
Openbare raadpleging over het ontwerp van de
instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de

beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel
van de Noordzee

Ingediend door ‘4Sea’: Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgium,
Natuurpunt vzw en WWF België.

4Sea is een samenwerking tussen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace België,
Natuurpunt vzw en WWF-België. Deze organisaties bundelen de krachten voor een
sterk Noordzeebeleid, een combinatie van een sterk natuur- en klimaatbeleid voor
het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ). Dit betekent een goede milieutoestand
bereiken in het volledig BNZ, waarvan 30% effectief beheerd wordt als natuurgebied
en minstens 10% afgebakend wordt als marien reservaat, maar ook 4,4 GW aan
hernieuwbare energie in de afgebakende windzones die natuurinclusief ingericht
worden.

Inleiding
De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten beschermde gebieden
(Natura 2000-gebieden) in te stellen voor de bescherming van habitats en soorten.
In het BNZ werd tot nu toe 37% als Natura 2000-gebied aangewezen. De
beschermde habitats in deze gebieden zijn de zandbanken, grindbedden en banken
van schelpkokerwormen. De bruinvis, de gewone en de grijze zeehond zijn de
beschermde soorten zoogdieren, naast de beschermde soorten vogels. Om tot een
goed beheer van de Natura 2000-gebieden te komen, vraagt de Europese
Commissie dat er instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd worden en dat er
beheerplannen opgesteld worden. Die geven aan wat er binnen het BNZ
nagestreefd en ondernomen wordt om de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de
beschermde habitats en soorten te herstellen of te behouden.

In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische
deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten
overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door
concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen
voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2028)’ geeft een
overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die
hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden.
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Om een correcte uitvoering te kunnen geven aan de Habitat- en Vogelrichtlijn in het
BNZ werd op 27 oktober 2016 het Koninklijk Besluit (KB) betreffende de procedure
tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden aangenomen. Dit
KB legt onder meer de procedures vast voor het aanwijzen van Natura
2000-gebieden en voor het opstellen en aannemen van
instandhoudingsdoelstellingen (IHDs), beheerplannen en
instandhoudingsmaatregelen. Zowel voor de IHDs als voor de beheerplannen
voorziet het KB een herziening zoveel als mogelijk samenlopend met de actualisatie
van de goede milieutoestand (GES) en het maatregelenprogramma van de
kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) (2008/56/EG) en dit ten laatste 6 jaar na
aanname. Verder beschrijft het KB ook de procedure met betrekking tot de passende
beoordeling voor projecten en plannen die mogelijks een significante impact kunnen
hebben op een Natura 2000-gebied. Het voorliggende ontwerp ‘Beheerplannen voor
Natura 2000 in het Belgische Deel van de Noordzee (2022- 2028)’ werd opgesteld
naar aanleiding van de lopende actualisatie van het maatregelenprogramma voor de
Belgische mariene wateren waarover begin 2022 gerapporteerd moet worden naar
de Europese Commissie (EC) in het kader van de KRMS. Het is een herziening van
de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee
(2018-2023) (Belgische staat, 2018a).

2.3 Gebruik en herziening van IHDs

We lezen dat: “De overheid is verantwoordelijk voor het behalen van de IHDs en de
gunstige staat van instandhouding maar projecten en plannen mogen geen
verslechtering veroorzaken van de huidige toestand en mogen de vereiste
toekomstige verbeteringen ook niet in de weg staan. Projecten en plannen kunnen
bijgevolg enkel toegelaten worden indien ze het bereiken van de IHDs niet in het
gedrang brengen”.

In het document wordt gesteld dat:

“Gezien alle overkoepelende IHDs een algemene omschrijving geven van criteria
waaraan voldaan moet worden om de gunstige staat van instandhouding te bereiken
is er geen monitoring voorzien voor deze IHDs. Het gebruik en de evaluatie van
deze IHDs zal sterk afhankelijk zijn van het al dan niet beschikbaar zijn van
onderliggende operationele IHDs.”

Maar iets verder lezen we ook dat:

“Voor de overkoepelende IHDs waarvoor geen operationele IHDs beschikbaar zijn
zal gebruik gemaakt worden van data/waarnemingen, beschikbare kennis en
expertise bij het evalueren van de impact van een activiteit in het kader van de
passende beoordeling of bij de evaluatie van de staat van instandhouding en het
gevoerde beleid.”
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Gezien niet voor alle overkoepelende IHDs, operationele IHDs voorhanden zijn, en
gezien er geen intentie is om monitoring te voorzien voor de overkoepelende IHDs,
rijst de vraag of impact, en zeker cumulatieve impact1, van een activiteit die voorzien
wordt in Natura 2000 gebied, wel correct ingeschat kan worden. Gezien plannen en
projecten geen verslechtering mogen aanbrengen, lijkt hier een kennishiaat te zijn
om al dan niet verslechtering correct te kunnen inschatten. Het gevaar bestaat dat
plannen en/of projecten alsnog een vergunning zullen verkrijgen om gerealiseerd te
worden binnen Natura 2000 gebied, zonder correcte wetenschappelijke kennis van
(eventuele) gevolgen. Daarbij aansluitend lezen we ook:

“In het ideale geval zijn alle operationele IHDs heel concrete doelstellingen waarvoor
reeds kennis en data beschikbaar zijn en waarvoor bovendien ook monitoring
voorzien is. In de praktijk is dit echter niet mogelijk.”

