Rijn en
van de Seine is significant (in het geval van de Seine voornamelijk voor de Belgische
wateren die verder zeewaarts zijn gelegen). Aanzienlijke hoeveelheden voedingsstoffen
afkomstig uit de continentale rivieren bereiken de kustwateren. De jaarlijkse groeicyclus
van het fytoplankton begint onder de vorm van een bloei van diatomeeën in het begin van
de lente. In april en mei zien we een algengroei die voornamelijk bestaat uit Phaeocystiskolonies. In juni verdwijnen de diatomeeën en Phaeocystis-algen wegens een gebrek aan
voedingsstoffen en wegens consumptie door het zoöplankton. Een tweede bloei van
diatomeeën kan zich later in de zomer en in de herfst voordoen.
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Tussen 1996 en 2005 is de aanvoer van stikstof via de Schelde en andere Belgische
rivieren naar de kustwateren en territoriale wateren met 21% gedaald, en de aanvoer van
fosfor met ongeveer 40% (RID-data OSPAR). De winterwaarden van stikstof en
opgeloste anorganische fosfor overschrijden op vele plaatsen de toegelaten grenswaarden.
Vooral de evolutie van de fosforconcentratie was opvallend tijdens de laatste decennia
(sterke daling van de concentratie tussen 1974 en 2002 wat voornamelijk toe te schrijven
was aan het weglaten van polyfosfaten in waspoeders in de jaren ‘80). Nu vormt fosfor
echter een limiterende factor voor de groei van het fytoplankton. En voor de diatomeeën
stellen we vast dat silicium de limiterende factor is gezien ze dit nodig hebben om hun
uitwendige skelet te vormen.
De Belgische kustwateren worden zwaar getroffen door eutrofiëring (nutriëntenaanrijking). Als gevolg hiervan werd de ecologische toestand van de Belgische
kustwateren voor de parameter fytoplankton tot in 2006 als ‘matig’ bestempeld (Tabel 3).
Tabel 3. Toestand van verschillende parameters van de Belgische kustwateren
(gebaseerd op de KRW conforme monitoringsgegevens van 2007)

Belgische kustwateren
(type CW-NEA1/26
(subtype b))
Fytoplankton
Macro-algen
Angiospermen
- Zeegrassen
Angiospermen
- Schorren
Macroinvertebraten

Classificatie status

Niet relevant
Niet relevant

Zeer goed
Goed
Matig
Ontoereikend
Slecht

Niet relevant
BEQI

BEQI= Kwaliteitsindex van het benthische ecosysteem, gebruikt voor de karakterisering
van de ecologische toestand van macrobenthos van de Belgische kust (zie hoger)
c. Maatregelenprogramma ter bestrijding van de eutrofiëring
Basismaatregelen
Er is geen rechtstreekse lozing van voedingsstoffen in de Belgische territoriale wateren.
Deze nutriënten worden aangevoerd via de rivieren, de atmosfeer of via de kustwateren
van Nederland en Frankrijk. De bestrijdingsmaatregelen tegen eutrofiëring moeten dus
voornamelijk stroomopwaarts genomen worden in het ganse hydrografische district om
de aanvoer van voedingsstoffen via de Schelde te beperken. Het betreft hier zowel
puntbronnen (lozing van afvalwater, industriële lozingen) als diffuse bronnen
(landbouw). De verschillende maatregelen genomen door de gewesten en staten
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(Frankrijk en Nederland) die zich hoger in de aanvoerketen van de kustwateren situeren,
zouden moeten leiden tot een verbetering van de ecologische en chemische toestand van
de Belgische kustwateren. De uitdaging voor de Belgische Federale Overheid bestaat
erin de vermindering van de concentratie aan voedingsstoffen (in de kustwateren) te
evalueren in navolging van de maatregelen die hoger in de aanvoerketen werden
genomen.

Ontwerp-maatregelenprogramma’s in de aanvoerketen van de Belgische
kustwateren ter bestrijding van eutrofiëring
Maatregelen genomen in het bekken Artois-Picardie (Frankrijk):
http://www.eau-artois-picardie.fr/rubrique.php3?id_rubrique=571 [FR]
Maatregelen genomen door het Waalse Gewest (België):
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/pg_menu/pgb.asp?Menu=4 [FR]
Maatregelen genomen door het Vlaams Gewest (België):
http://www.volvanwater.be/ [NL]
Maatregelen genomen in het Scheldebekken (Nederland):
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/publicaties/item_5778/?ActItmIdt=17858 [NL]
Belangrijke opmerking: De maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren
nog niet beschikbaar op het moment dat deze openbare raadpleging online verscheen
(22 december 2008).
Het beheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal beschikbaar zijn via de
volgende website:
http://www.bruxellesenvironnement.be/ [FR, NL]
De Belgische Federale Staat treedt voornamelijk op door bijkomende maatregelen te
financieren, zoals wetenschappelijke projecten die bijdragen tot een beter begrip van het
eutrofiëringsproces. Het verwerven van nieuwe kennis hierover zal ertoe bijdragen dat de
juiste maatregelen worden genomen.
Bijkomende maatregelen ( wetenschappelijke projecten)
De Dienst Marien Milieu volgt van zeer nabij de evolutie van wetenschappelijke
projecten die al dan niet rechtstreeks handelen over de omstandigheden die leiden tot de
eutrofiëring in het Belgische deel van de Noordzee. Op die manier moet de dienst kunnen
evalueren of alle maatregelen die stroomopwaarts worden genomen, tegen 2015 zullen
leiden tot een goede ecologische toestand van de Belgische kustwateren.
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Wetenschappelijke projecten over eutrofiëring in de Noordzee.
Project TIMOTHY (Tracing and Integrated Modeling of Natural and Anthropogenic
Effects on Hydrosystems: The Scheldt River basin and adjacent coastal North Sea –
Identificatie en geïntegreerde modellering van natuurlijke en antropogene effecten op
hydrosystemen: Het Scheldebekken en de aanpalende kustzone van de Noordzee)
http://www.astr.ucl.ac.be/TIMOTHY/ [EN]
Project AMORE (Advanced Modelling and Research on Eutrophication – Geavanceerde
modellering en onderzoek naar eutrofiëring)
http://www.ulb.ac.be/assoc/esa/AMORE/amore.htm [EN]
Project LUSi (Land use changes and transport of silica through the Scheldt river basin –
Wijzigingen in het bodemgebruik en aanvoer van silicium via het Scheldebekken)
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.LUSI&n=50004 [EN]
Deze projecten worden gefinancierd door het Belgische Federale Wetenschapsbeleid

