
Literatuurlijst Paardenmarkt – Liste des études Paardenmarkt 
 

Hieronder kunt u een lijst terugvinden van alle studies met betrekking tot de munitiestortplaats ‘de 

Paardenmarkt’ die uitgevoerd werden in opdracht van DG Leefmilieu. Wenst u één van deze studies 

te consulteren, stuur dan een mail naar marien.milieu.marin@health.fgov.be. Uw aanvraag wordt zo 

spoedig mogelijk behandeld.  

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les études relatives à l’enfouissement de munitions 'de 

Paardenmarkt' qui ont été réalisées pour le compte de la DG Environnement. Si vous souhaitez 

consulter l'une de ces études, veuillez envoyer un e-mail à marien.milieu.marin@health.fgov.be. Votre 

demande sera traitée dans les meilleurs délais. 

- Biorgan, 1995, Inventarisatie en synthese van de bestaande informatie over toxische 

munitiestorten in zee, inclusief de beleidsstrategieën die er terzake wordt op nagehouden, 

Federale Leefmilieu Inspectie, 16 pp. 

- Biorgan, 1995, Onderzoek van de toestand van de toxische munitie op de “Paardenmarkt” te 

Heist aan Zee, studie ECS_4.10_11170, Federale Leefmilieu Inspectie, 56 pp. 

- Biorgan, 1995, Onderzoek van de toestand van de toxische munitie op de “Paardenmarkt” te 

Heist aan Zee, Onderhandse overeenkomst ECS/4.10/11170, Federale Leefmilieu Inspectie, 80 

pp. 

- Biorgan, 1997, Chemisch gedrag van de toxische stoffen in de gedumpte munitie in watering 

milieu en meer bepaald zeemilieu, Federale Leefmilieu Inspectie, 11 pp. 

- TU Delft, 1999, Inventarisatie van gevaarlijke stoffen op de zeebodem, Afdekken van 

gifgasgronden voor de kust van België, Federale Leefmilieu Inspectie, 83 pp. 

- BMM, 2003, Ontwikkeling van een dispersiemodel voor de evaluatie van de impact op het 

leefmilieu van toxische producten afkomstig van chemische wapens die zich bevinden op de 

bodem van de zee (Paardenmarkt site), Federale Leefmilieu Inspectie, 45 pp. 

- RCMG, 2002, Haalbaarheidsstudie 3D onderzoek + diepteboringen, Federale Leefmilieu 

Inspectie, 46 pp. 

- Deloitte & Touche, Taks & Legal, 2003, Onderzoeksopdracht Paardenmarkt, INS 22474, 

Federale Leefmilieu Inspectie, 98 pp. 

- DLD, 2002, Voorlopige analyseresultaten Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 1 pp. 

- RCMG, 2003, Geïntegreerd 3D seismo-elektrisch onderzoek op de Paardenmarkt, Federale 

Leefmilieu Inspectie, 19 pp. 

- Magelas, 2003, Monitoring van de munitiestortplaats “Paardenmarkt” te Heist aan Zee met 

behulp van digitale side-scan sonar en multibeam bathymetrie, Federale Leefmilieu Inspectie, 

38 pp. 

- UMH, 2003, Embryotoxicité des Sédiments collectés sur le Paardenmarkt, Federale Leefmilieu 

Inspectie, 10 pp. 

- Deloitte & Touche, 2004, Praktisch handboek ten behoeve van interventiediensten, Federale 

Leefmilieu Inspectie, 93 pp. 

- DLD, 2004, Staalvoorberelding en analyser ban mariene sedimenten ter bepaling van 

chemische agentia en metalen in de zandbank Paardemarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 27 

pp. 

- DLD, 2004, Echantillonnage (9 avril 2004) préparation et analyse de sédiments marins en vue 

de déterminer la présence d’agents chimiques de guerre sur le site de Paardenmarkt, Federale 

Leefmilieu Inspectie, 18 pp. 
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- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling maritieme toegang, 2004, De voorhaven 

van Zeebrugge vogelvrij – haalbaarheid eiland, Federale Leefmilieu Inspectie, 99 pp. 

- Gtec, 2005, Uitvoeren van gevorderde Magneto/Gradiometrische metingen op testzones op 

de Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 9 pp. 

- Magelas, 2005, Onderzoeksopdracht m.b.t. de Paardenmarkt een stortplaats voor munitie uit 

W.O.I, Onderwater video-opnamen en ultra-hoge frequentie side-scan sonar op de 

Paardenmarkt, INSPA-22700, Federale Leefmilieu Inspectie, 24 pp. 

- Gtec, 2007, Consolidatie van het geïntegreerd 3D seismo-elektrich onderzoek op de 

Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie , 53 pp. 

- BMM, 2005, Granulometrie van bodemstalen genomen op de Paardenmarkt in september 

2005, Federale Leefmilieu Inspectie, 14 pp. BMM, 2006, Studie naar de dispersie van Clark I & 

II, afkomstig van chemische wapens die zich bevinden op de bodem van de zee, Federale 

Leefmilieu Inspectie, 19 pp. 

- DLD, 2005, Staalname (08-09 sep 2005) staalvoorbereiding en analyse van mariene 

sedimenten ter bepaling van de aanwezigheid van chemische strijdagentia van WOI in de 

zandbank Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 21 pp. 

- Gtec, 2005, Opdracht INSPA-22701 : Uitvoeren van gevorderde Magneto/Gradiometrische 

metingen op testzones op de Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 19 pp. 

- BMM, 2006, Studie naar de dispersie van Clark I & II, afkomstig van chemische wapens die zich 

bevinden op de bodem van de zee, Federale Leefmilieu Inspectie, 19 pp. 