Ook bij wel geformuleerde operationele IHDs lijkt er dus niet steeds monitoring
aanwezig te zijn. Ook dit doet de vraag rijzen of problemen met vergunde plannen
en/of projecten dan op tijd gesignaleerd kunnen worden. Zeker gezien deze IHDs
ook gebruikt worden in kader van de passende beoordeling (Type 2 IHD: Voor deze
IHDs is geen monitoring en kwantitatieve evaluatie mogelijk/haalbaar waardoor deze
minder geschikt zijn voor de evaluatie van het beleid omtrent de realisatie van de
gunstige staat van instandhouding (doel 1). De beoordeling van deze IHDs is wel
van belang in het kader van de passende beoordeling (doel 2). )

3.1 Vlaamse Banken: Habitattype 1110 (ondiepe zandbanken)

IHD 1 Het ruimtelijke bereik van het habitattype 1110 wijzigt niet betekenisvol

De staat van instandhouding van de ondiepe zandbanken en omliggende gebieden
is verarmd door een decennialange impact en wordt als matig ongunstig beoordeeld.
Niet enkel de bodem werd aangetast (vooral door zandwinning en boomkorvisserij),
ook de waterkwaliteit is veranderd door een invloed van vervuild water vanaf het
land, door lozingen op zee en door eutrofiëring. Bodembeschermingszones zijn in
2014 al onderzocht, maar sindsdien zijn er nog geen maatregelen genomen.
Nochtans is 89% van de bodem van het BNZ geïmpacteerd. Daarentegen zou 30%
van het BNZ beschermd moeten worden volgens de IHDs. De EU en de lidstaten
zijn vastbesloten om vóór 2030 een begin te maken met het herstel van de
biodiversiteit. In het kader van de EU‑biodiversiteitsstrategie voor 2030 hebben zij
afgesproken om een netwerk van goed beheerde beschermde gebieden op te zetten
dat ten minste 30% van de land- en zeegebieden van de EU zal bestrijken. De
strategie is een kernonderdeel van de Europese Green Deal. We willen dat het

1 We doelen hier op 2 soorten cumulatieve impact:
* van gelijkaardige of dezelfde activiteit, maar dan in verschillende projecten
* van alle activiteiten in BNZ samen
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proces voor de zones voor bodemintegriteit succesvol wordt doorgezet en afgerond
in 2023 waarop de maatregelen correct dienen geïmplementeerd te worden.
Daarnaast willen we een marien reservaat dat de habitats 1110 en 1170 een kans
geeft om zich te herstellen.

In de nieuwe KRMS is opgenomen dat er een toename voorzien wordt in
zandwinning, en een toename in kustverdediging. Gezien 50% van de hedendaagse
zandwinning naar kustverdediging gaat, zorgt een toename bij beiden voor enkel
maar meer zandwinning, in plaats van de gevraagde uitfasering van de zandwinning
in Natura 2000 gebied (dat zich in slechte staat van instandhouding bevindt).
Daarnaast merken we op dat er niet voldoende ondernomen wordt om de
zandsuppleties aan de kust ter plaatse te houden: het zand kan gewoon jaarlijks
wegspoelen richting Nederland. Daarnaast wordt er ook gesproken van het instellen
van een ‘test-eiland’ voor de kustverdediging, wat de zandvraag nog meer doet
toenemen; en bovendien invloed kan hebben op de hydrologie, stromingspatronen
en sedimentafzettingen. We vragen ook om bewuste maatschappelijke keuzes te
maken, en de transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen. Zand is een
niet-hernieuwbare grondstof en de zandlimiet is in zicht. De vraag naar alternatieven
zit er met andere woorden dus aan te komen. We kunnen ons hier dan ook beter op
voorbereiden. Naast recyclage is het erg belangrijk om de levensduur te verlengen
inzake alles wat “bouw en bouwmaterialen” betreft. Winning van zeezand dient
langdurige en structurele toepassingen te krijgen. Zand gebruiken voor
bouwconstructies zorgt voor een lange levensduur van het product. Het regulier
opspuiten van de kustlijn voldoet hier niet aan en is het aandachtspunt om de balans
beter in evenwicht te brengen.

IHD 2 Functie van de ondiepe zandbanken als paai- en kraamkamergebied
wordt behouden of verbeterd

In de kustzone bevinden zich veel kraamkamers en paaiplekken van mariene
soorten. Bijvoorbeeld de Vlaamse Banken is hiervoor een belangrijke locatie.
Bodemberoering zou de facto dan ook uitgesloten moeten worden op die plaatsen
waar men de habitats opnieuw wil herstellen.

Gezien “Uit overleg met experten blijkt dat het momenteel onmogelijk is om op basis
van de bestaande kennis en monitoring een concrete Type 1 IHD voor te stellen voor
deze functies” lijkt dit een kennishiaat om maatregelen te treffen om bodemberoering
uit te sluiten op deze plaatsen.

IHD 3 Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten
komen voor op een niveau waarbij het ecosysteem niet verandert

De laatste jaren is de interesse in aquacultuur (maricultuur) in het BNZ sterk
toegenomen. Deze toegenomen interesse brengt risico’s met zich mee voor het
mariene milieu. Zeker aangezien een deel van de zones aangeduid voor de
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ontwikkeling van aquacultuur, gelegen zijn in beschermd natuurgebied. We lezen
dat: “De overheid is verantwoordelijk voor het behalen van de IHDs en de gunstige
staat van instandhouding maar projecten en plannen mogen geen verslechtering
veroorzaken van de huidige toestand en mogen de vereiste toekomstige
verbeteringen ook niet in de weg staan. Projecten en plannen kunnen bijgevolg
enkel toegelaten worden indien ze het bereiken van de IHDs niet in het gedrang
brengen.”

Een zeer lokale en intensieve schelpdierkweek kan ook de hogere trofische niveaus
nadelig beïnvloeden, door predatie op fyto‐ en zoöplankton en de depositie van
faeces en pseudofaeces, die rijk zijn aan organisch materiaal, en die de
bodemsamenstelling en bijhorende soortensamenstelling kunnen veranderen.
Anderzijds zorgen bv. mosselculturen voor een verhoogde uitstoot van ammonium
en organische stoffen die opnieuw dienst kunnen doen voor de primaire productie.
Artificiële harde substraten, zoals de hangstructuren waarop de schelpdieren
gekweekt worden, herbergen op korte tijd een eigen typische fouling-gemeenschap,
en kunnen fungeren als “stepping stones” voor de verspreiding van niet‐inheemse
soorten. Tevens kunnen bijvoorbeeld mosselculturen bepaalde parasieten
aantrekken, die na verloop van tijd natuurlijke schelpdierpopulaties kunnen
infecteren.

Daarnaast loopt men het risico om via aquacultuur, al dan niet bewust, exoten te
introduceren. Kweken met niet-inheemse soorten zou niet toegelaten mogen
worden, gezien de kwetsbaarheid van het ecosysteem wat betreft exoten.