Het Belgische Federale Wetenschapsbeleid betreffende de Noordzee
De Belgische staat financiert sinds de jaren ‘70 wetenschappelijke projecten over de
Noordzee:
http://www.belspo.be/belspo/Northsea/index_en.stm [EN]
De BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee) is een
wetenschappelijke instelling die afhangt van het Federaal Wetenschapsbeleid en biedt
technische en wetenschappelijke ondersteuning aan de Dienst Marien Milieu.
http://www.mumm.ac.be/FR/index.php [FR]

II.2.3. Verontreiniging door gevaarlijke stoffen
a. Problematiek
Het ultieme doel van de KRW bestaat erin de “achtergrondwaarden” te halen voor de
chemische stoffen die van nature in het milieu aanwezig zijn (d.w.z. de concentraties
waarin ze op natuurlijke wijze zouden voorkomen zonder menselijke verstoring).
De gevaarlijke stoffen komen via verschillende wegen in de zee terecht. Eerst en vooral
zijn er de directe lozingen door schepen in zee, verder heeft men incidentele lozingen (bij
zeerampen vb.), diffuse bronnen via rivieren (de Schelde in het bijzonder) en via de
atmosfeer.
b. Staat van verontreiniging door gevaarlijke stoffen
De zware metalen vormen geen probleem in de waterkolom van het Belgische deel van
de Noordzee, maar ze zijn nog steeds aanwezig in de sedimenten die door de Schelde, de
Ijzer en overige waterlopen worden aangevoerd (Tabel 4).
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Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en tributyltin (TBT) zorgen voor
problemen in de Belgische kustzone en dit zowel in de waterkolom als in de sedimenten.
Bovendien waren de detectielimieten voor deze en andere stoffen niet voldoende verfijnd
om de lage concentraties vereist door de KRW te kunnen meten. Voor PAK’s en TBT
werd de analysemethode reeds geoptimaliseerd maar er bestaat nog steeds een probleem
voor o.a. lindaan. In de sedimenten aangevoerd door de Schelde, de Ijzer en overige
waterlopen zijn ook overschrijdingen van de PCB-normen vastgesteld.
Voor verschillende andere prioritaire stoffen waarop de KRW betrekking heeft, moet nog
technische vooruitgang worden geboekt om de staat van verontreiniging te kunnen meten
(Tabel 4).
Tabel 4. Overzicht van de resultaten van de metingen van de prioritaire en
Scheldespecifieke stoffen op basis van monitoringsdata tot en met 2006.

Prioritaire stoffen
Organochloorpesticiden
Polybroomdifenylether (PBDE)
Zware metalen
Gechlorineerde alkanen
Ftalaten
Polaire pesticiden
Vluchtige organische componenten
Polyaromatische koolwaterstoffen
Organofosforpesticiden
Fenolen
Organotin
Scheldespecifieke stoffen
Zware metalen (Cu en Zn) in water
Polychloorbifenylen (PCB's) in water
Zware metalen (Cu en Zn) in sediment
Polychloorbifenylen (PCB's) in sediment

Chemische toestand
5 van de 8 a.n.n.m.
!!! + te weinig gegevens
0K
a.n.n.m.
a.n.n.m.
3 van de 5 a.n.n.m.
0K
# PAKs, !!!
!!! + te weinig gegevens
!!! + te weinig gegevens
TBT, !!!
0K in water
?

a.n.n.m.= analystisch nog niet mogelijk
!!!= nog analytische problemen
*PCB’s w erden voorlopig aan normen voor zw evende stof getoetst, omdat er geen andere normen beschikbaar w aren.

Voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en tributyltin (TBT) dient
een verlenging van de termijn (na 2015) om een goede staat van de wateren te bereiken
voorgesteld te worden. Bovendien moeten de emissies, lozingen en verliezen van
prioritaire stoffen geleidelijk tot nul worden teruggebracht. Het is weinig waarschijnlijk
dat deze doelstellingen vóór 2027 zullen worden gehaald.
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c. Programma van maatregelen ter bestrijding van verontreiniging door gevaarlijke
stoffen
Basismaatregelen
De Belgische kustwateren zijn behoorlijk goed beschermd tegen directe lozingen van
gevaarlijke stoffen, verontreinigingen veroorzaakt door boos opzet of zeerampen buiten
beschouwing gelaten. De wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene
milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België verbiedt immers directe
lozingen in de zeegebieden (Art. 17). De kustwateren worden echter wel beïnvloed door
de aanvoer uit het Scheldedistrict stroomopwaarts of door de doorstroom van het
zeewater vanuit de Franse kusten bijvoorbeeld.
In dit document spitsen wij ons toe op de maatregelen die genomen worden door de
Belgische Federale Overheid. Niettemin zouden andere maatregelen die stroomopwaarts
worden genomen, door de Belgische Gewesten, Frankrijk en Nederland, ook moeten
bijdragen tot de verbetering van de chemische toestand van de Belgische kustwateren.