- BMM, 2007, Studie naar de dispertie van TNT en zijn afbraakproducten, afkomstig van 

chemische wapens die zich bevinden op de bodem van de zee,  Federale Leefmilieu Inspectie, 

29 pp. 

- DLD, 2007, 3 documents, Echantillonnage de sédiments marins en vue de déterminer la 

présence d’agents chimiques de guerre et de métaux lourds sur le site de Paardenmarkt, 

Federale Leefmilieu Inspectie, 9 pp. 

- Universiteit Gent Mariene Biologie, 2007, Biologische monitoring van de munitiestortplaats 

“Paardenmarkt”, Federale Leefmilieu Inspectie, 36 pp. 

- Magelas, 2008, Studie “Paardenmarkt” met behulp van multibeam en side-scan sonar 

opnamen, Federale Leefmilieu Inspectie, 29 pp. 

- Universiteit Gent Afdeling Weg – en Waterbouwkunde, 2009, Studie “Haalbaarheid kapping 

Paardenmarkt”, Federale Leefmilieu Inspectie, 49 pp. 

- DLD, 2008, Monsterneming, monstervoorbereiding en analyse van mariene sedimenten ter 

bepaling van chemische agenitia (CWA) en zware metalen in de zandbank Paardenmarkt, 

Federale Leefmilieu Inspectie, 31 pp. 

- BMM, 2009, Monitoren van de Paardenmarkt naar het gedrag van toxische agentia in 

zeewater m.b.v. “passive samplers”, Federale Leefmilieu Inspectie, 34 pp. 

- DLD, 2010, rapport d’échantillonnage de sédiments marins, Federale Leefmilieu Inspectie,  21 

pp. 

- DLD, 2010, Bemonstering van zeesedimenten met als doel de bepaling van de aanwezigheid 

van chemische oorlogsagentia en zware metalen op de site  de Paardenmarkt, Federale 

Leefmilieu Inspectie, 29 pp. 

- RCMG, 2010, Synthese van het wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd op de 

Paardenmarktsite en formuleren van aanvelingen met betrekking tot de verdere aanpak, 

Federale Leefmilieu Inspectie, 114 pp. 

- DLD, 2011, Monsterneming, monstervoorbereiding en analyse van mariene sedimenten met 

als doel het bepalen van chemische agentia (CWA) en (zware) metalen in de zandbank 

Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 30 pp. 



- Sertius, 2011, Algemene veiligheidsstudie Paardenmarktsite bestek DG5/INSPA/RMA/23.138, 

Federale Leefmilieu Inspectie, 110 pp. 

- Magelas, 2011, Monitoring van de « Paardenmarkt » met behulp van multibeam en side-scan 

sonar opnamen, Federale Leefmilieu Inspectie, 36 pp. 

- DLD, 2013, 4 documenten, bemonstering van zee sedimenten met als doel de bepaling van de 

aanwezigheid van chemische oorlogsagentia en zware metalen op de site van de Paardemarkt, 

Federale Leefmilieu Inspectie, 198 pp. 

- Gtec, 2013, Monitoring van de Paardenmarkt magnetometrische survey, Federale Leefmilieu 

Inspectie, 19 pp. 

- RCMG, 2013, Aanbevelingen betreffende chemische monitoring, Federale Leefmilieu 

Inspectie, 37 pp. 

- Magelas, 2013, Monitoren van de “Paardenmarkt” – onderzoeksopdracht m.b.t. de 

Paardenmarkt, een stortplaats voor munitie uit W.O.-I : studie Paardenmarkt met behulp van 

multibeam en side-scan sonar opnamen, Federale Leefmilieu Inspectie, 46 pp. 

- DLD, 2014, Bemonstering van zee sedimenten met als doel de bepaling van de aanwezigheid 

van chemische oorlogsagentia en zware metalen op de site van de Paardenmarkt, Federale 

Leefmilieu Inspectie, 34 pp. 

- KBIN, 2015, Monitoren van de Paardenmarkt, studie naar het gedrag van toxisch agentia in 

zeewater m.b.v. “passive samplers”, Federale Leefmilieu Inspectie, 40 pp. 

- DLD, 2015, 2 documenten, Monsterneming monstervoorbereiding en analyse van mariene 

sedimenten en watestalen met als doel het bepalen van chemische agentia (CWA) en (zware) 

metalen in de zandbank Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 46 pp. 

- DLD, 2017, , Monsterneming monstervoorbereiding en analyse van mariene sedimenten en 

watestalen met als doel het bepalen van chemische agentia (CWA) en (zware) metalen in de 

zandbank Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 46 pp. 

- DLD, 2017, Monsterneming, monstervoorbereiding en analyse (deelrapport) van mariene 

sedimenten en waterstalen met als doel het bepalen van chemische agentia (CWA) en (zware) 

metalen in de zandbank Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 37 pp. 

- DLD, 2018, Monsterneming, monstervoorbereiding en analyse (deelrapport) van mariene 

sedimenten en waterstalen met als doel het bepalen van chemische agentia (CWA) en (zware) 

metalen in de zandbank Paardenmarkt, Federale Leefmilieu Inspectie, 74 pp. 

- DLD & KBIN, 2019, 2 documenten, Monitoren van Paardenmarkt, studie naar het gedrag van 

toxische agentia in sediment en poriewater, DG Leefmilieu, 88 pp. 

- KBIN, 2021, Monitoren van de Paardenmarkt, studie naar het gedrag van toxische agentia in 

sediment en poriewater, DG Leefmilieu, 28 pp. 

- DLD, 2021, 3 documenten, Bemonstering van zee bodemsedimenten met als doel de bepaling 

van de aanwezigheid van chemische oorlogsagentia en zware metalen op de site van de 

Paardenmarkt (Noordzee), DG Leefmilieu, 45 pp. 