IHD 4 Er is een toename in de frequentie van voorkomen van kwetsbare
soorten

IHD 4.1 De verhouding benthische r-strategen tegenover K-strategen (op soortniveau)
neemt af – Type 1

Voor de benthosgemeenschap kan in het algemeen gesteld worden dat er
waarschijnlijk een shift voorkwam naar soorten die zich snel en massaal kunnen
voortplanten (r-strategen), en die weinig gevoelig zijn voor verstoring. Soorten die
lang leven, en zich slechts langzaam voortplanten, en meestal relatief groot kunnen
worden (K-strategen) zijn zeldzaam geworden of zijn verdwenen. Maatregelen die de
bodemintegriteit bewaren, zijn noodzakelijk om de K-strategen opnieuw kansen te
bieden.

Daarnaast moet er een daling komen in de bijvangst van langlevende soorten zoals
haaien en roggen. Vistuig dat werkt via bodemberoering (bv. de boomkor) is zeer
gevoelig aan bijvangst van deze langlevende soorten.
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3.2 Vlaamse Banken: Habitattype 1170 (Lanice conchilega aggregaties)

IHD 7 De autonome ontwikkeling van Lanice conchilega aggregaties wordt niet
verhinderd

We lezen dat:

“In het BNZ wordt Lanice conchilega voornamelijk teruggevonden in de kustzone,
meer bepaald in de zone van de Abra alba gemeenschap (fijn zanderig sediment).
Gezien deze zone een hoge potentie vertoont voor het ontwikkelen van Lanice
conchilega aggregaties en deze potentie maximaal behouden moet blijven is de
hogervermelde IHD 1.2 over het ruimtelijk bereik en de spreiding van het Abra alba
biotoop dan ook van groot belang voor het ruimtelijk bereik en de spreiding van de
Lanice conchilega aggregaties.”

Herstel van Lanice conchilega aggregaties kan ook enkel indien er maatregelen
genomen worden tegen bodemberoering. Indien deze niet genomen worden, is
werken aan herstel van Lanice conchilega aggregaties niet zinvol: één sleep met
een boomkor kan een herstel van jaren in één keer opnieuw ongedaan maken. In de
kustzone zijn zowel professionele als recreatieve vissers actief. De recreatieve
visserij behelst een zekere impact (+/- 100 sleepnetvissers), maar moet haar
vangsten niet rapporteren. België staat recreatieve sleepnetvisserij met boot toe. Dit
zorgt onmiskenbaar voor extra druk op de al zeer geïmpacteerde zeebodem en
staat het herstel van de mariene habitats in de weg. Extra bodemberoering toestaan
in het kader van recreatie lijkt dan ook moeilijk te verantwoorden.

Zolang hier geen visserijbeperkende maatregelen getroffen worden, lijkt het moeilijk
om voorgelegde IHD doelen: IHD 7.1 De 3D-structuren gevormd door Lanice
conchilega blijven behouden - Type 2 en IHD 7.2 De dichtheden van de aanwezige
geassocieerde soorten (o.a. Eumida sanguinea, Pariambus typicus, Microprotopus
maculatus en Phyllodoce spp.) tonen geen dalende trend - Type 3 te behalen.

3.3 Vlaamse Banken: Habitattype 1170 (riffen - grindbedden)

Voor het habitattype van de grindbedden is de situatie helaas nog ernstiger. De staat
van instandhouding van het gebied is ongunstig: de natuurlijke schelpdierbanken en
oesterbedden zijn volledig verdwenen, en er kan niet aangetoond worden dat het
gebied nog gebruikt wordt als paaigebied door haring. Enkel de habitat is nog
(tenminste gedeeltelijk) aanwezig: er kon aangetoond worden dat zich nog keien en
grotere rotsblokken in het gebied bevinden. De geassocieerde sessiele epifauna kan
zich echter niet ten volle ontwikkelen, voornamelijk door de intensieve
boomkorvisserij uitgerust met wekkerkettingen die in het gebied uitgevoerd wordt.

IHD 8 Er is minimaal een behoud van de oppervlakte van natuurlijk voorkomende
harde substraten en IHD 9 Er is een herstel van meer natuurlijke benthische
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gemeenschappen in de grindbedden zijn een zeer mooi streven. Zonder
visserijbeperkende maatregelen te nemen en bodemberoerende activiteiten zoals
zandwinning uit te sluiten uit Natura 2000 gebieden, is het niet mogelijk deze
doelstellingen te bereiken. Het herstel van grindbedden en de bijhorende
gemeenschappen is een belangrijk streefdoel en hiervoor werden in 2017 reeds
IHDs opgenomen. Ook in de KRMS zijn gelijkaardige doelen opgenomen. Echter
lezen we ook in de KRMS dat maatregelen die zouden bijdragen aan het
verwezenlijken van deze doelen (“beperkingen bodemberoerende visserij in
‘Vlaamse Banken’ gebied + Monitoring van de bodembeschermingszones
(opgenomen in monitoringsprogramma voor KRMS) en Controle beperkingen voor
visserij binnen de bodembeschermingszones”) tot op heden niet weerhouden zijn.

3.4 Zeezoogdieren

IHD 10.1 Verstoring van zeezoogdieren wordt zoveel mogelijk vermeden in tijd en
ruimte, als functie van hun seizoenaliteit van voorkomen en ruimtelijke verspreiding –
Type 2.

De laatste jaren worden de gewone en de grijze zeehond vaker gezien aan de
Belgische kust en zelfs in de Schelde. Dit fenomeen zien we ook in andere landen
zoals Nederland en Engeland, waar je tegenwoordig zeehonden kan spotten in de
rivier de Theems bij Londen. De dieren uit de groeiende kolonie zeehonden aan de
kust van Engeland vinden steeds vaker hun weg naar de Belgische kust. Zeehonden
komen vaak aan land op rustige zandbanken of stranden om uit te rusten. Ze blijven
daarbij de hele tijd alert voor gevaren. Strandgangers die hen benaderen, of zelfs (al
dan niet loslopende) honden die de zeehonden bijten of verjagen, veroorzaken bij de
zeehonden erg veel stress en zorgen ervoor dat ze zich terugtrekken naar zee.
Vanaf eind december tot maart-april komen grijze zeehondenpups uitrusten op onze
stranden. Het is cruciaal voor hun overleving dat ze voldoende rust kunnen nemen.