Ontwerp-maatregelenprogramma’s ter bestrijding van verontreiniging door
gevaarlijke stoffen, die stroomopwaarts van de Belgische kustwateren worden getroffen
Maatregelen getroffen in het bekken van Artois-Picardie (Frankrijk)
http://www.eau-artois-picardie.fr/rubrique.php3?id_rubrique=571 [FR]
Maatregelen getroffen door het Waalse Gewest (België):
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/pg_menu/pgb.asp?Menu=4 [FR]
Maatregelen genomen door het Vlaams Gewest (België):
http://www.volvanwater.be/ [NL]
Maatregelen getroffen door het Scheldebekken (Nederland)
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/publicaties/item_5778/?ActItmIdt=17858 [NL]
Belangrijke opmerking: Op het ogenblik dat deze openbare raadpleging online werd
geplaatst [22 december 2008] waren de programma’s van maatregelen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest nog niet beschikbaar.
Het beleidsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal beschikbaar zijn op de
volgende site:
http://www.bruxellesenvironnement.be/ [FR, NL]
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Algemeen wetgevingskader
De Belgische federale wet ter bescherming van het mariene milieu
De wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de
rechtsbevoegdheid van België is goedgekeurd op 12 januari 1999. Deze wet beoogt het
behoud van de eigen aard, de biodiversiteit en het ongeschonden karakter van het mariene
milieu door middel van (i) maatregelen tot bescherming ervan en (ii) maatregelen tot
herstel van schade en milieuverstoring. De wet bepaalt dat de gebruikers van het mariene
milieu en de overheid rekening moeten houden met verschillende principes (op het vlak
van preventie, voorzorg, duurzaam beheer, ‘de vervuiler betaalt’ en herstel).
Verschillende elementen van de wet, die relevant zijn voor de KRW, kunnen worden
benadrukt. De wet verbiedt iedere verbranding op zee en storting of lozing in zee en voert
een systeem in van vergunningen of machtigingen die de activiteiten op zee voorafgaan.
Na de toekenning ervan wordt er toezicht gehouden op de activiteiten en kan de
vergunning of de machtiging in geval van een overtreding van de wetgeving worden
ingetrokken. In geval van een ernstig of dreigend risico voor het mariene milieu worden
noodmaatregelen getroffen om het te beschermen en worden daarbij de nodige middelen
opgevorderd (leger, civiele bescherming, enz.). Ten slotte is degene die de
milieuverstoring heeft veroorzaakt verplicht om die te herstellen.

Maatregelen aan de bron
Verschillende diensten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu zijn bevoegd voor de toekenning en controle van vergunningen voor het op
de markt brengen van verschillende producten (meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
chemische stoffen, enz.) die een impact kunnen hebben op het milieu en de kwaliteit van
het water in België.
• Dienst Pesticiden en Meststoffen (DG Dier, Plant en Voeding)
In samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) bestudeert deze dienst de aanvraagdossiers voor het op de Belgische markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De dienst past de Europese
Richtlijn 91/414/EG inzake gewasbeschermingsmiddelen toe, die omgezet is in Belgisch
recht bij het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de
markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Voor meer info over het op de Belgische markt
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zie:
Belgische portaalsite over fytosanitaire producten
http://www.fytoweb.fgov.be/ [FR, NL]
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
http://www.favv-afsca.fgov.be/ [FR, NL, DE, EN]

brengen

van
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• Dienst Risicobeheersing (DG Leefmilieu)
Deze dienst heeft onder andere tot doel de risico’s verbonden aan biociden en chemische
stoffen te verminderen. Hiertoe werd een Programma voor de Reductie van Pesticiden en
Biociden (PRPB) ontwikkeld. De dienst past ook REACH toe, de nieuwe Europese
Verordening inzake chemische stoffen. REACH staat hierbij voor “Registration,
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals”.

Voor meer info over het op de markt brengen van biociden en chemische stoffen
Site van het Belgische Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden:
http://www.prpb.be/ [FR, NL]
Informatie over de toepassing van de Europese Verordening REACH in België:
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,5920388&_dad=portal&_schema=P
ORTAL [FR, NL]
http://mineco.fgov.be/organization_market/Reach/Reach_fr-01.htm [FR, NL]
• Dienst Inspectie (DG Leefmilieu)
De federale milieu-inspectie controleert of de milieuwetgeving en de milieunormen goed
worden toegepast. Hiertoe worden jaarlijks duizenden controles op het terrein uitgevoerd.
De dienst bestaat uit drie groepen inspecteurs: 1) de groep die controleert of de
gevaarlijke stoffen aanwezig op de markt conform de regelgeving zijn; 2) de groep die de
voorwaarden voor de verkoop van bestrijdingsmiddelen en biociden controleert en 3) de
groep die de doorvoer van afvalstoffen door België controleert (douaniers).

Voor meer info over de federale milieu-inspectie
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,755291&_dad=portal&_schema=P
ORTAL [FR, NL]

Maatregelen die in de havens of op zee worden getroffen
Controle door de havenstaat en afgifte van scheepsafval in de havens
De controle van schepen door de havenstaat bestaat erin na te gaan of de buitenlandse
schepen die zijn wateren binnenvaren in overeenstemming zijn met de strenge
internationale regelgeving en normen inzake veiligheid en de bestrijding van
verontreiniging. De Europese Unie heeft in 1995 een Richtlijn (95/21/EG) goedgekeurd
om deze controles in al haar lidstaten te harmoniseren. Zo moet iedere lidstaat minstens
25% van de schepen die niet onder een EU-vlag varen inspecteren wanneer die één van
zijn havens binnenvaren. In België zijn het de ambtenaren van de Dienst
Zeevaartinspectie (FOD Mobiliteit en Vervoer) die belast zijn met deze controles. Op
internationale schaal hebben de lidstaten van de Europese Unie het Memorandum van
Parijs over de havenstaatscontrole ondertekend, waaronder 27 landen vallen die gelegen
zijn aan weerskanten van de Noordelijke Atlantische Oceaan.
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België heeft ook Richtlijn 2000/59/EG betreffende scheepsafval en ladingsresiduen
omgezet. Daaruit volgt dat alle schepen (behalve oorlogsschepen) die Belgische
zeehavens aandoen hun afval er moeten afgeven in de daartoe dienende voorzieningen.
Dit wordt ook gecontroleerd door de dienst Zeevaartinspectie (FOD Mobiliteit en
Vervoer).