We lezen dat “gerichte, kwantitatieve monitoring a priori niet opportuun of mogelijk
is” maar dat “bij de ontwikkeling en de beoordeling van nieuwe activiteiten en
projecten dient verstoring zoveel als mogelijk vermeden te worden”. Gezien de
plannen om een nieuw windpark aan te leggen in de Prinses Elisabethzone, die zich
deels in Natura 2000 gebied bevindt, en de nefaste invloed die het heien van de
palen voor windturbines heeft op zeezoogdieren (verstoring door geluidsoverlast),
rijst de vraag of hier geen mitigerende maatregelen en monitoring noodzakelijk is.

IHD 11 De kwaliteit van het leefgebied voor wat betreft
voedselbeschikbaarheid, contaminanten, onderwatergeluid en hoeveelheid
afval is van die aard dat het geschikt is voor de ondersteuning van de
verschillende fasen van de levenscyclus van zeezoogdieren

Voor vervuiling met stoffen zoals Polychloorbifenylen (PCBs) zijn dringend
mitigerende maatregelen nodig. Recent werd nog onderzoek gepubliceerd dat de
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invloed van PCBs op het mariene milieu aantoont: De helft van de gestrande
bruinviskalfjes langs de Nederlandse kust kampt met een te hoog gehalte aan PCBs.
PCBs worden van moeder naar kalf overgedragen via de placenta en de
moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Marine Research, Universiteit
Utrecht en het Galway-Mayo Institute of Technology naar op de Nederlandse kust
aangespoelde bruinvissen in 2006-2019. De gemeten PCB-gehalten in de
bruinvismonsters zijn vergeleken met een internationaal vastgestelde
wetenschappelijke gezondheidsnorm voor PCBs in zeezoogdieren. Bij gehalten
boven deze norm kunnen schadelijke effecten van de PCBs niet worden uitgesloten,
bijvoorbeeld een verminderde afweer tegen infecties en problemen bij de
voortplanting. Van alle onderzochte dieren in deze studie had bijna 40%
PCB-gehalten boven de gezondheidsnorm. Ongeveer 50% van de pasgeboren
kalfjes en jonge bruinvissen, meer dan 90% van de volwassen mannetjes en zo’n
10% van de volwassen vrouwtjes, overschreden deze PCB-norm. Een eenduidige
relatie met de doodsoorzaak kon op basis van het onderzoek niet worden
vastgesteld, al waren de zes bruinvissen met de hoogste PCB-gehalten allemaal
gestorven aan een infectieziekte of algehele verzwakking.2

IHD 12 De incidentele mortaliteit van zeezoogdieren veroorzaakt door de mens
is lager dan het niveau waarop de soort wordt bedreigd, zodat de
levensvatbaarheid van de soort op lange termijn is gegarandeerd

Er is nood aan handhaving van overtredingen tegen het warrelverbod en
Vlaams-Federaal overleg om af te spreken hoe ook de scheepvaartpolitie zal
optreden in de toekomst. Opleiding voor de natuurinspectie, de scheepvaartpolitie en
de lokale politie om ervoor te zorgen dat de praktijkkennis aanwezig is om de
verschillende types netten te herkennen, zou de handhaving kunnen ondersteunen.
Daarnaast is samenwerking met de kustgemeenten noodzakelijk om ervoor te
zorgen dat ook de gemeente een verantwoordelijkheid opneemt in het handhaven
van het warrelverbod en eventueel bijkomende beperkingen invoert om de bijvangst
van zeezoogdieren in recreatieve strandnetten te vermijden. Het overal verplicht
maken van het gebruik van voornetten bij een kartenet voorkomt ongewilde bijvangst
van zeezoogdieren.

Ook de beroepsvisserij zorgt voor een verhoogd aantal strandingen. De ongewenste
vangst van zeezoogdieren als vorm van niet-bedoelde sterfte wordt wereldwijd
erkend als één van de meest ernstige bedreigingen voor deze organismen.
Bovendien werd er de laatste jaren een sterke stijging genoteerd van het totale
aantal bruinvissen dat aanspoelde. Daarnaast lijkt er recent een toename te zijn in
de bijvangst van zeehonden (Gewone zeehond en Grijze zeehond) in professionele
warrelnetten: uit onderzoek door het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN) blijkt dat in 2021 reeds 22 dode zeehonden
aanspoelden langs de Belgische kust. Ongeveer de helft daarvan vertoonde typische

2 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721040080
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tekenen van bijvangst, waaronder verwondingen aan de nek en kop die anders
waren dan deze veroorzaakt door vraat van vossen. Een analyse door een
dierenarts en een forensisch geneesheer, in samenwerking met het KBIN
concludeerde dat deze zeehonden onbedoelde bijvangst waren van de
professionele visserij met warrel- of kieuwnetten en dat de verwondingen
vermoedelijk werden veroorzaakt door het snijden van het fijne nylon van de netten
in combinatie met het mechanische systeem van het ophalen van het net. Deze
bijvangst zou wel systematisch gemeld moeten worden, wat niet altijd gebeurt.
Omdat de gewone en grijze zeehond Europese bescherming genieten, en ons land
verplichtingen heeft naar Europa toe in het kader van de Europese Habitatrichtlijn,
moet de sterfte door bijvangst zoveel mogelijk vermeden worden. Naast opvolging
van de strandingen, zouden dus ook mitigerende maatregelen moeten getroffen
worden om bijvangst zoveel als mogelijk te vermijden.

3.5 Vogels

IHD 15 Er is geen inkrimping van het areaal van zeevogels in het BNZ

Door de plannen voor de bouw van een tweede windpark in de Prinses
Elisabethzone, deels gelegen in Natura 2000 gebied, zal deze IHD moeilijk te halen
zijn. Uit onderzoek (Nicolas Vanermen, INBO) blijkt:

● Sterk vermijdingsgedrag bij Jan-van-Gent, alk en zeekoet: Al sinds 2005 doet
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzoek naar de
effecten van offshore windparken op de aantallen en verspreiding van
zeevogels. Uit dit onderzoek kwamen gaandeweg enkele opvallende patronen
naar voor. Bepaalde soorten bleken de windparken op de Thorntonbank en de
Blighbank duidelijk te mijden, met indrukwekkende afnames voor
Jan-van-Gent (-98%), zeekoet en alk (-75%). Niet toevallig zijn dit ‘echte’
zeevogels, die zich vooral in het winterhalfjaar liefst offshore en zo ver
mogelijk van de kust ophouden. Deze resultaten staan niet op zichzelf en
komen goed overeen met cijfers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland, waar gelijkaardig onderzoek wordt uitgevoerd.

● Habitatverlies: Zulke mate van verstoring leidt voor deze soorten
ontegensprekelijk tot habitatverlies. De Noordzee is geen homogene massa
water noch een onuitputtelijke bron van voedsel en ook zeevogels hebben
een bepaalde habitatvoorkeur. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre de
resterende zeegebieden de verstoorde, ‘uitgeweken’ vogels kunnen
‘opvangen’. Dit is vooral in het broedseizoen - wanneer zeevogels gebonden
zijn aan hun kolonie - zeker niet vanzelfsprekend. Zo werd aangetoond dat de
omvang van zeevogelkolonies langsheen de Britse kusten beperkt wordt door
het voedselaanbod binnen foerageerafstand. Minder voedselaanbod op
foerageerafstand resulteert dus in kleinere zeevogelkolonies.
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IHD 18 Verstoring van zeevogels wordt vermeden

IHD 18.2 Er is voldoende rust voor verstoringsgevoelige soorten die in significante
aantallen voorkomen in het BNZ (e.g. Zwarte zee-eend, Roodkeelduiker)- Type 3

Voor de Zwarte zee-eend bestaan er twijfels dat deze IHD gehaald zal worden.
Immers zijn er zones voor commerciële activiteiten in beschermd gebied ingesteld,
met name in foerageer- en rustgebied van de Zwarte zee-eend. Nochtans lezen we:
“Ook bij de ontwikkeling en de beoordeling van nieuwe activiteiten en projecten dient
verstoring zoveel als mogelijk vermeden te worden”. Zolang de goede staat van
instandhouding niet bereikt is, moet het voorzorgsbeginsel toegepast worden. Er
mag geen extra druk toegevoegd worden op de kwetsbare habitats die zich reeds in
slechte tot zeer slechte staat van instandhouding bevinden. De locaties van de
zones voor commerciële activiteiten moeten dus herbekeken worden en buiten
beschermd gebied worden getekend. Indien deze niet buiten beschermd gebied
geplaatst worden, moet de exploitatie van deze zones stilgelegd worden tot de
goede staat van instandhouding bereikt is. Pas wanneer een goede staat van
instandhouding is bereikt, is het ecosysteem veerkrachtig genoeg om de extra druk
die ontstaat door het uitvoeren van commerciële activiteiten, te kunnen dragen.

Zee-eenden (Melanitta sp.) zijn erg verstoringsgevoelig. Het merendeel van de
niet-aasetende zeevogelsoorten die het BNZ gebruiken, vertoont een afnemende
trend. Dat is niet anders voor de Zee-eenden. Er zijn dus inspanningen nodig voor
het bereiken van de IHDs van de zwarte zee-eend, die gekoppeld zijn aan het
behoud en uitbreiding van schelpdierbanken waarop de zwarte zee-eend foerageert.
Toch wordt een vergunning afgeleverd voor een aquacultuurproject (‘Zeeboerderij
Westdiep’) in beschermd natuurgebied én leefgebied van de zwarte zee-eend,
zonder enige aanbeveling inzake mitigerende of compenserende voorwaarden: er
wordt verwacht dat er ten gevolge van de scheepsbewegingen en activiteiten in de
zeeboerderij regelmatig verstoring zal optreden van verstoringsgevoelige zeevogels.
Mogelijk treedt er hierdoor habitatverlies op voor bepaalde soorten wanneer de zone
volledig vermeden wordt. Zeker in het gebied van de zeeboerderij komen zwarte
zee-eenden voor in grote concentraties. Hierbij wordt echter opgemerkt dat Zone C
zich erg dicht bevindt bij en zelfs deels overlapt met scheepvaartroutes richting de
Belgische havens. Daardoor zullen de scheepsbewegingen van en naar de haven
van Nieuwpoort of Oostende langs deze routes slechts een minimale bijkomende
verstoring veroorzaken. Gezien het gebied reeds gekenmerkt wordt door een
concentratie aan scheepsbewegingen en gezien de relatief kleine oppervlakte van
de zeeboerderij, wordt het effect van verstoring op zeevogels ingeschat als gering
negatief. Voor enkele vogelsoorten kan verwacht worden dat ze actief de
zeeboerderij zullen opzoeken. Daarnaast zijn mosselen de voornaamste
voedingsbron voor verschillende zee-eenden.
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IHD 19 Het beschikbare habitat en het migratiepotentieel voor vogels wordt
behouden – type 3

Bij de windparken is er sprake van een barrière-effect, vooral voor roodkeelduikers:
Naast de problematiek van habitatverlies, kunnen windturbines voor zeevogels ook
een barrière vormen. Dat barrière-effect zorgt er voor dat zeevogels tijdens de trek of
tijdens de dagelijkse foerageervluchten weigeren om door of over de windparken te
vliegen, en daardoor een noodgedwongen omweg moeten maken. In het slechtste
geval worden hun routes volledig afgesneden. Zo blijken roodkeelduikers
windparken te mijden tot op 16 km. Deze hoge verstoringsafstand moet dan ook in
rekening worden gebracht bij de opmaak van mariene ruimtelijke plannen. Bij
voorkeur is hier ook internationaal overleg rond, want de geplande windparken voor
de kust van Duinkerke (Frankrijk), in het BNZ en in het Nederlands deel van de
Noordzee zullen samen een hoefijzer rond het BNZ vormen, wat negatieve effecten
zal hebben op verschillende vogelsoorten en hun populaties. Zie ook advies INBO
betreffende het vermijden van negatieve effecten van windparken op zeevogels.3