Controles door de havenstaat
Het Memorandum van Parijs over de havenstaatscontrole
http://www.parismou.org/ [EN]
Portaalsite van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
http://www.mobilit.fgov.be/index.htm [FR, NL]
Toezicht op (olie)vervuiling en vervolging van overtreders
Dit toezicht wordt op gecoördineerde wijze uitgeoefend in samenwerking met de
buurlanden. De coördinatie van dit toezicht kadert binnen de activiteiten van het Akkoord
van Bonn. Hierin is ook de Dienst Marien Milieu van DG Leefmilieu betrokken.
Akkoord van Bonn
Het gaat om een internationaal akkoord dat tot doel heeft i) bij zeerampen wederzijdse
bijstand van de ondertekenende landen te verzekeren en ii) toezicht te houden om
zeevervuiling op te sporen.
http://www.bonnagreement.org/ [FR, EN]
De rampen waar schepen bij betrokken zijn, vormen niet de voornaamste bron van dit
soort vervuiling in België. Het zijn eerder de directe lozingen door schepen die daar de
oorzaak van zijn. Sinds 1991 vliegt er dan ook regelmatig een toezichtsvliegtuig uitgerust
met instrumenten om zeevervuiling te detecteren over het Belgische zeegebied en dit
honderden vlieguren per jaar. Het Belgische toezichtsvliegtuig wordt beheerd door de
BMM die ook beschikt over deskundigen op het vlak van zeevervuiling die voor toezicht
vanuit de lucht zijn opgeleid (Figuur 10).

Figuur 10. Luchttoezicht op de Noordzee vanuit het vliegtuig van de BMM
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Toezicht op het Belgische deel van de Noordzee
De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) is belast met
het toezicht op deze zone aan de hand van luchtvaartuigen:
http://www.mumm.ac.be/FR/Monitoring/Aircraft/index.php [FR, NL, EN]
Ook van teledetectie vanuit de ruimte (satellieten) wordt gebruik gemaakt:
http://www.mumm.ac.be/FR/Monitoring/RemoteSensing/index.php [FR, NL, EN]
De Dienst Marien Milieu zorgt voor de omkadering van deze toezichtsactiviteit en
onderzoekt de mogelijkheid om het werk van het vliegtuig aan te vullen met andere
detectiemiddelen (satelliet, helikopter) waardoor de controles nog meer doeltreffend
zouden verlopen (vooral ’s nachts).
Internationale samenwerking is onontbeerlijk om overtreders doeltreffend te kunnen
vervolgen en bestraffen. Als Federale Overheidsinstantie werkt de Dienst Marien Milieu
nauw samen met het NSN (North-Sea Network of Investigators and Prosecutors)
waarbinnen magistraten van verschillende landen samenwerken om olievervuilers te
vervolgen, ook al liggen ze reeds in een andere Europese haven aangemeerd. De Dienst
Marien Milieu coördineert de activiteiten van het NSN en neemt eraan deel met de
tussenkomst van een magistraat.
De onbemande vliegtuigen “B-Hunters” van het ministerie van Landsverdediging zullen
in de toekomst ook onaangekondigde lange verkenningsvluchten boven de Noordzee
uitvoeren, op onregelmatige tijdstippen. Tijdens deze vluchten zal men foto’s kunnen
nemen en gegevens kunnen registreren van uitgestrekte gebieden in de Noordzee. Voor
deze missies zullen de B-Hunters opereren vanuit de luchtmachtbasis van Koksijde.
Bestrijding van olieverontreiniging
België heeft veel geïnvesteerd in de bestrijding van verontreiniging. In 2000 heeft de
Federale Overheid 2,5 miljoen euro gespendeerd aan materiaal voor de bestrijding van
olieverontreiniging door middel van een systeem van dammen en pompen. Met deze
uitrusting heeft men onder andere kunnen vermijden dat de olie die (op 14 december
2002) uit de Tricolor stroomde het natuurgebied van het Zwin zou vervuilen. Het
materiaal voor de bestrijding van verontreiniging is gestationeerd in Oostende en Jabbeke
en kan onmiddellijk ingezet worden bij alarm voor ernstige zeevervuiling (Figuur 11).
Elk jaar wordt ongeveer 130 000 euro besteed aan het onderhoud van dit materiaal. Een
extra jaarlijkse 400 000 euro is vastgelegd vanaf 2008 voor vervanging van materiaal en
bijkomende aankopen.
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Figuur 11. Oefening rond de inzet van het materiaal ter bestrijding van de
verontreiniging van de Noordzee (in juni 2008)
In geval van verontreiniging worden operationele interventieplannen ten uitvoer gebracht,
in overleg met verschillende interveniërende partijen. Voor de reiniging van stranden en
havens stelt de Civiele Veiligheid (FOD Binnenlandse zaken) de nodige interventieteams
en logistieke middelen ter beschikking. Voor interventies op zee huurt de Federale
Overheid de bemanning van de DAB Vloot van het Vlaamse Gewest in. Ze kan ook
rekenen op de hulp van de Mariene Component van het Leger die belast is met de
operationele leiding in het gebied. In geval van een zeeramp wordt het noodplan voor de
Noordzee geactiveerd. In dat geval coördineert de gouverneur van de provincie WestVlaanderen de acties van de verschillende betrokken bevoegde diensten.
Belgische kustwacht
De Belgische kustwacht is het resultaat van een samenwerkingsakkoord tussen de
federale regering en het Vlaamse Gewest. Zij coördineert de controle op de toepassing en
naleving van de geldende regelgeving. Het betreft hier een overlegorgaan.
Belgische kustwacht
Site van de Belgische kustwacht:
http://www.kwgc.be/ [FR, NL]
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Bijkomende maatregelen (bewustmaking en kennis)
Operatie ‘Fishing for litter’
De aanwezigheid van veel afval in zee heeft talrijke ecologische en esthetische, maar ook
economische problemen tot gevolg. In verschillende landen (Frankrijk, Nederland,
Denemarken, enz.) werd het Europese initiatief ‘Fishing for litter’ (vissen naar afval)
gelanceerd. Dit bestaat erin grote zakken aan de vissers mee te geven wanneer ze uitvaren
opdat zij daarin het afval zouden deponeren dat ze in hun netten opvissen en dit naar de
haven zouden brengen, waar het afval vervolgens naar de juiste sorteercentra en
verwerkingssites kan worden gevoerd.
In België heeft de dienst Marien Milieu in december 2006 een pilootproject gelanceerd in
samenwerking met de Stichting Duurzame Visserij-ontwikkeling (SDVO) en het
autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende. Het initiatief werd voortgezet en het huidige
project heeft tot doel de operatie te herhalen in de havens van Nieuwpoort, Oostende en
Zeebrugge.
Wetenschappelijke kennis
De Dienst Marien Milieu volgt met belangstelling de evolutie van wetenschappelijke
projecten op die, rechtstreeks al dan niet onrechtstreeks, te maken hebben met de
omstandigheden die verontreiniging door gevaarlijke stoffen in het Belgische deel van de
Noordzee in de hand werken.

Wetenschappelijke projecten in verband met verontreiniging door gevaarlijke
stoffen in de Noordzee
Het project TIMOTHY (Tracing and Integrated Modeling of Natural and Anthropogenic
Effects on Hydrosystems: The Scheldt River basin and adjacent coastal North Sea –
Identificatie en geïntegreerde modellering van natuurlijke en antropogene effecten op
hydrosystemen: Het Scheldebekken en de aanpalende kustzone van de Noordzee)
http://www.astr.ucl.ac.be/TIMOTHY/ [EN]
Het project INRAM (Integrated monitoring for risk assessment of micropollutants:
linking ecology and human health – Geïntegreerd toezicht voor het evalueren van het
risico van micropolluenten: verband tussen ecologie en menselijke gezondheid)
http://www.vliz.be/projects/inram/ [EN]
Het project MICROMET (Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North
Sea sediments – Microbiële diversiteit en metaalstromen in de verontreinigde sedimenten
van de Noordzee)
http://www.ulb.ac.be/sciences/micromet/ [EN]
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Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Dit coördinatieorgaan werd opgericht in 2001 om over een structureel instrument te
kunnen beschikken voor het overleg rond het kustbeheer, om als tussenschakel te kunnen
optreden voor de communicatie met het grote publiek en om de ontwikkeling van het
kustgebied op te volgen. Het orgaan is het resultaat van een akkoord tussen het Vlaamse
Gewest (Departement Leefmilieu en Infrastructuur), de Provincie West-Vlaanderen, het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Instituut voor de Zee
(VLIZ) en de Dienst Marien Milieu (FOD Leefmilieu).

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
http://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/kustbeheer_nl [NL, FR, EN]

II.2.4. De andere verstoringen
Bovenop de eutrofiëring en de vervuiling met gevaarlijke stoffen zijn er nog andere
bronnen van verstoring voor de Belgische kustwateren.
a. Pleziervaart en watersport
Waterpret (zeilen/varen, surfen, kitesurf, duiken, evenementen op zee, sportvisserij)
vormt een bron van verstoring voor het mariene milieu. In 2005 waren er 3715
inschepingen voor pleziervaart vanuit Belgische kusthavens (voornamelijk Blankenberge,
Oostende en Zeebrugge). Vogels en zeezoogdieren zijn echter potentieel gevoelig voor de
bewegingen die met pleziervaart te maken hebben. De Belgische kustwateren zijn een
belangrijke overwinteringsplaats voor bepaalde soorten (vb. de fuut). Ook zeezoogdieren
zoals de bruinvis, die praktisch verdwenen waren, verschijnen opnieuw in Belgische
wateren, voornamelijk in de lente, en ze kunnen worden verstoord door de geluidshinder
die gepaard gaat met pleziervaart.
Watersport en pleziervaart zijn bijzonder in trek. Er werden in 2005 meerdere akkoorden
afgesloten met verschillende verenigingen over het beoefenen van deze
vrijetijdsactiviteiten in de beschermde mariene gebieden (Natura 2000-gebieden). Deze
activiteiten worden toegelaten in het Belgische deel van de Noordzee, maar zijn in de
beschermde mariene gebieden aan bepaalde voorwaarden gebonden. Hierbij kan
verwezen worden naar het ontwerp van het beleidsplan voor de beschermde mariene
gebieden in België (blz. 8 van dat document).
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b. Baggerwerken
Om de toegang tot de havens vrij te houden en te waarborgen zijn er baggerwerken
nodig. De gebaggerde sedimenten worden vervolgens gestort in volle zee. Deze
activiteiten worden verwezenlijkt door het Vlaamse Gewest (binnen het kader van de
uitoefening van zijn bevoegdheden, voornamelijk de havens) in samenwerking met de
Federale Staat.