2 Werken naar één overkoepelend milieubeleid voor het BNZ

2.1 Mariene ruimtelijke planning

We lezen dat: “tegen 2050 is het principe van ‘meervoudig ruimtegebruik’ de norm
voor alle ruimtegebruik binnen het BNZ”. In het geval van de afbakening van een
marien reservaat is meervoudig ruimtegebruik niet wenselijk. Een dergelijk reservaat
dient enkel voorbehouden te zijn voor natuurbehoud en herstel. Daarnaast stellen
we ons vragen bij het principe van meervoudig ruimtegebruik in de geplande
windparken in de Prinses Elisabethzone, dat deels in Natura 2000 gebied ligt.
Natuurbescherming is de focus in de Natura 2000 gebieden. Windparken worden
enkel overwogen in Natura 2000 gebieden bij wijze van uitzondering en onder strikte
voorwaarden, waaronder de verplichte passende beoordeling, zoals bepaald in de
Habitatrichtlijn. De windparken moeten zo gebouwd worden dat ze de bescherming
van de aanwezige biodiversiteit niet in het gedrang brengen. Het herstel van de
biotopen primeert. Er wordt dus voorrang gegeven aan het herstel van de ecologisch
waardevolle habitats, i.e. grindbedden en zandbanken. Schelpdierbankherstel
gebeurt in dit gebied bv. slechts in functie van natuurherstel en dus niet in functie
van voedselvoorziening. Bij de inplanting van de windturbines en de kabels dient een
evenwicht gevonden te worden tussen de optimale plaatsing in functie van
voldoende energetische opbrengst en het vrijwaren van zowel de gebieden met de
(restanten van de) natuurlijke grindbedden, bovenop de algemeen geldende
bescherming van het mariene milieu.

3

www.vlaanderen.be/inbo/publicaties/advies-betreffende-het-vermijden-van-negatieve-effecten-van-win
dmolenparken-op-zeevogels
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In (de delen van) windparken die zich binnen de grenzen van een Natura 2000
gebied bevinden, is er naast windparken, geen verder meervoudig ruimtegebruik
mogelijk, tenzij het Natura 2000 gebied zich in een goede staat van instandhouding
bevindt. De passende beoordeling geeft dan uitsluitsel. De prioritaire functie van het
Natura 2000 gebied is immers natuurbescherming.
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2.4 Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Visserijbeperkende maatregelen om bodemberoering tegen te gaan of uit te sluiten
in sommige zones, zijn noodzakelijk om de beschermde habitats in goede staat van
instandhouding te brengen. Bodembeschermingszones zijn in 2014 al onderzocht,
maar sindsdien zijn er geen maatregelen genomen. Nochtans is 89% van de bodem
van het Belgisch deel van de Noordzee geïmpacteerd.

In het EFMVZA fonds zouden voldoende middelen moeten gereserveerd worden
voor natuurherstel. Zo moet een voldoende groot deel van het budget besteed
worden aan (1) het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van ongewenste
vangsten; (2) innovaties en investeringen die helpen de aanlandingsverplichting
volledig uit te voeren; (3) selectief vistuig; (4) beschikbaarheid van visserijgegevens;
(5) compensatie bieden voor de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten als
gevolg van de uitvoering van bepaalde instandhoudingsmaatregelen; en (5) steun
verstrekken voor aquatische biodiversiteit en ecosystemen en het herstel en de
monitoring van Natura 2000-gebieden.

2.5 EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Momenteel is ongeveer 37% van de oppervlakte van het BNZ beschermd.
Theoretisch gezien is deze oppervlakte in overeenstemming met de IUCN-richtlijnen
uit 2014. Die stellen dat 30% van elk marien habitat moet beschermd worden, en dat
er in deze 30% geen ‘extractie activiteiten’ mogen plaatsvinden. Aan dit laatste wordt
niet voldaan in het BNZ. In de praktijk is de bescherming van de natuurgebieden in
zee dus onvoldoende. Om dit te corrigeren: (1) Voeg een catch-all clausule met een
verslechteringsverbod en handhavingsinstrumenten toe aan het Koninklijk Besluit
voor de beheerplannen om verder nettoverlies aan natuur door grootschalige en
kleinschalige ingrepen tegen te gaan; (2) Stel een marien reservaat in met een
oppervlakte van 10% van het BNZ, waar strikte bescherming geldt. Deze zone is
enkel bestemd voor natuurbehoud - en herstel; en (3) Start tegen 2023 een
proefproject voor actief natuurherstel van de historische grindbedden. Grindbedden
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met gezonde, volgroeide schelpdierbanken kunnen concurreren met een tropisch
koraalrifsysteem en zijn zelfs in staat om toppredatoren zoals haaien en roggen aan
te trekken. Sinds het begin van de 20e eeuw zijn ze, als gevolg van de intensieve
exploitatie van de Noordzee, bijna volledig verdwenen. Gezien de alarmerende
toestand van de natuur in de Noordzee zijn zowel instandhoudings- als
herstelmaatregelen, zoals een project van actief natuurherstel van de historische
grindbedden, nodig om te evolueren naar een biodiverse en klimaatbestendige
Noordzee.

2.6 EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie

We hebben windturbines nodig om onze energievoorziening fossielvrij te maken en
de klimaatopwarming af te remmen, maar de mariene biodiversiteit beschermen blijft
prioriteit.

Streef naar een duurzame balans in het BNZ tussen natuurbescherming en
socio-economische activiteiten, en hou rekening met ecologische, economische en
sociale aspecten. Blue Growth is enkel mogelijk indien het geheel van de
socio-economische activiteiten nu en in de toekomst de ecologische draagkracht van
het BNZ niet overschrijdt.

Windparken in Natura 2000 gebieden zijn een uitzondering en kunnen alleen worden
ontwikkeld onder strikte voorwaarden, waaronder de verplichte passende
beoordeling zoals bepaald in de Habitatrichtlijn. Natuurbescherming is een
topprioriteit bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van de
windparken in de nieuwe Belgische offshore windzones, die gedeeltelijk gelegen zijn
in beschermde Natura 2000 gebieden.

3 Vogel- en Habitatrichtlijn: Stand van zaken

3.2 Staat van instandhouding van beschermde soorten en habitats

“Voor beide te beschermen habitattypes in het BNZ werd er geen wijziging van de
staat van instandhouding vastgesteld in de voorbije 6 jaar. De staat van
instandhouding van de ondiepe zandbanken (habitattype 1110) wordt nog steeds als
matig ongunstig beoordeeld. De beoordeling van de riffen (habitattype 1170)
resulteert nog steeds in een zeer ongunstige staat van instandhouding.”

Er zijn dringend concrete maatregelen nodig om de goede staat van instandhouding
van de beschermde habitattypes te bereiken. Maatregelen zoals:

1. het uitfaseren en uiteindelijk sluiten van zandwinning in beschermd gebied
(zone 2);
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2. het nemen van visserijbeperkende maatregelen in de daartoe aangewezen
zones;

3. het instellen van een marien reservaat;
4. het verleggen van de aangewezen zones voor commerciële en economische

activiteiten buiten beschermd natuurgebied.

“Wat betreft de staat van instandhouding van de zeehonden is er wel een
verbetering waar te nemen. De staat van instandhouding van de grijze zeehond
werd als gunstig beoordeeld terwijl voor de gewone zeehond de staat van
instandhouding evolueerde van zeer naar matig ongunstig.”

We verwijzen naar bovenstaande tekst in verband met het verhoogde risico op
ongewenste vangst van zeehonden zoals in 2021 gebleken is. Mitigerende
maatregelen om deze ongewenstevangst zoveel als mogelijk te vermijden zijn
noodzakelijk.

“Voor doortrekkende populaties van roodkeelduikers, dwergmeeuw, grote en kleine
mantelmeeuw; dwergstern en visdief zijn er te weinig gegevens om trends te
bepalen.”

Onderzoek (zie bovenstaande tekst over impact op zeevogels) toont wel negatieve
tot sterk negatieve effecten van windparken op beschermde zeevogels aan.
Daarnaast is er bezorgdheid rond verstoring van Zwarte zee-eend door de geplande
‘Zeeboerderij Westdiep’, gelegen in foerageer- en rustgebied van Zwarte zee-eend.

4 Methodiek

“Bij het opstellen van de IHDs werd het duidelijk dat de realisatie van bepaalde
GES-doelen zoals verontreiniging (D8) en zwerfvuil op zee (D10) heel belangrijke
randvoorwaarden vormen voor het realiseren van de gunstige staat van
instandhouding van de beschermde soorten en habitats. De realisatie van deze
doelen is echter breder dan Natura 2000, waardoor ze niet opgenomen werden in
het voorliggende beheerplan.”

Mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk. Refereer naar de concrete plannen en
documenten waarmee de realisatie van deze doelen wordt beoogd.
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5 Beheerplannen

5.1 Algemene Natura 2000-maatregelen

Passende beoordeling

“De PB is vereist voor alle activiteiten die mogelijks een significant effect hebben op
een Natura 2000- gebied en dient te voorkomen dat projecten en plannen de
bestaande toestand aantasten en dat ze het realiseren van de IHDs bemoeilijken of
verhinderen. De vooropgestelde IHDs vormen het kader voor de toetsing van de
impact van projecten en plannen op de Natura 2000-gebieden in het BNZ. “

Gezien het voor sommige operationele IHDs ontbreekt aan wetenschappelijke
informatie of (bijkomende) monitoring (zie bovenstaand), is er het risico dat een
passende beoordeling deels gebaseerd wordt op hiaten in de kennis. Hierbij rijst de
vraag of het voorzorgsbeginsel dan voldoende toegepast wordt.

In recente vergunningsaanvragen viel op dat de beoordeling van de cumulatieve
impact ontbrak of niet ingeschat kon worden. De nieuw voorgestelde maatregel:
“Opstellen methodiek cumulatieve effectenbeoordeling” is dan ook een zeer goede
maatregel.

“Op basis van deze kennis dienen de relevante indicatoren voor cumulatieve
effectenbeoordeling aangeduid worden, waarbij zoveel mogelijk gesteund wordt op
de huidige wetenschappelijke kennis en beschreven methodologieën (zie ook
Korpinen, 2015). Op die manier kan er gestreefd worden naar een eventuele
kwantificering van de cumulatieve effecten.”

Naast steunen op de huidige wetenschappelijke kennis, moet bijkomend onderzoek
en monitoring de hiaten in deze kennis verder dichten. Op deze manier wordt de
inschatting van de cumulatieve impact accurater en waardevoller.

COMMUNICATIE & CAPACITY BUILDING

Bevorderen milieubewustzijn bij studenten in maritieme opleidingen

Voor deze goede, nieuwe maatregel, kan misschien samenwerking gezocht worden
met de partners van het convenant Duurzame Visserij, namelijk de Vlaams minister
voor Visserij, de Rederscentrale, Natuurpunt, het ILVO, het Departement Landbouw
en Visserij en de provincie West-Vlaanderen.

De zes partners engageren zich om werk te maken van duurzame, kwalitatieve en
verse lokale vis en dragen hiermee bij aan de doelstellingen van de Europese Green
Deal. De ambities van het nieuwe convenant situeren zich op drie verschillende
niveaus: beschermen van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving, produceren
en verwerken aan wal van de visvangst op zee, en consumeren en communiceren
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richting consument. Hierdoor sluit dit goed aan bij de voorgestelde maatregel om het
milieubewustzijn bij studenten in maritieme opleidingen te vergroten.

Ook samenwerking met VLIZ kan interessant zijn. Ze maken veel educatieve tools
en platformen, dus ze kunnen er wellicht één maken rond milieubewustzijn bij
studenten in maritieme opleidingen. Zie bv. Planeet Zee4 voor middelbare scholieren.

Exploratie naar de aanduiding van een marien reservaat op zee

Deze nieuwe maatregel is ons inziens te voorzichtig geformuleerd. Er zijn reeds
meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de meest gunstige zones om een marien
reservaat aan te duiden.

Gezien de niet verbeterde staat van instandhouding van de beschermde habitats en
de toenemende druk op het mariene milieu door de uitbreidende blauwe economie,
denken we dat er naast exploratie, ook overgegaan moet worden tot het effectief
aanduiden en handhaven van een marien reservaat op zee.

De Europese Biodiversiteitsstrategie stelt dat 100% van het land- en zeegebied goed
beheerd moet worden, 30% effectief beschermd moet worden in beschermde
gebieden en 10% strikt beschermd moet worden in een reservaat waar geen
menselijke activiteit is toegestaan. Het is van belang het gehele ecosysteem goed te
beheren en bepaalde gebieden volledig vrij te stellen van menselijke interactie, om
te komen tot een globale situatie waarin de natuur in staat is zichzelf in stand te
houden en zo nodig te herstellen. De strikt beschermde gebieden zijn nodig om de
rest van de oceaan en dus de planeet gezond te houden.