Bevoegdheden van het Vlaamse Gewest in de Noordzee.
De Vlaamse bevoegdheden stellen het Gewest in staat de zeehavens efficiënt te beheren.
Ze omvatten openbare werken, de bevaarbare waterwegen en bijhorende infrastructuur,
de loodsdiensten en de signalisatiediensten vanuit en naar de havens, alsook de
reddingsdiensten en de zeesleepdiensten.
Voor het storten in zee van baggerspecie zijn verschillende stortplaatsen in gebruik (nabij
de havens van Nieuwpoort, Oostende en vooral Zeebrugge). Deze stortplaatsen liggen
buiten de 1-mijlszone zodat hun ecologische impact in het kader van de KRW sterk
beperkt blijft. Het storten in zee 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 het KB van 12 maart 2000.
Machtigingen worden afgeleverd voor een periode van 2 jaar en zijn gebonden aan een
monitorings- en onderzoeksprogramma. De materialen die in zee mogen worden gestort
moeten aan zeer strikte kwaliteitscriteria voldoen (de concentratie aan zware metalen en
andere gevaarlijke stoffen is gelimiteerd). Slib- en baggeranalyses en analyses van de
bodemdieren worden uitgevoerd door de BMM en het ILVO. Als de drempelwaarde voor
minstens 3 criteria wordt overschreden dan mogen de materialen niet in zee worden
gestort. De storting mag dus geen enkele invloed hebben op de chemische toestand van
de kustwateren.
c. Zand- en grindwinning
Ook de zand- en grindwinning vormt een belangrijke activiteit in de Noordzee. Jaarlijks
wordt er zo’n 1.5 miljoen m³ gewonnen op de zeebodem. De zand- en grindwinning heeft
een aanzienlijke groei gekend tussen 1975 en 1995. Sindsdien heeft deze activiteit zich
gestabiliseerd. Deze winning kan ook een rechtstreekse fysieke impact hebben op de
zeebodemfauna maar ook op de vissen.
De zand- en grindwinning is slechts toegelaten in welbepaalde zones, aangegeven op het
ruimtelijke plan van de Noordzee. Deze gebieden liggen buiten de 1-mijlszone, zodat hun
ecologische impact in het kader van de KRW beperkt blijft. Deze activiteiten zijn
bovendien toelatingsplichtig. De toekenning van deze toelating is gebonden aan een
milieueffectenonderzoek. De exploitanten storten een bijdrage aan de BMM en het
Zandwinningsfonds dat beheerd wordt door de FOD Economie. Deze bijdrage wordt
gebruikt om het onderzoek naar de effecten van zandwinning op het mariene milieu te
financieren.
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d. Visvangst
De visvangst heeft onmiskenbaar een negatieve invloed op het mariene milieu. Algemeen
beschouwd zijn de meeste commerciële vissoorten (zoals tong en pladijs) het slachtoffer
van overbevissing. Bovendien komen er talrijke dieren in de netten van de vissers terecht
zonder dat dat de bedoeling was (bruinvissen bij het gebruik van warrelnetten vb.); er is
hier dus sprake van ‘secundaire vangsten’. De boomkorvisserij sleurt zo aanzienlijke
hoeveelheden benthische organismen mee en verstoort de zeebodem. Zo maken lokale
soorten vaak plaats voor opportunistische soorten die zich daar komen vestigen. Na 50
jaar intensieve boomkorvisserij, zijn de benthische gemeenschappen op sommige
plaatsen totaal verstoord.
Toch is de ecologische druk van de visvangst beperkt in de 1-mijlszone aangezien deze
activiteit er aan strikte limieten is gebonden. Binnen de 12 zeemijl is visvangst verboden
voor vissersboten met een krachtige motor (> 221 kW) en een lengte van meer dan 24
meter. 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) (Decreet van de Vlaamse Regering van 13 december
2002). De vangst van schelpen en schelpdieren is verboden in de Belgische territoriale
wateren (met uitzondering van 4 zones van elk 500 m² die zijn voorbehouden aan de
mosselkwekerij).
De zones die worden gekenmerkt door een groot ecologisch potentieel dienenook
beschermd te worden in het kader van Natura 2000. Hierbij kan verwezen worden naar
het ontwerp van het beleidsplan voor de beschermde mariene gebieden in België (blz. 8
van dat document).
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Ontwerp van het beleidsplan voor de beschermde mariene gebieden in België
Dit ontwerp voorziet in de uitvoering van 14 maatregelen:
• Implementatie van de regelgeving van de Europese Unie en het OSPAR-Verdrag;
• Overeenkomst met de havenautoriteiten met als doel het samen uitwerken van
maatregelen waardoor vervuiling van het mariene milieu vanuit de havens
vermeden wordt;
• Voortzetting van het project ‘Fishing for Litter’;
• Samenwerking en overeenkomst tussen de bevoegde federale en gewestelijke
overheden om de negatieve impact van (boomkor)visserij op de mariene
biodiversiteit te stoppen;
• Samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams Gewest
om op een geïntegreerde manier ruimte, rust en voedsel voor de zeevogels te
bieden;
• Formulering, volgens wetenschappelijke criteria, van operationele doelstellingen
voor instandhouding van de natuur;
• Lancering van een wetenschappelijk monitoringsprogramma;
• Verbetering van het toezicht op zeevervuiling;
• Uitwerking van een communicatiestrategie en oprichting van een centraal
steunpunt aan de kust;
• Voortzetting van de samenwerking met de organisaties van zeegebruikers;
• Oprichting van een wetenschappelijke adviescommissie ter ondersteuning van de
Dienst Marien Milieu;
• Uitwerking van een nieuwe afbakening van de beschermde gebieden die onder de
Vogelrichtlijn vallen;
• Opstelling van een actieplan ter bescherming van bedreigde soorten in het
Belgische deel van de Noordzee;
• Uitwerking van een klare en duidelijke regelgeving met betrekking tot
bescherming van soorten en natuurlijke habitats.
Het voorontwerp en het ontwerp van het beleidsplan alsook het resultaat van de openbare
raadpleging zijn online beschikbaar:
http://www.consult-environnement.be/ [FR, NL]
Er wordt ook werk gemaakt van een overeenkomst tussen de Dienst Marien Milieu, de
Dienst Zeevisserij van het Vlaams Gewest en het ILVO om de negatieve impact van
sleepnetvisserij op de mariene biodiversiteit te beperken (voornamelijk in Natura-2000gebieden). De bedoeling is te komen tot een consensus tussen de verschillende partijen
om zo de huidige situatie te verbeteren. Het ILVO voert bijvoorbeeld onderzoek uit om
nieuwe meer milieuvriendelijke visserijtechnieken te ontwikkelen.
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Wetenschappelijke projecten rond fysische verstoring in de Noordzee
Project WESTBANKS (Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren:
bemonsteren van vogels en prooivissen – Westbanks)
http://www.vliz.be/projects/westbanks/ [EN]
e. Militaire activiteiten
In 1919 besliste de Belgische regering om een grote hoeveelheid munitie uit de Eerste
Wereldoorlog in het mariene gebied ‘de Paardenmarkt’ (ten oosten van Zeebrugge) te
storten. Maar liefst 35 000 ton militair materiaal waarvan 20 à 30% granaten met een
chemische lading (vooral arsenicum en mosterdgas) zou daar gedumpt zijn. Dit vormt
dan ook een potentieel risico voor de kwaliteit van het kustwater en een lokale bedreiging
voor de organismen en voor de blijvende verontreiniging van sedimenten. De vervuiling
die zou vrijkomen, zou zich ten gevolge van erosie ook op grotere schaal kunnen
uitbreiden.
Na een uitgebreid, door de Federale Overheid gefinancierd onderzoek en gezien het
advies van de interdepartementale commissie met vertegenwoordigers van
Landsverdediging, Openbare Werken en Leefmilieu werd, overeenkomstig de
aanbevelingen van de Commissie van Oslo (1991), besloten om het gebied te monitoren
in plaats van te saneren. Er is een monitoringsprogramma voor het gebied opgezet. De
Dienst Inspectie van het DG Leefmilieu is met deze monitoring belast.
f. Introductie van niet-inheemse soorten
De introductie van niet-inheemse soorten kan er komen door menselijke activiteiten
(aangroei op scheepsromp, ballastwater, aquacultuur) of klimaatsveranderingen
(uitbreiding of inkrimping van het biogeografische gebied van soorten). Deze soorten
wijzigen de oorspronkelijke habitats, vormen een bedreiging voor de inheemse soorten en
wijzigen dus de biodiversiteit en biomassa.
Op het vlak van benthische fauna in de Belgische kustwateren kunnen we twee gebieden
onderscheiden: i) Abra alba – Mysella bidendata gemeenschappen in het westelijke deel
(tussen Oostende en de Franse grens) en ii) Macoma balthica gemeenschappen in het
oostelijke deel (tussen Oostende en de Nederlandse grens). De laatste twee decennia
hebben heel wat invasieve soorten zich in het gebied gevestigd, ten koste van de
inheemse soorten. De niet-inheemse soorten die zich in de Noordzee vestigen, bedreigen
de lokale soorten. Zo vond men in het Belgische kustwater een honderdtal niet-inheemse
soorten.
Opzettelijke introductie van niet-inheemse soorten is in België verboden door de wet van
12 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de
rechtsbevoegdheid van België.
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Ook de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft maatregelen getroffen tegen dit
soort van introducties. Zo werd in 2004 de conventie voor ‘de controle en het beheer van
ballastwater aan boord van schepen’ goedgekeurd. Deze conventie omvat strenge
uitvoeringsvoorwaarden die slechts tussen 2009 en 2016 in werking zullen treden,
naargelang de kenmerken van schepen. Ook voor aquacultuur zijn er een hele reeks
richtlijnen (zoals de gedragscode met betrekking tot het introduceren en overbrengen van
mariene dier- en plantensoorten van ICES, de Internationale Raad voor het Onderzoek
van de Zee) maar hun aanbevelingen worden niet altijd opgevolgd.