BESTAANDE VERBODSBEPALINGEN

Verboden activiteiten binnen de mariene beschermde gebieden

Activiteiten van burgerlijke bouwkunde en industriële en commerciële activiteiten zijn
slechts toegelaten mits het bekomen van een Natura 2000-toelating

Deze Natura 2000-toelating is gebaseerd op de passende beoordeling. Bovenstaand
is echter gebleken dat zaken zoals de cumulatieve impact, zeer belangrijk voor een
correcte passende beoordeling, vandaag de dag nog niet (voldoende) kunnen
ingeschat worden wegens het ontbreken van wetenschappelijke informatie.

BAGGEREN, STORTEN VAN BAGGERSPECIE EN ZANDWINNING

In bovenstaande tekst kwam reeds aan bod dat zandwinning in Natura 2000 gebied
geen duurzame manier is van omgaan met een eindige grondstof. Daarnaast
verkeren de natuurgebieden niet in goede staat van instandhouding. Zandwinning in
Natura 2000 gebied zou uitgefaseerd en uiteindelijk stopgezet moeten worden.

4 www.planeetzee.be/
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“Het MRP 2020-2026 voorziet niet langer in een jaarlijkse vermindering met 1% van
het ontginbaar volume binnen de Vlaamse Banken (ontginningszone 2) en
bovendien werd ook afgestapt van de maximale ontginningsdiepte van 5 m. Er werd
immers geoordeeld dat het voor het milieu beter is om te werken met een nieuw
referentieniveau.”

Men moet ervoor waken dat dit nieuwe referentieniveau niet leidt tot het ontginnen
van een in totaal groter volume zand dan wanneer de eerdere maximale
ontginningsdiepte werd gehanteerd.

“waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria:

• het behoud van de aard van de sedimenten om de integriteit van de zeebodem zo
goed mogelijk te behouden;

• het behoud van de structuur van de zandbanken, uitgaande van hun rol in de
bescherming van de Belgische Kust;

• het maximaal gebruik van het beschikbare zand in de mobiele structuren zoals
zandgolven;

• een beperking van de impact op de hydrodynamische condities.”

Hier ontbreken het behoud van het Natura 2000 habitat en de daaraan verbonden
fauna en flora als criterium.

VISSERIJ

We steunen de aanduiding van 3 zoekzones voor het instellen van ruimtelijke
voorschriften qua visserijtechnieken en verbod recreatieve bodemberoerende visserij
binnen het Habitatrichtlijngebied Vlaamse Banken en daaraan gekoppeld het
afbakenen en instellen van bodembeschermingszones binnen de zoekzones
vastgelegd in het MRP 2020-2026.

Van zodra deze maatregelen van kracht zijn, dient de vooruitgang in de afgebakende
zones gemonitord te worden. Het herstel van de habitats en geassocieerde fauna
kan meerdere jaren in beslag nemen, dus hanteer een realistische (+ 5 jaar tot 10
jaar) tijdspanne om vooruitgang te monitoren.

Welke maatregelen zullen genomen worden om de afgebakende zones te
handhaven?

WINDPARKEN

We hebben windturbines nodig om onze energievoorziening fossielvrij te maken en
de klimaatopwarming af te remmen, maar de mariene biodiversiteit beschermen blijft
prioriteit.
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1. Neem kwalitatieve criteria op in de tender voor de windparken in de Prinses
Elisabethzone, inclusief maatregelen om de mariene biodiversiteit te
beschermen.

2. Neem de meest recente wetenschappelijke bevindingen mee in de passende
beoordeling.

3. Sta enkel natuurbehoud en herstel als ‘meervoudig ruimtegebruik’ toe in dat
deel van de nieuw te bouwen windparken dat in Natura 2000 gebied ligt.

4. Bodemberoerende activiteiten, aquacultuur en drijvende zonnepanelen zijn te
vermijden in Natura 2000 gebied.

HERSTELMAATREGELEN

We zijn verheugd om te lezen dat de dienst Marien Milieu een nota uitwerkt omtrent
natuurherstel waarin voor elk habitat tussendoelstellingen beschreven worden en
ook concrete acties uitgewerkt worden om deze te realiseren.

Herstel van de habitats en geassocieerde fauna kan meerdere jaren in beslag
nemen, dus neem een realistische (+ 5 jaar tot 10 jaar) tijdspanne om vooruitgang te
monitoren. Samen met het herstel van grindbedden wordt er ook gewerkt aan
oesterbankherstel. De grindbedden kunnen immers geschikt substraat vormen voor
de Europese platte oester (Ostrea edulis) (zie ook De Mesel et al., 2018). In
Nederland heeft men al stappen ondernomen voor oesterbankherstel. Kan er een
samenwerking opgezet worden met Nederland om kennis, goede praktijken en tips
uit te wisselen? Dit kan de uitvoering van herstelmaatregelen op zee enkel
versterken en bespoedigen.

Naast bestaande initiatieven rond het schoonmaken van de scheepswrakken (bv. die
uit Actieplan Marien Zwerfvuil), kan voor de maatregelen ‘Natuurherstel nabij erkend
scheepswrak’ wellicht samengewerkt worden met de vrijwilligersorganisaties
‘Ecoduikers’ en ‘Duik de Noordzee Schoon’. Deze twee burgerinitiatieven zorgen bv.
voor het schoonmaken van wrakken en het verwijderen van o.a. visserij-afval
(netten, afgebroken vislijnen, lood…). Tijdens acties in 2021 werd door ‘Duik de
Noordzee schoon’ vastgesteld dat Belgische scheepswrakken opvallend meer
visserijnetten bevatten dan Nederlandse wrakken5. Een samenwerking kan het
voorzichtig schoonmaken van de scheepswrakken wellicht sneller vooruit helpen.

BESTAANDE VERBODSBEPALING

Verbodsbepalingen voor warrelnetvisserij

Voor de uitvoering van een correcte controle en handhaving op de recreatieve
visserij, is er behoefte aan meer scholing van de controleurs en een gelijkschakeling
van de Vlaamse en federale wetgeving rond recreatieve visserij.

5 www.visserijnieuws.nl/nieuws/15284-belgische-noordzeewrakken-zijn-anders
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