II.2.5. En welke rol speelt de klimaatverandering?
Klimaatverandering leidt tot de opwarming van de aarde, die de laatste jaren in de
Noordzee versneld is opgetreden. Deze opwarming heeft heel wat gevolgen (stijging van
de zeespiegel; hogere seizoensgebondenheid van neerslag; wijziging van het
biogeografische gebied van dier- en plantensoorten enz.).
Zo zal de stijging van de zeespiegel (Figuur 12) leiden tot meer overstromingen vanuit
zee, een versterkte erosie van de kust enz.

Figuur 12. Overstroomd Belgisch gebied (630 km²) bij stijging van de zeespiegel met 1
meter. (Bron: Departement Geografie, UCL)
Deze gevolgen moeten in de gaten gehouden worden en vanzelfsprekend zal er rekening
mee gehouden worden in latere beheersplannen.
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II.3. Conclusies om de doelstellingen van de KRW te bereiken
Algemeen genomen zullen de milieudoelstellingen uit de KRW tegen 2015 niet bereikt
worden voor bepaalde chemische en biologische parameters voor het Belgische
kustwater. Dit is het geval voor de chemische parameters ‘PAK’s’ en ‘TBT’, maar ook
voor de biologische parameters ‘fytoplankton’.
De inachtneming van deze doelstellingen dient dan ook geleidelijk aan gespreid te
worden tegen 2027 of er moet later zelfs overwogen worden om minder strenge
doelstellingen voor te stellen. Momenteel wordt bekeken of de termijnen kunnen worden
uitgebreid. In het bijzonder werd de medewerking gevraagd van de wetenschappelijke
gemeenschap. Die zou antwoorden moeten kunnen bieden aan de beheerders (en aan de
Dienst Marien Milieu in het bijzonder) door modellen uit te werken.
Een beheersaanpak op het niveau van het stroomgebiedsdistrict is noodzakelijk. Daarbij
moeten de Federale Overheid en Gewesten betrokken worden, maar ook de buurlanden
(Frankrijk en Nederland). Er werden verschillende drukken omschreven voor de
verstoring van het mariene milieu:
de directe lozingen in zee, die nochtans verboden zijn bij de wet ter bescherming van het
mariene milieu van 1999;
stoffen die binnenkomen via de rivieren (in het bijzonder de Schelde); dit blijkt de
belangrijkste bron van chemische verontreinigende stoffen.
Daardoor hangt het verkrijgen van een goede chemische toestand van het kustwater
grotendeels af van de evolutie van de kwaliteit van het zoet- en overgangswater dat erin
uitmondt. Wat betreft de fysisch-chemische verontreiniging vormen de hoge
concentraties aan voedingsstoffen een belangrijk probleem: deze concentraties
overschrijden de toegelaten maximumwaarden. Dit leidt tot eutrofiëring, wat tot uiting
komt in hoge concentraties aan chlorofyl-a (overmatige groei van fytoplankton). Het
fytoplanktonecosysteem wordt ook verstoord door de overmatige groei van Phaeocystisalgen, ten koste van diatomeeën, die in natuurlijke omstandigheden in de meerderheid
zouden moeten zijn.
Wat gevaarlijke stoffen betreft, liggen de meeste concentraties dicht bij hun natuurlijke
niveaus in water of nemen ze af, behalve voor polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK’s) en tributyltin (TBT).
Naast de van het vasteland afkomstige verontreiniging vormt de introductie van nietinheemse soorten ook een belangrijke vorm van milieuverstoring. Dit leidt immers tot
belangrijke wijzigingen van soorten binnen de benthische gemeenschappen.
Ten gevolge van alles wat hiervoor beschreven is, is de kans reëel dat de
milieudoelstellingen vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water in 2015 voor de Belgische
kustwateren niet gehaald worden.
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III. Nuttige algemene links over het Belgische deel van de Noordzee
http://www.kustatlas.be/ [FR, NL, EN, DE]
Interactieve en rijkelijk geïllustreerde website (kaarten, figuren, …) waarop verschillende
facetten van de Noordzee getoond worden (fysisch milieu, toerisme, visserij, industrie,
…)
http://www.mumm.ac.be/ [FR, NL, EN]
Website van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
http://www.vliz.be/ [NL, EN]
Website van het Vlaams Instituut voor de Zee
http://www.milieurapport.be/ [NL]
Milieurapport Vlaanderen (met een specifieke rubriek over kust en zee)

IV. Algemene woordenlijst
Abra alba – Mysella bidentata
Dit zijn twee kleine tweekleppige weekdieren met een witte schelp.
Angiospermen of bedektzadigen
Dit zijn planten met bloemen.
Stroomgebied (Kaderrichtlijn Water)
Een gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen,
rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta in zee stroomt.
Benthisch
Met betrekking tot het benthos (de zeebodem), dit wil zeggen met betrekking tot de
organismen die in de nabijheid van de bodem van zeeën en oceanen leven.
Chlorofyl-a
Dit is de belangrijkste assimilatiekleurstof van de hogere planten. Chlorofyl-a speelt een
rol in de fotosynthese, met name om de lichtenergie op te vangen. Chlorofyl-a komt in
alle planten voor, wat niet het geval is bij chlorofyl-b, -c en –d.
Diatomee
Microscopisch kleine eencellige alg die in alle watermilieus kan voorkomen. Diatomeeën
hebben een absolute behoefte aan silicium in opgeloste vorm om te kunnen groeien
(vorming van het siliciumomhulsel).
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Stroomgebiedsdistrict (in de zin van de Kaderrichtlijn Water)
Dit is het gebied van land en zee, gevormd door één of meer aan elkaar grenzende
stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren. Zij vormen de eenheid voor
stroomgebiedsbeheer in de zin van de KRW.
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Worden doorgaans ‘PAK’s’ genoemd. Deze familie van chemische verbindingen
bestaande uit koolstofatomen en waterstofatomen is bijzonder giftig.
Macoma balthica
Klein tweekleppig weekdier met witte schelp, soms met roze tint. Het verdraagt brak
water (minder zout dan zeewater) en is dus terug te vinden bij riviermondingen.
Macroalgen
Dit zijn grote algen die vastgehecht zijn aan een rotssubstraat. Dit soort van substraat
komt evenwel niet voor in het Belgische deel van de Noordzee (zandige en modderige
substraten).
Macro-invertebrata
Dit zijn met het blote oog zichtbare dieren zonder wervelkolom.
Boomkorvisserij
Visserijtechniek waarbij een groot trechtervormig visnet gebruikt wordt dat aan een
zware stang bevestigd wordt met aan elk uiteinde een “schoen” die over de bodem
slepen. Dit net wordt gesleept en tijdens dit slepen wordt de vis door het net omsloten en
opgeschrikt door een wekkerketting die aan de onderkant van het net gespannen is.
Phaeocystis
Nanoplanktonische zeealg. Deze algen hebben een complexe levenscyclus en kunnen
omvangrijke gelatineachtige kolonies vormen die groter zijn dan de capaciteit van
begrazing/filtering door zoöplankton. Ze kunnen zich dan aan het wateroppervlak
opstapelen en op bij afsterven en afbraak ‘schuimlagen’ vormen op de stranden.
Fytoplankton
Verzamelnaam voor kleine plantaardige organismen (algen) die in water voorkomen.
Zoöplankton
Verzamelnaam voor kleine dierlijke organismen die in water voorkomen. Zoöplankton
voedt zich met levend of organisch materiaal.
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